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LampL ZsuZsanna
a2018-asszlovákiaimagyaridentitáskutatás

elsődlegeseredményei

ZsuZsanna LampL
primaryresultsofthe2018researchofidentityofhungariansinslovakia

keywords:survey,hungariansinslovakia,hungarianidentity,someaspectsofqualityoflife,politicalorien-
tation,univariateanalysis

1.akutatásésaminta

aFórumkisebbségkutatóintézetszociológiaiésDemográfiaikutatásokrészlegeésa
budapestinemzetpolitikaikutatóintézet2018júniusábankérdőívesfelméréstvégzett
Dél-szlovákia 16 járásában összesen 120 településen, valamint pozsonyban és
kassán.amintát800felnőttszlovákiaimagyaralkotta.akvótásmintavételnem,kor-
csoport, iskolai végzettség és a lakhely településtípusa, valamint a dél-szlovákiai
vegyeslakosságújárásokmagyarnemzetiségűlakosságánakjárásonkéntirészaránya
szempontjábólreprezentatív.

a minta 47,2%-át férfiak, 52,8%-át nők alkották. korcsoportok tekintetében a
korábbifelmérésekkelvalóösszehasonlíthatóságkedvéértháromkorcsoportképezte
amintavételalapját:a18–34évesek(27,4%),a35–55évesek(39,3%)ésaz55év
felettiek(33,3%).iskolaivégzettségszerintazalapiskolaivégzettségűekaválaszadók
22%-át,azérettségivelnemrendelkezőközépiskolátvégzettek28%-ot,azérettségizet-
tek34%-ot, a felsőfokú végzettséggel rendelkezők16%-ot tettek ki. a lakhely típusa
szerintamegkérdezettek38%-avároson,62%-ukfalunél.

afelméréselsődlegescéljaazáltalunkhosszútávonkutatottnemzetiértékrendés
nemzetiidentitáskorábbiidőszakokhozképestialakulása,valamintazeztbefolyásoló
legfontosabbháttértényezőkéshatásuknyomonkövetésevolt.

atovábbiakbanbevezetőképpenrövidenismertetjükaválaszadókéletkörülményei,
életminőségükéséletérzéseiknémelyszubjektívmutatóit,majdpedigaktuálisközéleti
viszonyulásaikatjellemezzük.eztkövetőenanemzetiértékrendre,nemzetiidentitásra
ésaszlovákiaimagyarléttelkapcsolatosvéleményekrevonatkozókérdéskör,valamint
anyelvhasználatésaziskolaválasztáselsődlegeseredményeibőlismertetjükalegfon-
tosabbakat.
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adolgozatcéljaazelődlegeseredményekbemutatása,hogyezek forrásadatként
másokszámáraismielőbbelérhetőkésfelhasználhatóklegyenek.aholnincsmásképp
feltüntetve,azeredményekszázalékbanértendők.

2.életkörülmények,életminőség,életérzés

az életminőség egyik alaptényezője az egészségi állapot. a válaszadók szubjektív
egészségiállapotanemazobjektívorvosieszközökkelmértegészségiállapot,hanem
az, amit sajátmaguk érzékelnek. ezek szerint 75%-uk egészségesnek tartjamagát,
ebből31%már régótanemvoltbeteg,44%pedigéventeegyszer-kétszermegbeteg-
szik.amegkérdezettek8%-agyakranbetegeskedik,denincssemmikomolyabbbaja,
11%-ukállandókezelésalattáll,5%pedigrokkantnyugdíjas.

korábbi felméréseinkbenazéletmódproblémakörönbelülmár többször is foglal-
koztunk az egészségvédő és egészségkárosító tényezőkkel. helyszűke miatt ezúttal
ezeknek csak néhánymutatója került be a kérdőívbe, konkrétan néhány kérdés az
étkezésről,asportolásról,ésadohányzásról.azétkezésselkapcsolatbankedvezőnek
mondható,hogyatöbbség(80%)rendszeresenétkezik,vagyisnapontaháromszor–
reggelit,ebédet,vacsorát(56%),vagynapontaötször(24%),megtoldvaazelőbbiétren-
detatízóraivalésazuzsonnával.alegtöbbenésleggyakrabbanmagyar(84%gyakran,
15%néha),majdszlovákételeket(37%gyakran,57%néha)fogyasztanak.aharmadik
legkedveltebbazolaszkonyha(15%fogyasztjagyakran,60%néha).azegészségtelen-
nek tartott „gyors” ételeket (mcDonald’s és hasonlók) 5% fogyasztja gyakran, 48%
néha,48%soha.

aszabadidő eltöltésénekleggyakoribbmódjátacsaládiprogramokalkotják,még-
pedigazaktívtársasprogramok,mintpéldáulaközöskirándulás,közösfőzés,beszél-
getések.ezeket30,4%említette.ezutánazolyankulturális tevékenységekkövetkez-
nek,mint az olvasás, filmeknézése, zenehallgatás (21,4%),majd a barátokkal való
találkozásés szórakozás (18,5%), valamilyenkedvenchobbiűzése (13%), végezetül
pedigasportolás(4,6%).aválaszadók12%-ajelezte,hogynemnagyonvanszabadide-
je,amitmagárafordíthatna.

azt,hogyasportolás nemtartozikagyakoritevékenységekközé,nemcsakasza-
badidő-tevékenységekben való alacsony, alig 5 százalékos részesedése mutatja,
hanem egy külön erre irányuló kérdés válaszmegoszlásai is jelzik. arra a kérdésre
ugyanis,hogyszokott-eszabadidejébensportolni,5%válaszolta,hogynaponta,15%
legalábbháromszorhetente,49%elvétve,31%pedigsoha.az„elvétve”–tehátritkáb-
ban,mint három alkalommal hetente – is kevés,mert aWho szerint legalább heti
háromszor30percetkellmozogni.Vagyisaszlovákiaimagyarok80százalékakeveseb-
betmozogakelleténél.Viszont30%dohányzik(azuniósátlag28%),ebből15%folyton
vagygyakran.

a társas kapcsolatok életminőséget befolyásoló hatása közismert. a legintimebb
kapcsolatok,vagyisacsaládtekintetébenaválaszadóktöbbsége(64%)állandópart-
nerkapcsolatbanél,zömmelházasságban(54%),atöbbiekélettársiviszonyban(10%).
23%-uknőtlen/hajadon,csaknemmindentizedikelvált,4%-uközvegy.amegkérdezet-
tek71%-nakvangyermeke,31%-nakvanunokája.
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atársaskapcsolatokminőségénekegyikmegnyilvánulása,hogyvan-eolyanember,
akiremindenélethelyzetbentámaszkodhatunk.amegkérdezettek86%-arendelkezik
ilyenemberekkel,ebből47%válaszolta,hogytöbbilyenemberisvan,39%pedigegy
ilyenemberrőltud.Vanazonbanaválaszadók14%-a,akiktöbbségenemmindigérzé-
kelieztatársastámogatást,ésvannakolyanokis(1,3%),akikneksenkijüksincs,akire
támaszkodhatnának.ittemlítenématranszcendenskapcsolatokat,vagyisavallásos-
ságotis.aválaszadókcsaknem90%-atagjavalamilyenfelekezetnek:többségükrómai
katolikus(65%),majd20,2%református,2,7%evangélikus,0,6%görögkatolikus,0,5%
egyébvallású.11%-ukfelekezetnélküli.Függetlenülattól,hogyszokott-etemplomba
járni,80,4%vallásosembernektartjamagát,11%nemvallásosnak,3%meggyőződé-
sesateistának,3,3%pedigkeresőnek.avallásosakközülazokvannak többségben,
akikamagukmódjánvallásosnaktartjákmagukat(48%).azegyháztanításaszerint
vallásosembernek32,4%tartjamagát.

azéletminőségtovábbifontosmutatójaa munka,ésminden,amihozzákötődik.a
válaszadók69%-adolgozik,31%-naknincsmunkahelye. Foglalkozási státusz szerint
mindenmásodikválaszadóalkalmazott:28,7%-ukamagánszféra,21,9%-ukaközszfé-
raalkalmazottja.12,7%vállalkozó,7,3%diák,3,9%munkanélküli.amegkérdezettek
20%-a nyugdíjas. 1,8% anyaságin van, 0,6% beteg családtagról gondoskodik, 0,4%
pedigháztartásbeli.azokközül,akikrendelkeznekmunkahellyel,atöbbségbeosztott-
kéntdolgozik(72%).acsúcsvezetőkrészaránya9%,aközépvezetőké10%,acsoport-
vezetőké9%.

hogyanviszonyulnaka jelenlegimunkájukhoz?aválaszadókcsaknemkétharma-
dát (64,2%) kielégíti ez amunka, bár egy részüketmás területek, új lehetőségek is
izgatják(39,7%),ésvannakolyanokis,akikennélamunkánáltöbbrehivatottnakérzik
magukat(24,5%).amegkérdezettektovábbi27,4%-aaztválaszolta,hogyamunkája
egybenahobbija.Csaknem9%viszontnemtudelhelyezkedni,vagyazért,mertsem-
mifélemunkátnemtalál(4,7%),vagypedigazért,mertnemtalálavégzettségénekés
aképességeinekmegfelelőmunkát(4%).

azéletminőségkövetkezőmutatójaazanyagi helyzet.ezúttalnemazobjektívmuta-
tókat(jövedelem,anyagijavakbirtoklásastb.)firtattuk,hanemazanyagihelyzetszub-
jektívmegítélésérevoltunkkíváncsiak.arraakérdésre,hogymilyenekacsaládanyagi
kilátásai,aválaszadókcsaknemháromnegyede(73,2%)pozitívannyilatkozott,mégpe-
digváltozatlanuljónak(32,7%)illetvebiztatónak(40,5%)tartvaacsaládanyagihely-
zetét.ezzelszemben17,2%változatlanulrossznak(15,2%)vagyriasztónak(2%)érzé-
keli.akérdésrecsaknemmindentizediknemtudottválaszolni.haezeketleszámítjuk,
akkoracsaládanyagikilátásait81%pozitívnakértékeli,19%pedigváltozatlanulrossz-
nakvagyriasztónaktartja.

ajövőre vonatkozó tervek feltérképezéséreszolgáltazakérdés,hogymilyenelkép-
zelésétszeretnémegvalósítaniazelkövetkezőötévben.adottvoltnyolcválaszlehető-
ség,ésközülükegyszerretöbbet is lehetettkarikázni.ezzela lehetőséggelcsaknem
minden negyedikmegkérdezett élt, azonban a többség (76%) csak egyetlen választ
adott,vagyis legfőképpenakövetkezőegy-egy tervmegvalósításárakoncentrál:15%
autót,14%lakástszeretnevenni,10%megfelelőbbmunkahelyettalálni,5%családot
alapítani,további5-5%tanulni/szakmátszerezni,illetvevállalkozni,3%pedigmunkát
szerezni.Figyelemreméltóazonban,hogyalegtöbben(19%)elsőkéntnemasajátsze-
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mélyükre vonatkozó tervet dédelgetnek, hanem valamilyenmódona köz érdekében
szeretnénektevékenykedni.

Visszatérveazokhoz,akikegyszerretöbbválasztkarikáztak(különböző,kettes,hár-
masésnégyeskombinációkatjelöltekmeg),alegtöbben(13%)alakáshelyzetmegol-
dásához társították egyéb terveiket. Összegezve a jövőre vonatkozó tervekről szóló
valamennyi kombinációt elmondhatjuk, hogy a három legfontosabb a lakáshelyzet
megoldása(27%-náljelenikmegegyetlenvagyelsődlegestervként),aközérdekében
valótevékenykedés(25%)ésazautóvásárlás(23%).gyakoriságisorrendbenatovábbi
tervekakövetkeznek:15%családalapítás,13%jobbmunkahely,12%tanulniszeret-
ne/szakmátszerezne,10%munkáttalálni,8%pedigvállalkozni.

azélet különböző területeivel való elégedettség okais,következményeisazéletmi-
nőségnek.Felsoroltunk12területet,majdarrakértükaválaszadókat,hogyötfokúská-
lánértékeljék,azelőzőévben,azaz2017-benmennyirevoltakelégedettekezekkela
területekkel.azeredményekbőltöbbdologiskiderül(1.táblázat).először:amegkérde-
zettek84%-aösszességébenelégedettazéletével,ebből36%nagyonelégedett,48%
pedigelégedett.Továbbáazértékelt12területközül10esetébenazelégedettekvan-
naktöbbségben(értendőkezalattösszesítvea„nagyonelégedettek”ésaz„elégedet-
tek”),mégpedig56és91%közöttmozogazarányuk.haazösszesítettelégedettséget
nézzük, akkor a barátaikkal (91%), házastársukkal/élettársukkal (89%) és a családi
életükkel(87%)alegelégedettebbek.haviszontcsakaztnézzük,hogymelyterületek-
kelnagyonelégedettek,akkorelsőhelyenaházastárs/élettársvan(65%),majdacsa-
ládiélet(53%),alakáshelyzet(46%)ésabarátok,ismerősök(45%).amunkávalésa
lakáshelyzettel kapcsolatos nagymértékű elégedettség összhangban vanmindazzal,
amitatöbbikérdésreadottválaszbólmármegtudhattunk,vagyisazzal,hogyatöbbség
számárahobbivagylegalábbiskielégítőamunkája,devanegykisebbcsoport,amely
munkátkeresvagymegfelelőbbmunkátszeretne,akárcsakazis,hogyatöbbségelé-
gedettalakáshelyzetével,devannak,akiknekalakáshelyzetmegoldásaazelsődleges
jövőbelitervük.

afelsorolt12területközülakeresetazaterület,amellyelamegkérdezettekfele
elégedett(14%nagyonelégedett,37%elégedett),másikfeleelégedetlen.azonbana
legkevésbéatársadalmibefolyásukkalelégedettek(összesen43%,ebből10%nagyon
elégedett,33%elégedett).Vagyisamegkérdezettekamárfelsoroltakonkívülamunka-
helyenelértsikereikkel,amásoktólkapottelismeréssel,azanyagihelyzetükkelésa
keresetükkeliselégedettebbek,mintatársadalmibefolyásukkal.amiazértisérdekes,
mertáltalábanvéveazttapasztalhatjuk,hogyazemberekazanyagihelyzetükreésa
keresetükrepanaszkodnakalegtöbbet.ezúttalmégisatársadalomragyakoroltbefo-
lyásaz,amitalegjobbanhiányolnak.

azéletkövetkezőfontosszínterével,alakhellyel kapcsolatbanazderültki,hogya
válaszadók86%-aéletekövetkezőszakaszábannemszeretnémegváltoztatni.ottsze-
retnénekélni,aholmostélnek, főlegazért,mertottszülettek(51%),másrésztpedig
azért,mertjólérzikottmagukat(35%).ezisnagyfokúelégedettségettükröz,bárvelük
szembenezúttalismegjelenik14%,akivalószínűlegnemteljesenelégedettalakhelyé-
vel,ugyanisszeretneelköltözni:5%másfaluban,illetvefalun,3%másvárosban,illetve
városonszeretneélni.6%másországbaszeretneköltözni.
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1. táblázat. Tavalymennyirevoltelégedettakövetkezőkkel?(%)

azutolsóéletminőségrevonatkozókérdésazvolt,hogyhavisszatekintazeddigiéle-
tére,milyenneklátja.akapottválaszokújfentalátámasztjákafentebbleírtakat:89%
elégedettazéletével,ebből34%teljesmértékben,55%pedigtúlnyomórésztelégedett.
azelégedetlenségamegkérdezettek11%-árajellemző,ebből10%inkábbelégedetlen,
1%pedignagyonelégedetlenazéletével.

3.közéletiérdeklődés

aválaszadókpolitikaiésközéletieseményekirántiáltalánosérdeklődésétötfokúská-
lánmértük. a következőeredményeket kaptuk: a „közepes” érdeklődésa legjellem-
zőbb(33%),egyébkéntpedigtöbbenvannakazok,akiketnemérdekelapolitika(46%),
mintazok,akiketérdekel(21%).

ennekellenéreahazaiközéletieseményekalakulását74%mégisfigyeli,mégúgy
is,hogy31%-ukatnemérdekliapolitika.afennmaradó43%-otérdekliugyanapolitika,
de37,7%aktívannemszeretnebennerésztvenni.5%azonbanamellett,hogyfigye-
lemmelkísériaszlovákiaiközéletet,magaisszívesenpolitizálna.

a konkrétan behatárolt politikai események, így a szlovákiai magyarokkal,
szlovákiávalésmagyarországgalkapcsolatosközéletikérdésekközülleginkábbaszlo-
vákiaimagyarokhelyzeteirántérdeklődnek.amegkérdezettek26%-átnagyonérdekli
ez a téma,míg a szlovákiával ésmagyarországgal kapcsolatos kérdések iránt csak
13%,illetve12%mutatnagyérdeklődést.aválaszmegoszlásokattekintveaszlovákiai
magyarok helyzete a megkérdezettek 60%-át érdekli nagyon vagy eléggé, a
szlovákiávalkapcsolatoskérdések48%-kat,amagyarországgalkapcsolatoskérdések
pedig40%-kat.azérdeklődéshiányaiseltérőmértékű:aválaszadók14%-átegyáltalán
nemvagyinkábbnemérdekliaszlovákiaimagyarokhelyzete,aszlovákiávalkapcsola-
toskérdésekiránt18%,amagyarországgalkapcsolatoskérdésekirántpedig29%nem
érdeklődik(1.ábra).aválaszadókleginkábbazőketlegjobbanérintő,asajáthelyze-
tükre vonatkozó események iránt érdeklődnek. nem beszélhetünk tehát a politikai
érdeklődésteljeshiányáról,inkábbannakdifferenciáltságáról,amitéma-éshelyszín-
függő.

 Nagyon elégedett Elégedett Elégedettek 
összesen 

Házastárs/élettárs 65 24 89 
Családi élet 53 34 87 
Barátok, ismerősök 45 46 91 
Lakáshelyzet 46 39 85 
Szabadidő eltöltése 36 45 81 
Munka 37 41 78 
Munkasikerek 33 42 75 
Elismerés 18 42 60 
Anyagi helyzet 13 43 56 
Társadalmi befolyás 10 33 43 
Kereset 14 37 51 
Egészben véve az élet 36 48 84 
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1. ábra. milyenmértékbenfoglalkoztatjákÖnt…

azeurópaiunióvalkapcsolatbanazonbannemcsupándifferenciáltságtapasztalható,
hanemkétellentétes tábor rajzolódikki: pozitívés inkábbpozitív véleménnyel51%,
negatívésinkábbnegatívvéleménnyel49%rendelkezik(2.ábra).

2. ábra. általánosanmiavéleményeazeurópaiunióról?

8 lampl Zsuzsanna
Fó

ru
m
Tá
rs
ad
al
om

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

01
9/
1,
s
om

or
ja



arraakérdésre,hogyjelenlegszlovákiában,magyarországon,európábanésavilágon
milyenirányba,inkábbjóvagyinkábbrosszfeléhaladnak-eadolgok,szlovákiávalkap-
csolatban3%,európát illetően5,6%,magyarországgalkapcsolatban8,5%,avilággal
kapcsolatban pedig 10% nem tudott válaszolni. őket leszámítva szlovákia (32,5%),
európa(36,3%)ésavilág(45,3%)alakulásáttekintveazaleggyakoribbválasz,hogyjó
ésrossziránybaishaladnak,magyarországgalkapcsolatbanpedigaz,hogyinkábbjó
iránybahalad(33,2%).azt,hogyszlovákiahatározottanrosszvagyinkábbrosszirány-
bahalad,46,5%válaszolta.ugyanezteurópátilletően51,2%,avilágtörténéseivelkap-
csolatban46,7%,magyarországgalkapcsolatbanpedig26,5%gondolja.határozottan
jó vagy inkább jó iránybaszlovákia21%,magyarország42%,európa12,5%,a világ
pedig8%szerinthalad.mindeztösszegezve,legpozitívabbanmagyarországirányultsá-
gát értékelik, mégpedig jóval pozitívabban, mint a másik három fejlődési irányt.
magyarországutánamásodiklegpozitívabbértékeléstszlovákia,majdavilágkapta.a
válaszadókatleginkábbeurópajövőjeaggasztja(3.ábra).

3. ábra. Összességébenmaszlovákiában,magyarországon,európábanésa világon
inkábbjóvagyinkábbrossziránybamennekadolgok?

4.anemzetiönbesorolás

anemzetiönbesorolásterénháromjellemzőtvizsgáltunk:1.anemzetiséget,azazdek-
larált identitást, vagyis azt, hogy a megkérdezettek milyen nemzetiségűnek tartják
magukat;2.azelsődlegesönbesorolást,vagyisegyetlenválasztási lehetőségesetén
leginkábbmivelazonosulnak;3.azelsődlegesésmásodlagosönbesorolástabbanaz
esetben,hakétválasztásilehetőségükvan.
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4.1.nemzetiség–deklaráltidentitás

amegkérdezettek95,6%-amagyarnemzetiségűnek,3%-ukszlováknak,1%romának,
néhányanpedigegyébnemzetiségűnekvallottákmagukat(2.táblázat).Vagyisatöbb-
ségmagyarnemzetiségű,amibennincssemmimeglepő,hiszenafelméréscélcsoport-
játaszlovákiaimagyarokalkották.meglepőéppenséggelazlehetne,hogyvannakszlo-
vákok is, viszontezsemúj jelenség,mivelkorábbikutatásainknál isszembesültünk
már azzal, hogy a környezetük által magyarnak vélt, magyarul tökéletesen beszélő,
értő, a magyar kérdőív kérdéseit maradéktalanul megválaszolni képes személyek
közöttakadnakolyanokis,akikrőlavégénderülki,hogyszlováknakvalljákmagukat.

De nemcsak a válaszadók, hanem közvetlen családtagjaik többsége is magyar
nemzetiségű.

2. táblázat. aválaszadókésközvetlencsaládtagjaiknemzetisége(%)

mivelaválaszadók13,5%-anemtüntettefelazédesanyja,17,5%pedigazédesapja
nemzetiségét,nemlehetpontosanrekonstruálni,hogymilyenmértékbenszármaznak
homogén, illetve vegyes házasságból. annyi azonbanmegállapítható, hogy a válasz-
adókazon80,4%-ából,akikszüleinekismertanemzetisége,amagukatmagyarnaktar-
tók95,3%-ánakmindkétszülőjemagyar(96%-amagyaranyaés99%-amagyarapa),
4,7%pedigvegyesházasságbólszármazik.amagukatszlováknaktartócsekélyszámú
(összesen20)megkérdezett60%-a vegyesszülőpárgyermeke,40%pedighomogén
házasságból származik,mégpedig fele-fele arányban homogénmagyar és homogén
szlovák házasságból. a magukat magyarnak tartó válaszadók tehát dominánsan
magyarszülőktőlszármaznak,ésvan4,7%olyanmagyarválaszadó,akivegyesszülő-
párgyermeke.amagukatszlováknaktartómegkérdezettekpedigdominánsanvegyes
vagyhomogénszlovákszülőkgyermekei,bár20százalékuknakédesanyjais,édesapja
ismagyar(volt).Tehátmáraválaszadóknemzedékéreisérvényes,hogyvegyespárnak
isvoltmagyargyermeke,ésmagyarpárnakisszlovákgyermeke.amintábanazutóbbi
–vagyisaz,hogymagyarpárnakszlovákgyermekelett–csaknemötszörgyakoribb.

aválaszadókcsaládjatehátnagyrésztmagyar.ugyanakkorkorábbikutatásainkhoz
hasonlóanezúttaliskimutathatóamagyarnemzetiségűeknemzedékrőlnemzedékre
bekövetkezőfogyása,hiszenamagyarválaszadókhozképestcsökkentamagyargyer-
mekekésamagyarunokákrészaránya(4.ábra).

 
 

 Magyar Szlovák Roma Egyéb 
1. Az Ön nemzetisége N=796 95,6 3,1 1 0,4 
2. Édesanyja nemzetisége N=691 96,4 2,2 1,2 0,3 
3. Édesapja nemzetisége N=657 93 5,5 1,2 0,3 
4. Házastársa/Párja nemzetisége N=609 87,4 10,2 1,5 1 
5. Gyermeke(i) N=567 91,5 7,1 0,9 0,5 
6. Unokái N=247 88,7 10,1 1,2 0 
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4. ábra. milyennemzetiségűnekvalljákmagukat? (Leszámítvaazokat,akikazt vála-
szolták,hogynincsilyenszemély,illetve„egyéb”nemzetiségűek)

4.2.azelsődlegesnemzetiönbesorolás

amennyibennemaztkérdezzük,hogyaz illetőmilyennemzetiségűnek tartjamagát,
hanemfelsorolunk10lehetőséget,sezekközülválaszthatjaki,hogymivelazonosula
legjobban, akkor 37% leginkább szlovákiai magyarnak tartja magát, csaknem 31%
magyarnak, 24% pedig felvidéki magyarnak/felvidékinek. 2,4% a magukat szlovák
származásúmagyarnakés1%amagukatromaszármazásúmagyarnaktartókrészará-
nya,1-1%szlováknakésromának,0,6%magyarvagymásszármazásúszlováknaktart-
jamagát.afelsoroltakegyikévelsemazonosulók1%-otalkotnak(5.ábra).

ezekaválaszokazt is jelzik,hogyamegkérdezettekcsaknem96%-aadeklarált
identitáshozhasonlóanazelsődlegesönbesorolásszintjénismagyarnaktartjamagát,
mégpedigdöntőtöbbségükmagyarszármazásúmagyarnak,hiszennemtartottákfon-
tosnak,hogymásszármazást(szlovákot,romátvagyegyebet)jelöljenekmeg.atöbb-
nyiremagyarszármazástaszülőkfentebbjelzettnemzetiségeisigazolja.

4.3.elsődlegesésmásodlagosnemzetiönbesorolás

hanemcsakegy,hanemkétlehetőségállarendelkezésükre,akkorvajonkinektartják
magukat? ennél a kérdésnél 11 lehetőségből választhattak. az alternatívák között
megjelenta„szlovákállampolgár”,valamintaz„európai”ésa„világpolgár”is,vagyisa
nemzetiönbesorolás„feletti”háromkategória,továbbáaregionálisönbesoroláslehe-
tősége(csallóközi,mátyusföldi,gömöri,stb.).nézzükazeredményeket(6.ábra).
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5. ábra. Leginkábbminektartjamagát?

azelsődlegesönbesorolásmegoszlásaakövetkező:37%magyar,28%felvidékimagyar
ésfelvidéki,20%szlovákiaimagyar,8%regionálisazonosulás,3%európai.amagukat
elsődlegesen romának, roma származásúmagyarnak, szlovák állampolgárnak, szlo-
váknakésvilágpolgárnaktartókrészaránya0,4és1,6%közöttmozog.

amásodlagosönbesorolásnálaleggyakoribbválaszokszintecsaknemazonosmér-
tékben jelennek meg: 26% felvidéki magyar/felvidéki, 25% szlovákiai magyar, 24%
magyar.aregionálisalapúésazeurópaiönazonosságmértékeiscsaknemazonos,mind-
kétesetben8%körülmozog,bárakettőközülenyhénjellemzőbbaregionálisönbesoro-
lás.szlovákállampolgárkéntaválaszadók5%-aazonosítjamagátmásodlagosan,világ-
polgárként2%-uk.atöbbilehetőséggelazonosulókmértéke1%ésennélalacsonyabb.

mindentösszevetve,hakettőtlehetválasztani,akkoramegkérdezettekközülelső-
kénta legtöbbenmagyarnak (37%),majd felvidékimagyarnak/felvidékinek (28%)és
szlovákiaimagyarnak(20%)tartjákmagukat,másodsorbancsaknemazonosmérték-
ben felvidéki magyarnak/felvidékinek (26%), illetve szlovákiai magyarnak (25%) és
magyarnak(24%).

azelsődlegesésmásodlagosönbesorolásisugyanaztmutatjatehát,amitazegyet-
len önbesorolás: hogy a megkérdezettek döntő többsége magát akár így, akár úgy
magyarnaktekinti,miközbenamagyarközösségkülönbözőnemzetineveivelazonosul.
Leginkábbazzal,hogymagyar,felvidékimagyarésszlovákiaimagyar.

5.amagyarléttelésidentitássalkapcsolatosvélemények

aztgondolhatnánk,hogya magyarok fogyása szlovákiábanközismerttény(legalábbis
magyarkörökben),denemígyvan.aválaszadóktöbbsége(78,4%)ugyantisztábanvan
ezzel,viszontcsaknem9%-uknemtudtamegmondani,miahelyzet,13%pedigrosszul
tudta (vagyisők sem tudják), ugyanis9,4%szerint amagyarok számaszlovákiában
nemváltozik,3,5%szerintpedigegyenesennövekszik.Tehátbáratöbbségtisztában
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van a létszámcsökkenéssel, csaknem minden negyedik magyar megkérdezett nem
tudja,merrefelétartszámáttekintveaszlovákiaimagyarközösség.

6. ábra. minektartjamagátelsősorbanésmásodsorban?

mihatározzamegleginkábbaválaszadónemzetiidentitását?82%-aszerintazanya-
nyelvésakultúrahatározzameg(7.ábra).Csaknem12%úgygondolja,hogyanemzeti
hovatartozássajátdöntéskérdése,vagyisazembernemzetihovatartozásafüggetlen
azanyanyelvtőlésakultúrától,deazállampolgárságtólis.azzal,hogyazemberolyan
nemzetiségű,amilyenállamnakapolgára,csaknem4százalékukértegyet.

mit jelentmagyarnaklenniszlovákiában?amegkérdezetteknyolcállítástértékel-
tek,valamennyitötfokúskálán,amelynekötösfokozatajelentetteazállítássalvalóleg-
nagyobbmértékűegyetértést(tehátminélmagasabbazátlag,annálinkábbegyetérte-
nekazadottkijelentéssel).azegyesállításokat1-2%nemtudtaértékelni,leszámítva
azt,hogy„magyarnaklennipolitikaikihívás”,„magyarnaklennisemmikülönös”,illetve
„veszélyesdolog ilyesmivel foglalkozni”,amelyeknéla „nemtudom”válaszokaránya
3–5,5%közöttmozgott.ezeketaválaszokatkihagyvaakövetkezőképtárulelénk(3.
táblázat).hacsakateljesmértékbenegyetértőkarányátvesszükalapul,abbóliskide-
rül,hogyaválaszadókleginkábbazzalértenekegyet,hogymagyarnaklenniszámukra
természetes dolog, mert magyar az anyanyelvük és a magyar kultúrán nőttek fel
(73,2%). ugyanakkor 71% teljesmértékben büszke arra, hogymagyar.magyarságát
felelősségkéntteljesmértékben63%élimeg,abbanazértelemben,hogytudják,meg
kellőrizniamagyarkultúrátahhoz,hogyfennmaradjunk.azzal,hogyamagyarságpoli-
tikaikihívás,mertfontos,hogyszervezettközösségkéntéljünk,azelőzőekhezképest
teljesmértékbenjóvalkevesebbenértenekegyet(35,7%),viszontazátlag(3,71)arról
tanúskodik,hogyamagyarnaklenni=felelősségmegítéléseisinkábbpozitív,hiszenaz
„inkábbegyetért”tartománybaesik.azzal,hogyanemzetiséghátrány,semmikülönö-
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setnemjelent,nemfoglalkoztatjaaválaszadót,illetveveszélyesanemzetiségkérdé-
sévelfoglalkozni,atöbbségegyáltalánnemértegyet.

7. ábra. mihatározzamegleginkábbazÖnnemzetihovatartozását?

3. táblázat. arról,hogymitjelentmagyarnaklenniszlovákiában,sokféleképpenvéle-
kednekazemberek.Önmilyenmértékbenértegyetazalábbikijelentésekkel?

arészletesválaszmegoszlásokata8.ábrajelenítimeg.ezekbőlaválaszokbólislátszik,
hogybára többségbüszkeamagyarságára,úgygondolja,hogyszámáramagyarnak
lennitermészetes,felelősségetérezemiattéspolitikaikihíváskéntisérzékeli,létezika
válaszadóknakegykisebbhányada,amelymindehhezinkábbsemlegesenvagyeluta-
sítóanviszonyul.mintahogyanvannakolyanokis,akikegyetértenekazzal,hogyszá-
mukraszlovákiábanmagyarnak lennihátrány,mertkisebbségikéntnehezebbentud-
nak érvényesülni, és/vagy nem foglalkoztatja őket a nemzetiségük, sőt, szerintük
veszélyesilyesmikkelfoglalkozni.Vagyisbáramagyarlétfentimutatóihozvalóviszo-
nyulásnagyrésztpozitív,azértlétezikegyfajtamegosztottság.

 
 

 
 
 Átlag Leggyakoribb válasz (%) 
Büszke 4,56 teljes mértékben egyetért – 71,0 
Természetes dolog 4,61 teljes mértékben egyetért – 73,2 
Felelősség  4,39 teljes mértékben egyetért – 63,0 
Politikai kihívás 3,71 teljes mértékben egyetért – 35,7 
Hátrány  2,26 egyáltalán nem ért egyet – 41,6 
Semmi különös  2,49 egyáltalán nem ért egyet – 38,8 
Nem foglalkoztat 1,83 egyáltalán nem ért egyet – 61,4 
Veszélyes dolog 1,82 egyáltalán nem ért egyet – 61,1 
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mindezegybecsengkorábbieredményeinkkel,melyekszerintaszlovákiaimagya-
roknakháromnemzetiértékrendjemutathatóki:aszilárd,avisszakozóésazelutasító
nemzetiértékrend.

8. ábra. mitjelentmagyarnaklenniszlovákiában?

a8.ábránlátható,hogyaztazállítást,melyszerintmagyarnaklenniszlovákiábanhát-
ráltatja az érvényesülést, a válaszadók 61%-a elutasítja, csaknem 20% egyet is ért
vele,megnemis,sugyancsakközel20%elfogadja.Vagyismindenötödikmegkérde-
zettszerintmagyarnaklenniinkábbhátránytjelent,mertemiattnemtudnakérvénye-
sülni.errevonatkozólagmégegykérdésszerepeltakérdőívben,amelyakövetkezőkép-
pen hangzott: „Ön szerint akadálya az érvényesülésnek szlovákiában, ha az ember
magyar?”aválaszokbólazderülki(9.ábra),hogy73%szerintmagyarnaklenninem
akadályozzaazérvényesülést,sőt,közülük4,5%úgyvéli,nemcsak,hogyhátránytnem
jelent,hanemegyenesenelőnyös.

Viszontújfentmegjelennekazokaválaszadókis(21,5%),akikszerintmagyarnak
lennihátrányos.azígyválaszolókegyikfeleszerintamagyarságmindentérenakadályt
jelent,másikfeleszerintcsakbizonyoskonkrétterületekenjelentakadályt.Valamennyi
korábbifelmérésünkhözhasonlóan,akonkrétterületalattlegtöbbenmostisaztértik,
hogymagyarkéntnehezebbbekerülniazállamigazgatásba,illetvemindenolyanhelyre,
ahol jól kell tudni szlovákul. az általuk említett hátrányok tehát valójában nem is a
magyarsághozkötődnek,hanemanemmegfelelőszlováknyelv-tudáshoz(amitviszont
amagyartannyelvűiskoláhoztársítanak,aholszerintüknemlehetmegtanulniszlová-
kul).etekintetbeniskolázottságszerintszignifikánskülönbségekvannak:minéliskolá-
zatlanabbak a válaszadók, annál inkább az érvényesülés akadályának tartják a
magyarságot,sminéliskolázottabbak,annálkevésbétekintikamagyarságotazérvé-
nyesülésakadályának,sőt,mégelőnynekistartják(10.ábra).
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9. ábra. Önszerintakadályaazérvényesülésnek,haazembermagyar?

10. ábra. Önszerintakadályaazérvényesülésnek,haazembermagyar?iskolázottság
szerint

azelmondottakutánszintekínálkozikakérdés,hogyvajonfelkell-evállalniamagyar-
ságot, s ha igen, akkor milyen helyzetben (11. ábra). a megkérdezettek többsége
(81,8%)szükségesnektartjaamagyarságfelvállalását,16,8%viszontaztválaszolta,
hogynemszokottfoglalkozniezzelakérdéssel,1,6%pedigazt,hogynemtudja,milyen
helyzetbenkellenefelvállalni.azok,akikszerintfelkellvállalni,kétcsoportraoszlanak.
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az egyik (54%) minden helyzetben szükségesnek tartja a magyarság felvállalását,
akkoris,haebbőlhátrányaszármazik.amásik(27,5%)helyzetfüggővétesziamagyar-
ságfelvállalását:19.5%szerintakkorkellfelvállalni,amikorazembernemérzimagát
fenyegetve,7%szerintakkor,amikorazembernekmegfelel,1%szerintpedigakkor,
amikorebbőlelőnyszármazik.

11. ábra. Önszerintmilyenhelyzetbenkellfelvállalniamagyarságot?

korábbikutatásainkisalátámasztják,hogyamagyarsággyakorlatbanvalófelvállalását
befolyásolja,mennyirefontosakazérintettekszámáraanemzetiidentitásértékdimen-
ziójához kötődő tényezők. minél fontosabb valakinek az, hogy magyar legyen, hogy
magyarokmaradjanakazutódai,hogymagyarulbeszéljen,hogyagyermekemagyar
alapiskolába járjon,stb. (akérdőívben13tényezőtsoroltunk fel),annálvalószínűbb,
hogyanemzetiidentitásdöntésdimenziójánamagyaridentitástmegerősítődöntése-
ket fog hozni. Fordítva is érvényes:minél kevésbé fontos, azazminél kevésbéérték
mindezszámukra,annálvalószínűbbekazasszimilációtgenerálódöntések.azt,hogy
a13tényezőmennyirefontosaválaszadókszámára,ötfokúskálánmértük,amelynek
ötösvégpontjajelentetteamaximálisfontosságot.a4.táblázatbanazegyestényezők
értékelésénekátlagaittüntetjükfel.ezekbőlarrakövetkeztethetünk,hogyvalamennyi
tényezőmegítélésea„nagyonfontos”és„elégfontos”tartományközötthelyezkedikel.
kettőt leszámítva:azt,hogyamagyarfiatalokmagyartársattaláljanak,valamintazt,
hogyaszlovákiaimagyaroknaklehessenkettősállampolgárságuk(azutóbbimegítélé-
seleginkábba„fontosis,megnemis”tartománybaesik).

az5.táblázatbanatényezőketcsökkenőfontosságisorrendbentüntetjükfel,vala-
mintláthatókaskálakétvégpontjátjelentő„nagyonfontos”és„egyáltalánnemfontos”
válaszmegoszlások.ezekszerintamegkérdezettekazttartjákalegfontosabbnak,hogy
megőrizzékamagyarságukat(73,2%-naknagyonfontos)éslegyenekmagyaralapisko-
lák(71,6%-naknagyonfontos).Legkevésbéfontosnakpedigezúttalisazttartják,hogy
amagyarfiatalokmagyartársattaláljanakésaszlovákiaimagyaroknaklehessenket-
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tősállampolgárságuk–ekettőegyúttalaleginkábbnemfontostényezőaszámukra.
ezekazeredményekegybecsengeneka2014-ben3 000fősmintánlefolytatottasszi-
milációkutatásunkeredményeivel,aholugyanezvoltakét legfontosabbéskét legke-
vésbéfontostényező.a12.ábramégérzékletesebbétesziezeketazértékpreferenci-
ákat.

4. táblázat. Önmennyiretartjafontosnakazalábbiakat?

5. táblázat. Önmennyiretartjafontosnakazalábbiakat?

 
 

 
 

 
 

 Átlag 
a nemzetiségét 4,35 
azt, hogy magyarul beszéljen 4,56 
azt, hogy magyar maradjon 4,60 
azt, hogy a magyar szülők gyermeke magyar iskolába járjon 4,32 
azt, hogy a gyermekei magyarok legyenek 4,48 
azt, hogy a szlovákiai magyarság ne olvadjon be 4,45 
azt, hogy a település, ahol él, ne szlovákosodjon el 4,42 
azt, hogy magyarlakta településen legyen magyar alapiskola 4,52 
azt, hogy a lakhelyén legyenek magyar feliratok 4,20 
azt, hogy a magyar fiatalok magyar társat találjanak 3,75 
azt, hogy a szlovákiai magyarok éljenek a jogaikkal 4,52 
azt, hogy a következő nemzedék megőrizze szülei nemzetiségét 4,54 
azt, hogy a szlovákiai magyaroknak lehessen kettős állampolgárságuk 3,35 

 

 
 „Nagyon 

fontos” (%) 
„Egyáltalán 

nem fontos” (%) 
1. azt, hogy magyar maradjon 73,2 0,6 
2. azt, hogy magyarlakta településen legyen magyar 
alapiskola 71,6 1,4 

3. azt, hogy magyarul beszéljen 69,3 0,4 
4. azt, hogy a gyermekei magyarok legyenek 68,8 1,8 
5. azt, hogy a következő nemzedék megőrizze szülei 
nemzetiségét 67,1 0,5 

6. azt, hogy a szlovákiai magyarság ne olvadjon be 64,7 1,1 
7. azt, hogy a szlovákiai magyarok éljenek a jogaikkal 64,3 0,3 
8. azt, hogy a magyar szülők gyermeke magyar iskolába 
járjon 62,6 2,4 

9. azt, hogy a település, ahol él, ne szlovákosodjon el 62,5 2,0 
10. a nemzetiségét 59,3 0,9 
11. azt, hogy a lakhelyén legyenek magyar feliratok 53,5 2,3 
12. azt, hogy a magyar fiatalok magyar társat találjanak 38,5 6,5 
13. azt, hogy a szlovákiai magyaroknak lehessen kettős 
állampolgárságuk 31,5 15,2 
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12. ábra. nagyonfontosnaktartjákazalábbiakat:

aválaszadókcsaknemháromnegyedetehátnagyonfontosnaktartja,hogyőmagamint
egyén magyar maradjon. De mi legyen a szlovákiai magyar közösséggel?
megmaradjanak-eamagyarokvagybeolvadjanak(13.ábra).atöbbség(81,6%)ameg-
maradásra szavaz, hiszen teljesmértékbenegyetért azzal, hogyamagyarokőrizzék
meganyelvüketéskultúrájukat.azt,hogyamagyarokalkalmazkodjanakésbeolvadja-
nakaszlováknemzetbe,négymegkérdezettbőlháromteljesmértékbenelutasítja.a
megmaradástelutasítókésabeolvadássalegyetértők6-6%-kotalkotnak.

hasonlóanvélekednekarrólis,hogyanemzetikisebbségekképviselőinekanem-
zetiidentitásmegőrzésérekell-etörekedniük.Csaknemazösszesmegkérdezett(95%)
igennelválaszolt.Többségük(86,7%)szerintazidentitásmegőrzésébenazállamnakis
támogatniakelleneanemzetikisebbségeket,azegyetértőktovábbi8,2%-aviszontúgy
látja,hogyanemzetiidentitásmegőrzésérekellugyantörekedni,deazállamtámoga-
tásanélkül.anemzetiidentitásmegőrzésétfontosnaktartókmellettlétezikegy5%-nyi
csoport,amelyszerintfölöslegesekvagyegyenesenhelytelenekanemzetikisebbségek
megmaradásárairányulótörekvések.

skinmúlikleginkábbamagyarságmegmaradásaszlovákiában(14.ábra)?92,3%
szerintmagukonamagyarokon:ebből66,2%szerintáltalábanamagyarokon,15,6%
szerintamagyarszülőkön,10,5%szerintamagyar fiatalokon.amindenkoriszlovák
állam4,5%-kal,amindenkorimagyarállam1,2%-kaljárulhathozzáamagyarokmeg-
maradásához,azmkp1,7,amost-híd0,3%-kal.Vagyisamegmaradáselsődlegeszálo-
gaazegyén.

ugyanakkorarraakérdésre,hogyamegkérdezettmagamiveljárulnahozzáaszlo-
vákiai magyarok megmaradásához, már jóval visszafogottabb válaszokat kaptunk.
Csupána válaszadókkevesebbmint fele (42,7%)gondolja,hogymaga ishozzá tud
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járulni,mégpedigkonkrétdologgalamagyarokmegmaradásához.atöbbségvagyazt
mondta,hogynemtudhozzájárulni(28,5%),vagyazt,hogynemtudja,miveljárulhatna
hozzá(29%).

13. ábra. mennyireértegyetakövetkezőkijelentésekkel?

14. ábra. kinmúlikleginkábbamagyarságmegmaradásaszlovákiában?
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6.anyelvhasználatésaziskolaválasztás

az előző fejezetben szóltunk arról, hogymennyire tartják fontosnak a válaszadók a
magyaridentitásmegőrzésétszolgálóértékeket,köztükazanyanyelvhasználatotésa
magyargyerekekszámáraamagyaralapiskolaelőnybenrészesítését.emlékeztetőül:
69%tartjanagyonfontosnakazt,hogymagyarulbeszéljen,54%azt,hogyalakhelyén
legyenekmagyar feliratok. ugyanakkor csaknem72% szerint nagyon fontos, hogy a
magyarlaktatelepülésekenlegyenekmagyaralapiskolák.akövetkezőkbenaztvesszük
szemügyre, mennyire tükröződnek ezek a preferenciák a gyakorlati életben, vagyis
mennyirejellemzőaválaszadókraamagyarnyelvhasználatésaz,hogyagyermekeiket
magyaralapiskolábaíratják/íratták.

6.1.Családiésnyilvánosnyelvhasználat

aválaszadókgyermekkoricsaládinyelvhasználatadöntőmértékbenmagyarvolt:92%-
ukkal magyarul, 5%-ukkal inkább magyarul beszéltek a szülei. 2% említette, hogy
ugyanolyangyakranbeszéltekotthonmagyarul is,mintszlovákul,1%pedigazt,hogy
szlovákulvagyinkábbszlovákulbeszéltek.ezekazadatokalátámasztjákaválaszadók
többségéneknemcsakmagyarnemzetiségét,hanemmagyarszármazását is.egyben
arraiskövetkeztethetünkbelőlük,hogyamegkérdezettekazon20%-a,akiknemtün-
tettékfelazegyikvagymindkétszülőnemzetiségét,többségükbenvalószínűlegszintén
homogénmagyarszülőpár,vagylegalábbisamagyarnyelvetkizárólagosanvagydomi-
nánsanhasználó(akár)vegyesszülőpárgyermekei.

mielőttajelenleginyelvhasználatotjellemeznénk,szükségesmegállapítani,milyen
a válaszadók tágabb környezetének nemzetiségi struktúrája, hiszen ez befolyásolja
mindacsaládi,mindanyilvánosnyelvhasználatot(15.ábra).atágabbközegalatta
tágabb családot,munkatársakat, barátokat, szomszédokat, főnököket, üzlettársakat
értjük,vagyisazokatazembereket,akikkelfeltehetőlegaleggyakrabbanérintkeznek,
továbbáalakhelyenalegbefolyásosabbéslegközkedveltebbembereket,akikbizonyos
fokigformálisésinformálisvéleményvezérszereppelbírnak.

ezekazemberekaválaszadókkörnyezetébennagyrésztmagyarokvagytöbbnyire
magyarok.acsakmagyarokbólállókörnyezetleginkábbatágabbcsaládrajellemző(a
tágabbcsaládtagoknemzetisége60%-banmagyar),legkevésbéazüzletipartnerekre,
akiknek21%-amagyar. a lakhelyen a legkedveltebb emberek, barátok, szomszédok
nagyjábólfelemagyar.alegbefolyásosabbemberek,ahelyiképviselők,amunkahelyi
vezetők,amunkatársakésazüzletipartnerekköztamagyarokaránya50%alásüllyed,
deezzelegyüttmindegyikesetbeninkábbmagyarjellegűkörnyezetrőlvanszó.atöbb-
nyireszlovákvagyszlovákkörnyezetelsősorbanamunkahelyre,amunkavilágárajel-
lemző,ittisleginkábbazüzlettársakra,akikközülmindennegyediktöbbnyireszlovák,
8,5%-ukpedigszlovák.afőnökökegyharmadaisinkábbszlovákvagyszlovák,sugyan-
ezérvényesakollégákcsaknemegynegyedére.ittjegyeznénkmeg,hogyaválaszadók
szlovákokhozvalóviszonyanagyrésztpozitív:28,6%szerintnagyonjó,38%szerintjó.
7,2%tartjainkábbrossznakvagyrossznakaszlovákokhozvalóviszonyát.
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15. ábra. milyennemzetiségűekazalábbiakbanfelsoroltszemélyek?

aválaszadókjelenlegicsaládiésnyilvánosnyelvhasználatatehátafentebbvázoltnem-
zetiségi/nyelviközegbenzajlik.azadatokbólkiderül,hogyacsaláddominánsnyelve
jelenlegisamagyar(13.táblázat),hiszenakölcsönöskommunikációbanvalamennyi
családtagelsősorbanamagyarnyelvethasználja.Leginkábbaválaszadóésszülei(96
és94%),aválaszadóéstestvérei(93%),valamintanagyszülők,vagyisaválaszadók
szüleiésazokunokái(tehátaválaszadókgyermekei)kölcsönöskommunikációjára(92
és94%)jellemzőez.alegfiatalabbnemzedékettekintve:aválaszadóésunokái(85%),
valamint a válaszadó unokáinak egymás közti kommunikációjában (80%) az előző
generációkhozképestritkábbamagyarnyelvhasználata,deezekbenazesetekbenis
leggyakrabbanmagyarulbeszélnek.

13. táblázat. ajelenlegicsaládinyelvhasználat

 

  

  

  

  

 
 

 Magyarul IM MSZ ISZ+SZ 
1. Ön és az édesanyja 96 1,6 1,1 0,9 
2. Ön és az édesapja 94 2,4 1,6 2,4 
3. Ön és a párja 89 1,6 3,6 5,6 
4. Ön és a gyermeke(i) 90 3,0 4,5 2,5 
5. A párja és a gyermeke(i)k 89 3,0 3,0 5,0 
6. Az apai nagyszülők a gyerekekkel 92 1,0 2,6 5,0 
7. Az anyai nagyszülők a gyerekekkel 94 1,8 1,8 2,4 
8. A gyermekei egymás közt 91 3,4 2,8 3,0 
9. Ön és a testvére(i) 93 2,3 2,7 2,0 
10. Ön és az unokái 85 3,0 9,0 3,0 
11. Unokái egymás közt 80 5,0 9,2 5,4 
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anyilvánosnyelvhasználatfelmérésénélazáltalunklegfontosabbnaktartottéskoráb-
baniskutatotttizenháromszíntérrefókuszáltunk(14.táblázat).közülükháromrajel-
lemzőavegyes(magyar–szlovák)vagyinkábbszlováknyelvhasználat.ezaháromterü-
letahivataliügyintézés(81%vegyesvagyinkábbszlovákkommunikáció),azorvosláto-
gatás (61%)ésaz idegenemberekmegszólítása (52%).a többi területrea javarészt
magyar nyelvű (csakmagyar vagy inkábbmagyar) kommunikáció jellemző, bár nem
azonosmértékben.acsakmagyarvagyinkábbmagyarnyelvhasználatmértéke54%és
94%közöttmozog.afelsőhatárapapokkalvalókommunikáció,velükaválaszadók
94%-abeszéljavarésztmagyarul(ebből92%csakmagyarul,2%inkábbmagyarul).az
alsó határ a bevásárlás, amelynél 54% beszél javarésztmagyarul (ebből 32% csak
magyarul,22%inkábbmagyarul).apolgármesteramásodikleggyakoribbember,akivel
javarésztmagyarulbeszélnek(87%),azonbanaközségihivatalokbanezazarány77%-
rasüllyed.a javarésztmagyarnyelvhasználatharmadikszíntereaz iskola,aholavá-
laszadókháromnegyedetüntette felacsakmagyarnyelvet,5%pedigaz inkábbma-
gyart.a14.táblázatbanamagyarnyelvhasználatmértékénekcsökkenősorrendjében
jelenítjükmegatizenháromkommunikációsszínteret.

14. táblázat. anyilvánosnyelvhasználatszínterei

anyelvhasználatravonatkozótovábbikérdésekbenaztfeszegettük,mennyiretolerán-
sakaválaszadókanemmagyarnyelvhasználattalszemben.azadatoknagymértékű
toleranciárólárulkodnak.aválaszadóktöbbségétegyáltalánnemzavarja,haacsalád-
banvalakimásnyelvenbeszél(81%),mintahogyanazsem,haavegyeslakosságúDél-
szlovákiábanvalakiközterületenmásnyelvenbeszél (94%).62%azt ismaximálisan
tolerálja,amikoraszlovákiaimagyarokszlovákszavakatkevernekabeszédükbe,mint
ahogyan56%-ukaztis,amikorangolszavakatkevernekabeszédükbe.

avizuálisnyelvhasználattalkapcsolatbanaválaszadóktöbbségét(83%)egyáltalán
nem zavarják a Dél-szlovákiában levő köztéri szlovák feliratok, sem a „showroom”,
„shop”típusúangolfeliratok(74%).

azt, hogyDél-szlovákiában a közterületeken legyenek kétnyelvű, szlovák–magyar
feliratok,mindenmásodikválaszadó tartjanagyon fontosnak,26%pedig fontosnak.

 

  

  

  

  

 
 

 
 

 Magyar Inkább 
magyar 

Magyar+inkább 
magyar 

Magyarul 
és szlovákul 

Szlovák+inkább 
szlovák 

A pappal 92 2 94 4 2 
A polgármesterrel 83 4 87 3 10 
Lakhelyén az idősekkel 77 10 87 9 4 
Az iskolában 75 5 80 10 10 
Lakhelyén a fiatalokkal 67 11 78 16 6 
A községi hivatalban 68 9 77 14 9 
A szomszédjaival 63 14 77 17 6 
A postán  58 9 67 21 12 
A munkahelyén 41 14 55 32 13 
Bevásárláskor 32 22 54 37 9 
Egy idegennel 36 13 49 25 26 
Orvosnál 25 14 39 41 20 
Hivatalokban 15 14 29 46 25 
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mindennegyedikmegkérdezett számáraez inkábbnem fontosvagyegyáltalánnem
fontosdolog.

6.2.iskolaválasztás

mint tudjuk, a válaszadók csaknem 96%-a magyar nemzetiségű. magyar tannyelvű
alapiskolátazonbancsak90%végzett,miközbenazőszüleikközülazapák91%-aés
azanyák94%-ajártmagyaralapiskolába.

azokközülaválaszadókközül,akikelvégeztékazalábbi iskolatípusokat,magyar
tannyelven 55% végzett inasiskolát, 65% szakközépiskolát, 88% gimnáziumot, 38%
főiskolát/egyetemet.48%szerzettmagyartannyelvűérettségiutániszakképzést(bele-
értveanemteljesfokúfelsőfokúvégzettségetadóbc.-t is)és20%részesültmagyar
tannyelvűharmadfokúegyetemiképzésbenvagyannakekvivalensében(phD,mph).

e tények után nézzük, hogyan vélekednek az iskolaválasztásról (15. táblázat).
előszöris:milyenalapiskolábajárjonegymagyarésmilyenbeegyvegyesszülőpárgyer-
meke? bár a válaszadók 90%-amagyar alapiskolát végzett, csupán 74%mondja ki
határozottan,hogyamagyarszülőkgyermekemagyaralapiskolábajárjon.azzal,hogy
szlovákalapiskolábajárjon,ugyankevesenértenekegyet,devan22%-nyiválaszadó,
akibizonyosfokigbizonytalan,határozatlanakérdéstilletően,mégakkoris,hainkább
amagyaralapiskola feléhajlik.amagyar–szlovákszülőpárgyermekeesetében27%
nemtudottvéleménytmondani,akikviszontigen,azokinkábbamagyariskolátprefe-
ráltákválaszaikban.

15. táblázat. milyenalapiskolábajárjonamagyarszülők/magyar–szlovákszülőkgyer-
meke?

eztkövetőlegmegkérdeztük,egyetértenek-evagysemazzal,hogyamagyargyermek
magyaralapiskolábajárjon.92%egyetért,mégpedigalegtöbbenazért,mertfontosnak
tartják,hogyagyermekazanyanyelvéntanuljon(53%).amásodiklegfontosabbindok,
hogyazanyanyelvenkönnyebbtanulni(22%).9%szerintazértjárjonmagyaralapisko-
lába,mert a gyermek ezáltal jobban fog kötődni amagyar kultúrához, 5% szerint a
magyaralapiskolánakköszönhetőennemválikgyökértelenné,3%szerintpedigazért
járjonamagyargyermekmagyaralapiskolába,mertaszlovákiskolábansemszlovákul,
semmagyarulnemtanulmeghelyesen.

azonban a megkérdezettek 8%-a úgy gondolja, nem jó, ha a magyar gyermek
magyaralapiskolába jár,mertnemtanulmegszlovákul (5%), illetvenehezebbenfog
érvényesülni(3%).

Véleményekrőlvoltszó,mostpedignézzük,miavalóság,vagyisazokaválaszadók,
akiknekvanilyenkorúgyermekük,milyeniskolábaírattákagyermekeiket(16.táblázat).

 Magyar szülők gyermeke Magyar–szlovák szülők gyermeke 
Magyarba  74 22 
Inkább magyarba 18 38 
Inkább szlovákba 4 11 
Szlovákba  1 2 
Nem tudja  3 27 
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16. táblázat. gyermeke(i)milyentannyelvűiskolá(ka)tvégez/végzett?mindensorban
többválaszlehetséges!

azadatokbólsokmindenkiolvasható,ezúttalazonbancsaknéhánydologra,elsősor-
banazóvoda-ésalapiskola-választásraösszpontosítunk.először:látható,hogyaszü-
lők többsége vagy magyar vagy szlovák óvodában/alapiskolában gondolkodik.
elenyészőazonszülőkszáma,akikabbanazértelembenváltogatnákezeketazoktatá-
siintézményeket,hogyelőszöramagyarba,majdaszlovákba(vagyfordítva)íratjákbe
a gyermeküket, és abban az értelemben is, hogy több gyermek esetén az egyiket
magyar óvodába/iskolába, a másikat szlovákba íratnák. másodszor: a válaszadók
85,7%-amagyaróvodába,87,3%-ukmagyaralapiskolábajáratja/járattaagyermekét,
amiegyenlőatöbbséggel.Dehaezeketazarányokatösszehasonlítjukaválaszadószü-
lőkésazőszüleikmagyartannyelvűiskolalátogatásával,akkorszembetűnikazalát-
szólagapró,minimum3%-nyi „generációs rés”, amely éppelegendőahhoz, hogyaz
iskolaválasztásnál a szlovák alapiskola előnyben részesítése révén hozzájáruljon a
szlovákiaimagyaroknemzetiidentitásánakgyengüléséhezésazennekkövetkeztében
(is)megmutatkozófolyamatoslétszámcsökkenésükhöz.

azártkérdéseketkövetőszabadonadhatóválaszokból/indoklásokbólújfentkide-
rült,hogyaszlovákalapiskolaválasztásábantöbbtényezőjátszikközre.Leginkábbaz,
hogylegalábbazegyikmagyarszülőmagaisszlovákalapiskolábajárt,vagypedigaz
egyikszülőszlováknemzetiségű,vagyisvegyespárrólvanszó.ezekazösszefüggések
azonbannemváltoztatnakadolgoklényegén,sőtéppenséggelújraalátámasztjákazt,
amikorábbikutatásainkbóliskiderült:hogyaszármazáson,iskolaválasztáson,nyelv-
használatonkívülapárválasztásanemzetiidentitásnegyedikkulcstényezője.saztis,
hogyaszlovákalapiskolaválasztásánakamagyariskolarossz„minősége”vagyföldraj-
zitávolságacsakanagyonsokadikoka.

 
 

 Magyar  Szlovák  Egyéb vagy magyar és szlovák  
1. Óvoda N=545 85,7 13,6 0,8 
2. Alapiskola N=518 87,3 12,4 0,4 
3. Szakközépiskola érettségi 
nélkül N=92 

63,0 37,0 0,0 

4. Szakközépiskola 
érettségivel N=223 

69,0 30,0 1,0 

5. Gimnázium N=247 87,4 11,3 1,2 
6. Egyetem N=194 41,8 47,4 10,8 
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ZsuZsanna LampL
primary resuLTs oF The 2018researCh oF iDenTiTy oF hungarians in sLoVakia

ThejointsurveyoftheForumminorityresearchinstitute(šamorín,slovakia)and
thenationalpolicyresearchinstitute(budapest,hungary)wascarriedoutinthe
summer of 2018 in 16 districts and 120municipalities of southern slovakia,
includingthecitiesofbratislavaandkošice.Thesamplewasconstitutedof800
hungarianadultsinslovakia.Thequotaisrepresentativefromthepointofview
oftheproportionof inhabitantsbelongingtothehungarianethnicminorityand
living insouthernslovakia´smixeddistricts; andof gender, age group, school
graduation level,andthetypeofmunicipality theyreside in.Thesubjectof the
surveywasthestateofnationalidentityanditschangescomparedtoearliertime
periods.Theprimaryresultspresentedhereconcernthefollowingaspects:quality
of life, current attitude toward public issues, national value system, national
identity,languagearrangements,languageregime,languageuse.
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murányi Veronika
Újraírttér-képeki.

abősivízerőműésaz„Új-Duna”ahelyiekszemszögéből

Veronika murányi

redrawnspacesandmapsi.ThegabčíkovoWaterworksandthe“newDanube”fromthepointofViewof
theLocals

keywords:thegabčíkovobarrage,kis-Csallóköz,malýžitnýostrov,smallryeiceland,environmentalconflict,
localinterests,borderregion

abősivízerőműmegépítésekapcsánazérintettterületésannaksorsaévtizedekenát
politikai,jogi,gazdaságiéstermészetvédelmielvekésszámításokütközőzónája,ahol
valójábanértékelvekvagyakárnemzetiönképekcsaptakössze,miközbenérveikhad-
rendbeállítását a szakértői kultúrahatáskörbeli és strukturális kérdései tettékmég
összetettebbé.atörténetamodernizációnarratívájánakegyikfordulópontja,ésater-
mészetvédelemközéletiszínrelépésénekegyikregionálismérföldköve.

mindezekmellettelsikkadnilátszanakaberuházásoksoránlakóhelyükrévénköz-
vetlenülérintettemberektörténetei.egyéni,családiésközösségisorsok,múltjukemlé-
keiés jövőjüktervei,melykereteazőketövezőtáj.egytáj,melyegykori formájában
eltűnt. azépítkezésekéveibenazérvekközött szinte fel semmerült ahelybenélők
véleménye,alakóhelyüketérintődöntéseksoránnagyrésztpasszívszemlélőiszerepbe
kényszerültek.

1.bevezetés

Célomahelyiekszeménéselbeszéléseinátláttatni,hogylokálisszintenmilyenkövet-
kezményeivoltakadrasztikustájátalakításnak,ésezeketőkmagukhogyanértékelik
visszatekintve.emlékeket, történeteket,viszonyulásokatésmentálistérképeketgyűj-
töttem,melyekbőlátalakulóbanlévőstruktúrákrajzolódtakki.azelmesélttörténetek,
ahogyanazokatazemlékezetmegőrizteésszelektálta,gyakranszimbolikusanisjelen-
tésteliek.ezekrögzítésefontos,hiszeneddigtalánkevesebbfigyelmetkaptakatermé-
szetikövetkezményekmellettatájátalakításmérőműszerekkelésszámításokkalnehe-
zenmérhetőkövetkezményei:mindaz,amiazéletmódból,aszokásokból,atájhaszná-
latimódokból,abirtok-éstelepülésszerkezetirendszerekből,társadalmikapcsolatok-
ból, közlekedésimintázatokból, foglalkozási ágakból, és egyáltalán a tájjal kialakult
aktívviszonybóleltűnt.azittélőkkelugyanisazakülönösesettörténtmeg,hogynoha
nemhagytákelotthonukat,ahely,aholélnek,mégismáslett.
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avizsgáltterületabősivízlépcsőmegépítéseésatájátalakításáltalleginkábbérin-
tetttelepülések,nyugatrólkeletfeléhaladva:gútor,somorja,bacsfa,keszölcés,süly,
Felbár,Csallóköznádasd,baka,bős,Csiliznyárad,szap,ésazúgynevezettelzártfalvak:
Doborgaz,Vajkaésnagybodak.afelsoroltakközülhéttelepülésenkészítetteminterjú-
kat(Felbár,gútor,keszölcés,nagybodak,somorja,süly,Vajka).sorsukatalapvetően
háromféle módon befolyásolta a megépült létesítmény, az interjúk helyszíneit úgy
választottamki,hogymindegyiktípustképviseljenéhány:1.korábbikataszterükjelen-
tősrészétmaösszefüggővízfelületborítja,ilyengútoréssomorja;2.azÖreg-Dunától,
mellyel korábban intenzív kapcsolata volt, most a felvízcsatorna választja el, ilyen
Felbár,keszölcéséssüly;3. aCsallóköz többi részétől választjael a felvízcsatorna,
ilyenbodakésVajka.

bőstmagátegyrésztazérthagytamkiaszűkebbvizsgálatból,mertezazegyetlen
település,aholmárfolythasonlójellegűkutatás(nagy2014),1 másrésztmindahajda-
ni,mindaz„Új-Dunától”távolabbfekszik.haafelosztásbaillesztenénk,valószínűleg
egynegyedikcsoportotképviselneegymagatöbbokbólkifolyólagis.

avizsgálatsoránféligstrukturáltinterjúkatkészítettem,éstöbbféletechnikávalmen-
tálistérképeketvettemfel.Összesenharmincinterjúkészült,melyekegyenként50–240
perchosszúak.az interjúkkészítésesorán többségébenaközösségszempontjábólki-
emeltszerepetviselőembereketszólítottammeg,polgármestereket,tanárokat,voltszö-
vetkezeti vezetőt, helyi Csemadok-elnököt, a falu legöregebbjét. mivel a tájhasználat
minőségeésintenzitása,avizesélőhelyekkelvalókapcsolatterénnagykülönbségekvan-
nakkülönbözőmentalitásúegyénekéscsoportokközött,olyanembereketiskerestem,
akikamolyan„víziemberek”,halásznak,horgásznak,ladikjuk,vízpartikisházukvan.az
interjúk2017.novemberés2018.decemberközöttkészültek.2

arranemtörekedhettem,hogymintámreprezentatív legyen,amikro léptékalkal-
mazásaviszontlehetővéteszi,hogyvalósélethelyzetek,egyéniviszonyulások,esetleg
konfliktusok felől tekintsünk átfogóbb társadalmi folyamatokra. belső kategóriák és
normatívákválnakígyláthatóvá.

azegyestémáktárgyalásasoránaszövegszintefelétazinterjúksoránrögzítettanya-
gokteszikki.ezzelamegoldássalazvoltacélom,hogyazokhangjalegyenhallható,
akiketazügyelindulása,vagyisaz1950-esévekótaszintealigkérdeztek.ebbenafor-
mában reményeim szerint a helyiek saját fogalmai és gondolattársításai élőbbek
maradnak,melyeketmagamarendszerezés,azösszefüggésekfelmutatásaésértel-
mezéseáltaligyekszembemutatni.aszövegnemobjektív,alétrejövőértelmezéseket
természetesmódonasaját,személyesindíttatás,attitűdésamegelőzőismeretanyag

1 személyestörténeteketésamikroszintetvizsgálótanulmány,melybőstelepüléslokálisdis-
kurzusaittárjafelabős–nagymarosivízlépcsőkonfliktussalkapcsolatban.

2 hálásvagyokmindenkinek,akiidőtszántabeszélgetésünkre,köszönömnekik,hogymeg-
osztottákvelememlékeiket,véleményüket.
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isbefolyásolják3 –és ittkellmegírjam,hogyakutatási területen2017szeptemberét
megelőzőennemjártamésközvetlenelőzetesismereteimsemvoltak.

akutatottanyagfeldolgozásátésbemutatásátkétrészre,ésígykéttanulmányrabon-
tottam.ebbenazelsőtanulmánybannémivízszabályozás-ésvízerőmű-történetivissza-
tekintésutánazújonnankialakultterekhelyielnevezéseinekalakulásátmutatombe,
majdakövetkezőfejezetekbenavízerőműépítésénekelsőhíreitőlamegvalósulásfázi-
sainésatiltakozásokonátelérkezünkakészlétesítményig.akövetkezőkétfejezetkör-
betekint az érintett települések fejlődési irányain,majd azoknaka szuburbanizációs
folyamatokkalvalóösszefüggésitmutatjabe.atájátalakításasorántávolságokíródtak
át,ezekrelatívvoltárólésérzékelésérőlszólakövetkezőfejezet.azárófejezetekben
egyvisszatekintőmérlegkövetkezikelőnyökrőléshátrányokról,majdavízlépcsőmeg-
építésétegytágabbfolyamatrészekéntigyekszembemutatni.

azittleírtakígycsakegyrészeateljeskutatásianyagnak.akövetkezőtanulmány-
bankapnakmajdhelyetazokazemlékképek,melyeketahajdaniártéri tájról ésaz
abbanvalóéletükrőlőriznekahelybenélők,valamintsajátvéleményükésmegfogal-
mazásaikarról,hogymiképpérzékelikavízlépcsőmegépítésénekhatásaittermészeti
környezetükön.azemlékképek felidézésének részekéntkészültmentális térképek is
ottkapnakmajdhelyet.

2.„azértavízazúr”?/Vízszabályozás-ésvízerőmű-történet

kétföldrajzitájtalálkozásánálrendszerintizgalmas,egyediformákalakulnakki,ilyen
találkozáseredményeaCsallóközésszigetközágvizekkelszabdaltterületeis.aDuna
akárpát-medencébe,mérsékeltebbesésviszonyokközéérveazalpokbaneredőmel-
lékfolyóibólhozotthordaléknagyobb részét lerakja.Zátonyokat,szigeteketképez,és
egyretöbbágraszakad.aterületetélővizek,holtágak,elmocsarasodottmedrek,erek
szabdalják.Természetesállapotábanafolyóágaknakéletútjukvan,elmúlásésszületés
erőialakítják,ésígyéltekegyüttatájjalatelepülésekis:aholegykortelepülésvolt,ott
későbbvízésfordítva,minthafolyamatosanmozgásbanlettvolnaatáj.

azelsőösszefüggő töltésekolyan régiek,hogy írott forrásoknemmaradtak fenn
keletkezésükről. ránk maradt első törvényes elismerése 1569-ből származik a
Csallóköz árvédelmének. (Földes 1896, 38. p.) az egészen korai gátak a maiaktól
eltérőelvekenalapultak,„vízépítészetiszempontbólfenékgátakvoltak,amelyekzsilip-
rendszerként működtek, az egyes lépcsők folyamatosan csökkentették a település

3 magyarországon élek, a ’88–89-es bős–nagymaros elleni tüntetések és az egész ügy
magyarországi tetőzése idejénmég gyerek voltam, így személyesen nem vettem bennük
részt,áttételesenmégishatottakrámazakkoritörténések.azesetamagyarországizöld-
mozgalomegyikolvasztótégelyévévált,magammindazegyetemen,mindazonkívülkésőbb
olyankörökésszervezetekköztéreztemmagamotthonosan,melyekmeghatározóemberei
hajdan a bős–nagymaros elleni hazai küzdelemmeghatározó alakjai is voltak. a „bős–
nagymarosügy”ésaDunaelterelésekövetkeztébenkiszáradószigetközsorsa többnyire
ismertvoltszámomra,aCsallóközérintettszakaszárólmégisaligvoltakismereteim.
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közelébekerülővízszintjét”.(ozogány2017,17.p.)atájtermészetesrétekkel,mocsa-
rakkal,tavakkal,erdőkkelfedettterületvolt,aholavízgazdálkodáslényegeazáradóvíz
minélnagyobbterületenvalószétterítése,olykorárkokésmesterségescsatornákásá-
sával.Csupána18.századmásodikfelébenkezdődöttmeg„afokokeltöltése,kanyar-
átvágások,töltések,sarkantyúképítése,afolyókszabályozása,afolyómedrektisztítá-
sa”.(angyal2015,12.p.)acélegyolyanfőmederlétrehozásavolt,amelyalegkisebb
vízállás esetén is hajózható.néhány kevésbé sikeres19. század elejei vízrendezési
munkálatutánegyvalóbanátfogóéshatékonytervelőkészítéséhezmegtörténtaDuna
folyam térképezése és vízrajzi felvétele (1823–1845).4 a terveket és munkálatokat
újabbakésújabbakkövetik,alegnagyobbszabásúterv1882-rekészülel,ésvégrehaj-
tását1885-benengedélyezik.azakkorilátképleírásáthosszabbanidézem,mivelkorai
párhuzamaavízlépcső1978-banmegindulómunkálatainak.„munkástelepeklétesül-
tekazelhagyottligetekenéserdőkben,avadonbanzavartalanúlélőmadárvilágotcsak-
hamarfölzavartaamunkásokezreinekzsibongózaja,aDunátelleptékanagykőszál-
lítóhajók,melyekDévénygránitszikláit,almás,süttőésLábatlankeménymészköveit
ezermeg ezer köbméter számra hordták a Dunába, hogy békókba szorítsák vele a
vadúlszertekalandozóvizetskényszerítsékottésúgyfolyni,ahogyaztszámáraaz
emberielmekijelölte.majdóriásikotrógépeketlátunkdolgozniegyhangúdübörgéssel,
melybebelevegyülakikotortkavicsélesharsogása,amintakotróvedrébőlnagytöme-
gekbenzuhanleadereglyébe,melyhamegtelt,jönavontatógőzös,hogyelvigyevala-
melyikmellékágba,amelyetúgy is fölkellmajd töltenieavízhordalékának.” (Jókai
1887) a Duna pozsony alatti főmedrét 1886–1896 között sikerült biztonságosan
hajózhatóvátenni–apartokkövezésével,asodrástszabályozósarkantyúkkiépítésé-
vel,amellékágakkőgátakkaltörténőlezárásával.Többmint2millióköbméterkőkerült
beépítésre.Újabbgátmagasításokakésőbbiekbenisidőszakonkéntkövettékegymást,
folyamatosanszűkítetveazárterületet.(angyal2015,13.p.)

avízjártaterületekszűkítésétmára19.századvégénisértekritika,gúthoriFöldes
györgy,az1876-banalakultfelső-csallóköziármentesítésitársulatelnöke1896-banírt
könyvébenmegemlíti,hogy„VannakFelső-Csallóközbenszámosan,akikakiszáradást
atöltésezésokozatánaktartják,sazthiszik,hogynekünktöltésekretulajdonképpen
szükségünknincsen.acsendesenáradó,demégajégmenéskorhirtelenebbenduzza-
dóvizekis,emelkedésüknélbejutnánakarégierekbeéslaposokba,ezekenterméke-
nyítőnátfutva,kártételnélkülvonulnánakle.”(Földes1896,34.p.)az1870-esévek-
ben történő Duna-szaggatásért, vagyis a partokat érő erős romboló munkáért az
ausztriábantörténtDuna-szabályozástteszifelelőssé:„azottösszeszorítottsebesvíz
hozzánktoltaazegészgörgetegkövet,ittazeséscsillapodván,leraktaaztafolyóköze-
pén.azígyalakultzátonyokavizetakétoldalipartraszorították,éselőállottezenpar-
toknakállandószegése…”(Földes1896,10.p.)

a19.századvégéreaDunapozsonyalattiszakaszamárszabályozottmedrébenfolyik,
ottésúgy,„ahogyaztszámáraazemberielmekijelölte”.(Jókai1887)majdkishíján

4 errőlbővebbenl.Dóka2009.
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százévetkellmégvárnia,hogy1992őszétőlismét,egymindenaddiginálszabályozot-
tabbés immára természetből fizikailag iskiemeltmederben folytassa továbbiútját.
ugyanazonkorszellemszülötte,ésegyazonfolyamatrészeakétdrasztikustájátalakí-
tás.a19.századvégétőlaszabályozásokésárvédelmimunkákkövetkeztébenegyre
többterületmentesültafolyókidőszakoskiöntésétől,afolyószakaszhajózható,aszán-
tóföldekterületenő.a20.századelejétőlehhezjárultakeretekközészorítottvízfolyá-
sokenergiahasznosításánakigénye.

azeredetimederbenegyrenagyobbvíztömegekátbocsátásáról kelletta töltések
magasításávalgondoskodni.aszabályozott folyónritkábbanvoltárvízveszély,viszont
korábbannemtapasztaltvízmennyiségekésfőlegvízállásokjelentekmeg,amiértsza-
porodtakazárvizekaddignemismertformái.a20.századramaga„aproblémakívül-
állószámáramindáttekinthetetlenebbévált,mígavízügyhelyzetétéppenezekazárvi-
zekerősítettékmegatöbbiágazattalszemben:hiszenminden,kormányzattalszembe-
nikövetelésétkatasztrófaveszéllyeltudtaindokolni”.(Fleischer1992)

az érintett szakaszon vízlépcső építésére és a vízenergia hasznosítására az első
ötletekmáraz1910-eséveketkövetőenfelmerültek,nemvéletlen,hogyacsehszlovák
küldöttségaTrianonelőttibéketárgyalásokonisavízerőkészletteljeshasznosítására
tartott igényt. az első konkrét tervek az 1950-es években születtek, a legismertebb
közülükmosonyiemil nevéhezköthető,melyet végül abbana formájábanelvetett a
magyarállamvezetés.1953-bangerőernőminiszterelnök,akielőzetesvízügyimegbe-
szélésekáltalszintekészhelyzetelévoltállítva,mégiselutasítottaacsehszlovákolda-
lonlétesítendőoldalcsatornatervét.azótasokatidézettmondatai:„holittalogika?hol
ittalogika?[…]JelenlegaDunaakétországhatáránfolyik.átakarjákvinniaDunát
egymásikországterületére.Jogos-e,hogyaztmondjuk,avizetazonbanosszukmeg
50-50százalékban?ezaminimum,azthiszem.Dehogyavizetiselvigyék,aDunátis
elvigyék,aztnem!”avízlépcsőtervezéseszovjetszakemberekbevonásávalzajlik,ésa
kommunista,gigantománberuházásokhozhasonul.1967-reatervekfőbbparaméterei
elkészülnek,amagyarállamakkorigazdaságpolitikájábaviszontnemnagyonilleszke-
dik,ezértmegvalósításátnemsürgetik.az1970-esévekelejétőlismétlendületetvesz
azügy,1973-raközösberuházásiprogramalakulkiatervekmegvalósítására,1977.
szeptember 16-án pedig a két állam képviselői aláírják a „szerződés a bős–
nagymarosi Vízlépcsőrendszer közös megépítésére és üzemeltetésére” című doku-
mentumot.azelőkészítéseketavízügyiágazatvégezte,mindazaláírásrakerülőterv-
változatkidolgozását,mindakormányköziegyezménymegalkotását,sőtaberuházás-
babevontosztrákpartnerekkelisőktárgyaltak.

abős–nagymarosügyfőbbidőszakainagyboldizsár(nagy2005)általösszeállított
kronológiaalapján:atervezésévei(1952–1977),építés(1978–1989),vitaésaDuna-
elterelés(1989–1993),hágaiper(1993–1997).atervegyesrészleteiésellenvélemé-
nyekcsakazaláírástkövetőenkezdeneknapvilágraszivárogni,tudományosfelülvizsgá-
latibizottságokdolgoztak.1983-banazmTavéleménytadkiatervmegváltoztatásának
szükségességéről,illetveaberuházásleállításátjavasolja.1988májusátólsorozatostün-
tetésekésszámosvitaután1989májusábanamagyarkormányúgydönt,hogyfelfüg-
gesztiazépítkezést,júliusbanmegtagadjaaDunaDunakilitinélvalóelterelését,október-
benpedigarróldöntazországgyűlés,hogynagymarosnálnemépülerőmű.közbenszlo-
vákrészrőlmegkezdődnekazelőkészületekazvízlépcsőúgynevezettCvariánsára,mely
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aDunaegyoldalúeltereléséttartalmazza.1992.május29-énmagyarországegyoldalúan
felbontjaaz1977.éviszerződést,tekintettelaCvariánsfolyamatbanlévőmunkálataira.
1992.október23.és29.közöttaCsehszlovákköztársaságeltereliaDunát.1992utolsó
napjávalCsehszlovákiafelbomlik,ésabős-ügyszlovákiáraszáll.1993.október23-ána
magyarkormánykeresettelfordulahágainemzetközibírósághozaDunaegyoldalúelte-
relésemiatt.1997-benszületikítélet,melymindakétfeletelmarasztalja,magyarország
jogtalanulszüntettemegaszerződést,szlovákiapedigjogtalanulhelyezteüzembeazerő-
művet,ésafőbbkérdéseketlényegébenakétoldalútárgyalásokkörébeutaltavissza.az
ügytovábbirészleteitúlmutatnakadolgozatkeretein,hiszenahelyiekéletétalapvetően
aDunaeltereléseótatörténttárgyalásokeddignembefolyásolták.

3.Újterek,újnevek

1992őszétőlaCsallóköztegyaddignemlétezőmesterségeshatárvonalvágjaketté.a
táj drasztikus átalakításával olyan, korábban nem létező térrészek alakultak ki és
tereptárgyaképültek,melyekelnevezéseiváltozatosságotmutatnak,éscsakrészben
rögzültek.általánosságbanelmondható,hogyahivatalosésaköznyelvimegnevezések
különböznek.hivatalosanaDunavizeadunacsúnimederzáróduzzasztóműutánegy
víztározóban gyűlik (dunacsún–körtvélyesi-víztározó vagy hrušovi víztározó), mely az
erőműfelvízcsatornájátlátjaelvízzel,majdabősivízerőműutánazalvízcsatornában
folytatódik(ezekegyüttesneveüzemvízcsatorna),mígszaptelepülésnélismétösszefo-
lyikaDunával.ateljesegységmegnevezése:bősiVízlépcső.ahivatalosfórumokésaz
írottsajtóistöbbnyireezeketazelnevezésekethasználja.aDunaésazüzemvízcsator-
naközötti területrészmegnevezéseahivatalosnyelvhasználatbanmégrészbenvita-
tott,leginkábbakis-Csallóközelnevezéshonosodottmeg.akis-Csallóközelnevezést
egyébkéntamagyarnépnyelvbenaszigetközre isvonatkoztatják,5 sezértvanolyan
nézet,melyszerintnemszerencsésazÖreg-Dunaésazerőműüzemvízcsatornájaközti
területmegnevezésére (Liszka2005,14. p.). az üzemvízcsatornamegépülésével az
elzártterülettermészet-földrajzilag,Duna-ágakáltalszabdaltjellegéveljobbanhasonlít
aDunatúlpartjánlévőszigetközre,mintazártérikörnyezettőlelvágottésegyrekeve-
sebbvizesélőhellyelrendelkezőcsallóközirészre.

ahelyben lakókkörébena fenti elnevezések csak részben ismertek, amindennapi
beszélgetéseksoránezektőlgyakraneltérőmegnevezésekethasználnak.avízerőművet
magátazidősebbgenerációtagjaihidrocentrál névenemlítik,alegtöbbenpedigegyszerű-
encsakerőműnek.azerőmű elnevezésttágértelembenhasználják,azüzemvíztározótóla
csatornán átmagáig a bősi erőműig az egész létesítmény egészét vagy annak csupán
egyes részeit is jelölheti adott beszélgetési helyzetben. például ha somorján valaki az
üzemvíztározótóhozmegy,mondhatjaaztis,hogy„megyek az erőműhöz”,vagyaztis,hogy
„kimegyek a Dunához”.ahelyDunakéntvalóemlítésemásoknakdisszonáns:„Számomra
elszomorító, hogy ha vasárnap délután mennek ki sétálni, akkor még mindig azt mondják,

5 L.Liszka2005,14.p.ilyenértelembenvalóhasználatávaltalálkozunkgúthoriFöldesgyula
(1896,5.p.)könyvébenis,amirégigyökereitbizonyítja.
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hogy mennek ki a Dunához. Közben az már csak a Dunának a vize.” (somorja,k.D.)atáro-
zónakhidrocentrális tóként valóemlítésévelistalálkozni.azüzemvízcsatornára többnyire
azÚj-Duna megnevezésthasználják.„Felvízi csatorna a hivatalos neve, mi Új-Dunának hív-
juk csak. Új-Duna.” (bodak,T.Z.)ebbenmegjelenikazahivataloselnevezésből teljesen
hiányzóprincípium,hogyazüzemvízcsatornamagas töltéseiközt folyikaDunavizének
jelentősebb része.azÚj-Duna létemellettakétországhatárán folyóDunátmintÖreg-
Duna, régi-Duna vagy nagy-Duna emlegetik. ezek közül a régi-Duna tekinthető újabb
megnevezésnek.akétvízfolyás,aDunaésazüzemvízcsatornaközöttkialakultésakoráb-
biaktóljelenlegjelentőseneltérőadottságokkalrendelkezőtájelnevezéseiviszonylagnagy
változatosságotmutatnakahelyiszóhasználatban.ahivatalosszóhasználatKis-Csallóköz
megnevezésétazolvasottabbakismerik,hétköznapiszóhasználatbangyakranSzigetként
is említik, ám egyik név sem általánosan ismert. még ritkább elnevezései: Szigetköz,
Vízmögött, elzárt falvak. „Kis-Csallóköz, Vízmögött, Sziget, szigetiek. Ez teljesen újkori
dolog. Azelőtt nem volt miért szigetieknek nevezni.” (somorja,C.g.)„Szigetköz. De mink
jószerivel semminek sem hívjuk, megmaradt így, ahogy van: Sziget vagy Kis-Csallóköz.
Tulajdonképpen sziget, mert a két Duna, amit bezár. Csúnytól egészen Bősig, ott ahol Szap
előtt belefolyik a régi Nagy-Dunába a Új-Duna, ez egy sziget, mer víz vesz körbe bennünket.
Hivatalos neve nem is igen van.” (bodak,T.Z.)„Kis-Csallóköz, Szigetköz, lényegében ezt
nevezték el Kis-Csallóköznek és az rajta is maradt, s használjuk is. Vannak ilyen betegeim,
és kérdezik, honnan van nővérke, és magyarázom, hogy Kis-Csallóközből, és amikor ez a
Kis-Csallóköz fogalom nem mond nekik semmit, akkor így mondom, tudja, a három falu,
ami el lett zárva, azért használjuk ezt is így… tudja, ahol jár a komp, ahol van a bősi erőmű,
az a három falu, és akkor így bejön nekik…” (Vajka,Z.k.)elszórtanhasználjákazironikus
töltetűLappföld elnevezést:„A fiam mondja, hogy a suliban (bősön) úgy hívják őket, hogy
a lappföldiek. Ugye azért, mert ők az Isten háta mögöttiek.” (Vajka,b.D.)

Jellemző,hogyminélközelebbvagyunk,ésminélkonkrétabbdologrólvanszó,az
általánosabb elnevezést inkább kerülik, ésmaradnak a régen használt formák. „Mi
Vajka, Bodak, Doborgaznak hívjuk, úgy ahogy régen. De tudjuk a részek külön megne-
vezéseit is, hogy Vénfalu, Téglázó, Hajósok, Nagyvesszős. Sajnáljuk őket, mert igen-
igen el lettek szigetelve és hat rájuk ez a betelepítési folyamat is. Még családokra
emlékszünk ott, ismerjük egymást.” (Felbár,F.i.)

az1990-esévekvégénhelynévgyűjtéstvégeztekCsallóköz56településén,köztüka
vízlépcső által érintett következő településeken is: baka, bős, Doborgaz,
Csallóköznádasd,Felbár,keszölcés,nagybodak,somorja,süly,szap,Vajka (unti2002).
akönyvbevezetőjébenaztolvashatjuk,hogyazépítkezésnyomvonalábaeső területek
elnevezései „azonnal elveszítették jelentőségüket és jelentésüket, s funkció hiányban
elfelejtődtek”(unti2002,9.p.).ennekagyorsfelejtésnekszerencséreakutatócsoport-
jukáltalgyűjtötthelynévanyagisellentmond,melybőventartalmazavíztározóvagyaz
üzemvízcsatornaalattiterületekhelyneveiből.ezekettelepülésenkéntkülönfelsorolások
részeként ismegtaláljuk. (unti2002,10–11.p.) Vajkánhasznált, újonnankeletkezett
helynévanyagként említi például a következőket: Duna-kanális, bevezető-kanális, Fő-
kanális,Duna-kanálistöltése,Levezető-kanális,Töltésiút.(unti2002,10.p.)

akialakulóbanlévőhelynévanyagtovábbivizsgálatravolnaérdemes,afentifejezet
éppencsakérintette.atémakülönlegessége,hogyahelynévanyagéppváltozásában
éskialakulásábanlennenyomonkövethető.
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4.azelsőhírektőlamegvalósulásig

ahelybenélőidősebbekemlékeiszerintmárazötvenesévekvégétőlvoltaktervekvíz-
erőműépítésére.azelsőhírekkelrólanemishivatalosinformációkként,inkábbszájról
szájrajáróhírformájábantalálkoztak.„Ez hihetetlen volt. Ezt abba az időbe senki nem
hitte el. Ötvenes évek végin, hatvanas elejin kezdték mondani, hogy hidrocentrál, hogy
itt fog menni, ezt senki nem hitte el, há hogyan lehet, hogy abba aztán hajó fog menni,
mikor az ott van, s itt van lenn a hajó.” (bodak,T.Z.) „Itt kezdődött mondjuk a hatvanas
évek elejin már, mert tudja, mindig valami előtt már beszélget a nép, hogy lesz valami,
na lesz valami. Utána azt hiszem, a hatvanas évek végin kezdtek mérni is. Körülbelül
még na, még nem volt pontos terv. Na akkor már a nép tudta, hogy valami lesz, hogy
az erdő elmegy. Minél tovább ment, annál biztosabb volt a nép, hogy itt valami nagyobb
munka lesz. Csak azok az idősebbek, mint az én szüleim, már kihaltak, az én korosz-
tályom meg már ebbe beleélte magát. Elfogadták. Aztán mondták, hogy nem lesz talaj-
vizünk, abba is belenyugodott a nép, mert az is egy alap volt.” (gútor,b.L.)

azÚjszócíműlapavízlépcsőterveiről1963-tólkezdveközölthíreket,eleintecsak
elvétve,1977-tőlmindrendszeresebben.alábbazépítkezésmegkezdése(1978)előtt
megjelentírásoklegkifejezőbbmegfogalmazásaitveszemszámba,érzékeltetve,milyen
hangulatotfestettekatervekköré.a„gabčíkovo–nagymarosivízierőmű”bemutatása
soránszinteelszabadula„fejlődés”.„akgsTújabbnagyműve”jelenikmegelőttünk,
melya„szocialistaegyüttműködéspéldája”,kétbarát,„kétnépösszefogott,hogyaz
óriásfolyamotmegzabolázza”.azabolázáscélja„újabbenergiaforrásokfeltárása”,a
folyó ereje a „legolcsóbb tartalék” és ezmost hadrendbe állítható,miáltal a „Duna
egyetemes leggazdaságosabb kihasználása” valósulmeg. a terv „világviszonylatban
egyedülálló”,egy„technikaicsoda”,„gazdaságijelentőségeóriási”,„egykWóáramota
Duna 2,5 fillérért termel”, ami „olcsó áram”, és „Csehszlovákiának évente 5millió
tonnabarnaszenettakarítmeg”.nemcsupánanyagihasznothoz,hanemgyógyíratáj-
nakésazottélőembereknekis,„megoldódikegészCsallóközöntözéséstalajvízprob-
lémája”,„azeddiginekátlagkétszereséreemeliaterméshozamot”,ráadásul„megold-
jaazárvízvédelemkérdését”is.a„hajósoknyílegyenes,biztonságosviziutatkapnak”.
megtudjuktovábbá,hogya„DunaaCsallóközfelett”lesz,pontosabban„aDunaszintje
18méterrelaCsallóközföléemelkedik”,és„márnemcsakrepülőgépekközlekednek
majdaCsallóközfelett,hanemúgylátszik,hajókis.”.Létrejönemellett„Csehszlovákia
legnagyobb tava”, egy „tenger a Dunán”, 5000 hektár vízfelülettel, mely egyben
„bratislavaújüdülőközpontjánakalehetősége”.mindemellettlatbaesikaz„általános
nemzetközihelyzetalakulása”,és„atervekelkészítésénélönzetlensegítségetnyújtot-
takszovjetszakemberek”.6

6 az idézett kifejezések a következő írásokból származnak: Vilcsek géza: a csehszlovák–
magyardunaivízierőműterve.akgsTújabbnagyműve.Új Szó,1963.11.1.,4.p.;Chrenka
antal:Csehszlovák–magyarerőműrendszeraDunán.Új Szó,1963.11.22.,5.p.;grekimre:
kéttengeraDunán.Dunántúli Napló,1964.4.26.;Vilcsekgéza:azinternacionalistaössze-
fogásnagyműve.erősláncszem.Új Szó, 1977.9.6.,2–3.p.
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azérintetttelepülésekvagyapontosnyomvonalnemváltakvilágossáazelsőhírek-
ből,alétesítményekegyeselemeirőlviszontnagyívűleírásokatolvashatunk.„agabčí-
kovói gát felett aDunát 300méter széles betoncsatornába zárják. a csatorna falát
nagymagasságban felhányt kavicsgát képezi, melyet betonlemezekkel ágyaznak ki.
betonból lesza csatornamedre is, nehogyanagy víznyomás talajvizet okozzon.”7 a
büszkeszámokakorszellemettükrözik,melyanyagotmozgat,atermészetetigábahajt-
ja,ésmindeztráadásulelektromosárammászublimálja.„784 000tonnacementet,
100 000tonnaacélt,29 000köbméterfát,1 000 000köbméterkövet,5 200 000
köbméterhomokotéskavicsot,270 000tonnakőolajatés220milliókilowattóravilla-
mosenergiáthasználunkfel”,azelkészülterőműbenpedig„kilenckaplan-turbina700
megawattteljesítménnyel2630gigawattóraáramotad”8 majd.

mikorazelsőtervekhíreszárnyrakelt,azmégcsupánegytávoliésalapvetőenhihetet-
lenképvoltahelyiekszemében.ahogyteltekazévek,évtizedek,úgypontosodottés
váltegyrebiztosabbászámukraannakvalóraválása.mindeközbenegygenerációszin-
tekiishalt,éppenazageneráció,amelyazérintettterületeketmégaszövetkezetesí-
tésekelőttaktívan,mindennapiéletterükkéntésmegélhetésükalapjakénthasználta.
azelsőhírektőlaDuna1992-eseltereléséigésavízerőműüzembehelyezéséigszinte
negyvenévteltel.amaközépkorúvagyidősebbkorosztálymárazépítkezésektervei-
velnőttfel.azelsőhírekabbanazidőszakbancsurogtakazéletükbe,amikorbármine-
műtiltakozásnagyonkomoly,azegészcsaládjukathátrányosanilletőretorziókatvont
volnamagaután.avezetésszámáranemcsakahelyiekvéleményenemvoltmérvadó,
demégmegfelelőtájékoztatássemtörténtfeléjük.„Semmilyen információt nem kap-
tunk, csak annyit, hogy elkezdődtek a kisajátítások, a területeké. Elkészültek először is
tervek, valamilyenek, amiket senki nem ismert, nem látott, csak mindig hozott valaki
valamilyen hírt, hogy ha valaki a közelükben dolgozott, hogy na, itt lesznek a csatornák,
és utána mikor elkészült a nyomvonal, akkor elkezdődött a kisajátítás, olyan 78-ban,
de ottan már élesben ment az egész, az az időszak előtte fölkészülési időszak volt.
Több mint 4000 hektár területet sajátítottak ki.” (keszölcés,k.p.)

„Informáltak bennünköt valamilyen módon, hogy ez a Bős–Nagymaros-vízlépcsőrend-
szer, hogy a magyarokat is belefoglalva, és ezt meg köll építeni. […] hozzá kell tegyem azt
a gondolatot, hogy mivel minket több évben is sújtott az árvíz, voltak olyan hírek, hogy
Gútor község meg is fog semmisülni, elvisznek minket Pozsony valamelyik részébe, felépí-
tenek egy nagy lakástömböt és oda beviszik Gútort, mert komoly károkat okozott a nagy-
víz. […] Akkor azt mondták, hogyha megépül a vízlépcsőrendszer, akkor mindez megszű-
nik, és ezek a gondok nem lesznek.” (gútor,p.L.)gútortemplomaa13.századbanépült,
tehátévszázadokótaállaDuna-parti településen.árvíz többszörsújtotta, tornyakissé
megferdült,devégülsikerültstabilizálni.atemplomésatelepüléssorsairántiaggodal-
makmindenesetreavízerőművetrészbenegyfajtamegmentőszerepbentüntettékfel.a

7 Vilcsekgéza:a csehszlovák–magyardunai vízierőmű terve. akgsTújabbnagyműve.Új
Szó,1963.11.1.,4.p.

8 Chrenkaantal:Csehszlovák–magyarerőműrendszeraDunán.Új Szó,1963.11.22.,5.p.
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maielzártfalvakterületénszinténhírekjártakakkoribanegyesetlegeskitelepítésről.„Há
már volt akkor arról is szó, hogy ki leszünk telepítve, a három falu, csak aztán mégis hát
három falut nem olyan egyszerű elplanérozni.” (bodak,m.i.)

Visszatekintveatiltakozóhangoktompításátésazerőműnagyobbelfogadottságát
támogattamindaz,hogy:1.egyemberöltőnyiidőteltelazelsőtervektőlateljesmeg-
valósulásig;2.azárvizekveszélyénekfelértékelése,akitelepítéseklatolgatásávalazok
kezelhetetlennekminősítése; 3. valamint amegépülés esetére számos kedvezmény
ígéreteazérintetttelepülésekszámára.

azerőműtövezőterületazígéretekföldje.Ígéretekhangoztakelingyenesvagyked-
vezményesáramrólazontelepülésekszámára,melyekterületetveszítenek,azelzárt
falvakszámárahídról,salegtöbbtelepülésenpedigmegújulóutakról,szennyvíz-csa-
tornahálózatról,gázvezetékrőlstb.ezektöbbségeírásbavalószínűlegnemkerültakko-
riban,ámszóban többször iselhangzottak, emlékükaz interjúk soránkivételnélkül
mindenholelőkerült.ezekközülutóbblegkeserűbbenakedvezményesáramhiúígére-
tére emlékeznek vissza, hiszen ez lett volna az, ami a legszemélyesebben érintette
sajátháztartásukat,ésakedvezményáltalmegkülönböztettevolnaőketmástelepülé-
seklakóitól.azutakfelújítása,acsatornahálózatkiépítéseelőbb-utóbbmindentelepü-
lésenmegtörténik,akedvezményesáramothelyzetükből fakadó,különlegeskedvez-
ménykénttarthattákvolnaszámon.„Becsaptak bennünköt, úgy tájékoztattak. Mindent
ígértek, fűt-fát, hogy olcsó lesz a villany, először hogy ingyen lesz, aztán ugyanúgy fize-
tünk. E lesz, a lesz, aztán kutya füle van.” (Vajka,n.L.)

anyomvonalkijelöléseután(melyazépítkezésfolyamánmégtöbbszörpontosításra
került),elindultaterületekmegvásárlása/kisajátításatulajdonosaitól,melyhelyzetben
atulajdonosoknaknemvoltválasztásilehetőségük. „Az is csak úgy zajlott, hogy nem
is, hogy mit adnak érte, hanem hogy egyszerjében negyven fillérrel kifizetik a földeket.
Mer ezek mind magánterületek, a gazdákéi voltak. Valamennyicske állami föld van
benne. Nem kérdeztek ezek semmit sem. Nem mondtak semmit sem, hanem hogy ez
meg lesz építve.” (bodak,m.i.) „Ne is haragudjon. Volt olyan ember, aki annyi pénzt
kapott a 80 ár földjéért, hogy meg is itta helbe. Ha egy ember meg tudja inni helbe,
akkor gondolhatja, hogy az nem sok. 40 fillért adtak négyzetméterenként.” (süly,D.i.)
aterületekkisajátítását,illetveaszószerintisfillérekértvalómegvásárlásátolyanmély
sebként és igazságtalanságként éltek meg, hogy nem találkoztam olyannal, aki ne
említettevolna.„Hát, károkról beszélünk, amibe például a nagyszüleim soha sem nyu-
godtak bele, és a polgármesterünk a mai napig harcol azért, hogy ezek az emberek
valamilyen szinten kárpótolva legyenek.” (Vajka,Z.k.)„Egy kifli ára volt egy négyzetmé-
ter, 40 fillér. Mi játszódhatott le a lelkükben!” (somorja,k.g.)

azépítkezéskezdetétaterületekkimérésénélvagymárcsakagépekérkezésénélvet-
tékészreahelyiek.„Abban az időben nem volt szükség arra, hogy ők informáljanak, egy-
szerűen jött egy rendelet, bejöttek a faluba, először egy házat vettek meg, irodát alakítot-
tak, onnan kezdték ezeket a mérnökököt küldözgetni, először csak karózás, méregetés.
De információ a lakosság felé nagyon-nagyon kevés. Lehet, hogy az itteni vezetőség
tudott valamit róla, de a lakosság nagyon keveset. Már csak akkor vették észre, amikor a
gépek jöttek ide, és kezdtek működni, de beleszólás nem volt itt senkinek.” (Felbár,F.i.)a
vízerőműmunkálatainakegyikjelképekéntélazemberekbenakép,ahogyazépítkezés
kezdeténamunkagépekminttúlméretezettsárgatehenekamárérett,deméglenem
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aratottgabonaföldekreérkeztek,mindentletarolva.„Még aratás előtt, jöttek ilyen sárga
agronóm gépek, sárga teheneknek nevezték itt őket, nem várták meg, hogy learassanak,
s aztán még leszedjék a földet, lehumuszolják, mentek neki a gabonának, mindent úgy
söpörtek le. Őnekik nem számított.” (bodak,m.i.) „Aratás előtt egy-két héttel leszedték a
gabonát. Éjjel eltüntették. Mentünk reggel, s na nem volt semmi. Üres volt a föld, mint a
fotballpálya. Nekem ott volt földem, s még kérdtem a főmérnöktül, hogy érdemes bevet-
nem? Aszongya nyugodtan, mer itt még őszig nem lesz semmi sem. Ugyanúgy aratás
előtt azt is levették végig. A JRD-nek9 elment 300 ha vagy még több is. Meg mindenkinek,
akinek itt volt ebbe a meder izéjibe. Mindenkinek elment. […] Semmivel sem kárpótoltak.
Azt mondták, hogy ők föl voltak szólítva.” (sülyD.i.)

nagyobb munkásszálló és kiszolgáló épületek bősön, Csölösztőn és Felbáron
épültek.Többezermunkásérkezett,gyakranmessziországrészekből.amérnökiés
vezetőirétegtagjai,akikmáramunkásrétegelőtt jöttek,nemritkánsaját ingatlant
(példáulüdülőt) isvásároltakakörnyéken.amunkásokkiszolgálása–ellátniőket
étellel,takarítaniutánukstb.–szinténmunkahelyeketteremtett.sokhelybelitalált
munkát,nemcsakazépítkezésvagytereprendezéskonkréthelyszínein,hanemiro-
dákban,műhelyekben,azaszfaltcégnélvagyegyszerűensofőrként.avállalatátkép-
zéseketisszervezett.afizetésekjókvoltak,ésmivelsokcsaládbólvagylegalábbis
rokonságbóldolgozottvalakiazépítkezéshezkapcsolódómunkakörben,ajelennyúj-
tottaelőnyökmiattaberuházáselfogadottságaisjavult,vagylegalábbislétéhezhoz-
zászoktak.

alegnagyobbtereprendezésimunkáksora–anélkül,hogyazokrészleteibemennénk
–:azújmederés töltéseialóla termőföld letermeléseéselszállítása,anyomvonalon
útbanlevőerdőrészekkivágása,atöltésekmegépítése,amederlealapozása,valamint
természetesenabősiésdunacsúnitereptárgyakmegépítése.azépítkezésnyomvonalán
számoskavicsbányatólétesült,ilyenazazótavajkai tavak névenismertkéttóVajkaés
bodakközött,melyekegykorilegelőterületekhelyénszülettek,depéldáulsomorjahatá-
rábanisszámoshelyentermeltekkikavicsotatöltéseképítéséhez–ezekakavicsbánya
tavakmajdegyévtizedenátléteztek,egészenatározófeltöltéséig.azépítkezéseksorán
kisebbtelepülésrészekéstemetőkisútbanvoltak–azépületeklebontásrakerültek,a
temetőketáttelepítették.miközbenteljesátalakulásonmentkeresztülatáj,szinteegyön-
tetűenúgyemlékeznekvisszaahelyiek,hogyennekellenéresemtudtákelképzelni,és
nemishittekabban,hogyvalahaisüzembehelyezikazerőművet.

ateljességigényenélkülnéhánypéldaazelbontotttelepülésrészekközül:gútornak
aDunakertnevűrésze,melyahelyiekáltalaFolyónakvagyrégiesenFolónaknevezett
Duna-ágmellett,afalutöltésénkívülhelyezkedettel;agútortólszemetfelé létesült
üdülőtelep;asomorjáhozközeliegykorikörtvélyesiüdülőtelep;10 aVajkaéskeszölcés

9 Jednotnéroľníckedružstvo,magyarul:egységesföldműves-szövetkezet
10 abősivízlépcsőáldozatáulesettkörtvélyesrőlozogányernőkönyvében(2017)különfejezet

szól,aholszintemintidegenvezetőkalauzolminketamárnemlétezőutakonjárvaahajdani
kikötő-éskirándulóhelyen.„Csakazöregekemlékeznekarra–mígkinemhalnak–,hogya
betonteknőaljánvoltazegykorityúkfarm,aCsiba-éskrizsik-major.atúlpartonmegtalán
még fellelhetőka Vonyik-kocsma, a hajókikötő és az oly kedveltkormorán csárda földbe
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közöttatöltésnyomvonalábaesőházak…ésmégsorolhatnánk.afelvízcsatornaalatt
háromegykoritemetőfekszik,adoborgazi,akeszölcésiésacsallóköznádasdi.minda
hármatáttelepítették,amaradványokatexhumálták, jelöltfémkoporsókbatették,és
akikérte,annakáttelepítettékasírkövetis.havalakiigényelte,ottlehetettazáttelepí-
tésegyesszakaszainál.avisszaemlékezésekszerintkörültekintőenvégeztékamun-
kát,deazértmégmaisfelmerülnéhabennük,hogyvalójábanvajonkinekasírjárais
viszikavirágokat.

beszélgetőtársaimatarrakértem,hogy idézzékvisszaa legélesebbenbennükélő
képeketazépítkezéséveiéről.„Itt pusztaság volt, meg gépek, vizek, rajtuk báger, ami
termelte a sódert. ’85-ben 10 éves voltam, annyit láttunk, hogy itt jöttek-mentek az
autók.” (Vajka,b.D.)„Ami gyerekként megmaradt, az a nagy gépek. Mi megszoktuk az
itteni kis gépeket, és akkor jöttek azok a nagy orosz gépek, hát akkora kereke volt, hogy
mellé álltam, és kicsi voltam mellette. Majdnem 2 méteres kerekek. Meg a földekre
emlékszem. Úgy kezdték építeni, hogy először lehordták a termőföldet, azt félrerakták,
aztán kezdték bágerozni, meg hordani a kavicsot, a töltést kezdték csinálni. Meg a
munkások, hogy sok munkás volt. Azt lehet mondani, hogy fél Szlovákiából itt dolgoz-
tak.” (bodak,p.T.)„Olyan képek maradtak meg – mert én a nyári szüneteimet ott kinn
töltöttem –, hogy az egyik héten még egy erdő mellett biciklizett el az ember, a másik
héten pedig már nem volt ott semmi. A fákat kivágták, ami hasznosítható volt, azt
elszállították, a maradékot pedig sokszor valamilyen buldózerrel belenyomták valame-
lyik ágvízbe, vagy valamilyen kikotrott kavicsbánya tóba. Az utóbbi főleg a végére volt
jellemző, amikor temették vissza ezeket a tavakat. Ahol most van a nagy vízfelület, ott
több ilyen kavicsbánya tó létezett, ahonnét azt a kavicsot termelték ki, amiből építették
az erőműnek a gátját. 6 vagy 7 ilyen volt. Ezek már a 80-as elején. […] Az ágvizek med-
rét valamiket betöltöttek, valamiket úgy hagytak. Az utolsó években már a régi erdő
utolsó maradványait is kiirtották, viszont a természet nem hagyta magát, és ahol 2-3
évig nem volt mozgás, ott az erdő újra kihajtott. Sarjerdők tarkították ezt a tájat, kavics-
bánya tavak csillogtak, és még pár helyen megvoltak a régi ágvíz maradványok. […]
Aztán miután Magyarország visszalépett, itt eléggé felgyorsultak a munkálatok, kap-
kodva megépítették a víztározó határ felőli oldalát, és abba már nem csak kavicsot
hordtak, hanem kotortak össze mindent, amit tudtak. Fákkal, gyökerekkel, földdel
kevert kavicsot hordtak. Első években elég sok helyen szivárgott a Duna felőli töltés,
mert nem volt megfelelő az izoláció.” (somorja,k.D.)

azépítkezéséveifeltehetőenazártériterületeket,ágvizeket,erdőketgyakranjáró
somorjaiésgútoriemberekneklehetettlelkilegalegmegterhelőbb.gyakorlatilagélet-
terük és birtokaik nagyobbik részét amputálták éppen, amolyan életlen fűrésszel,
lassú,dekitartómozdulatokkal.„A férjem nagy erdőimádó volt, meg még a gyerekek-
kel is jártuk, még télen is…, fákat is ültettünk. Erdőimádó volt, ismerte az ágvizeket,
mindent. Mikor már irtották az erdőket, kiment egyszer a barátjával sétálni, és nem
tudta, hol van az erdőben, mert úgy kivágták már a nagy fákat. Soha többet nem ment
ki és nem látta a nagyvizet sem. Semmit. 2011-ben halt meg.” (somorja,k.g.) „Mink is

süllyedtromjai.emlékeztetőülarra,hogyígymúlikelavilágdicsősége,vagyahogyanalati-
nokegykoronmondták:sictransitgloriamundi.”(324.p.)
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kijártunk a apámmal, nagy halász volt, kijártunk biciklizni, és amikor elbolyogtunk,
mert egyszerűen képtelenség volt abba a fölfordulásba megtalálni, hogy mégis milyen
részek, hát ő azt mondta, hogy ez már vége, többet nem megyek ki.” (somorja,k.b.)az
üzemvízcsatornakétoldalánélőkmindeközbenelsősorbanszántóikatvesztettékel,a
’92utánielzártságvagykizártságviszontmégnemlépettéletbe,hiszenamárfelépült
töltésekenésmedrenátideiglenesútlétesültmindVajkaéskeszölcés,mindbodakés
Felbárközött.

ahányélethelyzet,annyioldalátmutattaazépítkezés.avízerőművetépítőcégek-
néldolgozókjóemlékeketőriznekazokrólazévekről,azalábbiidézetekennekhan-
gulatátadjákvissza.„Amikor Bősön dolgoztam, az ilyen nagy vidám, internacionalis-
ta építkezés volt. Az más rendszer volt, más volt a munkafegyelem. Egyik kollegám
mindennap elment, lefeküdt a fűbe, aztán 2-3 órát ott aludt a Duna partján. Azért
mondtam, hogy ilyen vidám szocialista. Voltak ott lengyelektül, csehektül kezdve
minden.” (somorja,Z.T.)elsősorbanférfiaktaláltakmunkát.amunkahelyközelvolt
lakhelyükhöz,lényegesenjobbfizetéstiskaptakakörnyékbeliegyébmáslehetősé-
gekhez képest, ésmérsékelten nehézmunkának számított. „Innen voltunk sokan
Bodakról, meg komáromiak. Jött a Binder11 úr, a kocsmában volt olyan gyűlés, hogy
aki akar…, há a fizetés jó volt, nem mondom, hogy nem volt jó, meg há jó dolgunk is
volt. Hat évig ott voltam kinn a süli bágeron,12 a kavicsot bágeroztuk. […] Közel volt.
Énnekem volt Simsonom, avval jártam. Ráugortam, napközben többször begyöttem,
mer fóliáztam, hatalmas, 50 méteres fóliáim voltak, tudtam itthon is dolgozni, meg
ott is, mert voltunk egy bágeron négyen. Én voltam a bágermester, volt egy villany-
szerelő, volt egy szerelő, aki hegeszteni is tudott, mikor azok ott voltak mind, akkor
én eltűnhettem. Én csak reggel odamentem, kiírtam a hajónaplót, hogy kik vannak
ott, s aztán már nem köllött ott lenni. Zörögjön a báger, a volt a lényeg, mindegy,
akármi van, csak zörgessétek. Nem baj, ha nem szedtek ki semmit, csak zörögjön.”
(bodak, m.i.) az elmondások szerint a kavics kiásásával egy időben a keletkező
tavakbanégszínkék,gyönyörű,tisztavízgyűlt,melybenmárakkorissokanfürödtek.
későbbagépek levonulásávalakörnyéknépszerűüdülőövezettévalóátalakulása
szinteazonnalmegindul.

hatalmasjármű-ésanyagforgalomvoltazegészkörnyéken,ésaszállítottanyagok-
bólavisszaemlékezésekszerintnemcsakazerőműépültfel.arendszerhátamögötti
összekacsintásokéskézfogásokemlékeiközszájon forgó, folklorizálódott történetek-
bencsapódtak le.„Jár itt a szigeten egy olyan mondás, hogy ha a bősi erőmű most
egyet csattintana, hogy minden anyagot ide vissza, akkor itt a környékbeli házak mind
összedőlnének, annyi anyag ki van belőle lopva. De hát ugye ezt bizonyítani senki nem
tudja. Itt építkezési tilalom volt, ezért itt nem elsősorban az itteni házakról van szó,
hanem a Dunán túlról.” (Vajka,Z.k.) azépítőanyagokonkívülazüzemanyagokbizonyul-
takmégillékonynak.„Egy biztos, hogy a gázoljanak itt akkor becsülete meg ára nem

11 Júliusbinder(1931):aVízgazdálkodásiberuházóVállalatigazgatója,aCvariánsmegvalósí-
tója.

12 Jelentése:egyrésztagép,amivelakavicsotkitermelik,másrésztakibágerozott helyneveis.

Újraírt tér-képek I. 39
Fórum

Társadalom
tudom

ányiszem
le,XXi.évfolyam

2019/1,som
orja



volt. Itt mindenki gázolajkazánnal fűtött, mert lehetett innen-onnan-amonnan szerezni.
Erre szoktam mondani, hogy ha itt Vajkán kutat vertek akkor, fél méteren gázolaj jött,
egy méteren kezdődött a víz.” (Vajka,b.D.)

ésperszemindeközbenazéletél,ésélniakar,agyerekekfelkérikmagukatiskola
utánaTatrákra,hogyvigyékelőketegykörre,abágeron amunkásokhorgászhálótköt-
nekszabadidejükben,azüzemvízcsatornamedrénekaljánmeggyűlőesővíztélenmeg-
fagy,ésagyerekekkorcsolyáznakrajta,atöltésenszánkóznilehet,azújmedernoha
átvágottutakat,azokmegváltozottéletrekelnek,ésatöltésekenfel-lebuckázvahalad-
nakátautók,gyalogosok(abodakigyerekekpupostevénekbecézik),avajkaiéssomor-
jaikavicsbányatavainakcsillogóvizébenfürdenek,partjánnapoznak.

„A vajkaiaknál még 87–88-ban indult meg egy ráismerés, hogy mi is lesz itt? Mi lesz
velünk? Mi is szigetekre kerülünk? Addig úgy voltak vele, hogy épül, meg munkahely
van ottan, és majd biztosan mindent megoldanak, de aztán kiderült, hogy nem lesz híd,
akkor kiderült, hogy ki tudja, mikor lesz út Pozsony fele, hogy lesz. Mert az eredeti terv
úgy volt, hogy Dunakilitinél lesz a gát és azon lesz egy út, és ha magyar területre
megyünk, akkor hogyan lesz az, kishatárforgalom, útlevél köll.” (keszölcés, k.p.) a
meder feltöltéseutánaháromfalu lakóivalóbannehézhelyzetbekerültek,hídnem
épült,kompközlekedésmégnemvolt,ésazazótapozsonyfelékiépítettútsemlétezett
még,ígyegyideigcsakbősönátjuthattakkiaszigetről.

aDunaelterelése,vagyisazújmederfeltöltésénekidejérőlalegtöbbenélénkemlé-
keketőriznek.ezeknekgyakranrészeazutolsóútjuk,amitamedertöltésénkereszt-
ben átvezető utak valamelyikén tettekmeg,majd az utat lezárták, és fekete ruhás
csendőrök (biztonságiemberek)ügyeletek,hogysenkinepróbáljonmegtöbbéátkelni.
a vízszint növekedését sokan figyelték a partokról, és a tévében követték, ahogyan
betonelemekkelelrekesztikaDunát.beszédtémavolt,hogyvajonjólépítették-emeg,
bírják-eatöltések,ésmilenne,haszakítana,néhánykocsmábanállítólagmégfoga-
dástiskötöttek,hogyholfogmegrepedni.amederlassan,hetekalattteltmeg.azelte-
relés1992.október23-átólelkezdvetörtént–avízentúlrekedtfalvakjelentőségteli-
nekérezték,egyrészta történelmiemléknapmiatt,másrésztamiért éppenminden-
szentekéshalottaknapjaelőttpárnappaltörtént.„Hát az még egy fájó pont, és mintha
szántszándékkal csinálták volna, mintha az is egy olyan fricska lett volna az itt lakók-
nak Szlovákiától, hogy na most aki halottakhoz akart menni, vagy sírokat látogatni, már
nem tudott menni. Akkor nem volt az így, hogy mindenhol autó vagy bármi, úgyhogy
problémát jelentett… ugye buszok nem tudtak már járni…” (Vajka, Z.k.) egyvisszaem-
lékezésasokközülazelterelésnapjáról:„92-ben zárták le októberben. Én átvoltam
délután, aztán mentem a kántorér, mert Vajkárol hordtuk ide a kántort, s érte akartam
menni, és már nem lehetett. Érte mentem körbe meg visszahoztam körbe. Mer az
volt…, az kegyetlen időszak volt, mikor töltődött a víz, mer ők ott teljesen el voltak zárva,
csak egy út volt, Bős. Az az időszak volt a legrosszabb, akkor érezték meg az emberek,
hogy senki nem is törődik, nem foglalkozik velük. […] Nagy tiltakozások voltak akkor is,
de hát nem tudtak csinálni semmit az államerőszak ellen. Mondták nekik, hogy kuss,
más nincs.”(keszölcés,k.p.)
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5.helyiekvéleménye,tiltakozások,érdekérvényesítés

Felvetődikakérdés,hogymiértcsakakilencvenesévekelejénindultakelahelyitilta-
kozásokazerőműüzembehelyezéseellen,amikorramárgyakorlatilag javarészt fel-
épültavízlépcsőitteniszakasza,illetveazépítkezésútjábaesőhelyitermészetiérté-
keketmármértanisíkokkáalakították.miértnemazelsőterveknyilvánosságrakerü-
lésekor,akötelezőérvényűföldvásárlásokidején,vagyakkor,amikoraterületeklegya-
lulása,azerdőkkivágása,aDuna-ágakbetemetésezajlott?aválasztahelybenélőkhol
rövidebben,holhosszabbanfejtettékki,delényegébenegyrőlbeszéltek.„Itt azért egy
durva rezsim volt, gyakorlatilag majdnem olyan, mint az ’50-es évek […] gyerekeid nem
tanulhattak, kidobtak az állásodból, kétkezi munkát kaptál itt az utolsó napig.”
(somorja, D.L.) „Az emberekben benne volt, hogy úgy érezték, hogy tehetetlenek a
hatalom ellen, és ez igaz is volt. Valójában az emberek talán úgy látták, hogy értelmet-
len, de amikor már látták az egész monumentális építkezést, és talán már lehetett
érezni kicsit a demokráciának az érzését is, hogy az emberekben van erő, akkor kezd-
tek észbe kapni, hogy hát mi összefogással tudunk akár változást is csinálni. Lehet,
hogy ide generációknak köllött felnőni ahhoz, hogy… Mer az a generáció, aki ott volt,
és aki az elejin ott volt, azok már ölég sok mindent átéltek. Átéltek meghurcoltatást,
kiköltöztetést, egyéb mást, mindenféle időszakokból átjöttek, azok meg voltak félemlít-
ve, azokat nulla perc alatt meg lehetett félemlíteni. […] Úgy látom, hogy azóta lett egy
új generáció, aki felnőtt ahhoz, hogy tudja a saját véleményét kifejteni és ne féljen. Ők
még nem éltek át olyant, amit átéltek a régebbiek.” (Felbár,F.i.)

ahelybenélőkvéleményeazőketközvetlenülérintődöntéseksoránnemváltlátha-
tóvá.addigramáramásodik-harmadikolyangenerációnőttfel,akikéletstratégiáikala-
kítása soránnemhogyazőket övező táj, de saját sorsukalapvetőkérdéseiben sem
dönthettek.háborúk,határmódosítások,jogfosztottság,konfiskálások(vagyonelkobzá-
sok), kollektív bűnösség, reszlovakizáció, deportálás, munkatáborok, kitelepítés, az
anyanyelvhasználatkorlátozása,törekvésekazegységesetnikumúterületükmegbon-
tására,kollektivizálás,kötelezőszövetkezetesítéskereteiköztéltek.amúltacsaládtör-
ténetekbeivódik,ésmegjelenikamindenkorijelendöntéseiben,abban,ahogyatörté-
nések részesei leszünk. a vízerőmű víziója a Csallóközben erre a talajra érkezett.
„Sírtunk. Hogy itt minden fölszámolódik, és hogy milyen módon. De hát megszoktuk,
mert annyi minden történt, háború és… […] az itteni nép tudta, hogy el kell viselni, ami
jön, következik. Pedig fájt. Olyan fegyelmezett türelemmel viseltük ezt is.” (somorja,
k.g.)azerőműrőlvalóbeszélgetésazidősebbekkelsokszorkorábbisérelmekéstörté-
nelmihelyzetekemlékeitidéztefelbennük,sajátemlékeketésaszülőktől,nagyszülők-
tőlhallottakat.

nemcsupánarendszerlazulása,hanemegykevésbémeggyötörtgenerációkellett,
hogyegyáltalánúgyérezzék,véleményükhangosankimondható.amúltsérelmeinek
emlékeitőlvalószínűlegmégtöbbfokozatonátvezetútpéldáulavalódiközösségidön-
téshozatalig.avisszaemlékezésekatiltakozásokleghangsúlyosabbelemekéntatölté-
senvalóélőláncotidéztékfel,aholrengetegenrésztvettek,ésvégeredményekéntazt,
hogyhiábavolt,nemtudtákmegakadályozniazerőműüzembehelyezését.„Hát szo-
morú. Mindenki ellenezte. Mindig tüntettünk, fölmentünk a töltésre, élőláncot csinál-
tunk. Sok ember kint volt, hiába. Nem kérdték meg a embert, csinálták.” (Vajka,n.L.)
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„Mennyit mi tiltakoztunk. Élőlánc volt. Olyan szél volt fenn a töltésen, és élőláncot alkot-
va, ott fönn a kezünköt fogva tiltakoztunk ott fönn. Bősnél voltunk, Megyernél, több
helyen több akció volt, tiltakozási akció ennek a megépítése ellen, de mindhiába volt.”
(bodak,T.n.)

atiltakozóakciókra1991–92-benkerültsor,Csallóközpolgári lakossága,környe-
zetvédő és más társadalmi szervezetek (eurolánc polgári Társulás, a szlovákiai
TermészetésTájvédőkszövetségével[’Zväzslovenskýchochrancovprírodyakrajiny’],
azosztrákglobal2000környezetvédelmiszervezetésaTermészetvédelmiVilágalap,
aWWF)szervezésében.13 acsatlakozóknemzetiségreéspártállásravalótekintetnél-
kül, az erőműbefejezése elleni érvekben találtákmeg a közös alapot. a beruházás
vezetése és annak kormányzati támogatói hol burkoltabban, hol nyíltan retorziókat
helyezetekkilátásbaatiltakozásokmiatt.somorjafelépéldáulakormánybiztoskijelen-
tette,hogyapolgáriengedetlenségetistartalmazóakciókmiattavároshátrányosmeg-
különböztetésre számíthat.14 az eurolánc polgári Társulás egyik szervezője somorja
akkori polgármestere volt, bártfai származású szlovák ember, aki az eseményeket
követőciklusbanismegnyerteaválasztásokatamagyartöbbségűtelepülésen.

mindeközbentovábbraisaktívmaradtavízerőműlobbija,ésazazttámogatósajtó
részérőlegyfajtaarrogáns,manipulatívhangnemésérvrendszer,melyszerintatiltako-
zó„akciótkülföldrőlirányítják,sazegészfőcéljaaszlováknemzetienergetikairend-
szer, valamintezáltala szlovák ipar leépítése”. (gyurovszky1992)azállamnemzeti
ügykéntkezelte,hogyazerőműmindenáronmegépüljön,helybennemvoltnemzetiségi
színezeteakérdésnek,atiltakozóakcióksoránszlovákokésmagyarokegyüttszólaltak
felazerőműellen.

a szlovák politika egymérvadó rétegénél is szemléletváltás és kompromisszum-
készség volt látható nyilatkozataikban: „Jozef kučerák, a Vpn15 elnöke kijelentette,
hogybősttársadalmiproblémánakkelltekinteni,samegoldásáhozegyegyedülameg-
egyezésen és a megfelelő kompromisszumok keresésén keresztül vezet az út”
(gyurovszky1992),aszövetségikörnyezetvédelmiminiszter,JosefVavroušekpediga
„kommunistadiktatúrákidejébőlittmaradtgyászosörökség”-ként(gyurovszky1992)
említi a beruházást, melyre szerinte is kompromisszumos megoldást kell találni. a
lehetségesmegoldásokrakülönfélevariánsokatdolgoztakki.ebbenazidőbenmerült
felegybizonyosDvariánsterve,aholacsúcsrajáratáslehetőségénekmeghiúsulása
miattlényegébenfunkciótalannáváltvíztározóhelyettszélesebbcsatornaépültvolna,
amiáltal,somorjaésgútorhatárábanrekultiválhatóaklettekvolnaazerdőkéságvi-
zek.azakkoriviszonyokatjólismerőhelyiekrészérőlamainapigtartószemrehányás
érezhetőegyrésztazok feléamagyarországikörnyezetvédők felé,akikpapírtigrisnek

13 a tiltakozásokról összefoglalóan l. gyurovszky s. L. 1992, részletesebben pedig Tuba L.
(szerk.)1991.

14 mígalegtöbbhelyenatelepülésekútjainakfelújításátateherbírásonfelülihasználatokán
aberuházócégelvégezte,somorján,aholazutakalegnagyobbigénybevételnekvoltakkité-
ve,eznemtörténtmeg.

15 Verejnosťprotinásiliu,Vpn(nyilvánosságazerőszakellen):rendszerváltópolitikaimozga-
lom

42 murányi Veronika
Fó

ru
m
Tá
rs
ad
al
om

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

01
9/
1,
s
om

or
ja



minősítettékazépülődunacsúnigátat,másrésztazokfeléapolitikusokfelé,akiknem
voltaknyitottakegyajelenleginéltöbbhelyitermészetiértéketmegőrzőváltozatirányá-
ban.„Itt mindenki kompromisszumkész lett volna, leszámítva a mérnököket, a beruhá-
zó céget, az építész lobbit. Ez úgy volt, hogy a beruházó cég igyekezett-igyekezett, de
nem bírták már a nyomást, és akkor ezt a Bindert a semmiből megtették igazgatónak.
Egy kis beosztott volt, de tudták, hogy benne van ez a töltet, hogy bármin keresztül-
megy. […] Teljesen informálisan, és nincs rá semmi bizonyítékom, azt tudom abból az
időből, tehát akkor a szlovák, akkor volt ez a rendszerváltó szlovák politikai réteg a par-
lamentben, akiket nyírtak úgy általában azok, akik le akarták nyúlni az ország vagyo -
nát, azért kellett nekik önálló Szlovákia, hogy aztán szépen leprivatizálják maguknak.
[…] És ők azt mondták, hogy van nekünk elég konfliktusunk, mi ebbe nem fogunk bele-
menni (a D változatba) addig, amíg nincs garancia arra, hogy ez át fog menni
Magyarországon. Ők sem voltak hülyék. Tudták, mi a helyzet Magyarországon. Azt
mondták, majd hoztok nekünk garanciát, hogy érdemes megnyitni ezt a témát, akkor
megnyitjuk, addig nem. És akkor pár magyar képviselő átment megkérdezni, és mond-
ták nekik, gyerekek, fölöslegesen jöttetek, mert mi semmibe nem megyünk bele. És
akkor visszajöttek, és ezzel lezárult az ügy. […] Nekik csak az volt, hogy az lesz a vég-
eredmény, hogy mindent lebontunk. Na mindegy, ennyi volt. És ha olyan depresszióra
hajlamos lennék, bármikor, amikor kimegyek, mindig az jutna eszembe, hogy ennek itt
nem kéne lenni, és nem a Binder az egyetlen bűnös, hanem van más bűnös is.”
(somorja,D.L.)

az egyes változatok mibenléte, egyáltalán létezése nem volt közismert, ahogyan
magánakazegészvízlépcsőrendszernekaműködéseéshatásmechanizmusaisem.az
üzemvíztározótómellettélőkpéldáulmáignincsenektisztábanvele,hogyanagymarosi
erőmű elmaradásával a gútor és somorja hajdani erdőit és ágvizeit borító víztározó
méretetulajdonképpenfeleslegesennagy,eredetilegtervezettfunkciójátnemlátjael,
egycsatorna ishelyettesíthettevolna.avéleményekmagyarországkilépésérőlerősen
megoszlanak, olykor nem is következetesek, esetleg téves információkon alapulnak.
Vannak,akikmegértikazakkoridöntést,másoknemformálnakvéleményt,ésmegint
másokamagyarországiakegyesrosszdöntéseithangsúlyozzák.Téves,korabeliinformá-
ciókravalóhivatkozásonalapuló többszörelőkerülőérvpéldául,hogy:„Hiszen már a
Nagymaros kész volt, megvolt csinálva a levezető csatorna. Az, hogy a magyarok elálltak
tőle, az az ő bajuk, arra ráfizetnek.”(bodak,T.Z.)anagymarosiépítkezésvalójábanjóval
kezdetlegesebbállapotbanvoltabősihezviszonyítva.gútorontöbbensúgytudják,hogy
aDunaeltereléséreésbősigacsatornábanvalóelvezetéséreamagyarországiakvissza-
lépésemiattvoltszükség.„Mivel Nagymaros megszűnt, át köllött állni nekik csak bősire
és akkor lett egy új kanális csinálva, ami itt megy ki, és megy bősnek. Ez egy tiszta új vál-
tozat.” (gútor,b.L.) a felvízcsatorna,melyaCsallóköztszeliát, természetesennemúj
elemvolt,aváltozásabbanállt,hogyazeredetitervekszerintnemDunacsúnnál,hanem
Dunakilitinél(tehátmagyaroldalon)történtvolnaavízátterelése.

avízlépcsőrőlutólagalkotottvisszatekintővéleményektöbbségeegyfajta„veszte-
ségnarratíva”,ámezsemteljesenhomogén,különbségeklehetnekattólfüggően,hogy
kimennyirekötődöttarégitájhoz,voltak-eottföldjei,mennyiremélyekazinformációi,
vagyhonnan tájékozódik. „Azt mondták, nem lesznek madarak, s úgy, olyan szépen
visszajöttek” (somorja,p.m.)„Elfogadtuk, hogy ez a erőmű egy tiszta... Nem egy szén-
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nel kitermelt erő, hanem a víz által. És ezt nézte mindenki.” (gútor,b.L.)haazember
mögénéz,akkorazerőműhajdanipropagandamondataiköszönnekvissza,vagyfelszí-
nesebbismeret,megfigyelés.másrésztöngyógyítófolyamatamegszokás,azidőtermé-
szetessé teszi az adott körülményeket. „Elleneztük akkor, s aztán most milyen jó”
(gútor,Cs.i.)afiataloknakpedigmárcsakazatájismert,amibenfelnőttek.

avízerőmű1992ótaműködik,egyimmárdemokratikusjogállamkereteiközt.aközös-
ségiérdekérvényesítésviszontgyerekcipőbenjármég,ahatalmipozícióbanlevőktalán
amúltrendszermintáitőrzik.azépítkezésidejéhezhasonlóanatelepülésekeninfor-
mációhiányvanazőketérintőalapvetőkérdésekbenis,jogsértésekvannakérvényben
velükszemben,ésnemtekintikőketegyenrangútárgyalópartnernek.akétlegégetőbb
kérdés, melyek hiába vannak napirenden, mégis minimális az előrelépés: egyrészt,
hogyavízerőművetüzemeltetővállalatnemfizetadótatelepülésekkataszterébenlevő
ésazerőműáltalhasználtterületekután,másrésztaszigetenlakókközlekedésének
nem kielégítő volta. az egyik érintett település polgármestere szerint: „Nem megy
semerre a dolog. Ugyanott vagyunk éppen, mint a régi rendszerbe, hogy nem tárgyalt
velünk senki, nem akart velünk beszélni senki. […] Mikor fogadtak, azzal kezdték a
beszélgetést, hogy ne követeljünk semmit, mert nekik nincs semmi. Ez volt a válasz,
gyorsan leráztak, jóformán úgy dobtak ki.” azelmondásokszerintavállalattalvalótár-
gyalásokminőségeváltozó.Volt,amikortöbbhajlandóságotéreztekrészükrőlaközös
hangmegtalálására,ésakompkörülsikerült iselérniváltoztatásokat,ámazutóbbi
időbennincselőrelépés.„A vízgazdálkodási vállalat teljesen ignorálja a dolgainkat” –
ahogyegymásikpolgármesterösszegezte.

a településekkomolyvesztségként tartjákszámon,hogyazelvett területekután,
melyektovábbraisatelepülésikatasztereikrészei,nemfizetszámukraadótavízerő-
művállalata.apénz,ami járnaszámukra, valóban jelentősösszeg.somorjapolgár-
mestereígynyilatkozotterről„Az erőmű felvezető csatornája, ha jól tudom, a mai napig
mint építkezési terület van számon tartva, tehát a városok, a községek katasztereiből
elrabolt területek a mai napig adómentesen használatosak […] Somorja esetében fél-
millió eurót tenne ki a tározó tó adója a legalacsonyabb szinten.” azügyképviseletében
atelepülésekközösenisfellépnek,közülükVajkapolgármesterealegaktívabb,voltév,
hogyadófizetésimeghagyást isküldött.„Állítom, hogy ezek adóköteles területek. Ha
egy vízfelület gazdaságilag hasznosított, akkor adóköteles. Vajka esetében 80 hektár
van alatta, és durván egymillió euró, amit 5 évre visszamenőleg követelhetünk. Az
egész alatt 13  000 hektár van. Ez már annyira megterhelné az államot, hogy nem
engedheti meg magának” a területek után járó adótól függetlenül az elzárt falvak
néhány éve azért lobbiznak, hogy külön jogi státuszt kapjanak veszélyeztetettségük
okán,melyszinténadóbevételeiketnövelhetné.

6.Félelmek

aCsallóközbenmintegy negyven kilométeren keresztül, Dunacsún és szap között a
Dunavizeművilegkialakítotttározóban,majdmederbenhalad.atározótkövetőena
12–20métermagastöltésekegykülönösentitástképviselődombsávkéntmagasod-
nakazegyébkéntsíkvidékitelepülésekfölé.atöltéstávolságanémelytelepülésena
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házaktól vagy akár a templomtól kevesebbmint 100méter. Természetes, hogy „mi
lenne,ha…”kezdetű történetekbontjákkia víztömegerejétől való félelmeket.ezek
elmondásábasokszoriróniavagyhumorisvegyül,éshaegészenelenyészőesélytlát-
nakisfélelmeikvalóraválására,mégisottvannakamegbújógondolatokésareggelre
talánelisfelejtettálmokközt.képsorok,hogy„milenneha…”

„Éppen valamelyik esete meséltem annak, akivel dolgoztam, hogy emlékszem, áll-
tam fönn az első emeleten, és este olyan 9-10 felé szokott itt egy gyönyörű hajó úszni,
és néztem, hogy Úristen, fönn vagyok az első emeleten, és a víz még a fejünk felett van,
akkor tényleg mi történne, ha bármi, egy gyenge földrengés, vagy egy terrorista itt sze-
retne robbantani. Hány másodpercen belül jönne ide az a víz. Így felnőtt fejjel így átfut
az a gondolat… Néha a félelem úgy rátör az emberre, mert ezek a hajók olyan hango-
sak tudnak ám lenni éjjel… úgy tűnik, hogy itt úszik egészen közel a hajó, és ilyen
dübörgés van.”(Vajka,Z.k.)

afeszültségetgyakranhumorraloldják,ésafélelemreadottfrappánsválaszokfolk-
lorizálódottszövegekkéntisvándorolnak.„Hát beszélni beszéltek róla, hogy mi lenne,
ha ez lenne, ha az lenne, aztán sokan, mint én is, belenyugodtam abba, hogy nem köll
félni senkinek, mer hogyha megindul, fél órán belül nem fog szenvedni senki sem.”
(bodak,m.i.)„Én abban bízom mindig, hogy a túlsó oldala gyengébb, s arra fog szakí-
tani.” (bodak,T.Z.)„Az, hogy átszakad-e a gát, azzal mi már nem is tudunk foglalkoz-
ni… Sőt dehogynem, mindenkit foglalkoztatott, sőt még talán benne is volt, hogy ez a
három falu nem nagy veszteség volna az államnak, hogyha szakítaná ez a gát, ez így
elhangzott. No.” (bodak,T.n.)„Mentálisan az embereknek nem olyan egyszerű felfogni,
hogy egy x méter magas vízoszlop van a fejük fölött. Itt Somorján még hagyján, mert
ahol a legmagasabb pont van, a templom környékén, itt csak pár méternyi víz jönne,
hogyha az egész roppanik. Én szoktam mondani, hogy könnyen vagyok, mert a 6. eme-
leten lakom a házban, ki van kötve a kiscsónak a balkonhoz, aztán hogyha jön a víz,
akkor csak beülök és evezek. Persze ez nem egészen így van. És vadabb helyzet van
már lenn Báron. Ott azér már tizenvalahány méter a víz a házak teteje felett. Ott félel-
metesebb a dolog.” (somorja,C.g.)

Félelmeketébresztettaz is,hogynembíztaksemakavicsbólépülő töltésekben,
semaszocialistaminőségben.„Én láttam, ott voltam, azon jártam át, a fenéken is, s
minden. Lefóliázták a szigetelést, a buldózer… ott akkora lukak voltak, beleöntötték a
kavicsot, elplanérozták, azt jó. Szivárgott is ott Bodak alatt, aztán kezdték injekciózni
cementtel, aztán Komáromnál vették észre, hogy azokban az erekben, hogy ott köt
ki.[…] Mostan itt egy szinten van a víz-e (kimutataházemeleténekablakán). Tizenkét
méter víz, én tudom, mer kinn voltam hat évig, kinn volt egy nagy hegy, kavicsbul ki volt
rakva, akkor jött egy nagyvíz, azt egy félóra alatt elvitte. Az olyan gyorsan tudja azt a
kavicsot elvinni, hogy az borzasztó. Félelmetes volt.” (bodak,m.i.)azépítménybevetett
bizalmattovábbgyengítette,hogyláthatóan„a falvakban gyorsabban épültek a házak
mint az erőmű” maga,ésezaztakérdéstvetettefel,hogyhaavízlépcsőhözkiszámított
anyagszükségletetnemodaépítettékbe,akkorvajonmegtartja-emajdavíznyomását.
atöltésekésazerőműviszontmégáll,amitpáranazzalmagyaráznak,hogyazépítte-
tőkszámoltakazépítésianyagok„szállításközbeniveszteségével”,éstudatosantúl-
méreteztékamennyiségeket.
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afélelmekjóvalerősebbekvoltakafeltöltésidején,mintmanapság,hiszenminden-
napnemlehetfélni.„A lövészárkot is megszokja az ember.” (somorja,g.L.)apolgár-
mesterekinkábbatározóbanésazüzemvízcsatornábanlerakódóhatalmasmennyisé-
gűüledékkezeléseéselhelyezésemiattaggódnak,melyüledékveszélyeshulladéknak
minősülésvalószínűlegnehézfémeketistartalmaz.másikkérdéskéntakarbantartás
időszerűségemerülfel,amirőlszinténnemkapnakmegfelelőinformációt.

7.azátalakulásháromiránya

avízlépcsőmegépítéseatelepülésekésígyazottélőksorsátháromtípusbasorolha-
tóanbefolyásolta.azátalakulásraerősenhatotttovábbáakilencvenesévektőlfelerő-
södőpozsonyiszuburbanizáció is,vagyisszerepetkapottpozsonytólvalótávolságuk,
illetveazúthálózatmegváltozottszerkezete.

aháromtípus:1.azokatelepülések,melyekkülterületénekjelentősrészétmaa
víztározóborítja,(pozsonybelvárosától22–24kmatávolságuk);2.azüzemvízcsatorna
balpartján fekvőtelepülések (pozsonybelvárosától30–56km-re);3.asziget falvai,
melyekazÖreg-Dunaésazüzemvízcsatornaközékerültek(pozsonybelvárosátólvaló
távolságuk34–44km).afentitípusoknakmáskéntalakula„természettelvalóviszo-
nya”,máshogyérinti őketapozsonyiak16 beköltözése,a turizmus,ésmáskéntérték
őketafejlesztésivagyéppenafejlődéstgátlótörekvések.

7.1.ágvizekésligeterdőkhelyett„szlováktenger”

somorjaésgútornemcsupánazÖreg-Dunávalvalókapcsolatátveszítetteel,dehaj-
daniágvizesterületeit,azokösszesártérierdőjéveléslegelőjével,melyekhelyétmaa
víztározóborítja.avíztározóésközvetlenkörnyékemaegyértelműenpozsonyagglome-
rációs és rekreációs területe, vízi sportok lehetőségével, bicikliútvonallal, partmenti
sportlétesítményekkel (lovarda, sportpályák, uszodák, éttermek, hajókikötő stb.).
mindez úgy is összegezhető, hogy olyan kikapcsolódási lehetőséget nyújt, ami bárki
számáraelérhető,havanszabadideje,pénzeésperszeautója,hogymegközelítse–a
tározópartjánegyalapvetőenmesterségeskialakításútájfogadjaőket.ahajdaniártéri
tájbanezzelellentétbenahelymélyebbismeretére,azabbanvalótájékozódásképes-
ségérevolt szükség–ahelybenélőkmintotthonuk részéthasználták.erdőt jártak,
bicikliztek,ladikoztak,halásztak,gombáztak,szedretszedtek,agyerekekjátszottak…
„A tősgyökeres somorjainak az egy olyan természetes dolog volt, hogy hétvégén család-
dal… akkor még kinn az Öreg-Duna partján volt egy szórakozóhely, amit úgy hívtak,
hogy Kormorán, oda rendszeresen nagyon sokan jártak. Sokaknak volt hétvégi háza,
somorjaiaknak is, a kajakosoknak is ott volt egy hajója a vízen. Sokan jártak ki sportol-
ni, kikapcsolódni, erdészeknek is volt erdészház. Aztán ezt levágták Somorjáról. Aki ott
élte az életét, az utána sokáig nem tudott mit kezdeni a magával.” (somorja,k.D.)akik

16 gyűjtőkategória, amit általában a szlovák nemzetiségűekre használnak, akik többsége
pozsonybólérkezikakörnyékre,dekorántsemmindegyikük.
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erősebben kötődtek a régi somorjai árterületekhez, sok esetben későbba szigeten,
Doborgaz,Vajkavagybodakkörnyékénvettekmaguknaküdülőhelyet.

arányaibangútoréssomorjavesztettealegtöbbterületetavíztározószomszédsá-
gában„Ha azt nézzük, a kis Gútor község 600 fő lakóval elvesztette a 260 hektár erdő-
területét, és ez nem tetszett senkinek, mindenki ebbe bele volt betegedve. Főleg az öre-
gek. Nekem nagymamám is mindig mesézte, hogy ilyen sziget meg olyan puszta, meg
a rét, ahol a jószágot nevelték, és ez mind víz alá fog kerülni. 15 hektár erdőnk maradt
meg összesen a 260-ból.” (gútor, p.L.) somorja szintén elvesztette a teljes Duna-
ágrendszertannakösszeserdőjével,rétjével,amelyazelőttakárgyalogvagybiciklivel
is könnyen elérhető volt a településről. ebből a szempontból somorján az a réteg,
amelynekezfontosvolt,nagyobbvesztesnektartjamagát,mintazokat,akikakétvíz
köztrekedtek.a„természetelvesztése”nemgyógyulósebeketisokozott,somorjacsö-
lösztői részén a házukat elhagyni kötelezettekről mesélték: „Bejöttek Somorján a
panelba. Mondjuk, van valakinek egy kétszobás, állattartásra berendezkedett háza a
Dunától mondjuk 100 méterre, és akkor két öreget elhoznak és benyomják egy egyszo-
bás panelbe. Nyúlketrecbe. Csölösztőn mindenki tartott állatot, a víz, az erdő vette őket
körbe, és itt a panelban fotelból ülhet a konyhaszékbe és kész. Mit mondjak? Másfél-
két év múlva elmentek. Nem is egy ilyen házaspárt ismertem.” (somorja,k.g.)

avízerőműépítéseáltalérintetttelepülésekközülgútorbelterületeésnépessége
nőttalegdrasztikusabban,ésittemelkedteklegmeredekebbenazingatlanárak.ahiva-
talosnépszámlálásiadatokszerintgútor lakossága1991-ben765fő (69%magyar,
30%szlovák),2011-ben1438fő(35%magyar,62%szlovák),17 vagyistízévalattmeg-
fordultakazarányokésalakosságszámaaduplájáranőtt.apolgármestertájékozta-
tásaszerint(2018)3500-anlakjákatelepülést,abból2160-anbejelentettlakóként,a
magyarokarányapedigmessze20%alattvan.somorjalakosságakevésbégyorsütem-
bennő,anemzetiségiarányviszontittisátfordulóban.1991-ben12 051főlakja(71%
magyar,27%szlovák),2011-ben12 726 fő (57%magyar,34%szlovák),18 2018-ban
13 500bejelentettlakosavan,anembejelejtettekkelegyüttnemhivatalosan16 000
főlakja.

nemavízlépcsőmegépítésénekkövetkeztébenlettaterületpozsonyagglomeráci-
ósterületénekrésze,viszontavízlépcsőtérintőátalakításokafolyamattámogatóivol-
tak.apozsonyvonzáskörzetébeérkezőkszámáracsalogatóbbegybiztonságosésren-
dezettebb táj, mint árterületbe vagy annak a közelébe költözni. az ide érkezők
szlovákiamódosabbrétegébőlkerülnekki.„Most 25 éve vagyunk külön állam, minden-
ki idejön, mert ez a leggazdagabb járás. Olyan sportkocsik vannak itt, hogy megáll az
ember esze, ha még 25 évet becsületesen dolgoznék, akkor sem tudnám megvenni.”
(gútor,p.L.)másokszerintatöbbséghitelbőlépítkezik,éskorábban„nem is az árvíz-
veszély volt itt számukra riasztó, hanem az, hogy a magyarság még akkor itt tényleg
tömböt alkotott az egy-két telepes falut leszámítva”. (somorja,k.D.)

17 Velemjáró,https://www.velemjaro.sk/telepulestar/gutor
18 Velemjáró,https://www.velemjaro.sk/telepulestar/somorja
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7.2.azÚj-Dunaszerencsésebbikoldalán/avagyelzárvaatermészettől

azüzemvízcsatornaészakioldalárakerült települések jobbhelyzetben lévőnekérzik
magukat, mint a víz túloldalán rekedt három település, hiszen sem kerülniük, sem
kompravárniuknemkell,mikorpéldáulmunkábaindulnakreggel.Veszteségnektart-
jákviszont,hogyazÚj-DunaelválasztjaőketazÖreg-Dunaésazágvizekterületeitől,
ahovákorábbanrövididőalattésautónélküliseljuthattak.gyakranfogalmaznakúgy,
hogy:atermészetet„elvágták”,vagy„kivagyunkzárva”,„elvagyunkzárva”atermé-
szettől. „Azt szoktam mondani, hogy azelőtt itt a háznál meggyújtottam a cigarettát
mielőtt felültem a biciklire, és mire leégett, kinn voltam a Dunánál. Most pedig milyen
mesze van.” (baka,F.T.)„Nekünk ez a természet és az erdő el lett vágva tisztára, mer
körbemenni 24 km Bodakra, ezt már autóval köll megtenni, nem is biztos, hogy min-
denki akarja. Nagyon hiányzik. Ezen a bodaki úton, ami itt megy előttünk, ezen jártunk
minden hétvégén, családok, szülők gyerekek, ez egy kirándulás volt nekünk, hogy
átgyalogolni, átmentünk Bodakra, és ott az ártéri erdőben benn voltunk. Oda tudtunk
jutni a vízhez, a természethez. Most, hogy megépült, mink el vagyunk vágva.” (Felbár,
F.i.)Túlpartonmaradtnemcsupána„természet”,hanemszámosrokon,ésatermőföl-
dekegyrészeis.avízlépcsőtovábbájelentőstermőterületeketvetteltőlükazüzemvíz-
csatornaszámára,településenkéntakártöbbszázhektárt.

keszölcéskivételévelazerőműépítéseidejénéletbelépettépítkezésitilalomnem
érintetteőket,mintaszigetieket,ígyalakosságlétszámanemcsökkent,sőtatilalom
alá eső településekről hozzájuk költözők még növelték is. a legnagyobb számban
nagybodakrólFelbárraköltöztekát,példakéntazőnépszámlálásiadataikálljanakitt:
nagybodaklakossága1970-ben675fő,1991-ben384fő(98%magyar,1%szlovák),
2011-ben288 fő (83%magyar, 16% szlovák). Felbár lakossága1970-ben1299 fő,
1991-ben1038fő(92%magyar,8%szlovák),2011-ben1236fő(78%magyar,20%
szlovák).19

somorjátólkeletfelépozsonyszuburbanizációshatásaegyrekevésbéérintiatele-
püléseket,melyaCsallóköztátszelőr7-esautópályamegépülésekorvárhatóanváltoz-
nifog.acsoporttelepüléseinekturisztikailagiskisebbavonzereje,mintamásikkét
csoporté.avíztározótóvalellentétbenafelvízcsatornamaganemváltsemturisztikai-
lagérdekes, semahelyiekáltal kedvelthellyé, sőt inkábbaközösségihasználatból
kiesőtér.Turizmusbólbevételeikaszigetreesőterületeikutánlehetnének,pontosab-
ban lehettek volna.a földekelvételeésazátírásoknémikövetkezetlenségeokána
tulajdonviszonyokatérintőkonfliktusforrásokkalistalálkozni.akorábbansülykatasz-
terébenlévőSüli-tavat nyomonkövethetetlenokbólésdöntésselbodakkataszteréhez
csatolták.arégitulajdonostovábbraisragaszkodnakorábbiterületeihez,elsősorban
azadóbevételekmiatt,melyügyakárperesútraiskerülhet.

19 https://www.velemjaro.sk/telepulestar/felbar, https://www.velemjaro.sk/telepulestar/
nagybodak,az1970-esévadataitatelepülésiönkormányzatokadtákmeg.Felbár1970-es
népességiadataazakkormégbodakkalösszevont településé,míg1991-benmárbodak
lakosságanélküli.
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atájképejelentősenátalakult,akorábbanmozaikos,erdőfoltokkal,vizesélőhelyek-
kel tagolt területekenmanagyüzemi, szántóföldi termelés folyik. amélyebb, vízjárta
területeketugyanisazüzemvízcsatornamedrealólletermelttermőfölddeltöltöttékfel.
„…veszteség, hogy mikor elkezdődött az építkezés, minden területet, ami a falu körül
volt, és úgy volt beírva, mint szántóföld, nem mint erdő, és erdő volt rajta, mocsaras,
és erdők voltak benne, azt mind kivágták. Rengeteg volt itt Fölbár körül. A termőföldet
akarták persze kihasználni minél jobban, mocsaras részeket s mindent behordtak
evvel a földdel. Az egész környéket megváltoztatták.” (Felbár,F.i.)azakkoriszövetkeze-
tekjobbtermésátlagottudtakkimutatni,viszontelindultaterületekkiszáradása.„Az
öregek mondták, hogy sivataggá fog válni a terület. Nem fog teremni semmit. Hijába
fognak ültetni, aratni nem fognak. Majdnem úgy van már lassan, fele sem terem már.”
(süly,D.i.)

7.3.elzártfalvak

azÖreg-DunaésÚj-Dunaközöttiszigettelepüléseitmindsajátmaguk,mindamásik
kétcsoportúgyítélimeg,hogyőketérintetteleghátrányosabbanavízlépcsőmegépíté-
se.korábbiközlekedésiútvonalaikatafelvízcsatornaátvágta,ésmintegynegyvenkilo-
méterhosszúhatártképez,melyen–eltekintveadunacsúniduzzasztónpozsonyfelé
tartóúttól–kétátkelésilehetőségvan,egykompjáratVajkaéskeszölcésközöttésa
bősierőműgátjánlétesültút.aháromfaluatájátalakításátmegelőzőennemalkotott
egymássalsemmiféleegységet,kapcsolataikaközeli,szomszédostelepülésekkelvol-
takerősek.

aháromfalu(valamintavíztúloldalánlévőkeszölcés)lakosságamárazerőműépí-
tése idején fogyásnak indult, ugyanis a hetvenes évektől a kilencvenes évek elejéig
építkezésitilalomlépettérvénybe(kizárólagöregházhelyébeújatépítenikülönenge-
déllyel).ezakorlátozáserősenátalakítottaatelepülésekkorfáját.

abodakipolgármesterelmondásaszerinta70-esévekvégénmég6-700lakosuk
volt, most261,közülük98–100-annyugdíjasak,ésharmadikévenemszületettgyer-
meka faluban. „Sok szülő gyermekei átmentek Felbárra, ott egy egész utcasor nyílt
meg, ahol bodakiak laknak. A gyerekeik a túloldalra szakadtak, az idősek pedig itt
maradtak, és most már küszködnek. Itt van is egy család, akiket most már alig látogat-
nak, átmentek a túloldalra, Gele20 meg ezekbe a falvakba, onnan nem olyan egyszerű
a hazajutás. Itt maradtak az idősek támogatás nélkül.” (bodak,T.n.)„A gyerekeim szer-
teszét mentek, pedig egyiknek sem volt szándéka, hogy elmenjen a faluból, mer ez a
falu szép falu. A leányom is, akik aztán Szerdahelyre mentek el, kezdték ott az iskola
mellett, hogy építkezik, már a sutert oda hordták, meg a vizet, villanyt beszerelt.
Becsukott a óvoda, becsukott a iskola. Fiatal úgy nem marad meg, ha se óvoda se isko-
la, ha 10-15 km-t kell neki vinnie a gyereket. El köllött nekik menni, úgy adták el. […]
Meg mondjuk engem is egyedül itt hagytak, egy ekkora házban. Egymagam vagyok
benne. A fiam is Fölbáron építkezett. Itt vagyok egymagam.” (bodak,m.i.) Családok

20 gelle
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szakadtaktöbbfelé,ésarokonságokkapcsolattartásátnehezítimegazújhatárvonal,
azüzemvízcsatorna.arokoniszálaktermészetesenmárkorábbanistelepülésekközt
íveltek,ígyanehezítettkapcsolattartásazokatisérinti.

Vajkanépességiadataiakövetkezőképpalakultak:1970-ben1005főlakta(100%
magyar),1982-ben656fő,21 1991-ben509fő (92%magyar,8%szlovák),2011-ben
460fő(71%magyar,27%szlovák).22 2018-banapolgármesterelmondásaszerint470
bejelentett ésmég200nembejelentett lakójuk volt, a nembejelentettek többsége
szlovák nemzetiségű. További 500-an az üdülőövezetben rendelkeznek ingatlannal,
80-90%-ukszlováknemzetiségű.ahogybodakesetébenis,egygenerációelköltözött,
ésavízerőműüzembehelyezéseutánúgyalakultakaviszonyok,hogyazépítkezésitila-
lomfeloldásaellenéresemváltazelköltözöttekszámáravonzóváavisszatelepülés,a
fiatalokelköltözésecsakazutóbbiévekbenálltmeg.ezzelpárhuzamosanakilencve-
nesévektőlaterületturisztikaiésrekreációsvonzerejejelentősenmegnőtt,ésapozso-
nyiszuburbanizációshatásokisbekebeleztékazáltal,hogypozsonyfeléközvetlenút
épült. pozsonyba gyorsabban eljuthatnak,mint a csatorna túloldalán, 2 kilométerre
levőkeszölcésre,hanemjönéppenakomp.afővárosbólkönnyenelérhetővévált,úgy
ismondhatnánk,hogyazút feltártaatájatapozsonybólérkezőkszámára, legyenek
azokalkalmituristák,üdülőtulajdonosokvagyéletvitelszerűenideköltözők.atelkekés
épületekhirdetéseiiselsősorbanőketcélozzákmeg,fizetőképeskeresletreményében.

azelmúltévtizedek folyamatánakegyikhelyimegfogalmazása:„Gyerekkoromban
szép világ volt itten. Míg nem volt itt a hidrocentrál, addig kevés ember is járt, most
annyi pozsonyi van. Valamikor nem volt pozsonyi lakos egy sem. Most már a fele nép
pozsonyi. A fiatalok elköltöztek, mer há itt nem tudtak megélni. Meg közlekedni nem
tudtak. Aki olyan helyen dolgozott, annak ez a kompjárat kutyafüle. Elköltöztek
Szerdahelybe, Somorjába, eladták a házat, azt meg mind pozsonyi vette meg, mer itte-
ni embernek nem volt meg rá úgy a pénze. Aztán már mind pozsonyi van már. Olyan
csöndesség volt itt, mindenki mindenkit ismert, nem bántott senki sem, valamikor
halászott, a ladikban lehetett a hal, tápli,23 minden, két napig nem nyúlt hozzá senki.
Most, kiköti, véletlenül otthagyja az evezőt, mikor jön vissza, már nincs is.” (Vajka,n.L.)
aVajkáraköltözőúgynevezettpozsonyiaktöbbségénekegyrésztvonzerőtjelenteneka
Dunamenti erdők és a természet,másrészt 30-40perc24 alatt pozsonyban vannak.
másagglomerációsterületek,amelyekhasonlóidőalattmegközelíthetőek,avajkainál
magasabbárfekvésbenvannak.Felvetődikakérdés,hogyhaafentielőnyökmiattso-
kaknakelőnyösideköltözni,avajkaifiataloknakmiértvonzóbbavíztúloldaláramenni,
hiszensokanközülükszinténpozsonybandolgoznak.„Általában mikor arra kerül a sor,
amikor új házat akarnak építeni, akkor… mondjuk ott van a papának a háza, ami 40-
50 éves, és tudja, hogy megkap érte annyi pénzt, hogy máshol meg tudja venni a telket,

21 https://www.vojkanaddunajom.sk/hu/falu-multja
22 https://www.velemjaro.sk/telepulestar/vajka
23 emelőháló
24 Doborgazról35perckörül,Vajkáról40,nagybodakról50perc–mindeztermészetesena

forgalomfüggvényébenmódosul.
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nem 50 euróért hanem 20-ért, és még építkezni is marad pénze, akkor nem ezt fogja
választani. Egy fiatal nálunk általában úgy gondolkodik, hogy új házat akar építeni,
nem akarja újítgatni. [...] S itt megvesznek mindent. Itt ha valaki eladásra kínálja a
házat, szinte azonnal van rá vevő. Annyira cserélődik ki a lakosság.” (Vajka,b.D.)az
őslakosok pénztárcájához képest magasak lettek az árak. ha több testvér örökli a
házat,egymástgyakrankifizetnisemtudnák,haegyikükmegszeretnétartaniaházat,
ezért eladják. a szlováknemzetiségűek ingatlanvásárlásait a helyimagyaroknegatí-
vumkéntélikmeg,ennekholburkoltabban,holnyíltabbankifejezvehangotisadnak,
miközbenegyénidöntéseikkelafolyamatrészesei. „Elöregedett a falu, és elszlováko-
sodott. […] Lényegében nem is azzal lenne a probléma, csak ezeket a magyar hagyo-
mányokat olyan nehéz fenntartani egy olyan faluban, ahol nincs kivel és nincs is lehe-
tőség, mert nagyon kevés gyerek születik. Akik vannak kisgyerekek, amint mondtam,
azok szlovákok…” (Vajka,Z.k.)

asziget,aháromtípusbólegyedülikénttovábbraismegőriztetermészetközelijelle-
gét,aDunaéságvizeiközvetlenülelérhetőekmaradtak.„Itt gyönyörű szigetek vannak.
Ez most is olyan, hogy mint az Amazonasnak deltája. Aki nem ismeri, s elgyöttek, isme-
rőseim, elviszem őket csónakázni, csak ámulnak. Rengeteg sziget.” (bodak, T.Z.)
Létrejöttekviszontkifejezettenafővárosiakigényeihezkialakítottüdülőhelyekis,ilye-
nekazoka lakópark jellegűövezetek,melyekVajkaésbodakközött,egykori legelők
helyénlétrejöttkavicsbányatavakmellettalakultakki.(atavakbólazerőműtöltéseinek
anyagát termelték ki.) az üdülők egy része övezetileg idegenektől elzárt terület.
népszerűekahagyományosabb,márazerőműépítéselőttismeglévő,nagyrésztDuna-
ágakmentiüdülőterületekis.ezekegyikjellegzetespéldájaabodakiVénfalu: „A hat-
vanas évektől voltak már ott chaták.25 Első időben még a pártunk és kormányunk adta
ki, és az kapott, akinek ismeretsége volt. Volt benne magyar is, volt benne szlovák is,
többnyire pozsonyiak. Utána volt egy hullám, amikor a DAC26 fölkerült, akkor a futballis-
táknak ott volt egy sor, de az már mind eladta. Aztán később pozsonyiak. Most már vil-
lák vannak.” (bodak,T.Z.)azüdülőterületekrekivetettadókjelentősebbbevételthoz-
naka településnek. Vajkapolgármesterea következőképpértékeltea folyamatokat:
„[…] ez a nemzetiségi projekt szempontjából is jó. Üdülőházak épülnek, akik pozsonyi-
ak, tehát lejönnek ide hétvégén. Itt hagyják az adójukat, ami nekünk tiszta bevétel,
viszont nem bejelentett lakosok, tehát nem befolyásolják a falu életét. Nem itt szavaz-
nak, és mi nem is hozunk tudatosan olyan intézkedéseket.” afalubaköltözöttszlová-
koktöbbségeszinténnembejelentettlakos,ezrészbenelőny,hiszenatelepülésrégi
közösségénekazönrendelkezése fennmaradhat, viszontelesnekabejelentett lakók
utániállamifejkvótától.„Itt az idő kérdése csak az, hogy ezt az állapotot meddig tudjuk
fenntartani. Már nagyon ott vagyunk a mérlegnek a nyelvén, már nagyon éledeznek
azok a dolgok, hogy most már nemzetiségi szinten is megy a faluban, hogy milyen pol-
gármester legyen.”

25 Jelentése:üdülővagynyaralóház.
26 azelsőligásdunaszerdahelyifutballklubnevénekrövidítése.

Újraírt tér-képek I. 51
Fórum

Társadalom
tudom

ányiszem
le,XXi.évfolyam

2019/1,som
orja



aszigetenközismertelképzelés,hogymáravízerőműtervezésénélszempontvolta
szlováknemzetiségipolitikarészről,hogyazüzemvízcsatornajobbpartjáraesőtelepü-
léseketelnéptelenítsék,majdpozsonyszámáraalakítsanakkirekreációsterületet.az
időszakosépítkezésitilalom,apozsonyfelévezetőközvetlenútmegépítése,azárvizek
kockázatának jelentős csökkentése, és a két kavicsbánya tó létrehozása, közvetett
útonugyan,demindezttámogatták.

8.szuburbanizáció

pozsonyéskörnyékeegyszerrekétmásikállammalhatáros, etnikai környezete sem
homogén,avárosbólkiköltözők,illetveazországtávolabbirészeibőlideköltözőkgyak-
ranolyancsallóközi településekreérkeznek,melyek lakosságatöbbségébenmagyar.
azunióscsatlakozásótaaszuburbanizációsfolyamatmagyarországésausztriafeléis
megindult,azokaterületek,melyeksajátországukonbelülaperifériánhelyezkednek
el,egybenaszomszédosszlovákiafővárosánakagglomerációsterületeilettek.27

aszuburbanizációsjelenségmindennagyvároskörnyékéntapasztalható.„magaa
jelenségavárosoktérbeliszétterülésénektekinthető,melyavárosközigazgatásihatá-
ránkívülvalósulmeg.”(hardi2010,13.p.)avárosnépességéneknövekedéselelassul,
aszuburbánzónábanatelepüléseknépességenő.azérintetttelepülésekkörétaköz-
lekedési lehetőségek erősen befolyásolják, és ütemét gyorsítja a személygépkocsik
elterjedése.pozsonybanahetvenes-nyolcvanasévekbengyorsurbanizációs folyama-
tokzajlottak,majdakilencvenesévekvégénindultmegaszuburbanizáció,melyeta
kétezresévekgyorsgazdaságifejlődésetettmégintenzívebbé.

aszuburbanizációsnyomásafővároshozközeledvenő,avizsgálttelepülésekközülleg-
erősebbengútortérintette.ahelyiekelbeszéléseibőlazrajzolódikki,hogyabefektetői
érdekszinteellenállásnélküléskorlátlanmennyiségűterületbeépítéséttudtaéstudja
elérni.„A legelőkön házak nőttek, minden be van építve.” afaluegykorikülterületeinek
beépítésébenamindenkorihelyiközigazgatásnakisdöntőszerepevolt.„Na de hogy
ezek idejöttek, szlovák képviselők csak most vannak. Azelőtt mind régi gútoriak voltak,
a fordulattól az első napon is ők voltak. Mindég. És a gútoriak hagyták jóvá, hogy ezek
az idegenek mind idejönnek. Ez a parcellázás, hogy meglétesülhessen.” (gútor,b.L.)a
magukatrégi gútoriaknakvallókabetelepülőidegeneketazutóbbiidőbenmigránsok-
nakisnevezik,sezzelazasszociációskapcsolattalmástelepülésekenistalálkoztam.
aztatapasztalatukatsűrítikbenne,hogyrövididőalatt,nagyszámbanérkeznekbete-
lepülőkazövéktőleltérőkultúrával.gútoronmagyariskolaésóvodamárnincs.azará-
nyok érzékeltetésre a polgármester által elmondottakat hívom segítségül. 2002-ben
lett polgármester, akkor a falunak765 lakosa volt,ma az életvitelszerűen ott lakók
száma3500(közülük1400-annemállandólakcímmel).mikorahivataltátvette,200

27 a mTa regionális kutatások központja, nyugat-magyarországi Tudományos intézet és a
Fórumkisebbségkutatóintézetközöskutatástvégzettapozsonykörnyékiagglomerációról.
L.hardiTamás–Ladosmihály–Tóthkároly(szerk.)2010.
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hektár volt beépítésre engedélyezett terület,melynek amai napigmég csak 30%-a
épültbe,vagyismegközelítőleg140hektáraközeljövőbenújlakóitvárja.„Épülhetnek
sorházak, lakástömbök, dupla házak, kicsikó telken például ami 900 m2, felépítnek egy
olyant, hogy különálló családi ház két lakásegységgel. Így van beadva a kérvény.
Felépítik az építési engedély szerint, megkapják a lakhatási engedélyt, aztán jön egy
geodet, és ezt a házat elfelezi hivatalosan, vagyis 450 m2-en lesz egy család.”
pozsonytólsomorjáigabeépítettterületekvárhatóanakkorárafognaknőni,hogyatele-
pülésektérbenösszeérnek.

gútoronbetelepülőkésőslakosokközöttaviszonytbékésnekírjákle,nyíltkonflik-
tusnincsen,ámmagukköztszóváteszik,hogyabetelepülőkbenkevésakészségaz
alkalmazkodásra. „Legyöttek falura, de úgy akarnak élni, mint városon, a kakas hangos
nekik, a disznó büdös.” (gútor, g.m.) „Aki most jön, az nem akar megtanulni, még
köszönteni sem tudnak magyarul. […] Az új elnökünk szlovák vihodnyárka.28 Azt mond-
ta, hogy ha magyarul köllene neki beszélni, akkor nem is tudja, hogy mit csinálna.”
(gútor,Cs.i.) „Fölfordult a falu, nehéz a helyzet, nehéz. […] csodálkoznak a szlovákok,
hogy honnan jöttek ide közibük a magyarok. Hogyan menjek én zadunaj,29 amikor itt
születtem?” (gútor,D.gy.)

abeköltözők„pozsonyiak”és„keletiek”.a„pozsonyiak” kifejezésgyűjtőkategória,
amit általában a szlovák nemzetiségűekre használnak a környéken: „ha szlovákok,
akkor csak így mondják, hogy pozsonyiak, nem gondolom, hogy mind pozsonyiak, de
többségük mind Pozsonyból van.” (Vajka,Z.k.) a„keletiek”,akikazelmaradottabbnak
tartottkeletiországrészekrőlérkeznekajobbfizetésésasikeresebbéletreményében.
„Még a szocializmus idején, a kommunisták mind a keletiek voltak, mert ők, szóval
nekik nem volt… és ez most is így van, most is ilyen törtetők. Otthon keres 700 eurót,
itt meg keres 2000-et. Ilyen választási lehetőség van”. (somorja,D.L.)abeköltözések
nemavízerőmű építésekövetkeztébenindultakel, „az csak megerősítette, mert elég
sok ember került ide mint munkás különféle részeiről az országnak, akikből sok olyan
telepedett meg, aki egész más habitussal, más kulturkörnyezetből került ide. Sok szlo-
vák ember telepedett meg, és olyan fiatal mérnökemberek is, akik frissen az egyetem
vagy a főiskola elvégzése után Pozsonyban maradtak pont az építkezés miatt.
Építészmérnökök, gépészmérnökök, tehát a technikai új elitje a szlováknak itt maradt.
És ezek, ők maguk és a családjaik kezdtek kitelepülni Pozsonyból.” (somorja,C.g.)

a gútori példa ellenpólusaként Felbár említhető, ahol a pozsonytól való nagyobb
távolságmiattateleklobbikevésbévolterős,éskarakteresebbenmegfogalmazódhat-
takaközösségiérdekek.atelepülésönkormányzatamégellentudállniabefektetői
érdeknek,apolgármesteriserretörekszik:„Jött egy developer,30 aki egy nagyobb terü-
letet megvásárolt, 50 hektárt, és oda tervezetek valamit, […] az elődöm jóváhagyott
már valamit, és amikor megismerkedtem vele, elindítottam egy folyamatot, hogy ez
nem így megy, hogy jövünk és elfoglalunk, hanem a közvéleményt is kutattam, hogy mi

28 kelet-szlovákiábólszármazó(nő)
29 aDunántúlra(hagyományosnacionalistafelszólítás).
30 beruházó
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a véleményük, jó lesz-e. Kiderült, hogy valójában lakónegyedet akartak csinálni egy
bizonyos terv alapján. Most hogyha nézem ezeket a migráns történeteket, majdnem
valami hasonló lett volna. […] Ilyen mennyiségű ember a falu egész létét megváltoztat-
ta volna. Más lett volna. Most le tudok állni bármelyik nénivel vagy bácsival, a fiatalok-
ból is ismerem, hogy ki kihez tartozik, de ez óriási változást hozott volna a falu éle -
tében. Úgyhogy utóvégre úgy döntött a képviselő-testület, hogy lefújtuk.[…] A falu jelle-
me megváltozna. Fogunk fejlődni, de szabályzás kell. Idegeneknek is adunk lehetősé-
get, be tudnak kapcsolódni, valójában bevegyülnek közénk. Átveszik a szokásokat,
hagyományokat, de ha egy új csoport jön, akkor nem biztos, hogy a mi szokásink res-
pektálva lesznek.” JelenlegFelbárnak jólműködőmagyarnyelvűóvodájaés iskolája
van,éselőfordul,hogyabeköltözőszlováknemzetiségűekisezekbeazintézményekbe
adják gyermekeiket. a település vezetése az r7-es autópálya megépítésben azt a
veszélytlátja,hogyatelkekirántinagyobbérdeklődésazárakatfelnyomja,amitahelyi-
eknehezentudnakmajdmegfizetni.

afentipéldákattekintveVajkaesetevalaholakettőközöttvan,abeköltözőknem
asszimilálódnak, mint Felbáron, de nem is olyan dominánsak, mint gútoron, ahol
kisebbségbe szorulásukról a magyarok többnyire csendben és belenyugvó hangon
beszélnek.Vajkaiakelmondásaszerint,amígkevesebbvoltabeköltöző,jobbanalkal-
mazkodtakafaluéletéhez,mintazújonnanésnagyobbszámbanbeköltözők.afalu
polgármestereszerintnemisafrissenérkezőkkelvanagond,hanemazokkal,akik10-
15évejöttek.aproblémákegyrészeelmondásaalapjánabbóladódik,hogyabetele-
pülőkkétlovonülnénekegyszerre,élvezniszeretnékatermészetikörnyezetnyújtotta
előnyöket, mellette viszont ugyanarra a kényelemre vágynak, mint ahogyan
pozsonybanéltek,ésnehezenértikmeg,hogya fejlesztési lehetőségekkörevéges.
nyíltnemzetiségikonfliktusoknincsenek,deahagyományosanerősvajkaiöntudatot
zavarjaanemzetiségiarányokváltozása,ésaszlovákokolykoréppaszimbolikusan
érzékeny pontokon szúrnak egy-egy tüskét a magyar öntudatba. „Nehéz… nehéz
magyarnak maradni ilyen körülmények között. Ezt nem úgy akarom érteni, hogy most…
szoktam konferálni ilyen kulturális eseményeket, és bizony 2000-ben még nem kellett
két nyelven konferálnom, mert még nem volt rá igény, de 2005-ben már volt olyan,
hogy feltették a kezüket, hogy: »Nemértjük« – szlovákul. Nem is hogy szomorú dolog
volt, hanem olyan érdekes. Szent István-napot ünnepeltük, Szent István-nap egy
nagyon szép hagyomány Vajkán, sok magyarországi vendéggel, és utána pár szlovák
kilátogatott… hogy provokációnak szánták, vagy tényleg annyira érdekelte őket, most
nem tudjuk eldönteni. Azóta elég komolyan készültem két nyelven konferálni. Ugye
bejött azóta ez a nyelvtörvény, és ők kitoporzékolják a maguk igazát, úgyhogy nehéz,
mert ugye az ember egy idő után feladja ezt a harcot. Mert mi is mondtuk, hogy tudta,
hogy hova jön, tudta, hogy magyar faluba jön, és akkor valamilyen szinten ő alkalmaz-
kodjon mihozzánk, nem? Ez úgy néz ki, hogy nekünk kell hozzájuk alkalmazkodni.”
(Vajka,Z.k.)a településszlovákésmagyar lakóit inkábbazegymásmellett,mintaz
együttélés jellemzi. a szlovák inkább szlovákkal, a magyar inkább magyarral köt
mélyebbkapcsolatot,kocsmábankülönasztalhozülnekle.avajkaiszlovákoknakkülön
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kocsmájuk isvan,a„Ježibaba”.31 „Az emberek megtanulnak egymás mellett élni, de
azért odaszúrnak, hogy: Hoppá! Szlovákiában vagyok! Holott ezek magyar falvak, ezt ő
nem is akarja felfogni, hogy régebben ez az ország területe volt. Nekik be kéne látni,
hogy ez egy magyar falu, aminek 800 éves történelme van. […] Úgy gondolják, hogy mi
vagyunk a betelepültek.” (Vajka,Z.k.)amagyarokafalumúltjáttekintvetartjákalapve-
tőenéshagyományaittekintvemagyartelepülésnekfalut,aszlovákokviszontelsősor-
banszlovákia részétképező falunak tekintik.ahelyimagyarokköztaza szóbeszéd
járja, hogya szlováknemzetiségűbetelepülőkbizonyos időszakokbankomolyállami
támogatásokatkaptakannak fejében,hogymagyarnemzetiségűközösségbeköltöz-
nekbe.

apozsonykörnyéki,eredetilegmagyarnemzetiségűtelepülésekenaszuburbanizá-
ció lényegében egybeesik a településeken a szlovák nemzetiségi térnyerésével.
keletrőlnyugatfeléhaladvaFelbár,Vajkaésgútoregyazonfolyamatsorszintjeitképvi-
selik.haanemzetiségikülönbségektőleltekintünkis,aszuburbanizációáltalérintett
településekegyik további jellegzetesproblémája,hogyabetelepülők idejüknagyobb
részéta fővárosban töltik,szintecsakaludniésahétvégékre járnakhaza,amiáltal
törésvonaljönlétreafalutörzslakosságaésköztük,valamintafaluközösségönképeis
átértelmezésrevár.

9.a„közel”és„távol”kérdései

az üzemvízcsatorna határkéntmagasodik a tájban, és csupán két helyen átjárható,
bősönazerőműnél,valamintVajkaéskeszölcésközöttkomppal.azakadálymiatt,ami
közelvolt,távolkerült,samitávolvolt,relatíveközelkerültazújonnanépültútvonalak
nyomán.32 mindenútvonalegybenakapcsolatlehetőségeis,vagyisahatárokemelése,
utaklezárásaésutaknyitásaegybentársadalmikapcsolatihálókatisátír.

afolyóvízenazembercsónakkalvagyladikkalátkel,azállatátúszik,azüzemvízcsa-
tornamásfélehatár.„Most van egy akadály, amin még a vad sem tud átjönni, mer ha
belekerül, akkor belefullad, ki nem jön. Ember se tud kijönni, mert ott az aszfaltoldalon
iszaplerakódás van, az olyan, mint a szappan, nem tud az ember megkapaszkodni.”
(keszölcés,k.p.)azakadálytegyszerűbbhátmegkerülni(átúsznivagycsónakoteresz-
tenibeleegyébkéntistilos).akerülőkérdéseiegyfajtaköltség-haszonelemzéssorán:
mennyi idő?milyen járművel?mibekerül?noéspersze,mindezt ki kérdezi? Fenes
Ferenc33 nyolcvanévescsallóköznádasdilakosnakabodakmellettibékás-tavaknálvan
chatája. hakiszeretnemenni,mertazerdőbenbologni34 vankedve,reggelfelülabicik-
lijére,ésbősönát,nagyjábóltizennégykilométermegtételévelmegérkezik,estepedig

31 jelentése:boszorkány
32 „közel”és„távol”kategóriáitafejezetsoránahelyiekáltalhasználtértelembenhasználom,

melyekazonalapulnak,hogyőkmagukmiképpérzékelikatávolságot.
33 őtegyedülmegbecsülésemokánemlítematanulmánybannévszerint.
34 Jelentése:bolyogni,bolyongani(körbenézés,akárhosszabbútazerdőben,gyűjtögetésselis

kiegészülhet).
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éppúgykétkerékenindulhaza.ugyanarrólahelyről, ami26évemégcsak3kilométer-
revoltazotthonától.hányanvannak,akikugyanígydöntenénekazőkorában?atöbb-
ségszámárajobbáraautóvalérhetőekelazokahelyek,melyek26évebiciklivelköny-
nyűszerrel,deakárgyalog isbelátható távolságbanvoltak. „Felültünk biciklikre mint
gyerekek, egy pillanat alatt ott voltunk. Egyik falu, másik falu, így közlekedtünk, ez a
mienké volt.” (FelbárF.i.)

a csatorna korábban közigazgatásilag, és társadalmi kapcsolataikat tekintve is
összetartozótelepüléseketvágottszét.bodakFelbárraléssüllyelvoltszoroskapcso-
latban,Felbáronvoltaközigazgatásésaszövetkezetközpontjais.„Mi Bárra jártunk
misére is a sűlyiekkel. Van úgy, hogy gyalog mentünk át, nem is egyszer. Olyan húsz
perc volt, vagy félóra.” (bodak,T.n.)bodakésFelbárarégiútonháromkilométerrevol-
takegymástól,mostbősönáthuszonötkilométer.„Most el tetszik tudni képzelni, hogy
átmentünk 3 kilométert, s ott voltunk, most meg egészen körbe kell menni, már meny-
nyit mentünk, és még csak ott vagyunk Bodak mellett, még csak addig jutottunk.
Először elmenni Bősre, s onnan visszafelé.” (bodak,T.n.) máraszomszédfalulátványa
iselveszett,bodakrólcsaka felbári templomtorony látszik.„Hát itt van a túlsó felin.
Ennek az erőműnek a másik felin. Ennek a víziszörnynek. Mer a vajkaiak ki szokták írni,
ki volt írva, hogy a víziszörny, mert valójában ez teknő, há rendesen a talajra épült.”
(bodak,m.i.)

nemcsaka falvak kerültek távol egymástól, hanemazÖreg-Duna is távol került.
különös,demégabodakiaktól is,azáltal,hogynehezenmegközelíthető.„Most már
olyan, hogy a Nagy-Duna az elég messze van, most már olyan félórás gyaloglás vagy
még úgy sem, mert nem lehet átmenni, mer ilyen hosszú zárások vannak, és a záráson
átfolyik a víz. Azóta, mióta szabályozzák, azóta szinte soha nem lehet átmenni azon a
vízen, csak traktorral vagy autóval.” (bodak,T.n.)akövetkezőidézetekbőlpediglátszik,
ahogyazelbeszélőösztönöskognitív térképénsülymilyenközel volt aDunához, és
egyremesszebbkerül. „Az hogy kijussunk a Nagy-Dunához, az eredeti Öreg-Dunához,
ahhoz vagy Sülyön keresztül kell, nem a Sülyön keresztül, hanem azt mondjuk, hogy
Süli-tó, mer az azzal egy irányban van, valamikor oda a sülyiek is kijártak, átjártak,
most azok sem tudnak, eltették, úgy eltérítették. A Süly az teljesen úgy volt, mint
Bodak, így a töltés mellett, Duna mellett. És azok meg a másik oldalra estek most már.
Ők oda estek, s mi maradtunk itt. Ők most már nem tudnak kijönni a Nagy-Dunához,
illetve ehhöz sem, mert ezekbe a erdőkbe sem tudnak kijönni.” (bodak,T.n.) acsatorna
baloldalánlévőkegyreritkábbanjárnakátarégensajátjukénakérzetttájba.„Szoktak
jönni kerülővel úgy nosztalgiázni eljöttek, de már egyre kevésbé, mert mindig mesz-
szebb van nekik. Az a korosztály, ami mi vagyunk, akik erre még nagyon emlékszünk,
már nem fiatalok, és már nem nagyon közlekednek. Most már Felbárt nem is lehet
látni innen.” (bodak,T.n.)

Vajkaacsatornatúloldalárakerülőkeszölcésselösszevonttelepülésvoltameder
feltöltéséig,aszövetkezetiközpontjuksomorjánvolt.„Ezek a faluk Pozsony felé kap-
csolódtak. Itt mindegyik falu, Fölbártól erre. Innen nagyon kevesen dolgoztak
Dunaszerdahelyen. A munkahelyek Pozsonyban voltak, mindig az egész falu, Vajka is,
elutazott Pozsonyba, reggel 4, 5 meg 6-kor mentek a buszok, mindig tömve.”
(keszölcés,k.p.)azerőműüzembehelyezésétkövetőenaszigetetpozsonnyalösszekö-
tőútmégnemvoltkészen,ezvoltaszámukralegnehezebbidőszak.„Lényegében nem
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maradt más, csak a bősi erőmű gátján való összekötő út. Pozsonyba Bősön keresztül
kellett utazni.” (keszölcés,k.p.)aháromtelepülés,Vajka,Doborgazéskeszölcésszo-
roskapcsolatbanvoltak,agyerekekegyiskolábajártak,egykorVajkára,majdkésőbb
nagyszarvára:„ez a három falu együtt nőtt fel.” (keszölcés,k.p.)arokoniésbaráti kap-
csolatok a csatorna feltöltése után is fennmaradtak, de a találkozások gyakorisága
megritkult.„Soknak itt a túloldalon alig 10 km-nyire vannak rokonai, ismerősei, hát ha
nem közlekedik a komp, akkor a 40 km-es kitérővel kell elérni például Keszölcést, ami
alapjában 1 km és Szarva, ami 4 km, vagy Somorja, ami 10 km, úgy hogy 10 helyett
50 km.” (Vajka,Z.a.)

atérképretekintveaztgondolhatnánk,Vajkaszerencséshelyzetbenvan,hiszenaz
ingyenes kompjárat innen indul. a kompközlekedés viszont állandó problémaforrás.
1992-től2015-igazidőjárásiviszonyokfüggvényébenakompholjárt,holnem;legelő-
szörfelavatásautánkétnappalszabadultel,utasokkalsülyigcsorgott,majdottórákat
pihent,mígegyarrajáróhajóvisszavontatta.35 akompotövezőjár-nemjártípusútörté-
netekfeszültségeállandótéma.arégikompotegymodernebbváltottafel,amelyjob-
banellenállaz időjáráskihívásainak,viszont továbbra isprobléma,hogynemfér fel
mindenautó.ahelyilakókelsőbbségihasználatánakmegoldásáratöbbfélepróbálko-
zástörtént,több-kevesebbsikerrel.sokaninkábbbősfelékerülnek,mivelottbiztosan
kiszámíthatóamenetidő.„Most tegnap is (keszölcésről) körbe mentünk Bősnek, így
több kilométer, 27–30 km is lehet Vajkáig, az a plusz, időben 20-30 perc, onnan
Pozsony eleje megint 30 perc.” (keszölcés,k.p.) bodakrólvagyFelbárrólmégnagyobb
az időveszteségkockázata,haakompfelé indulnak.„Nekem az unokám Csölösztőn
dolgozott (bodakról),és éveken át komppal közlekedett, hát idegjei kikészültek bele,
hogy elérem-e kompot, felférek-e rá, mennyi órát kell még várjak, menjek-e körbe, úgy-
hogy ez borzalmas volt. Itt Bodak van a legrosszabb helyzetben, mert Vajkán van a
komp, ott van a szájukban, Vajka meg Doborgaz már majdnem összeépült, ők is köny-
nyen odajutnak, mi vagyunk a legmesszebb.” (bodak,T.n.)

amederfeltöltéseutánaszigetfalvaitávolabbkerültekatöltésentúlivilágtól,egymás-
hozviszontközelebb.Doborgaz,Vajkaésbodakegyújonnankialakult,többnyireegy-
séges jellemzőkkel bíró területrész tagjai lettek, együtt szokás emlegetni őket, és a
bőstőlpozsonyigvezetőútkötiösszeőketis.Vajkaésbodakközöttazelőttnemveze-
tettút,éskapcsolatukisminimálisvolt„Nem is tudtuk, hogy létezik Bodak, sőt, azt se
tudtuk, hogy létezik Bős […] s akkor mondták, hogy »Hű! Szegény gyerekek Bősre fogtok
járni alapiskolába«, és a milyen messze van, és mi mondtuk, hogy »Hú! Bős«, nekünk
mindegy volt, hogy Bős… fogalmunk se volt, hogy mi az a Bős… és akkor mondták, hogy
milyen messze van, hogy 22 km, és hogy a busz, és tudom, hogy mi kicsik úgy álltunk
a buszban. Télen azért 10 perc helyett utaztunk fél órát… és akkor ismerkedtünk meg,
hogy Bodak is van a világon, Bős is van a világon, mert arrafelé szerintem még a szü-
leink sem orientálódtak. Az utat csak akkor építették meg.”(Vajka,Z.k.) abodakioldal-
rólnézveegymásikelbeszéléstidézve:„Valamikor mink nem is tudtuk, hogy a Vajka

35 szalayilona:elsodortaazárakompot.Új Szó, 1992.12.9.,5.p.
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ilyen közel van. Mi Vajkával, Doborgazzal abszulút nem. Az első gyerek Vajkárul, aki
Bodakra benősült, az most, a kilencvenes években. Mink mentünk arra le, meg befelé.
A vajkaiak el mertek jönni maximum Sülig. Már Bárra sem jártak. Mi abszolút nem jár-
tunk oda (Vajkára) mulatságba, bálba, hanem Sülbe, Bárra, Nadasd, Dercsika, Baka,
Bős. […] Vajkaiak abszulut, ők ide nem jártak, mi oda nem jártunk, ha futballoztunk,
többnyire összeverekedtünk, vagy összerugdaltuk egymást, és most is olyan beképzel-
tek. Többnek tartsák magukat, mint mink vagyunk.” (bodak,T.Z.)akétfaluazutóbbi
évtizedekbenfolyamatosanközeledik,látogatjákegymásprogramjait,közösérdekkép-
viseletetlátnirészükről,éstöbbszörnagyobbazösszhangköztükafaluvezetésszint-
jén,mintDoborgazzal.

aháromfalunemcsupánegymáshoz,hanempozsonyhozisközelebbkerültaköz-
vetlen útmegépítésével. a forgalommiatt csúcsidőben kevesebbmint feleannyi idő
alatt érnek pozsonyba, mint a velük szemben lévő településekről, Felbárról,
keszölcésről vagy somorjáról, ahonnan „ha valaki 8 órakor a belvárosba akar érni,
akkor legalább fél hatkor induljon el, de akkor sem biztos, hogy odaér. Van, hogy az
ember elindul, megy másfél órát és visszafordul, mert nem jutott sehova.” (somorja,
C.g.)asomorjávalszemköztiVajkárólmindeközbennegyvenpercbeérniafővárosba.
asomorjaiaknakezértolykormegérikomppalátmenniaszigetre,sőtvan,akibősigis
visszamegyésonnanaszigetenkeresztülindulismétpozsonyfelé.akövetkezőévek-
benkétberuházásleszbefolyássalaközlekedésihelyzetre.egyrésztazr7-esautópá-
lya,amelyaCsallóközbőlvezetmajdpozsonyfelé,másrésztazüzemvízcsatornaalatt
két olyan alagút megnyitását tervezik, melyeken személyautók közlekedhetnek. ez
utóbbikomolyforgalomterheléstjelenthetaszigeten.

10.körképvisszatekintve,előnyökéshátrányok

avízerőműésahozzákapcsolódólétesítményekkapcsánvisszatekintveannakelőnye-
irőléshátrányairólkérdeztemazottélőket.nohaanegatívhatásokfelsorolásaminden
esetbendominált,azárvizekmegszűnéséttöbbnyireelőnykéntkönyveltékel,bárvolt,
akieztsemegyértelműen,illetveazárvízvédelemfeladatátaberuházástólfüggetlenít-
hetőállami feladatnak látta.különbségekmutatkoznakabbana tekintetben,hogya
háromtípusközülmelyiktelepüléssorsárólesettszó.alegnegatívabbanazelzártfal-
vakbanlakóknyilatkoztak,rájukatöbbitelepülésrőlisúgytekintenek,mintavízlépcső
legnagyobbveszteseire.

azelsőhelyenemlítettpozitívhatástehátazárvizekmegszűnése,másodikpedigaz
árvizekidejénszokásosmagastalajvízszintelmaradása,melykorábbanegyestelepü-
léseken a lakóházak pincéiben, kertjeiben és a településekmás belső területein is
megjelent.somorjaésgútorpolgármestereipozitívumkéntértékeltéktovábbáaturiz-
musésasportokszámárakedvezőfeltételekkialakulását,ámezeketazelőnyöketa
hivatalokon kívül nem említették. a somorjai és gútori „riviérát” elsősorban nem az
őslakosokhasználják.„Most már kinek van érdeke itt kimenni, hogy ott a motorzajban
meg a füstben...” (somorja, k.b.) azok számára, akik ismerték a terület régi arcát,
inkábbszomorúhelylettvagyegyszerűenérdektelen.

amérlegmásikoldalánhosszabbasor.ezekelsősorbannegatívexternáliák,tehát
olyan, a létesítmény céljából egyenesen nem következő, nem szándékosan okozott
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külsőhatások,terhekvagyveszteségek,melyeknemaberuházóra,hanemahelyitár-
sadalomra vagy a természetre hárultak. ezek döntő többsége előrelátható volt, és
amennyibenmár a vízlépcső tervezésénél is számításba veszik őket, láthatóvá vált
volna,mennyiisvalójábanegykilowattóraelektromosáramtermelésénekköltségeaz
erőműben.egyigazságosabbrendszerérdekébencélnaklennetekinthetőazexterná-
liákinternalizálása(belsővététele),vagyishogyazokbeépüljenekatermelésköltségei
közé.ezgyakranadóformájábanoldhatómeg.amígatermelőúgytekintakörnyezetre,
mintamiingyenesenállrendelkezésére,költségeikülsők,gazdaságilagnemjelentke-
ziknála,amintmásoknakkártokoz,ésnemérdekeltabban,hogyeztcsökkentse.az
externális költségek meghatározásához a környezet javainak és szolgáltatásainak
monetárisértékeléséremárvannakpéldák,ezeknekagazdaságifolyamatokbanvaló
elhelyezésévelakörnyezet-gazdaságtanfoglalkozik(kerekes1998),miközbenazátvál-
tásokramindigóvatosankelltekinteni(gowdy2004).36 aszámításoknaknemcsupán
atermészeti,hanemaszellemikulturálisörökségekköréreiskikelleneterjednie(köz-
tükgondolhatunkazártériterületekhagyományostájhasználatiformáira).

ahelybenélők(főkéntazelzártfalvakban)egyszámukrafelháborítóegyensúlyta-
lanság részeseinekérzikmagukat, ahol nohanagyárat fizettek, nemkompenzálták
őket.azalábbilistakorántsemteljes,azinterjúksoránelhangzottakonalapul,éscsu-
pánérzékeltetnikívánjaaveszteségektípusait,akárnyitvahagyottkérdésekkel.

1. Tulajdonuktól, bevételektől, haszonvételektől estek el. a vízerőmű által elvett
területeketmesszeáronalul fizettékkiatulajdonosoknak,atelepüléseknekpediga
kataszterükbe tartozó, az erőmű által használt összesen 13  000 hektár földterület
utánnincs adóbevételük. az ott élők elestek továbbáa vízfolyások, laposok,37 ártéri
erdőkhaszonvételeitől is. a somorjai vagyagútori erdőkhelyénálló tározóbannem
lőnektöbbetvadat,nemteremgomba,semszederaborhoz,pöngőágat38 nemlehet
gyűjtenibenne,nemterembőralmát, sempirosbelűt,ésnohavízvanbenneelég,még
halállományaisösszehasonlíthatatlanulszegényebb,mintarégiágvizeké.aszántóföl-
dekenbevételkiesést jelent,hogya talajvízszintcsökkenésemiatt jelentősenalacso-
nyabbaterméshozam,akárafelével(nohaezlassaninkábbatöbbségébendánter-
melőketérinti).

2.korábbannemlétezőköltségeikkeletkeztek.Fizettek,amikoratalajvízszintcsök-
kenése miatt az összes kutat 4-9 méterrel mélyebbre kellett ásni, a kiszáradó fák
helyettújakatültetni,afalakrepedéseitmegjavítani.atávolságokmegtételénekisára
van,néhánykilométerestávolságoknőttek25-30kilométerre–azújszigetreminden-

36 „a természet szolgáltatásainak piaci csereértékét fölhasználhatjuk ugyan a biodiverzitás
megőrzésétszolgálóintézkedésekigazolására,ámmindenképphangsúlyoznunkkell,hogy
acsereértékcsupánkishányadátteszikiabiodiverzitásteljesértékének,melyrőltúlsokat
mindmáignemtudunk,mégisbiztosak lehetünkbenne,hogyelengedhetetlenül fontosaz
emberilétezéshez.”(gowdy2004,44.p.)

37 Jelentése:mélyebbterület,gyakrankiszáradtfolyómedermaradványa.azévhosszabbvagy
rövidebbszakaszábanvízállbenne.

38 Jelentése:kéregnélküliszárazfaágak,körülbelül4-5cmátmérőig,tüzelőnekhasználható,
áradásokutángyűjthető.
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nekkerülővelkellki-vagybejutnia:embernek,kenyérnek,tüzelőanyagnak,39 ésezkölt-
séges,hamégazutazásrafordítottidő„árát”nemszámoljukis.aszigetésatúlpart
köztiközösségiközlekedéstszolgálókisbuszrólésannakfenntartásárólaközségeknek
kellgondoskodni.(akompüzemeltetésétazállamfizeti,ezközelévi2millióeuró).

3.Lelkiterheknehezedtekrájuk.melyekaligszámszerűsíthetőek,hiszenmiazára,
ha egy család térben kettészakad? Feszültséget okozhat-e a korábbi faluközösség
megbomlása? hány higanymilliméterrel emeli a vérnyomást a kompra várakozás?
mennyitveszítazember,akitőlelveszikazaddigéletterekénthasználttájat?hogyan
hatazalvásminőségéreazágyukszintjefeleúszóhajókmoraja?gyorsabbszívritmust
okoz-eszámukraavörösiszap-katasztófa40 híre?alelkiterhekegyrészeegészségügyi
gondokká is válhat, többször találkoztam olyan kifejezésekkel, melyek erre utaltak:
„bele volt betegedve” vagy„egy-két év múlva el is mentek (meghaltak)”.agyermekkor
legmeghatározóbbemlékeisokaknakarégi,végetnemérőizgalmasártéricsavargá-
sok„…kiskorunk óta mink a Dunán nőttünk fel. Nekünk a Duna olyan volt, mint valaki-
nek a háza vagy a szobája.” (somorja,k.b.)ennekelmaradásamiképphat?abiofília-
hipotézis(Wilson1984)szerintazembereknekegészségesfejlődésükhözésjólétük-
hözszükségükvanarra,hogya természethezésélőrendszerekhezmélyés intenzív
kapcsolatfűzzeőket.ennekhiányábanúgynevezettnature-deficitdisorder(Louv2005)
(természettőlvalóelidegenedésszindróma) léphet fel,melykifejezésaposztmodern
koregy ifjú jelenségcsoportjáravonatkozik.Úgyérzik,hogy„elvesztettékatermésze-
tet”.Veszteségnekérzikegyrésztatermészetközelségének,másrésztatermészetegy
más,magasabbminőségénekelvesztését.

4.atermészetikörnyezetáltalfizetettár:avizesélőhelyekjelentősterületvesztése,
növény-ésállatfajokeltűnése,abiodiverzitáscsökkenése,invazívfajokmegjelenése.
a kis-Csallóköz árterületeire a helyi „vízi emberek” azt mondják, össze sem lehet
hasonlítanikorábbigazdagságávalésszépségével,gútoronéssomorjánpedigmagaa
természetváltozásárairányulókérdésisértelmetlenülhangzik,hiszenottakorábbiter-
mészetitájnemmegváltozott,hanemeltűnt.

a lokalitás szempontjából a veszteségek, vagyis a vízlépcső externális költségeinek
kiszámításaennyiév távlatábólhasznosésszükséges lenne,azérintett települések
közösségeinekérdekérvényesítésétissegíthetné.

11.nemavízlépcsővelkezdődött

avízlépcsőegyatizenkilencedikszázadközepére,hanemmégkorábbravisszanyúló,
egyrekiteljesedőfolyamategyikzáróköveéstalánszimbóluma,sezértistudtakavele
kapcsolatosvitákegészenmélyrétegeketmegérinteniésmindenestülfelforgatni.

39 öbbségébenszilárdtüzelőanyaggalfűtenek,agáztnemvezettékbeaszigetre.
40 2010. október 4-én átszakadt a maL magyar alumínium Termelő és kereskedelmi Zrt.

400 x 600m-esvörösiszap-tárolójánakgátja.Többmintegymillióköbméternyizagyömlött
ki.
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helyiszintenafolyamatsoregyikelsőlépcsőfokavoltaDuna19.századvégihajóz-
hatóvá tétele, mely során egy olasz tervező, akiről utóbb hidat is neveztek el
pozsonyban,kétfőparaméterreldolgozottaDunamegrajzolásánál:egyrésztnemlehe-
tett4km-nélhosszabbegyenesszakasz,másrésztnemlehetett800msugarúkörnél
kisebbkanyar.arajzelkészültDévénytőlgönyűig,ésatervalapjánvágtakmedreta
Dunánaknéhányévmegfeszítettmunkával,sokezertonnaanyagotmegmozgatva.a
hajózásahabsburgbirodalombanaterményekszállításavégettvoltfontos,könnyebb
ésolcsóbblegyen,vagyisnagyobbterületekforrásailegyenekahatalmonlevőkszámá-
ramobilizálhatóak. a tervmindeközben a lokális adottságokhoz illeszkedő kultúrák
káráravolt–akáraterménytelőállítóterületről,akárcsakaszállításiútvonaláltalérin-
tettterületrőlvoltszó.idesorolhatóazatörekvésis,amelyatermészetesadottságai
szerintivízjártaterületekmindnagyobbhányadát igyekezettaszántóföldi termelésre
alkalmassátenni.

a következő töréspontokat politikai és történelmi helyzetek hordozták, a trianoni
békeszerződésáltallétrejövőhatárok,melyekökológiaiéskulturálisegységeketvágtak
ketté(ittmostnemrészletezveakésőbbihatármódosulásokat,míg1945-benkialakul-
takazazótaisérvénybenlévőhatárok),valamintaki-ésbetelepítések,melyekaterü-
lethez/helyhezhagyományosanadaptálódottközösségeketbontottákmeg.afolyamat
szervesrészeaszocialistarendszervívmányakéntbevezetettkollektivizálásésszövet-
kezetesítésis,olyangazdálkodásformáteredményezve,amelyalapvetőennemahelyi
adottságokbólindulki,hanemegytávoliközpontigényeiszerintalakítjaátahelyiadott-
ságokat.

Figyelemreméltó,ahogyanaközösségiemlékezetavízlépcsőésazújDuna-meder
megépítésénekhíréreaDunahajózhatóvátételénektörténeteitésatrianonihatárok
meghúzásátidéztevissza,ésazokhozhasonlítottákavízerőműésacsatornamegépí-
tését.mamárnemélnekazokazemberek,akikazépítéskezdeténazidősebbgene-
rációhoz tartoztak, így az akkor tőlük elhangzottakatmár szinténaz emlékezet őrzi:
„Emlékek jöttek elő akkor az öregekben. S akkor mindig emlegették aztán, hogy
hogyan menekültek a fináncok elől. De ezt a vizet már nem fogjuk tudni átladikázni,
mer ez olyan, meg nem lehet kikötni, ott meg ki lehetett kötni a ladikot. Ez egy nagy
vágás vagy seb volt a életükben, mert ők úgy vették, hogy ami összetartozott eddig ezer
évig, az ketté lett vágva. Hogyha visszamegyünk a Duna szabályozáshoz és Trianonhoz,
akkor valami hasonló jött megint, amit ha ők akkor nem is éltek át, mert akik a Trianont
átélték, azok is gyerekek voltak akkor, de a emlékezetben megmaradt, hogy levágták,
ott maradt, ott vannak a rokonok, hogyan megyünk át, most nem mehetünk. Még a
hatvanas években is, hogyha valaki át akart menni a rokonjaihoz, ami már nagyon ritka
volt, 20 évig nem látták egymást, akkor is egy napot utazott, föl Pozsonyba, át Rajkára,
onnan vonattal Magyaróvárra, aztán valahogyan kibuszozni oda, s eltelt a nap, mire
odaért.” (keszölcés,k.p.)

amikoraz1890-esévekvégénkialakítottákahajózásszempontjábólbiztonságos
Duna-medret,azabalpartitelepüléseketelvágtaajobbpartonhozzájukkapcsolódó
tanyáiktól,melyeketszigeteknekneveztek.„Akkor az öregek emlékeiben mindig előjöt-
tek aztán ezek a dunai képek, hogy mit is meséltek még az ő öregjeik, mikor még a
Duna nem volt szabályozva. Utána hogyan közlekedtek, mennyien fulladtak bele a
Dunába. […] 1890 után, de előtte is, mer ugye a temetők itt voltak, ezen az oldalon, a
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vajkai temetőbe hordták a cikolaiak, a sérfenyőiek a keszölcésibe, doborgazszigetiek a
doborgaziba temettek. Keresztelők, házasságok, és ugye nem volt mindig átjárható
akkor sem, amikor így kanyargott a Duna, s amikor meg kiegyenesedett, akkor duplán.
Ezek a emlékek és elbeszélések előjöttek, és hogy akkor na mi lesz itt megin? Megin
egy hatalmas akadály. Volt, hogy keresztelni hoztak valakit, és egyszerre négyen-hatan
belefulladtak, mindenki ott pusztult a Dunán. […] Ez volt az első ilyen nagyobb vágás,
a Duna kiegyenesítése. Aztán jött a Trianon, a következő, akkor végleg elcsatolták.
Amikor 38–39-ban volt ismét Magyarországhoz tartozó, akkor már nem kapcsolták
össze ezeket. A ’45 utáni állapot meg hát egy zárt állapot volt, amivel végképp elzárták
a fele rokonságot. Mert ugye a fele itt volt, a fele ott, a birtok ott is volt, itt is volt. Mikor
kitalálták ezt a vízlépcsőt, hát ez volt az utolsó szög a koporsóban. Majdnem. Meg lehet
nézni a népszámlálási adatokat, Keszölcésnek volt 275, most már mikor emelkedett,
lett 150. Legkevesebb 98-ban volt, akkor volt 116.” (keszölcés,k.p.)

azegyremélyülőtörésvonalakésazezáltallétrejövőtöredezettségazökológiaikör-
nyezetretekintveazonosképetmutat.avízhálózatok„szétszakadozása”feléazelső
komolyabb lépésszinténaDunahajózhatóvátételevolt,amederkotrással,apartok
kövezésével,amellékágaklezárásával.aDunasodrásajelentősenmegnőtt,éselindult
abevágódásfolyamata,afőmederegyremélyebblett,mélyebb,mintazágvizeké,így
azokegyreritkábbanvoltakkapcsolatbanaDunával,egyreritkábbanmostaátőketa
Dunavize.„hamegnézzükhazánkszabályozáselőttivízrajzitérképét,akkorazontúl-
menően,hogykonstatálhatjuk,mennyivelnagyobbkiterjedésűtermészetesvízborítot-
tahazaiterületeinkfelszínét,aztismegkellállapítanunk,hogyezanagyobbkiterjedé-
sűvízterületösszefüggőegységesrendszertalkotott,ésegymássalvagyállandó,vagy
azévnagyobbik részében folyamatoskapcsolatbanvolt. amaiállapotokat tanulmá-
nyozvatalánnemisaztkelllegjobbansajnálnunk,hogytermészetesvizeinkkiterjedése
mennyireösszezsugorodott,hanemazt,hogyazeredetilegösszefüggővízhálózatdisz-
proporcionálódik, apró részletekre szakadozik szét. míg azelőtt hazánk természetes
vizeiökológiaifunkciókatilletőennyitvaállottakavíziéletközösségekmindentagjaszá-
mára,maakisebbegységekelkülönüléseakörnyezettaniviszonyokromlásáhozsa
faunaképelszegényedéséhezvezet.”(Tóth1989,68–69.p.)eztadiszproporcionáló-
dásttámogattákmáravízlépcsőépítéseelőtti,vízmentesítéstcélzócsatornázásokis.
aszövetkezeti,tervteljesítésesmezőgazdaságitermelésnekavízlépcsőépítéselőttés
alattisegyikcéljavolt,hogyminéltöbbolyanterületetvonjanakművelésalá,melyeket
korábantermőterületkéntnemjegyeztek.„Minden okos szövetkezeti elnök azt csinálta,
hogy jó volt, ha nagyobb területet művelt, mint ami hivatalosan volt neki, mert akkor
ugye nagyobb hektárhozamai voltak. Mindenki igyekezett mindent beszántani, feltölte-
ni, mert ez neki megnyomta a termésátlagot. És akkor dicséretet kapott, vagy nem
tudom mit kapott.” (somorja,D.L.)azerőműüzemvízcsatornájaalólleszedettföldbőlis
holtágakat,laposokat töltöttekfel.

aDunaújmederbeterelése,azerőműésaművibeavatkozásoksoraolyan,mint
egytúlméretezettszimbólum,amelynézőponttólfüggőenmástésmástszimbolizál.
Tekinthető az észszerűtlen kommunista beruházások gigaszimbólumának vagy az
ifjúszlovákállamszempontjábólanemzetiteljesítményszimbólumának.Detekint-
hetünkráúgyis,mintamodernizációegyiknagyívűeredményére,aholatermésze-
tetmintnyersanyagot,energiaforrástsikerültafejlődésszolgálatábaállítani,vagya
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posztmodernfilozófiafelőlakárúgy,mintegyóriásszimulákrumra,aholazÚj-Duna
aDunaszimulákruma,az’igazi’ésa’hamis’folyóközöttikülönbségpedigelmosódni
látszik.

ahelyiekszempontjábólafejezetbenleírtfolyamatsoraközpontihatalomésérdek
térnyerésealokálisvilágokfelett,melyegyikvezérfonalaittamodernitás,ésmegvaló-
sulásaamodernizáció.maradhatvalakiugyanazonahelyen,környezete,ahely,ahol
él,mégsemleszugyanaz,semamód,ahogyankapcsoltbanálltvele.ennekakapcso-
latnakaleírásáhozbausingertidézném,akiTheodorLittgondolatairaépítveígyfogal-
maz: „…amikor a tudomány és a technika határozza meg a természethez fűződő
viszonyt,akorábbanmégegységeselméletésgyakorlatszéttörik. Ígyazaddigérvé-
nyeshorizontszétesik,külvilággáválik,ahozzáfűződőkapcsolatgyakorlatilagcsődöt
mond: az ember átlépi az »áttekinthető és közvetlenül rá vonatkozó horizontot«.”
(bausinger1995,60.p.)egyfajtakiágyazódásifolyamatahelyi–társadalmiéskörnye-
zeti–meghatározottságokból,mígakohézióserőkorábbanéppenmagaahelyvolt.a
korábbilokalitástnemegyújlokalitásváltjafel,amodernizációsoránugyanisnemegy
újlokalitáslépazelőzőhelyébe,hanemannakhiánya.

12.Összegzés

adolgozatabősivízerőműmegépítésévelösszefüggőtájátalakításlokáliskövetkezmé-
nyeitvizsgáltaahelyiekszemszögéből.arögzítetttörténetek,emlékekkordokumentu-
mokisegybenegyolyanhelyről,melyetmárcsakazemlékekőriznek.mindemelletta
mikrofolyamatokmindigtágabbrendszerekrészei.egyegészkortjellemzőtendenciák
ésértékelvekmegvalósulásaöltötttestetabősivízerőműben,máskéntfogalmazva:a
modernizáció narratívájánakegyik kristályosodási pontját láthatjuk. aDunához és a
környezővízjártaélőhelyekhezvalóviszony,valamintennekváltozásaiszimbolikusanis
értelmezhetőek.

aDunahajdanicsallóközideltájánakfolyamatosanmozgásban,átalakulásbanlevő,
mozaikosszerkezetűésmagasbiodiverzitássalbírótájábanegyállandó,merevformák
közészorítottvíztározóésvízelvezetőegységethoztaklétre,melykörülatájkiszárad,
ésbiológiailagegyreszegényebb.atörténetaközpontihataloméskontrolltérnyerése
alokálisvilágokfelett.mindezafolyamatnemavízerőműépítésévelkezdődött,avíz-
lépcsőinkábbfelkiáltójelamondatvégén.

nem csak természeti értékek tűntek el, hanem egy egész hozzájuk kapcsolódó,
velükszimbiózisbanélőkultúra.Felvethetőakérdés,hogymilettvolna,haaberuhá-
zástmegelőzőköltségszámításokbamindeneltűnő természeti értéket, akár csakaz
akkormárvédetthóvirágtöveketegyesévelszámításbavettekvolna,valamintazezek-
hezkapcsolódóaneltűnőkulturális szokásokértékét is?azenergiaára vagyakára
beépítettcementéésszigetelőanyagokészámszerűsíthető,deatáplik használójukhoz
igazítottméreteahalászhálószemtávolságavagyahalásztudatábanélő,atájravetí-
tett,információkkaltelisíkoknem.semazazérzés,amiterdőben,ágvizekköztbologni
jelent,vagyamilyenjátékokraagyermekfantáziátinspirálta.

a beruházás költségeinek túlnyomó többsége a helyi tájra és a helyi emberekre
hárult,aholmégaszámszerűsíthetőköltségeksemkerültekmegfizetésre,hiszenaföl-
deketjóvalavalósárukalattkelletteladniuk,ésatelepülésekkataszteriterületeiután
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semfizetadótaberuházó.ahelybenélőksokfélesebetésméltánytalanságotőriznek,
melyeknekcsakegyrészeverbalizálódik.

atájbansezáltalatársadalmikapcsolatokbanisszakadásokjötteklétre.azüzem-
víztározóésafelvízcsatornaegyfajtahatárkéntemelkedikvégigatájon,amellettelévő
településeketpedigabbankülönböztetimeg,hogyéppenkiketmitőlválasztelegyik
vagymásikoldalán.aszakadásazonbannemcsupána fizikaiszintenvalósultmeg,
hanemszéttörtaDunaképeis,Öreg-ésÚj-Dunára,aholegyiksemazaDuna,amivala-
haaDunamintrétegzettjelentésűszimbóluméslétezővalóságvolt.

avízerőműüzembehelyezéseidőbenegybeesettaszlovákállammegalakulásával.
avízerőműoldalánakövetkezőtáblaáll:„szlovákiaazonpolgárainak,akik1938és
1945közöttDél-szlovákiamagyarmegszállásaidejénaszlovákköztársaságszuvere-
nitásáért, területi épségéért szenvedtek és adták életüket. és mindazoknak, akik
tudásukkal,szívósmunkájukkalhozzájárultakeműhöz,szlovákia felemelkedésének
érdekében.”(nagy2014,66.p.)azidézetbőlúgytűnhet,minthaegységesszlovákaka-
ratlettvolna,holottittisaközpontésalokálisszintütközésérőlvoltszó,hiszenahelyi
szlováknemzetiségűeképpúgytiltakoztakazüzembehelyezésellen,mintamagyarok.
nemzetiségi szinten annyiban lett a létesítménymégis nemzetiségi konfliktusforrás,
hogy úgymond feltárta a területet a tömegesen beköltözők előtt (akik többségében
szlovákok). pozsony szuburbanizációja a kilencvenes években indult meg ebbe az
irányba is,melyet támogatott, hogy egyrészt a terület árvízmentesítése révén újabb
területekváltakbiztonságosanbeépíthetővé,másrésztpozsonybólakis-Csallóközfal-
vaifeléközvetlenútépült.aszuburbanizációenélkülisérintettevolna,ámfeltehetően
lassabbütemben.

abeköltözőkésahelybenszületettekközötttörésvonal,hogyazújlakókmásképét
ismerikatájnak,ígymásahozzávalóviszonyukis,ahogyezgenerációsszakadásis,
hiszenmár a helyi ősökkel rendelkező fiatalabbak sem látták azt a tájat, ahol nem
kompviszátazÚj-Dunán,hiszenmégÚj-Dunasincs,csakazÖreg.azegy.aDuna,
amelyJózsefattilaszerint„mult,jelen,sjövendő”,Dunacsúnnál1992.október23-án
mégiskettészakadt.
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Veronika murányi
reDraWn spaCes anD maps i.The gabčÍkoVo WaTerWorks anD The “neW Danube”From The
poinT oF VieW oF The LoCaLs

This paper examines, from the perspective of the local inhabitants, the
consequencesofthelandscapetransformationassociatedwiththeconstruction
ofthegabčíkovohydroelectricpowerplantandwiththediversionoftheDanube
river.Therewasembeddedastaticwaterreservoirandadrainageunitofarigid
shapeintotheconstantlychanging,mosaic-likelandscapeoftheformerdeltaof
theriverontheryeisland.itsstoryisabouttheheadwayofthecentralpowerand
ofthecontroloverthelocalworlds.Thereservoirandtheoutletchannelriseasa
kindofboundaryacrossthelandscape,differentiatingtheadjacentmunicipalities
accordingtowhatactuallyseparateswhomfromsomethingonitsonesideorthe
other.Thetearhasbeensufferednotonly inthephysicalsensebuttheriver´s
shapehasalso torn in two: in theoldDanubeand thenewDanube.ruptures
emergedinthelandscape,and,subsequently,inthesocialrelationshipstoo,as
the formerly joint municipalities were cut off, and, contrarily, those never
constitutingaunit,nowbecameconnected—anewnaturalgeographicalunithas
beencreatedbetweentheoldDanubeandtheoutletchannel,anislandthathas
neverexistedbefore:thesmallryeisland.Theexternalcostsoftheinvestment
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havebeenpassedontothelocallandscapeandthelocalpeople.Thoseresiding
at the place bear various scars and injustices, only a part of which become
verbalized. This study records and analyzes recollections and attitudes of the
locals,fromthefirstnewsaboutthepowerplantthroughitsconstruction,andits
consequenceslastinguntilthepresentday.
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L.JuhásZ iLona

szentCirillésmetódszobrakomáromban

iLona L.JuhásZ
ThestatueofsaintsCyrilandmethodiusinkomárno

keywords:publicspacestatues,ss.Cyrilandmethodius,symbolicoccupationofspace,southernslovakia,
maticaslovenská,nationalityconflicts

akossuth térikörforgalomközepénállókét,keresztényszlávhittérítőszobraévekig
neuralgikuspontjátképezteaszlovák–magyarkapcsolatoknak,snemcsakkomárom,
hanemanagypolitikaviszonylatábanis.Úgytűnik,máralecsillapodtakakedélyek,a
témaazonbantöbbévenkeresztülfoglalkoztattamindaszlovákokat,mindamagyaro-
kat,beleértveapolitikusokatis,ahelyiektőlanagypolitikaképviselőiig.Fokozatosana
nagypolitikaügyévéisváltaszoborfelállításakörülihuzavona,egyetlenkomáromiszo-
borról sem jelent meg a szlovákiai sajtóban annyi írás, mint ezzel kapcsolatban. a
komárom határait jócskán túllépő politikai csatározásokat, majd a szobor első és
másodikfelavatásakörülibotrányokatazegészországmegismerhette.

a komáromi magyarok nagy részénél már a szoborállítás tervével kapcsolatban
megjelenthírisellenszenvetváltott,ki,avárosiképviselő-testületpedigkezdettőlfogva
elutasította a szobor köztéri elhelyezésének tervét. amatica slovenská képviselői a
szobroteredetilegaLúdpiactéren,aszlovák–magyarhatárátkelőhözvezetőfőútbal
oldalán,afeljáróközelébenterveztékfelállítani,szentistván2009-benfelavatottlovas
szobramaihelyénekközelében.aszoborkörülivitaalakulásátazéveksoránkülönféle,
elsősorbanapolitikaijellegűtényezőkbefolyásolták.Valószínűlegnincsolyanszoboraz
országterületén,amelyikkelkapcsolatbanennyiújságcikklátottvolnanapvilágotmind
aszlovák,mindpedigamagyarregionális,valamintazországosnyomtatottéselektro-
nikus sajtóban,mint amennyi a komáromi szent Cirill ésmetód-szoborcsoportról. a
megjelentcikkekalapjánlépésrőllépésrenyomonkövethetőekatörténések,akutató
szinteelvészebbenahatalmasmennyiségűadatözönben.komáromiemlékjelrőllévén
szó,azalábbiakbanelsősorbanaKomáromi Lapok,sannakszlováknyelvűverziója,a
Komárňanské listy hasábjainmegjelent(szlováknyelvrőlmagyarraáltalamlefordított)
forrásokatidézem,mertúgyvélem,témánkszempontjábólelsősorbanahelyitörténé-
sekés reakciókadominánsak. azÚj Szó napilap komáromi tudósítójától közölt hír-
anyagugyancsakelsőbbségetélvez,azonbanakomplexitásérdekébenmásszlovákés
magyarnyelvenmegjelentsajtótermékeketisátlapoztam.
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azötlettőlamegvalósulásig

aszoborállításánakötlete1990-benamaticaslovenskááltalkomárombanszervezett
elsőCirillésmetódnaponmerültfelelsőalkalommal.kétévvelkésőbb,1992-bena
maticásokkérvénytnyújtottakbeavárosiképviselő-testülethezaszoborállításköztéri
engedélyezéseérdekében.aztaválasztkapták,hogyavárosnemtámogatjaazötletet,
hogyekétszentszobraköztéren legyen felállítva.akérvényezőknem fogadtákela
döntéstésújabbkérvénnyelfordultakavárosvezetéséhez.aképviselő-testületezúttal
aztahatározatothozta,hogyengedélyezikaszoborfelállítását,azonbannemköztéren,
hanemzárthelyen,ahasználatonkívüllévőegykorikatonatemplomban.eztazzalindo-
kolták, hogy mivel szentekről van szó, a legmegfelelőbb hely számukra a templom
lenne.

amaticaslovenskánemfogadtaeladöntést,saköztérielhelyezésérdekébenalá-
írásgyűjtéstkezdeményezett,majdismétkérvénytnyújtottbeavárosiképviselő-testü-
letnek, engedélyt azonban ezúttal sem kapott. az 1993 márciusában hozott 435.
számúhatározatértelmébenaszoborfelállításánakhelyéülavárosiképviselő-testület
ismétakatonatemplomotjavasolta.aköztériszoborállítástervétazonbanamaticaslo-
venskánemadtafel.akezdeményezésekkoramártúllépettakomáromikereteken,a
maticaszámáramárországosüggyéváltaszoborköztérenvalófelállításánakkérdése.
amaticaprivigyeiszervezete1994-ben,Cirillésmetód-sorsjegyeketkezdettárusítani.
ebbenazévbenkerülthatalomraVladimírmečiarelhíresült,antidemokratikusésnaci-
onalistaharmadikkormánya,amelyműködéséneknégyévealattelszabadultakanaci-
onalistaindulatokazországban.aszlovákokmellettszámosmagyartisztviselőtváltot-
takle,sneveztékkihelyükreaDsZm(Demokratikusszlovákiáértmozgalom)1 valamint
aszlováknemzetipártkádereittekintetnélkülarra,hogyrendelkeztek-eazújfunkci-
ójukhoz szükséges képesítéssel, vagy megfeleltek volna a szakmai feltételeknek. a
matica slovenská ez alatt a négy év alatt jelentős anyagi és erkölcsi támogatásban
részesültakormánypártokrészéről,azonbanazoksemtudtákelérni,hogyakomáromi
városiképviselő-testületmegváltoztassaálláspontját.

aCirillésmetódtiszteletéreamaticaslovenskááltaléventemegszervezettünnep-
séget1995.július5-énazegykorirómaicastellumhelyén,Leányvárotttartották,atárs-
rendezőaDsZm(hZDs)ésamaticaslovenskávárosiszervezetevolt.aDsZmegyik
helyi képviselőjea rendezvényről írtbeszámolójábanemlítést tett róla,hogyCirill és
metódszobrafelállításánakszükségességévelisfoglalkoztak,sazegyikelőadószerint
nagyvalószínűséggeléppenezenatájonlépettakéthittérítőanagymorvabirodalom
területére:

Az ünnepség 9 óra 30 perckor ünnepi szentmisével kezdődött a Szent András templom-
ban, melyet Palkovics tiszteletes celebrált. A szentmise után a hívőket autóbusz szállítot-
ta az ünnepség helyszínére. A megemlékezés 12.00 órakor kezdődött a castellum2 déli

1 szlovákul:hnutiezademokratickéslovensko(hZDs)
2 arómaikoricastellum,azazaLeányvárakomárommellettiizsatelepülésentalálható.
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kapujánál. A résztvevők között olyan neves vendégeket köszönthettünk, mint PhDr. Eva
Kolníková DrSc. archeológus, PhDr. Titus Kolník DrSc. archeológus, Prof. Dr. Marsina
Richard történész, valamint Ľudmila Cvengrošová szobrászművész […]A rendezvényen
kb. 350 személy vett részt […]Marsina professzor ünnepi beszéde következett, amelyben
több merőben új vélemény is elhangzott Cirill és Metód munkásságával kapcsolatban. A
legérdekesebb talán az volt, hogy a professzor úr szerint Cirill és Metód nagy valószínű-
séggel éppen ezen a tájon léptek a Nagy-Morva Birodalom területére. […]
A résztvevők egyhangúlag támogatták a gondolatot, hogy megfelelő helyen fel kellene
állítani egy Cirill és Metód szobrot, de nem zárt helyiségben!
Az egybegyűltek köszönetüket fejezték ki a rendezőknek a méltóságteljes ünnepségért és
a kellemesen eltöltött délutánért. A rendezők pedig köszönettel tartoznak a komáromi
helyőrség katonáinak és PhDr. Ratimorská Piroskának, akik nagyon sokat segítettek az
ünnepség előkészítésében és megvalósításában.3

afeltételezést,hogyCirillésmetódkomáromkörnyékénkeltátaDunán,ahazafias
szlováksajtórövidesenténykéntkezelte,akülönféle,szoborralkapcsolatosírásokban
általábaneztishangsúlyozták.azújmečiar-kormányhatalomrajutásátkövetőtiszto-
gatásoksoránakomáromiDunamentimúzeumleváltottigazgatójahelyettkinevezett
alapiskolaitanítónő,valamintamagyarnemzetiségiosztályélérekinevezett,agronó-
musképesítésűhelytörténészaKomárňanské listybenmegjelent,közösenírtcikkük-
benméltattákCirillésmetódtevékenységétésjelentőségét,smegjegyezték,hogyaz
egyiklehetségesátkelőhely,agázló,amelyenkeresztülaDunánátkelve863nyarána
nagymorva birodalom területére érkeztek, komárom közelében, valószínűleg
kelemantiacastellum(Leányvár)mellettlehetett.4

amagyarellenességéről elhíresült orvost, alexandermrázikot amatica slovenská
komáromijárásiválasztmányánakelnökét,aharmadikmečiar-kormányidejénkultúrin-
tendánssáneveztékki,ezáltallényegébenteljesenszabadkezetkapottazállamikul-
turálisintézményeketérintőkérdésekben,mindkomáromban,mindpedigajárásterü-
letén.ésőezzela jogával teljesmértékbenélt is.aCirillésmetód-szoborfelállítása
számára is elsődleges kérdésnek számított, az egyik fő szószólója volt az ügynek.
meggyőződésselvallotta,hogyakéthittérítőkomárombanvagykörnyékénlépteáta
Dunát,aKomárňanské listyben1995-benmegjelentírásábanegyebekköztezzelindo-
koltaaszoborállításfontosságát.nemakéthittérítőszobráragondoltcsupán,hanem
egy olyan emlékművet képzelt el, amely azt a pillanatot örökítené meg, amikor
svätopluk fejedelem üdvözli a Dunán átkelő, a nagymorva birodalom földjére lépő
Cirilltésmetódot.azemlítettírástisezzelagondolatokkalzárta,figyelemreméltótör-
ténelmikeretbeágyazvamondanivalóját:

3 ing.alexanderreško:CirillésmetódünnepeLeányvárot[t]Komáromi Lapok, 1995. július
14.,2.p.

4 „bratianaúzemí(sic!)Veľkejmoravyprišlivleter.863ajednýmzmožnýchprechodovna
totoúzemiemoholbyťbrodneďalekokomárna,asiprirímskomkastelikelemancia.”mgr.
helenaLehotská,ing.alexanderreško:prinieslinámjazyk.Komárňanské listy, 1996.július
5.,4.p.
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...befejezésül megállapíthatjuk, hogy nagy a valószínűsége, vagy egész biztos, hogy a sza-
loniki testvérek a legszebb útvonalat használva a Nagymorva Birodalom felé, éppen itt,
Komáromban lépték át az öreg dunai gázlót, s léptek Pribina valamikori nyitrai fejedelem-
ségének területére. Érkezésük idején ezt Svätopluk fejedelem irányította, aki miután a
fejedelemség területére léptek, ünnepélyesen üdvözölte [Cirilltésmetódot], majd elkísér-
te őket Rastislav székhelyére. Erre a jelentős eseményre folyamatosan, egy állandó, a
bizánci misszió Svätopluk általi üdvözlését megörökítő emlékművel kellene emlékeztetni.
Ha Zalaváron állhat a két szaloniki testvér szobra, akkor miért ne emlékeztethetne az
érkezésüket és üdvözlésüket ábrázoló művészi ábrázolás erre az eseményre ott, ahol ez
az esemény valószínűleg megtörtént, tehát Komáromban, vagy pedig Komárom mellett?5

amaticaslovenskátagjainaktöbbségebizonyáranemtámogattaazötletét,mertkésőbb
errőlmárnemesettszó,kizárólagcsakakéthittérítőszobramaradtnapirenden.

egyprivigyeicsoport1996júniusábankomárombalátogatott,aholapolgármesteri
hivataltitkárságvezetőjének,ZsokgizellánakátadtákakomáromiCirillésmetód-szo-
borra szántegymillió koronás felajánlásukat igazolóoklevelet. aKomáromi Lapok is
beszámolterrőlanemmindennapilátogatásról:

Szombaton, június 15-én tudósításban számolt be a Szlovák Televízió, hogy megkezdőd-
tek Cirill és Metód szobra felállításának előkészületei városunkban. Tájékoztatást Zsok
Gizellától, a riport szereplőjétől kértünk, aki a városi hivatalban a polgármester titkársá-
gát vezeti:
– Szombat délután privigyei látogatók jelentették be érkezésüket azzal, hogy szeretnék
megnézni a városházát. Be is futottak vagy ötvenen, s miközben az épületet és termeit
nézegették, közölték, hogy a Matica slovenská privigyei szervezete egymillió koronával
járul hozzá a városunkban felállítandó új szoborcsoporthoz, amely Cirill és Metód hittérí-
tőknek állít emléket. A bejelentésnek írásos nyoma van egy kis oklevél formájában, ezt
átadták nekem. Ebben az áll, hogy „nagyra becsülik a Matica slovenská komáromi tiszt-
ségviselőinek aktivitását”,shogykezdeményezésüketsikerkoronázza,pénzzeltámogat-
tákatervet.azaláírómgr.albertPriehoda, a Matica slovenská privigyei városi szerveze-
tének elnöke.
Mikorra várható a szoboravató?
– Ezt előre nehéz megjósolni, ugyanis minden szoborállításnak megvan a maga menete.
Először is ki kell dolgozni egy tervezetet, melyet az önkormányzat mellett működő műve-
lődési és területfejlesztési bizottság megvitat. Ha elfogadja, a képviselő testület döntésén

5 „Záverommožnokonštatovať,žejeveľmipravdepodobnéaleboažisté,,žesolúnskibratia
použijúcnajkrajšiucestuna(Veľkú)moravu,právetu,v komárneprekročilistarýdunajský
brod,a vstúpilinaúzemieniekdajšiehopribinovhonitrianskehokniežatstva.V časeichprí-
chodu ho spravoval vojvoda svätopluk, ktorý ich po vstupe na svoje územie slávnostne
pozdravila potomichsprevádzalďalejdosídlarastislavovho.Tátovýznamnáudalosťbysa
malaustavičnepripomínaťtrvalýmmonumentom,znázorňujúcimprivítaniebyzantskejmisie
svätoplukom.akmôžestáťpomníksolúnskychbratovv Zalavári,prečobyumeleckystvár-
nenývýjav,znázorňujúciichpríchoda privítanienemoholpripomínaťtútoudalosťtam,kde
sapravdepodobnestala,tedav komárne,čiprikomárne?“muDr.alexandermrázik:pokto-
rejcesteprišlisolúnskibratianaVeľkúmoravu?Komárňanské listy, 1995.szeptember22.,
5.p.
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múlik a kivitelezés. Mindez természetesen a környezetvédők, városképőrzők és más
szakemberek véleményezésének a függvénye […]A szakembereken múlik, mikor és hol
állítandó fel a szoborcsoport, miután a képviselők megszavazták a tervezetet.6

Úgytűnik,hogyaprivigyeilátogatókamaguksajátosmódjánakartaknyomástgyako-
rolniakomáromiönkormányzatra,sbizonyáraazakkormárerősenkormánypártiálla-
miszlovákTelevíziómegjelenésesemvoltvéletlen.

aprivigyeiekáltalárusítottCirillésmetód-sorsjegyekből1997-igszépsummagyűlt
össze,abefolytösszegből4,6milliókoronátszántakakomáromiszoborelkészítésére.
mégebbenazévbenkonkrétlépésekistörténtekezügyben:amaticaslovenskászer-
ződéstkötöttLadislavberákszobrászművésszelakéthittérítőszobránakelkészítésé-
re.amű1999-benkészültel,aszobrászegymajdnem4métermagasbronzszobrot
adottátamegrendelőknek.azelkészültművetazonbancsakegyévvelkésőbb,2000.
július21-énszállítottákkomáromba,aholazevangélikustemplomudvaránhelyezték
elideiglenesen.

Témánkszempontjábólkülönös jelentőséggelbíraz1999-esév,ekkorcsúcsoso-
dottkiakomáromiszoborügy,ígyezzelazidőszakkalazalábbiakbanbővebbenfoglal-
kozunk.

aszoborelkészültétmegelőzőévekbenisfolyamatosanjelentekmegaszlovákés
magyarsajtónagyrészébenatémávalkapcsolatoscikkekésolvasóilevelek,7 sminda
Komáromi Lapok, mind pedig annak Komárňanské listy című szlovák változatának
oldalaintöbbvitacikkismegjelent.8

a szobor elkészültét követően a vitamég inkább fokozódott.mindeközben olyan
hírekislábrakaptak,hogyaszobrotnyitráraviszik,valamintegyolyanelképzelésisfel-
merült,hogyakáraZobor-hegyenisfelállíthatnákazalkotást.ezahírvalószínűlegnem
lehetett alaptalan,mert egy verebélyi olvasóazonnal reagált azÚj Szóbana tervvel
kapcsolatban.egyebekköztazalábbiakatírta:

Egy másik javaslat, ha jól emlékszem, úgy hangzott, hogy a Zobor-hegyen állítsák fel a
szoborcsoportot. A Komáromból szorgalmazott javaslatnak vannak némi bökkenői. Az
egyik az lenne, hogy a Zobor-hegyet és körülötte a természetet egy égbe magasodó vas-

6 /kp/Cirillésmetódkomáromban?egymillióscsekkaszoborcsoportra. Komáromi Lapok,
1996.június21.,5.p.

7 olvasóilevél.szabósándor:Cirillésmetódnyomában.Új Szó, 1999.szeptember22.,3.p.;
olvasóilevél.pozsonyiTibor:egyésmásaszentekről.Új Szó, 1999.szeptember27.,2.p.

8 Vö.hlédikJános:Cirillésmetódkomáromban.Komáromi Lapok, 1996. július28.,6.p.;
özv. petőcz kálmánné: Visszhang. Komáromi Lapok, 1996. július 12., 5. p.; helena
burgelová:panslavizmusvkomárneKomárňanské listy, 1996.november8.,8.p.;Liber-
tinus (Ladislav Fülöpp): čitateľský ohlas na článok „panslavizmus v  komárne“. Komár -
ňanské listy, 1996.november15.,6.p.;ohlasynačlánok„panslavizmusv komárne“aD1:
Jánoskovács,aD2:Jánhlédik,aD3:helenaburgelová.Komárňanské listy, 1996.novem-
ber22.,8–9.p.;özv.petőczkálmánné:Visszhang:a sértettmegszólal.Komáromi Lapok
1996.november22.,2–3.p.
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építmény, a rádiótorony „rondítja”, a szomszédságában levő millenniumi emlékoszlop9

henger alakú talapzata szinte beleolvad. Másodsoron, a Zobor-hegy csúcsa, vagyis a szik-
laormai, ahol érdemes lenne a szoborcsoportot elhelyezni – legalább 20 méter magasat
– katasztrálisan Nyitragrencsérhez tartozik. És végezetül, ha mégis meg tudnának egyez-
ni a gerencséri képviselő-testülettel, akkor el kellene távolítani a millenniumi emlékoszlop
8 méteres talapzatának maradványait. […] Finta Rezső polgármesternél érdeklődtem a
talapzat lebontása iránti kezdeményezésről. Az alábbiakat válaszolta: „A millenniumi
emlékoszlop maradványainak lebontásához elvileg és gyakorlatilag senkinek sincs joga,
mert az Gerencsér területén fekszik […], tehát az emlékoszlop maradványa a miénk, és
meg is fogjuk védelmezni a megfelelő jogi eszközökkel.”10

aszobornyitránvalóelhelyezésénekötletérőlmegjelenthírekkapcsánmegkellemlí-
tenünkegy figyelemreméltóközjátékot.Vrabecmáriának,azÚj Szó munkatársának
1999.május14-énmegjelentegyírásaalapban,amelyszerintanyitraiakkészeklen-
nénekelfogadniésnyitravalamelyikpontjánfelállítaniaszobrot.11 nyitrai(Drahomíra
pechovčiaková,amatica-házigazgatónője)éskomáromi(alexandermrázik,amatica
slovenskákomáromi járási tanácsánakelnöke) interjúalanyokazonbanazÚj Szónak
elküldött írásukbancáfoltákaVrabecmáriaáltal leírtakat, sazzal vádoltákőt,hogy
valótlanságokat közölt.12 a két levélre reagálvaazÚj Szó ésVrabecmária az alábbi
választtetteközzéalapban:

Szombati számunkban Drahomíra Pechovčiaková a nyitrai Matica-ház igazgatója és
Alexander Mrázik, a Matica slovenská komáromi járási tanácsának elnöke tiltakozó írá-
sát közöltük. Kifogásolták, hogy Vrabec Mária „Cirill és Metód ügy” című cikkében őket
idézte, mondván, ők nem beszéltek a szerkesztőnkkel, és nem is szeretnék Nyitrán tudni
az ominózus szobrot. Vrabec Máriát célzatossággal vádolták, valamint azzal, hogy valót-
lanságokat állt. Nyitrai szerkesztőnk reagálását egyebek mellett azért is közöljük, mert
dokumentum (magnószalag) van a birtokában, s a hangfelvételből egyértelműen kiderül,
ki mit mondott és kinek.
Érthető, hogy a Matica slovenská minden erejével igyekszik letagadni, hogy valaha is
eszébe jutott volna lemondani a komáromi Cirill és Metód szoborról, és Nyitrának aján-
dékozni azt. Természetesen az is érthető, hogy most azok szállnak síkra a legvérmeseb-
ben a komáromi helyszínért, akik nemrég még el tudták volna képzelni, hogy a szobor
máshol álljon – elvégre jóvá kell tenniük a hibájukat. Mármint azt, hogy egy magyar új -
ság írónak kotyogták ki, „hallottak a nyitraiak ötletéről” (Alexander Mrázik), meg hogy

9 az1896augusztusábanfelavatottmillenniumiemlékműegy22méterestalapzatból,vala-
mintannakhengeralakútetejénmindenégtájfeléegy-egy,szárnyátleeresztettturulmadár-
ból állt, amelyeket obeliszkek tartottak. az első Csehszlovák köztársaságmegalakulását
követően, 1921 februárjában a cseh műszaki tisztek felrobbantották, csak a talapzat
maradtahelyén.

10 olvasóilevél.motesíkyárpád:szoborkeringő.Új Szó, 2000.február14.,2.p.
11 Vrabecmária:Cirillésmetód-ügy:anyitraiakelfogadnákazalkotást.Új Szó, 1999.május

14.,3.p.
12 Visszhang. Drahomíra pechovčiaková: nyitra nem kérte. Új Szó, 1999. június 5., 2. p.;

alexandermrázik:azigazságkedvéért.Új Szó, 1999.június2.,2.p.
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„mondtam ilyen dolgot, de csak a közeli ismerősök előtt. Mondom, ha már egyszer így áll
a dolog, Nyitrán ez nem lenne probléma.” (Drahomíra Pechovčiaková). Ismétlem, érthető
a visszatáncolás, hiszen a Matica számára a szobor elvi kérdéssé, sőt a nemzeti jogok
magasztos szimbólumává vált. Ezzel szemben az teljesen mellékes szempont, hogy a két
hittérítőnek az égvilágon semmi köze nem volt Komáromhoz. Még az az emberi gyenge-
ség is megbocsátható, hogy valaki időközben megmásítja véleményét, egyedül arra nem
találok magyarázatot, miért kell letagadni még a puszta tényét is annak, hogy telefonon
beszélt az adott újságíróval – pláne, hogy a beszélgetésről hangfelvétel készült. Ha csak
nem azt akarják elhitetni a közvéleménnyel, hogy az egészet a magyarok találták ki: így
akarták egycsapásra Komáromot is megszabadítani a szobortól, meg a Maticát is belül-
ről bomlasztani. Az egész összeesküvési elmélet csak azért sántít, mert a végső döntést
úgyis a komáromi képviselő-testület hozza meg, azt pedig éppúgy nem kényszerítheti
senki a szobor felállítására, mint a Maticát az elajándékozásra.13

amikorakészszobrotkomárombaszállították,máraz1995-benalakultújkormány
volthatalmonszlovákiában.aszlováknemzetipárt,valamintamečiaráltalirányított
DsZm képviselői ellenzéki szerepbe kerültek. az új kormánykoalíció tagja, a
kereszténydemokratamozgalom(kDm)igazságügy-miniszterrékinevezettelnöke,Ján
čarnogurskýakezdetektőltámogattaakomáromiCirillésmetód-szoborköztérifelállí-
tását.elmondásaszerintakDmmár1997őszétőltárgyaltakomáromivárosvezetéssel
ebbenazügyben,azonbanaválasztásikampányidejénnemfoglalkoztakakérdéssel,
abbólamegfontolásból,hogysenkiseélhessenvisszaezzel.čarnogurský1999janu-
árjábanlevéllelfordultakomáromipolgármesterhez,hogyrendezzeaszoborállításkér-
dését,leveléreazonbannemkapottválaszt.14

aszoborköztéri felállításánakproblematikájanagyonhamartúlnőtteakomáromi
kereteket, és ekkorra már országos üggyé vált. Ján Chryzostom korec bíboros, Ján
sokolérsek,szlovákiametropolitájaaszoborköztérifelállításamellettfoglaltállást,és
Jánčarnogurskýigazságügyiminisztermellettmilankňažkokulturálisminiszterishal-
lattaahangjátazügyben.Csákypálminiszterelnök-helyettes(mkp)1998.november
5-énaztnyilatkozta,hogy„aproblémátazügyhözméltóanfogjákmegoldani”.15

nagyvisszhangotváltottkiaszoborköztérifelállításánakelutasításaakomáromi
városiképviselő-testületrészéről,semiattaszlovákkereszténydemokratamozgalom
vezetéseúgydöntött,amennyibenamagyarkoalíciópártja(mkp)nemgyakorolnyo-
mástakomáromiképviselőkre,1999.szeptember16-ánelleneznifogjákapártfelvé-
telétazeurópaiDemokratikusunióba(eDu).16 bugárbéla,azmkpelnökeszerintaz

13 reakció:adnyitranemkérte,az igazságkedvéért.aképviselőkdöntenek.Új Szó, 1999.
június5.,3.p.

14 ragaszkodikaszoborhoz.čarnogurský:komáromérveiirracionálisak.Új Szó, 1999.szep-
tember24.,6.p.

15 kamonczamárta:hétévetartóköztériközjáték.a hittérítőkmunkájátelismerjük,denem
látjukokát,miértkomárombankelleneszobrotemelnia tiszteletükre.Új Szó, 1999.szep-
tember24.,6.p.

16 az európai párttömörülésnek a magyar kereszténydemokrata mozgalom korábban már
tagjavolt,deaszlovákiaimagyarpártokegyesítéseutánújrakellettkérvényezniatagságot.
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ilyenfeltételekszabásazsarolásnakminősül,Duraymiklós,azmkptiszteletbelielnöke
pedigkijelentette:egy„demokratikusországbanlehetetlen,hogyegypolitikaipártegy
városi önkormányzatot határozata megváltoztatására kényszerítsen”. mácza mihály
alpolgármesterazÚj Szó munkatársánakazüggyelkapcsolatbanugyanaztnyilatkozta,
amivelavárosönkormányzatakezdettőlérvelt,miszerintkomáromvárosiképviselő-
testületeazértutasítottaelakezdeményezést,mertakéthittérítőksemtörténelmi,
sempedig kulturális szempontból nemkötődnek a városhoz.közölte továbbá, hogy
miután a képviselő-testület felajánlotta a szoborcsoport felállítását a volt ferences
renditemplomban,amaticaszándékosanakkorraalkotástkészíttetett,hogyaztmár
csakköztérenlehessenelhelyezni.akDmegyikalelnöke,pavolhrušovskývéleménye
szerint„havalakieurópaiakarlenni,éseurópáhozkíváncsatlakozni–amelytörténel-
mi,nemzetiségiéspolitikaiszempontból issokrétű–,nemokozhatnekigondotegy
olyankérvény–legyenbárkiéis–,melyarravonatkozik,hogyállítsanakfelegyadott
területenannakkultúrájátésmúltjátidézőemlékművet.”Vladimírpalko,akDmmásik
alelnökeisnyilatkozottazügyben:

Az MKP-t olyan politikai partnernek tekinti, amelynek az elmúlt évtizedben hasonló elkép-
zelései voltak a társadalom átalakításáról. A komáromi helyi politikusok elutasító állás-
pontja viszont szerinte ellentétben áll a két párt keresztény hagyományokra épülő politi-
kájával, hiszen „ezt a hagyományt a mi végeinken éppen Cirill és Metód honosította
meg”. Úgy tekinti, hogy az MKP tagfelvételi kérelme az európai irányultságának tanújele.
„Az MKP országos politikája felől nincsenek kétségeink, a komáromi helyi politikusok
viszont kételyeket keltenek.”17

aszoborállítássalkapcsolatbanazmkpmásikkoalícióspartnere,aDemokratapárt
alelnöke,peterZajaciskifejtettevéleményét:

Úgy vélem, a kérdést megegyezéssel kell megoldani. A KDM-nek tekintettel kell lennie az
MKP választóira, az önkormányzatnak pedig fel kellene állítania a műalkotást. Nem
látom semmi okát, hogy Európa védőszentjeinek Komáromban, amely európai városnak
tekinti magát, ne lehetne helye valamelyik köztéren. Ugyanakkor nem érzékelem ezt
olyan problémaként, aminek meg kellene zavarnia az MKP és a KDM, e két hasonló prog-
ramú politikai párt kapcsolatait. A Demokrata Párt kész közös védnökséget vállalni az
ügy méltó és megnyugtató lezárása felett. Remélem, hogy ez a probléma a mostani valós
gondokkal terhelt időszakban nem ölt óriási méreteket, hanem ott oldódik meg, ahol kell:
Komáromban.18

1998 nyarán a szlovák Demokratikus és koalíció komáromban működő pártjai
(Demokratapárt,akereszténydemokratamozgalomésaDemokratikusunió)aláírás-
gyűjtéstkezdeményeztekannakérdekében,hogyaszoborköztéren legyen felállítva.

17 Cirill ésmetódakét „zsaroló”.bugárbéla: akDmellenzi azmkpeDu-tagságát.Új Szó,
1999.szeptember14.,1.p.

18 egyeurópaivárosbanhelyevaneurópavédőszentjeinek.kapcsolatzavarás.Új Szó, 1999.
szeptember24.,6.p.
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Juditaambrušová,apetíciósbizottságszóvivőjeelmondta,hogyazelkészültszobor-
csoport az adófizető polgároknak egy fillérjébe nemkerült, és véleménye szerint „a
szlovák–magyarmegbékéléstjelképezhetné,haazömébenmagyaroklaktavárosban
valamennyi szláv nép apostolainak szobrátméltó helyen, köztéren állítanák fel”.19 a
Komáromi Lapok egyikszerkesztőjehívtafelafigyelmetarra,hogyaszoborralkapcso-
latospetíciósívfejlécénkomáromvároscímereszerepel,aminekhasználatáttudomá-
saszerintavárospolgármesterenemengedélyezte.20 pásztoristvánpolgármesterezt
követőenasajtóútjánnyíltlevélbenfordultapetíciósbizottsághozavárosicímertör-
vénytelenhasználatamiatt.21

a Demokrata párt komáromi járási választmánya 1999. szeptember 24-én a
Komárňanské listybentetteközzéaszoborüggyelkapcsolatosállásfoglalását:

A komáromi Demokrata Párt a Cirill és Metód-szoborcsoport kapcsán kialakult helyzetet
fölöslegesnek tartja. Az eset amiatt kelt általános figyelmet, mert a kisebbségi jogok
érvényesítésének kérdéséről van szó egy nemzetiségileg vegyes területen, ahol a kisebb-
séget a szlovák közösség alkotja. Ezeknek a jogoknak a gyakorlati érvényesítése a min-
dennapokban Európa egyik kulcskérdése az emberi jogok érvényesülésének vonatkozá-
sában, s napjaink demokráciafelfogásának próbakövét is jelenti egyben. Paradox módon
a hittérítők szobrának méltó elhelyezésére benyújtott kérvényt már 7 éve folyamatosan
elutasítja a városi képviselő-testület, amelyben a magyar kisebbség képviselői alkotják a
többséget, annak a kisebbségnek, amely érzékenyen reagál, ha az igazságtalanság őt
érinti.
A Demokrata Párt az elmúlt időszakban a magyar kisebbség minden jogos kérelmét
támogatta, akár a kétnyelvű bizonyítványról, vagy a kisebbségi nyelvhasználati törvényről
volt szó. Tiltakoztunk a magyar alap- és középiskolák igazgatóinak indokolatlan leváltása
ellen, az alternatív oktatás bevezetésének terve ellen, a Duna Menti Múzeum magyar fel-

19 kamonczamárta:hétévetartóköztériközjáték.a hittérítőkmunkájátelismerjük,denem
látjukokát,miértkomárombankelleneszobrotemelnia tiszteletükre.Új Szó, 1999.szep-
tember24.,6.p.

20 (padlovics):gondolatokegypetíciósívfejlécekapcsán.Komáromi Lapok, 1999.szeptember
24.,2.p.

21 alevélbenegyebekköztezáll:„...nyomatékosankellazonbantiltakoznomazellen,hogya
petíciós íveken jogtalanul használták a város címerét. ezzel megsértették a város
alapszabályzatát,melynek33.§-ának4.bekezdésekimondja: »avároscímerévelellátott
okiratokcsakolyanesetbenhasználhatók,haazokiratavárosszerveinekrendeletét,hatá-
rozatát,illetvedöntéséttartalmazza,vagyhafontostényeket,illetvejogosítványokatigazol
(bizonyít).Városcímerrelellátottlevélpapírtkizárólagapolgármesterésavárosihivatalhasz-
nál.«mivelÖnökaz aláírásokat gyűjtő ívekena városi címert használták,megsértették a
városalapszabályzatát,sígy–tudatosanvagyvéletlenül–aztalátszatottkeltik,minthaa
petíciótavárosihivatal,vagyapolgármesterszervezné.Önökezáltalfélrevezetikazaláíró-
kat,segyúttalkétségbevonjákapetícióskezdeményezéstisztaságát.Tekintettelarra,hogy
szerintemapetíciómegfelelőformaalakosságvéleményénekkinyilvánításáraaszt.Cirillés
metódszoborcsoportelhelyezéséről,kéremÖnöket,hogytegyékmegakellő intézkedése-
ket, sazáltalamkifogásolt törvényellenesállapotot szüntessékmeg.Üdvözlettel:pásztor
istvánmérnök,avárospolgármestere.”Komáromi Lapok, 1999.október1.,1.p.
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iratainak eltávolítása ellen, s most ugyanebből a megfontolásból annak a kisebbségnek
az oldalán állunk, amely kulturális igényeit szeretné érvényesíteni. Elvileg ugyanis nincs
semmi különbség egy nemzeti közösség és a város lakosait képviselő kulturális szervezet
jogai között. Mindkét esetben a kollektív jogaikat érvényesítő csoportról van szó.
Állandó jelleggel nem lehet elutasítani a saját polgárok kéréseit. Emiatt bukott meg a
Mečiar-kormány is. Egyáltalán nem az a lényeg, hogy a városi képviselők óhajtják-e a
szobrot, az a meghatározó, hogy ebben a városban létezik a lakosoknak egy csoportja,
amely viszont szeretné. Ha a képviselők ezt nem veszik figyelembe, a konfliktus elhúzódik
és csak súlyosbodni fog. Az ilyen hozzáállás nem kívánt következményekkel járhat, a
kisebbségi igények elutasítását vonja maga után mind a hazai, mind pedig a nemzetközi
közvélemény szemében, amely odafigyel arra, hogy a Magyar Koalíció Pártjának helyi
politikusai vajon képesek-e eleget tenni egy olyan elemi kérésnek, mint a hittérítők szob-
rának egy méltó helyszín megszavazása. Erről szól az MKP Európai Demokratikus Unióba
való belépésének vétója. A városi képviselő-testület hozzáállása ehhez a kérdéshez telje-
sen kontraproduktívvá vált. Erről tanúskodnak az alábbi tények is:
1. A probléma nem oldódott meg, hanem egyre fokozódik.
2. Mobilizálta és egyesítette Szlovákia polgárait a városi képviselő-testület döntése ellen,
és több egyházi és politikai személyiség is kiállt a szobor leleplezése mellett.
3. A vitát az extrém politikai pártok (DSZM, SZNP) folyamatosan ki fogják használni cél-
jaikra, és a társadalomban fokozódik majd a magyarellenes hangulat.
4. Az MKP a kormánykoalícióban sem tudta átvinni a kisebbségi törvény enyhébb válto-
zatát.
5. Az MKP-t nem vették fel az EDÚ-ba.
6. A komáromi lakosok petíciót indítottak.
7. A probléma nemcsak a régió határait lépte át, hanem már európai mértékeket öltött.
8. Az eset továbbra is a médiák figyelmének központjában marad.
A komáromi Demokrata Párt meg van győződve róla, hogy ennek a problémának azon-
nali megoldása a legcélravezetőbb. Egyébként a felsorolt tények listája egyre inkább
bővülni fog.22

ugyanebbenalapszámbanésoldalonfejtettekivéleményétLadislavnavrátilaszobor-
állításiügykapcsán,23 amirealexandermrázikhevesenreagáltalapoktóber1-jeiszá-
mábanmegjelentírásában,bocsánatkérésreszólítvafelaKomáromi Lapok szerkesz-
tőségét,mivelszerinteacikktöbbpontjábanissértetteazőésaszoborállításttámo-
gatókalkotmányosjogait.aztazonbannemrészletezte,hogykonkrétanmelyállítások
voltakezek.

Hetilapjuk az 1999. szeptember 24-i 38. számában megjelentetett egy írást „Ahogyan én
látom (és bizonyára nem csak én)” címmel és Ing. Ladislav Navrátil aláírással.
A cikkben számos valótlan állítás szerepel, amelyek sértik a Szlovák Köztársaság
Alkotmánya 19. cikkelye 1. bekezdésében biztosított jogaimat: Mindenkinek joga van
megőrizni emberi méltóságát, személyi becsületét, neve jó hírét.

22 amagyarrafordítottszövegeredetijétlásd:stanoviskodemokratickejstranyvkomárneku
kauzesúsošiasv.Cyrilaametoda.Komárňanské listy, 1999.szeptember24.,2.p.

23 ing.Ladislavnavrátil:akotovidímja(azaistenielenja).[ahogyanénlátom(ésbizonyára
nemcsakén)].Komárňanské listy, 1999.szeptember24.,2.p.
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Ezért arra kérem önöket, hogy 7 napon belül kérjenek bocsánatot tőlem és az érintett
polgároktól, s lapjuk 2. oldalán tegyék közzé a megfelelő terjedelemben (ahogyan azt a
sértő írás esetében is történt) az alábbi bocsánatkérést:
A Komáromi Lapok szerkesztősége bocsánatot kér MUDr. Alexander Mráziktól, a polgá-
roktól, a Matica slovenská, az SNS és a KDH tagjaitól azokért a valótlan, az emberi mél-
tóságot és becsületet sértő állításokért, amelyek Ladislav Navrátil mérnök Ahogy én
látom (és bizonyára nem csak én) című, a Komáromi Lapokban 1999. szeptember 24-én
írásában szerepelnek.
Az olvasók megérdemlik az objektív és valós információkat. A Komáromi Lapok céljának
az ilyen információk közzététele kell, hogy legyen.

battagyörgy főszerkesztő a közölt levél alattmegjegyezte:Tisztelt MUDr. Alexander
Mrázik, remélem, hogy minél előbb konkretizálja majd a „számos valótlan állítást”,
amelyeket azonnal megjelentetünk.24

aszóbanforgólapszámmásodikoldalánafentemlítettenkívülmégkettő,aszo-
borralkapcsolatoscikkszerepel.azegyikbenapetíciósbizottságmutattabealapolva-
sóinakazelkészültszobrot,ésrövidenvázoltaaszobortervezettfelállításávalkapcso-
latosproblémákat is.25 amásik írásszerzőjeaztakérdést feszegette,szükségvan-e
helyinépszavazásraaszoborelhelyezésévelkapcsolatban.azírástjegyzőantonTeleki
szerintmindamagyar,mindpedigaszlovákpolgároknakelegükvanmárebbőlatár-
sadalmatmegosztó,évekóta tartóhuzavonából, segyhelyinépszavazással kellene
megoldanieztamárveszélyesiránybahaladóügyet.26

amagyarkoalíciópártjakomáromivárosiképviselői1999.októberelején tartott
ülésükönfoglalkoztakaCirillésmetód-szoborügyévelis,azonbannemnyilatkoztakaz
ottelhangzottakkalkapcsolatban.andruskóimreönkormányzatiképviselőelmondása
szerint„avárosatyákmegegyeztekabban,hogymiutánaszoborcsoportelhelyezésé-
nekvitájaeddigisnagyteretkapottasajtóban,holottazországbanvannakettőllénye-
gesenfontosabbgazdasági,szociálisésoktatásügyiproblémák,aCirillésmetód-szo-
borcsoportelhelyezésénekügyébenegyelőrehírzárlatotrendeltekel.”27

komárom polgármestere, pásztor istván október elsején sajtótájékoztatót tartott
annakokán,hogyaszoborcsoportelhelyezéseügyébenmegjelentkülönféleinformáci-
ókegyrészepontatlanultájékoztatott.asajtótájékoztatónközölteálláspontját,amelyet
mindmagyar,mindpedigszlováknyelvenírásbanisközreadott.28 bizonyáraazissze-

24 ohlasčitateľa[olvasóivisszhang] Komárňanské listy, 1999.október1.,2.p.
25 súsošie, ktoré obohatí a pretrvá [szoborcsoport, amely gazdagít és megmarad].

Komárňanské listy, 1999.október1.,2.p.
26 potrebujememiestne referendum? [szükségünkvanhelyinépszavazásra?]Komárňanské

listy, 1999.október1.,2.p.
27 hírzárlataszobrokról.Cirillésmetódelhelyezésekizárólagazönkormányzathatáskörébe

tartozik.Új Szó, 1999.október7.,3.p.
28 szt. Cirill és metód szobrának ügye: Városunk polgármesterének álláspontja. Komáromi

Lapok, 1999.október8.,1.p.stanoviskoprimátoramestakomárno.Komárňanské listy,
1999.október8.,1.és3.p.
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repetjátszottazállásfoglalásközzétételében,hogyadél-szlovákiaiszlovákok13.nagy-
surányitalálkozójánakrésztvevőielküldtékállásfoglalásukategyebekköztaKomáromi
Lapoknak is, amelyben abbéli reményüket fejezték ki, hogy a két hittérítő szobra a
2000.évbenvégreaköztérrekerülhet,skifejtették,mennyimindentköszönhetneka
magyarok szent Cirillnek és metódnak, valamint az ószlovákoknak és ószlávoknak
egyaránt.29

a szobor ügye újabb fordulatot vett, miután 1999-ben megalakult a palatinus
polgáriTársulás,amelyazalapítókelmondásaszerinttulajdonképpenazértjöttlétre,
mertaCirillésmetód-szoborügyemárnemzetköziméreteketöltött,éppenezértők
politikai felhangoknélkülpróbáljákkeresniakölcsönösenelfogadhatómegoldást.a
hortaiéva,Litomericzkynándor,TakácspéterésFehérmiklósáltalalapítottpolgáritár-
sulás azzal a javaslattal állt elő, hogy az épülő európa-udvarban állítsanak szobrot
európavédőszentjeinek.„aCirill-metód-szoborfelállításaésaszentekáltalképviselt
eszme, az anyanyelvi vallásgyakorlás és írásbeliség ellen nekünk nincs kifogásunk,
azokviszontelfogadhatatlanokszámunkra,akikazelmúltéveksoránnemzetipresz-
tízskérdéstkreáltakazügyből”–nyilatkoztaazÚj Szónaka társulásegyikalapítója,
Fehérmiklósmkp-skerületielöljáró-helyettes,majdígyfolytatta:

Úgy gondoltuk, hogy ezt a kérdést csak akkor lehet pozitívan kezelni, ha minden eddigi
lerakódástól megszabadítjuk, és teljesen tiszta lappal kezdünk. Az első lépést az SDK
képviselői – František Mikloško, Pavol Hrušovský és Peter Zajac tették meg, ők javasol-
ták, hogy próbáljunk tárgyalni a dologról, de konkrét elképzelésük még nem volt. Sebők
Zoltántól, az MKP komáromi szervezetének elnökétől származik a szoborpark ötlete, a
Palatinus Polgári Társulás ebből kiindulva javasolta, hogy az Európa-udvarban állítsák fel
szent Benedek, Cirill és Metód, valamint a II. János pápa által 1999 októberében rende-
zett püspöki szinóduson Európa patrónáivá kinevezett Siennai Szent Katalin, a svéd
Szent Brigitta és a keresztről nevezett Benedikta Teréz (Stein Edit) szobrát. Miután indít-
ványunk kedvező fogadtatásra talált, a megvalósítás részleteiről is tárgyalásokat folytat-
tunk az SDK képviselőivel. Megegyezés született arra vonatkozóan, hogy az Európa-udvar
közepén Szűz Mária szobor áll majd, hiszen ő a magyarok nagyasszonya és Szlovákia
patrónája, a kölcsönös előzékenység jeléül pedig a magyar házon Samuel Jurkovič, a
szlovák házon pedig Koós Károly emléktábláját helyezzük el. A tervek szerint a szobrok
életnagyságúak lesznek, a művészi kivitelezésről közös bizottság dönt, a finanszírozást
pedig adományokból oldanánk meg, a Palatinus Polgári Társulás felügyelné. Ezzel a
javaslattal Ján Čarnogurský, a KDH elnöke is egyetértett, de a megvalósításhoz minden-
képpen szükséges még a komáromi képviselő testület jóváhagyása, mely garanciát is
jelentene.30

erreahírrekarolkružel,azelkészültCirillésmetód-szoborfelállításánakügyétfelvál-
lalóComorrapolgáriTársuláselnökeaKomárňanské listy hasábjainreagált.Üdvözölte,
hogyanemrégalakultpalatinuspolgáriTársuláselfogadtaésmegalapozottnaktartja

29 Komárňanské listy, 1999.október8.,2.p.
30 Vrabecmária:Végetéraszoborügy?indulatokéspolitikaifelhangoknélkülkellkeresniaz

elfogadhatómegoldást.Új Szó, 2000.január13.,2.p.
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agondolatot,hogykomárombanszobralegyenCirillnekésmetódnak.avárospolgára-
inaktöbbminttízévesszoborállításitörekvéseihezcsatlakozóésaztképviselőComorra
választmányamegvangyőződveróla,hogyamennyibensikerülvégreelhelyezniaváros
valamelyikparkjábanakéthittérítőmárelkészültszobrát,aznagybanhozzájárulmajd
amagyar és szlovák lakosság közeledéséhez. a szobor elhelyezésének kérdésében
készektárgyalniazilletékesszakemberekkelésavárosiképviselő-testülettelegyaránt.
Véleményeszerintazonbannemszabadfigyelmenkívülhagyniatényt,hogyegyműal-
kotásmárelkészültakéthittérítőről,tehátmegkellgondolni,szükségvan-eújabbki-
adásokraegymásikCirillésmetód-szoborelkészítésére.szerinte,amennyibenmeg-
leszajóakaratazmkpvárosiképviselőirészéről,akkoramármeglévőszoborelhelye-
zésének kérdése a megértés és a tolerancia jegyében végre megvalósulhat. azzal
viszontnemértettegyet,hogyaszobrotvalaholkomáromonkívülállítsákfel.31

avárosképviselő-testülete32 2000. február24-én tartottülésén tűzte ismétnapi-
rendreakéthittérítőszobránakügyét.ezen,avárosiképviselőköntúl,résztvetteka
komáromimaticaslovenskájárásiszervezeténekvezetői,valamintaszentekszobrá-
nakügyétfelvállalóComorra,apalatinuspolgáriTársulásképviselői,smegjelentkísé-
retével a szlovák nemzeti párt képviselője, a korábbi iskolaügyi miniszter, eva
slavkovskáis.amaticaáltalkészíttetett,mármeglévőCirillésmetód-szoborköztérifel-
állításával kapcsolatos kérést a képviselő-testület ismét elutasította, a palatinus
polgáriTársuláseurópaudvarbantervezettszoborállítási tervétviszontelfogadta.az
eseményrőlkovácsJánosképviselő-testületitag,akimárszámosalkalommalosztotta
meggondolataitasajtóbanaszoborralkapcsolatban,33 ezúttalisbeszámoltaképvise-
lő-testületdöntésérőlaKomáromi Lapokban.azautentikusságokánebből idézzüka
lényegesebbsorokat:

…A comorrások legutóbb azt kérték, hogy városi köztéren, a víztorony előtt, vagy a Lehár
szobor melletti parkban helyeztessék el [aszobor]. Ezt a jelenlévő 28 képviselő közül 25-
en elutasították, 1 tartózkodással és 2 ellenszavazattal.
Eva Slavkovská képviselőnő és kísérete azt várta talán, hogy a vitában képviselőtársaim
megokolják elutasító állásfoglalásukat. Nem ez történt. Senki sem magyarázkodott.
Jóváhagyta a tanács elutasító állásfoglalását Miért? Elegünk van már nagyon ebből az
ügyből. Foglalkoztunk vele éppen eleget, az írásos és elektronikus sajtó is aránytalanul
sokat. Hazai és külföldi politikai térre is terelődött az ügy, zsarolásoktól sem tartózkodva,
nem kímélve a hittérítők nemes cselekedeteit és célkitűzéseit sem.
A szoborcsoport felállításának kezdeményezői a legcsekélyebb bizonyítékok hiányában
adták be a szlovák köztudatba, hogy Komáromban keltek át a Dunán, amikor 863-ban
megérkeztek a Nagymorva Birodalom területére, vagyis Szlovákiába. Tudni kell: 1. sem-
milyen kötődésük nincs Komáromhoz, Szlovákia legdélibb járási székhelyéhez, a

31 Dielo,ktoréobohatí[aműalkotás,amelygazdagít].Komárňanské listy, 2000.január7.,5.p.
32 a35tagútestületből29-enamagyarkoalíciópártjánakképviselőivoltak.
33 komáromi cirillometodiáda.Komáromi Lapok, 1999. július16. 2. p.; újraközölve:Új Szó,

1999.július22.,2.p.erreJ.J.aláírással„mitszolgáljonaKomáromi Lapok?”címmelrea-
gáltegyolvasóalapszlováknyelvűváltozatában.Komárňanské listy, 1999.július30.,2.p.
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Csallóközhöz. 2. Ők görögkatolikus hittérítők voltak, tehát nem római katolikusok, mint a
szlovákok többsége […]
[…] A maticás és az eszenpés34 agitátorok 1999-ben áláírásgyűjtést szerveztek az alig
kielégítő kisebbségi nyelvtörvény ellen, közben Cirill és Metód szoborcsoport felállítását
akarják terjedelmes köztéren Komáromban, hogy a nagysurányi gyűléseiket áthelyezhes-
sék hozzánk. Ezt tőlünk telhetően nem engedhetjük meg, SEM CSELLEL, SEM ERŐVEL.35

Lesz rövidesen Cirill és Metód szobor Komáromban kis köztéren, a legreprezentatívabb
helyen, a gyors ütemben épülő nagyszerű Európa udvarban több európai szenttel együtt
egységesen 125 cm magassággal. Ezt már az előbb jóváhagyta a képviselő-testület.
Ha köztéren kell Cirillnek és Metódnak szobor Komáromban, ám legyen, de két helyen
nem tartjuk szükségesnek városunkban. Nyitra után Komáromban lesz másodikként a
szláv hittérítőknek szobra, lehessen máshol is. Az elkészült szoborcsoportot bizonyára
lesz város, amelyik készségesen befogadja. PhDr. Kovács János, a komáromi városi kép-
viselő-testület tagja.36

aszoborügyeedöntésutánnemzárultle,hanemméginkábbfoglalkoztattaaszlovák
nagypolitikaképviselőitis.amaticaslovenskányitraikerületbenműködőalapszerveze-
teinekelnökei2000 júniusában tanácskozásragyűltekösszeabbólacélból,hogya
Cirillésmetód-szoborelhelyezésénekkérdésérőltárgyaljanak.azeszmecsereanyilvá-
nosságkizárásával,zártajtókmögöttzajlott.asajtóbanmegjelentekszerintelutasítot-
táka javaslatot,hogyaszobrotmagánterületenhelyezzékel,miveleztméltatlannak
tartjákakéthittérővelszemben.határozatszületett,hogyamaticaslovenskáahZDs-
szelésazsns-szelazeddigieknélsokkalerősebbkampánybakezdannakérdekében,
hogyaszoborcsoportvégrea megfelelőhelyrekerüljön.37

aCirillésmetód-szoboramatica-székházbejáratafölött

amaticaslovenskámegalakulásának140.,valamintCyrillésmetódnakanagymorva
birodalombaérkezése1140.évfordulója2003-raesett,ennekokánmindenképpfel
akartákállítani a szobrot.mivelmindenerőfeszítésükellenére semsikerült elérni a
városnál,hogyaszoborköztérrekerülhessen,2003-banúgydöntöttek,hogyamatica
slovenskákomáromiszékházánakbejáratafölötthelyezikel.azünnepélyesfelavatást
július12-retervezték.azevangélikustemplomkertjébenkétévigideiglenesenelhelye-
zett1600kilogrammosszoborelszállításaamaticaszékházáhoznemvolt zökkenő-
mentessemműszaki,sempedigpolitikaiszempontból,mivelnemrendelkeztekaszük-
ségesengedéllyelaszoborelhelyezésére.avárosirendőrségmárjúnius30-átólmeg-
figyelésalatttartottaatemplomkertet,hogymegakadályozzaazelszállítást,július5-én
pedigúgypróbáltákmegakadályozni, hogy szolgálati gépkocsijaikkal eltorlaszoltáka

34 eszenpé=sZnp(szlováknemzetipárt)
35 akomáromiÚjvárbástyájánállószoboralattolvashatólatinfelirat(„necarte,necmarte”)

magyarváltozata.
36 Döntésaszoborügyében. Komáromi Lapok, 2000.március10.,3.p.
37 (bec):kampányaszoborért.Új Szó, 2000.július31.,3.p.
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matica-székházhozvezetőközutat.aszobrotszállítótehergépkocsiésadaruúgykerül-
tekiarendőrségitorlaszt,hogyráhajtottaparkosítottterületre,ésmindenhivatalosfel-
szólításellenéreamaticaszékházáhozszállítottákaszobrot.”38

mivelaszervezőknemkértekavárostólengedélytsemazáthelyezésre,sempedig
azépületátépítéséreésaszoborfelavatására,avárosiképviselő-testületésapolgár-
mesteregyarántelítélteazesetet.stanislavbajaník,amaticaslovenskáországoselnö-
keszerintazépületbejáratánakátalakításáhoznemvoltszükségépítésiengedélyre,
csupánbejelentésikötelezettségükvolt,amitmegistettek.ezekutánapolgármester
felszólítottaaszervezőket,hogyharmincnaponbelülszerezzékbeazépítésiengedély-
hezszükségesdokumentumokat.39 aszoborátszállításátkövetőenapolgármestersaj-
tótájékoztatótistartott,segyebekköztazalábbiakatközölte:„Cirillésmetódéletmű-
vétnagyraértékeleméstisztelem,ámaszoborcsoportezekutánkomárombanatör-
vényszegéstszimbolizáljamajdésazarroganciaésa totalitáriusgondolkodásmódot
tükrözi.”kijelentettetovábbá,hogykötelességébőleredőenatörvényáltalbiztosított
igazságszolgáltatáseszközeiheznyúl, s véleményeszerintavárosiképviselő-testület
akár2milliókoronásbüntetéskifizetéséreiskötelezhetiamaticát.40

akéthittérítőszobránakünnepélyesfelavatásáraegyszombatinapon,2003.július
12-énkerültsorkörülbelülhatszázrésztvevőjelenlétében.nagyrészükaközelebbiés
távolabbi környékről autóbuszokkal érkezett. az esemény fontosságát jelezte az is,
hogyafelszentelésenrésztvettJánsokolkatolikusérsek,JúliusFiloevangélikusegye-
temespüspök,valamintJózefnowackiapostolinuncius,aVatikánpozsonyinagykövete
is.amegjelentpolitikusokközöttvoltJánčarnogurskýésrobertFico,valaminttöbb
parlamenti képviselő is.komáromvárosanemképviseltettemagát a rendezvényen,
amitazzalindokoltak,hogyaszoborcsoporttörvénytelenülkerültújhelyére.afelavatá-
si ünnepségre a szélsőséges szlovák pospolitosť több tagja is eljött, nagyrészük a
hlinkagárdaegyenruhájátviselte,deatrocitásranemkerültsor.ennekaszervezetnek
atagjaimásneonácifiataloktársaságában2005-benmárnagyobbszámbanérkeztek
komáromba,hogyakéthittérítőreemlékezzenek,látogatásukvalódicéljaazonbanaz
erőfitogtatásvolt.akormánytólkezdveazsns-igmindenkitkritikávalillettek,szerintük
azországbancsupánamaticaslovenskáképviseliaszlovákérdekeket.ahelyszínre
rövidesenmegérkeztekamagyarneonácikésmásszélsőségescsoportoktagjaiis(egy
részükmagyarországról),azonbanakéttábornemtudottegymásnakesni,mivelezta
rendőrökmegakadályozták.egymástheccelvemindkétoldalonnacionalista jelszava-
katskandáltak,ésnácikarlendítésekreissorkerült„nastráž!”,valaminta„kitartás”
jelszókíséretében.41

38 (pl):Cirillésmetódnagybalhéja.Csallóköz, 2003.július8.,1.p.
39 (vkm):máraszékházonállCirillésmetód.Új Szó, 2003.július7.,1.p.
40 (pl):Cirillésmetódnagybalhéja.Csallóköz, 2003.július8.,1.p.
41 mázsárLászló:náci–akórneve.Delta, 2005.július11.2.p.;sokhűhósemmiért…akció

ésreakció,majdbeavatkozás.Delta,2005.július11.,2.p.,Veľakrikuprenič…nakomár-
ňanskomzhromaždeníslovnéurážky.Delta, 2005.július11.,12.p.
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amikor ii. János pál pápa 2003 szeptemberében harmadszor látogatott
szlovákiába, amatica slovenská a komáromi Cirill ésmetód-szoborcsoport bronzba
öntöttkicsinyítettmásátajándékoztaneki,amithenrykJózefnowackiapostolinunci-
usnakadottátamaticaküldöttsége.42

a2003-as szoboravatást követő évekmegemlékezéseinmár sokkal kevesebben
vettekrészt,leszámítvaaTrianon-emlékműfelavatásaalkalmából2010-benamaticá-
sokésaJanslotavezetteszlováknemzetipártáltalrendezettkonferenciát,amikora
közönségnagyrészétautóbuszokkalszállítottákkomáromba.a2005-bentartottCirill
ésmetód-napimegemlékezésenamatica slovenská szerbiai, ausztráliai és kanadai
szervezeténekképviselőiisrésztvettek,azonbanaránylagkevesenvoltakkíváncsiaka
rendezvényre. stanislav bajaník, a matica slovenská elnöke felolvasta a résztvevők
nevébenmegfogalmazottfelhívást,amelybenarrakértékarobertFicominiszterelnök
vezetteújonnanalakultkormányt,hogyazújkormányprogrambafoglaljanakbeleegy,
anemzeti,kulturálisésszellemiörökség,azemlékművekésműemlékek,anemzeti
identitáséshazafiságszlovákiaiéskülföldivédelmétbiztosítóállamiprogramot.43

mindeközben2009.augusztus20-ánaLúdpiactérenfelavattákszentistvánkirály
lovasszobrát.máraszoborállításánakterve isnagyfelháborodástkeltettanemzeti
érzelműszlováklakosságésapolitikusokkörébenis.

Hamis és cinikus Komárom vezetésének döntése, hogy a Szlovák Köztársaság területén
előnyben részesítette egy magyar király szobrát, miközben hosszú ideje nem képes mél-
tóbb helyet találni a szláv hittérítők, Európa patrónusai, Szent Cirill és Metód szoborcso-
portja számára – jelentette ki Anna Belousovová, a SNS alelnöke hétfőn Pozsonyban.
Bírálta azt is, hogy a Lúdpiac teret, ahol az államalapító király szobra állni fog, ebből az
alkalomból Szent István térre nevezik át. Szent István magyar király volt, Komárom pedig
Szlovákia területén fekszik. Ezért felhívjuk a város vezetőinek figyelmét, tudatosítsák, hol
élnek, és ennek megfelelően viselkedjenek.44

apolgármesterazzalindokoltaLúdpiactérkiválasztásátaszentistván-szoborszámá-
ra,hogyaJókaiközművelődésiésmúzeumegyesület2007-benistvánkirályemlékére
ezenahelyenavatott fel egy kopjafát, s a városnakmárakkor jelezte szoborállítási
szándékátazegyesület.azügyetavárosisfelkarolta,sazönkormányzat98ezereurót
hagyottjóváaszoborra45

a maticások felháborodását szent istván tervezett szobrával kapcsolatban még
inkábbfokozta,hogyaCirillésmetód-szoborelhelyezéséteredetilegőkiserreahelyre
tervezték.nemcsodálkozhatunk,hogyfelmerültakéthittérítőszobraáthelyezésének
terveegyszerintükméltóbbhelyre.akezdeményezéstamaticánkívülaszlovákpoliti-

42 https://ujszo.com/kozelet-kozelet/szentesiteni-szeretne-tettet-a-matica [utolsó letöltés:
2018.11.12.]

43 (pad):Cyrilametódpokojní[Cirillésmetódnyugodt]Csallóköz – Žitný ostrov, 2005/28,10.p.
44 (vkm,mti):nemCirillelésmetóddal,amódszerrelvoltabaj.azsns-neknemtetszik,hogy

komárombanszobrotemelnekszentistvánnak.Új Szó, 2009.február10.,11.p.
45 uo.
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kusokegyrészeisfelkarolta,sasajtóbanfolyamatosanjelentekmegazüggyelkapcso-
latoskülönfélenyilatkozatok.

„az ország legégetőbb problémája a komáromi Cirill ésmetód-szobor, Ján slota,
annabelousovová,VladimírmečiarésrobertFicoisezzelfoglalkozik.robertFicolas-
san már pro urbe díjat érdemel, annyira népszerűsíti komáromot” – nyilatkozta
bastrnákTiborpolgármesterannakapropóján,hogyaszlovákkormányfőszécsényben
komáromi találkozóra invitáltabajnaigordont.miutánazönkormányzatméltóhelyet
talál Cirill ésmetód szobrának, azt és a szent istván-szobrot közösen keresnék fel
bajnaival,nyilatkoztaaminiszterelnök.atervetannabelousovovásns-alelnökkifogá-
solta,mertszerinteFico„gyakorlatilagamagyarkormányfőtámogatásátkériegyszo-
borelhelyezésére,amiszlovákterületenállna”–mondta.Ficoaztnyilatkozta,levélben
fordultbastrnákTiborhozahittérítőkszobrakapcsán,apolgármesterazonbancáfolta,
hogykapottvolnailyenlevelet.

Kijelentette, hogy az önkormányzat kezdettől fogva kifogásolta azt a módszert, ahogyan
a Matica slovenská – semmibe véve az önkormányzatiság elvét – a városra erőltette a
szoborcsoportot. Új fejlemény, hogy csütörtökön Vladimír Mečiar egy új Cirill és Metód
emlékmű elhelyezését vetette fel Bastrnáknak. „A HZDS elnöke arról érdeklődött, hogyan
lehetne túllépni a szoborvitán. Azzal viszont tisztában van, hogy bármilyen köztéri alkotás
elhelyezése önkormányzati döntéstől függ” – mondta a polgármester. Bastrnák beszá-
molt arról is, hogy a Szent István szobor leleplezését követően levélben kért találkozót
Ficótól, amire nem jött válasz. „Meggyőződésem, hogy a szoborbizottság nem követett el
hibát, de aggaszt, hogy Szent István szobrának felállítása politikai játékszerré vált. A kor-
mányfőtől az egyre mérgesedő helyzet megvitatása céljából kértem találkozót.46

amaticaslovenskákomáromiszervezeténekközbenújelnökelettJozefčernekszemé-
lyében,akiabékésmegoldásokésazegyüttműködésekhívevolt,saztazálláspontot
képviselte, hogy a szoborcsoport maradjon a helyén, nincs szükség áthelyezésére.
elmondta, hogy a komáromi szervezet véleményét senki sem kérdezte az ügyben.
megjegyezzük,hogymiutánFicofelvetetteazáthelyezésötletét,azegyikblogonnép-
szavazás indult, amelyremajdnem500 szavazat érkezett, s ezek kétharmadaazt a
véleménytképviselte,hogyaszobormaradjonahelyén.47

a város polgármestere és robert Fico kormányfő levélváltására is sor került az
ügyben,sfelmerültaszoborcsoportméltóhelyrevalóáthelyezésénekterveis.apolgár-
mester a matica-székház bejárata fölött álló szobor áthelyezését nem támogatta,
inkábbegykompromisszumosmegoldástszorgalmazott.Vladimírmečiar,ahZDselnö-
ke felvetetteegyújszoborkészítésénekötletét, illetveannakelhelyezésétkomárom
valamelyikközterén.48

46 (vkm):kétCirill,kétmetódkomáromban–szoborspecialistapolitikusok.Új Szó, 2009.szep-
tember12.,1.p.

47 (vkm):amaticanemkériCirillésmetódszobránakáthelyezését.nemméltatlanaszékház
homlokzata. Új Szó, 2009.október14.,2.p.

48 (vkm):egyikszoborjön,amásikmegy?bastrnákpolgármesterszerintolyanmegoldástkell
találni,amimindenkinekmegfelel. Új Szó, 1999.szeptember19.,4.p.
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Valószínűlegnemvoltvéletlen,hogyaJánslotaáltalirányítottszlováknemzetipárt
2010márciusábankomárombanünnepeltemegalakulásának20.évfordulóját.ebből
azalkalombólbelousovováalelnökkelközösenmegkoszorúztákCirillésmetódszobrát.
azsnselnökeszégyenneknevezte,hogyéletüketveszélyeztetve,létránkellettfelmász-
niukamaticaslovenskáhelyiszékházánakhomlokzatánelhelyezettszoborcsoporthoz,
miközbenaszentistván-szoborméltóhelyenállkomáromban.49

Cirillésmetódakörforgalomközepén

mivelrobertFiconemtudottmegegyezniavárosvezetésével,egypozsonyisajtótájé-
koztatónkijelentette,úgydöntött,hogyaszobrotamatica-házbejáratafölüláthelyez-
tetiegyméltóbbhelyre:

…Komárom beleegyezése nélkül is keresztülviszik, hogy a szoborcsoport „méltó helyre”
kerüljön. Tény hogy erről a „méltó helyről” ott és akkor konkrétan nem esett szó, de nagy-
ban valószínűsíthető, hogy a kormányfő a Rákóczi és Megyercsi út kereszteződésében, a
város legforgalmasabb pontján épülő körforgalmat értette alatta. Még pontosabban:
annak kellős közepét.
Az említett sajtótájékoztatón Fico Bastrnák Tibort, Komárom polgármesterét is bírálta,
mondván: lehetetlen volt együttműködni vele a szobor áthelyezésének ügyében.
Bastrnák ezt a vádat a Joj TV-nek adott nyilatkozatában határozottan cáfolta, és kijelen-
tette: éppen Fico volt az, aki gyakorlatilag minden tárgyalási kísérlet elől elzárkózott a kér-
désben. A polgármester továbbra is fenntartja, hogy az „államilag kijelölt” helyszín,
legyen az bárhol, csak ellenérzéseket szülne a lakosság körében; sőt akár önkényuralmi
jelképpé is degradálhatná a szobrot…50

ebbenazidőszakbanépültakossuthtérikörforgalom,smivelezaterületnemaváros,
hanemazállamtulajdonátképezi,aszoborügyétfelkarolónagypolitikaképviselőiésa
maticaországosvezetőiúgydöntöttek,akörforgalomközepénállítjákfelahittérítők
szobrát.Úgygondolták,akörforgalomesetébennincsszükségavárosvezetésjóváha-
gyására,ígyapolgármesternemtilthatjamegazelhelyezést.

2000.júliusvégénmegkezdtékakörforgalombanaszobortalapzatánaképítésétésa
környezetkialakítását.azmkpkomáromihelyiszervezetenemértettegyetatervvel,s
azalábbiállásfoglalásttetteközzé:

Az MKP komáromi helyi szervezetének elnöksége megdöbbenését fejezi ki a Kossuth-téri
körforgalom közepén épülő talapzattal kapcsolatban. Mint kiderült, a talapzat és az arra

49 a matica-ház tetejéről ébresztette a nemzetét slota. a szlovák nemzeti párt éppen
komáromottiszteltemegmegalakulása20.évfordulójánakmegünneplésével.Új Szó, 2010.
március8.,1.p.

50 Vas gyula: Fico komárom beleegyezése nélkül is költöztetné a Cirill és metód szobrot.
https://parameter.sk/fico-komarom-beleegyezese-nelkul-koltoztetne-cirill-es-metod-szobrot
[utolsóletöltés:2018.11.12.]
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szánt, meg nem nevezett szobor engedélyeztetési eljárása megkérdőjelezhető. Az illeté-
kes szervek nyilatkozata alapján elmondható, hogy nyilvánvaló törvénytelenségről van
szó. Az arra hivatott szervek nem a jogszabálynak megfelelően végzik munkájukat, pedig
a törvény értelmében azonnal el kell rendelni az ilyen tevékenység beszüntetését. Az
MKP komáromi helyi szervezetének elnöksége mélyen elítéli a jogállamiság vívmányai-
nak állami szintű porba tiprását és a politika ilyen irányú terjeszkedésének arroganciáját,
amellyel súlyosan árt a helyi közösségek békés egymás mellett élésének.
Andruskó Imre elnök, Czíria Attila és Szabó Béla alelnökök.51

a szobor áthelyezésére a körforgalomban előkészített magas talapzatra július 2-án
került sor.azátszállításnemvolt zökkenőmentes,ugyanisakomáromibósza János
elálltaaszobrotszállítóteherautóútját,ésaszoborállításiengedélytkövetelte.Vladimír
matejička, a smer komáromi parlamenti képviselője másokkal együtt megpróbálta
elrángatni,őazonban lefeküdtazúttestre,deröviddulakodásutánsikerültelcipelni
onnan,ésaszobrotszállítóteherautófolytathattaútját.bastrnákTiborkomáromipol-
gármesterközbenbejelentésttettarendőrségen,személyesenbeszéltajárásifőkapi-
tánnyal,arraszólítvafelarendőrséget,hogyintézkedjenekanembejelentettrendez-
vénnyelkapcsolatban.elmondta,hogycsakafentmáremlítettbószaJánosjelentette
begyülekezésiszándékát.aszervezőkazértnemkérteképítésiengedélytavárostól,
mertvéleményükszerinterrenemisvoltszükség,hiszenaterület,ahováaszobrotállí-
tották,nemképeziavárostulajdonát.52 akormányhivatalbanpedigazzalutasítottákel
arendezvénnyelkapcsolatostörvényszegésvádját,hogyagyülekezésitörvényegyebek
köztazt iskimondja:haakormányképviselője is résztveszegynyilvánosrendezvé-
nyen,nincsszükségbejelentésre.53

anagynyárihőségmiatta június4-i szoborleleplezésiünnepségkezdetét18.00
óráratűztékki,savendégeketazalkalmiszínpadföléemeltsátorvédteanaptól.

azellentüntetéstszervezőbószaJánosmár jóvalarendezvénymegkezdéseelőtt
feliratokaterősítettfel,amelyekena„nemzetiösszetartást,autonómiát!”és„necarte,
necmarte”[semcsellel,semerővel]feliratokszerepeltek.hangsúlyozta,hogynema
szobor,hanemahatalomarroganciájaellentüntetnek.megafononkeresztülbeszélta
jelenlévőkhöza jogállamiságotkérveszámon,majdugyancsakmegafononkeresztül
lejátszottaerkelBánk bán címűoperájábólaHazám, hazám áriát.aszélsőjobboldali
hatvannégyVármegye ifjúságimozgalom tüntetőimagyarésszlováknyelvű táblákat
tartottakaz„Üdvözöljükavárosunkbaérkezettszlovákturistákat”felirattal.arésztve-
vőkegyrészekülönautóbuszokkalérkezettarendezvényre,azünnepségmegkezdése-
korkb.500-antartózkodtakahelyszínen.robertFicoéskíséretepárperccelazavatási
ünnepség megkezdés előtt jött meg, az ellentüntetők füttykoncerttel és fujolással
fogadtákőket. arendezvényenuralkodóakkorihangulatérzékeltetéséhezjóadalékaz
alábbirészletazÚj Szó munkatársánakhelyszínitudósításából:

51 Új Szó, 2010.július3.,5.p.
52 https://www.bumm.sk/archivum/2010/07/02/43811_athelyeztek-cirill-es-metod-komaro-

mi-szobrat[utolsóletöltés:2018.11.12.]
53 V.krasznicamelitta:hittérítőkakörforgalomközepén.Új Szó, 2010.július6.,1.p.
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A tér egyik szegletében két magyar meg egy hatvannégy vármegyés zászló lengedez. A
Harmónia AT Polgári Társulás tartja itt hivatalosan bejelentett akcióját, molinókon adva
a rendezvény közönségének tudtára, hogy „Megoldás az autonómia!” A dunaszerdahelyi
Cséfalvay Pál beszél épp a hallgatóságához, megidézve a magyar népet és Komárom
lakosságát ért történelmi sérelmeket. Az ellenállás egyedi módját ajánlja a helyiek figyel-
mébe: „Javaslom, hogy minden héten vigyenek ki egy rakás trágyát a trianoni emlékmű-
re, meg erre a szoborcsoportra is – kiabálja a megafonba. – Az még nem büntetendő,
csak kihágás…!” Szűk, mondhatni baráti körben máris tapsot arat. „Aki magyar, álljon át
hozzánk!” – fordul később az eseményeket az út túloldaláról szemlélő komáromiakhoz.
„Álljon át tehozzád a polgármester, aki húsz éve abból él, hogy magyar, ilyenkor meg
nincs sehol!” – hangzik odaátról a válasz […]54

afúvószenekarjátékautánaszobormellettfelsorakoztakazelnökipalotadíszőrségének
tagjai, kezdetét vette az ünnepség. a szlovák himnusz elhangzását követően a smer
komáromi parlamenti képviselője, Dušan Jarjabek operaénekes énekelt, majd a
miatyánkotadtaelőószlávnyelven.őtkövetőenrobertFicomondtaelbeszédét,amitszi-
rénázássaltöbbszörmegzavartakatüntetők.55 aszoborcsoportfelállításátFicominiszter-
elnök beszédében szimbolikus tettnek nevezte. elmondása szerint ezen a napon
szlovákia állampolgárai és a komáromi lakosokegyszerre két ajándékot is kaptak. az
egyikakörforgalom,amelymegkönnyítipozsony,érsekújvárésbudapestirányábaaköz-
lekedést.amásikajándékpedigazegyesülteurópaösszetartozásánakszimbóluma,a
szalonikihittérítőkszobra.atovábbiakbanmégakövetkezőkethangsúlyozta:

...Mi, szlovákok úgy tekintünk a saját és az európai történelemre, hogy minden
esetben azt emeljük ki belőle, ami összeköt bennünket […] Mivel a történelmi
Magyarország történelme a mi történelmünk is, a szlovákok elfogadták Szent
István komáromi szobrát. Azonban Cirill és Metód voltak azok, akik az ő uralko-
dása előtt másfélszáz évvel korábban elhozták Szlovákia területére a keresztény
civilizáció legnemesebb gondolatait. Hiszem, hogy Komárom lakosai megfelelő
polgári erénnyel viszonyulnak majd Szent Cirill és Metód szobrához, akik a szlo-
vákok számára a legmagasabb rangú apostolok, a pápa által megszentelt pat-
rónusai Európának, amit az a tény is bizonyít, hogy július 5-e állami ünnep.56

arendezvényeredetilegtervezetthelyszínitelevíziósközvetítéseelmaradt,azonbana
televíziómunkatársai jelenvoltak, rögzítettékazeseményeket.azelőzetes tervekkel
ellentétben ismeretlenokokbólaszoborcsoport felszenteléseugyancsakelmaradt.a
miniszterelnökutánnyitramegyeelnöke,milanbelicaszónokolt,őt Jozefmarkuš,a

54 Lőrinczadrián:Ficojutalomjátéka:nyáriruha,hetykekismellénnyel.Vidámvasárnapotszer-
vezettaleköszönőkormánynéhánytagja,illetveamaticaslovenskákomáromban.Új Szó,
2010.július7.,11.p.

55 https://www.bumm.sk/archivum/2010/07/04/43862_ficoek-felavattak-cirill-es-metod-
komaromi-szobrat[utolsóletöltés:2018.11.12.]

56 http://www.pluska.sk/slovensko/spolocnost/r-fico-odhalil-premiestnene-susosie-cyrila-
metoda.html[utolsóletöltés:2018.12.20.]
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maticaslovenskáországoselnökekövette.amikormarkušahittérítőkdunaiátkelésé-
vel kapcsolatosgondolatait osztottamegahallgatósággal, aVág irányábamutatott,
nagy derültséget keltve ezzel elsősorban a rendezvény ellen tüntetők táborában.
amikorrobertFico,Jozefmarkušésmilanbelicasegítségévelátvágtaaszalagot,majd
lelepleztékaszobrot,azellentüntetőkhangosanfújoltakésfütyültek.57

Jozefčernek,amaticaslovenskákomáromielnökeaszoboravatásiünnepségide-
jénéppenaDunaj népiegyüttesselkülföldönturnézott,elítélteaztamódot,ahogyana
szoborcsoportáthelyezésérőladöntésmegszületett,saztisszóvátette,hogyaszobor-
avatásiünnepségenarendezőkteljesenignoráltákamaticaslovenskáhelyiszerveze-
ténekképviselőit,skorábbansenkisemkértekiavéleményüketazáthelyezésselkap-
csolatban.58

Cirillésmetódszobraazáthelyezésétésismételtfelavatásátkövetőentovábbrais
témavoltasajtóban,mivel ismeretlenektöbbször ismegrongálták.elsőalkalommal
2010 decemberében valaki sárga festékes patronokat dobott a szoborra. amatica-
székházonjóvalkorábbanelhelyezettemléktáblátszinténösszetörték.Jozefčernek,a
matica slovenská komáromi szervezetének elnöke feljelentést tett a rendőrségen.
Véleményeszerintaszobron500,amárványtáblábanpedig1500euróskárkeletke-
zett.59 azegyJobbkomáromértpolgárikezdeményezéstagjaiakövetkezőnaponmár
leistisztítottákaszoborrólasárgafestéket.közösségioldalukonazalábbibejegyzést
tettékközzéazüggyelkapcsolatban:„nemértünkegyetaszoborcsoportelhelyezésé-
nekarrogáns,törvénytelenmódjával,provokatívkörülményeivel,deazzalsem,hogyaz
ünnepekelőttvalaki ilyenolcsóprovokációeszközévétegye,egymásnakugrasztvaa
békés polgárokat.” a matica slovenská komáromi elnökét kellemesen meglepte a
letisztításhíre,ésazonnalkifejezteköszönetétatársulásképviselőinek.60

2011.januárelejénismétleöntöttékfestékkelaCirillésmetód-szobortalapzatát,
de ezúttal valószínűleg kalapáccsal próbáltákmeg szétverni, a nyomok alapján leg-
alábbiserrelehetettkövetkeztetni.akárt1300eurórabecsülték.asajtómunkatársa
megkérdezteVladimírmatejičkát,asmerkomáromiparlamentiképviselőjét,aszobor
áthelyezésénekkezdeményezőjét,hogyarongálásokatlátvaszerintevolt-eértelmea
körforgalomközepébeáthelyezniaszobrot.aztválaszolta,hogyvolt,mivelavárosnem
találtnekiméltóhelyet.61

57 https://www.bumm.sk/archivum/2010/07/04/43862_ficoek-felavattak-cirill-es-metod-
komaromi-szobrat[utolsóletöltés:2018.12.20.]

58 V.krasznicamelitta:hittérítőkaforgalomközepén.Új Szó, 2010.július6.,1.p.
59 V.krasznicamelitta:LeöntöttékCirillésmetódszobrát.Folytatódnakakomáromiszobor-és

emléktáblarongálások.Új Szó, 2010.december20.,2.p.
60 (vkm):Letisztítottáka festéketCirillésmetódszobráról.elutasítjákaprovokációt.Új Szó,

2010.december22.,10.p.
61 V.krasznicamelitta:ÚjramegrongáltákakomáromiCirill-metód-szoborcsoportot.egyhóna-

ponbelülmásodszoröntöttéklefestékkel–ezúttalakalapácsiselőkerült.Új Szó, 2011.
január8.,5.p.
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2015. júniuselejénaFontos vagy!mozgalom62 a talapzaton szereplő „sv.Cyril a
metod”felirataláannakmagyarváltozatát,a„szt.Cirillésmetód”feliratotragasztotta.
amozgalomÚj Szónaknyilatkozóképviselőjeakciójukkapcsánarraisemlékeztetett,
hogy 2010-ben robert Fico a város beleegyezése nélkül avatta fel a szobrot, majd
elmondta: „azmég fájóbb,hogykomárommagyar lakosságátmégaszobormagyar
nyelvű feliratával sem tiszteltékmeg.mi ezt a tiszteletlenséget kijavítottuk. Cirill és
metódeurópa védőszentjei, többnyelvenbeszélőművelt emberek voltak.bizonyára
nemfájnekik,hogymostantólamagyarábécébetűitismegtaláljukaszobortalapza-
tán.”azesetnemokozottbotrányt,amaticaslovenskákomáromielnökecsupánazt
sajnálta,hogyafeliratkészítőinemkerestékfel,hogytervüketveleismegbeszéljék.63
akiragasztottfeliratmégaznapesteeltűnt.eztkövetőenaFontosvagy!mozgalomés
amshelyielnökemegállapodott,hogyugyanolyantípusúésméretűfeliratotkészíte-
nek,mintamilyena szlováknyelvű, smajdközösen ragasztják fel a talapzatra.64 az
aktusrajúnius24-énkerültsor,smegegyeztek,hogyegytöbbnyelvűinformációstáblát
készíttetnekéshelyeznekelaszoborcsoportközelében,ezekahittérítőkkelkapcsolat-
banistartalmaznakmajdinformációkat.aFontosvagy!mozgalomelnöke,„akétnyel-
vűségiküzdelmekterénszimbolikusjelentőségűek”tartjaafeliratközöselhelyezését,
demegjegyezte:„aszoborcsoportelhelyezéséveltovábbrasemértünkegyet,shajövő
márciusbanváltoznaapolitikaihelyzet,kezdeményezzük,hogyméltóbbhelyrekerül-
jön.”65 amagyar feliratot 2015. november elején ismeretlenek ismét eltávolították a
szobortalapzatáról.amagyarfeliratmiattatalapzatkészítője,miroslavruskotiltako-
zott,mivelszerinte„megbontjaazépítményjellegét”,ésaspeciálisépítésihivatalhoz
fordult jogorvoslatért az ügyben. a Fontos vagy! elnöke, halász béla csalódásának
adottkifejezést,debízikbenne,hogyapolitikaiviszonyokmegváltozásávalmajdlehe-
tőségnyílikarra,hogyaszoborcsoportoteltávolítsák jelenlegihelyéről.amaticaslo-
venskáelnökeelmondásaszerintazesetetkövetőenfelvettékakapcsolatotmiroslav
ruskóval,ésmegkérték,hogykészítsenarchitektonikaitervezetet,amitazonbanegye-
lőrenemkaptakmeg.66

Jelenlegcsendvanaszoborkörül,sremélhetőlegarengetegenergiátfelemésztő,
azindulatokat,ellentéteketszítószoborháborúajövőbennemfolytatódik.

62 ahalászbélaáltalvezetettFontosvagy!mozgalomélén2016-banbekövetkezettszemély-
cserérőlmegjelenthírt(http://korkep.sk/cikkek/facebook/2016/09/03/halasz-bela-teljes-
csodbe-viszik-a-fontos-vagy-kezdemenyezest/) követően már nem találtam a mozgalom
továbbitevékenységévelkapcsolatosinformációkat,úgytűnik,mamárnemlétezik.

63 (vkm):Cirillésmetódmagyarul.kétnyelvűsítőakció. Új Szó, 2015.június10.,1.p.
64 (vkm):közösenhelyezikelamagyarfeliratotaCirill-metód-szoborra.Új Szó, 2015.június13.

5.p.
65 V.krasznicamelitta:közöskétnyelvűsítéskomáromban.együtthelyezteelamagyarfelira-

totamaticaslovenskáésaFontosvagy!Új Szó, 2015.június24.,13.p.
66 V.krasznicamelitta:eltűntamagyarfelirataCirill-metód-szoborról.Új Szó, 2015.november

6.,5.p.
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iLona L.JuhásZ
The sTaTue oF sainTs CyriL anD meThoDius in komárno

The slovak national culture-heritage organizationmatica slovenská decided in
1990toerectastatueinkomárnotothetwoslavonicmissionaries,ss.Cyriland
methodius.Theyjustifiedtheirrequestaddressedtothetown´sassemblyonthe
groundsthatthetwomissionariescrossedtheDanubein863atthisparticular
placeandsteppedontheterritoryofthegreatmoravianempire,whichallegation,
however, has not been historically proven. The assembly of the town with a
hungarianmajoritypopulation rejected the request forplacing thestatueona
publicsquarewiththeargumentthatthetwosaintsarenotinterconnectedwith
thetowninanyway.Theyofferedanunusedchurchforthestatue´splacement
instead.maticaslovenskádidnotaccepttheproposal,andtheytriedforseveral
yearstoachievethatthealmost4metreshighstatue—whichhasbeenbuiltby
that time—is placed in a public square. The wrangling over the statue´s
emplacement had gradually taken on proportions and it had spread to
countrywidelevels,andwasjoinedbynotonlylocalsbutalsotoprepresentatives
of slovak politics and of the Catholic Church. The sculptures were placed in
2003—without the town´s permission—above the entrance of the komárno
branch´sbuildingofmaticaslovenská,thenin2010,upontheinterventionofthe
thenprimeministerrobertFico,theyplaceditinaroundaboutonastate-owned
publicroad.Thisstudypresentstheprocessandthebackgroundofthis“statue
war”lastingalmost20years.
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eDuarD nižňanský–Denisa nešťákoVá

azantiszemitizmuspolitikájaszlovákiábanésa
svédkirályságintervenciói1942–1944/45

közöttaszlovákiaizsidókérdekében

eDuarD nižňanský–Denisa nešTákoVá
Theantisemitismpolicyinslovakiaandtheinterventionsofthekingdomofswedenbetween1942and
1944/45aimedatrescuinginFavouroftheJewsinslovakia

keyWords:sweden,slovakia,1942–1945,Jews,antisemitism,holocaust,JozefTiso,erlingeidem

azeurópaizsidókmegsegítésétcélzósvédigyekezetekkutatása

Leszögezhetjük, hogy a holokausztkutatás történetében hiányzik a szlovákiai zsidók
megsegítését célzó svéd igyekezetekkutatása.ennekegyikokaaraulhilbergáltal
végzettkutatások(hilberg1994)máignagyontiszteletbentartottnarratívájaésmódja
–melylépésrőllépésrekövetifigyelemmelazsidókonelkövetetterőszakeszkalálódá-
sát, a „zsidó” fogalmának definiálásától az üldöztetés legkülönfélébb módjain át a
tömeges gyilkosságokig –, amely amentőakciókat a kutatás perifériájára szorította.
ennekellenéreazeurópaizsidókmegsegítésétcélzósvédigyekezetektöbbsége(svéd
mentőakciók norvégiában, Dániában és magyarországon) rekonstruálódott. a
svédországgalésamentőakcióivalfoglalkozóelsőtudományosmunkamára20.szá-
zad 80-as éveinek elején megjelent. ezzel párhuzamosan 1981-ben megalakult a
raoulWallenbergegyesület(l.pl.anger1985;berger2004;Lajos2007;Lévai1988;
Villius1966).a90-esévekbenmegnyíltazegykorikeletiblokktöbblevéltára,amilehe-
tővétetteaholokausztsfőszereplőinekelmélyültebbkutatását,köztüktermészetesen
amegmentőkétis(l.Carlbäck-isotalo1992).

konkrét munkákat említve richard breitman a svédországban zajlott amerikai
mentőakciókkal,ezekeredményességéveléseztkövetőensvédországazonigyekeze-
tével foglalkozott, hogy az európai zsidóknakmenedéket nyújtson (breitman1993).
steven koblik alapműve részletes betekintést nyújt az európai zsidóságnak nyújtott
segélykísérletekegyesfázisaiba(koblik1989).simomuirlegújabbkutatásakimutatja
a finn és a svéd zsidó közösség együttműködését azt követően, hogy aWehrmacht
átvetteahatalmatmagyarországonsazezzelösszefüggő,afinnországizsidókpoten-
ciálisveszélyeztetését(muir2016).Csakmegerősíthetjükazismerttényt,hogyasvéd
akciók ez ideig a dániai, norvégiai és magyarországi fejleményekre korlátozódtak.
Tanulmányunkazokatazezideigtöbbé-kevésbéismeretlensvédintervenciókattaglal-
ja,melyekaszlovákiaizsidókmegsegítésétésmegmentésétcélozták.
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a szlovákiai holokausztkutatók a svédmentőakciók kérdéskörével valóban csak
nagyonérintőlegesen foglalkoztak.bárhozzátehetjük, hogyerlingeidemsvédérsek
Jozef Tisónak írt levelét már 1992-ben publikálták (prečan–kamenec–škorvánek
1992,221–222.p.).alevélszövegemegjelentaszlovákiaiholokausztottaglalódoku-
mentumok4.kötetébenis(nižňanský2003,287–289.p.),melyszöveghezfőlegnáci
intézményekdokumentumaitársulnak.Decsakhlavinkaésnižňanskýkönyvébőlsze-
rezhettek az olvasók tudomást „az uppsalai érsek személyes intervenciójáról”
(hlavinka–nižňanský 2009, 131. p.), noha minden egyéb információnak híjával
vagyunk.hangsúlyoznunkkell,hogyasvédésaszlovákfélközöttitárgyalásokkulcs-
szereplőjéről,bohumilpisskorólatörténettudománysemmitnemtud.Ígylogikus,hogy
errőlakérdésrőlvitasemfolyt.hasonlóankijelenthetjük,hogyezekazakciókasvéd
történettudományvagyaholokausztkutatásszámáraisismeretlenek.

ugyanakkormegkell jegyezni,hogyasvéd intervenciókkutatása irántinemkellő
érdeklődés nem a dokumentumok hiányának eredménye. Tanulmányunk a háborús
szlovákállamés asvédország közötti hivatalos levelezés alkotta dokumentumokon
alapszik,melyekhozzáférhetőkaszlováknemzetiLevéltárban(azalábbifondokban:
národný súd, ministerstvo vnútra, ministerstvo zahraničných vecí, kancelária
prezidentarepubliky),anyitraiállamiLevéltárnyitrairészlegében(fond:okresnýúrad
nitra). egy további felhasznált dokumentum a Jad Vasemből származik (fond:
auswärtiges amt, inland ii), mely a szlovák olvasók számára férhető hozzá. a
bundesarchivberlindokumentumai(fond:südosteuropagesellschaft)utalnakaszlo-
vák–svédkapcsolatokra.aszlovákiábanhozzáférhetődokumentumokonkívülfeltéte-
lezhetően több jelentős dokumentum található svédországban, izraelben és
oroszországban,ezektanulmányunkírásaidejénszámunkraegyelőrenemvoltakhoz-
záférhetők.

aszlovákiaizsidókérdekébenfolytatottsvédintervenciókravonatkozóeredetihipo-
tézisünkben feltételeztük, hogy a svédmentőaktivitások csak egyéni, a deportálást
megakadályozandóesetekrevonatkoztak.akutatáskomplikáltabbhelyzetetésakér-
déskörösszetettségéteredményezte.atanulmányszövegea2.világháborúalattisvéd
ésszlovákképviselőkköztimagán-éshivataloslevelezésekhangjátfoglaljamagában,
valamintmindkét fél érdekeltségéta zsidómentésbenegyéni eseteket illetően,dea
háborússzlovákiazsidóállampolgáraiegészérevonatkozóanis.

aszlovákiaizsidókmegsegítésétcélzósvédigyekezetek

mintmárleszögeztük,ellentétbenazsidókmegsegítésérevonatkozósvédországiérde-
keltséggelDániában(l.pl.hong2012;pundik1995;Weiß1991),norvégiában(hilberg
1994) vagy magyarországon (pl. bauer 1994; hilberg 1994; Der kästner bericht…
1961),aszlovákiaizsidókmegsegítésétcélzósvédigyekezetekrőla2.világháborúide-
jéncsaknagyonkevesettudunk.Tanulmányunkafellelt,hivatalosjellegűésdiplomá-
ciailevelezésdokumentumainakkritikaivizsgálatátnyújtja,hogyösszefüggéseibenlás-
sukaszlovákiaizsidóktragédiájánakmegelőzésétcélzósvédigyekezeteket.Figyelmet
szentelünkasvédországiszlovákkonzul,bohumilpisskoszemélyénekis,akinekport-
réjateljesenhiányzikaholokausztkutatásban.azőaktivitásaibetekintéstnyújtanaka
svéd intervenciókba mint olyan akciókba, melyek ellentétben álltak a háborús
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szlovákia antiszemita politikájával, mely 1942-ben a zsidók szlovákiából történő
deportálásábatorkolltak.

az eddig ismeretlen közvetlen forrásokon alapuló tanulmányunkat három részre
osztottukfel.azelsőbenáltalánosösszefoglalójátnyújtjuka„zsidókérdésmegoldásá-
nak”szlovákiában.

eztkövetőensvédországintervencióinakháromstádiumátvizsgáljuk,ésaszlovák
minisztériumokezekreadottválaszait.ezaháromstádiumtematikailagéskronológia-
ilag iskülönbözikegymástól.azelsőesetaz1942-es intervenciókraszorítkozik, sa
zsidószármazásúszovjetállampolgárokravonatkozik;amásodikbanaz1942–1944
közötti, a szlovákiai zsidók individuálismegsegítésére vonatkozó intervenciókról van
szó;azutolsóstádiumpedigazegészszlovákiaizsidóközösségügyébenfogantinter-
venciókatjelenti1944–1945között.különöshangsúlytkapasvédországiszlovákkon-
zul,bohumilpisskoéserlingeidemsvédérdekeddig ismeretlenegyüttműködésea
szlovákiaizsidóközösségmegmentéseérdekében.

Tanulmányunkutolsófejezetétasvédországiintervenciókravonatkozóháborúutáni
csendvizsgálatánakszenteljük.

az autochton antiszemitizmus szlovákiában, tipológiája és képviselői,
valamintaszlovákiaiantiszemitizmusésholokausztpolitikakronológiája

szlovákiaaz1938-asmüncheniegyezményutánmintautonómállammeglepőengyor-
san vált a hlinka-féle szlovák nemzeti párt (a továbbiakban hsĽs) és képviselői,
élükönJozefTisóvalazegypártrendszerdiktatúrájává,nemkülönbenazalapvetőpoliti-
kai,gazdaságiéskulturáliskérdésekrevonatkozóegynézetdiktatúrájává(nižňanský
2004a).

az autochton antiszemitizmus létezett már a két háború közötti időszakban is,
főkéntahsĽssoraiban.Többszintjevolt.elsőkéntakeresztényszintetemlíthetjük,
melyahagyományoskeresztényantijudaizmussztereotípiáibólállt:„azsidókkeresztre
feszítettékkrisztust(…)azsidóknemismertékelkrisztustmessiásként(…)azsidóka
felelősek az »istenember« meggyilkolásáért.” ennek a szintnek a korabeli vallásos
szlovákiábannagyjelentőségevolt,nyilvánvalóanazértis,mertakormányfő,akésőbbi
elnökJozefTisokatolikuspapvolt.azantiszemitizmusnemzetivagynyelvinekisnevez-
hetőszintjeazonazállításonalapult,hogyazsidóknemszlovákok.a„nyelvi”álláspont
abbólisfakadt,hogyazsidókfőkéntnémetülvagymagyarulbeszéltek,esetlegjiddisül.
mivelahsĽsegybenszlováknacionalistapártnakistartottamagát,logikus,hogypoli-
tikájában és propagandájában az efféle antiszemita sztereotípiákat is használta. a
következőfontosszint,melyetahsĽsmárakétháborúköztiidőszakbanismeglova-
golt,agazdaságiantiszemitizmusvolt(olykorszociális-gazdaságiantiszemitizmusnak
isnevezik).ahsĽsazzaligyekezettmagánakpolitikaitőkétkovácsolni,hogyhatalomra
jutásaeseténaszlovákokköztosztjafelazsidóvagyont.azantiszemitizmuskitapint-
hatópolitikaisíkonis.azsidókakonzervatív,nacionalista,klerikáliséskatolikushsĽs
szemébenaliberális,esetlegabaloldalipolitikaképviselőivoltak.etekintetbenahsĽs
állításaibanésagyakorlatbana„zsidóbolsevizmus”fogalmávalisoperált,olyanérte-
lemben,hogylényegébenmindenzsidóaradikális-baloldalikommunizmusképviselője.
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Természetesen hozzáfűzhetjük, hogy konkrét esetekben az antiszemitizmus egyes
szintjei összefolytak (kamenec 1991, Lipscher 1992, nižňanský 2016a). a hsĽs
autochtonantiszemitizmusaazemlítettszinteken,kiegészítveazsidómint„ellenség”
képével (nižňanský2016b) fontos rezonáló alappá vált a saját szlovákantiszemitiz-
mus-politika kialakításában, mely egyaránt jellemezte a hsĽs „mérsékelt szárnyát”
(JozefTiso)ésa„radikálist” (VojtechTuka,alexandermach).ezazalap fokozatosan
realizálódottazsidókérdés„megoldására”vonatkozókormánypolitikainstrumentalizá-
ciójábanésinstitucionalizálásában.JozefTisoelképzelésétaz1939.januárinyilatko-
zatávaldokumentálhatjuk:„azsidókérdéstúgyfogjukmegoldani,hogyszlovákiábana
zsidóknak csak annyi befolyást hagyunk, amennyi szlovákia összlakosságáhozmért
számarányuknakmegfelel.”1 a„mérsékelt”Tiso(nižňanský2015a)anumerusclausus
elvealapjánképviselteazantiszemitapolitikát–tehátazsidóközösségnekaszlová-
kiaitársadalombanbetöltöttszociális,gazdasági,hivatásbeliéskulturálisszerepelimi-
tálásával, vagyis a többségi társadalomhoz viszonyított számarányával, amimintegy
4%-otjelentett.amérsékeltekazantiszemitizmuspolitikájánakelképzeléseitaz1938.
októberi autonómiától kezdve az 1940. júliusi salzburgi tárgyalásokig2 valósították
meg.áma„mérsékeltek”salzburgután(amikorisaradikálisokjutottakpolitikaihata-
lomra)semléptekfelazsidókérdés„megoldásának”radikalizálódásaellen.aradikális
alexandermachmár1939-benkijelentette:„azsidókat,akiknekaranyukvan,ékszere-
ik,gazdagságuk,mindenüttráncbaszedték,seztfogjuktennimiis.(…)akiittnemdol-
gozik,azittennisemfog.kimitösszelopkodott,ittattólelvesszük!Lényegébenezaz
egész zsidókérdésmegoldása!”3 a radikálisok antiszemita politikája főként salzburg
utánrealizálódott.azantiszemitizmuspolitikájaazsidóközösségtömegeselszegénye-
désétvontamagaután,főkéntazsidócégekésvállalkozásoklikvidálásaésarizációja
hatására,valamintakülönfélefoglalkozásokvégzésénekbetiltásamiatt.aradikálisok
nemtörődtekazantiszemitizmuspolitikájánakkövetkezményeivel,így1941őszérea
„zsidóprobléma” szlovákiában súlyos szociális problémává vált. mi legyen a zsidó
lakosságpauperizálttömegével?azantiszemitizmuspolitikájánakeredményeikeresz-
teződtekanácinémetországáltalszervezettholokauszttal,sezekkövetkezményeként
1942-benszlovákiábanelkezdődött a zsidókdeportálása (nižňanský2004b). s bár
ennekapolitikánakmegvoltakamagasajátszlovákgyökerei,gyakranéppenazsidó-
kérdésés„megoldása”képezteahsĽskétpolitikaiszárnyaköztibelpolitikaiharcot.a
radikálisok ezzel is kívánták bizonyítani a náci németország képviselői előtt, hogy
éppenőka„megfelelőek”,akik„jobban”fognakkormányozniszlovákiában,ésvégre-
hajtjáka„szlováknemzetiszocializmust”.elmondható,hogyaszlovákállamlényegé-
benkeletkezéseóta „belsőháborút” folytatott amintegy90 000 zsidóellen, akiket
„idegen elemnek, a szlovák állam ősellenségének” tartott, „gyógyíthatatlan nemzet-
nek,melymásnemzetekrovásáraakarélni”(nižňanský–kamenec2003,6.p.)

1 Slovenská politika,1939.1.27.,2.p.
2 az1940.július27–28.közöttisalzburgitárgyalásokonnémetnyomásraaradikálisszárny

ésanemzetiszocialistaeszmeerősödöttmegszlovákiában.(aford.megj.)
3 Slovák,1939.2.7.,2.p.
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aszlovákiaizsidóközösségelleniintézkedésekszakaszai(1938–1945)
aszlovákiaiantiszemitizmuspolitikájátidőrendbentöbbszakaszraoszthatjuk:

1.azelső(előkészületi)szakasz.szlovákiaautonómiája(1938.10.6.–1939.3.14.)

Lényegében ebben az időszakban formálódott az antiszemitizmus politikájának két
alapvetőkoncepciója,melyekreazautochtonszlovákiaiantiszemitizmusvoltbefolyás-
sal:a„mérsékeltek”ésa„radikálisok”koncepciója.aszlovákiaizsidókmárebbenaz
időszakbanmásodrendűállampolgárokkáváltak.azsidóközösségellenibeavatkozá-
sokebbenaz időszakbanazáltalánosantidemokratikus intézkedések (pl.apolitikai
pártok,a társadalmiés sportszervezetek likvidálása,azönrendelkezőszervekelleni
lépésekstb.)hátterébenvalósultakmeg.alegradikálisabbbeavatkozásnakebbenaz
időszakban amintegy 7500 zsidónak 1938. szeptemberi, szlovákia területéről való
erőszakos, a visszatérés lehetősége nélküli kitelepítése (deportációja) számított –
azokraaterületekre,melyeketaz1.bécsidöntésmagyarországnakítélt.megkezdődött
azantiszemitizmusinstrumentalizációja is.1939. január23-ánazautonómkormány
létrehoztaszlovákiábanazsidókérdésmegoldásárahivatottbizottságot,melynekélén
karolsidorállt,tagjaipedigmikulášpružnský,pavolTeplanský,FerdinandĎurčanský
ésJúliusVirsíkvoltak;ennekabizottságnakszabtákfeladatulazantiszemitatörvény-
alkotáselőkészítését (kamenec1968,nižňanský1998,nižňanský1999,nižňanský
2000,nižňanský2001,nižňanský2010,nižňanský2015b).

2.másodikszakasz.aszlovákállamlétrejöttétől(1939.március14.)DieterWisliceny
németberáter1940.szeptemberimegérkezéséig

ebbenaz időszakbanfogadtákela63/1939számúkormányrendeletet,melyazún.
konfesszionális zsidódefiníciót tartalmazta. rákövetkezően a numerus clausus elve
alapjánmegkezdődött a foglalkozásokkorlátozása, például a zsidó közhivatalnokok-
kal,4 ügyvédekkel,gyógyszerészekkel,5 orvosokkal6 stb.szemben,míga113/1940-es
kormányrendelettel(nižňanský2018a,nižňanský–hlavinka2010a,2010b)megkezdő-
döttazsidóvállalatokarizációjaéslikvidálása.a46/1940-es,aföldreformrólszólótör-
vény100 000hazsidótulajdonban levőföldarizációjáról rendelkezett.elmondható,
hogya„megoldás”elsőkétszakaszaa„mérsékeltek”máremlítettkoncepciójaszerint
valósultmeg.(kamenec1991,Lipscher1992,nižňanský2016a).

3.szakasz(1940.szeptember–1942.október)

a zsidókérdés „megoldása” a radikálisok kezébe került. szlovákiába érkezett Dieter
Wislicenynémettanácsadó(hradská1999).aszlovákparlamenta210/1940-esalkot-

4 L.bővebbena74/1939-eskormányrendeletben
5 L.bővebbena145/1939-eskormányrendeletben
6 L.bővebbena184/1939-eskormányrendeletben
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mánytörvénnyel(melyetTisoállamfőisaláírt)egyévrefelhatalmaztaakormánytazsi-
dókérdés „intézésére”. a kormány ezt követően létrehozott egy speciális intézményt
„központigazdaságihivatal”néven,melyetmegbízottszsidókérdés„megoldásával”,
főkéntazsidóüzletekésüzemekarizációjávaléslikvidációjával.7 megalakultaZsidó
központ(Ústredňažidov),smindenzsidókötelezőentagja lett.8 a303/1941-eskor-
mányrendelet(azún.2.arizációstörvény)azsidóüzemekarizációjátés likvidációját
írtaelő.1941szeptemberébenelfogadtáka198/1941-eskormányrendeletet(azún.
zsidókódex),mely270fajiindíttatásúfejezetettartalmazott.1941őszétőlazsidókér-
dés szociális kérdés lett, mivel az elszegényített zsidók terhére voltak a háborús
szlovák államnak. Létrehozták a zsidó munkatáborok rendszerét (baka 2001,
hlavinka–nižňanský2009,nižňanský2002,nižňanský–baka–kamenec2004).abel-
ügyminisztérium keretében elkezdteműködését a XiV. (ún. zsidó) osztály. a szlovák
állam1942-benelfogadtaanémetfélajánlatát,és1942.március25-tőloktóber20-
igsajáterejéből57transzportotindított(kamenec1991,nižňanský2003,nižňanský
2005,nižňanský2014),melyekbenmintegy58 000zsidótdeportáltamegszálltlen-
gyelterületekenlétesültnácikoncentrációstáborokba.

4.negyedikszakasz(1942októbere–1944augusztusa)

adeportálásokatkövetőenszlovákiábanmintegy20 000zsidómaradt,döntőtöbbsé-
güket különféle típusú kivételek védték. közülük kb. 4500 zsidómunkatáborokban
(nováky,sereď,Vyhne)9 ésaVi.zászlóaljbandolgozott.atöbbiekfőkéntszociálisanés
gazdaságilag szükséges zsidókként arizált üzemekben vagy olyan foglalkozást űzve
dolgoztak,melyekben nem voltak helyettesíthetők: orvosok, állatorvosok,mérnökök
stb.(nižňanský2016a,146–151.p.;nižňanský2018b).

5.szakasz(1944augusztusa–aháborúvége)

a zsidókra vonatkozó valamennyi kivétel érvényét vesztette. ebben az időszakban
főként a szeredi táborból történődeportációkat (mintegy11 500 zsidó) újították fel
aloisbrunnerfelügyeletemellett(hlavinka–nižňanský–ragač2010).szlovákiaterüle-
ténkb.1500zsidószármazásúszemélytgyilkoltakmeg, főkéntazeinsatzgruppeh,
melyetJosefWitiskavezetett(mičev2009a,mičev2009b,šindelářová2009)smely-
nek ahlinkagárda (hg) készültségi osztagai és tábori századai voltak segítségére.
Túlnyomórésztaszlováktöbbséginemzetsegítségével1944/45telénmintegy10 000
zsidómenekültmeg(nižňanský2014).

7 L.bővebbena222/1940-eskormányrendeletben
8 L.bővebbena234/1940-eskormányrendeletben
9 nyitranovák,szered,Vihnye(aford.megj.)
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asvédintervenciókszlovákiában
aszlovák–svéddiplomáciaikapcsolatok

asvédkirályságformálisanmár1939. július26-án,azészak-európaiállamokközül
elsőkéntelismerteszlovákiát.10 svédországhivatalosképviselőjeszlovákiábanifj.emil
stodolalett,1941.augusztus10-én(petruf2011,262–266.p.).aháborúalattfőként
akétországgazdaságiegyüttműködésefejlődött.11 szlovákiátsvédországbanbohumil
pissko12 főkonzulképviselte,akit1943októberébeniktattakhivatalába,miközbenfel-
adata„asvédkirálysággalvalóközvetlenkapcsolatokbebiztosításaésezekfejlődése
alapjainakkiépítése,főkéntazárucseretekintetében”volt.13

1943. november 10-én az alábbiakat jelentette a külügyminisztériumnak:
„meglátogattamChristiangüntherkülügyminisztert,akinagyonkedvesenfogadott,s
nagymegértéssel (…)kétségtelenülnagyhátrány,hogyeztahivatalt–helyivélemé-
nyekszerint–ötpercceltizenkettőelőtthoztáklétre.”14

pisskojelentéseszerintasvédújságíróknemfelejtettekelgúnyoskérdéseketfel-
tenni a svédországi szlovák konzulátus „tartózkodásának” terveit illetően. pissko
főkonzul rendszeresen beszámolt svédországi sajtó aktuális szlovákiai híreiről és a
svéd közvéleményszlovákiára vonatkozóálláspontjairól. 1943. november10-i bizal-
mastáviratábanakülügyminisztériumotpisskoasvédsajtónakaszlovákiaipolitikára
vonatkozónegatívbeállítottságánakokairóltájékoztatta:„anehézségekmindenekelőtt
ésfőlegaszlovákiaizsidókérdésmegoldásábólerednek(deportálások,vagyonelkob-
zásstb.).15 pisskodiplomáciaikapcsolataiasvédelittel1944/45-benváltakfontossá
aszlovákiátilletősvédintervenciókidején.

azintervenciókelsőstádiuma
intervenciókazsidószármazásúszovjetállampolgárokügyében1942-ben

a szlovákiában élő zsidók ügyében tett első svéd intervenciókísérletmár korábban,
nagyon kedvezőtlen feltételekmellett történt. 1942májusában, amikor svédország

10 Slovák,1939.8.2.
11 bővebbenl.barch,fondsüdosteuropagesellschaft(r63/92),7–8.p.
12 bohumilpissko(1908.8.10.–1979.9.5.)germanisztikát,latintésgörögöttanultapozso-

nyi komenský egyetemen. kiváló tanulmányi eredményeinek köszönhetően előbb
koppenhágában, majd uppsalában tanult tovább. 1933 óta az első Csehszlovák
köztársaságkülügyminisztériumánaksajtóosztályándolgozottprágában.aháborússzlovák
állammegalakulásautánapozsonyikülügyminisztériumbandolgozott,későbbVarsóbanés
prágában volt konzul. 1940-től szófiában konzul, itt dolgozott 1943. szeptember 10-éig.
1943őszénstockholmbanlettfőkonzul,sittdolgozott1945.április20-áig.

13 Slovák,1943.10.7.
14 sna,fondministerstvozahraničnýchvecí(atovábbiakbanmZV),kartón207,4017/43
15 sna,fondmZV,kartón207,4017/43
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kapcsolatbalépettaszlovákféllel,márharmadikhónapjafolytazsidókszlovákiából
történő deportálása. svédország nemzetközi pozíciója és szlovákia angazsáltsága a
szovjetunióelleniháborúban1941.július27-énközösnevezőrehoztaeztakétorszá-
got, amikor is a svéd királyi kormány eleget tett a szovjet kormány kérvényének, és
szlovákiát jegyzékben tájékoztatta arról, hogy a szlovákia és a szovjetunió közötti
háborúsállapotmiattmagáravállaljaaszlovákiábanélőszovjetállampolgárokkalés
vagyonukkalkapcsolatosfelelősséget.hasonlójegyzékbensvédországmagáravállalta
aszovjetunióbanélőszlovákállampolgárokésvagyonukfelettifelelősséget.16 ejegyzék
értelmében kezdte meg svédország az intervencióit a szovjetunióból származó,
szlovákiábanélőzsidókesetében.azintervenciócéljaezsidókdeportálásánakmeg-
akadályozásavolt,aközvetítőszerepétpedigasvédkirályságpozsonyikonzulátusa
vállalta.1942.május19-énasvédkonzulátusfelvetteakapcsolatotakülügyminiszté-
riummalkétszovjetállampolgár,isajésbertakotscherchinskiügyében,akikbártfán
éltek és szlovákiából lengyel területen levő náci táborba akarták őket deportálni. a
svédkonzulátus tiltakozott adeportálásukellen,mondván, hogy „az ilyen fejlemény
nemcsak hogy ellentétes a nemzetközi jogrenddel, hanem az itteni előírásokkal is,
mivel a szovjetunióban tudomásom szerint a vallásimeggyőződést eltörölték, tehát
nemzsidókrólvanszó”.17

aszlovákkülügyminisztériumkapcsolatbalépettabelügyminisztériummal,ésaktív
kommunikáció indultmegakéthivatalközött,hogyfelleljékésadeportációalól fel-
mentsékazemlítettzsidókat.azüggyelkapcsolatoseddigiutolsódokumentum1943.
február16-ánkeltsvilágosankimondja:„akotscherchinskiházaspártnemlakoltatták
ki(…),maguktávoztakkülföldre1942.május17-énbártfárólkonskaVolaközségbe,a
németekáltalmegszálltterületre.”18 aJadVasem-beli,aholokausztáldozatainakköz-
pontinyilvántartásbanmegtalálhatómindkétkotscherchinskineve,kocerzinkialakban
írva: „isai kocerzinki kijevből, ukrajna – a holokauszt soránmeggyilkolva, felesége,
bertaDvinskből,Lettország–nalezcowba,pulawába,Lublin,Lengyelországszállítva–
meggyilkolva1942.május18-án.”19

a zsidó származású szovjet állampolgárok megmentésére tett svéd igyekezetek
nemmaradtakmegennélazegyesetnél,hatássalvoltakegy továbbiházaspárra is.
1942.június10-énújabbsvédintervenciókezdődöttkétszovjetállampolgár–rubin
ésrachelgutnikov–érdekében,akikpozsonybanéltek,s1942.június5-énazsolnai
koncentrációstáborbaszállítottákőket.20 svédországtiltakozottatranszportellen,és
jogorvoslatotkért.ezzelegyüttazsolnaihivatalokatarrakérték,hogyazügyekmegol-
dásáigállítsákleatranszportokat.svédországráadásulaztkövetelte,hogygutnikék

16 sna,fondmZV,kartón181,32790/41
17 sna,fondmZV,kartón142,287/43
18 sna,fondmZV,kartón142,1366/1680/42
19 L.CentralDatabaseofshoahVictims’names–yadVashem.
20 az1942-esdeportálásoksoránkoncentrációsközpontokat(átmenetitáborokat)létesítettek

pozsony-patrongyárban,nyitranovákon,poprádon,szeredenésZsolnán.ezekazsidólakos-
ságdeportálásokelőttiegybegyűjtéséreszolgáltak.
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térhessenekvisszapozsonyba,sittvárhassákmeg,míghelyzetüketnemtisztázzák.21
apozsonyikülügyminisztériumkapcsolatbalépettazérintetthivatalokkal,melyekközt
abelügyminisztériumisottvolt,samelyVojtechTukaminiszterelnökszemélyébenvála-
szolt,kijelentve,hogya„zsidófajú”szovjetállampolgárok„nemkerülnekbeatransz-
portokba,ahogyezaszlovákállampolgárokkaltörténik.Demintveszélyesidegeneket,
olyanországállampolgárait,amellyelszlovákiahadbanáll,egyelőrefogvatartják”.22

aszlovákminisztériumokigyekeztekelegettenniasvédkérvényeknek,amintezta
hozzáférhetődokumentumokisbizonyítják:aszlovákhivatalokismételtenigyekeztek
pozitívanelbírálniasvédköveteléseket.ahelyihivataloknakagutnikházaspárralkap-
csolatoskutakodásai1943.február16-ánértekvéget,amikorabelügyminisztériumaz
alábbi információtközölte:„ezeknekagutnikéknakigenvitatottazállampolgársága.
Valószínű,hogynemvallottákmagukatszovjetállampolgároknak,sezértvoltakkilakol-
tatva.”23 a holokausztáldozatok központi nyilvántartása szerint24 rachel gutnikot
(gutnignakírva)1942.június7-éntranszportáltákpozsonybólsoriborba,aholmeggyil-
kolták.aférjéről,rubinrólszólódokumentumokjelenlegnemállnakrendelkezésünkre,
devalószínűlegugyanarraasorsrajutott,mintfelesége.

nemvilágos,miértéppazemlítettkétszovjetszármazásúházaspárálltsvédország
érdeklődésénekhomlokterében. Vélhetően léteznek dokumentumok szovjet és svéd
hivatalokvagyegyénekközt,melyekfénytderíthetnénekazokokra,melyekrévénezek
a házaspárok annyira fontosak voltak svédországnak, hogy érdeklődött irántuk.
kutatásunk jelenállapotábannemállnak rendelkezésünkre továbbidokumentumok,
melyeketvalószínűlegsvédvagyoroszlevéltárakőriznek,smelyekfénytderíthetnének
ezekre az ügyekre. meglepő viszont a szlovák minisztériumok közti kommunikáció,
melya svédkérvényeksürgősségétés fontosságátbizonyítja,nemkülönbenpediga
szlovák hivatalok pozitív hozzáállását. a szlovákiában élő szovjet állampolgárok és
vagyonukvédelmétfelvállalósvédországelérte,hogyköveteléseivelaszlovákhivata-
lok komolyan foglalkozzanak, egyúttal igyekezzenek nem elmérgesíteni a
svédországgalvalódiplomáciaikapcsolatokat.

másodikstádium

intervenciókszlovákiaizsidókindividuálismegsegítésére1942–1944között

svédországnemálltmegaszovjetállampolgárokkalkapcsolatosintervencióknál:szin-
teezekkelegyidőben,amikorazemlített,oroszállampolgárokravonatkozókommuni-
kációzajlott,felbukkantaszlovákiaizsidókkalkapcsolatoselsőintervencióis.asvéd
királyikonzulátus1942.május19-énkérvényeztezsidószemélyeksvédországbatör-
ténőbevándorlásánakengedélyezését–azilletőknekazonbana198/1941-esrende-

21 sna,fondmZV,kartón142,1366/1680/42
22 sna,fondmZV,kartón142,1366/1680/42
23 sna,fondmZV,kartón142,1366/1680/42
24 CentralDatabaseofshoahVictims’names–yadVashem.
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let (az ún. zsidókódex) értelmében nem volt útlevelük (kamenec 1991, 101. p.).25
konkrétan három személyről volt szó: a besztercebányai lakos samuel és hermína
engelrőlésanyitraiheimannról.26 asvédfélnemcsakazútlevelekkiállításátkövetelte,
hanemaz ideiglenesvédelmüket isadeportálássalszembenegészenaddig,amíga
svédországbavalóáttelepülésükresornemkerül.

asvédjegyzékbőlkiderül,hogyaháromemlítettszemélysvédországbanélőrokon-
ságakértefelasvédközéletiszemélyiségeketrokonaikvédelmére.egyelőreazonban
nemtudjuk,melycsaládokvoltakezeksmilyenkommunikációfolytleköztükésasvéd
hivatalok közt. a hiányzó információkat tartalmazó dokumentumok nyilvánvalóan
svédországbankeresendők.aszlováklevéltárakbannemtaláltunkolyandokumentu-
mokat,melyeketkonkrétsvédországirokonokírtakvolna.egyelőreaztsemtudjukbizo-
nyítani,hogyazemlítettháromszemélyaszlovákiaizsidóelitbetartozottvolna,vagy
hogylettvolnakapcsolatukszlovákpolitikaivezetőkkel.asvédkérvénytmindenesetre
aszlovákkül-ésabelügy intézte,kerületihivatalokbevonásával.akétminisztérium
köztikommunikációbólúgytűnik,hogyazesetsvédországszámáranagyonfontosvolt,
mertasvédkonzulátusismételtensürgetteazesetkivizsgálását.27

aszlovákkülügyminisztériumnyomástgyakoroltabelügyminisztériumra,hogyaz
ehhezhasonlóügyeketsürgősenoldjameg.abelügy1942.október17-énakövetke-
zőketközölteakülüggyel:„abelügyminisztériumnakúgyáltalábansemmikifogásaaz
ellen,hogyaszlovákállampolgárságúzsidók,akikaszlovákköztársaságterületénlak-
nak,legálisankitelepüljenek(emigráljanak)külföldre.”28 aminisztériumegyúttalaztis
megjegyezte,hogyezeketaszemélyeket1942.október31-ignemdeportálják,vagyis
ezazutolsóterminusazérvényesútlevélmegszerzéséreésasvédországbavalólegá-
lisáttelepülésre.abelügyminisztériumszámáraazalapvetőgondotazemlítettszemé-
lyekfellelésejelentette,ezértfordultakerületihivatalokhoz.anyitraikerületihivatal
1942.október9-énjelentette,hogy„aheimannnevűzsidót(…)nyitrárólafeleségével
együtt1942.június18-ándeportálták.ezzelaheimannalkapcsolatosügytárgytalan-
návált.”29 Létezikazonbanegytovábbidokumentumis,másdátummal:1942.április
15-ivel,ámezheimannsorsánsemmitnemváltoztat.asvédországbavalóáttelepülé-
seígytárgytalannávált.akülügyminisztériumazengelésaheimannházaspáresetét
többször ismegsürgette, s ugyanúgy többszörmódosította az útleveleik kiadásának
végső időpontját. a svéd konzulátus ismételt kérvényeire az október 31-et előbb
november30-ra,majd1943.február28-ramódosította.heimanntazonbanvalószínű-
legasvédintervencióelőttvagyközvetlenutánadeportálták.1942.szeptember20-án
gyilkoltákmeg.30 ámazútlevélkiadásvégsődátuma,sezzelegyüttakoncentrációtólés

25 a215/1940-esrendeletértelmébenmindenszlovákiaizsidónakbekellettszolgáltatniaaz
útlevelét.

26 sna,fondministerstvavnútra(atovábbiakbanmV),kartón241,7336/42
27 uo.
28 uo.
29 uo.
30 halottakkönyve,majdanek
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az ezt követő deportálástól való védelemé az engel házaspárra, samuelre és
hermínára is vonatkozott. sorsuk másként alakult, mint heimann tragikus vége.
engelék1942-benmégmindigbesztercebányánlaktak,snyilvánvalóanelkerültékaz
1942-esdeportálásokat.az1943-asnépszámlálásalapjánengelsamueléshermína
továbbra is besztercebányán lakott, samuelmég eléggé időbenmegkeresztelkedett
ahhoz,hogyne legyendeportálva.31 aszlovákiaiperzekúciókat túlélőszemélyeknyil-
vántartásaszerintengeléktúlélőkvoltak,ámkésőbbisorsukrólsemmibiztosatnem
tudunk.

a szovjet állampolgárok ügyében folyt svéd intervenciókkal szembeni alapvető
különbség az volt, hogy a szlovákiai zsidók „legálisan” tartoztak a szlovák hivatalok
hatáskörébe, s e hivataloknak nem kellett a svéd követeléseknek eleget tenniük. a
dokumentumok viszont azt bizonyítják, hogy a szlovák hivatalok hajlandók voltak
némely zsidókra vonatkozó, a deportálásukat előíró rendelkezés megkerülésére. a
svédkövetelésekkelszembenikészségéshajlandóság,nemcsakasvédintervenciók
fontosságát bizonyítja, hanem a szlovák hivatalok hajlandóságát is zsidó személyek
ideiglenesvédelméreazzalafeltétellel,hogyezekazsidókelhagyjákszlovákiaterüle-
tét. Fontos megjegyezni, hogy a svéd intervenciók akkor érkeztek, amikor a szidók
szlovákiábóltörténődeportálásaimárnagybanzajlottak.ilyenesetbenszintelehetet-
len volt konkrét személy megmentése. ennek ellenére úgy tűnik, hogy samuel és
hermínaengeltaz1942-esdeportálásoktólasvédközbelépésmentettemeg.

a svéd intervenciók 1942 májusa és 1943 februárja között zajlottak, tehát a
szlovákiából történő deportálások első szakaszában. ez időszakban, pontosabban
1942 márciusa és októbere közt szlovákiából mintegy 58  000 zsidót deportáltak.
1942októbereés1944közöttszlovákiábólnemindítottaktranszportokat.Ígyamara-
dékszlovákiai zsidóközösség, viszonylagosbiztonságbanélt,perszeadeportálások
felújításának félelmében. a szlovák nemzeti felkelés 1944. augusztus 29-i kitörése
utánanácinémetországmegkezdteszlovákiamegszállását,ezzelegyüttadeportálá-
sokújraindításátis.ezeketadeportálásokat,melyek1944.szeptember30-aés1945.
március 31-e között zajlottak, már a náci németország irányította. ekkor mintegy
11 500zsidótdeportáltak,közülükmintegy10 000-etmeggyilkoltak,vagyelpusztultak
anácikoncentrációs táborokkatasztrofáliskörülményeimiatt (hlavinka2009,119–
125.p.;hradská2006,463.p.;nižňanský2016a,151–156.p.).Zsidókatésnemzsi-
dókatszlovákiaterületénislegyilkoltak,azeinsatzgruppeh,ahgkészültségialakula-
tai és a Freiwillige schutzstaffel nevű, német politikai párt32 katonai alakulatai által
(mičev2009a,mičev2009b,šindelářová2013).

akövetkezősvédintervenciósamuelDavidungarrabbiesetében1944októbere
és1945januárjaközöttmentvégbe,tehátaszlovákiaideportálásokmásodikszaka-
szában.azelőzőintervenciókkalellentétbenezasvédmentőakcióazismertrabbival
függött össze, aki a szlovákiai zsidóság két vezető képviselőjével állt rokonságban.
bátyja volt gisi Fleischmann-nak, a Zsidó központ és az ellenálló munkacsoport

31 sna,fondmV,kartón182,számnélkül.kartón396,számnélkül
32 Deutschepartei(aford.megj.)
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(pracovná skupina) vezető képviselőjének, mely utóbbinak tagja volt michael Dov
Weissmandel rabbi, ungar apósa is (Fatranová 2007, Fuchs 2007, hradská 1999,
hradská 2006). ungar rabbi kivételt kapott,mely védte a deportálásokkal szemben.
ortodox rabbi volt, „társadalmilagmegbecsült” (bauer1994,64. p.). éppenazunga
vezettenyitraijesivavoltaz,amely1944.szeptember5-igazegyetlenműködőközép-és
kelet-európaijesivavolt(polakovič2012,21.p.).Csakhamarajesivabezárásátkövető-
enmegindultaknyitráróléskörnyékérőladeportálásokauschwitzbaésmásnácikon-
centrációstáborokba.adeportáltakköztvoltakungardiákjaiis.ungartésfiaitadepor-
tálásokelőlazaszlováklakosságmentettemeg,melyahegyekbenlétrehozottrejtek-
helyre vezette őket. később a rabbi partizán alakulatokkal együtt besztercebányára
mentsegyhegyimenedékhelyenhúztamegmagát.pisskoszlovákkonzulbizalmasjegy-
zéke1944.október25-énérkezettmegakülügyminisztériumba:„a.J.Jaconsonstock-
holmirabbiközvetítésévelfordulthozzámabritishchiefrabbicouncilazzalakéréssel,
hogyintézkedjünksamuelDávidungarnyitrairabbiügyében,sbiztosítsukszámáraa
legkiterjedtebbjogivédelmetzaklatásaésesetlegesdeportálásaellen.”33

pisskoaztismegemlíti,hogyungarnakéscsaládjánakalegnagyobbvédelmetkell
élveznieaperzekúciókkalésadeportálássalszemben.ungaréscsaládjaszerintekap-
csolatbaléptekapozsonyisvédkonzulátussal.ungareseténektovábbihíreiellentmon-
dásosnak tűnnek.mindenekelőttazemlítettabraham israel Jacobsonazértérkezett
stockholmbaTrondheimből,hogyelmeneküljön norvégia1940.áprilisinémetmeg-
szállásaelől.a rabbiaheinrich-barth-strasse34 rekonstruáltzsinagógájánakszellemi
vezetőjevolt,haláláig,1955-ig (berlinger2016).arabbi talánstockholmbólszárma-
zott, denemstockholmi rabbi volt, állítjapissko levele.másfelőlbritishChiefrabbi
Council nevű szervezet soha nem létezett. mivel nem állnak rendelkezésünkre a
Jacobsonrabbivalvagyazún.britishChiefrabbiCouncillalfolytatottkommunikációról
szólódokumentumok,csakfeltételezhetjük,milyenokaivoltakezeknekahiányossá-
goknakpissko levelében. Talánpisskonem rendelkezett kellő ismeretekkel a rabbit
vagyabritishChiefrabbiCouncillétezésétilletően?Vagycsakmegakartaszépíteni,s
ezzel nyomatékosítani az ungar megmentését célzó igyekezetet „nagy” nevekkel?
hazudott-episskoafeletteseinek,hogyezzelpróbáljamegmenteniungart?shaigen,
miérttette?ezekreéstovábbikérdésekrecsakajelenleghiányzósvédvagybritdoku-
mentumokéstovábbikutatásadhatnaválaszt.addigismaradnakafeltevések.

štefan Tiso kormányfő 1944. október 26-án utasította štefan haššík védelmi
minisztert,hogy„sürgősenvizsgáljákkiésakülügyminisztériummalközöljék,holtar-
tózkodikjelenlegsamuelDávidungarnyitrairabbiéscsaládja.”35 haššíkaztjelentette,
hogyungartéscsaládját1944szeptemberébenvalószínűlegaszereditáborbainter-
nálták.aminiszternyilvánvalóanmegvolt rólagyőződve,hogyungartéscsaládjáta
deportáláselőltartóztattáklesvittékatáborba.asokváltozásközt,melyekreafelke-
lés leverése után sor került, a szeredi tábor a német biztonsági rendőrség

33 sna,fondmZV,kartón142,329/1944
34 stockholm(aford.megj.)
35 sna,fondmZV,kartón142,355/i-1944
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(sicherheitsdienst–sD)fennhatóságaalákerült.aminiszteraztjavasolta,hogy„szí-
veskedjék közvetlen az sD pozsonyi parancsnokához fordulni, akimagyarázatot fog
adniarra,hol tartózkodik jelenlega fentnevezett rabbi és családja.”36 ezt követően
1945.január17-énakülügyminisztériumfelvetteakapcsolatotapozsonyiDeutsche
gesandtschafttal,skérvényezte:„haDavidsamuelungaréscsaládjaaszeredimun-
katáborbanvagyvalaholmásutttartózkodik,reméljük,hogynekiéscsaládjánaklehe-
tővé teszik a svédországba való kivándorlást.”37 nem tudjuk, vajon a Deutsche
gesandtschaftválaszolt-eerreakérésre,dehaigen,akkorkutatásunkjelenlegiszaka-
szábannemállrendelkezésünkre.ahivatalihuzavona,aszlovákbefolyásosszemélyek
fellépéseésadiplomáciailevélváltásokidejénungarrabbiahegyekbenbujdosottés
visszautasítottaanemkóserétkezést.Danielpolakovič történészszerint „egészségi
állapotarohamosanrosszabbodott,mígnem1945.február21-énalultápláltságkövet-
keztébenmeghalt”.(polakovič2012,24.p.)

az ungar rabbi megmentését célzó svéd intervenció több tényező együtthatása
miattmaradteredménytelen.alényegeskülönbségazintervencióidejétilletőenvolt,
tehátszlovákianémetmegszállásánakidején,amikoraszlovákhivataloknakcsakkor-
látozottbefolyásukvolta „zsidókérdés” továbbialakulását illetően.mivelanémetek
átvettékahatalmataszlovákiaizsidóközösségfelett,asvédintervenciócsaknemkilá-
tástalanvolt.ezazesetaztmutatja,hogyaszlovákhivatalokhajlandóakvoltakegyütt-
működnisvédországgal,bárhozzákelltenni,hogyadeportálástelkerülőigyekezeta
szlovákvégrehajtószervek„jócselekedetének”tűnhet.Decsakpéldakéntértelmez-
hetjük,arra,hogyaszlovákszervekilyenegyediesetbenhajlandóakvoltakegyüttmű-
ködnisvédországgal.mertvégülisaszlovákszerveknemtiltakoztakazsidókdeportá-
lásaellen,illetveazerőszakszervek(pl.ahgkészültségialakulatai)együttműködteka
náciszervekkelazsidókkoncentrációjában,sőtmeggyilkolásában.Tudunkolyanese-
tekrőlis,amikorsvájcinterveniáltzsidókügyében,aszlovákvégrehajtóhatalompedig
anémetekrehivatkozott (nižňanský2004,278–284. p.).hasonlóaneredménytelen
maradtavatikánichargéd’affaires,giuseppeburziointervenciója(kamenec–prečan–
škorvánek1992,190–206.p.;nižňanský2015a).

ebbenafelújítottdeportálásokfeszültésfélelmeteslégkörébenkapottapozsonyi
külügyminisztériumasvédkonzulátusközreműködésévelegyleveletastockholmikirá-
lyikülügyminisztériumtól,melytudtuladta,hogyanevezettszemélyek–az1917-ben
születettpavelschwarz,38 az1919-eseditschwarz,39 az1883-asheinrichroth40 ésaz

36 sna,fondmZV,kartón142,60145/i-1945
37 uo.
38 sna,fondmV,kartón182,Zoznamb–bratislavaz roku1942,kartón397,cenzus1943,

szül.1917.7.5.Vízkeleten,lakhelyebratislava,opavská8.háborúutánisorsaismeretlen.
39 sna,fondmV,kartón182,Zoznamb–bratislavaz roku1942,kartón397,cenzus1943,szül.

1919.3.23.poprádon,lakhelyebratislava,opavská8.háborúutánisorsaismeretlen.
40 sna,fondmV,kartón182,Zoznamb–bratislavaz roku1942,kartón397,cenzus1943,

szül.1883.11.29.Lipianyban[Lengyelország–aford.megj.],lakhelyebratislava,opavská
8.háborúutánisorsaismeretlen.
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1890-ben született karolina roth, lakhelyük: židovská 9. – számára a berlini svéd
nagykövetségenvízumotállítottakki,serrőlértesítsékaszlovákköztársaságilletékes
szerveit,hogyanevezetteksvédországbakiutazhassanak.”41 nevezetteketazonbana
svédkonzulátusszerintnemtaláltákacímükön,sállítólagismeretlenhelyreszállítot-
tákőket.avédelmiminisztériumközölte:1945.február5-eótaasvédkonzulátusjegy-
zékében szereplőkmind (…) rendőrileg a bratislava, opavská 6. szám alatt vannak
bejelentve.”42 egyúttalközölte,hogyazsidókmozgásáról1944.szeptember1.ótaa
nemzetvédelmiminisztériumnaknincsenekfeljegyzései.

anácinémetországpolitikaiéskatonaihelyzeténekváltozása1944-benalapvető
változásokat idézett elő szövetségesei társadalmában és politikai rendszerében is.
Fontosmaradtaszlovákszervekregyakoroltsvédnyomás,ennekköszönhetőenezek
magukisaktívankutatnikezdtekungarésmásszemélyekután.azezeknekakonkrét
személyeknekamegmentéséreirányulósvédigyekezetazteredményezte,hogynőtta
folyamatosnyomásnakkitettszlovákminisztériumokaktivitása.sajnosazesetektöbb-
ségébenasvédmentőakciókcsődötmondtak,ezazonbancseppetsemcsökkentiezek-
nekazigyekezeteknekajelentőségét.érdekes,hogyaszlovákvezetők,akikmaguktól
kínálták fel saját zsidó állampolgárait deportálásra, hajlamosak voltak aktív szerepet
vállalniolyanzsidószemélyekesetében,akikmárelhagytákazországterületét.

azegészszlovákiaizsidóközösségrevonatkozóintervenció1944–1945
között

asvédmentésikísérleteklegmarkánsabbfejezeteaszlovákiábanvégbementdeportá-
lásokmásodikszakaszáraesett.asvédkísérlettörténete,melyaszlovákiábanmaradt
mintegy 15  000-es lélekszámú zsidó közösségmegmentésére irányult, az uppsalai
érsekhezkötődik.1944.november11-énerlingeidemsvédérsekbohumilpisskoszlo-
vákkonzulonkeresztülleveletküldöttJozefTisoelnöknek.eidemTisónakcímzetthiva-
talos levelét egy levélváltás előzte meg eidem és pissko között. eidem érsek a
kristnasamsfund och organisationers insamling43 nevében a hjälp krigets offer!
(segítségaháborúsáldozatoknak!)felszólítássalkerestefelpisskót.köszönetetmon-
dott neki, s egyúttal felszólította a szervezet nevében: „örömmel vettük tudomásul
mindaztazigyekezetet,melyetaszlovákiábanmaradtzsidóközösségérttett,sremél-
jük,hogyÖn,uram,mindentmegteszezügyben,amierejébőltelik.”44

eidemnekezalevelemellékletbentartalmaztaaTisónakcímzettleveletis,mellyel
1944.november18-ánkezdetétvettea fő intervenció,amikor ispisskotovábbította
Tisónak eidem levelét egy kísérőlevéllel, melyben eidem álláspontját magyarázza.
pissko először összefoglalja a svéd sajtó túlnyomó részének szlovákiával szembeni

41 sna,fondmZV,kartón252,15409/45
42 uo.
43 keresztényközösségekésszervezetekuniója
44 sna,fondmZV,kartón967,számnélkül
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„ellenségesésnemobjektív”magatartását,dehozzáteszi,hogyeza„zsidókérdésben”
szlovákiaáltaltetthivataloslépésekeredménye.megemlítiV.gusztávsvédkirálynak
amagyarországizsidókügyébenvégzettintervencióit45 éstovábbihasonlóakciókata
kormány,valamintavallásiéstársadalmiszervezetekrészéről(braham2015,rozett
1998).hangsúlyozza,hogyezeknekalépéseknekszélestársadalmitámogatottságuk
van,sélvezikazösszessvédpártrokonszenvét,kivéveanémetpártiirányultságúpár-
tét,amelyazonban–írjapissko–aválasztásokoncsak3500szavazatotkapott.a„zsi-
dóproblémamegoldása”kérdéséneksvédországiecsetelésévelpisskomintegyalkal-
massátéveelőkészítieidemérsekbemutatását,amitavelefolytatottbeszélgetésről
szólójelentésébenmegírt.pisskoszerintazérsekasvédországiállamiprotestánsegy-
házfeje,akitatöbbiprotestánsország iselismer, főlegatengerentúlon,továbbádr.
nathansöderblonjelentőssvédteológuskövetője,azéasöderbloné,akibéke-nobel-
díjatkapottazelsővilágháborúsoránvégzettbékemisszióiésfilantrópiájaelismerése-
ként.46 eidemetolyanszemélykéntfestile,akitakirályicsaládrendkívülimódonmeg-
becsülsakirefelnéz,deugyanezvonatkozikanemvallásoskormányzószociáldemok-
rataelitreis.pisskoszavaiszerinteidemrákérdezettaszlovákiaizsidókjogállására,s
kifejezte vágyát, hogy személyesen levéllel kereshesse meg a köztársaság elnökét.
pisskoatovábbiakbanleírjaeidemtengerentúliközelikapcsolatait,melyekaszlovák
érdekek számára is hasznosak lehetnek. Végül bemutatja eidem javaslatát a

45 „attheendofJune,internationalpressureofregenthorthyincreased.Thealliesliberated
romeonJune4,sopopepiusXiicouldspeakupmorebravelythanbefore.onJune25,he
sent a telegram to horthy, asking him to stop the deportations. on the next day, u.s.
presidentFranklinD.rooseveltsenttheregentanultimatumwritteninaharshtone,making
thesamedemand.Theauschwitzprotocol,areportaboutthebirkenaudeathfactorycom-
piledbyJewishescapeesfromtheauschwitzcomplex,reachedswitzerland.earlieracopy
hadbeengiven tohorthyaswell. in thesecondhalfof June, theswissgovernmentabo-
lishedcensorship,andoverthenextthreeweeks,morethanthreehundredreportsandarti-
clesappearedworldwideaboutthemassmurderofhungarianJews.Theworldpressand
internationaldiplomacyloudlycondemnedthegovernment.
Theswedishmediaalsodevotedextensivecoveragetohungarianevents,making itclear
that the incidentswerenot isolatedatrocitiesbut, rather,partofan industrial-stylemass
murdercampaign.onJune24,theswedishministryofForeignaffairsalsogotholdofthe
auschwitz protocol. on June 30, horthy received the telegram from the swedish king.
Despite itssubdued tone, thekingmadeclear that theneutralstatesknew fullwell that
hungarywasparticipatinginmassmurder.ambassadorCarlDanielssonandthesecretary
oftheswedishlegation,peranger,handedthetelegramovertohorthyonJuly5.Duringthe
meeting,horthyrepeatedtheusual lies: thegermansboreall responsibility for the“dirty
work”,reportsofthegandarmes’brutalitywerefabrications,andthedeporteeswerebeing
transported forwork.healsoaddeda line typical of selectiveanti-semitic reasoning:he
voicedagreementwiththeremovalfromeasternhungaryofthe“communistelements”who
had“infiltrated”thecountry.butthesituationwasdifferent,heclaimed,inthecaseofthe
Jewsofbudapest,andsohewoulddoallhecouldtostopdeportationsfromthecapital.a
fewdayslaterheansweredthekingbutstipulatedthatthecontentsofhislettercouldnot
bemadepublic.”(Vági–Csősz–kádár[eds.]2013,134–136.p.)

46 nathansöderblon(1886–1931),1914ótauppsalaiérsek,1930-bankapottnobel-díjat.
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szlovákiában maradt zsidó közösség megmentésére, miközben hangsúlyozza, hogy
mindengyakorlatiéstechnikairészletkérdéstamerikaiszervezetek–ezeketnévsze-
rintnemnevezimeg–pénzügyitámogatásávalbiztosítanánakbe.ezekaszervezetek
egysemlegespartnerrel,példáulaVöröskereszttelegyüttvállalnákmagukraavégre-
hajtás anyagi vonzatait. ráadásul pissko megjegyzi, hogy amerikai kollégája ezt az
ügyetkiemeltenfontosnaktartja,sakármekkoraanyagiáldozatraishajlandó,akkorá-
ra,amekkoráraszükségvan.majdhozzáteszi,hogy„mindenpozitíveredményt,méga
legcsekélyebbet is, nagy elismeréssel fogadnának”.47 pissko ezt a levelét csatolta
eidemmár említett, 1944. november 11-én kelt leveléhez. Tiso elnök a két levelet
1945.január3-ánkaptameg.eidemuppsalaielnökalevelében„szerencsétlenzsidó
testvérei”megsegítésétkéri,sazt,hogyazelnökengedjemegazsidóksemlegesterü-
letrevalóáthelyezését:„TiszteletteljesbizalommalfordulokÖnhöz,birodalmielnökúr,
egy nehéz és fájdalmas ügyben. szerencsétlen zsidó testvéreink itt, európában az
utóbbiévtizedben rettenetesensokat szenvedtek.kontinensünknéhányországában
csaknemkiirtottákőket.mivelszlovákiábanmégmindigjelentősszámúzsidóél,rezer-
vációkbazárva,szeretnékÖnhözfordulniazzalaszívbőljövőkéréssel,hogyvegyeszí-
vespártfogásábaezeketaveszélyeztetettembereket.nemveszemmagamnakabátor-
ságot,birodalmielnökúr,hogyintézkedéseketjavasoljak,melyeketfoganatosítanikell.
ámtekintettelazÖnszülőföldjénekjelenlegipolitikaihelyzetéreésÖnre,muszájbelá-
tásárabíznom,vajonnemvolna-ealkalmasazÖnországábanélőzsidókatmásterület-
reszállítani,lehetővétévemegmenekítésüket.”48

aháborússzlovákköztársaságnácinémetországnakvalóalárendeltségepéldája-
kéntemlíthetjükazújkormányfő,štefanTisoeljárását,akieidemlevelétmegmutatta
hannsLudinpozsonyinémetnagykövetnek,akialevélrőlértesítetteberlint.alevélnyil-
vánvalóannagyonfontosvolt,mert1945.január6-ánközvetlenazrsha-ba49 továbbí-
tották,egyenestadolfeichmann-nakazeberhardvonThaddernáltalképviseltnácikül-
ügyminisztérium50 levélben közölte eichmann-nal, hogy štefan Tiso kormányfő azzal
mutattamegeztalevelet,„mitképzelnekezekazemberek”.51 Tisoarrogánsmegjegy-
zésecsakalátámasztjaaszlovákkormánynakanácinémetországgalvalókollaborálá-
sakiterjedtfokát.kétségtelen,Tisónaknemkellettanémetfélnekmegmutatniaaleve-
let,hanemmagátóldöntöttígy.

közbenTisoelnökmegírtaválaszleveléteidemnek.aleveletastockholmiszlovák
konzulkézbesítette1945.január8-án,dearajtalevődátumjanuár4-ei.elképzelhető,
hogyanácinémetországállásfoglalásáteidemleveléhezkormány-éselnökikörökben
megvitatták. az elnökkel talán közölték, milyen válaszlevél volna kívánatos.
mindenesetre az egyetlen dokumentum Tiso közvetlen válasza eidemnek,mellyel a
tehetetlenségétkívántaérzékeltetni:„kár,hogyakinyilvánítottérdeklődésnem1944.

47 sna,fondmZV,kartón967,számnélkül
48 sna,fondkanceláriaprezidentarepubliky(kpr)405,kartón8,43/1945
49 reichssicherheitshauptamt–birodalmibiztonságiFőhivatal(aford.megj.)
50 auswärtigesamt
51 yadVashem,fondauswärtigesamt,inlandii,mikrofilmJm2218
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augusztus28-a52 előttérkezett.eddiganapigugyanisaszlováktörvényekértelmében
azsidókvagyjólszervezettmunkatáborokban53 voltakelhelyezve,vagyamegítéltkivé-
tel értelmében maradhattak addigi helyükön (…) s mindkét kategóriának jól ment
sora.”54 Tisoszavaiegyértelműenvalótlanok,súgykellrájuktekinteni,mintaszlovákiai
zsidók helyzetének lekicsinylésére. ez a levele nagyonhasonlít ahhoz, amit Tiso Xii.
pius pápának 1944. november 8-án írt (kamenec–prečan–škorvánek 1992, 207–
208.p.),smelybenemlítéstsemtettazsidóközösségnekagazdasági,kulturálisés
közéletből való fokozatos kiiktatásáról. Úgyszintén egyetlen szóval sem említette az
1942-esdeportálásokat,nemnyilatkozottazéppenfolyódeportálásokrólsem,noha
ezek ellen a Vatikán képviselője is felemelte szavát (kamenec–prečan–škorvánek
1992,191–203.p.).igazugyan,hogyaz1942-esdeportálásokatkövetőennéhányzsi-
dótmeghagytakeredetimunkahelyénazelnökikivételeknekköszönhetően,ámezeka
kivételek1000személynél(családjukkalegyüttkb.5000személy)nemtöbbrevonat-
koztak.rajtukkívülnéhányzsidóállampolgármint„gazdaságizsidó”kapottmunkahe-
lyi kivételt. amaradék többségetmunkatáborokbanhelyezték el. Tiso szerint 1944.
augusztus28-ánolyanpartizánháborúkezdődött,melybenmindenfélenemzetiségűek
részt vettek. a szlovákiai zsidók úgyszintén résztvevői voltak az ellenállásnak:
„elhagyták addigi táboraikat, hátrahagyták munkahelyüket, a hegyekbe mentek, s
kezükben fegyverrelésmég inkább jelentőspénzeszközökkelazállammalszembeni
ellenállásttámogatták.”55

azeidemérseknekcímzettTiso-levélbenszámosmegtévesztőinformációttalálunk.
aszlovákiaizsidókalikvidálás,arizációésafoglalkozásukűzésénekbetiltásafolyama-
tábannemrendelkezhetteknagyobbpénzeszközzel,főlegnematáborbanelhelyezet-
tek. az egyetlen igaz információnak az számít, hogy „a szlovák kormány kérésére a
németvédelmihatalomközbelépett,éstisztogatóakcióittermészetesenmindenparti-
zánosztagrakiterjesztette.Ígytörtént,hogyapartizánokellenállásábanrésztvevőzsi-
dókat,csakúgy,mintaszlovákokatvagymásnemzetiségekképviselőitkoncentrációs
táborokbasorolta,kizárólagsajáthatáskörében.”56 Ígytehátmindenfáradozáslehetet-
lennévált.Tisoeidemnekírtválaszlevelétpisskoisolvasta,saz1945.február19-én
kelt,bizalmasnakjelzettlevelébenhangotadottcsalódottságának:„Önakérvényével
leegyszerűsítetteszámomraaszörnyenüldözöttzsidókhelyzetébevalóbeavatkozást
(…)nagyoncsalódottvagyokazelnökömreakciójamiatt(…)Látszik,hogyországomat
elnyeltékanácik,ésazelnökmégcsakígéretetsemtehetarra,hogyazÖnkérvénye
alapjáneljárjon,ezszörnyűtragédia.”57 pisskofőkonzulnemhivatalosanküldteelleve-
lét,hanemmagánszemélyútján.eidemkétnapleforgásaalattválaszolt,szimpátiale-

52 aszlováknemzetifelkeléskirobbanásánakdátuma
53 szlovákiábanháromzsidómunkatáborlétesült:nyitranovákon,szeredenésVihnyén.
54 sna,fondkpr405,kartón8,43/1945
55 uo.
56 uo.
57 sna,fondmZV,kartón967,számnélkül
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velébenaTiso-levélfelettibánatánakadvahangot.58 pisskoszavaibólítélve(„Önakér-
vényével leegyszerűsítette számomraa szörnyenüldözött zsidókhelyzetébe valóbe-
avatkozást”)úgytűnik,hogylényegébenpisskovoltaz,akiaszlovákiaizsidókügyében
született eidem-intervenciónaka kezdeményezője volt.bárpissko igyekezetére csak
1944-benderültfény,tehátakkor,amikormáranácinémetországvereségevilágossá
vált,magaakonzulnemléphetettfelsokkalhamarabb,mert1943októberébenfog-
laltaelhivatalát, tehátmáranémeteksztálingrádivereségeután.ellentétbenasok
háborúsbűnössel,pisskótsemmilyenértelembennemterhelteazsidókszlovákiából
valódeportálása,ígyalibiresemvoltszüksége.Valószínűtehát,hogypisskosajátkez-
deményezésbőljártel,dehelyzetétkihasználtaamagasabbpolitikaikörökelérésére.
a pissko és eidem közötti levélváltás alapján úgy tűnik, hogy pissko volt az, aki a
Tisónálvalóintervenciórakérteeidemet.eidemhajlandóságátpedigakorábbi,huma-
nitáriusésegyházijellegűmunkájabefolyásolhatta.Összehasonlítvaeidempolitikailag
érzékenykérésétazsidóközösségszlovákiábóltörténő,azegyesültállamokintézmé-
nyeiáltal támogatotttömegesemigrációjávalkapcsolatban,asvédkirályikonzulátus
korábbi,individuálisesetekrevonatkozóintervencióilényegesenegyszerűbbekvoltak.
azamerikaiintézményekbevonásacsakalátámasztjaasvédintervenciófontosságát.
ugyanakkor kutatásunk jelenlegi szakaszábannem tudjukmegválaszolni, konkrétan
mely egyesült államokbeli intézményekről lehetett szó, e kérdés vizsgálatát további
kutatásoktárgyánakkellképeznie.anéhányzsidócsoportraésateljesszlovákiaizsidó
közösségre vonatkozó segélyakciók és a holokauszt tragédiája előlimegmentésüket
szorgalmazósvédigyekezetektörténetéttanulmányunkcsupánmegnyitja,devégigtár-
gyalniújabbszlovákiaiéskülföldikutatásokfeladatalesz.mindenesetretanulmányunk
aholokauszttörténetegyrészekontextusánakkiegészítésétszolgálja.

aháborúutánicsend

Leszögezhetjük,hogyaholokauszttörténészeineknemsoktudomásukvoltezekrőlaz
eseményekről.Lényegébenmegállapítható,hogyegyáltalánnemvolttudomásukarról,
hogyaszlovákiaizsidóközösségilyenkiterjedt,aszlovákiaésasvédkirályságközti
diplomáciai levélváltásokésegyezkedések tárgyavolt.aszlovákiai levéltárakban fel-
halmozott számtalandokumentumésazújabb történésznemzedékmunkáiellenére
máignemtörténtmegaszlovákiaizsidókmegsegítésétcélzósvédérdekeltségekala-
poskutatása.Deszámoskérdésvármégmegválaszolásra.mivelcsakisszlovákiában
srészbennémetországbanhozzáférhetődokumentumokraterjedtkifigyelmünk,tanul-
mányunknemszolgálhathipotézisekkelarranézvést,milyeneredményekkeljárhatnak
asvédországi,egyesültállamokbeli,izraelivagyoroszországikutatások.azittbemuta-
tott hipotézisek csak feltételezik a szlovákiai zsidókmegsegítését célzó svédországi
igyekezetekkelkapcsolatoscsaknemnemlétezőkutatásokait:

58 uo.
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1.aszlovákiaiholokausztkutatás1948és1989közöttiévekbennagyonkorlátozott
volt, kivételt ivan kamenec (kamenec 1991) és Ladislav Lipscher (Lipscher 1992)
kutatásaiképeznek.

2.acsehszlovák(későbbaszlovák)levéltárak1989utánimegnyitásávalakutatók
figyelme elsődlegesen az alapvető és lényegi kérdésekre irányult, gyakran azonban
csakazadatközlésrekorlátozódva,ígyasvédintervenciókkutatásaismás„nagy”té-
máknakvoltalárendelve.

3.aszlovák–svédtárgyalásokegyiklegfontosabbalakja,bohumilpisskostockhol-
mi szlovák nagykövet el lett hallgattatva vagy maga döntött a hallgatás mellett.
Csehszlovákiábanemtértvissza.aháborússzlovákállammagasbeosztásúdiplomat-
ájakéntvalószínűlegtartottazújrezsimvezetőinekzaklatásától.

4.Többmintvalószínű,hogynincsenekasvédakciókáltalmegmentetttúlélők.ha
valakiáltalukmenekültmeg,aztnemhallgattákkivagyúgydöntött,hogysorsárólnem
beszél.

5.mígamagyarországravagymáseurópaiországokrairányulósvédsegítségnekjól
láthatósikere is volt,a szlovákiai zsidóközösségmegsegítését célzósvéd igyekezet
kudarcbafulladt.akudarccalvégződőtörténettalánszinténhozzájárultahhoz,hogya
szlovákiátérintősvédintervencióktörténeténekkutatásahíjánvoltazérdeklődésnek.

Leni yahil írja, hogy a svéd angazsáltságot Dániában általában „az emberiesség
bizonyítékaként”(yahil1990,574.p.)tartjákszámon.nyilvánvaló,hogyadániaivagy
abudapestizsidókmegmentésetörténeténekszerencsésvégűnekkelllennie,hogyaz
emberijóságrólszólótényszerepétjátszhassa.Demilegyenazokkalamentőtervekkel,
amelyeknemvoltaksikeresek?Talánnemeléggé„jók”arra,hogyúgyszinténazemberi
jóságbizonyítékalegyenek?ezekésatovábbikérdéseknemcsakszakmaivitátigényel-
nek,hanematématovábbikutatását.afelhasználtdokumentumokalapjántanulmá-
nyunkcáfoljaazokatakorábbifeltételezéseket,melyekszerintaszlovákiaizsidóktra-
gédiájátnemelőztékmegsvédintervenciók.ráadásulaháborúutániszlovákiatörté-
nelmiemlékezetekialakulásánakproblematikusfeltételeilényegébenbohumilpissko
„kitörlését”eredményeztékanarratívából.magánakpisskónaknemtettéklehetővéa
háború utáni nemzeti történelmi narratívában való részvételt. pissko esete
svédországgalnemvoltkellőenattraktív vagykívánatosaháborúutáni csehszlovák
történetírásban.

anegyvenévig tartó szocialista rendszer sok történésztés tanúthallgattatottel,
ezekegyikevoltpisskois.aszlovákiaizsidóközösségmegmentésétcélzó,egyszlovák
diplomatatámogatásátélvezősvédigyekezetkevésbévoltérdekesésérdemesahábo-
rú utáni Csehszlovákia történelmi emlékezetében. reméljük, hogy legalább részben
sikerült megnyitni a svéd intervenciók témáját a szlovákiai zsidók tragédiájában, s
ugyancsak reméljük, hogy a kutatók további vizsgálódása segít eltüntetni a témáról
valótudásunkhiányosságaitszlovák,svédvagyeurópaikontextusban.

Összegzés

atanulmányunkbanbemutatottújkutatásnemmondellentamármeglevőkutatások-
nak,deigyekszikhozzájárulniazeddigi ismeretekhez,miközbenakérdéskörtovábbi
kutatásátszorgalmazza.asvédországésszlovákia,valamintatöbbszlovákiaiminisz-
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térium közti diplomáciai levélváltást tartalmazó levéltári anyag olyan információkkal
szolgál,melyekugyanalátámasztjáksvédországközismertangazsáltságátazeurópai
zsidókmegsegítésekérdésében,deegyúttalazezideignemvizsgált,szlovákiátérintő
svédintervenciókraisrámutat.edokumentumokvizsgálataráadásulelmélyítiaholo-
kausztrólvaló ismereteinketnemcsakszlovákiában.azáltalánosfelfogást,melysze-
rint svédország nem volt különösebben érdekelt a szlovákiai zsidók sorsát illetően,
tanulmányunkcáfoljasújismeretekkeltámasztjaaláellenkezőjét.atanulmányemel-
lettigyekszikmegértenibohumilpisskoszerepénekjelentőségét,azőszakmaikülde-
téseésa zsidóközösségsorsát illetőérintettségeez ideig ismeretlenvolt. Többféle
okbólegyáltalánnemkutattákaszlovákiaivezetőkkelfolytatotttárgyalásoksvédindít-
tatását, tanulmányunkazonbanvázolnéhányhipotézist,melyek továbbikutatásokra
ösztönözhetnek.

asvédigyekezeteketésmentőakciókatasvéddiplomáciaképviselte,későbbaleg-
magasabbsvédegyháziképviselő,erlingeidemérsekis–sezeknekköszönhetőena
szlovák hivatalok valóban igyekeztek eleget tenni a zsidókmegmentését célzó svéd
követeléseknek.Úgyszinténbohumilpisskónak1944-benamaradékzsidóközösség
megmentésére irányuló közvetlen érdekeltséget tükröző aktivitásai is arra utalnak,
hogyfenntartásokkalkezeljükaszlovákiaiésasvédholokauszttörténészekhagyomá-
nyosnarratíváját.

aszlovákminisztériumokhivatalosdokumentumaialátámasztjákasvédkövetelé-
seknekvalómegfelelniakarást,valaminthajlandóságukatbizonyoszsidókideiglenes
védelmére,amennyibenezekneksvédországbebiztosítanáaszlovákiábólvalókiköltö-
zésüket.

másmegállapításainkaztbizonyítják,hogysvédország1944-benpróbáltteretnyit-
niaszlovákiaizsidóközösségmaradékamegmentésére.akatonaiéspolitikaihelyzet
azonban e terv ellen alakult. a kudarc ellenére fontos elismerni a szlovákiai zsidó
közösségmaradékamegmentéséretettsvédésszlovákigyekezetetis.aszlovák–svéd
tárgyalásokkivételességeésaszlovákiaizsidókdeportálásasoránvégrehajtottinter-
venciókújésmeglepőhozadékaaszlovákésasvédnemzetiemlékezetnek,nemkü-
lönbenaholokauszt-történetírásnak.
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eDuarD nižňanský –Denisa nešTákoVá
The anTisemiTism poLiCy in sLoVakia anD The inTerVenTions oF The kingDom oF sWeDen
beTWeen 1942anD 1944/45aimeD aT resCuing in FaVour oF The JeWs in sLoVakia

This article describes a largely unknown swedish effort to intervene in the
deportationsofJewsfromslovakiabetween1942and1944.swedishofficials
and religious leaders used their diplomatic correspondence with the slovak
government to rescue Jewish individuals and later on the remaining Jewish
communityofslovakiafromdeportationswiththehelpoftheirgovernmentand
eventuallyofgermanofficials.DespitetheeffortsoftheswedishroyalConsulate
in bratislava, the swedish archbishop, erling eidem, and the slovak consul,
bohumil pissko in stockholm, and despite efforts made by some slovak
ministries, the slovak officials, including the then president of the slovak
republic, Jozef Tiso, revoked further negotiations in the autumn of 1944.
however,thenegotiationsbetweenslovakiaandswedenestablishedgroundsfor
actionsfortheprotectionofsomeJewishindividuals,buttheseweredoomedto
failurebecauseofthepoliticalsituation.nevertheless,thisplanandtheprevious
diplomaticinterventionsaresignificantforadescriptionofthealmostunknown
swedishandslovakefforts for saving the Jewsofslovakia.repeatedswedish
offerstoshelterJewishindividualsandlaterthewholecommunitycouldwellhave
pavedthewayforlarger-scalerescues.These,however,hadneveroccurred,given
theslovakinterestindeportingtheirownJewishcitizens,andlater—thegerman
occupationofslovakia.
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Jakab JuDiT

romaoktatásihelyzetképegyvidékitérségben

JuDiT Jakab
situationalpictureontheromaeducationinaruralregion

keywords:romaeducation,harghitaCounty(romania),pedagogicalattitudes

bevezető

atanulmánycéljaahargitamegyei(románia)romaoktatáshelyzetképénekfelvázolá-
sa, visszatekintéssel a fontosabb1989-es romániai fordulatutánimozzanatokra. az
elmúltmajdnemháromévtizedben a társadalmi változások a roma lakosságot sem
kerültékel,agyorslétszámbelinövekedésmellettatérségbenkészültkutatások(biró–
bodó–gagyi–oláh–Túros1996;biró–bodó–gagyi–oláh2002) amigráció különböző
formáinakfelerősödését,azintézményekhezvalóviszonyátalakulását,aroma–magyar
viszonymegváltozását,belsőszociálisésgazdaságirétegződésmegindulásátmutatták
ki.az iskolákbanévrőlévreegyrenagyobbszámban jelentek (jelennek)mega roma
tanulók,akiknekoktatásáranemvoltak(nincsenek)felkészülveaziskolák.Felmerüla
kérdés,mittehetaziskola,hogyanlehetne,kellenehatékonyanfoglalkozniabeiratko-
zottromagyermekekkel.atérségbenegyelőrehiányzikaproblémakezelésétcélzóegy-
ségeskoncepció,amegfelelőszakmódszertan,hiányoznakazintézményesültmegol-
dások.aziskolák,apedagógusokmagukravannakutalva,legtöbbszörmegfelelőromo-
lógiaiképzettség,kellőtárgyiésszemélyifeltételeknélkül,személyeselköteleződésük
ésszaktudásukszerintpróbálnakmegoldásokattalálni.aromaoktatástérségihelyze-
tét, a nagyszámú roma tanulót tömörítő iskolák pedagógusainak attitűdjét vizsgáló
kutatásom1 elsősorban a probléma tematizációjához járulhat hozzá, ugyanakkor a
romaintegrációnehézségeirefókuszálótérségiléptékűtényfeltárómunkarészekénta
problémák,összefüggések feltárása,ahelyzetképszakmaivizsgálata fejlesztéspoliti-
kaikiindulópontokmegfogalmazásáttehetilehetővé.

a roma gyermekek oktatásának eredményessége rendkívül összetett,mondhatni
kényestéma,nagyonsoktényezőegyütteshatásahúzódikmegazegyes jelenségek

1 aDebreceniegyetemhumántudományokDoktoriiskolájánakkeretébenkészülőkutatásom
témája„romagyermekekoktatása–pedagógusiattitűdökvizsgálataaCsíki-medencében
(hargitamegye,románia)”
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mögött,amelyekfeltárása,értelmezésenemegyszerűfeladatakutatószámára.azún.
ténykérdésekmegválaszolása isnehézségekbeütközik,hiszenazegyes települések
roma lakosságának, a beiskolázott roma tanulók számának pontos meghatározása
mind-mind a klasszifikációs eljárástól függően változik (Ladányi–szelényi 2006). a
képettovábbárnyaljaaromákkörébenlétezőbelsőrétegződés,amiaztjelenti,hogya
„roma,cigány”megnevezésmögöttkülönbözőkategóriákazonosíthatóak(„házicigá-
nyok”, sátoros cigányok), akiknek az iskolához való viszonyulása igen különböző
(barabási2000).hargitamegyébenanépszámlálásoksoránaromalakosságjelentős
részemagyarnak valljamagát (kiss–barna2012), ezért a vonatkozó népszámlálási
adatoknemtükrözikavalóságot.atanulmánybanfelhasználtadatoktöbbnyire„szak-
értői”besorolásalapjánszülettek,ahelyiönkormányzatok, iskolavezetők,pedagógu-
sokáltalrománakminősítettekkerültekbeazadatbázisokba(aforrásokatamegfelelő
helyenfeltüntetem).ezmagábanhordozzaannakalehetőségét,hogyazilletőintézmé-
nyek szempontjából „problémásnak” ítélt romák (azaz szociális segélyezettek vagy
romanegyedekben,romatelepekenlakó,gyengeiskolaieredményeketfelmutatótanu-
lók) kerülnek az adatbázisba, és kimaradnak azok az integrálódott „házi cigányok”,
akik a települések „belsejében” laknak, akik a többségimagyar lakosság életvitelét
követikésrendszeresenjáratjákgyerekeiketiskolába.

Többévespedagógusitapasztalatomésazutóbbiháromévbenvégzettvonatkozó
kutatásaimalapjánmegállapítható,hogyaromagyermekekbeiskolázásának, iskolai
pályafutásukalakulásánakfolyamataatérségbennem(volt)zökkenőmentes.ajelen-
ségekmegértéséhezfontosnaktartombizonyostársadalomtörténetielőzményekmeg-
említését,ugyanakkorazországosszakpolitikadiktáltajogi-adminisztratívkeretekala-
kulásánakrövidbemutatásátis.atanulmányelsőrészébenajelenlegihelyzetelőzmé-
nyeit,fontosabbfolyamatait,ajogi-adminisztratívkeretekalakulásátmutatombe,majd
statisztikaiadatokatfelhasználva,aromanépességarányánakfüggvényébenkategóri-
ákbasorolvaatelepüléseket,aromagyermekekbeiskolázásánakjellemzőittárgyalom.
aharmadik részbenkutatási eredményekrealapozvaapedagógusokszempontjából
világítokráaromagyermekekoktatásánaknehézségeire.

ajelenlegihelyzetelőzményei

romániában az 1989-es rendszerváltást követően jó néhány évnek kellett eltelnie,
hogyaromaoktatás„hivatalosan” isa figyelemközéppontjábakerüljön.Tulajonkép-
pena kétezres évek elején, amikorromániaeurópaiunióhoz való csatlakozásának
szándékaegyreerősebbenkörvonalazódott,kezdtekmegjelenniazelsőolyanrendele-
tek,hivatalosintézkedések,amelyekneklegfőbbcéljaaromaoktatásszervezeti-tartal-
mikereteinekrögzítése,atervszerű,stratégiákmenténtörténőmegszervezésevolt.a
konkrétszociálisprogramokmellett,amelyekahátrányoshelyzetbenélőcsaládokgye-
rekeinekiskoláztatásáthívatottaktámogatni(„kifliéstej”program2 [2002],„ingyenes

2 a„kifliéstej”programkeretébenmindenóvodásésáltalánosiskolásnapontarészesültíz-
óraiban.
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tanszersegély”program[2002])3,szociálisösztöndíjaklehetősége),elindulta„második
esély” (1999)programazoknaka fiataloknakés felnőtteknek,akiknem fejeztékbe
általánosiskolaitanulmányaikat. néhányfőiskolaésegyetem(főlegszociálismunkás,
pedagógusésromaninyelvtanárjelölteknek)ingyeneshelyeketbiztosítottromafiata-
lok számára, és szórványosan elindult a roma pedagógusok képzése is. a megyei
Tanfelügyelőségekkineveztékazelsőromaoktatásértfelelőtanfelügyelőket,4 akiknek
a hatáskörébe tartozik az egyes megyék roma oktatásának szervezése, követése,
vonatkozóstatisztikaiadatokbegyűjtése.megjelentekazelsőromanyelvűtankönyvek
éssegédanyagok,amelyeknekszámaazéveksoránegyrenövekedett.romániaeuró-
paiunióscsatlakozásánakévében(2007)jelentmegaziskolaiszegregációmegszün-
tetésérevonatkozóhatározat(1540.sz.határozat,2007),amelyet2016-banfrissítet-
tek.szintén2007-ben„hivatalosítják”minisztériumiszintenaziskolaimediátor5 alkal-
mazásának lehetőségétazokbanaz iskolákban,aholmagasa roma tanulókaránya,
aholbeiskolázási,iskolaelhagyásiproblémákvannak.

akezdetitapogatózó,tájékozódóidőszakutánakormány,azegyesminisztériumok
keretébenmegalakultakakülönbözőszakbizottságok,hivatalok,ügynökségek,fokoza-
tosankiépültazaz intézményhálózat,amelynek faladata, felelőssége lettazeu-kon-
formirányelvek„meghonosítása”,aromákhelyzeténekjavításátcélzóstratégiákelké-
szítése (2001-es, 2006-os, 2011-es kormánystratégiák). az országos Tanügy
Törvényben(Legeaeducaţieinaţionale–Len2011,aktualizálva2018)hangsúlyosan
megjelentek améltányosság, az esélyegyenlőség érvényesítését rögzítő alapelvek: a
tanuláshozvalóegyenlőhozzáférésbiztosításamindengyermekszámára,akulturális
identitás biztosításának elve minden állampolgár számára, az interkulturális párbe-
széd,anemzetikisebbségekjogainakelismerésétésbiztosításátgarantálóelv,azetni-
kai, kulturális, nyelvi és vallási identitás megőrzésének, kinyilvánításának joga, az
esélyegyenlőségbiztosításánakelve,atársadalmiinklúzióelve(3.cikkely,a,b,g,h,i,
j,oalpontok).

adeklaráltalapelvek,stratégiákaziskolákhétköznapivalóságábannehezenérvé-
nyesültek,érvényesülnek,a„felülről”érkezőrendeletek, intézkedésekéletbeültetése
nemkisfeladatotróttahelyiintézményekre,iskolákra.a„szerencsésebb”iskolákegy-
egy nemzetközi finanszírozású, a roma gyermekek iskoláztatását támogató projekt
részeseilehettek,amelynekkeretébeninfrastrukturálisfejlesztések,after-schooltípu-
súprogramok,pedagógusképzésektörténnek,amelyeknyomán,hacsakidőszakosan
is, kezdtek bizonyos eredményekmegmutatkozni. hargitamegye néhány iskolája is
részese volt (részese)bizonyosprojekteknek (phareprogram2004–2007között, a

3 mindenszociálisanhátrányoshelyzetűáltalános iskolástanévelejénrészesülhetegytan-
szercsomagban,haacsaládbanazegyfőreesőjövedelemnemhaladjamegazországos
minimálbérfelét.

4 3363sz.határozat,1999
5 aziskolaimediátor(mediatorul şcolar)általábanromanemzetiségű,feladataaziskolaésa

romacsaládokközöttikapcsolattartás,akommunikációsnehézségekáthidalása.
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„salvati copiii”,6 a ruhama szervezetek által koordinált projektek), amelyek sajnos
néhányévutánbefejeződtek,és„jógyakorlataik”fenntartásátahelyiintézményekfor-
ráshiányrahivatkozvagyakrannemvállalták.Többiskolábanmegszűntekanyárióvo-
dák,azafter-schoolprogramok,aziskolákszigorúanszabályozottszemélyzetikeretébe
nemfértekbeleazokasegítőszakemberek,akiknekaszakmaisegítségérefokozottan
szükséglettvolnaazeredményességérdekében.Jópéldaerreaziskolaimediátorok
helyzete,akiknekazalkalmazásátkormányrendelet(1539/2007)tettelehetővé,deaz
oktatásbanzajlófolyamatosköltséghatékonyintézkedések,leépítésekmiattsokiskola
nemengedhetimegmagának,hogyiskolaimediátortalkalmazzon.hargitamegyében
a2014–2015-ös tanévben12 iskolaimediátorsegítettea romatanulók iskolaibeil-
leszkedését,„dearomatanulókmagasszámamiattméglegalábbtízrelenneszükség”
(2014–2015-ösévitanfelügyelőségibeszámoló).

azévrőlévreegyrenagyobbszámbanbeiratkozóromagyermekekmegjelenésefel-
készületlenülérteaziskolákat,olyanújhelyzeteket,problémákatteremtett,amelyek-
nekakezeléséhezhiányoztakazintézményesültmegoldások,aszemélyiéstárgyifel-
tételek.hargitamegyébentízévleforgásaalattmajdnemmegnégyszereződöttabeis-
kolázottromatanulókszáma.

1. táblázat. roma tanulók számának alakulása hargita megyében 2006 és 2017
közöttamegyében.

Forrás: hargitamegyeiTanfelügyelőségadatbázisa

azadatokahargitamegyeiTanfelügyelőségadatbázisábólszármaznak,amelyévente
begyűjtiamegyeiskoláitólaromatanulókszámáravonatkozóadatokat.aromatanu-
lókszámánakmegállapításaaziskolákbannagyongyakranún.szakértőibesoroláson
alapul,aziskolákvezetőségevagyapedagógusokdöntikel,hogykittekintenekromá-
nak.

egyestelepüléseken,különösenazegyiskolásközségekben,falvakbananagyszá-
múromatanulómegjelenéseaziskolábanahelyilakosság,anemromaszülőkrészéről
gyakranellenszenvet,aziskolátólvalóelfordulásteredményezte.aromákésatöbbségi
magyar lakosság együttélésének alakulását vizsgáló térségi kutatások (biró–bodó–
gagyi–oláh–Túros1996;biró–bodó–gagyi–oláh2002) rávilágítottak,hogyaz1989
előtti időszakban ebben az alapvetően rurális jellegű térségben a roma–magyar
viszonyraaz„egymásmellettélési”modellvoltjellemző,azazegytelepülésenbelüla
magyar és a roma lakosság teljesen külön térben élt, „teljesen eltérő életvezetési
modell,viselkedésiéskommunikációsgyakorlat,nagyoneltérőértékrendéséletfelfo-
gásszerint”(biró–oláh2002).akutatókfelhívjákafigyelmetakéttársadalmicsoport

6 savetheChildren
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közötti„aszimmetrikus”viszonyra,amelybenamagyarokrészérőlasajátcsoportmá-
sikföléhelyezése,amásik leértékelése,eltávolítása, lefokozásavolt jellemző.Tanul-
mányaikbanbővenkínálnakpéldákatakétvilágkülönbözőségétésakétvilágközötti
átjárhatatlanságothangsúlyozóviszonyulásokra,amelyeknemcsakatérhasználatban,
hanemamagatartásokbanésmentálissíkonismegnyilvánultakésacsaládiszociali-
zációbannemzedékrőlnemzedékreöröklődtek(biró–oláh2002,31.p.,oláh,1996).

az1989-esrendszerváltásutánváltozásoksorozataindultelaromaközösségek-
ben(létszámbelinövekedés,belsőrétegződés,migrációfelerősödése,intézményekhez
valóviszonymódosulása,öndefinícióskísérletek),amelyekamagyar–romaviszonyala-
kulásátisbefolyásolják.biróZoltánmegállapításaszerintaz1989előttiroma–magyar
„egymásmellettélési”modelltfokozatosanfelváltja„azegyretöbbpontonegymásba
csúszó”kétvilág,amelya„tranzakciósköltségek”növekedéséteredményeziamagyar
népességkörében,amelyetők„veszteségként”élnekmeg(biró2016).ezafajtaviszo-
nyulásamagyarlakosságrészérőligenmegnehezítette(megnehezíti)aziskolákinteg-
rációstörekvéseitis,hiszenebbenahelyzetbenaziskolagyakorlatilagképtelenolyan
„befogadóközeget”teremteniaromatanulóknak,aholőkelfogadottnakésbefogadott-
nakérezhetnékmagukat.nemritka,hogyamagyarszülőkegyjelentősrészeinkábba
szomszédtelepülésrevagyaközelivárosi iskolákvalamelyikébe íratjaátgyerekét.a
spontánmigrációnyománpedigegyrenagyobbszámbanjöttek(jönnek)létrearoma
többségűosztályok.a2014–2015-östanévbenhargitamegye78iskolaiintézményé-
ben261olyancsoportvagyosztályvolt,aholaromatanulókarányameghaladtaa25
százalékot.a legtöbb ilyencsoport vagyosztályudvarhelykörzetében jött létre (96),
majdCsík(73)éskeresztúr(68),illetvegyergyó(15)ésmaroshévíz(Topliţa,9)követ-
kezett(2014–2015-öséviTanfelügyelőségibeszámoló).

maihelyzetkép

azegyestelepüléseken,régiókbanazottélőromalakosságszámánakfüggvényébena
romaoktatáskülönbözőkérdéseketvetfel.másahelyzetazokbanazelöregedőapró-
falvakban,aholéventepármagyargyermekszületik,ésmásproblémákjelentkeznek
azokon a településeken, ahol bár jelentős arányú a roma népesség, az iskolákban
kisebbségbenvannak.különkategóriátképeznekavárosok,aholbártöbbiskolatalál-
ható, általában egy iskolában koncentrálódnak a roma tanulók. a továbbiakban az
említettkategóriákmenténtárgyalomaromagyermekekiskoláztatásánakproblémáit.

amegyedélnyugatirészéntalálhatófalvakban,községekbenalegnagyobbaroma
lakosságszáma,aszékelykeresztúrkörnyékielöregedettnépességűaprófalvakbantel-
jébenzajlikazetnikaiarányváltás.bárahivatalosnépszámlálásiadatokeztnemmin-
digtükrözik,akülönbözőkutatásokkeretébenvégzettszakértőibesorolásokalapján
becsült roma népességszám ezt jólmutatja. 2009-ben Csata istván és kiss Tamás
készítetteelahargitamegyeimagyar,romaésrománnépességregionálisanbontott
előreszámítását,amelynekalapjáula2002-esnépszámlálásiadatokmellettaromák
számátahelyiönkormányzatokadatairatámaszkodvahatároztákmeg.azakkoriada-
tokszerintazemlítettfalvakbanaromalakosságarányamárnagyonközelítettaz50
százalékhoz(Újszékely42%,etéd36%,székelyandrásfalva28%,szentábrahám30%,
siménfalva23%).szinténnagyonmagasaromákszámaazudvarhelyi régiónéhány
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településén(oklánd30%,máréfalva25%,korond24%,székelyderzs22%),illetveaz
alcsíkirégióbanCsíkkozmáson(25%).

amegye szintjéna romanők termékenysége többmint két és félszereseanem
romanőkének(3,15és1,23),ugyanakkoraromákarányaafiatalabbkorcsoportokban
sokkaljelentősebb,mintafelnőttkorcsoportokban(ld.Csata–kissáltalkészítettszá-
mítások).

2. táblázat.aromákarányakorcsoportokésrégiókszerinthargitamegyében

r1 – Csíkszereda, r2 – székelyudvarhely, r3 – alcsík, r4 – Felcsík, r5 – gyergyó, r6 –
maroshévíz,r7–udvarhely,r8–maroskeresztúr,r9–szentegyháza,hr–hargitamegye.
Forrás:Csata–kiss(2010).

ennekkövetkeztébenanagyszámúromalakossággalrendelkezőtelepülések iskolái-
bangyakori,hogyaromagyermekekarányaaziskolábanmárakárkétszereseislehet
atelepülésenbelüli romanépességiaránynak.ezgyakrankésztetiarraanemroma
szülőket,hogymás iskolába (akármás településrevagyaközeli városba) írassákát
gyermekeiket,ezáltalelőidézvea romaosztályokkialakulását. „Fiatfalvána jelenlegi
tanévbenaiii.osztálynakminda16tanulójaromaszármazású.kiderült,ennekazaz
oka,hogyamásnemzetiségűgyerekek–számszerűenhatan–mindszékelykeresz-
túrrairatkoztakbe”(Vass2002,104.p.).ezekbenaromatöbbségűiskolákban„beren-
dezkedtek”aromagyermekekoktatására,ahasonlókörnyezetből,hasonlóhátrányok-
kalérkezőromatanulókiskolaibeilleszkedésétnemnehezítikjelentőskulturálisvagy
egyéb jellegű különbségek, amelyek a magyar–roma vegyes osztályokban gyakran
konfliktusokhoz,kirekesztéshezvezetnek.ebbenahelyzetbenaz iskolakönnyebben
„alkalmazkodik” a tanulók „hasonló” igényeihez, átértelmeződnek az „eredményes-
ség”,a„siker”fogalmai.„nekünkazanagyeredmény,hogyagyermekidőbenésrend-
szeresen bejön az iskolába, hogy megtanulja az alapvető viselkedési szabályokat”
(pedagógus).Tehátbeiskolázásvan,deintegrációnincs.

egymásikkategóriátképeznekazokatelepülések,aholaromákarányajelentős(a
helyi lakosság 5–15 százaléka), de az iskolákban kisebbségben vannak. előfordul,
hogysokanközülükbeseiratkoznakaziskolába,vagymárazelsőévekbenlemorzso-
lódnak,kimaradoznak.ezkülönösenazún.„sátoroscigányokra”érvényes,akikatér-

            

 

RRoRomáRomRomákRomák 

 R1RR1 R2RR2 R3RR3 R4RR4 R5RR5 R6RR6 R7RR7 R8RR8 R9RR9 HRHHR 

00––44 3,5 10,1 18,11818,518,5 5,0 9,3 4,9 51,55151,351,3 16,1 28,22828,928,9 15,0 

55––99 3,1 8,6 18,11818,318,3 4,1 8,0 4,7 46,44646,846,8 14,4 24,22424,824,8 13,2 

10110––19119 1,9 4,8 15,7 3,3 5,6 2,9 31,1 9,9 20,3 9,3 

20220––29229 1,4 3,8 11,3 2,6 4,2 2,6 27,1 8,2 15,5 7,2 

30330––44444 0,8 2,5 8,0 1,6 2,7 1,4 17,6 5,1 10,9 4,6 

45445––64664 0,5 1,2 3,3 0,7 1,3 0,7 8,8 2,6 5,1 2,3 

65+66565+ 0,2 0,6 1,1 0,2 0,3 0,3 2,2 0,6 1,4 0,7 
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ségbenélő„házicigányokkal”ellentétbenáltalábanatelepülésekperifériájánmélysze-
génységbenélnek,ésakikszámáraaz iskolánaknincskülönösebb„haszna”.egy,a
csíkmadarasi sátoros cigányok körében készült kutatás során a helyi iskolaigazgató
szerint„évtizedespályafutásaalattnemtörténtsemmifélekezdeményezésseazokta-
tásiintézmény,seasátoroscigányközösségrészérőlazintézményeskapcsolatmeg-
erősítésére”(szőcs2008,296.p.),azazaromagyermekekegyáltalánnemjártakisko-
lába. kivételt képeznek azok a szintén sátoros cigányokként számon tartott roma
közösségek (pl.gáborok),akikkereskedőiérzéküknekvagyakülföldivendégmunká-
nakköszönhetőenanyagijólétretettekszert,akikfelismertékazírás-olvasásfontossá-
gát a gyermekek életében, és rendszeresen küldik gyermekeiket az iskolába. Vass
istvánazetédközségi gáborokéletkörülményeinekbemutatásakorkiemeli jómódról
árulkodóházaikat,azokmoderneszközökkeltörténőfelszereltségét,értékeskalapjai-
kat.aztismegemlíti,hogya„sátorosokgyermekeiigyekvő,általábanjóltanuló,szor-
galmas, tisztelettudó iskolások”, de akik 6–8 osztály elvégzése után nem tanulnak
tovább, mert az „üzleteléshez” elég, ha megtanulnak írni, olvasni, számolni (Vass
2002,108. p.). ezeknekaz iskoláknaka roma tanulók általában igen sok „gondot”
okoznak,hiszenaziskolákbólgyakranhiányoznakasikeresintegrációtlehetővétevő
feltételek,amelyeknélkülatöbbségrészérőlnemvalósulmegavalódibefogadásés
elfogadás.aromatanulókszámáraezekbenaziskolákbanalegnagyobbaveszélyeaz
osztályismétléseknek,akoraiiskolaelhagyásnak.

egyharmadikkategóriátképeznekavárosok,ahováaromákegyrészeaszocialista
iparosítássoránkerültbe,ésnemritkánvárosközpontiállamosítottlakásokbankapott
helyet(ahonnanalakásokvisszaigényléseutánkiköltöztettékőketavárosperemére),
másrészükajobbélet,többerőforrásreményébenhúzódottavárosba(nagyszeme-
tesgödrök szomszédságába, ahonnan a város kukáit is „felügyelhetik”). a korábban
említett Csata–kiss-számítások alapján a megye városai közül keresztúron és
gyergyószentmiklóson a legnagyobb a romák aránya (6 százalék körüli), majd
székelyudvarhely, balánbánya és maroshévíz következik a maguk 3 százalékával.
Csíkszeredában1,2százaléknyirabecsültékaromákarányát.mivela„szakmai”beso-
rolásazönkormányzatokadatbázisaalapjántörtént,nagyvalószínűséggelanépszám-
lálásiadatokalapjánmagukatkisszámbanrománakvallókmellettnagyobbarányban
vannakaszociálissegélyekreszoruló,avárosokperifériáján,kompaktközösségekben
élőromák.ezeknekaromanegyedeknek(telepeknek)agyermekeiaz1990-esévek
közepéig,végéiggyakorlatilagnemjártakiskolába,beiskolázásukvalójábanakétezres
évekelejénkezdődöttel.azelejénáltalábanéletkorukattekintvevegyesosztályokban
tanultak(tanulnak),egy-egyközpontiiskolánakvalamelyiktagiskolájában,amelyálta-
lábantávolesett(esik)atöbbségiekiskolájától.azindulásmindenholkomolynehézsé-
gekkeljárt,atöbbségiiskolák,néholahelyivezetőségiselzárkózottaromagyermekek
integráltoktatásától.barabásiTündeaszékelyudvarhelyicigánygyerekekoktatásának
kezdeteit bemutató tanulmányában említi, hogy a negyedik osztály elvégzése után
komolygondot jelentettacigányokoktatását felvállalóbudvárszociálisközpontnak,
hogymegtaláljaaztavárosi iskolát,amelyötödiktőlbefogadjaa romagyermekeket,
„hiszenazáltalánosiskolákigazgatóihallanisemakarnakabefogadásukról”(barabási
2000,404.p.).Lázárhajnalnakagyergyószentmiklósiromaiskolárólkészülttanulmá-
nyában olvashatjuk, hogy a roma iskola igazgatójának tiltakozása ellenére a helyi
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önkormányzataromatelepszomszédságábaépíttetteazújiskolát,amellyelfizikailag
is „elszakították” őket a városi iskoláktól. „mióta itt vagyunk kint, senki nemhív és
senkinemjönide.egyrejobbanelzáródunkatöbbiintézménytől,lassanmindenkap-
csolatmegszűnik”– idéziaszerzőaroma iskola igazgatójánakszavait (Lázár2017,
159. p.). Voltak próbálkozások párhuzamos osztályok létrehozására is, ahol a roma
gyermekekazegyik,anemromákamásikosztálybantanultak,demivelanemroma
szülőknagyszámbanírattákátgyerekeiketavárosmásiskoláiba,hamarmegszűnta
nemromaosztály(Csíkszereda).Ígyaszegregációttiltótörvényellenére,holspontánul,
holszándékosanszegregálódtakaromagyermekekiskolái.Többnyiremaisavárosok
egyetleniskolájábakoncentrálódnakaromanegyedek,telepekgyermekei,éshaötödik
osztálytólbekerülnekisegy-egyvegyesösszetételűosztályba,ottgyakrannemroma,
deszinténhátrányoshelyzetűtanulókkaltanulnakegyütt.miveláltalábanegy-egyköz-
pontiiskoláhoztöbb,avárosszéleintalálhatókisebbtagiskolaistartozik,ígyaroma
kisiskolákisrészétképezikavárosiiskolarendszernek,ésazösszesítettstatisztikák-
bannemválikfeltűnővéaszegregáció.

pedagógusok

azokaziskolák,ahováegyrenagyobbszámbaniratkoztakaromagyermekek,egysor
olyan nehézséggel szembesültek (szembesülnek), amelyekmegoldására nem voltak
felkészülve.amélyszegénységbőlérkező,korábbansemmilyen intézményesnevelés-
bennemrészesülőromagyermekekoktatása,tanításaszámospluszfeladatotróttaz
iskolákra, pedagógusokra.nagyon gyakran a szociális jellegű problémákmegoldása
(ebédeltetés, öltöztetés, tanszerek beszerzése) is az iskolák feladatává vált, hiszen
ezek nélkül a gyermekek nem jártak iskolába, nem lehetett elkezdeni az oktatást.
külön fejtörést okozott (okoz) az iskolák vezetőségének, a pedagógusoknak a roma
közösséggel, romaszülőkkel folytatottkommunikáció,amelyakét,egymásszámára
idegenvilágtalálkozásánakszámosbuktatójáthordozta(hordozza)magában.mivela
szülőkjelentősrészeírástudatlan,ésnincsenekiskoláhozkapcsolódótapasztalatai,a
kezdetiidőszakbanigennagybizalmatlansággalésaggodalommalközelednekazisko-
lához.nehezenértikmegés fogadjákelaz iskola„könyörtelen”szabályait,amelyek
nem engedik hiányozni a gyermekeket az iskolából. különben a család a szociális
támogatástveszítiel.

aproblémákkezelésénekhiányoztak(hiányoznak)az intézményesültmegoldásai,
és legtöbbszöraz „ügy”hivatalos támogatói is.azországosstratégiákbólkötelezővé
váltakaromagyermekekintegrációjátszorgalmazóalapelvek,dehiányoztak(hiányoz-
nak)azokaforrások, finanszírozások,amelyekszükségesekafolyamatsikerességét
szavatolótárgyiésszemélyifeltételekmegteremtéséhez.aziskolák,sajátbelátásukés
erőforrásaikszerint,ahivatalosésnemhivatalosmegoldásokközöttlavírozvapróbál-
nakmegoldásokattalálni.

ebbenafolyamatbankulcsszerepevanapedagógusoknak,akikközvetlenülszem-
besülnek a nehézségekkel, kihívásokkal. ők a két kultúra között a közvetítők, akik
külsőszakmaisegítség,romológiaiismeretekéssegítőszakembereknélküllátnakel
egysorolyanfeladatot,amelyegyátlagospedagógusszámárafelsemmerül:„azátla-
gosnálszegényebbcsaládikörnyezetmiattkeletkezettszociokulturálishátrányokkom-
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penzálása;atöbbségitársadalométóleltérőszokásokésviselkedésmódokelfogadása;
atöbbségitársadalométóleltérőcsaládiértékrendelfogadása;anyelvihátrányokkom-
penzálása;akisebbségilétbőlésatöbbségitársadalomelőítéleteibőlfakadókomple-
xusokés frusztrációkkezelése;anemcigánykörnyezet (példáulszülőkésgyerekek)
részéről megnyilvánuló előítéletes magatartás megváltoztatása; a saját előítéletek
leküzdése”(Liskó2001,35.p.).ugyanakkorpedagógiaijellegűproblémákraismegol-
dásokatkelltalálniuk,hiszengyakrankiderül,hogyazaddigbejáratottmódszereknem
működnek,megsokasodnakafegyelmiproblémák,teljesíthetetlenekatantervielőírá-
sok. a nagyszámú roma tanulót tömörítő iskolák pedagógusaival készített interjúim
arról árulkodnak, hogy a pedagógusok tehetetlennek, frusztráltnak érezték (érzik)
magukat,különfélemegoldásokat,magyarázatokatkerestek(keresnek)ahelyzetkihí-
vásainakfeloldására(Jakab2016).nehezentudjákösszeegyeztetniatantervielőírá-
sokelvárásaitaromagyermekekteljesítményével,kidolgozottpedagógiaiprogramok,
módszertanok,megfelelősegédanyagoknélkülki-kisajátszaktudása,elköteleződése
szerintpróbáljamegoldaniaproblémáksokaságát.Van,akimegpróbálmegújulni,kép-
zések,önképzéseksoránolyanmódszereketelsajátítani,kipróbálni,amelyekhatéko-
nyakazújhelyzetben.másokképtelenekelvonatkoztatniakötelezőtananyagoktól,a
kötelezőelőírásoktól,éskülönösenavegyesosztályokbannemfoglalkoznakalemara-
dókkal.inkábbtehernekérzikőket,akikakadályozzákahatékonyosztálytermimunkát,
ésgyakranmegpróbálnakmegszabadulnitőlük(buktatással,magaviseletijegyeklevo-
násával). sok a bizonytalanság, a kísérletezgetés, az oktatás rendszerkörnyezete, a
tanterviszabályozásmerevsége,adifferenciáltpedagógiaieszközöknemkövetkezetes
alkalmazása, a pedagógusképzés hiányosságai mind-mind olyan tényezők, amelyek
nemsegítikafolyamatsikerességét.másikprobléma,hogyaromagyermekekettömö-
rítőiskoláknakigenalacsonyapresztízsük.ahivatalosértékelésekalapján,amelyeka
tanulmányi,vizsga-ésversenyeredményeketveszikalapul,ésnemahozzáadottérté-
ketmérik,ezekaziskolákgyakranmegkapjáka„gyengeiskola”stigmáját.a„nehezí-
tettkörülmények”közöttdolgozópedagógusoksemmilyenszakmai,anyagikompenzá-
cióbannemrészesülnek,sikereikgyakranláthatatlanokmaradnakarendszerszámá-
ra.ilyenkörülményekközöttigenmegterhelőapedagóguslét,igennagymindapálya-
elhagyás,mindakiégésveszélye.

Összefoglalás

Összefoglalvaaromaoktatástérségihelyzeténekbizonyosjellemzőitmegállapítható,
hogyazegészfolyamatotáthatjaabizonytalanság,azútkeresés,azesetlegesség.bár
léteznekbizonyosjogi-adminisztratívkeretek,amelyekszabályoznipróbáljákafolyama-
tokat,ezekgyakrannincsenekösszhangbanaziskolákhétköznapivilágánakrealitásá-
val.intézményesültmegoldásokhiányábanaszemélyeselköteleződés,azegyénikom-
petenciákszerepefelértékelődik,amibizonyosesetekbenegyszemélyessikertörténe-
tekbenjutkifejezésre.Vannakiskolák,aholbizonyostényezőkszerencséstalálkozásá-
nakköszönhetően(helyivezetőségpozitívviszonyulása,támogatók,elkötelezettiskola-
vezetéséspedagógusok)eredményesnekmondhatóaromaoktatás.Deezekahelyze-
tekszórványosak,véletlenszerűekéskiszámíthatatlanok.hosszútávoncsakegyénilel-
kesedéssel és elköteleződéssel nehéz fenntartani a sikerességet, elengedhetetlen
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volnaaz egységeskoncepció, a több területet átfogókonkrét operatív programok, a
megfelelőfinanszírozás.ezekhiányábanaziskolákzömeaproblémáktünetikezelésé-
rerendezkedikbe,amelyegyáltalánnemkedvezaromagyermekekiskolaisikeressé-
gének.
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JuDiT Jakab
siTuaTionaL piCTure on The roma eDuCaTion in a ruraL region

The objective of this study is the description of the roma education in the
harghitaCountyofromania,witharetrospectiveofthekeymomentstakingplace
afterthepoliticalturnin1989.Theanalysisisbasedonmyresearchconducted
inthepastthreeyears,intheframeworkofwhichidealtwiththeromaeducation
in the region, examining it from the following aspects: social–historical
background,collectionandanalysisofdataonromaeducation,researchofthe
activitiesandattitudesofteachers.
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TóTh miháLy

nyelvkérdésukrajnában:
jogivagypolitikaikategória?

miháLy TóTh
LanguageQuestioninukraine:aLegalorapoliticalCategory?

keywords:ukraine,languagepolicy,minoritylanguages,discrimination

aszovjetbirodalombanérlelődőfüggetlenedésitörekvéseknekegyikalapvetőcélkitű-
zésevoltatagköztársaságoknaknevetadónemzeteknyelvénekállamnyelvistátuszba
helyezése.1988–1990folyamán,aszövetségiköztáraságoklegfelsőbbtanácsai(par-
lamentjei)egymásutánfogadjákelnyelvtörvényeiket,melyekenyelveketállamnyelv-
kénthatározzákmegés lényegesenbővítik azokkötelezőhivatalosalkalmazásának
területeit.anyelvtörvényekelfogadásáthamarosankövettékafüggetlenséginyilatko-
zatokkihirdetései.Ígyaztánanyelvkérdésapolitikaifüggetlenségértésanemzetiön-
azonosságértfolytatottküzdelmekgyújtópontjábakerült.1

akétnyelvűségésasoknyelvűségjegyeitismagánhordozóukrajnatekintetébene
közdelemhevületetöbbmintnegyedszázadeltelteutánsemlankad.ukrajnábanazok-
nakaszáma,akikukránnemzetiségűeknektartjákmagukat(közel78%),jóvalmaga-
sabbazokénál,akikazállamnyelvet–azukránt–anyanyelvüknektekintik(kevesebb
mint68%);azoknakazállampolgároknakaszáma,akikazorosztvalljákanyanyelvük-
nek(közel30%)jóvaltöbb,mintazoknakaszáma,akikorosznemzetiségűeknektart-
ják magukat (17,3%); az összlakosság közel negyede (22,18%) valamely nemzeti
kisebbségheztartozónakvalljamagát,nyelvitekintetbenazonbangyakorlatilagminden
harmadikszemély(32,47%)valamelynyelvikisebbségheztartozik;azukránésazorosz
nyelvetbeszélőkegyüttesenukrajnaösszlakosságának97,12%-átteszikki.

nyelvijogok1989–2014között

azukránszovjetszocialistaköztársaságLegfelsőbbTanácsa,mintszámosmásszov-
jet tagköztársaság egyik első, a függetlenedés irányábamutató törvényeként 1989

1 Яворская,Галина:Языковые конфликты иязыковые идеологии вМолдове (наматериале
анализафокус-групп).Studia Linguistika, 2011/5.350–351.
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októberébenfogadjaelazukránsZsZknyelveirőlszólótörvényt.2 etörvénymindenek-
előttmeghatározzaazukránnyelvállamnyelvstátuszát(2.cikk).azukránésazorosz
anemzetekközöttikapcsolattartás(érintkezés)nyelvei(4.cikk),anemzetiségeknyel-
vének hivatalos alkalmazását a közigazgatási és bírósági szerveknél csak az adott
kisebbségáltaltöbbségbenlakottközigazgatásiegységekkereteinbelülteszilehetővé
(3.,10.,11.,12.,18.,19.cikk).ajogszabályagyermekekoktatásaésnevelésanyelvé-
nekkiválasztásátaszülőkrebízza (27–29.cikk), kinyilatkozzaanyelvhasználat sza-
badságát(5.cikk),éselőírjaaközszolgáknyelvtudásikötelezettséget(6.cikk).

alig többmintkétévelteltével,1991.november1-jén,pontosanegyhónappala
decemberelsejérekitűzöttfüggetlenségireferendumelőtt,azukránLegfelsőbbTanács
elfogadtaukrajnanemzetiségeijogainakdeklarációját.3 ezazokmányakinyilatkozta-
tott jogok tekintetében közép-európában egyedülálló. egyebek között minden,
ukrajnábanhonosnépésetnikaicsoportszámárakilátásbahelyezi:azáltalukhagyo-
mányosan lakott területekmegőrzését és e területeken a nemzetiségi-közigazgatási
egységek létrehozását;azanyanyelvszabadhasználatátaközéletmindenterületén,
különösenazoktatás,agazdaságésahírközlés területén.adokumentumszerinta
nyelvtörvényvonatkozónormájátúgykellértelmezni,miszerintnemcsakazokbana
közigazgatásiegységekbenlehetanemzetiségnyelvétazállamnyelvmellettegyrangú-
kénthasználni,aholvalamelynemzetiségtöbbségetalkot,hanembárhol,aholhagyo-
mányosan, illetveegy tömbbenél;mi több,ahol többnemzetiségélegyütt,ésegyik
semalkottöbbséget,bármelyennyelvalkalmazható,ahelyiközösségakarataszerint.

e történelmi időszak termeli ki ukrajna első, kifejezetten a nemzeti kisebbségek
jogainak védelmével kapcsolatos nemzetközi-jogi aktusát, az 1991 májusában
budapestenaláírt,amagyarköztársaságésazukránszovjetszocialistaköztársaság
nemzeti kisebbségek védelméről szóló közösnyilatkozatát.4 edokumentum8. és9.
pontjaiszerintafelekkötelezettségetvállalnakanemzetikisebbségeknyelveineksza-
badhasználatátésazanyanyelvűoktatásbiztosításátilletően.

közvetlenülasikeresfüggetlenségi referendum(1991.december1.) lezárultaés
ukrajnánakmintfüggetlenállamnakaszomszédosállamokésanemzetköziközösség
főbb tényezői által való érismerését követőenérzékelhetővé váltakanegatív jellegű
elmozdulásokazállamikisebbségpolitikaésígyanyelvpolitikaterületein.epozíciómó-
dosulástettenérhetőmáranemzetikisebbségekrőlszóló1992-estörvényben,5 annak
parlamentiplenárisvitájábanésazárószavazáseredményében.ekkorugyanisabeter-
jesztett22cikkelyestörvény19cikkelyesremódosul.anormaszövegbőlkikerülaza
háromcikkely,melyekanemzetiségiközigazgatásiegységek(területiautonómiák)lét-

2 ЗаконУкраїнськоїРадянськоїСоціалістичноїРеспубліки«ПромовивУкраїнськійРСР»№
8312-ХІвід28.10.1989р.http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/8312-11

3 «Декларація прав національностей України» № 1771-Xii від 01.11.1991 р.
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1771-12

4 Magyar külpolitikai évkönyv, 1991. 212–218.p.
5 Закон України «Про національні меншини в Україні» № 2494-ХІІ від 25.06.1992 р.

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2494-12
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rehozásátésműködésétlettekvolnahivatottakszabályozni.6 anyelvijogoktekinteté-
bene törvénybármegerősítiazanyanyelvioktatáshozvalómár létező jogokat,dea
hivatalos nyelvhasználat lehetőségét ismét az adott nemzeti kisebbségnek az adott
közigazgatásiegységenbelüli többségénekmeglétéhezköti (8. cikk).Vagyisadoku-
mentumfigyelmenkívülhagyjaukrajnanemzetiségeijogainakdeklarációjábanfoglal-
takatésvisszatéranyelvtörvényszűkebbelőírásához.

ukrajnaalkotmányának1996júniusábanvalóelfogadása,azorosznyelvlehetősé-
geinek korlátozásán túl, lényegébenmegszünteti amásodik, kisegítő-hivatalos nyelv
státuszát.ugyanakkorelvifontossággalbírnakatovábbijogalkotásraésjogértelmezés-
readokumentum10.,11.,13.,24.,53.,92.,103.,127.és148.cikkelyeibenfoglaltak.
azalkotmány10.cikkeanyelvek jogállásátazukrán jogrendbenazalábbiakszerint
határozzameg:„azállamnyelvukrajnábanazukránnyelv.”(1.rész);„azállambiztosít-
jaazukránnyelvteljeskörűfejlődésétésfunkcionálásátaközéletmindenszférájában
ukrajnaegészterületén.”(2.rész);„ukrajnábanszavatolvavanazorosznyelv,ukrajna
egyébnemzetikisebbségeinyelveinekszabadfejlődése,használataésvédelme.”(3.
rész);„anyelvekhasználatátukrajnábanukrajnaalkotmányaszavatoljaéstörvények
szabályozzák.”(5.rész).a11.cikkelyegyebekközöttkimondja,hogyazállamtámogat-
jamindenőslakosnépésnemzetikisebbségnyelviönazonosságát.a24.cikkelytiltja
aprivilégiumokatésakorlátozásokatnyelvihovatartozásalapján.az53.cikkelyszava-
tolja a nemzeti kisebbségekhez tartozó állampolgárok számára az anyanyelven való
tanulást,vagyazanyanyelv tanulását;a92.cikkelykimondja,hogyanyelvhasználat
rendjétkizárólagatörvényekszabályozzák;a103.cikkelyszerintukrajnaállamfőjévé
választásegyikkövetelményeazállamnyelvismerete;a127.ésa148.cikkelyekugyan-
eztakövetelménytfogalmazzákmegabíróikinevezésselésazalkotmánybíróságitag-
sággalkapcsolatban.

Tehátazalkotmányelfogadásávalazorosznyelvbárkülönnevesítvevan,decsupán
mintegyanemzetikisebbségeknyelveiközött.eztakizárólagosukránegynyelvűségért
harcolókgyőzelmükként,mígazorosznyelvmásodikhivatalosnyelv,illetveannakor-
szágosanelfogadottkisegítőnyelvstátuszáértküzdőkvereségkéntkönyveltékel.

ukrajnatársadalmajelentőselvárásokkalvoltazországeurópatanácsicsatlakozá-
sához.Úgy tűnt, hogy erremindenalapjukmegvan, hiszenazeurópa Tanácsparla-
menti közgyűlésének 1995. évi 190. számú állásfoglalása ukrajna tagfelvételéről7
egyértelműenfogalmaztamegazországkötelezettségeit:ratifikálnianemzetikisebb-
ségekvédelmérőlszólóeurópaikeretegyezményt;akisebbségekkelkapcsolatospoliti-
kátmegfeleltetniaparlamentiközgyűlés1201.sz.ajánlásábanésajelendokumentu-
mokban foglaltaknak; a csatlakozást követő egy éven belül aláírni és ratifikálni a
kisebbségiésregionálisnyelvekeurópaikartáját.

6 П’ятасесіяВерховноїРадиУкраїниІскликання.Засіданнядев’яносте.25червня1992
р. Стенограма пленарного засідання. http://rada.gov.ua/meeting/stenogr/show/4747.
html

7 parliamentaryassembly,Councilofeurope.application by ukraine formembership
of the Council  of europe. opinion190(1995).http://assembly.coe.int/nw/xml/Xref/
Xref-XmL2hTmL-en.asp?fileid=13929&lang=en
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a keretegyezményt a csatlakozás (1995) utáni harmadik évben, 1997 legvégén
sikerültratifikálniaaparlamentnek,8 azukránnacionalistapártokfolyamatosellenállá-
saközepette.ennéljóvalhányattatottabbsorsavoltanyelvikartának,melyetazukrán
parlament először 1999 decemberében ratifikált, ám a vonatkozó törvényt az
alkotmánybíróság,formaihibákrahivatkozva,érvénytelenítette.9 másodszoraratifiká-
cióstörvényt2003májusábanfogadtaelaLegfelsőbbTanács.10 atörvénytszerzői,bár
látszólagbetartottákakartaalkalmazásiszabályait,olyantaralommaltudtákmegtöl-
teni,melybenamegfogalmazottelvekmesszealattavannakazukrajnábanévtizedek
ótagyakoroltnyelvijogoknak.

nemlenneteljesenmegalapozottaztállítani,hogyazukrajnaikisebbségekszámá-
rasemmilyenhozadékanevolnaazországeurópatanácsitagságának.amonitoring-
rendszerugyannincstúlzottfigyelemmelakisebbségiközösségekigényeiéspanaszai
iránt, deműködik.11 a keretegyezmény végrehajtását vizsgálni hivatott konzultációs
bizottságmárazelsőjelentésértékelésébenolyanészrevételekettett,melyektekinte-
tébenamainapignemtörténtérdemiváltozás.Felróttaegyebekközött,hogyatörvé-
nyeknemdefiniáljáka„nemzetikisebbség”ésaz„őshonosnépek”fogalmakat;anem-
zetiokmányoktovábbrais130nemzetiségrőlbeszélnek,hiányzikakisebbségeklajst-
roma,vagyisnemtisztázottakisebbségijogokcímzettje;azalkotmánymegkülönbözte-
tésttiltónormáját(24.cikkely)akisebbségekpozitívmegkülönböztetésétcélzódönté-
sek ellenérveként alkalmazzák (például a választási szabályok megalkotásánál); a
nemzetikisebbségekrőlszólótörvénygarantáljaakisebbségekjogátakulturálisauto-
nómiára,desemmilyenjogszabálynemrendelkezikezenintézményformáját,tartalmát
ésműködésénekmechanizmusátilletően;aggodalomraadokotanyelvikérdéskörül
mind a politikum, mind a társadalom köreiben elmérgesedő vita; ellentétes a
keretegyezmény9.cikkelyévelazelektronikusmédiárólszólótörvénynekazatétele,
melyszerintországoslefedettséggelrendelkezőrádió-éstv-csatornákcsakállamnyel-
vensugározhatnak,akisebbséginyelvekpedigcsaka regionálisadásokbankapnak
helyet;ugyancsakellentétesakeretegyezménynormájávalazatörvényielőírásésléte-
zőgyakorlat,mely szerint csakakisebbségekáltal többségben lakott településeken
lehetségesazállamnyelvmellettakisebbséginyelvhivataloshasználata.akonzultatív
bizottságkülönfelhívtaazukránilletékesekfigyelmét,hogykörültekintőenjárjanakel

8 ЗаконУкраїни«ПроратифікаціюРамковоїконвенціїРадиЄвропипрозахистнаціональ-
них меншин» № 703/97-ВР від 09.12.1997 р. http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/
703/97-%D0%b2%D1%80

9 РішенняКонституційногоСудуУкраїниусправізаконституційнимподанням54народних
депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону
України«ПроратифікаціюЄвропейськоїхартіїрегіональнихмовабомовменшин,1992
р.» (справа про ратифікацію Хартії про мови, 1992 р.) № 9-рп від 12.07.2000 р.
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v009p710-00

10 ЗаконУкраїни«ПроратифікаціюЄвропейськоїхартіїрегіональнихмовабомовменшин»
№802-ІVвід15.05.2003р. http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/802-15

11 részletesenl.Councilofeurope,nationalminorities,Country-specificmonitoring:ukraine.
https://www.coe.int/en/web/minorities/ukraine
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azoktatásireformmegvalósításakor,neengedjékmeg,hogyszűküljenekakisebbsé-
gekanyanyelvioktatáshozfűződőjogai.

a keretegyezmény végrehajtását vizsgálni hivatott konzultációs bizottság, és a
nyelviChartakövetelményeinekmegvalósulásátkövetelőszekértőbizottságanyagai
ékesbizonyítékaiannak,hogyazukránhatalmiintézményekneknemállt,ésmasem
állszándékábanérdembenfoglalkozniekonvenciókbanvállaltkötelezettségeikmeg-
valósításával.12

azezredfordulóutánszámostörvényésegyébérvénybelépettalacsonyabbrendű
jogszabályérintettekedvezőtlenülanemállamnyelvetbeszélőket.Ígypéldáulaparla-
mentiválasztásokrólszólótörvény2001.évimódosításamárnemtartalmazzaasza-
vazócédulák nemzetiség nyelveken való előállításának a lehetőségét. ebben az idő-
szakban a különböző területeken való nyelvhasználat szabályozásának gyakorlata
alapvetőenazukránnyelvjaváramódosult.korábbanazegyesterületeket(adó,pénz-
ügy,biztosítás,medicina,választások,élelmiszer-minőségstb.)szabályzójogszabályok-
nak,adokumentumokmegalkotásának,kihirdetésének,alkalmazásánakstb.nyelvét
szabályzó előírásait a nyelvtörvény hatáskörébe utálták, 2000 után azonbanmiden
újonnanelfogadottjogszabályazállamnyelvkizárólagosságátírtaelő.

ajogalkotáseterületéntörténtmódosulásforrásáulazalkotmánybíróság1999.évi
10-rp.számúhatározata13 szolgált,melybenazukránnyelvnekazalkotmány10.cikké-
benfoglaltállamnyelvstátuszátazalkotmánybíróságúgyértelmezi,mintegyetlenhiva-
talosanhasználhatónyelvét,melymellettakisebbségeknyelveikizárólaghelyiszinten,
és csaka törvénybenmeghatározott esetekbenés rendbenalkalmazhatók.azabe
döntéseazalkotmánynakazanyanyelvenvalóoktatást,illetveazanyanyelvtanulását
garantáló53.cikkétisértelmezte.eszerint:„azállamiéskommunálisoktatásiintéz-
ményekben,azállamnyelvmellett,azalkotmánytételeinek,egyebekközött,az53.cik-
kelye5.részénekésavonatkozótörvényeknekmegfelelően,azoktatásfolyamatában
lehetséges anemzetikisebbségeknyelvénekazalkalmazása,illetveoktatása.”edön-
tésjogtalanságávalkapcsolatosálláspontjánakolekszandrmartinenkoalkotmánybíró
a határozathoz csatolt különvéleményében14 adott hangot, melyben egyebek között
megállapította,hogy:„abírósághatározatávalténylegesenmegszüntetteéshatálytala-
nítottaazalkotmány10.és53.cikkelyeibenmegerősített,akisebbséginyelvekalkal-
mazásáravonatkozóalkotmányosgaranciákat.”

12 nevezett nemzetközi szerződések monitoringjának anyagai: http://www.coe.int/en/web/
minorities/country-specific-monitoring#ukraine; http://www.coe.int/t/dg4/education/min-
lang/report/default_en.asp#ukraine

13 РішенняКонституційногоСудуУкраїни№10-рп/99від14грудня1999р.проофіційне
тлумаченняположеньстатті10КонституціїУкраїнищодозастосуваннядержавноїмови
органамидержавної влади, органамимісцевого самоврядування тавикористання її у
навчальномупроцесівнавчальнихзакладахУкраїни (справапрозастосуванняукраїн-
ськоїмови). http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v010p710-99

14 Окрема думка судді Конституційного Суду УкраїниМироненка О.М. стосовно Рішення
КонституційногоСудуУкраїни№10-рп від14грудня1999р. uo.
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azeztkövetőévekbenmindenterületenjogszabálybafoglaltákazukránnyelvkizá-
rólagosságát.15 különösfelerősödöttezatendenciaanarancsosforradalomután,ami-
korisakormányonbelülegyértelművéváltazukránnacionalistatúlsúly,ahumántár-
cák (kultúra,oktatás,kisebbségügy) vezetésétkizárólag (ukrán)nemzetilegelkötele-
zettkáderekrebízták.néhánypéldaazidőszakbólanyelviegyenlőség,illetveegyenlőt-
lenségterületéről.16

ezenintézkedésekheztartozottazoktatásireformnakálcázott,azanyanyelvioktatást
ellehetetlenítőintézkedéseksorozata,melyafelsőoktatásifelvételirendszermódosulásá-
valveszikezdetét.enneklényege,hogyazemeltszintűérettségivizsgákat,melyekegy-
benfelvételivizsgákis,azoktatásiintézményektőlfüggetlenregionálisvizsgaközpontok-
bankellletenni,avizsgákkizárólagtesztrendszerűek,éskizárólagukránnyelventörtén-
nek. ezen kívül kötelező az ukrán nyelv és irodalom vizsga,melynek tesztkérdései az
ukrántannyelvűiskolákoktatásiprogramjaalapjánvannakösszeállítva.17

ezakisebbségekszámárahátrányospolitikaihelyzetváltozottmegakeleti-délkele-
tirégió,valamintazorosznemzetiségű,oroszajkúválasztókszavazatairatámaszkodó
ViktorJanukovics,illetveazáltalafémjelzettrégiókpártjánakgyőzelmévela2010.évi
államelnöki,illetve2012.éviparlamentiválasztásokon.epolitikamódosulásegyebek
közöttakisebbségekszámáraleghátrányosabboktatásirendeletekérvénytelenítésé-
ben,illetvenemalkalmazásukban,valamintazújnyelvtörvény,azállaminyelvpolitika
alapjairólszólótörvény18 2012.évielfogadásábannyilvánultmeg.

anyelvtörvénynekmindazelfogadása,mindazéleteigencsakviharosrasikeredett.
az ukrán egynyelvűség hívei nemcsak az ukrán nyelv társadalmi pozícióit, hanem
magátazukránállamiságotláttákveszélyeztetve.ezértmegakadályozandóazárósza-
vazást, a parlamenti ülésteremben tömegverekedést provokáltak, majd több héten
keresztülutcaitüntetésékenköveteltékazállamelnöktőlakihirdetésmegtagadását.

a2012-esnyelvtörvény,aposztszovjettérségbenanyelvkérdésszabályozásaterén
már hagyományos deklaratív és keretjellegű szabályozási móddal szakítva, a nyelvi
kartaszellemiségénekésbetűjénekmegfelelően,konkrétszabályokatéskritériumo-

15 Csernicskó istván–FerencViktória:Transitions in the languagepolicyofukraine (1989–
2014). in: marian sloboda – petteri Laihonen – anastassia Zabrodskaja (eds.): Socio -
linguistic Transition in Former Eastern Bloc Countries: Two Decades after the Regime
Change. Frankfurtammain, peterLang internationalerVerlagderWissenschaften,2016,
349–377.p.

16 Csernicskó istván: ukrajna nyelvi helyzete egy amerikai film szinkronja tükrében. Fórum
Társadalomtudományi Szemle, 2014/1.,93–104.p.

17 НаказМіністерстваосвітиінаукиУкраїни «ПрозатвердженнягалузевоїПрограмиполіп-
шеннявивченняукраїнськоїмовиузагальноосвітніхнавчальнихзакладахзнавчанням
мовами національних меншин на 2008-2011 роки» № 461від 25.05.2008 р.
http://osvita.ua/legislation/ser_osv/953/

18 Закон України «Про засади державної мовної політики»№ 5029-Vi від 03.07.2012 р.
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5029-17; Fedinec Csilla – Csernicskó istván:
nyelvtörvénysagaukrajnában:a lezáratlan2012-es fejezet.Kisebbségkutatás, 2012/3.,
568–588.p.
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kat fogalmazottmega jogokcímzettjeit,azérintett földrajzi területek,ésanormatív
szabályokalkalmazásifeltételeitésmechanizmusait,valamintahatalmiszervekneka
végrehajtással kapcsolatos kötelezettségeit illetően. az ukrán jogrendben, a nyelvi
viszonyokszabályozásaterületénmármeglévőolyanjogelvekentúl,mintanyelvhasz-
nálatszabadsága,azukránnyelvállamnyelvként,valamintazországbanhasználatos
nyelveknemzetiértékkéntvalóelismerése,ésanyelvialapúmegkülönböztetéstilalma,
elidegeníthetetlenemberijogkénthatározzameganyelviidentitásszabadmegválasz-
tásánakjogát(3.cikk.).

ajogszabályháromszintűmechanizmusthozottlétre,melynekelsőszintjénazoka
minimálisan szükséges rendelkezések helyezkednek el, melyek az adott regionális
vagykisebbséginyelvhasználatátilletőenahelyiönkormányzatokés/vagyaszemélyek
akaratátólfüggetlenül,kizárólaganépszámlálásiadatokfüggvényébenkerülnekköte-
lezőenalkalmazásra.amásodikszintenazalkalmazásrakerülőintézkedésekmibenlé-
teésmértékemeghatározásaazadottadminisztratívegységönkormányzatitestületé-
nekadöntése (akarata)alapján történik.emechanizmusharmadikszintjétazokaz
intézkedésekalkotják,melyekapolgárokakaratátólésazáltalukbenyújtott indítvá-
nyokfüggvényébenkerülnekalkalmazásra.19

nyelvpolitikaukrajnában2014után

azelteltnégyévtávlatábólmindenalapunkmegvanarra,hogymegállapítsuk,a2014.
évelejimajdanosforradalomnakésazaztkövetőállamelnökiésparlamentiválasztá-
sokeredményekéntazországirányításátátvevőszemélyekéspolitikaierőkalapjaiban
és gyakran nemelőnyére változtatjákmeg az országot. a negatív előjelű változások
egyikterületeanemzetiségiéskülönösenanyelvpolitikaradikálisirányváltása,mely-
nekszemmelláthatócéljaaközélettotálisukránosítása.

2014.július1-jénazukránparlamentelfogadtaaz1556-VІІsz.,afelsőoktatásról
szólótörvényt.20 ejogszabály,ellentétbenazakkormégérvényesnyelvtörvényelőírásá-
val,melyelőírtaafelsőoktatásnyelvénekahallgatókáltaliszabadmegválasztásnaka
jogát,kizárólagosanazukránnyelvethatározzamegazállami-önkormányzatifenntar-
tásúfelsőoktatásiintézményekoktatásinyelveként(1.cikk).ugyanakkorejogszabály
mégmegőrziamagánintézményeknekaszabadnyelvválasztásijogát(3.cikk),ésmeg-
őrzia lehetőségéta felvételi vizsgáknak (teszteknek),azonanyelvenvaló letevését,
melyenafelvételizőközépszintűoktatásbanrészesült(12.cikk).

2015. december10-én kerül elfogadásra a közszolgálatról szóló889-Viii sz. tör-
vény,21 melyazukránnakmintállamnyelvnekjogállásátfektetileahivatalokban,vala-

19 Vö.Tóthmihály–Csernicskóistván:Tudományos-gyakorlati kommentár Ukrajnának az álla-
mi nyelvpolitika alapjairól szóló törvényéhez. ungvár–budapest,2014.

20 Закон України «Про вищу освіту»№ 1556-VІІ від 01.07. 2014 р. http://zakon.rada.gov.
ua/laws/show/1556-18

21 ЗаконУкраїни«Продержавнуслужбу»№889-відViiiвід10.12.2015.http://zakon.rada.
gov.ua/laws/show/889-19
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mintazilyenintézményekokmányainakegyetlennyelvekénthatározzameg(2.cikk).
azállamiszolgálatotteljesítőkrészéreelőírjaazállamnyelvkötelezőhasználatáthiva-
talosteendőikellátásasorán(8.cikk),valamitenyelvtökéletesismereténekkritériu-
mát(20.cikk),amirőlazérintettnekazarrahivatottszerváltalkiállítottbizonyítvánnyal
kellrendelkeznie(25.cikk).etörvénynemteszemlítéstkisebbségivagyregionálisnyel-
vekhasználatáról salkalmazhatóságárólahivatali-hivatalos teendőkellátásasorán.
egyedül az angol nyelv alkalmazását teszi lehetővéahivatali pecsétekésahivatalt
megjelölőtáblákfelirataiban.

alapvetőenváltoztakazaudiovizuálistömegtájékoztatásieszközöknyelvhasználati
szabályai.eterületenkéttörvénykerültelfogadásra.azelsőa2016.június16-ánelfo-
gadott 1421-Viii sz., ukrajna vonatkozó törvényének módosításáról az államnyelvű
zeneművekrészarányávalkapcsolatosanatelevízió-ésrádióadásokban.azakkormég
érvényben lévő,azállaminyelvpolitikaalapjairólszóló2012.évi törvényelőírásaival
ellentétben,melymindenkiszámáraszavatoltaahírközléséstelevíziós-rádiósadások
nyelvénekszabadmegválasztását,valamithogyatelevíziós-rádiósszervezetekbármi-
lyennyelvenközvetíthetikadásaikat(24.cikk),a1421-Viiisz.törvény,aközvetítettadá-
sokbanazukránnyelvhasználatátminimálisan60%-banhatároztameg.Valamintren-
delkezettarrólis,hogyaközvetítettszövegeszeneműveklegalább35%-aukránnyelvű
kell,hogylegyen.ugyanakkormegadtaalehetőségét,hogyegyestelevíziós-rádiósszer-
vezetekkülönengedély(licenc)alapjánműsoridejük60%-igvalamelyikeu-shivatalos
nyelvenközvetíthessenekszöveges zeneműveket.ezeka rendelkezésekazt jelentik,
hogy, valamilyen nemzeti kisebbségi nyelven csak abban az esetben van lehetőség
működtetni valamilyen televíziós-rádiós szervezetet, amennyiben annakműsoridejét
legalább60%-banukránnyelvűadások teszik ki.kivételt képez valamely kisebbség
nyelvénekvalamelyeu-shivatalosnyelvvelvalóazonosságánakesete.

a második jogszabály ukrajna 2054-Viii sz., 2017. május 23-i törvénye ukrajna
vonatkozó törvényeinek az audiovizuális tömegtájékoztatási eszközök nyelvével kap-
csolatosmódosításáról,22 melynekegyikelvijelentőségűújítása,hogyajogalkotónem
alkalmazzaa„kisebbségivagyregionálisnyelv”fogalmat,helyetteetörvénybenésmás
továbbiakbanelfogadásrakerülőjogszabályokbana„nemzetikisebbségnyelve”ésaz
„őshonosnépnyelve”kategóriákatvezetibe.ejogszabálymeghatározza,hogyteleví-
zió-rádióadásoknyelveazukrán,ésrögzítiazukránnyelvenközvetítendőadásokmini-
málisterjedelmét,valamintelőírja,hogyetörvényrendelkeziketerületen,azőshonos
népek és nemzeti kisebbségek nyelve használatának megengedett mértékéről (az
1994.évitörvény10.cikkelsőrész).etörvény,bárbevezetőelsőrészébeneztkilátás-
bahelyezi,anemzetikisebbségeknyelvénekalkalmazásárólkülönnevesítvenemren-
delkezik,értelemszerűenazegyébnyelvekkategóriájábasorolvaőket. Így ismételten
(lásda1421-Viiisz. törvényelőírását),meghatározvaszámukraa60%ukránnyelvű
műsorszóráskötelezettségét,területilegleszűkítveelehetőségetegymegyekereteibe.
Többmegye,illetveországoslefedettségesetéremár75%-raemelveeküszöböt.

22 ЗаконУкраїни«ПровнесеннязміндодеякихзаконівУкраїнищодомовиаудіовізуальних
(електронних) засобівмасової інформації» №2054-Viiiвід23.05.2017р.http://zakon.
rada.gov.ua/laws/show/2054-19
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a fentebbemlített törvényekelfogadásaésérvénybelépésétőleltelt időelegendő
távlatotadahhoz,hogymegállapíthassuk,hogyejogszabályoknyilvánvalójogkorláto-
zó,jogszűkítőjellegükellenérenemváltottakkijelentősebbvisszhangotsemazukrán,
semanemzetköziközvéleményszintjein.Leszámítvaazorosznyelvűtelivíziós-rádiós
adások közvetítésében üzletileg érdekelt csoportokat és szervezeteket, valamint az
orosz Federációnak az ebesZ fórumain tett bejelentéseit (ebben az időszakban
oroszországmárnemvettrésztazeTparlamentiközgyűlésénekmunkájában),mások
tiltakozásanemvagyaligvoltérzékelhető.azukránsajtónyilvánosságszintjénnemvolt
fellehetősemmilyenellenvetés,semazekérdésekbenérdekeltnekvélhetőnemzetközi
ngo-k,semavonatkozó,akisebbségijogokatszavatolóésnemzetköziegyezmények
megvalósulásátfelügyelnihivatottszervezetekrészéről.

Valószínűlegekövetkezménynélküliségisnagybanhozzájárultanemzetiésnyelvi
kisebbségektovábbiukrajnaijogfosztáshoz.2016októberébensajtóhíremegyannak,
hogyazoktatásiminisztériummegegyezésrejutottazukránnyelvettámogatóaktivis-
tákkalamásodikolvasatraváróoktatásitörvény7.cikkénekolyantartalmáról,mely
elfogadása esetén gyakorlatilag a kisebbségek nyelvén való oktatás megszűnését
jelentettevolna.eztmegakadályozandó,illetveannakélétéshatásáttompítandó,az
érintettkisebbségekhez tartozóparlamentiképviselőkésekisebbségekérdekvédel-
mét felvállaló társadalmi szervezetek beadvánnyal fordultak az államelnökhöz, a
miniszterelnökhöz, az ombudsmanhoz és a kérdésben illetékes parlamenti bizottsá-
gokhoz.mivelcsakaparlamentemberiéskisebbségjogibizottságaésazombudsman
fejeztékkiegyetértésüketabeadványozókkal,mígazállamelnökésaminiszterelnök
helyettazoktatásiminiszterhelyetteseadottsemmitmondóválaszt,azérdekeltkisebb-
ségiszervezetekeproblémávalmegkerestékanyaországukkormányait,ésazekérdés-
benilletékesnemzetköziszervezeteket.amagyar,aromán,amoldovánésabolgárdip-
lomatáklátogatásttettekazukránoktatásiminisztériumban,valamintnevezettorszá-
gok, ígymagyarország vezetői is számos két-, illetve többoldalú fórumon fejtették ki
aggodalmukat e problémát illetően az ukrán illetékeseknek. minden esetben azt a
választkapták,hogyukrajnaatovábbiakbanismesszemenőlegesenbiztosítjaanem-
zetikisebbségekheztartozópolgárainaknyelviéskulturálisjogait.

ugyanezenországoknakazeurópaTanácsparlamentiközgyűlésébentevékenyke-
dőképviselőijavaslatáraegrémium2017.január21-én145sz.„ademokratikusintéz-
ményekműködésérőlukrajnában”címűhatározatának13.pontjábanfelhívjaafigyel-
metarra,hogyukrajnaalkotmánybíróságaparlamentiképviselőkkezdeményezésére
vizsgáljaanyelvpolitikaalapjairólszóló törvényalkotmányosságát,valamintszámos,
azukránparlamenteléterjesztetttörvénytervezet,melyekakisebbségeknyelvhaszná-
lati jogainakszűkítését irányozzákelő.ezért felszólítjaazukrajnaihatalmiszerveket
arra,hogyanevezetttörvényhatályonkívülhelyezése,illetveazújabbszabályozások
elfogadásaeseténatovábbiakbanisanevezetttörvénybenmeghatározottszintenbiz-
tosítsaakisebbségeknyelvijogait.23

23 azeurópaTanácsparlamentiközgyűlése2017.évi2145.számú,ademokratikusintézmé-
nyek ukrajnai működéséről szóló határozatának 13. bekezdése eredeti nyelven: „The
assemblynotesthatindividualmembersoftheVerkhovnaradahaveappealedtheLawon
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nyomatékosítva igényét az anyanyelvi oktatás jogának megőrzését illetően, a
magyarszervezetekkezdeményezésére2017februárjában–márciusábankárpátalján
azországvezetőihezcímzettbeadványalatttöbbminthatvannégyezerválasztópolgár
aláírása lett összegyűjtve. hasonló hangneműnyilatkozatokkal fordultak az illetékes
hatalmi szervekhez egyebek mellett az ukrán parlament emberi és kisebbségjogi
bizottsága nyilvános meghallgatásának résztvevői 2017. március 22-én,24 valamint
vonatkozóhatározataikkalaberegszászijárásiésvárositanácsokképviselőtestületei.

afentebbeket,valamintazévelsőfelében,azilletékestárcaésparlamentibizottság
égisze alatt folyamatosan ülésező munkabizottságokban a kisebbségeket képviselők
véleményétfigyelmenkívülhagyvaaparlamentoktatásibizottsága,2017.június22-iülé-
séndöntöttatörvénytervezet7.cikkénekaparlamentplenárisüléseeléterjesztendőszö-
vegéről.25 enneklényege,hogyazországbanazoktatásnyelveazukrán,akisebbséginyel-
vekenvalóoktatáscsakazáltalánosközépfokúoktatásszintjénfolytatható,deottiscsak
azállamnyelvmellett.kommentálvaeztazálláspontotLilijahrinevicsoktatásiminiszter
leszögezte,hogyatovábbiakbannemengedhetőmegaz,hogyazukrajnaiiskoláktanulói
az oktatás során ne sajátítsák el az államnyelvet, mint szerinte ez például fennáll a
magyarésaromántannyelvűiskolákesetében.ezértatárcaelengedhetetlennektarja,
hogyanemzetikisebbségeknyelveintörténőáltalánosiskolaioktatásfolyamatábafoko-
zatosanbevezetésrekerüljönegyestantárgyakállamnyelvenvalóoktatása.azérdekelt
kisebbségiszervezetekésazokanyaországaitiltakozásaellenérea7.cikkeszövegjavas-
latalettaplenárisüléseléterjesztveazoktatásitörvény2017.szeptember5-iparlamenti
végszavazásakor.abeterjesztőknemkismeglepetéséreejavaslatazelfogadáshozszük-
séges226-tól jóval kevesebbet,mindössze160 támogatószavazatotkapott.26 azülés

theprinciplesofthestateLanguagepolicytotheConstitutionalCourt,claimingtheuncons-
titutionalityofsomeof itsprovisionsaswellas themanner inwhich itwasadopted.The
assemblyexpressesitsconcernsthatsomeprojectsaimatnarrowingthecurrentrightsof
nationalminorities.itisofforemostimportancethat,underthelegalregulationstobemodi-
fied, nationalminorities can preserve the present rights to use theirminority languages
whichareprovidedbytheConstitutionandbyallinternationalcommitmentsofthecountry.
emphasisingtheimportanceofthecontinuationofaninclusivepolicytowardsminoritylan-
guagesforthestabilityofthecountry,theassemblycallsontheauthoritiestoensurethat,
intheeventthattheLawonstateLanguagesisrepealedbytheCourt,thelowthresholdfor
theuseofminoritylanguagescontainedinthatlawismaintained”.úhttp://assembly.coe.
int/nw/xml/Xref/Xref-XmL2hTmL-en.asp?fileid=23453&lang=en

24 abizottságihatározatelérhető:РекомендаціїкомітетськихслуханьКомітетВерховноїРади
Українивід22березня2017р.зпитаньнатему:«СтанреалізаціїНаціональноїстратегіїу
сферіправлюдиниучастинізабезпеченнятазахиступравкоріннихнародівінаціональ-
нихменшинУкраїнитазаконодавчі ініціативищодостворенняефективнихмеханізмів
такого захисту» //СхваленоРішеннямКомітетувід12квітня2017р. (Протокол№36)
http://kompravlud.rada.gov.ua/documents/zahod_kom/sl_k_p/73659.html

25 azukránVerhovnaradaoktatásiésTudományoskérdésekbizottságaülésénekjegyzőköny-
veelérhető:http://kno.rada.gov.ua/komosviti/doccatalog/document?id=74128

26 azukránVerhovnarada2016.09.05-iplenárisülésénekjegyzőkönyveelérhető:http://ipor-
tal.rada.gov.ua/meeting/stenogr/show/6575.html
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szünetébenaképviselőkegycsoportjaésazoktatásitárcaképviselőifolyosóimegbeszé-
lésttartottak,sazülésterembemárúgymentekvissza,hogypapíronegyújszövegetosz-
tottakszét,amitajelenlevőkközülimmár256-anmegszavaztak.

az ily módon 2017. szeptember 5-én elfogadott 2145-Viii sz. oktatási törvény27
átmenetirendelkezéseiszerintazukrajnaőshonosnépeihez,nemzetikisebbségeihez
tartozóazonszemélyek,akik2018.szeptember1.előttkezdtékelazáltalánosközép-
fokúoktatást,2020.szeptember1-igeztazoktatástolyanszabályokszerintfolytatják,
melyekajelentörvényhatálybalépéseelőttálltakfenn,azukránnyelvenoktatotttan-
tárgyakszámánakfokozatosnövelésével.amiaztjelenti,hogyakisebbségeknyelvén
oktatóiskolákáltalánosésközépszintjein2020.szeptember1-tőlkellátállniukateljes
ukránnyelvűoktatásra.Összefoglalva:

–akisebbségekhez tartozószemélyekezentúlcsakazóvodaiésaz iskolaelemi
szintjén részesülhetnek anyanyelvi oktatásban, de ott is csak az államnyelvmellett,
értsdvegyes,kisebbségi-államnyelvűoktatásban;

–azilyenoktatásnemazadottkisebbségnyelvénműködőintézményben,hanem
kizárólag ukrán nyelvű intézmények (hiszen a törvénycikk 1. pontja szerint minden
oktatásiintézményukrántannyelvű)kereteinbelülkülönosztályokban(csoportokban)
valósulmeg,vagyismegszűnikazukrántóleltérőnyelvenműködőintézményeklétjogo-
sultsága;

–megszűnik az anyanyelvi oktatás lehetősége (a jogalapja) mind a szakközép-,
mindafelsőoktatáskereteiben.itt,amennyibenerreigényjelentkezik,megteremtika
feltételeitakisebbségnyelvénekminttantárgynakatanulásához;

–ugyanakkorajogalkotóhagyegykiskaputatöbbnyelvűoktatásra,mivelrendelke-
zik,hogyegyvagynéhánytantárgykétvagytöbbnyelvenisoktatható.ezekanyelvek
nemszabadonmegválaszthatók,azvagyazangol,vagyazeumáshivatalosnyelvei
lehetnek.

azoktatásitörvény7.cikkénekilyenszövegűelfogadásávalazukránjogalkotószá-
mos,anemzetközidokumentumokbanésazukránalkotmánybanrögzítettalapjogot
sértettmeg,egyebekközött

–anyelvhasználatszabadságánakjogát(alkotmány10.cikk3.bekezdés);
–azanyanyelvioktatáshozvalójogot(alkotmány53.cikk5,bekezdés);
–anyelvialaponvalódiszkriminációtilalmát,hiszenazanyanyelvioktatásbanvaló

részesüléslehetőségénektekintetében,nyelvihovatartozástólfüggőennégycsoportba
soroltaukrajnapolgárait:1)ukránnyelvűek,kikneknyelvénazoktatásbármilyenszint-
jeésformájaelérhető;2)őshonosnépeknyelvei (ez idáigazukrán jogalkotócsaka
krímitatárokatsoroltaebbeakategóriába),kikneknyelvénbiztosítottazáltalánosés
középszintűoktatás;3)azonnemzetikisebbségek,melyeknekanyanyelveegybenhiva-
talosnyelvevalamelyikeu-tagországnak;4)azegyébnyelveketbeszélőkisebbségek,
mintpéldáulazoroszok,gagauzok.(alkotmány24.cikk1.bekezdés).

azoktatásitörvény7.cikkesértiazukránalkotmány22.cikk3.részeelőírásátis,
melyszerintújtörvényekelfogadásakormegengedhetetlenameglévőjogokésszabad-

27 ЗаконУкраїни«Проосвіту»№2145-Viiiвід5вересня2017р.http://zakon2.rada.gov.ua/
laws/show/2145-19
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ságok szűkítése. De nemcsak e jogszabály előírásainak alapjogokat sértő jellege,
hanem elfogadásának körülményei és formája is alkotmányos aggályokat vet fel,
hiszenatörvényalkotásnakazalkotmánybanésaházszabályrólszólótörvényeelőírá-
sainakdurvamegsértésévellettelfogadva.

Tekintettel az elfogadott jogszabály nyilvánvaló jogsértő jellegére, az érdekelt
kisebbségek,parlamentiképviselők,görög,bolgár,román,moldáv,magyaréslengyel
hivatalosságokfordultakukrajnaállamelnökéhez,hogyneírjaaláésnehirdessekie
jogfosztó rendelkezéseket tartalmazó jogszabályt. ilyen kérelemmel fordul az
államelnökhözakárpátaljaimegyei Tanács,kárpátaljaimegyeiállamiközigazgatás-
nakelnöke,aberegszászijárásiésvárositanácsok,ésmégsokanmások.ennekelle-
nérepetroporosenkoszeptember25-énaláírta,ésaszeptember27-ikihirdetésével
törvényerőreemelkedettejogszabály.

azerőteljesállamimédiapropagandánakköszönhetőenazukránnyelvű lakosság
jelentősrészehelyeslőlegviszonyulta7.cikkáltalelőálltújhelyzethez.akisebbségek
ésazőketképviselőszervezetekvéleményemegoszlott.emegosztódás,pragmatiku-
san,azérdekeltségfokátólfüggőenjelentkezett.azanyanyelvioktatássalnembíró,de
jelentősebb számban, alapvetősen diszpóraszórványként létezők számára (például:
örmények,grúzok,azeriek,németekstb.)gyakorlatilagezsemmitsemjelentett,illetve
meghagytaalehetőségétannak,hogy,amennyibenerrevalahareálisigényjelentkez-
ne,lehetalapszintenoktatásanyelvükön.arészbenianyanyelvioktatássalbírókszá-
mára (lengyelek, bolgárok, görögök) e törvényi szabályozás lényegében fedte, illetve
konzerváltaameglévőállapotot.ugyanakkoreszabálymódosulásnegatívanérintette,
ezért tiltakozást váltott ki az érettségiig anyanyelvű oktatással rendelkező románés
moldovánközösségektagjaikörében.ésértelemszerűen,aleghevesebbtiltakozást,a
befejezett, az óvodától a felsőoktatásig terjedő anyanyelvi oktatási rendszerrel bíró
oroszésmagyarajkúpolgárokközöttváltottaki.ezért,valamintaközéletrenehezedő
komplex(sajtó,államiszervek,beleértveabiztonságiszolgálatotis)nyomásgyakorlás
miatta7.cikknyíltbírálatát,akérdésbenközvetlenülérdekelt,illetvegyakoroltjogaitól
megfosztottkisebbségekenkívül,csaknagyonkevésukránpolitikusésszakértő,illetve
közszereplőengedte-engedimegmagának.

aparlamentiellenzékiblokk47képviselőjealáírásávalalkotmányosságivizsgálatot
kezdeményezett az alkotmánybíróságnál. következetesen kiáll a kisebbségi jogok
védelmében, folyamatosan hangsúlyozza e jogszabály alkotmánysértő jellegét
hennagyijmoszkal,akárpátaljaimegyeiállamiközigazgatáselnöke,valamintDmitro
Tkács,ukrajnatöbbszörösmagyarországinagykövete.

ugyanakkoramásikoldalon,azelfogadotttörvényjogosságát,szükségességét,mi
több,akisebbségekszámárahasznosságáthangsúlyozókközöttotttaláljukavalami-
kori,többmint300tagotszámláló„majdanos”nagykoalíciópártjait:pertroporosenko
blokkját,ahaza(batykivscsina)mozgalmat,aradikálispártot,aszamopomicspártot,
ésszinteteljeslétszámbanazegyénimandátumokatszerzettszvobodapártképvise-
lői.afőérvek,melyekszerintatovábbiakbannemtarthatóazahelyzet,hogyazország
lakosságánakegyrészeegyáltalánnemértiésnembeszéliazállamnyelvet,azukrán
nyelvnemismerete,illetvenemalkalmazásaaközéletmindenterületén,különösenaz
oktatásbanszeparatizmushozvezet,példaerreakrímésaDonbász,tehátazoktatás
ukránosításanemzetbiztonságiérdek.hangoztatjákaztis,hogyejogszabályellenleg-
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jobbanhangoskodókisebbségekésazokanyaországaiazukránföldeketvalahabitorló
megszállóhatalmakutódai–kritikusmegnyilvánulásaikburkoltterületikövetelésnek
isfelfoghatók.

a külföldi reakciók sorában először is meg kell említeni az európa Tanács (eT)
parlamentiközgyűlésének„azújukránoktatásitörvényalegfőbbakadályaanemzeti-
ségikisebbségekanyanyelvenvalóoktatásának”című2189sz.,2017.10.12-énkelt
állásfoglalását,28 mely,haelégkörülményesenis,derámutata7.cikkjogfosztóésdisz-
kriminatív jellegére.Thorbjørn JaglandeT főtitkár iskifejezettegyenyheaggodalmat
sajtónyilatkozatában,29 snálaisvisszafogottabbanformáltvéleménytoktóber9-inyilat-
kozatábanLambertoZannier,azebesZújkisebbségifőbiztosa.30

nemálltösszeekérdésbenazelőzetesen,anemzetköziszervezetekszintjénkilá-
tásbahelyezett lengyel–magyar–román–bolgár–görög közös fellépés,mert nyomaté-
kosukrán kezdeményezésrebulgária és Lengyelország is aláírt kiegyező-megegyező
jegyzőkönyvetazukránoktatásitárcával.Ígyanemzetiszintűtiltakozásokközülameg-
határozóaromán(aholmegszólaltakormány,azállamelnökésaparlamentis)ésa
magyarfellépés.

a7.cikkértékelésekörülkialakultvitábanérdekelteknagyérdeklődésselvártáka
Velencei bizottság értékelését. 2017. december 11-én lett nyilvánosságra hozva az
európaibizottságaDemokráciáértaJogÚtján(Velenceibizottság)no902/2017CDL-
aD(2017)030Véleményeukrajna2017.szeptember5-ioktatásitörvényénekrendel-
kezéseiről,melyekérintikazállamiéskisebbségiésmásnyelvekhasználatátazokta-
tásban,melyetegrémiuma113.plenárisülésén,2017.december8–9-éntárgyaltés
hagyottjóvá.edokumentumbevezetőrészében,visszautalvaaVelenceibizottságnak
azukránnyelvitörvénykezésselkapcsolatosegyikkorábbiállásfoglalására,ismétmeg-
állapítja,hogyanyelvekhasználataésvédelmeukrajnábantovábbra isösszetettés
rendkívülérzékenykérdés,éshogyazegyensúlykialakításaakisebbségi,illetveregio-
nálisnyelvekvédelmeésazukránállamnyelvközött,beleértveazorosznyelvsajátos
helyzetét,továbbraiskomolykihívásazukránhatóságokszámára.

a 27 oldalon 128 bekezdésben strukturált, angol nyelven készült dokumentum
lényegét,ateljességéspontosságigényenélkül,azalábbitételekbenlehetösszefog-
lalni:

a)azállamnyelv ismeretének támogatásaésennekelvárásaazállampolgároktól
„azállamtörvényesésdicséretescélja”(118.bekezdés);

28 resolution2189(2017)Thenewukrainian lawoneducation:amajor impediment to the
teachingofnationalminorities‘mothertongues.//assemblydebateon12october2017
(34hsilting)(seeDok.14415,reportoftheCommitteeonCulture,science,educationend
media,rapportuermr.andreasherkel).Textadoptedbytheassemblyon12october(34h
silting).

29 Україна ступила на тонку межу: стаття генсека РЄщодо конфлікту навколо освітнього
закону.Eurointegration.com.ua. http://www.eurointegration.com.ua/articles/2017/10/6/
7071924

30 azebesZnemzetikisebbségekFoglalkozóFőbiztosaaktívanfoglalkozikazukrajnaioktatási
kérdésekkel.http://www.osce.org/hcnm/348536
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b)ajogszabály7.cikkelye„akisebbséginyelvekoktatásánakcsökkentésérőlszól,
elsősorbanaközépfokúoktatásvonatkozásában(119.bekezdés);

c)nemegyértelmű,hogyatörvény7.cikkelyemilyenmértékűvédelmetbiztosíta
nemzetikisebbségeknyelvijogainak,illetvea7.cikkely„kétértelműségekettartalmaz”
(120.bekezdés);

d) az új szabályok végrehajtásának rövid határideje súlyos aggályokat vet fel az
oktatásminőségévelkapcsolatban(120.bekezdés);

e) a Velencei bizottság mégsem aggódik a kisebbségek anyanyelvi oktatásáért,
mert„úgyértelmezi,hogyazukránhatóságoknakszándékábanállalegtöbbtantárgy
kisebbségi nyelven történő oktatásának folytatása külön kisebbségi osztályokban”
(121.bekezdés);

f)ajogszabály7.cikkelye,„egyértelműenazállamnyelvszerepéneknövelésétésa
kisebbséginyelvekszerepénekcsökkentésétcélozza”(122.bekezdés);

g)a7.cikkely(4)bekezdésenemkínálmegoldástazeurópaiunióbanhivatalosstá-
tusszalnemrendelkezőnyelvekoktatására,konkrétanazorosznyelvűoktatásra,ezért
a7.cikkely„diszkriminatív”(124.bekezdés);

h)azállásfoglalás125.bekezdéseafentiekalapjánaztakövetkeztetéstvonjale,
hogy „amegfelelőmegoldásminden bizonnyal a 7. cikkelymódosítása lenne, és a
jelenlegirendelkezéscseréje,egykiegyensúlyozottabbésvilágosabbmegfogalmazás-
salbírószövegre”;

i)végüla126.cikkelyjavasoljaanemzetikisebbségekképviselőivelfolytatottpár-
beszédet,illetőlegazállamnyelvoktatásiszínvonalánakjavítását.

Vagyisavitázófelekmindegyikemegtalálhattabenneasajátállításainakavissza-
igazolását. Legalábbiselső látásra.Demivel adokumentumnem tartalmazkonkrét
utasítást a 7 cikkmegváltoztatását illetően, hiszen „amegfelelőmegoldásminden
bizonnyala7.cikkelymódosításalenne”(125.bekezdés)megfogalmazásmegközelítő-
en sem tekinthető ilyennek, alapvetően mégis az ukrán álláspont tarthatóságát
támasztjaalá.adokumentumnemállapítjamegajogszűkítés-jogfosztástényét.

Összességében e dokumentum szerint az anyanyelvi oktatáshoz, az anyanyelven
működőoktatásiintézményekhezvalójogvalójábannemisjog,ésaztbármikor,bár-
milyenindokkalfelülírhatjaatöbbségpolitikaiszándéka,ésmindösszeamagánintéz-
ményekrevalójogosultságavédhetőjog(105.bekezdés).Valamintejogokmegszün-
tetéséhezelegendőmegfelelőenalacsonyszintűvállalásokattennianyelviChartarati-
fikációjánál,ésazutánagyakoroltjogokatjogosana„ratifikált”szintrelehetsüllyeszte-
ni (30., 31., 70. bekezdések). Figyelemre méltó az is, hogy e dokumentumban a
Velenceibizottságelfogadjaakisebbségivagy regionálisnyelveknekazeuhivatalos
nyelveivelvalóbehelyettesítését, illetveösszemosását (46.,47.,103.,122.bekezdé-
sek).anyelvi jogoknakmintazemberi jogszervesrészénekjogivédettségét illetően
különösenaggályosnaktekinthetőekadokumentum104.és123.bekezdéseibenfog-
laltak,melyekszerintszámoskérdéstazországokközöttikétoldalúmegállapodások-
bankellenerendezni,vagyisállamközitárgyalásokalkutárgyáválehet,illetvekelltenni.

Összegezvemegállapítható,hogyedokumentumábanaVelenceibizottságalapve-
tőenazállamnyelvvédelmébenfoglaltállást, jelentősenmegnehezítve, illetveellehe-
tetlenítveezzelazukrajnainyelvikisebbségekjogvédelmiésjogérvényesítésilehetősé-
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geit.Valamint„lovatadott”azoknézetealá,akikazállamnyelvaközéletmindenterü-
letén(ígyazoktatásbanis)valókizárólagosságánakjogosságátbizonygatják.

ukrajnában a nemzeti és nyelvi kisebbségek nyelvi jogainak megszüntetésének
folyamatának következő lépése az alkotmánybíróság 2018. február 28-án kelt, 2-
r/2018.sz.határozata31 volt,melyet57parlamentiképviselőnek,anyelvpolitikaalap-
jairól szóló 2012 évi törvény alkotmányosságát kétségbevonó beadványa alapján
hozottmegatalárostestület.ehatározatmegszületésénekszámosolyansajátossága
van,melyekedokumentumnemjogi,hanempolitikaijellegéreutalnak.ilyensajátos-
ságazeljárásiszabályokhatáridőkrevonatkozóelőírásainakfigyelmenkívülhagyása.
a2014.július7-énkeltképviselőibeadványtérdemben2016.november17-énkezdi
elvizsgálniazab,ésdöntésétcsakafentebbtaglaltVelenceibizottságállásfoglalásá-
nakmegszületéseután,2018.február28-ánhozzameg.azabelzárkózottatörvény
tartalmaalkotmányosságánakvizsgálatától,ésdöntésétkizárólagazelfogadásakörüli
ügyrendiszabálysértésekrealapozta.ehatározatsajátosságaésexkluzivitásais,hogy
azabeddigigyakorlatábanelőszörvettealapuljogszabálymegszüntetéséhezaparla-
mentiképviselőknemszemélyesszavazását,vagyishogyatávollévőképviselőhelyett,
annak szavazókártyáját használva más nyomja meg a szavazógombot. ismerve az
ukrán parlamenti jogalkotás gyakorlatát, ezen az alapon az elfogadott jogszabályok
jelentősrészétlehetnealkotmányellenesneknyilvánítani.

ennekazab-határozatnakérdekességemég,hogyszövegéhezadöntéshozatalban
résztvevőbíráktöbbségecsatoltakülönvéleményét,ésazedöntésutánkialakulthely-
zetetiseltérőenértékeltékmindabírák,mindaszakértőkésapolitikusokis.arraa
kérdésre,hogyezenab-döntésnyománmegszűntek-eanemzetiésanyelvikisebbsé-
gek nyelvi jogai, e sorok írójának válasza: igen is, meg nem is. nem szűntekmeg,
hiszen továbbra is érvényben vannak ukrajna nemzetközi egyezményei. például az
ensZpolgáriéspolitikaiJogoknemzetköziegyezségokmányaésnyilatkozataanem-
zetivagyetnikai,vallásiésnyelvikisebbségekheztartozószemélyekjogairól,vagyaz
európaTanácskeretegyezményeanemzetikisebbségekVédelmérőlésaregionális
vagy kisebbségi nyelvek európai Chartája, hogy csak a legismertebbeket említsem.
Továbbáérvénybenvanukrajna1992.évinemzetikisebbségekrőlszólótörvénye,és
számoságazati törvény is,melyek tartalmaznakelőírásokatanyelvekhasználatával
kapcsolatosan. és akkor még nem is szóltunk az alkotmány vonatkozó előírásairól.
ugyanakkor,agyakorlatialkalmazhatóságukban,védhetőségükben,érvényesíthetősé-
gükbenmegszűnteklétezni.hiszenafentebbnevezettnemzetközi jogszabályokésa
kisebbségitörvényalapvetőendeklaratívésprogramjellegűek,valamintazértis,mert
afentebbemlített,azutóbbiévekbenazágazatitörvényekbebeemeltnyelvhasználati
passzusokazukránmintállamnyelvkizárólagosságáról,illetvemásnyelvekhasznála-
tánakradikáliskorlátozásárólszólnak.

31 РішенняКонституційногоСудуУкраїниусправізаконституційнимподанням57народних
депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону
України«Прозасадидержавноїмовноїполітики»від28лютого2018року№2-р/2018.
http://ccu.gov.ua/sites/default/files/docs/2-p_2018.pdf
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miháLy TóTh
Language QuesTion in ukraine:aLegaL or a poLiTiCaL CaTegory?

after the turn of the millennium in ukraine, numerous legal acts and other
subordinate provisions affected negatively those speaking different languages
thantheofficialukrainian.inthisperiod,thepracticeoflanguageuseregulations
inseveralspheresoflifechangedfundamentally,infavourofthestatelanguage.
previously,thelegalmeasuresregulatingthelanguageofcertainareas(taxation,
finances, insurance, medicine, elections, food quality etc.) and of drafting,
publication and application of official documents etc. were referred to the
language law, but after 2000, all newly adopted legal acts provided for the
exclusivityofthestatelanguagelaw.Thistendencybecameparticularly intense
aftertheorangerevolutionwhentheukrainiannationalisticprevalencebecame
evident within the government: the leadership of ministries connected to
humanities (culture, education, minority issues) were exclusively assigned to
nationallycommittedcadres.Theruiningmeasurestakenafterwards—disguised
as education reform—included a series of regulations constituting major
obstaclesforeducationinthemothertongueinukraine.
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kubassek János

amagas-Tátrajelestermészetvizsgálói

európatermészetiértékekbenegyikleggazdagabbterületeaszepességésamagas-
Tátra.Tudományosfeltárásuktöbbévszázadonátfontoseredményeketnyújtottater-
mészettudományok, a geológia, a földrajz, a botanika számára. az első, a vidékre
vonatkozóhíradásokiV.bélanévtelenjegyzője,a13.századbanéltanonymusszemé-
lyéhezfűződnek.

amagas-Tátraelsőbejáróimindenbizonnyalnévtelenpásztorok, zergevadászok,
arany-ésezüstércreáhítozókincskeresők,favágók,szénégetőklehettek.nemtudjuk
pontosankilétüket,mivelírásosfeljegyzéstnemkészítettek,élményeiket,tapasztalata-
ikatmegörökítőleírástnemhagytakmagukután.azismeretlenhegyvilágbabemerész-
kedőelsőúttörőkvállalkozásairólaszájhagyományútjánterjedőlegendáktudósítanak.

Írásos feljegyzésekből tudjuk, hogy az eperjesi Johannes Bocatiusnak (1568–
1621),azottani iskolarektoránakösztönzéséreKunisch Ádám (1562–1600),akés-
márkilíceumrektora1596és1600közöttazeperjesiésakésmárkidiákokszámára
rendszeresenszervezettkirándulásokatamagas-Tátrába.ekkoribanmárnagyszám-
ban jártáka rejtelmesvölgyeketacsillogó-villogóásványokésércek irántérdeklődő
kincskeresők.aköztudatbanazafelfogásuralkodott,hogyahatalmas,meredek,és
szinte megmászhatatlan hegyek belsejében drágaságok rejtőznek a felszín alatt, s
ezekmegszerzéseszinteellenállhatatlanvonzerővelcsábítottaaszerzésvágytólmeg-
szállott kincsvadászokat. a bányászkodás több erőfeszítést, vesződséget követelt és
többreménytnyújtott,mintamennyinyereségeteredményezett,ezértnemisválhatott
széleskörbenelterjedtté.

amagas-Tátraelsőtudományosleírója,Frölich Dávid (1595–1648),akésmárkikol-
légiumtanára,atermészettudományok,amatematika,aföldrajzésacsillagászatjeles
művelője„Medulla geographiae practicae” címűmunkájábanadtaazelső,helyszínen
szerzetttapasztalatokonnyugvóleírástamagas-Tátra1615-benmegmászottormáról,
mely nagy valószínűséggel a késmárki-, vagy a Lomnici-csúcs lehetett. Feltehetően
nemővoltazelső,akifelkapaszkodottafélelmetesszépségűsziklavilágba,deazőhír-
adásairányítottaaközfigyelmetakárpátokszépségeire.

Frölich Dávid európaszámostájátbejárta,ésjóérzékkelismertefel,milyenértéke-
ket jelent a magas-Tátra. az ő figyelemfelkeltése nyomán indult a hegyvilágba
Buchholtz György (1643–1725) felkaievangélikus lelkész,aki1719-ben írt, decsak
1899-benLőcsénkinyomtatott„Das weit und breit erschollene Zipser Schneegebürge”
művébenrészletesenismertetteamagas-Tátranövényzetiövezetességét,arétek,az
erdők,a törpefenyvesekésakopársziklavilág régióit.a2452métermagasszalóki-
csúcs 1664 júniusában tett megmászását érzékletes leírásban örökítette meg.

Fórum
Társadalom

tudom
ányiszem

le,XXi.évfolyam
2019/1,som

orja

TanulmányokköZlEményEk



CsaládjábanhagyománnyáváltaTátra-kutatás.Fia,ifj. Buchholtz György (1688–1737)
kezdetbennagypalugyántanított,majdakésmárkilíceumrektorakénttevékenykedett.

anevestermészettudósgreifswaldbanvégezteegyetemitanulmányait,sekkorkészí-
tetteelsőtudományosértekezésétacsillagászattárgyköréből.édesapjátólörökölteater-
mészetirántiérdeklődését.azőnyomdokainhaladvatanulmányoztaamagas-Tátratájait,
s1717-benúttörőkéntkészítetteelahegységpanorámarajzát,melyenelsőkénttüntette
felszámoscsúcspontosnevét.azőérdemeaDeményfalvi-jégbarlangtérképénekmeg-
rajzolása.az1719-benkészültalkotásabarlangothosszmetszetbenábrázolja,smunkája
egyikeaviláglegelsőkorszerűbarlangtérképeinek.ugyanebbenazesztendőbenmérte
felelsőkéntagömör–Tornai-karsztvidékentalálhatószilicei-jégbarlangot,ésmegrajzolta
hosszmetszetét.Ifj. Buchholtz György munkájátamagyartérképészettörténeténekegyik
legjelentősebbegyénisége,Mikoviny Sámuel (1700–1750)metszetterézbe,ésa18.szá-
zadpolihisztora,Bél Mátyás 1684–1749)adtaközre1723-bankiadott„Hungariae anti-
quae novae et prodromus” címűmunkájában.

kincskeresők,tudósok

Ifj. Buchholtz György testvére,Buchholtz Jakab (1696–1754)semválthűtlennéacsa-
ládihagyományokhoz.afoglalkozásáttekintvetűkészítőmesteremberásványikülönle-
gességeket gyűjtött amagas-Tátrában. orvosi körökben az a nézet uralkodott, hogy
egyesritkaásványokésnövényekabetegségekregyógyítóerővelbírnak,sezamagya-
rázataannak,hogyBuchholtz Jakab szintecsodatévőerőttulajdonítottazáltalatalált
köveknek,érceknek,növénytanikülönlegességeknek.gyűjteményénekegy részétel-
juttattabécsbe,sennekkövetkeztébenMária Terézia 1751-benszakemberekbőlálló
kutatócsoportotküldöttamagas-Tátrába.

Bél Mátyás nagy figyelmet fordított szűkebb szülőföldjére, a Felvidékre, és nagy
munkájában,a„Notitia Hungariae novae historico-geographica” hasábjainkülönfeje-
zeteketszenteltakárpátokleírásának.

amagas-Tátranépszerűsítésébenelévülhetetlenérdemeketszerzettaszepesváral-
jai születésű Czirbesz Jónás András (1732–1813), aki Dobsinán, majd Lőcsén,
pozsonyban, halléban ésgöttingenben tanult. evangélikus lelkészimunkájamellett
összegyűjtötteaszepességibányavárosokraésakárpátokravonatkozó irodalmat, s
ezek feldolgozása alapján jelentette meg nagyhatású német nyelvű műveit,
„Beschreibung einer Karpatischen Bergreise auf den sogenannten Krivan, samt dabei
gemachten Beobachtungen” címűnémetnyelvűírását.

az1773-banpublikáltcikkbenrészletesenleírjaazonesztendőaugusztus4-én,a
kriván csúcsán szerzett tapasztalatait, melyeket nemcsak a tudásvágy motivált. az
aranyércetkeresőlelkestermészetjáróktöbbhelyenpróbálkoztakcsillogóérctartalmú
kőzetek kiásásával aranyhoz jutni. az aranynál is értékesebbmunkaazonbanaz az
1772-ben bécsben megjelentetett „Kurzgefasste Beschreibung des Karpatischen
Gebirges” címűkönyve,melyrészletesenfoglalkozikamagas-Tátratavaival,vízfolyása-
ival,barlangjaival,debemutatjaazásványokat,abányászatitevékenységet,azállat-és
növényvilágérdekességeit,valamintaváltozékonyidőjárássajátosságait.

Czirbesz Jónás András műveinemcsakahazai tudományos világban váltottak ki
elismerést,hanemkülföldönisvisszhangotkeltettek.aműhatásáraszámoskülföldi
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tudóslátogatottelamagas-Tátrába,ígyahíresangolutazó,Robert Townson 1793-ban
ésafranciatermészettudós,Jacques Sulpice Beudant 1818-ban.ugyancsakCzirbesz
Jónás András munkája keltette fel a figyelmét a francia származású, Lembergben,
majdkrakkóbantevékenykedőföldrajztudósorvosnak,Belsazar Hacquetnak (1739–
1815),aki1793–1794-benrészletesentanulmányoztaaTátratermészetiviszonyait.

ugyanebben az időben jutott el a skót származású Robert Townson a magas-
Tátrába, s1793-ban többoromra, így a Lomnici-csúcsra, akrivánra és a Fehértavi-
csúcsraisfelkapaszkodott.bejártaaTátrajégárcsiszoltavölgyeit,tanulmányoztavíz-
folyásait, tavait és tapasztalatairól „Travels in Hungary on the year 1793” című,
Londonban 1797-ben megjelentetett munkájában számolt be. munkásságának
kárpátokatilletővonatkozásaitéppenpinczésZoltánelemezteRobert Townson kirán-
dulásai a Kárpáti-Alpokban (Magas-Tátra) címűelőadásábanDebrecenbenaz1997.
szeptember26-ánrendezettTownsonemléküléskeretében.

a19.századkutatói

kétévtizedmúltán,1813-banajelessvédbotanikus,Göran Wahlenberg (1780–1851)
az uppsalai egyetem felkérésére helyszíni terepkutatásokat és gyűjtéseket folytatva
kiegészítetteaLinné által alapítottnövénygyűjteményt.Göran Wahlenberg amagas-
Tátraegyikelsőtudományosbotanikaikutatójakéntigenrészletesvizsgálatokatfolyta-
tott.megmásztaakrivántésaLomnici-csúcsot, jártaFehér-ésaZöld-tónál,sbaro-
metrikus magasságmeghatározásokat végzett. eredményeit az 1814-ben göttingen-
benmegjelent „Flora Carpathorum principalium” című könyvében tette közzé. az ő
érdemeamagas-Tátraelsőtopográfiaitérképénekmegszerkesztése,melyetakitűnő
kötetillusztrációjakéntpublikált.maahíressvédtermészettudósnevétőrziaFurkota-
völgykétmagasanfekvő,festőiszépségűtava.

amagas-Tátraa19.századbanintenzívtermészettudományikutatásokszínterévé
vált.porosz,lengyelésszlovákkutatóktucatjaiszereztekelévülhetetlenérdemeketa
magas-Tátratudományosmegismerésében.agyakorlatiszükségleteketésatudomá-
nyos igényeket egyaránt figyelembevevő publikációk, értekezések, könyvek százai
jelentekmeg német, lengyel, szlovák ésmagyar nyelven. a természettudósok közül
elsősorbanabotanikusokmunkásságárólkellmegemlékezni.alegismertebbközülük
asokoldalúpolihisztor,Kitaibel Pál (1757–1818),akia18.századvégénjártamagas-
Tátrában.akárpát-medencetudományosfelfedezőjekénttiszteltbotanikusháromkö-
tetes nagy munkája latin nyelven „Descriptiones et icones plantarum rariorum
Hungariae” bécsben1799és1812közöttlátottnapvilágot.Kitaibel helybélisegítője,
anagyszalókievangélikuslelkész,Mauksch Tamás (1749–1832)számoshazaiéskül-
földitudóstkalauzoltaTátrában,ésmagaisértékesgyűjteményretettszert.amagas-
hegyi vezetőként tevékenykedő, igenalaposhelyismerettel rendelkezőszakemberek-
hez sorolhatjuk a nagylomnici berzeviczy gergelyt (1763–1822), a tátrai turisztika
egyikúttörőjét,valamintakalandoséletűaranyásót,Fábri Jakabot (1740–1817).alen-
gyelhegymászásapostolakénttiszteltStanisław Staszic (1755–1826)varsóilelkészés
geológuscsúcsmászásaiamagyarokkörébeniselismeréstkeltettek,éspéldájaszá-
moskövetőretalált.
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Világhírűföldrajztudósokmunkássága

a családi gyökerekkel is a magas-Tátra hegyvilágához kötődő földrajztudós, az első
magyarföldrajzprofesszor,aszegényföldművescsaládbólszármazónagyszalókiszületé-
sűHunfalvy János (1820–1888)igenrészletesleírásokattettközzéakárpátokrólhatal-
mas, enciklopédikus tudássalmegírt nagyszabású, összefoglalómunkáiban. a pesten
1863-ban,1864-benés1865-benA magyar birodalom természeti viszonyainak leírása
címűháromköteteskönyvébenaKarl Ritter általkifejlesztettföldrajziiskolaszellemében
leíró-összehasonlítómódszertalkalmazvamárazalkalmazottföldrajzeszközeitelőreve-
títveírtamegmunkáitakárpátokról,illetvekülön94oldalasrészbenamagas-Tátráról.
Hunfalvy szinteföldrajzi,topográfiaileltártadottamagas-Tátráról,sűrűnidézveamagas-
ságmérésekeredményeit,ésnagyfigyelmetszenteltaföldtani,kőzettaniviszonyokra.a
kőzetaprózódásjelenségétmindenüttnagyterjedelembenismertette,deerőstúlzásnak
tekinthetőkazokamegállapításai,melyekszerintazóriásikőhasábokszéttöredezésea
magas-Tátrában igen gyakori villámcsapásoknak tulajdoníthatók. Hunfalvy kiválóan
ismerteazeurópaiésamerikaimagashegységekbenkutató tudósok, ígyHumboldt és
Saussure eredményeit,sazanalógiákértékelésétamagas-Tátravonatkozásábanplasz-
tikusleírásokkereteinbelülvégezte.maradandóeredményeknekszámítanakazörökhó
határávalkapcsolatosészrevételei,melyeketmindigösszevetettazelőttedolgozótudó-
sok,ígyWahlenberg, Beudant, ésFuchs adataival.

Hunfalvy észrevetteaforróésszáraznyarakbanismegmaradthótömegeket,sezek
orográfiaielhelyezkedését.helyesenutaltarra,hogyazészakiésdélioldalközöttjelentős
különbségek vannak, smegfigyelte, hogy amenguszfalvi- a Felkai-, a Tarpataki- és a
Fehérpataki-völgyekben6560lábmagasságban,azészakioldalon6300lábnyimagas-
ságbanfigyelhetőmegazörökhóhatáraanyáriidőszakban.Hunfalvy azalábbiakatírta
amagas-Tátratetőrégióinakeljegesedéséről1863-ban:„Különösen a mélyebb katlanfor-
ma gödrökben igen gyakoriak a hó- és jégtömegek. A jégvölgyi csúcs keleti lejtőségén
6876 lábnyi magasságban, kivált az Öt-tó felé, hol az elölső Jégvölgyek nyúlnak el, jeges-
féle, noha csekély kiterjedésű jégtömegek is vannak. Hasonló jégtömegeket a hegység
északi oldalán is találunk, szintén a Jégvölgyi-csúcs északkeleti lejtősségén, azon völgy-
torkokban, melyeket a Jégvölgyi-csúcs felől a Fekete-tó felé vonuló hegyorom, s a Zöld- és
Veres-tói csúcsok között emelkedő és a Javorina felé nyúló gerinc fognak be. A legalsó
világoszöld színű jégtuskó a Fekete-tó fölötti völgytorokban 6906 lábnyi magasságban
van, s a Javorinai Siroka csúcsáról jól látható. Maga a Jégvölgyi csúcs maradandó hó nél-
kül mered föl, mint óriási gránitszikla...

A magyar Alföldről jövő melegebb légfolyamok tehát akadály nélkül jutnak a Poprád
és Vág-völgyébe, s a Magas-Tátrát éppen ott érik, hol különben az örökös hó vonala
kezdődnék, s a jegesek képződnének. Azon meleg légfolyamok, s általában a déli nap
sugarai erős hatása a hegység déli oldalán gátolják a terjedelmes és maradandó hó-
és jégmezők képződését...

Szórványos havazások nyár derekán is előfordulnak, s gyakran augusztusban is
annyi hó esik, hogy a hegység felső része 4800 lábnyi magasságig, néha majdnem
Tátrafüredig fehér lepelbe öltözködik, mely napokig, sőt hetekig megmarad.”

Hunfalvy nagyon érdekes, minden bizonnyal személyes tapasztalatokon nyugvó
megállapításokat tett, illetvemagyarázatokat fűzöttamagas-Tátrahóborítottságának
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mértékéreésokairavonatkozóan:„...a rendes körülmények között a Magas-Tátrán az
örökös hó határa 8141 lábnyi magasságban volna, de az így elméletileg kiszámított
határ nem vág össze azon magassági vonallal, melyet a Magas-Tátrában az örökös
hóra nézve tapasztalunk. Nehány csúcs mindenesetre meghaladja a 8141 lábnyi
magasságot, mégis egyikének sincs örökös hó- és jégborítéka, s legalább nehány virá-
gos növényt mindegyikén találunk. Wahlenberg a Lomnici-csúcson négy, a Krivánon
pedig tíz virágos növényfajt talált.”

Hunfalvy kitűnőenismerteanemzetköziszakirodalmatéseredményeiketfelhasz-
nálvaolyanáttekintésretettszert,melyrekoránakhazaipályatársaiközülsenkinem
volt képes. a földrajzi szintézisalkotás egyik kitűnő példája kapcsolódik a magas-
Tátrához:„Hogy a Magas-Tátrán az örökös hó határa nagyobb magasságban van, mint
az elmélet, s a rendes körülmények között lennie kellene, s hogy igazi jegest sem talá-
lunk rajta, azt a hegységnek sajátságos fekvése, elszigeteltsége, alakzata és tagosula-
ta okozzák. Már Sydow a jegesek hiányát annak tulajdonította, hogy a Tátra egy elszi-
getelt hegytömeg, melyet a szelek minden felől érnek, hogy főgerince nagyon vékony,
oldalágai és völgyei rövidek, hogy végre a Magas-hegység nem folytonos, hanem sok-
szorosan megoszlott, megszakasztott, kivájt tömeg. A Magas-Tátra éppen nem töme-
ges, hanem kitűnőleg gerinces hegység, keskeny és egyszerű gerince hosszan nyúlik
el, s rövid, vékony oldalágai mint megannyi bordák sugároznak szét. Oly vékony gerincű
hegységet sehol másutt nem találunk Európában, az egyes gerincek, ormok, csúcsok
legfelső éle többnyire csak néhány láb, s kevés helyen nehány öl széles.

Azért méltán taréjoknak nevezik a hegység gerinceit, mert ezek sokhelyütt csak-
ugyan kakas taréjához hasonlítanak, s általában ábrándos alakúak, horgasok, kopa-
szok, vasszínűek.”

Hunfalvy atengerszintfelettimagasságésanövényzetiövezetességkérdésétrész-
letesenvizsgálta,snagyfigyelmetszenteltapásztorkodástermészetifeltételeinek,a
legeltetésnek,valamintazidőjárásiváltozásokhatásainak.megdöbbentőmegállapítá-
sautalakörnyezet-,illetveatermészetkárosításra:„A Tátra ég alja sokkal szélsősége-
sebb, mint a svájci Alpoké, s e nagyon szélsőséges ég alj mind az örökös hóvonal felet-
te nagy magasságát, mind az aránylag mélyen lenyúló szórványos hótömegeket, mind
végre a gyakran előforduló nyári havazásokat fejti meg. Az orvosi növények azonban,
pl. a tárnics, leginkább a sziklás magasságban teremnek, a szepesi oldalon azonban a
túlságos szedetés következtén már azok is tetemesen fogynak.”

sajnosnapjainkban–amikor aTátrainemzetiparkszigorútermészetvédelmitör-
vényoltalmaalattáll–ugyancsakelőfordulszomorúpéldaritkanövényekgyűjtésére,
pusztítására.

Hunfalvy János foglalkozottamagas-Tátraeljegesedésénekkérdésével,sjólismer-
teSonklar ésFuchs publikációit,ahajdanijégárakcsiszoltasziklaformákróladottleírá-
sait.Hunfalvy adta közre elsőként – elődei, Fichtel, Haquet, Townson, Wahlenberg,
Beudant, Sydow, Zeuschener, Greiner, Kreil, Kornhuber, Stur ésFuchs méréseinekfel-
használásával–abarometrikusészlelésekmagasságieredményeit,melyekahegység
településeit,postaállomásait,erdészházait,fogadóit,dejelentősebbcsúcsaitéstavait
ismagukbanfoglalják.

amagyargeográfiaelsőnagyhatásúművelője,az1872-benmegalapítottmagyar
FöldrajziTársaságelnöke,Hunfalvy János mindignagyfigyelmetfordítottakárpátokra,
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s természetföldrajzi tanulmányaibanolyankomplex látásmódotérvényesített,melya
domborzat,azéghajlat,avízfolyások,atermészetesnövénytakaróváltozásainakábrá-
zolásamáregynagyszabásúföldrajziszintézistjelenítettmeg.

akárpátokvonulatairólírtHunfalvy-féleösszefoglalásokakésőbbieksoránisfor-
rásértékűalapmunkánakszámítottak,snemcsakaszűkebbenértelmezettszülőföld,a
Felvidék,hanemerdély,akeleti-ésaDéli-kárpátokvonatkozásábanis.

Hunfalvy éppenakárpátokpéldájánfigyeltfelarra,hogyatermészetifolyamatokba
valóemberibeavatkozások,elsősorbanavízszabályozásokolyankövetkezményekkel
járhatnak,melyek tanulságai amai napig is elgondolkodtatóak. hunfalvy érdeme a
rendkívülszerteágazó,alaposadatgyűjtés,atopográfiaialaposság,melyrévénmunkái
amainapigforrásértékűek.

Hunfalvy nemcsakamagas-Tátra,hanemerdélyvonatkozásában ispáratlanala-
posságúleírásokatkészítettakeleti-ésaDéli-kárpátokról,valamintakárpátokszinte
mindenvonulatáról.

atájésazemberkapcsolata,atermelő,elsősorbanamezőgazdaságitevékenység
ésaközlekedésadottságainakakárpátoktermészetitényezőiáltalimeghatározottsá-
gaszámosérzékletespéldával jelenikmegHunfalvy János munkáiban.akiválóföld-
rajztudósnemjutottelazoknyomozó,mindentermészetijelenségetfolyamatában,vál-
tozásaibanésösszefüggéseibenábrázolószemléletmódig,mintutóda,Lóczy Lajos,aki
ugyancsak jelentékeny kutatásokat végzett az1900-as évek elején, aDéli-kárpátok
hajdan eljegesedett tetőrégióiban, s részletes izobatikus térképeket készített a
retyezát hegység tavairól, a Zenoaga-tóról és a bucura-tóról. mindezek mellett
Hunfalvy János többévtizedesmunkásságánakérdemeielvitathatatlanok.akárpátok
természetföldrajziarculatáttalánHunfalvy János ragadtamegalegátfogóbbigénnyel,
ezértműveiamainapigforrásértékűnekszámítanak.

geológusokeredményei

amagyarkutatókközülRóth Samu nevétkellmegemlítenünk,aki1874és1888között
másfélévtizedesterepimunkátvégzettamagas-Tátradélioldalánakhajdanieljegese-
désinyomainakkutatásában.Vizsgálataiúttörőjellegűek,mivelmegállapításaszerint
azalpokgleccsereinekkiterjedésétésmozgásátmára18.századelejénmegkezdték,
sez–sajnálatosmódon–hosszúideignemkeltettvisszhangotakárpátokjégártüne-
ményeinekkutatásátilletően.

Róth Samu alaposanbejártaaTátradélivölgyeit,személyesenkutattaaFehérvíz
völgyénekmorénáit.részletesföldtanimetszeteketkészített,sigenrészletesenleírta
aFelkai-völgy,amenguszfalvi-völgyésamlinica-völgy,valamintakoprova-völgymoré-
náit.nagyfigyelmetfordítottamagas-Tátradélioldalántalálható,hajdanijégárakáltal
szállítottéslerakotttörmelékekre,ajövevény,illetvevándorkövekre.azegykorigleccse-
rektörmelékmaradványai,amorénasáncokkialakulásaésatavakkeletkezéseproblé-
makörétigenalaposterepikutatásoktükrébenábrázoltaaFöldtaniközlönybenközzé-
tettcikkeiben.igenértékesdolgozata„A Magas-Tátra déli oldalának hajdani jégárairól”
címmel1885-benjelentmegaFöldtani Közlöny hasábjain.ezakitűnőösszefoglalás
az előtte kutató geológusok, így Fuchs és Hauer, valamint Sonklar megállapításait
figyelembevéveadátfogóképetahajdanigleccserek felszínalakító folyamatairólés
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képződményeiről.aZöld-tófeléhaladvaRóth Samu megkülönböztetiazalapmorénát,
a homlokmorénát, a fenék- és oldalmorénát,megfigyelései alapjánmegfogalmazott
következtetései szerint a hajdani gleccser lassan és egyenletesen húzódott vissza,
magautánhagyvaakülönbözőjégársodortatörmeléktípusokat.apéldaértékűalapos-
sággal végzett terepkutatások jelentőségét növeli, hogy szerzőjük svájcban és
ausztriában,azalpokeljegesedettrégióibanvégzettösszehasonlítóvizsgálatokat.

a kiváló terepgeológus kőzettani kutatásaiból kiemelést érdemel a „Magas-Tátra
gránitjai” című, 1874-benmegjelent dolgozata,melyetSzabó József egyetemi tanár
ösztönzésérekészítettanagyszalóki-csúcsdélnyugatioldalánakkőzetgyűjtéseialap-
ján.Róth Samu agneisz,acsillámpalaésagránitkőzettanisajátosságaitkülönböző
tengerszint feletti magasságokból származó kőzetminták alapján határozta meg.
következtetései számos vonatkozásban serkentették a későbbi kutatásokat. Róth
Samu aZöld-tóésaszalóki-tókörnyékéntöbbhelyüttkimutatotthematitnyomokat.

amagas-tátraikutatásokérdekesvonása,hogyszámos,távoliföldrészekendolgozó
híres geológus nemzetközi tapasztalatok megszerzése után fordított figyelmet a
kárpátokevidékére.közülükiskiemelkedikaszepesiglóiszületésűorvosésgeológus,
Posewitz Tivadar (1851–1917),akiborneónésazindonéz-szigetvilágbantettkutató-
utatkövetőenlépettamagyarkirályiFöldtaniintézetszolgálatába,s1887-től1916-ig,
csaknemháromévtizedenátvégzettföldtanitérképezéstakárpátokkülönbözőtájain.
a petróleum és az aszfaltkutatásokban játszott úttörő szerepe mellett felismerte a
kárpátokturisztikaiértékeit.ahegyvilágnépszerűsítéseérdekébenszámoscikketpub-
likálthazaiésnémetnyelvűfolyóiratokban.

„A Szepesség, Magas-Tátra és Szepesi Középhegység” című, budapesten 1898-
banmegjelentmunkájábanPosewitz Tivadar átfogóismereteketadnemcsakszakem-
berek,hanemturistákszámárais.különtiszteletetérdemeldr. Szontágh Miklós,aki
1883-bana„Magas-Tátra hegyvidékén”,és1895-bena„Magas-Tátra és hegyvidéke”
címűmunkájábanadottkitűnő leírástahegyvilágról.amagas-Tátrasziklabirodalmá-
nak szinte minden négyzetkilométerét ismerte a kiváló hegymászó és Tátra-kutató,
Komarnicki Gyula,aki1914-bennégykötetbenjelentettemeg„A Magas-Tátra hegymá-
szó kalauza” című,többkiadástmegértésmaishasználhatóhatalmasművét.

TiszteletilletiSchermann Szilárdot,aki1937-benbudapestenkiadott„Szögescipők
nyomai a Kárpátok bércein” című kitűnő művében rendkívüli kitartással felkutatott
nemegy,szinteelfeledettforrásmunkárahívtafelafigyelmet.

akárpátokmegismerésénekfontoseredményeifűződnekSiegmeth Károly (1845–
1912)nevéhez,akiazészakkeleti-kárpátokrólírtátfogóigényűdolgozatátaFöldrajzi
Közlemények hasábjain1883-banadtaközre.aföldtaniviszonyokésafelszínformák
kapcsolatát,valamintavulkánitevékenységnyomaitkutatótudósahazaibarlangkuta-
tástörténetébeisaranybetűkkelírtabeanevét.sbáreredetifoglalkozásagépészmér-
nökvolt,egészéletétakárpátokésabarlangokmegismeréseügyénekszentelte.ő
voltazelsőtudományosbarlangkutatószervezet,abarlangkutatóbizottságelsőelnö-
ke,akielindítottaahazaibarlangokszámbavételét,kataszterifelmérését.

hasonló érdemei vannakaz iglói születésűSerényi Jenőnek (1884–1915), aki a
magas-Tátramindenjelentősgerincétéscsúcsátmegmászta,segyikalapítójavolta
budapesti egyetemi Turista egyesületnek, valamint társaival, Téry Ödönnel (1856–
1917)ésThirring Gusztávval (1861–1941)aTuristaság és Alpinizmus címűlapéletre
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hívásánakkezdeményezőikéntnépszerűsítettékatömegekközöttazelbűvölőenszép
hegyvilágot.munkásságukhozzájárultatudományokeredményeinekszéleskörbentör-
ténő megismertetéséhez, a magas-Tátra idegenforgalmi kiépítéséhez, vonzerejének
növeléséhez.
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VaTaščin péTer

avajdaságimagyarokeszme-és
politikatörténete(1945–1989)

Csaknemközhely,sszintemindenérintettrendezvényvagykiadványesetébenemlé-
keztethetjükmagunkat,hogyavajdaságimagyartársadalomtudománymeglehetősen
gyengelábakonáll,amennyibenazintézményeshátterétéserőforrásaittekintjük.azok
akutatók,akikrészbenvagyegészbenittvégzikamunkájukat,sokesetbenideiglenes
projektekkeretébentársulnakegyidőre.azutóbbiidőbenerrevoltjópéldaazakuta-
tócsoport, amely2017-bena vajdaságimagyarokkilencvenesévekbeli történetének
különféleaspektusaitvizsgálta.* afolytatásra2018.december8-án,atemeriniifjúsági
otthonbankerültsoraregionálisTudományosközpont(amelyabelgrádiFilozófiaiés
Társadalomelméletiintézetrésze)ésazújvidékimultikulturálisközpontszervezésében
amagyarTudományosakadémiaDomusalapítványtámogatásával.

ahogyanakonferenciafelvezetőjébenLosonczmárkfilozófus,azegyikszervezőés
aprojekttárskoordinátoramegjegyezte,a2017-esvállalkozásutánvilágossávált,hogy
érdemeslennevisszanyúlniatéma(közvetlen)gyökeréig,ígykerültazegyévvelkoráb-
bihozképestnémilegmegváltozottösszetételűcsoportérdeklődésénekhomlokterébe
atitóiJugoszlávianégyésfélévtizedeskorszaka.ráczkrisztinakulturálisantropológus
ésamásikszervező/koordinátorezzelösszhangbanazthangsúlyoztaki,hogyazadott
időkeret meglehetősen „közeli”, ugyanis töretlenül része a jelenkori szerbiai közbe-
szédnek,sezmégakkorisígyvan,hatudatosítjukadiskurzusokbanmegjelenőambi-
valensmegítélését(pl.egyescsoportoknálerőteljesenjelenvana„jugónosztalgia”,míg
másokhatározottanelutasítjákaszocialistahagyatékot).

a konferencia első szekciója a korabeli nyelv- és szerkesztéspolitika kérdéskörét
jártakörül.ha felidézzüka titói Jugoszlávia „különutas” szocializmusátésagyakori
kísérletezéseketatársadalompolitikaterén,akkorakisebbségekeseteimagátólérte-
tődőmódonérdekesesettanulmányokkalszolgálhatnak.bereTka kaTinka (gazdaságiés
igazságszolgáltatásiJogikar,szabadka–Újvidék)akorabelianemzetiséginyelvhasz-
nálatjogidimenzióitboncolgatta.rendkívülrészletesésadatgazdagelőadásbanvált
láthatóvá,hogya60-asés70-esévekkülönfélealkotmányaiéstörvényeimikéntkezel-
ték a hivatalos nyelvhasználat kérdését olyan progresszív elemekkel is rendelkezve,

* az akkori konferenciáról l. Vataščin péter: a vajdasági magyarok politikai eszmetörténete és
önszerveződése1989–1999.Fórum Társadalomtudományi Szemle, 20.évf.2018/2,159–163.p.
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amelyekavajdasági–nemcsakamagyar–nemzetiségeknyelvhasználatánakbizto-
sítottakteret.beretkakomparatívéltisadottazelőadásának,ugyanisösszehasonlítot-
taajelenlegiszerbiaihelyzetetavizsgáltkorszakéval,megállapítva,hogymindkétkor-
szakbanapolitikaijószándékonésöntudatonmúltanyelvikérdés,demígakorabeli
Jugoszláviábantörekedtekamaximalizmusfelé,addigmamárcsaka„minimummini-
mumát”biztosítjákadöntéshozók.

ráCZ krisZTina (oslói egyetem) amagyarmint környezetnyelv oktatását vizsgálta.
Vajdaságban 1971-ben vezették be a kisebbségi nyelvek tanulását, amely egészen
1989-igmegismaradt,smaaközbeszédhajlamosajelenállapotokkritikájakéntfel-
idézni.ráczatankönyveketelemezte,valamintmélyinterjúkatkészítettakkormárdol-
gozótanárokkal.előbbiekesetébenantropológiaiérzékenységgelvázoltafelazáltaluk
közvetítettnormarendszert,ígypl.annakellenére,hogyavajdaságietnikaiidentitások
sokszorösszetettekéssok tanulószármazott vegyesházasságból,a tankönyvekben
mégsincsenekkevertidentitások.ugyancsakfigyelemreméltó,hogyamagyarkultúra
reprezentatívelemeiközöttDózsagyörgyalakja,ajakobinus,valamintaz1848/49-es
hagyomány nyert külön hangsúlyt. megállapítható, hogy rácz és beretka rendkívül
érzékletesen világítottákmegazt ameglévőpolitikai szándékot, amely amagyar és
mindenmásvajdaságinemzetiségszámárabizonyosértelembenvettelőnyöketkívánt
biztosítani,demindeztamagakorlátozottéssajátosmódján.

ZakinsZky Toma VikTória (Újvidékiegyetem)avajdaságimagyarírottéselektronikus
sajtó1945és1989közötti tulajdonjogiviszonyairólésszerkesztéspolitikájáróladott
elő.mindvégigkulcsfontosságúnaktartottakihangsúlyozniavajdaságimagyarnyelvű
médiasajátospozícióját,amelyamindenkorihatalomhoz(ésmagyarországhoz)való
viszonyt illeti,hiszenamellett,hogyközvetlenülkorlátozottszámúbefogadónakszól,
politikailagmégsemvoltmindegy,hogymilyenmódonműködik,semellettamindenko-
riközvetítőiszerepeisfontosvolt.azállamszocializmusidejénZakinszkyTomaszerint
megfigyelhető,hogyazújságírókjobbáraaszakmaielhivatottságukathelyeztékelőtér-
beapolitikaimeggyőződésükhelyett–vagyisazadottpolitikaikeretekenbelülmarad-
tak,amelyetazelőadó„keretizmusnak”nevezett.

amásodikszekcióa„politikaidilemmákésamarxizmusokeszmetörténete”címet
viselte.azelsőrész„empíriája”éskézzelfoghatómivoltautánittegysokkalelvontabb,
denemkevésbélényegesterepkövetkezett.ajugoszláviaibaloldalihagyományokhoz
kötődőmagyarnemzetiségűgondolkodókeseteiolyanpéldákkalszolgálnak,amelyek
mindakorabelipolitikaiklíma,mindezenegyéneksavajdaságimagyartörténetjobb
megértéséhezishozzájárulnak.érdemesméghozzátenni,hogykülönösenfontosaza
frissességreésőszintekíváncsiságraépülőgesztus,amellyeleszekciófiatal,tudomá-
nyospályájukelejénjáróelőadóiazadottkorgondolkodóitelemezték.azelőadóksorát
TóTh sZiLárD János (budapestiCorvinusegyetem)nyitotta,akirehákLászlótésanem-
zetiségikérdéstállítottaközéppontba.akorésazonbelülrehákmélyenakommuniz-
musbangyökerezőgondolatvilágátnemismerőkaprezentációelejéntalánmeglepőd-
hettekazonakitételen,hogyaMagyar Szó napilapmásodikfőszerkesztőjesoktekin-
tetben radikálisabb elképzeléseket fogalmazottmeg a nemzetiségi önkormányzatról
(azautonómiakifejezéstnemhasználta),minta rendszerváltásutániönállómagyar
politikai szervezetek– ígypl.köztársasági szinten ismegszüntetendőnek tartottaaz
államnyelvdominanciáját,hogyközbenaszerbekmagyarnyelvtanulásátisszorgalmaz-
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za.rehákgondolatvilágábanazössztársadalmiönigazgatás(amelyegyébkéntaszo-
cialista jugoszláveszmeiségegyikalapköve volt) nemvolt lehetségesanemzetiségi
egyenlőtlenségekfelszámolásanélkül.

koCsis árpáD (pécsi Tudományegyetem) ezt követően egy már szélesebb körben
ismert személyt,sinkóervint tette vizsgálat tárgyává,pontosabbana2. világháború
utánimoráliséspolitikainézeteit.alapvetőenabbólakérdésbőlindultkikocsis,hogy
miként „lehetséges” a sinkói baloldali gondolkodás – ezzel mintegy jelezve annak
összetettségét is. a negyvenes évek végére sinkó ugyanis mind a szovjet, mind a
magyarországi rendszert idegenkedve szemlélte, s eljutott arra a pontra, hogy
Jugoszláviáttartsahazájának.ezazállapottermészetszerűlegegyüttjártazzal,hogy–
ahogyaztsokangondolják,sezrészbenérvényesis–atitóizmusapologétájávávált.
ugyanakkor az előadásban felmerült néhány olyan nézőpont, amely árnyalta ezt a
képet, ígypéldáulsinkómesszemenően támogattaa fiatal írónemzedéket,amitsok
máskorabelikritikuselítélt.

LosonCZ márk (FilozófiaiésTársadalomelméletiintézet,belgrád)aszekcióbanutol-
sókéntbodrogváriFerencmarxizmusáróladottelő.a témaannál is inkább jelentős,
hiszenakelet-európaipolitikatörténetbonyolult,nemegészennyilvánvalófolyásábaés
ellentmondásaibanyújtottbetekintést.LosonczegyTamásgáspármiklósáltalgyakran
hangoztatottmeglátássalleszögezte,hogyamagyarországisztálinizmusnemamarxis-
taértelmiségiekrealapoztaaművelődésiéskultúrpolitikáját–amelyállításmárönma-
gábankomolykomplexitástsejtet.magabodrogváriezenatérenvalóbansokatmondó
példa,ugyaniseleveabudapestiiskola,ill.ajugoszlávpraxisfilozófiavoltakafő,egy-
másba ötvöződő hatásai, emellett soha nem volt párttag, smindvégigmegőrizte az
autonómgondolkodásgyakorlatát.Losonczvégkövetkeztetéseszerintsemmiképpsem
„fekete-fehér”tehátamarxizmuskelet-európaitörténete.ekonklúzió,méghalátszólag
magától értetődő is, alighanemnélkülözhetetlen, ha a jelenből akarjukmegérteni a
vonatkozókortésgondolatiirányzatokat.

akonferenciaharmadik részeaszociológiaés irodalomtudományperspektívákat
érintette.sZerbhorVáTh gyÖrgy (mTaTkkisebbségkutatóintézet)avajdaságiszociográ-
fia1945–1990közöttitörténetifejlődésiívétésjellemzővonásaitigyekezettösszegez-
ni.avajdasági talajonkinövőmagyarszociográfiaegyik„különlegessége”,hogynem
igazántartottaakapcsolatotamagyarországihagyománnyal,ígytörténetesajátostör-
vényszerűségek hatása alatt alakult. szerbhorváth felosztásában és olvasatában az
elsőkorszakot(1945–1960)arendszerhűművekésazönmagukbanállófalukutatá-
sok képezték. amásodik periódusban (1960–1972) ellenben sokkal változatosabb
voltaművekfelhozatala,smegjelentekbennükamagyarnemzetiségtársadalmiprob-
lémái is. aharmadik időszak (1972–1990) végül azelőzőhözhasonlóan változatos,
márcsakaszociográfusokgenerációsrétegzettségeokánis,deviták,polémiákcsak
korlátozottmértékbenzajlottak.aszekciótkövetővitábanLosonczmárkfelvetetteazt
akorántsemmellékeskörülményt,hogyavajdaságimagyarszociográfiajelentőséges
szerepeazértlehetettfontos,mertazérintettközegbennemlétezett–sezazótasem
változott túlságosan – intézményesült társadalomtudomány, s ezért az így fennállt
hiánytvalamivelellensúlyoznikellett.

sZarVas meLinDa (universityofJyväskylä)egykonkrétszerző,boriimreirodalomtör-
téneteitelemezte,nemfeledvemagátakort,annak irodalmátéskulturálisközegét.
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szarvaselemzésénekegyikleghasznosabbpontja–akonkrétbori-művekanalízisemel-
lett–azatörekvésvolt,hogymegmutassaazadotttársadalmi-történetikontextushatá-
sátazirodalomtörténészmunkájára.ezatípusúpozicionáltságazelőadószerintrámutat
aműfajrögzítetlenségére,stegyükhozzá,komplex,óvatosankezelendőmivoltára.

roginer osZkár (Délkelet-európaistúdiumokközpontja,graz)előadásábanajugoszlá-
viaimagyarifjúságilapokfejlődéstörténetét,struktúrájátésideológiájáthelyezteközép-
pontba.akorabelimédiatérköztudottanpontos,központilagkialakított,földrajzialapon
szervezettszerkezetivázbarendeződött,vagyismindenkiadványnakmegvoltamagasze-
repeazállamonbelül,sazifjúságilapoksemképeztekezalólkivételt.etérenellentmon-
dásoskörülményroginerkitételeszerint,hogyifjúságiirodalompolitikaviszontmégsem
jöttlétre,semiattisameghatározottkorszakokonbelülkülönbözőingadozásokfigyelhe-
tőekmeg pl. állami befolyás és önszerveződés, progresszív és konzervatív időszakok
között.ezazáttekintés,szerbhorváthgyörgyéhezhasonlóan,egyjólmegírttanulmány
formájábanalapszöveggyanántisszolgálhatmajdatémakörben.

akonferenciautolsóblokkjavégülapolitika-éstársadalomtörténetnyilvánvalóan
óriási témakörének két szegmensébe engedett betekintést. Vukman péTer (szegedi
Tudományegyetem)A magyar–jugoszláv párt- és államközi kapcsolatok fényébenvizs-
gáltaakisebbségikérdést1945és1956között.ahogyanazköztudott,ezekbenaz
évekbenegyideigkülönösenterheltvoltakétországviszonya,sazebbőlfakadóbila-
terálisdinamikaközvetlenülkihatottavajdaságimagyarokésamagyarországidélszlá-
vokhelyzetéreis,amelyetVukmanmindkétközösségesetébena„kéttűzközöttiálla-
pot”kifejezésseljellemzett.akérdéskörerőteljesátpolitizáltságárajellemzőpl.,hogya
rákosi-félevezetésakommunistapartizánokáltalvégrehajtott1944-esmagyarellenes
tömegeskivégzéseketpropagandacélokrakívántafelhasználni.ebbenatekintetbenaz
istipikusvonás,hogymiutánnormalizálódtakakétállamköztikapcsolatok,budapest
márkevésséfigyeltajugoszláviaimagyarokra.

utolsó előadóként paLusek erik (eötvös Loránd Tudományegyetem) a vajdasági
magyarok kivándorlási hullámait foglalta össze 1945–1989 között a jugoszláviai
kisebbségpolitikakontextusábaágyazva.mindvégighangsúlyoztaatitóikisebbségpoli-
tika szerinte diszkriminatív mivoltát, emellett pedig az adott időkeretre vonatkozó
demográfiaiadatokatfoglaltaössze.

akonferenciaráadás-szekciójánakislehetetttekinteniaL’harmattankiadógondo-
zásában, Losoncz márk és rácz krisztina szerkesztésében megjelent A vajdasági
magyarok politikai eszmetörténete és önszerveződése 1989–1999 címűkötet„ősbe-
mutatóját”, amely az egy évvel korábbi projekt eredménye. 2019 végére várhatóan
megjelenikmajdaziméntismertetetttanácskozásanyagaisegyhasonlókönyvformá-
jában.azadhockutatócsoportegyelőrenemterveziaközösmunkatovábbifolytatását
aprojektalapúműködéskihívásaiésazerőforrásokszűkösségemiatt,azonbanegyes
tagokvárhatóannemhagyjákveszniakétévsoránkialakultegyüttműködéseketés
szakmaikapcsolatokat.
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simonattila (szerk.):Csakálltunkéssírtunk.
az első bécsi döntés napjai a kortársak sze-
mével. somorja, Fórum kisebbségkutató
intézet,2018.164p.

kezdjük annak tisztázásával, hogy egy szö-
veggyűjteményttartkezébenazolvasó,melya
bécsidöntésrereflektálóvagyaztisérintőkor-
társszövegekettartalmaz.akötetcíme,mely
azegyik–akötetbenazelső–szövegbőlvett
idézet,nagyontalálóválasztás,ugyanisamai
kor olvasója se tudja sokszor érzelemmente-
sen olvasni ezeket a sorokat, még ha törté-
nészisazolvasó,akkorisnehezensikerül.

Jelensorok írója istörténész létérenehe-
zentudúgyehhezatémáhoznyúlni,hogyaz
elsőigazicsókélményeszomotorhoz,azelső
reménytelenszerelemébodrogszerdahelyhez,
azelső rockkoncert,amireelengedtékaszü-
lei,királyhelmechez,azelsőegynapos feszti-
válja nagykaposhoz, az első kétnapos pedig
perbenyikhezköti.holottmagyarországiszüle-
tésűésottisél,bárházátóllégvonalban350
métercsupánaronyva-patakmedre,melya
határ.

és épp ezen a ponton keresztül ragadja
megafelvidékiproblematikalényegétakötet.
azérzelmekrehatóan,dekorántsemegyolda-
lúanésdemagógmódon.erreakésőbbiekben
kifogunktérni.

a„milettvolnaha”gondolategyeseksze-
rinttörténelmietlen,detalánnéhamégiselen-
gedheti, néhael is kell engedjea fantáziáját
egytörténészis,hiszenúgytudjamegragadni
egyesfolyamatokértelmét.akarva-akaratlanul
is elgondolkodik néha az ember, hogyha a
bécsidöntésáltalmegszabotthatárokmarad-
nak, valószínűleg sokkal rendezettebb és
barátibb viszony lehetne ma a két ország
között.ugyankineknefájnaakárpátokbérce-
inekvagyazősikoronázóvárospozsonynakaz
elvesztése,demégisaz „ott ragadt”magyar-
ságaz,amia legjobbanfájtésfáj.Talán las-
sanés idővelelfogadtavolnaamagyar lélek

az új határokat, ha azok etnikailag igazságo-
sak.

abécsidöntéséppegyefféleigazságtétel,
és az ennek „óráiban” született gondolatok
gyűjteményeakötet.mikora20.századotelő-
szöréstalánutoljáraérezhetteigazságosnak
a magyarság. a kötet szándékosan kerüli a
propagandisztikuscélzatúszövegeket,melye-
kenátsütakorpolitikaiirányvonala,vagyérez-
hetősugallata.

arégebbipolitikatörténet-írás„trendjeivel”
szemben, ez a kötet – és egyébként simon
attila korábbi munkássága is – megkísérli a
korszakot és eseményeit alulnézetből bemu-
tatni.

a források bemutatása előtt a szerző a
bevezetőben kifejti, hogy nehéz dolga volt,
ugyanis1945előttnemsokatbeszéltek1938
őszéről, hiszen mindenki tudta, mi történt,
későbbpedignemvolt ajánlatos. Így az ese-
ményekritkánlettekpapírravetvevagyátado-
mányozva elbeszélések formájában. Így a
bécsi döntést érintő memoárirodalom igen-
csakszegényes.

a szerző sorra veszi a témában született
fontosabbforrásgyűjteményeketésazesemé-
nyeket feltáró fontosabbmunkákat, amelyek
viszontnemazegyesemberisorsokra,hanem
akollektívsorsokrafókuszáltak.abevezetőír
arról,amitöbb,akötetben levőszövegbenis
előjön, hogy a magyarok már szeptember
végén,októberelején,amünchenidöntőbírás-
kodás–aszudéta-vidéknémetországhozcsa-
tolása–hatásáraeldöntött ügyként kezelték
„hazatérésüket”, és sok helyen kikerültek az
addigféltveőrzöttzászlókaházakra,afrissen
készítettkokárdákmegaruhákra.azutcákat
pedigelleptékazörömtelidemonstrációk.

és itt jön elő egy fontos adalék az egész
történethez.éntöbbnyireakeletirégióvalfog-
lalkoztamkutatásaimsorán,éskeletenkevés-
sétaláltamlenyomatáteffélemozgalmaknak,
eseményeknekésakötetbenszereplőszinte
egyetlen keleti község bély (biel) esetében
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ebbenakönyvbensincsemlítésefféleesemé-
nyekről.ellenbenaszerzőelőszavaésváloga-
tottszövegeiisegyetértenekabban,hogyálta-
lábanaszeptember23-aimozgósításvoltaz
azesemény,amitől kezdődik sok leírás, visz-
szaemlékezés, mint pl. a kötetbeli Csalló-
köztárnokesetében.mígazáltalamlegutóbb
vizsgált–zempléni–községiemlékkönyvek
többségemár1938tavaszával,nyarával,az
akkorihatármegerősítésekkel,behívásokkal,
csapatösszevonásokkalkezdiazelbeszélést.
itt rögtön találtunk két pontot, melyben a
nyugatiésakeletiországrészeseményleírá-
saiközötteltérésekettalálhatunk.ezpersze
lehetesetlegesis–azaktuálisforrásainkon
múló–vagyettőlmélyebb,avalósesemény-
menetekben való eltérésen nyugvó. ezt az
eltérést a szerző figyelmébe is ajánlom
ezúton.

és ha már szóba került, akaratlanul
eszembejut,hogyatörténetírásnéhavéletle-
neken múlva lesz teljesebb vagy szegénye-
sebb. ugyanis idén tavasszal kezdtem el a
bécsidöntéshezkapcsolódólegfrissebbkuta-
tásom,melyben néhány, az egykori Zemplén
vármegyéheztartozótelepülésközségiemlék-
könyveitvizsgáltam,mikorissimonattilamár
könyvének sajtó alá rendezésével foglalatos-
kodhatott. a tanulmány éppen az eggyel
korábbi, 2018/4-es számában jelent meg a
FórumTársadalomtudományiszemlének.*

amennyibentudunkegymászajlómunká-
járól, bizonyos, hogy egyrészt én is tudtam
volna használni az általánosmegállapításait,
illetőlegabélyrőlszólórészletet–hiszenbély
környékéről írtam, de bély esetében nem
maradt fent községi emlékkönyv. másrészt
könnyen el tudom képzelni, hogy néhány
emlékkönyvrészletetőispublikáltvolnaköte-
tében, ugyanis maga írja a bevezetőben „a

jelen kötet talán megnyitja az eddig zárva tar-
tott fiókokat, és további visszaemlékezések,
naplók, emlékiratok és fotók kerülnek elő. Ha
így lesz, akkor egy év múlva akár egy újabb
kötettel is gazdagodhat a téma irodalma.”

ebbőlésabbólatényből,hogyazáltalaa
szövegek számára állított kritériumoknak –
egykorúság,propagandaéshivatalosértelme-
zésmentesség, továbbáelőnyamégpubliká-
latlanság–ismaximálisanmegfelelnekavizs-
gált emlékkönyvek, arra következtetek, hogy
bizonyosanígylettvolna.

Visszatérveakötethez,aforrásokjólválo-
gatottak,vannakmármegjelent–denehezen
hozzáférhető–ésmégmegnemjelentírásis
köztük,vannakismertebbszemélytőlszárma-
zóak–eszterházyLujza–és ismeretlenektől
is.színessééskétoldalúvátesziaválogatást,
hogy nem csak magyaroktól, hanem szlová-
koktólisszerepelnekszövegekbenne.

számomra az fájó kicsit, hogy a nyugati
régiótelepüléseidominálnakbenne,aközép-
ső és keleti régióra vonatkozóan kevesebb a
forrás,bárkassaésLosonckapcsántöbbszö-
veg is van.De „középről” csakrimaszombat
ésosgyánvanLosoncmellett, keletrőlpedig
csupánbélyésDebrődvankassánkívül.bár
bizonyosan a források száma alakította úgy,
hogyaCsallóközéskörnyékekiemeltszerepet
kapa gyűjteményben–nem is nehezteleka
szerzőre –, de érződik számomra az általam
jobbanismertvidékhiánya.

akötetnemtartalmazmagyarázólábjegy-
zeteket, a szerkesztői előszó alapján azért,
mertnemszigorúantudományosforrásközlés-
ről van szó, másrészt pedig mert az írások
önmagukértbeszélnek.alábjegyzeteketszak-
emberkénthiányolom,demagyarkéntörülök,
mert így az érzelmek közvetlenül jönnek át,
nemszakítjamegazállandószakmaimagya-
rázat,esetleghelyesbítés.

akötetet többmint180régi fényképteszi
mégegyedibbé,amelyekegyrészemégnyom-
tatásbansosejelentmeg.aképekjórészeszin-
ténalkalmasérzelmeksugárzására.egyesidő-
sebbolvasókpediglehet,mégismerősarcokat

* godzsákattila:azelsőbécsidöntés,néhány
visszatérőzemplénitelepülésközségikróniká-
jánaktükrében.Fórum Társadalomtudományi
Szemle,2018/4.43–63.p.
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istudnakfelfedezniasajátkörnyékükhözkap-
csolódóképeken.ésittjegyezném,meg,hogya
képek között viszont találtam számomra
nagyon érdekes „keleti” képeket – hogy csak
egyet említsek, a csehszlovák harckocsicsap-
dákbodrogszerdahelymellett(128-askép).

hiányérzetem még abban nyilvánult meg,
hogybárkiválóanjelezvevanlapszélenminden
írásnál, melyik településről is szól az aktuális
leírás–ezkülönösenakkorfontos,mikoracím-
ből nem derül ki a helyszín. De egy apró
szlovákia-térkép – legyen az mai határokkal
vagy az 1938-as autonóm terület vagy akár
Csehszlovákia valamikori területe– is lehetett
volnamindegyikszövegnél,melyenegyponttal
jelölik,melyrészentalálhatóazadotttelepülés,
ugyanis a nagyközönség – akiknek szól a
munka–sokaprótelepüléstnemismerhet.ez
könnyebbétettevolnaatérbenvalóelhelyezést
olvasás közbenés jelenlegi szerkesztésformá-
tumaislehetővétehettevolnaamegoldást.

mindent összegezve egy értékes szöveg-
gyűjteménnyelgazdagodottazelsőbécsidön-
tés irodalma. mely az egyszerű érdeklődők,
nosztalgiázóksorátólkezdveahelytörténésze-
kenát,abécsidöntéstátfogóanvizsgálókuta-
tókszámárahasznosgyűjtés, igényesmegje-
lenéssel,ésmégegyszerkiemelnémanagyon
értékes képanyagát is a kötetnek. ajánlom
mindenmagyarnakésmindenmagyarultudó
érdeklődőnekforgatásra.

Godzsák Attila

misad katalin–Csehy Zoltán (szerk.): nova
posoniensia Viii. a pozsonyi magyar tanszék
évkönyve. pozsony, szenczi molnár albert
egyesület,2018,263p.

az immáronnyolcadikalkalommalmegjelenő
évkönyv a pozsonyi magyar tanszéken zajló
tudományos, művészeti és pedagógiai tevé-
kenységbe nyújt betekintést. a tanszék két
egykori kollégájának – Zeman Lászlónak és
grendelLajosnak–ajánlottkötetbenazokta-

tóktudományosdolgozataimellettadoktoran-
duszoklegjobbmunkáiishelyetkaptak.

akutatásiterületekszélesskálájátfelölelő
évkönyvet egyebek közt nyelvi sokszínűsége
teszi egyedivé, hiszen amagyarmellett szlo-
vák, angol, finn és francia nyelvű tanulmá-
nyok, illetve szövegrészletek is szerepelnek
benne.atanulmányokkéttematikusblokkba
rendeződnek.

a nyelvészeti szekciót Lanstyák istván
Nyelvi originalizmus a szavak hangalakjának
nyelvhelyességi megítélésében címűdolgozata
nyitja,amelybenaszerzőazzalakérdésselfog-
lalkozik,hogyanérvényesülanyelvioriginaliz-
mus az eredetibb és az újabb hangalakok
helyességének nyelvművelői megítélésében.
Vizsgálatasoránegyformafigyelmetszentela
belsőkeletkezésűszókészletielemeknek,vala-
mint amás nyelvekből származó kölcsönsza-
vaknak.Úgyvéli,a tárgyalt ideológiaerőteljes
érvényesülésétalátámasztjaazatényis,hogy
anyelvőröknemtudjákmegindokolni,miértis
tartjákanyelviformaeredetihangalakjátjobb-
nakakésőbbkialakultnál.mitöbb,megállapít-
ja,hogyanyelvioriginalizmusideológiájagyak-
ran az ellenpéldaként szereplő esetekben is
jelenvanamegfogalmazásban.

misadkatalinA szlovákiai magyar jogi-köz-
igazgatási nyelvhasználat sajátosságai című
tanulmányábanatémanyelvpolitikaivonatko-
zásaimellett érinti azokat a rendelkezéseket
is,amelyekaszlovákiaikisebbségekanyanyel-
vénekhivataliérintkezésbenvalóhasználatát
szabályozzák. a szerző továbbá a dél-szlová-
kiai önkormányzati hivatalokban gyűjtött két-
nyelvű, szlovák–magyar hivatali szövegek
alapjánvizsgáljaaszlovákiaimagyarjogi-köz-
igazgatási nyelvhasználat lexikai, morfológiai
ésszintaktikaisajátosságait.arraakövetkez-
tetésre jut, hogy a szlovákiaimagyar hivatali
szövegek leginkább a szókészletükben, vala-
mint a mondatszerkesztésükben térnek el a
magyarországi szövegektől. a szlovák nyelvű
szövegek fordításait,deazeredetilegmagya-
rulmegfogalmazottszövegeketisamegneve-
zéseknagyfokúvariabilitásajellemzi.ennekfő
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okát abban véli felfedezni, hogy a szövegek
fordítói,illetveszerzőinemismerikaszakterü-
letspeciálisszakkifejezéseit,ezérttükörfordí-
táshozvagykörülíráshozfolyamodnak.

Nyelvleírás és nyelvfogalom címűmunká-
jábansebőkszilárdegy–nyelvészkörökben
–kényestémátboncolgat.azt igyekszikbizo-
nyítani,hogyanyelv–bármennyirevalóságos
dolognak,sőtakárönállóentitásnaktűnikis–
valójábancsakelméletikategória,amelyneka
valóságban nincs közvetlen referenciája. a
nyelvet a beszélésről szóló értelmezői tevé-
kenység eredményeként határozza meg,
amelyegy többé-kevésbékoherensösszefüg-
gésrendszerbe illeszkedik, smelynek jellegét
a nyelvi ideológiáktól teszi függővé. rámutat
arra,hogyezekazideológiákmindigazértel-
mezőktől – vagyis a beszélőktől – függenek,
tehátanyelvésznekanyelvleírássoránezta
tényezőtkellfigyelembevennie,ahelyett,hogy
egyelvontnyelvfogalombólkiindulvavizsgálná
akérdést.

szépe Judit Nyelvbotlás-tipológiák című
dolgozatában elsőként a nyelvbotlás-tipológi-
ák kategóriáinak kialakulását veszi sorra,
majd bemutatja,miként befolyásolta a tudo-
mányszak aktuális kutatási paradigmája a
nyelvbotláskutatásokat. áttekinti, hogya kog-
nitív paradigma két fő irányában kialakult
moduláris és interakciós beszédprodukciós
modellek hogyan értelmezik a nyelvbotláso-
kat,valamintazt,hogyanyelvbotlásokhogyan
ellenőrzikazegyesmodellekteoretikustermi-
nusait és működési elveit. Végezetül pedig
arraiskitér,hogyamagyarnyelvbotlás-tipoló-
giákbaneddigfigyelembenemvettmegkülön-
böztető jegyek, prominenciaviszonyok és
magánhangzó-illeszkedésmilyenmódonbefo-
lyásolhatjákatipológiáktovábbfejlesztését.

németh szilvási andrea dolgozatában
három nyelvtani részrendszer vizsgálatával
foglalkozik, amelyek általában nehézséget
okoznakamagyartnemanyanyelvkénttanuló
diákok számára. a szlovákiai magyarnyelv-
tanulók körében végzett kérdőíves felmérés
eredményeialapjánmegállapítja,hogyaszlo-

vákanyanyelvűmagyarnyelv-tanulókszámára
a magyar nyelv vizsgált jelenségei közül a
magyarszórendspecifikuskötöttségeijelentik
alegnagyobbnehézséget,továbbáazt,hogya
magyart másodnyelvként tanulók jobb ered-
ményeketértekelamagyartidegennyelvként
tanuló társaiknál. ezen tények ismeretében
arra a következtetésre jut, hogy a magyar
nyelvelsajátításátéstanulásátpozitívanbefo-
lyásoljaamagyarnyelvikörnyezet,illetvehát-
tér.

Takácshenrietta tanulmányábanegykér-
dőíves felmérés tükrében vizsgálja somorja
hivatali nyelvhasználatát, pontosabban azt,
milyennyelvenkommunikálszóbanésírásban
somorja lakossága a hivatalos ügyintézés
soránahelyi önkormányzati hivatallal, illetve
milyenmértékben ismeri a kisebbségi nyelv-
használati törvényt. a felmérés eredményei-
nek ismeretébenmegállapítja, hogy somorja
város önkormányzati hivatalában a szóbeli
ügyintézés nyelve az ügyfél által választott
nyelvhez igazodik, ezzel szemben a hivatali
írásbeliséget a többségi nyelv dominanciája
jellemzi.rámutatarra,hogykevesenélneka
törvényáltalbiztosítottjogaikkal.ennekokáta
megfelelő tájékoztatás hiányában, a törvény
nem ismeretében, valamintapolgároknyelvi
felkészületlenségében látja, tehát abban,
hogynemismerikakisebbséginyelvűközigaz-
gatásiterminológiát.

polgáranikóChalisiris és a Múzsák című
tanulmányávalkezdetétvesziazirodalmiszek-
ció.a szerzőgyöngyösi istvánChariclia című
verses regényénekallegorikusolvasatát tárja
fel.Úgyvéli,hogygyöngyösiművébenazantik
istenek és mitológiai utalások allegorikus
kódokkéntműködnek,svalóságreferenciákat
rejtenek.megállapítja,hogyezesetbenkettős
tükrözésrőlvanszó,gyöngyösiugyanisanalóg
megfeleléseket létrehozva kettőzimeg a ver-
sesregényfiktív,illetvemitológiaiszereplőités
eseményeit. ennek köszönhetően allegorikus
együttállásokjönneklétre:avershőseandrási
péter, azaz Theogenes vagy apollón, a női
főszereplőorlaiborbála, tehátChariclia vagy
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Diana istennő,maga a költő pedig rejtetten,
Chalisiris,illetvemercuriusszerepébenjelenik
meg. rámutat arra, hogy a tükrözöttek és a
tükörképek folyamatosan cserélkeznek, illet-
ve,hogyaszövegekbizonyospontjaintetszés
szerintmegcserélhetőek.

Csehy Zoltán Egyek és ezeregyek című
tanulmányaaszonettrőlírtszonettekmetapo-
étikus aspektusaival foglalkozik. olyan költe-
ményekre fókuszál,melyek rendszerint– túl-
lépve tárgyukon – önreflexív mivoltukban
ragadjákmegafelvállalttémát,ezesetbena
szonett„előállításánakreceptúráját”.ahogya
szerzőisrámutat,atárgyéstémaelmesélése
gyakortamaga lesz a versszövet is. Úgy véli,
ezekaműveknemhitvallásicéllalvagyönér-
telmezési kényszer folytán születnek, sokkal
inkább az önreflexív játék, a didaktikusság,
valamintazírásmesterségébenvalójártasság
magabiztos demonstrálásának termékei.
Feltesziakérdést:vajonaszonettrőlírtszöveg
akánonteremtéseszköze,vagycsakegyolyan
vers,amelynektárgyatörténetesenönmaga?

Czucz enikő dolgozatában az emlékezés
tükrébenvizsgáljaazegyénésaközösség,a
személyestörténetésatörténelemkölcsönös
konstitutív viszonyait nádas péter legújabb,
Világló részletek című kétkötetes önéletrajzi
művében. a szerzőmeglátása szerint nádas
memoárjában olyan kollektív tapasztalatot
rögzít, amelynek hatásfoka csakis a szemé-
lyes, autobiográfiai emlékezeten keresztül
jeleníthető meg. rámutat arra, hogy nádas
nem terem sem magán-, sem család-, sem
pedigavároskörészövődőmitológiát,deaz
emlékezetkultúrájának toposzaithatékonyan
felhasználvateszielevennéaközelmúlttragé-
diáit,aszemélyeséslokálisnarratívákütköz-
tetésével és ideológiáktól valómegtisztításá-
valjárulvahozzáazokfeldolgozásához.

Vörös gergely angol nyelvű tanulmányá-
ban (Some notes on John Bunyan’s authors-
hip of the Second Part of The Pilgrim’s
Progress)Johnbunyanműveinekparatextusa-
inkeresztüligyekszikrámutatniazokraakon-
textuális tényezőkre, amelyek kívülről nehe-

zednek rá és konstruálják a szerzői
identitás(én)t. ebben az értelemben a tanul-
mány John bunyan szerzői autoritásának
dekonstruálásáravállalkozik.aZarándokútja
második részének genezisét a szerző ideoló-
giai feltételeibenés a frissen formálódópiac
elvárásaibanszituálja.

ZuzanaDrábekováÁillohaš – A szél és a
nap költője (áillohaš – básnik vetra a  slnka)
című tanulmányában a finnországi születésű
számi író,nils-aslakValkeapää (száminevén
áillohaš) életét ésművészetétmutatja be. a
szerzőkiemeli, hogyáillohaš, nohaművében
követi a nemzeti hagyományokat, határozot-
tan ellenezte a számi kultúra elszigetelésére
tettkísérleteket.sokoldalúművészvolt:irodal-
mi körökben ismertek politikai pamfletjei,
valamint leíróköltészete,őaszámi„nemzeti
eposz” szerzője, emellett a zeneésaképző-
művészetterénisjeleskedett,safilmszakmá-
banisbemutatkozott.

a kötetet Dusík anikó Maďarón, Don
Quijote a Kocúrkovo című tanulmánya zárja,
amelyben a szlovák irodalom klasszikusai
közöttszámontartottJánChalupkakocúrkovo
című vígjátékának szövegét vizsgálja. arra a
kérdésrekeresiaválaszt,milyenszerepet ját-
szottakaműszövegváltozatai,illetveezekelté-
rései a mű kánonban betöltött szerepének
kialakításában és értelmezésében. a szerző
megállapítja,hogyChalupkamárakocúrkovo
korai szövegébe is kimutathatóan beemel
olyanelemeket,amelyekleginkábbaschlegeli
romantika nyelv- és irodalomkoncepciójával
mutatnakrokonságot,shogyezeketaszöveg-
elemeketakésőbbiváltozatokbanismegtartja.

azévkönyvbena9magyar,2szlovákés1
angolnyelvű tanulmánymellettegy recenziót
is találunk, melyben simon boglárka fejeze-
tekre tagolva elemzi Tóth sándor János, a
selye János egyetem szlovák nyelv és
irodalom Tanszék vezetőjének a szlovák–
magyar összehasonlítómorfoszintaxis aspek-
tusaitbemutatómunkáját.

a kötetben szereplő tanulmányok alapjául
szolgálókutatásokaFordítás, kulturális hibridi-
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tás és többnyelvűség a magyar irodalomtudo-
mány és nyelvészet kontextusában elnevezésű
Vega-projektkereténbelülvalósultakmeg.

Mészáros Veronika

soros Tivadar: Túlélni. álarcban. nácivilág
magyarországon,szibériairobinsonok.buda-
pest,múltésJövő,2018,336p.

soros Tivadarnak (1894–1968) nem voltak
írói ambíciói, mindkét művének megírását a
túlélésértfolytatottküzdelemdokumentálásá-
nak vágya motiválta. műfajilag mindkettő
memoárnak tartható,bárazelső,a folyóirat-
ban1922-benközölt, könyv formában1924-
ben megjelentetett Modernaj Robinzonoj
(szibériai robinsonok) több olyan elemet is
tartalmaz,mely a robinzonád és a kalandre-
gényműfajához köti. soros egyes szám első
személyben, szubjektív nézőpontból foglalja
összeazokatatörténelmieseményeket,ame-
lyeknek a kényszerűség folytán szemtanúja
vagy résztvevője lett. két műve, melyeket a
múltésJövőkiadógondoskiadásban,alapos
jegyzetapparátussal, eligazító elő- és utósza-
vakkal,azadottkorszakmegértéseszempont-
jábólfontoskísérőszövegekkelellátvajelente-
tettmeg, a huszadik századi történelmi ese-
ményekokoztaszenvedéseklenyomatátviseli
magán.

a zsidó kereskedőcsaládból származó
soros (akkor még schwartz) Tivadar az első
világháborúbanönkéntesként,sajátbevallása
szerintkalandvágybólvettrészt,tanulmányait
félbeszakítva.művénekelőszavábanutalarra
a gyerekes lelkesedésre és felfedezővágyra,
melyet amegterhelő és férfipróbáló szibériai
évek törtekmeg.aSzibériai Robinsonok cím
tehátironikusnaktekinthető,aszerzőnemtit-
koltcélja,hogymeggyőzzeolvasóit:„sohane
vágyjanakarra,hogyrobinsonváljékmaguk-
ból”(241.p.).hadifogságánakkörülményeiről
viszonylagkevesettudunkmeg,hiszenaszer-
zőnematörténészekvagyatörténelemiránt

érdeklődők számára kíván fontos adatokat
lejegyezni, hanem azt a folyamatot próbálja
megjeleníteni, melynek során a kalandosság
ésahősiességromantikuskategóriáiátlénye-
gülnek.

sorosmindazelső,mintamásodikvilág-
háborús élményeit a hadifogság idején (más
forrásokszerintmégafronton,egyezredtársá-
tól)elsajátítotteszperantónyelvenírtameg.a
szibériaihadifogolytáborbanegyjapáneszpe-
rantistával is találkozott, savisszaemlékezé-
sek szerint az eszperantó segítette abban,
hogy más nemzetiségű fogolytársakkal is jó
kapcsolatot ápoljon. 1921-ben ő is ott volt
péterváron a szovjet eszperantó egyesület
központibizottságánaktagjaiközött.asemle-
ges, a nemzetek fölött álló eszperantó nyelv
olyanterepnekszámított,melyaszolidaritásés
abékealapjaitvethetimeg,valószínűlegezért
isváltschwartz(1936-tólsoros)Tivadarlelkes
eszperantistává. hazatérése után a Literatura
mondocíműfolyóirategyikalapítója,azeszpe-
rantónyelvlelkesterjesztőjelett,sérdeklődését
fiaibaismegpróbáltaátplántálni.

a 11 rövid fejezetből álló Szibériai
Robinsonok története az usszuri és az amur
folyóktalálkozásánálelterülőhabarovszkban,
illetve a habarovszkmelletti hadifogolytábor-
bankezdődik.a1917-esoktóberi forradalom
után oroszország ugyan különbékét kötött
németországgal,deaharcoknemértekvéget:
abolsevikhatalomellen létrejöttegyantibol-
sevik kormány, melyet külföldi erők is támo-
gattak:„azantant1918-banúgydöntött,hogy
fegyveresbeavatkozássalbékítimeg (persze,
a saját javára) a viszálykodó pártokat” (243.
p.).apolgárháborúközepettesenkinemtörő-
dött a hadifoglyok hazautazásánakmegszer-
vezésével, ők csak tétlen szemlélői voltak
annak,hogyanagyhatalmak„szibériaihábo-
rús kalandja” kudarcba fulladt, „szibériában
ígycsakajapánseregekmaradtak,sközben
hétmérföldes léptekkel közeledett a Vörös
hadsereg.”(246.p.).

ilyen körülmények között döntenek úgy a
történethősei,hogysajátkezükbevesziksor-
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suk irányítását. maga a szökés nem tűnik
bonyolultnak,eléghozzáegyhamistáboriútle-
vél, a helyszínen csaka japán járőröktől kell
tartani, ám miután szerencsésen sikerült
vonatra szállniuk, pár napos utazás után a
frontvonal állta útjukat. partizánoktól szerez-
tek lovakat, fegyvert, s „expedícióként” indul-
tak el az erdőn, lakatlan területeken át.
kezdetleges felszerelésük ellenére sikerül
megküzdeniükaszibériaitermészetszélsősé-
ges viszonyaival: fakéregből készítettek
maguknakesőkabátot(májusbanindultak,sa
szibériai tavasz rendkívül nyirkos), a rovarok
ellen füsttel védekeztek (szúnyogháló nélkül
ugyanisszemük-szájuktelement legyekkelés
szúnyogokkal). a tajgában sikerülmegtalálni-
uk egy bennszülött nép, az orocsonok egyik
faluját,kisideignálukmaradnak,árutcserél-
nek,megismerika„rénszarvasnépének”szo-
kásait („a rénszarvas az ő nyelvükön oron,
ezért hívják magukat orocsonnak”, 277. p.).
egyöregorocsonegyszakaszoneliskalauzol-
ja őket. az orocsonoknak és életmódjuknak
leírása etnográfiai szempontból is érdekes,
ugyanakkor stílusában a „nemes vadember”
ideájátmegalapozófelvilágosodáskoriműve-
ketismegidézi.aműalakatlanőserdőből,a
vadonból,arobinsonilétbőlvalókihajózással,
azemberitársadalombavalóvisszaérkezéssel
ér véget, a hadifoglyok további sorsát, így
soros magyarországra való hazaérkezését
semtárgyalja.

a Szibériai Robinsonokat a múlt és Jövő
kiadó jelen kiadványa adja közre először
magyarul,afontosabb,nagyobbterjedelműés
stílusában is kiérleltebb Álarcban. Nácivilág
Magyarországon címűműnekmintegy függe-
lékeként.soros főművével,a családvészkor-
szakbeli megpróbáltatásait leíró Masker a -
dóval(álarcban),melyelőször1965-benjelent
megeszperantónyelven,2002-benmártalál-
kozhatott a magyar olvasó. az újrakiadást
nemcsakakorábbikiadáscsekélyvisszhang-
ja, hanem az azóta bekövetkezett politikai
események is indokolják.sorosTivadaregyik
fia ugyanis, aki a Maskeradóban tizennégy

éveskamaszkéntszerepel,felnőttkéntanem-
zetközipénzvilágegyikmeghatározó tényező-
jévélett,saközép-európaitársadalmakfelzár-
kóztatását segítő alapítványáról, jótékonyko-
dásairól vált híressé. a Túlélni címmel egy
kötetbe rendezett anyag kiadója, kőbányai
Jánosutószavábanutalasorosgyörgyelleni
támadásokra,azországotelborítóplakátokra.
kőbányai sajnálatosnak tartja, hogy a mai
magyarországon „nemhogy nincs szükség
sorosTivadarbölcsességéreésfiainakalehe-
tőségek felismeréséből gazdagságot teremtő
modelljére, haneméppenaz állíttatik gyilkos
pellengérre”(335.p.).

amúltésJövőkiadványánakújdonságaia
kísérőszövegek is, az anyag teljességének
együttláttatása:aMaskerado angolfordítójá-
nak,humphreyTonkinnaknemcsakazangol
kiadáshozírtutószavátésjegyzeteitolvashat-
jukakötetben,hanemaztapostscriptumot
is, amelyet a jelen kiadás számára írt 2018
őszén,smelybenaMaskerado utánifejlemé-
nyeket, a műben is szereplő családtagok
további sorsát foglalja össze. a kötet tartal-
mazza még Dénes gábor filmrendező soros
györggyelkészült interjúját, saszövegeketa
soros család archívumából származó fotók
egészítikki.

a letisztult stílusú, az adott korszakot a
lehetőségeklogikaimérlegelésén,akövetkez-
mények számbavételén keresztül bemutató
Maskerado a soros család történetének egy
meghatározó fejezete, ugyanakkor amagyar-
országi zsidóság történetének legkritikusabb
periódusa.arövidtörténelmifelvezetésutána
cselekmény magyarország német megszállá-
sával,1944.március19-énveszikezdetét.a
szerzőamásodikvilágháborúaddigiéveitésa
magyarországi zsidók akkori helyzetét egy
találóhasonlattalvilágítjameg:„Valahogyúgy
éreztükmagunkat, mint az optimista, aki ki-
esik a hatodik emeletről, és az első emelet
magasságában megállapítja: »eddig simán
mentminden.«”(21.p.).

soros egyrésztmegpróbálja rekonstruálni
acsaládakkoriéletkörülményeitsazokfoko-
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zatos változásait, másrészt saját akkori gon-
dolkodását, a döntéseket, konkrét lépéseket
megelőző dilemmákat. Vészkorszakbeli visel-
kedésétnagybanbefolyásoltákelsővilághábo-
rús szibériai tapasztalatai, ezért tudta köny-
nyen elképzelni a polgári életformával való
szakítást, s időbenbe tudta látni, hogy saját
éscsaládtagjaipusztaéleténekmegmentése
a cél. soros nehezményezte, hogy a Zsidó
Tanács milyen készségesen teljesítette a
németekmindenkérését,smiközbenatöbbi-
ek oltalmat vagy kivételezést vártak a Zsidó
Tanácstól,őúgy látta,hogyazegyüttműködés
csakazsidóságpusztulásánakmeggyorsításá-
hozvezet.miutánaziskolákatbezárták,aZsidó
Tanácsa tizenéves fiúkat is feladatokkal látta
el: a kisebbik soros fiút, gyurit is futárként
alkalmazták,nevesügyvédeknekvittkibehívó-
kat. soros Tivadar, aki korábban maga is
ügyvédként dolgozott, megtiltotta fiának az
együttműködést, s keserűen állapította meg,
hogyazemberek „önkéntmentekvágóhídra”,
„taszigálnisemkellettőket,mégvillamosjegyet
isváltottak.hatszázbehívottzsidóügyvédvesz-
tette életét 1944-ben, amint erről az ügyvédi
kamarában amásodik világháború után elhe-
lyezettemléktáblatanúskodik.”(34.p.).

a soros-család megmenekülésének zálo-
gaacsaládfőhelyeshelyzetfelismerőkészsé-
ge:bárügyvédkénta törvényekbetartásához
szokott,azadottszituációbanúgyérezte,hogy
egyjogtalanállamrendeleteitnemkellbetar-
tani. ha egy állampolgárnak az „állami igaz-
ságtalanság veszélyezteti az életét, erkölcsi
jogaazellenszegülés”(35.p.).memoárjának
címe,azÁlarcban azönazonosság levetkőzé-
sére utal, hiszen a családtagok csak keresz-
tényiratokkal,álnéventudnaktúlélni,alelep-
leződés állandó veszélyétől tartva. Leírja a
hamis személyi iratok megszerzésére tett
kísérleteit–számosamatőrpróbálkozásután
„vérbeli” hamisítók közé kerül, s később
másoknak is segít hamis papírokat szerezni.
közbeneljutnakhozzáahírekavidékigettók-
ról és deportálásokról, kapcsolatba kerül
vidékrőlbudapestre„csempészett”emberek-

kel, szökött munkaszolgálatosokkal, szökött
franciakatonákkal.sajátéscsaládtagjaibúvó-
helyeitalelepleződéstőltartvatöbbszörkény-
szerülváltoztatni:azalbérletekváltogatását,a
rejtekhelyekkényszerűelhagyását,újakkere-
sését macska-egér játéknak nevezi. azok a
szállásadói,akiknélszabóeleknévenkereszt-
gyerekeikéntbemutatottfiaivalegyüttanyilas
időket és az ostromot is átvészelik, a
nemzetvédelmiszolgálatkémjénekhiszikőt,
ígymenekülmegatitkolózásokoztagyanúsít-
gatástól.

sorosbeszámolrokonai, ismerőseisorsá-
ról,többfélelehetségesnektartottmenekülési
útvonalkudarcárólis.anyósátsikerülkimente-
nieabudapestigettóból, feleségevidéken,a
balatonnálbujkálhamisiratokkal.sorosegyik
ügyfeleacsaládjávalúgybújtelegykiadatla-
nulmaradt lakásba, hogy közben naponta a
régilakásukbólhozattákegycselédlánnyalaz
ebédet. a cseléd elárulta ezt egy rendőrnek,
ígyacsaládlebukott:aházaspártkétlányuk-
kalésaházgondnokávalegyüttaDunábalőt-
ték.sorosegymásik,vagyonosügyfelevégiga
sajátházában,sajátirodájábanmaradt,azzal
kérkedve,hogyalegmagasabbkörökbenvan-
nak ismerősei:későbbasajátgyáraudvarán
lőtték le őt is és az édesanyját is. soros egy
olyan ismerősével is találkozik, aki mezítláb,
alsóneműben szökött meg a Duna-partra
terelt zsidók sorából. egy korábbi ügyfeléről
voltszó,akitannak idejénfajgyalázásért fog-
takperbe,sanyilasuralomidejénszabadulki
a börtönből, aholmég csak nem is hallott a
németek bejöveteléről, a gettókról és sárga
csillagkötelezőviseletéről.azutolsófejezetek
azostromrólésazoroszokbejövetelérőlszól-
nak:mivel soros Tivadar beszél oroszul, ő a
háztolmácsakéntműködik,nekiszemélysze-
rint nincsenek kellemetlen tapasztalatai az
oroszkatonákkal.ajegyzetekbőlviszontmeg-
tudjuk, hogy soros idősebbik fiának, palinak
elvették svájci karóráját, s kis híján elhurcol-
tákmálenkijrobotra,desikerültmegszöknie.

amemoárbana tragikusesemények leírá-
sátcsaládianekdotákellensúlyozzák.kisebbik
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fiáról,gyurirólpl.aztírjasoros,hogyiskolásko-
rában „rendetlen egy kölök volt” (95. p.): új
szemüvegétháromszoriselveszítette,negyedik
alkalommal már inkább nem is csináltattak
neki, s az iskolai ellenőrzőjére sem tudott
vigyázni. az apa példája, ahogy erről paul és
george soros az előszóban vallanak, nagy
hatássalvoltakésőbbamerikábankarriertcsi-
nált fiúkéletfilozófiájára.„nemismertemmég
egy olyan rendszeres vagyonapasztót,mint az
apám”(12.p.)–írjaazelőszóbansorosgyörgy,
minthacsakafentebbidézettmegjegyzésekért
szeretneapjánakvisszavágni.idéziviszontapja
sokatmondó jelmondatát is: „solum capital
caput” (egyetlen vagyonom, ami a fejemben
van)–samintamemoárokban felvázoltélet-
sorsokbóllátható,ezbizonynemkevés.

Polgár Anikó

király istván: napló 1956–1989. budapest,
magvető, 2018, 1053 p. + képmelléklet.
/TényekésTanúk/

a napló mindig is alapvető dokumentumnak
számított: egyrészt retrospektív „történelem”,
másrészt történeti lélektan, az objektív és a
szubjektív,azérdekesésazérdektelenkeveré-
ke,azönelemzőés/vagyateátrálispozicioná-
lás speciális dinamikájának műfaja. Vannak
perszeönigazolópátosznaplókésnemegymű-
helynapló is akad, hazugságnaplók is íródtak
bőséggel,nemegyszerráadásulazönbecsapás
hiúdokumentumaiváterebélyesedtek.

királyistvánnaplójátnehézpárszóvaljelle-
mezni:királyegyikevoltakommunistakultúr-
politika tekintélyeinek, a korabeli tekintet sok-
szor úgy siklott el mellette, mint Lenin vagy
marxszámtalanszobramellett,ottvolt,mertott
kellettlennie,őképviselia„magabiztos”ideoló-
giát.Csakhogykirálycseppetsemvoltmagabiz-
tos,amikormagábanézett: „hányingeremvan
önmagamtól”–írjapl.egyhelyütt.szélsőséges
értelembenazért a naplóban sem tárul elénk
egymásikkirály istván:olyanmarad,amilyen-

nek alapvetően képzelni lehet. befolyásos és
mániákusan „szovjet” irodalomtörténész, lap-
szerkesztő,országgyűlésiképviselő,arendszer
keményvonalas elkötelezettje, aki részint az
individualistaeurópaikultúra,anyugatmajmo-
lás,anacionalizmusellensége,részintaszovjet
típusú szocializmus utolsó leheletig, szinte az
önparódiáigkitartóhíve,aszegények,aproletá-
rok érdekképviseleteként elgondolt elnyomó
rendszer purifikátora. király egyszerre épít az
illúziókraésegyszerretűnhetillúziótlannakis:a
kisnépeksorsátanagyokjátékszerekéntgon-
doljael,smivelaszocializmusbanvilágfejlődési
tendenciát lát, sorsszerűen hisz törvényszerű-
nekvéltuniverzális forradalmában,meggyőző-
dése,hogymagyarországaszükségszerűpoliti-
kai evolúció győztes térfelén, a jó oldalon áll.
individualizmusellenességesegítetteátazonaz
ellentmondásonis,hogyazegyéniszabadsága
rendszerkereteinbelülgyakorlatilagnemléte-
zett.

aszocializmusépítésenemazideáljának
megfelelőenalakul,őmagaisrelikviává,tárgy-
gyáválik,snemkevésönmarcangolóenergiát
mozgósítva tudósít is erről a kudarcról,mely
művészi értelemben is kicsúcsosodik az
1956-tól1989-ig,olykornyelvgyakorláscéljá-
ból angolul vezetett napló szerkezetében.
elhatalmasodó betegsége, tüdőrákja egyete-
mesmetaforává lesz: anaplóa kommunista
vezetőértelmiségi lét röntgenképének tekint-
hető, alapos felvétel minden lehetséges folt-
ról, tünetről és anatómiai sajátosságról,
melyetatöbbé-kevésbérátermettorvosértel-
meznipróbál.aztánegyrenyilvánvalóbbávál-
nakabetegségnyomai,ésahaláloskórszép
lassan felszámolja a használhatatlanná vált
szervezetet.

királyt elsősorban ady-monográfiája tette
jelentős irodalomtudóssá: verselemző tehet-
ségeésterminusalkotóinvenciójahelyenként
mégmaiscsodálatotébreszt.anaplóviszont
meglehetősen mostohán bánik az irodalom-
mal (a színház vagy a film erősebben van
jelen):királyegyelképzeltszocialistaléteszté-
tikátjelenítmeg,aközélet,akultúrpolitika,a
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„hétköznapok forradalma”,azoktatáspolitika
jobbanérdekli.azegyetemenfélelmetes,híré-
benagresszívbálványnaktűnik,akimégjóhi-
szeműségéveliskikövetelimagánakateátrá-
lisáldozatbemutatást.mégérettés„divatos”
korszakában is sokan rettegnek attól (holott
kezdetbenszemináriumaiarengeteghallgató
miatt előadássá alakulnak), hogy túl erős
befolyástgyakorol tanítványaira,akiketszinte
egysorozatgyártás termékegyüttesekéntkép-
zelünkel.későbbolyannyiravesztanépszerű-
ségéből, hogy egyenesen kínosnak tűnik fel-
venni az óráit. ezt olykor maga is érzékeli.
kiemelkedő hallgatói mégis lesznek: pl.
angyalosi gergely. 1979-ben feljegyzi, amit
alighajegyeznefel„épeszű”naplóírótanárem-
ber:azegyetemiszobájaajtajáravalakikvörös
krétával felírták: „faszfej”. igaz,naplójátnem
nyilvánosságnak szánta, hanem vélhetőleg,
ahogyaműfajegytípusárajellemző,egymaj-
daniemlékiratvagyönéletírásdokumentum-,
illetve benyomásrengetege, hangulati hálója
voltcsupán.

anaplóelsősorbanakommunistaértelmi-
ségiprofilalternatívmegvalósulásaimiattérde-
kes.beszédesekahiányokis:1956októberé-
nek eseményeit hiába keressük, az 1968-as
csehszlovákiaiintervencióeseményeirőliscsak
feltevéseink lehetnek, vagy reagált rájuk és
eltávolítottaabejegyzéseket,vagyelevenemis
készítettilyeneket.ezeka„földrengések”király
istvángondolkodásáthamegzavarták is,min-
digképesvoltfelmentésttalálnirájuk:aszocia-
lizmust egy sorsszerű világtörténelmi célelvű-
ség jegyében helyezte politikaelméleti gondol-
kodásának csúcsára, így teljes története nem
nélkülözhette az áldozatretorikát sem. ezt jól
példázzaazis,hogynemegyszerkísérlimegaz
1950-esévekszemélyikultuszánakegyesfolya-
matait is rehabilitálni,mint valamiféleeszközt
az általános cél elérése érdekében. a napló
egyik főszereplője aczél györgy, aki rendre
viszonyításipontként,olykorriválisként,máskor
szinte bizarr trónbitorlóként, olykor esendő
barátként jelenik meg. a kompromisszumos
népfrontosság kiegyensúlyozó látszatpolitikája

magyarázza király szellemi kizsákmányolását
is, melyet időnként egyenesen elviselhetetlen
teherként érzékelt. Czinemihály, a kisebbségi
magyarok nagy barátja fokozatosanmegosztó
személyiséggéválik,nohaanyírségijuhásziva-
dékotmagasegítgetiegyetemipályára(ebbena
processzusban természetesen a szocialista
emberideálfényeitpillantjameg):királytjoggal
riasztjaéstaszítjaCzinetöbbszörisfelhorgadó,
gyakranegészenijesztőenprimitívantiszemitiz-
musa(1974.9.13.)ésradikális,szólamokban
tobzódó, üres nacionalizmusa, döbbenetes
tudományos kiüresedése, alkoholizmusa.
irodalmitérenelsősorbanafelszínalattélőés
gerjesztett népi-urbánus vita eltérő felfogása
hozzahelyzetbeőket:Czineanépiírókfetisizá-
lásátodáigviszi,hogyaharmadikutasnemzeti
pozícióból induló koncepciót áthangolja pre-
marxistademokratikustradícióvá.etendencia
még a csehszlovákiai magyar irodalom-törté-
netírásbaisátgyűrűzött.királyaczéllalisszem-
bekerül Czinemiatt, s nemegyszer kényszerül
polémiáraazáltalaolynagyrabecsült,detöbb
ponton is kritizált németh László ügyében is.
Lukácsgyörgyéletművéhez,bölcseletéhezleg-
alább ilyenerősenvonzódik: itt isvannakhul-
lámvölgyek és emelkedők. a Lukács-tanítvá-
nyokideológiai-gondolatifejlődésérőlisérzékle-
tesrajzokatkapunk.Vajdamihálypl.egyírásá-
ban az új baloldali orientáció jegyében király
szerintodajut,hogy„amunkásosztálynevében
fellépő erő mind hamis tudattal cselekszik, s
megteremti az elvont citoyen diktatúráját”
(1972.8.30.).király érzékeli a husserli feno-
menológiaerőstérhódítását,melyamaterialis-
tadialektikátveszélyezteti.azilyenéshasonló
bölcseleti, történetfilozófiai finommechanikára
remekérzékevan,smegtanítarra,hogyaszo-
cializmus és marxizmus filozófiai aspektusait
és következményeit sokkal árnyaltabban lás-
suk,mintahogyaztapártkatonákvulgármarxiz-
musasejtetné.

a70-esévekbenaszocializmustérveszté-
sénkesereg,ugyanakkornemképesmeggyő-
zőnépfrontoskoncepcióvalelőállni:aközvetí-
tőszerepehitelétveszti,egyelszigetelt,párhu-
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zamosszellemitársadalomalakulki,melynek
őmár nem lehet része, velemint relikviával
senki se számol. Jellemző, hogy amikor pl.
1977-ben Tarján Tamás Tandorit és petrit
emeliki,őVeressmiklósésatetőfedőbőlköl-
tővélettsárándiJózsefkvalitásaimellettérvel
(becsületére legyenmondva,elismeri veresé-
gét), kitartóan szerkeszti a „szputnyikot” (a
szovjetirodalomc. lapgúnyneve),mégakkor
is, amikor már maga Czine is figyelmezteti
szinte kínos szovjetunió-kultuszára. Veres
andrásésszegedy-maszákmihályazértkriti-
zálják,mert „ideológiai irodalom-történetírást
művel”, s ez gátoljaa tudományos szempon-
tok(pl.astrukturalizmus)diadalrajutását.

királykeletkultuszaellenéreviszonylagrit-
kán utazik a szocialista tábor terepeire (a
nagyszerűpoliglottesztéta,azantikommunis-
tageorgesteiner egyheves vitábanegyene-
senmongóliaiemigrációbaküldené),inkábba
megvetettnyugatot„élvezi”.Londonbanmeg-
nézi pl. a Jézus krisztus szupersztár c. rock-
operát(1972.12.1.),ésmélybenyomásttesz
ráa„demanipulált”,„hippi-Jézus”,lázadásnak
érziahivatalosJézus-képpelszemben.aval-
lás sokpontonbukkan fel (király református
lelkész második fiaként született), s még a
szocialistaetikaésavallásietikaösszehango-
lásán iselgondolkodik.Londonbanegysereg
produkciómellettháromremekoperaelőadást
is lát (a rigolettóban gildát a szlovák Lucia
poppénekelte):„olyasmitláttam,amittökéle-
tesnek lehet nevezni”. a London College-ban
elbűvöli az elitképzés hatékonysága. a
WorcesterCollege-banhalljaelőszörnorthrop
Frye és susan sontag nevét. sontag később
meghatározó, halálközeli olvasmányélménye
lesz: megindító, ahogy a zseniális esszéíró
betegségkönyvét olvassa, s elképzeli egy
halálnaplómegírását.azangliaikommunisták
szovjetunió-kritikájánakremekkivonatátadja.
Washington ismegragadja, remekútibejegy-
zéstkészítavárosról(1978.4.30.),meglepia
személyes szabadság érezhető ténye (és
szembetűnőjele,agazdagság)–kivált,mikor
azutcárólbesétálhataCapitoliumképviselő-

házi üléstermébe, azaz a galériára, ahonnan
bárkihallgathatjaazéppzajlóülést.azemig-
ráns amerikai magyarokkal való tárgyalásain
két kulcstémát érzékel: erdély helyzetét a
Ceauşescu-diktatúra szorításában és a
horthy-korszak árnyaltabb értékelésének
problémagóc-hálózatát.

király színházlátogatói és filmre irányuló
szenvedélye különösen erős, határozott kriti-
kai érzékét nemegyszer pazarul csillogtatja
meg: hitchcock filmjeiben pl. elgiccsesített
kafkátlát,aszelídmotorosokbanaszeretetúj
DonQuijotéjátismerifel,sütőkálvin–szervét
drámáját(Csillagamáglyán)politikaiiránydrá-
mánaklátja,sfelismeribenneakommunista
létfelfogás „demagóg revizionizmusát”. a
nagyrabecsültnémethLászlótézisdrámáitis
megunja: azeklézsia-követés c.misztótfalusi
kismiklósrólszólódarabszünetébenelszivá-
rogaközönségfele.igazatadnekik.ahuszon-
kettes csapdáját a túlszervezett világban
nevetségesséválóindividuumtragikomédiája-
kéntnézi.DurkóZsoltmózescíműkiválóope-
rájábannemzedékekommunistáinak tragédi-
ájátérzékeli.apopuláriskultúraisvonzza:pl.
többszöriskrimiketnéz,snemegyszeregy-egy
kalandfilm bugyuta sémájából érvényes szo-
ciokulturálismegfigyelésekrejut,solykormeg-
mosolyogtató, ahogy a nyugati társadalom
diagnózisát e filmek alapján állítja fel (pl. a
LuckyLadyc.1975-ösamerikaivígjátékalap-
ján). Önkéntelenül komikusan ellentmondá-
sos néhány eszmefuttatása, pl. amikor a
pompidou-központról azt írja: „nagyon kár,
hogy nem egy szocialista országban épült”
(1977.8.15.),vagyamikorpompejibenabor-
dély „meglátogatása” után, különféle szeret-
kezési stílusokat jellemezve azon meditál,
hogyaszépségönmagábanvéveerkölcsös-e
(1974.8.25.).nemérzékeli,hogyakapitalista
társadalmirendvívmányainemvéletlenülala-
kultakki, ésnemvéletlenülott vannak,ahol
kialakultakvagykialakítottákőket.Döbbenet-
tel ismeri fel az emigránsmagyar művészek
rangos jelenlétét, pl. kemény Zoltán kiváló
munkáitpárizsban.
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kádárJánosfellépésétkülönösaprólékos-
sággal dokumentálja: beszélgetéseiket nem-
egyszer szinte szó szerint rögzíti. ő marad
„dogmatikus konzervatív”, egy „modern bo-
szorkány”, akire véleménye szerint üldözés
vár. nohakirály gondolkodásának keretei és
határaivilágosak,semmitsemgyűlöl jobban,
mint az antiintellektualizmust, az anekdotá-
zásbamenekülőbugyutaszentimentalizmust,
azöniróniahiányát.királyújraértelmezéseket
szorgalmazó tanulmányai, cikkei is sokszor
emiattjutnakzsákutcába.szabóDezső-tanul-
mányaipl. számosvádatéspletykát gerjesz-
tettek,egyesekvitairatkéntolvasták,ésafaj-
elméletrőlfolyószerencsétlendiskurzusfeltá-
masztását észlelték benne.király véleménye
mindanemzeti ideológia fokozatos térnyeré-
séről,mindszabóDezsőnézeteirőlanaplóból
egyértelmű.egymásikproblémátjelentazidő-
zítés: vitatörekvései zömmel kádár „tiltott,
tűrt, támogatott” kategóriáival kerültek ellen-
tétbe.királyszórakoztatóanmutatjabe illyés
gyulahelyezkedéseités taktikaihúzásait,de
méltányoljaamagyarnemzetikisebbségekkel
kapcsolatoselgondolásaitakkoris,haszerin-
te épp illyés „tekintélye árnyékában nő a
magyar nacionalizmus”. az ellenzéki politizá-
lásbemutatásaishangsúlyos:konrádgyörgy
e tekintetben meghatározó jelentőségű. az
1956-os kultusz feltámasztásáról többször
értekezik behatóan. reagál a csehszlovákiai
eseményekre is: pl. a Charta77-re, a Václav
havelbebörtönzéseellen írt tiltakozó levélre,
aDuraymiklósellenfolytatottrendőrségivizs-
gálatra,abécsihungarológiaikongresszuson
aszlovákiaimagyarkutatókhiányára.

királygyakranszamizdatokatolvas,speci-
álisközönségnekfenntartottvetítésekenvesz
részt, a szabad európát hallgatja: a kötet a
szocialista cenzúra kutatásának is elsőrangú
dokumentuma. a sorok közt is olvas: anagy
gáspár egyik ügyetlen, de hatásos politikai
versében kiemelt ni szótagban azonnal érzi
nagy imre nevénekmonogramját (1984.10.
31.),aművészfilmek80-asévekbenelharapó-
zónihilizmusában„nemzetitragédiát”vizionál.

„elvesztettük az ifjúságot” – jelenti ki 1985-
ben. 1986-ban esterházy és nádas fellépé-
sévelahatalomtólvalófüggetlenségjegyében
szerveződő irodalomról beszél, 1987-ben a
soros-alapítványrólértekezik,siszonyúönironi-
kussúllyalzuhanaláazalábbimondata:„nem
könnyű kommunistának lenni a XX. század
végén.”1988ahalálosbetegségdiagnosztizá-
lásának éve, 1989 pedig a fordulaté. király
magatartását és életfelfogását itt érdemes
konfrontálni szerdahelyi istván vagy e. Fehér
pálélénk,nagyfokútársadalmiérzéketlenség-
ről tanúskodó portréival. az utolsó bejegyzés
(1989.6.25.)azújmsZmp-elnökségimpoten-
ciájára vonatkozik. a kórházban, a rák végső
stádiumának elhatalmasodásakor szótlanul
tűrt,shamarosanörökreelhallgatott.

akiadványtsoltészmárton,aszöveggon-
dozóelőszavavezetibe,ésbabusantalkülö-
nösen igényes utószava zárja. a napló impo-
záns jegyzetanyaga szintén tiszteletet paran-
csolófilológiaiteljesítmény.

Csehy Zoltán

kosztolányi ádám: keserű nevetés. Össze-
gyűjtöttírások.budapest,Jaffa,2018,320p.

„Lásd,kisfiam,eztmindnekedadommost…”–
kezdődik kosztolányinak a fiához írt egyik
verse,azértegyik,merttöbbisvannekiA bús
férfi panaszai (1924)c.kötetében,köztükaza
hosszúvers is, mely fia torokgyíkbetegségét
beszéli el, pontosabban a szülők fiuk feletti
aggodalmát. az 1915-ben született ádámról
vanszó,egyetlengyermekükről,akita legjele-
sebbszerzőaleveleibenisgyakranemlít(vala-
mint az édes anna zárlatában mindhármóju-
kat),nálataláncsakádámanyja,atöbbkötetes,
kiválóharmosilonafoglalkozikveletöbbet,ami
talán kézenfekvő, hiszen kosztolányi halála
utánanyaésfiakettesbenmaradtak.

bíró-balogh Tamás révén (összeállításá-
ban,előszavával,jegyzeteivel)mostegykötet-
ben kapjukmeg kosztolányi ádám írásainak
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keresztmetszetét, sok apró érdekességgel,
eddig nem publikált szövegeivel, versfordítá-
saival, lektori jelentéseivel, tanulmányaival,
naplójávalstb. [Jóésmindenrekiterjedőelő-
szavában, bevezető tanulmányában bíró-
baloghkosztolányiÁdám c.1915-összonett-
jét nevezi meg mint az első olyan verset,
melyetfiárólír,deeznyilvánvalófélreolvasás,
kosztolányi verse expressis verbis az ősapa
ádámról szól.] kosztolányi ádám nagyon
hamar,mégifjúkéntlelkibeteglett,apjasze-
rint skizofréniás volt, otthon s külföldön is
kezelték, változó sikerrel. „Fiam jól van” –
tudósítja kosztolányi legjobb barátját, Füst
milánt1928májusában,dejúniusbanmárezt
írja neki: „Családom szétzüllött. egyedül
vagyunk, feleségemmel, öregesen.”1 anyilas-
uralomalattiviszontagságaikrólszólókönyvé-
benanyjaígyjellemzi:a29évesfiatalembert:
„ideges, különc”, „érzékeny”, „zárkózott”,
„nekem nem lesznek unokáim”, „még a
bakancsát se tudja rendesenbefűzni”.2 bíró-
balogh Tamás összeállításának végére beke-
rültakisádámelmésmondásait tartalmazó,
szülőkvezettenapló,melybenazanyaeztírja
a „gyerekszáj”-történetek elé: „Úgy bántunk
vele,mintanagyondrága,nagyonnemespor-
celánnal,hozzányúlni is féltünk,nehogyvala-
mi kárt tegyünk…” (271. p.), utolsó (keltezet-
len)bejegyzésepedigennyi:„későbbsokszor
már megdöbbentő dolgokat is mond.
nyolcéveskoráig.akkorelhallgat.magábazár-
kózik.azéletésanyíltságkezdfélelmetessé
válni számára.” (278. p.) korán inni kezdett,
1980-ban alkoholistaként halt meg. a könyv
többszörmegemlíti,hogyezazapainagyság-
nak megfelelni vágyására (mint társadalmi
kényszerre),pontosabbanamegfelelnivágyás
kudarcáravezethetővissza,aminemegyedü-
lálló az irodalomban; kor- és sorstársát,

karinthygábort(1914–1974)szinténskizofré-
niával kezelték. ádám betegségét a könyv
négyokegyütthatásának tulajdonítja:ahíres
apanyomasztósúlya,aszülőitúlféltés,aszü-
lők rossz (freudistaelvekenalapuló)nevelési
módszere,svégülazanyaemlített(elsőízben
1948-banmegjelent)memoárja,melybenlep-
lezetlenül festi le fiát, akit ugyan művében
háromévvelmegfiatalítésivánnaknevez,de
világos,hogyádámrólvanszó,saz ifjúezta
negatív publicitást nem tudta semelfogadni,
sem földolgozni. az anya könyve bíró-balogh
szerint „nagyon sok helyen nagyon súlyosan
sértiadiszkréciót”–mondjuk,eztermészete-
senmaiolvasóitzavarjaalegkevésbé.

számunkra fontosabbakkosztolányiádám
itt bemutatott írásai. ezek nemcsak nagy
tudásáról (magyar–francia–filozófia szakon
végzett),kitűnőnyelvérzékéről,finommegfogal-
mazásairól és tapintatáról árulkodnak–egye-
düllektorivélemény-írókéntmellőziatapintatot.
s ami szintén nemmellékes: sem társadalmi
kérdésekben (baloldaliság, antiszemitizmus,
katolicizmus), sem irodalmi ízlésében nem
találnikivetnivalót.Íróihagyatékanemszámot-
tevő, a költői-műfordítói pedig marginális.
amibenkiváló,azazértekezőpróza,avitairat
éshozzászólás,az irodalmiportréés recenzió
műfaja,nemkülönben filozófiai tanulmányai, s
úgyszinténkiemelkedőamáremlítettszerepé-
ben,hivatásosolvasóként(1938–1946között
arévaikiadóirodalmilektoravolt).

a mondják, jó a memóriám c. fejezetben
portrék sora kapott helyet, ezek pár oldalas
pontos és lényeglátó képek: babits mihályról,
szentkuthy miklósról, apjáról („egocentrikus
volt, féltette testét, irtózott a betegségektől,
sérülésektőlésaszerencsétlenségektől,átélte
ezeknekegészrettenetét.Decsakazegocent-
rikusok lehetnek valójábanmorálisok, csakőt
tudnakmásokkal igazánegyüttérezni;kitáguló
énjükmindennelazonosul,éselfelejtikönma-
gukat. Csak magával törődött, de mindennel
azonosult,azegészvilágegyfájósebvoltszá-
mára.”–56–57.p.),Józsefattiláról(ezatöbbi-
nélterjedelmesebbportrénagyonjófoglalataa

1 rézpál(összeáll.):Kosztolányi Dezső: Levelek
– Naplók.budapest,osiris,1998,568.p.

2 harmos ilona: Tüzes cipőben. budapest,
noran,2004,16.,63.,66.,112.,198.p.
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költőnekésverseinek),karinthygáborról (aki-
nek jellemzését kosztolányi ádám mintha
magárólmintáztavolna:„elvesztettegyakorlati
ésarányérzékét,életismeretét,csakintelligen-
ciájamaradtérintetlen.”–79.p.),végülazapja
általismegverselthattyúkutyájukról.

aTörtdarabokfejezetgondolatokalcímmel
tárcákatközöl,ezekrészintaVigiliában,részint
azéletésirodalombanjelentekmeg,valamint
naplómból összefoglaló cím alatt gondolatait,
aforizmáit(„hiúságésgőgmajdnemellentétes
tulajdonságok. a hiú ember morális, törődik
azzal, hogy másra milyen hatást gyakorol. a
gőgösembernemtörődikvele.”–101.p.)

Tanulmányaikülönblokkotalkotnak:azélc
szerkezetérőlbergsonésFreudkomikumelmé-
letétvetiössze,ehhezkapcsolódikacsínyésa
csel („amikor amegdöbbenés nem átmeneti,
nemjátékosanmúló,akkorcsellelállunkszem-
ben.acsellelellentétbenacsínytüntetően,tré-
fásanlétesítfutótermészetűkárt.”–122.p.),
mindkét dolgozat a Lélektani Tanulmányok
hasábjainjelentmeg,az1930-asévekvégén.

adolgokmélyösszefüggéseifejezetaszer-
zőcikkeitgyűjtiösszeanegyvenesévekvégétől
ahetvenesévekig,ezekegyrészeazÚjholdban
ésaVigiliábanjelentmeg.„azantiszemitizmus
agyerekekközötthatározottanenyhült;azsidó-
gyűlölet,melyhelyenkéntmégnémi idegenke-
dés formájában jelentkezikugyan–szűnőben
van”–olvassukderűlátómegállapítását1947-
ből. itt kapott helyet kedvenc filozófusáról,
Leibnizről szóló két dolgozata is (megjelenési
helyükés idejük:Vigilia,1950ésEvangélikus
Élet, 1955), beszámoló a második katolikus
pszichoterápiaikongresszusról,franciasajtófor-
rás alapján, évfordulóhoz kötődő cikkei:
bergsonról,pascalról,proustról.

a következő fejezetben kritikái (inkább:
könyvismertetői) olvashatók, ezek közül a
kardos László-féle karinthy-monográfia érde-
melfigyelmet.

azegyiklegérdekesebb,hanemalegérde-
kesebbfejezet15lektorivéleményttartalmaz,
a fellelhető193-ból,sbáraválogatásbőven
kiadjaatárgyrólalkothatóképetsfőkéntazt,

milyentípusúszövegeketajánlvagynemajánl
szerzőjük,szívesenolvasnánktöbbet isezek-
ből.a „szlovenszkóimagyar” (elhanyagolható
teljesítményű)Juhászárpádverseitnemajánl-
ja kiadásra, Fekete istván regényét viszont
igen, az ifjúsági irodalom későbbi népszerű
alakjának kéziratát azonban a kiadó szigorú
irodalmivezetője,illésendremégsemfogadja
el. mai ismereteink szerint semmit sem
tudunk rácz györgy (1911–1994) Lavina c.
kéziratáról(kájellemzéseszerintfantasztikus
regény,burleszk,formabontókísérletéspoliti-
kaiszatíra),deszívesenolvasnánkeztaköny-
vetmárcsakazilyenkiindulásialapjamiattis:
„egy képzeletbeli országban vagyunk,
hencidában,aholaboncidkisebbségproblé-
májaerősenkiélezett.”(211.p.)

reflexiókcímmelolyanfejezetkövetkezik,
melynekszövegeitújságokbanolvasottcikkek
váltottákki,akönyvnekezarészeiskiemelke-
dően jó: nagyon élvezetes például a néhány
szóakereszténységésapszichoanalízisviszo-
nyáról, nemkülönben a pesszimizmus körül
című,melypeéryrezsőhasonlótémájúírásá-
rareagál,valamintaVoltaireésLeibnizcímű,
melyFaludygyörgyCandide-megemlékezésé-
vel száll szembe, pontosabban árnyalja
LeibniznekaztaVoltaireáltalalaposankiak-
názottésgúnytárgyávátettvélekedését,mely
szerint ez a világ az összes lehető világok
közöttalegjobb:„mennyiremegértemFaludy
keserű feljajdulónevetését. [ti.akétvilághá-
borúborzalmaira gondolva]Csakarra kérem
őt, ne Leibnizen nevessen; Leibniz mindezt
csodálatosanelőrelátta.”(227.p.)kiemelen-
dőakereszténységésantiszemitizmusc.ref-
lexió, benne ilyen „kosztolányis”megállapítá-
sokkal: általában az irgalmasság sokkal gya-
koribberény,mintatolerancia,mivelazutóbbi
igazi intelligenciát feltételez, amellyel nem
sokan rendelkeznek. segítségre majdnem
mindenkihajlamos;igazimegértésrenagyon
kevesen.”(240–241.p.)

a Versfordítások fejezete hét fordítást
közöl – három Claudel-verset, hármat
Verlaine-től,egyetmussettől.
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a Jegyzetekre (279–313.p.) kellmég fel-
hívni a figyelmet, ezek egészen kiválóak, s
szinténbíró-baloghTamásnakköszönhetőek:
rendkívülsokéspontosinformációttartalmaz-
nak, plusz további besorolatlan kosztolányi
ádám-szövegeket.nagyonhasznosésélveze-
teszárlataagyűjteménynek.

Csanda Gábor

Zsolt horbulák: regionálne hospodárske
dejiny slovenska [szlovákia regionális gazda-
ságtörténete]. Trenčín, Fakulta sociálno-eko-
nomických vzťahov, Trenčianska univerzita
alexandraDubčeka,2018,150p.

aszerző,horbulákZsoltebbenamunkájábana
maiszlovákiagazdaságánakvetületeitmutatja
beregionálisszemszögbőlanépvándorlástól,a
4–6.századtólkezdveaközépkoronésújkoron
átegészenajelenkorig,azönállószlovákialét-
rejötténekelsőévtizedéig.Valamennyikorszak-
bankülönfigyelmetszentelafejlettrégióknak,
legyenek azokmezőgazdasági vagy ipari jelle-
gűek. Tekintettel arra, hogy a munka inkább
gazdaságiirányultságú,a20.századtörténeté-
vel kiemelten foglalkozik.minden tárgyalt kor-
szakbanbemutatjaalegjelentősebbvidékeket,
ahováatermelésösszpontosult.aszerzőfolya-
matosan rámutatarraa tényre,hogyazadott
földrajzihelyen,nemcsupánabányászateseté-
ben,mennyire állandó volt a termelés jellege,
csupánannakintenzitásaváltozott.eztalapve-
tőenazadotttörténelmihelyzet,akorbanural-
kodóvilágpiaciviszonyokésaműszakiújítások,
pontosabbanazokalkalmazásabefolyásolták.

ahogyazthorbulákkönyvébenolvashatjuk,
azországterületéttöbbféleszempontbólisfel
lehetosztani.ilyenszempontegyebekközötta
települési súlypontok alapján kialakított köz-
igazgatási egységek, a néprajzi és nyelvjárási
vidékek,aföldrajzi-geomorfológiaifelosztás,a
turisztikairégiók,amitamišúnová–mocko–
Vlčková szerzőhármas fontosságésattraktivi-
tásalapjánnégycsoportbasorol.Létezikazon-

banolyanfelosztásis,amelyazeurópaiuniós
tagságbólered–nuTs–,aterületistatisztikai
egység, amelynek öt szintje van, és amely
lényegében a helyi közigazgatásra épül, de
ilyenpéldáulazajelenbenisérvényes,éppen
aktuális politikai kompromisszumok alapján
kialakítottfelosztás,amelyszerintszlovákia8
nagyobb(kerület)és72kisebb(járás)közigaz-
gatási egységből áll. amikor a Felvidék a
magyar királyság integráns része volt, a 11.
századtólanagyobbközigazgatásiegységeka
vármegyék voltak, amiket bizonyos rövid idő-
szakokbanatöbbvármegyétmagukbafoglaló
kerületekbeintegráltak.

aközpontihatalommegerősödéseutánaz
államanyagi fenntartásáhoza lokális gócpon-
tok határvámszedő helyekkel és a révekkel
szintén hozzájárultak. a 13. században az
országjelentősrészeméggyérenlakottvolt.ez
voltazazévszázadis,amikormegindultaváro-
sijogokadományozása,amitovábberősítettea
helyigazdaságot.Fejlődöttakézműipar,egyre
több céh alakult. a bányászat fejlődése a 13.
századközepétőlgyorsulfel.amiazújkortilleti,
1540 tájától a török pusztítások miatt a mai
szlovákia délnyugati részén bizonyos fokú
elnéptelenedésvolttapasztalható,vallásikonf-
liktusokatokolhatóanmegindultegyaFelvidék
irányába tartó népvándorlás. az ipari fejlődés
folyományaként a 17. században felgyorsult a
manufaktúrák alapítása. a vámunió (1850),
majd az osztrák–magyarmonarchia létrejötte
után(1867)megindultavasútépítés.a19.szá-
zad utolsó negyedében meglehetősen stabil
gazdaságifelíveléskövetkezett,amiaFelvidék
többvidékétérintette.

a Csehszlovák köztáraság létrejöttekor,
közvetlenülazelsővilágháborúután,gazdasá-
gi válság alakult ki, miközben az új ország
egyiklegnagyobbfeladataabelsőellátásbiz-
tosításavolt.1924-től1929-igegyfelívelőidő-
szakkövetkezett,amitaztánegyújabb,ezúttal
mélyválságkövetett.Csehszlovákiarégióinak
fejlődéseekkorisjelentősenváltozott.

a könyvbőlmegtudjuk, hogy az ebben az
időszakban folyt tudatos ipartelepítéskereté-
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ben stratégiai üzemeket a határ mellé száz
kilométeres körzetben nem telepítettek, és
ekkor váltaVág-völgyszlovákiaegyikgazda-
ságiközpontjává.ennekalapvetőokaacseh
határközelségevolt.

1947utánalapvetőenúj gazdasági, politi-
kai és társadalmi korszak következett, amely
jellemzőjeanehéziparabszolútelőtérbehelye-
zése.akönyvamaiszlovákia1945utániregi-
onálisgazdaságátkétidőszakrabontvamutatja
be, aminek oka az 1948-banmajd 1960-ban
végrehajtottközigazgatásiátszervezés.azelső
időszak gazdasági mozgásainak helyi esemé-
nyeiről kerületi alapon olvashatunk, 1960-tól
járásiszintűadatokatismerhetünkmeg.

a bársonyos forradalom után újra egy
jelentősgazdasági,politikaiéstársadalmivál-
tozás korszaka érkezett, amelynek megint
jelentős regionális hatásai voltak. a régiók
közöttikülönbségekugrásszerűenmegnőttek,
és egy jelentős nyugati–keleti szembenállás
alakult ki. ezt a mindenkori kormányok szá-
mosintézkedésselpróbáltákmegmérsékelni.

könyvevégénaszerzőmégfelsorolnéhány
hasonlókiadványt,amelyetatémairántérdek-
lődőolvasóhaszonnalforgathat.amunkatöbb
mellékletettartalmaz.ezektáblázatokstatiszti-
kaiévkönyvekből,amelyeka20.századmáso-
dikfeleegy-egyévének,1968-nakés1981-nek
járásiszintűadataitadjákközre.

aszerzőamunkájaelkészítésesoránszá-
mos cseh és szlovák nyelvű forrást használt
fel,ésamunkábanbőventalálhatókstatiszti-
kaiévkönyvekbőlszármazóadatokis.akönyv
legnagyobbhasznaaz,hogyilyenjellegűkiad-
vány tudomásunk szerintmind ez idáig sem
magyarul, sem pedig szlovákul nem jelent
meg.rákellmutatniarra,hogyszerzőjefelké-
szültszakember, felsőfokúvégzettséggel ren-
delkezik mind történelemtudományból, mind
pedigregionálistudományokból.

amiakönyvhiányosságaitilleti,megemlít-
hetőaza tény, hogy többalfejezetbenkevés
azelemzőrész,leginkábbaz5.3és6-ikfeje-
zetrejellemzőafelsorolás.nohaaszerzőutal
arra, hogy azért használja a településekmai

nevét,mivelgazdaságitémájúkönyvetírt,ésa
közgazdászok kevésbé járatosak a múltban,
miazonbanúgyérezzük,hogymáratörténeti
hűségkedvéértisazértfelkellettvolnatüntet-
niamagyarneveketis.

Zilizi Kristóf

sanjaZlatanović:etničkaidentifikacijanapos-
leratnompodručju:srpskazajednicajugoistoč-
nog kosova. beograd, etnografski institut
sanu,2018,364p.

Talán különösebb kockázat nélkül állítható,
hogy ami a néprajzi/antropológiai terepmun-
kánalapulókutatásokatilleti,azelmúltévtize-
dek koszovója nem egy egyszerűen megra-
gadhatótémaésterep.aterületpolitikai/tár-
sadalmi/kulturális jelentőségének ellenére
nemszólrólatúlsok,hosszútávúterepmun-
kán alapuló, a mindennapiság különböző
aspektusait elemző munka. mindezért jelen
monográfiát, amely az „etnikai identifikáció
egyháborúutáni régióban:aszerbközösség
Délnyugat-koszovón”címetviseli,márazolva-
sáselőtthiánypótlókönyvnekminősíthetjük.

a szerző, sanja Zlatanović a szerb Tudo-
mányos és művészeti akadémia néprajzi
intézetének(etnografskiinstitutsanu)tudomá-
nyosmunkatársa. a kutatás szűkebbértelem-
ben vett helyszíne a magyar olvasóközönség
számáravélhetőenaligismert,ugyanisakoszo-
vói morava mentéről (kosovsko pomoravlje)
vanszó,amelyazadottterületdélkeletisarkát
jelenti, ahol a helyi szerbség „enklávékban”,
lényegébenszórványkéntél.akutatást főként
gnjilanevárosban folytattaa szerző,deemel-
lettakörnyékmástelepülésein,ígypl.Vitinben
ismegfordult.mivelerrőlavidékrőlaz1998–
1999-es háborút követően sokan költöztek
kényszermigránsokként szerbia más részeire,
ezért smederevo, Vranje és Vranjskabanja is
kutatási tereppé vált – vagyis, ahogy maga
Zlatanovićiskiemeliulfhannerzrehivatkozva,
aterepebbenazesetbenlokalitásokhálózatá-
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nak minősült (11. p.). maga a kutatás terepi
szakasza2003és2006közöttzajlott,amikor
mégfrissekvoltakaháborúsemlékek,sőt,az
indulatok is csak kevéssé csillapodtak (talán
mégtöbbenemlékeznekpl.a2004márciusá-
bantörténtszerbellenespogromokra).

atéma-ésterepválasztásjelentőségekap-
csánkiemelendő,hogyahelyiszerbségenvan
ahangsúly.aregionáliséseurópaiközbeszéd
a fegyveres konfliktusokat törvényszerűen
kísérőpolarizáltdiskurzusokhatásáragyakran
ellentmondásos megítélés tárgyaivá válnak
nemcsak az események, a harcoló katonai
alakulatok vagy a vezető politikusok, hanem
maguk az érintett etnikai csoportok is. ez
gyakran azt eredményezi, hogy a mindenna-
pokembereinekésközösségeinekélete,kul-
túrájaéstársadalmaháttérbeszorul,mitöbb,
akönnyenfelmerülőkollektív„bűnrészesség”
képzetemiattcsaknemérdektelennéválik.a
társadalomtudományos kutatásoknak ezért
fontosszerepükvanabban,hogy láttassáka
mindennapok valóságát és összetettségét,
adottesetbenakoszovóimoravamenteszerb
közösségeinekéletét.azemlítettszempontok
nélkül nemállíthatjukazt, hogy ismerjükegy
háború utáni társadalom állapotát, s ezért
sanjaZlatanovićtémaválasztásánakindokolt-
ságátalighalehettúlbecsülni.

aszerzőmárabevezetésben(10–18.p.)
világossá teszi, hogy tudatában volt a téma
összetettségének,ezértsemmiképpsempró-
báltaaztvalamilyenokbólredukálnivalamifé-
le egyszerűbb és felszínesebb értelmezési
keretekre. a könyv hét nagy fejezetre tagoló-
dik,amelyekközülazelsőnégyalapozójelle-
gű. az első módszertani és analitikus szem-
pontokkal foglalkozik (19–39. p.). amásodik
mégmindigteoretikus jellegűrész,amelyben
akutatáselméleti keretéről van szó (41–60.
p.), sa leírtakalapján látható,hogyaszerző
sokatmerítpl.brubakerésJenkinselméletei-
ből, külön figyelmet szentelve a szimbolikus
interakcionizmusterminussalilletettjelenség-
re. a harmadik fejezet (61–106. p.) koszovó
történetének és társadalmának különböző

általános aspektusait mutatja be úgy, hogy
közbenkitérakutatáskonkréthelyszínéreis,
akoszovóimoravamentére.abemutatáskon-
cepciójamegfelelő,elegendő információt tar-
talmaz, s jól megalapozza az empirikus rész
értelmezését. Zlatanović bő száz oldal után
kezdi elemzésnek alávetni a terepmunka
sorángyűjtöttanyagátakötetnegyediktartal-
mirészévelkezdődően(107–202.p.).erész-
benamindennapiságésatársadalmigyakor-
latok több aspektusát göngyölíti fel, amelyek
közül az egyik jelentős tényező a szerb
pravoszlávegyház(ezlényegébenazegyetlen
hivatalos „szerb” intézmény, amely helyben
maradt)identitásformálósazetnicitástpolari-
záló erejét (175–191. p.). az ötödik fejezet
(203–268. p.) az etnikai csoporton belüli,
vagyis az intraetnikus határokat boncolgatja,
ahol részletes képet kapunk az „őslakos” és
azegykori„kolonista”szerbek,ill.aszerbekés
a„szerbcigányok”,valaminta(koszovói)szer-
bekésa„szerbiaiak”köztihatárokról.alegel-
ső esetben a szerb-horvát-szlovén királyság
idejében lezajlódott telepítési hullám máig
kiható etnikai következményeiről van szó,
amelyesetébenkülönösenérdekesakölcsö-
nös idegenkedés már lassan 100 éve tartó
megléte. a hatodik részben (269–322. p.)
aztánazinteretnikusviszonyokrólnyerhetünk
ugyancsak több rétegből álló kimerítő képet.
ebbenazesetbena„másik”szerepétahelyi
horvátokésazalbánoktöltikbe.afőszöveget
végülegyrövid,deazalapvetőmegfigyelése-
ket,következtetéseketésdilemmákatjólmeg-
mutatóösszegzészárja(323–327.p.).

atematika,ahogyanaztacímismutatja,az
etnicitáskérdéseikörészerveződik,sebbena
tekintetbenjelentősahozzájárulásaazetnikai
identitásdélkelet-európaivariánsainakmegér-
téséhez, különös tekintettel a Jugoszlávia fel-
bomlását követő háborúk sorozatának társa-
dalmihatásaira.Többhelyen,svégülazösszeg-
zésbeniselhangzik,hogyakoszovóikonfliktus
előtt,alattésutánazetnikaiidentitástársadal-
mijelentőségefokozatosanmindenmásidenti-
tásformátfelülírt,ill.magábaépített–sezena

könyvek 171
Fórum

Társadalom
tudom

ányiszem
le,XXi.évfolyam

2019/1,som
orja



Fó
ru

m
Tá
rs
ad
al
om

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

01
9/
1,
s
om

or
ja

térenavallásiönazonosságalakultátaleglát-
ványosabbmódon,ugyanisetnikaifunkciótvett
fel,másszavakkalavallásadtamegazetnikai
identitáskeretét,alaphangját.Zlatanovićemel-
lett számos „alternatív” példát közöl az ettől
eltérőidentifikációkésmindennapokgyakorla-
tára (l. pl. a szerb szomszédházát védő helyi
albánesetét:135–136.p.).eznemcsakakuta-
tóiproblémaérzékenységétdicséri,deegyúttal
jól rámutatadominánsésazalternatív társa-
dalmi és kulturális gyakorlatok eltéréseire és
bonyolultműködésimódjaikra.

a kötet nyilvánvalóan változásvizsgálat is,
mégpedigegyfegyvereskonfliktusutániterüle-
ten, ígyaháborúk, ill.akényszermigrációk ta-
nulmányozásával foglalkozókutatók isértékes
adalékokralelhetnekakönyvlapjain.az1999-
esévszámtalanesetbenminősülcezúránakés
alaphivatkozásnakazalanyoknarratíváiban,de
a kutatói értelmezés is világosan kiemeli a
háborúkultúraformálószerepétpl.aházasság
ésacsalád intézményeinekváltozásárólszóló
részben(141–151.p.),amelyalassanátalaku-
lótradicionáliséletmintákésazemancipálttár-
sadalminemekköztikonfliktusrólésszinkretiz-
musról szól, de ilyen fényben van mindvégig
bemutatvaavezértéma,azetnicitásis.

Zlatanovićgyakranidézibeszélgetőtársait,
mivel szándéka szerintminél inkább szerette
volnamegmutatni a hangjukat.nempusztán
interjúrészletekről van szó, ugyanis párbeszé-
deket, vitákat, egyszóval organikus beszéd-
helyzeteketislejegyzett(l.pl.anyaésfiapárbe-
szédéta„mennivagymaradni”dilemmájáról:
109. p.). mérsékelten törekedett egyes helyi
dialektológiai sajátosságok visszaadására, de
mégezekhiányábanisérezhetőahelyikoszo-
vói szerb tájszólások „íze”, ami csaknöveli a
kötet szakmai értékét. a szöveget korlátozott
számú fényképes illusztrációs anyag is kíséri,
amely inkábbcsakadaléknak,ésnemfontos
magyarázó értékű hozzájárulásnak minősül
(jegyzéküketl.:352.p.).

a kötet anyagkezelése kiegyensúlyozottsá-
gotmutat, s emellett lényegre törő. ez utóbbi
aztjelenti,hogyegyikaltémasemkapaszüksé-
gesnél hosszabbbemutatást, noha gyakorlati-

lag mindegyik alfejezetnél meg lehetne ezt
tenni.ezamódszerkönnyedénvédhető,hiszen
akönyvígynyeregyfajtaelengedhetetlentartal-
miintegritást,sazolvasóbannagyobbszellemi
erőfeszítések nélkül alakul ki az a holisztikus
kép, amelyet Zlatanović a kutatásai alapján
megakarmutatni.kiemelendőilyentérenatel-
jes negyedik fejezet, ahol altémáról altémára
értmegegyretöbbetazérdeklődőahelyikon-
textusról,amindennapitársadalmigyakorlatok,
azetnikai,nemzetiésvallásiidentitásbonyolult
összefonódásáról. néhány esetben azonban
elkerülhetetlenülfelmerülahiányérzet,mégpe-
dig kulcsfontosságú esetekben, így például a
szerbektulajdonábanlevőtelkeket,lakóingatla-
nokat és földterületeket érintő adásvételi gya-
korlatoklokáliseltéréseinélésazonosságainál
(128.p.).mindezekszimbolikusjelentőségétés
helyi variánsaikatmindenképpen több empiri-
kus példával kellett volna illusztrálni, noha a
terep adottságai között lehetséges, hogy nem
egy könnyen megragadható témáról van szó,
innenazanyag„vékonysága”.

Összegezve a leírtakat, sanja Zlatanović
munkája láthatóan alapos etnológiai kutatás
eredménye,sokszínűségeésszakmaimegala-
pozottságamellettkönnyenolvashatóésértel-
mezhető munka szilárd empirikus bázissal.
biztonsággal állítható, hogy a belgrádi
néprajziintézetműhelyébenazelmúltévtized-
ben született monográfiák közül ez az egyik
legjelentősebb.kívánatoslenne,haajövőben
angolulisnapvilágotlátnaakötet,illetveleg-
alábbegyesfejezetekmagyarravalólefordítá-
saisindokoltlehet.amígeznemtörténikmeg,
addig az érdeklődők a rövid angol nyelvű
összefoglalóból tájékozódhatnak (358–361.
p.), esetleg a szerző világnyelven megjelent
tanulmányaibantalálkozhatnakazismertetett
témákkal.akönyv–összhangbanakutatóin-
tézet hosszú évekre visszanyúló kiadási gya-
korlatával – ingyenesen letölthető az intézet
honlapjáról (http://www.etno-institut.co.rs/
cir/monografije/89.php), de emellett rendes
kereskedelmiforgalombanisbeszerezhető.

Vataščin Péter
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(Kép: Fórum Intézet)

Tiszteltésszeretetttudósemberünk,VéghLászlójubilál:tiszteletreméltómárakorais.
neveszakmaiéscivilberkekbenfogalom:őamindennekmegmondhatója,vagyisha–
azőkifejezésévelélve–„gyűjtőterületünkön”,aszlovákiaimagyarságkörébentörténik
valami,arról elsőként szerez tudomást.Úgy ismondhatnók:hozzáérdemes fordulni
bármilyeninformációért,amiaszlovákiaimagyarokjelenévelésmúltjávalkapcsolatos.
amit nem tud kapásból, arról tudja, hol, melyik lapban vagy könyvben keresendő.
segítőkészségénéléstudásánálcsakjellemeirigylésreméltóbb:mindenkitpartneré-
nek tekint,sbárholazonnalkészasegítségre,együttműködésre.sok-sokszervezet,
társulatéskutatósokatköszönhetneki.

somorjánérettségizett1967-ben,majdapozsonyiComeniusegyetempolitológia–
szociológia szakán1972-benszerzettdiplomátésdoktori címet.1981-igapozsonyi
kultúrakutató intézet tudományos munkatársa. 1981–1990 között a szlovák
köztársaság kormányhivatalának nemzetiségi ügyekben illetékes főelőadója, majd
1990-től1992-iga.nagyLászlónak,aszlováknemzetiTanácsalelnökénekszaktaná-
csadója.1993–1995közöttaCsemadokországosVálasztmányánakfőtitkára.

a bibliotheca hungarica alapítvány alapítója és kuratóriumi tagja. az alapítvány
megszűnteóta(1997)aFórumintézetmunkatársa,2016-igabibliothecahungarica,
majdaszlovákiaimagyarLevéltárigazgatója.
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VéghLászlóhetvenéves

TanulmányokköSZönTŐ



közreműködöttaszlovákiaimagyarságkutatásintézményeskereteinekkialakításá-
ban. pályája a sarlósok munkásságának és kisebbségszociográfiai elképzeléseinek
tanulmányozásávalindult.ennekhatásárajelentkezettapozsonyiegyetempolitológia–
szociológiaszakára.Frissdiplomáskéntapozsonyikultúrakutatóintézetbekerült,saz
1970-es években részt vett a szlovákiaimagyarokművelődésszociológiai vizsgálatá-
ban.későbbanemzetiségiTitkárságonésaCsemadokközpontiszerveibenvégzett
munkájasoránisaszlovákiaimagyarságéleténeksokoldalúmegismerésénésdoku-
mentálásánmunkálkodott.az1990-esévekelejénaZalabaiZsigmondáltalmegálmo-
dott bibliotheca hungarica, az önszerveződéssel létrejött nemzetiségi tudományos
kutatókönyvtár megvalósításában közreműködött, amely 1997-től a Fórum kisebb-
ségkutató intézet kutatókönyvtára lett. Folyamatosan részt vesz a szlovákiaimagyar
társadalomtudományi műhelyek és intézmények kialakításában. számos kiadvány
szerzője,szerkesztőjeéslektora.2006-tólazmTakülsősköztestületitagja.

hatvanévesenegyinterjúbanaztnyilatkozta,mostmár,„nyugdíjaséveiben”remél-
hetőlegleszidejeösszeállítaniszülőfalujáról,sárosfárólegymonográfiát.nemtudhat-
ta,hogy„nyugdíjaséveiben”akorábbinálistöbbmunkaésnagyobbfeladatokvárnak
rá.smivelmásokmunkájátmindigismagáéinálelőbbrevalónaktartotta,monográfi-
ájáramégvárnunkkell.majdanyolcvanadikszületésnapjánismétrákérdezünk.(csg)
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számunkszerzői

Csehy Zoltán (1973)
költő, műfordító, irodalomtörténész (Co-
meniusegyetem,pozsony,szlovákia)

Godzsák Attila (1990)
történész, doktorandusz (károli gáspár
reformátusegyetem,budapest,magyar-
ország)

L. Juhász Ilona (1960)
etnológus (Fórum kisebbségkutató inté-
zetetnológiaiközpontja,komárom,szlo-
vákia)

Jakab Judit (1967)
tanító (Csíkszereda,románia),doktoran-
dusz(Debreceniegyetem,Debrecen,ma-
gyarország)

Kubassek János (1957)
geográfus, múzeumigazgató (magyar
Földrajzimúzeum,érd,magyarország)

Lampl Zsuzsanna (1959)
szociológus, író, újságíró (konstantin Fi-
lozófus egyetem, nyitra; Fórum kisebb-
ségkutatóintézet,somorja,szlovákia)

Mészáros Veronika (1994)
újságíró,műfordító(pozsony,szlovákia)

Murányi Veronika (1978)
etnográfus, kulturális antropológus (pe-
tőfiprogram,somorja,szenc;szlovákia)

Nešťáková, Denisa (1987)
történész (Comenius egyetem, pozsony,
szlovákia)

Nižňanský, Eduard (1955)
történész (Comenius egyetem, pozsony,
szlovákia)

Polgár Anikó (1975)
irodalomtörténész, költő, műfordító (Co-
meniusegyetem,pozsony,szlovákia)

Tóth Mihály (1954)
jogász (koreckij állam- és Jogtudományi
intézet,kijev,ukrajna)

Vataščin Péter (1987)
etnológus (Fórum kisebbségkutató inté-
zetetnológiaiközpontja,komárom,szlo-
vákia)

Zilizi Kristóf (1993)
közgazdász(egyetemikönyvtár,pozsony,
szlovákia)


