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Varga Csilla
aMagyar–szlovákKisebbségiVegyesBizottság

múltja,jeleneéselérteredményei

Csilla Varga
ThePast,thePresentandtheachievedresultsoftheHungarian–slovakjointCommittee

Keywords:nationalminority,minorityrights,jointcommittee,protectionofminorities,assertionofinterests,
politicalrepresentation,Hungarian–slovakbilateralrelations

1.Bevezető:anemzetikisebbségekmeghatározásaéspolitikaiképvise-
letükfontossága

anemzetikisebbségektémaköre,jogainakvédelmeaközép-éskelet-európaiállamok-
banrendkívülvitatottkérdéskörnekszámít.Mivelakisebbség,ígyezenbelülanemzeti
kisebbség meghatározására sem került sor a nemzetközi színtéren,1 így a jelenlegi
tanulmányszempontjából saját, illetveegyesszakértőkáltalalkalmazottmeghatáro-
záshoz fordulunk. Nemzeti kisebbség kifejezés alatt azokat a csoportokat értjük,
melyekegybizonyos fogadóállambanélnek,ezzelegy időbenazonbannemzetiségi,
etnikaiés történelmialaponegymásik,általábanszomszédosanyaállamhoz2 kötőd-

1 rendkívülsokszorhivatkozottéstalánaleggyakrabbanhasználtdefinícióakisebbség meg-
határozásáraaFrancescoCapotortiáltalmegfogalmazottmeghatározás,melyalapján„az a
nem domináns helyzetben lévő csoport, amely számát tekintve kisebb, mint az állam lakos-
ságának többi része, és amelynek tagjai olyan etnikai, vallási vagy nyelvi sajátosságokkal
rendelkeznek, amelyek megkülönböztetik őket a lakosság többi részének sajátosságaitól és
összeköti őket a kultúrájuk, a hagyományaik, vallásuk és nyelvük megőrzésére irányuló szo-
lidaritás érzése” (studyontherightsofpersonsbelongingtoethnic,religiousandlinguistik
minorities,E/Cn.4/sub.2/384,20.6.1977.).

2 Európárajellemző,hogyazállamhatároknemegyeznekmegazetnikai,nemzetiségihatá-
rokkal,amiaztjelenti,hogyazállamoknagyrészerendelkezikbizonyosarányúnemzetiségi
kisebbséggel, kisebbségekkel. anyaállamoknak nevezzük azokat az országokat, melyek
nemzetpolitikai célkitűzéseik alapján a más államokban élő, ám nemzetiségi alapon az
adottállamhozkötődőnemzetrészükjogainakvédelmeérdekébenkülönbözőmódonfellép-
nek. az anyaállamban az adott nemzetiség a többséget alkotja, ám a fogadó államban
ugyanezanemzetiségicsoportakisebbségheztartozik.(svannakanyaországnélküliekis,
szlovákiábanpéldáularuszinok,ésesetlegaromák.)
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nek,széleskörűkapcsolatokattartvafennazemlítettországgal.Következésképpena
nemzetikisebbségek,valamintabevándorlók(az„új”kisebbségek)helyzeteésjogvé-
delmeközöttkülönbségetkelltenni,ekétkategóriaszétválasztásáravanszükség,ami
azonbanalegtöbbesetbennemzetköziéseurópaiszintennemtörténikmeg.

anemzetivagyhagyományoskisebbségektöbbnyiretörténelmiokokmiatt,például
azállamhatárokváltozásafolytán,vagyönkéntestömegeselvándorlás,illetveszerve-
zettáttelepítési folyamat részesekéntkerültekkisebbségihelyzetbeegyadottállam-
ban.aziselmondható,hogyazemlítettcsoportokkettős identitással rendelkeznek:kul-
túrájuk,nyelvük,hagyományaik,történelmükelkülönülazonállamoktöbbségétől,ahol
jelenlegélnek,azonbanbizonyosfokigbeisolvadtak,integrálodnakazadotttársada-
lomba.Kymlickaszerinta nemzeti kisebbség olyan történelmi közösség, mely többé-
kevésbé szervezett formában, egy bizonyos területen vagy országban él, valamint azo-
nos nyelvvel, kultúrával rendelkezik. (Kymlicka1995,11.p.)

a nemzeti kisebbségek helyzetének elemzésekor fontos megemlíteni a nemzeti
kisebbségek, a fogadóállamésanyaállamközötti kapcsolati háromszöget. Ebbena
kapcsolatrendszerbenakisebbségekneknemcsakapolitikaiésgazdaságiváltozások-
hozkell igazodniuk,hanemkétellentéteselőjelűnemzeti törekvéshez is:egyrészta
fogadó állam által alkalmazott nemzetiesítő nacionalizmushoz, másrészt pedig az
anyaállamkulturális,nemzetinacionalizmustörekvéseihez.(Brubaker1995,108–109.
p.)ideálisesetbenafogadóállamfelelőssége,hogyazországbanélőkisebbségeiszá-
márabiztosítsa jogaik tiszteletbentartását, illetvepolitikaiképviseletükmegvalósítá-
sát.Többségébenazonbanellentétespéldákatlátunk,ésegyesállamokakisebbségek
integrációjának, a többségi társadalomba való beilleszkedésének fontosságára vagy
biztonságikockázatokrahivatkozvaháttérbeszorítjákakisebbségekjogainakgyakor-
latbantörténőalkalmazását.

a kisebbségi jogokat sok esetben valamiféle kiegészítő, járulékos vagy speciális
jogoknaktekintik,melyekakisebbségekszámáratöbbletjogokbiztosításátjelentik.Ez
anézetazonbannemálljamegahelyét,mivelanemzetivagyegyébkisebbségekszá-
mára a kisebbségi jogok biztosítása nem teremt kiváltságos helyzetet. a kisebbségi
jogoktiszteletbentartásávalakisebbségszámáraugyanazta jogi,politikaihelyzetet
próbáljákmegteremteni,amellyelatöbbségrendelkezik;ebbenazesetbennincsszó
pozitívdiszkriminációról,csupánegyegyenlőségenalapulótársadalommegteremtésé-
ről,melybenakisebbségekjogaiktiszteletbentartásafolytánatöbbséggelmegegyező
jogokkalrendelkeznek,amelynézetnemzetköziszintenisjellemezteejogoklétrejöttét.

akisebbségijogoktiszteletbentartásaéshatékonyképviseletükbiztosításanemze-
tiszintenazadottállamfeladata,aholekisebbségekélnek.Ennekmegvalósításatöbb
formában is megjelenhet a politikai pártok megalapításától a kulturális autonómia
megvalósulásáig,mindenesetben függazonbanazadottállamkisebbségekkelkap-
csolatospolitikájától.Fontoshozzátenni,hogyakisebbségekhatékony érdekképvisele-
te nemazonospolitikairészvételükkel,hiszenjelenlétüketbefolyásrakellfelváltaniuk
azadottpolitikairendszerben;ajelenlétönmagábannembefolyásoljaegyes,akárőket
érintő,politikaifolyamatokkimenetelét.(Verstichel2009,33.p.)

Bilaterálisszintenanemzetikisebbségekvédelmekülönbözőkisebbségvédelmiés
egyéb, államok között létrejövő egyezmények, szerződésekmegkötésével valósulhat
meg.jelentanulmányaMagyarországésszlovákiaközöttlétrejöttkétoldalúszerződés-
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benmegalapítottkisebbségivegyesbizottságmunkájátelemezvemutatjabeakisebb-
ségekszerepét,avegyesbizottságcélkitűzéseitéshatékonyságátakezdetektőlnapja-
inkig.abizottságmunkájátazegyesidőszakokbannagybanmeghatározzaakétország
közöttipolitikaiviszony;aszlovákiaimagyarságésamagyarországiszlovákságcéljai-
nak megvalósulásához elengedhetetlen a kedvező politikai légkör. azonban mind
Magyarország, mind pedig szlovákia vonatkozásában elmondható, hogy kisebb-
nagyobbszerepetvállalnakazegymásországbanélőkisebbségeikjóléténekbiztosítá-
sában,támogatjáktevekénységüketésintézményeiket,ellátjákjogvédelmüket,főként
azokbanazesetekben,amikorafogadóállamnemzetiesítőpolitikájaeztmegköveteli,
(Brubaker1995,109.p.) illetvekisebbségi jogaik tiszteletben tartásanem,vagykis
mértékbenvalósulcsakmeg.

1.1.akisebbségivegyesbizottságokműködése

Magyarországésaszomszédosállamokközöttikétoldalúszerződésekarendszerváltás
után,főkéntaz1990-esévekelejénjötteklétre,melyekbenahatárokkölcsönöselismeré-
séntúlnagyhangsúlytkapottanemzetikisebbségekjogainaktiszteletbentartása,vala-
mint az együttműködés egyéb formái. az Ukrajnával, Szlovéniával, Horvátországgal,
Szlovákiával, Romániával és Szerbiával kötöttszerződések3 alapjánMagyarországahat
országmindegyikévelkisebbségi vegyes bizottságokat hozottlétre.abizottságokelsődle-
gescélja,hogyazegymásterületeinélőnemzetikisebbségeketérintőkérdésektekinteté-
benkonszenzustalakítsanakki,illetveakisebbségekvegyesbizottságokbatörténőbevo-
násával feltérképezzék e csoportok helyzetét s kidolgozzák a jövőbenamindkét állam
bevonásávalmegvalósítanikívántcélkitűzéseket,melyekjavítjákekisebbségekhelyzetét.

akisebbségi vegyesbizottságokegymáshozhasonlóanműködnek,egyesesetek-
benkisebbkülönbségekfigyelhetőkmeg.azalapszerződésekalapjánavegyesbizott-
ságokévente legalábbegyszer találkoznak, a gyakorlatbanez sajnos az évek során
többvegyesbizottságvonatkozásábannemvalósultmeg.avegyesbizottsághazaitag-
jaitkisebbségitémakörökkelfoglalkozóminisztériumok(oktatás,kultúra,műemlékvé-
delemstb.)munkatársai,valamintakisebbségekképviselői(kisebbségipártok,nem-
zetiségiönkormányzatok,parlamentiszószólóstb.)alkotják.

abizottságiülésekelőttmindkétországvegyesbizottságbadelegálttagjaiegyrészt
megfogalmazzákcélkitűzéseiket,melyetafelekegyközösjegyzőkönyvtervezetbefog-
lalnak,véleményezveamásikféltervezetbenfeltüntetettcéljaitis;másrésztpedigaz

3 szerződés a jószomszédság és az együttműködés alapjairól a Magyar Köztársaság és
ukrajnaközött,1991;szerződésaMagyarKöztársaságésaHorvátKöztársaságközötta
baráti kapcsolatokról és együttműködésről, 1992; szerződés aMagyarKöztársaság és a
szlovénKöztársaságközöttibarátikapcsolatokrólésegyüttműködésről,1992;szerződésa
Magyar Köztársaság és a szlovákKöztársaság között a jószomszédi kapcsolatokról és a
barátiegyüttműködésről,1995;szerződésaMagyarKöztársaságésromániaközöttameg-
értésről, az együttműködésről és a jószomszédságról, 1996;MagyarKöztársaságban élő
szerbkisebbségésaszerbKöztársaságbanélőmagyarkisebbségvédelmérőlszólókisebb-
ségvédelmiegyezmény,2003.

a magyar–Szlovák kisebbségi Vegyes Bizottság múltja... 5
Fó

ruM
Társadalom

tudom
ányiszem

le,XXi.évfolyam
2019/2,som

orja



üléselőttahazaibizottságitagoksajátkörbenszinténegyeztetéstfolytatnakérdekeik
egyesítése,valamintabizottságiülésentörténőeredményesképviseleteérdekében.a
mindkét fél által jóváhagyott, javaslataikat tartalmazó jegyzőkönyvtervezet a vegyes
bizottságiülésenkerülaláírásra,azonbanaziselőfordulhat,hogyafeleknemértenek
egyetegyespontokatilletően,ígyajegyzőkönyvnemkerülelfogadásra.Magyarországot
illetőenazelfogadottésaláírtjegyzőkönyvekabelsőjogrészévéválnak:akormányelé
terjesztésük után kormányhatározat formájában válnak jogilag kötelező erejűvé. az
elfogadottjegyzőkönyvekalapjánkiadottkormányhatározatoknevesítikazegyescélki-
tűzésekmegvalósításáértfelelősmagyarországiszerveketis.

ajelenlegitanulmányszempontjábólrelevánsMagyar–Szlovák Kisebbségi Vegyes
Bizottság első, alapító ülésére 1999-ben került sor, és a 2017-es év végéig a felek
összesen13ülésttartottak,melyekeredményeképpen12jegyzőkönyvkerültelfoga-
dásraésaláírásra(a12.ülésjegyzőkönyveazegyetlen,amelyetafeleknemírtakalá).
atanulmánykövetkezőrészébenazegyesbizottságiüléseknéhányfontoscélkitűzését,
problematikusaspektusait veszi górcsőalá,azelfogadottajánlásokmagasszámára
tekintettelateljességigényenélkül,egyesesetekbenrövidenelemezveazegyezteté-
seksoránuralkodópolitikailégkört.

ahogyan az előzőekben is említésre került, a vegyes bizottságok, így aMagyar–
szlovákKisebbségiVegyesBizottság(atovábbiakban:KVB)isakétországközöttialap-
szerződésbenkerültmegalapításra.Magyarországésszlovákiaközöttezazalapdoku-
mentumaz1995-benaláírtjószomszédikapcsolatokrólésabarátiegyüttműködésről
szólószerződés,4 ígyelsőkéntazezzelkapcsolatos legfontosabbtudnivalókkerülnek
rövidenbemutatásra.

1.2.amagyar–szlovákalapszerződés

az1990-esévekelejénamagyarállamkétoldalúszerződéseketkötöttaszomszédos
országok egy részével, első körben szlovéniával, Horvátországgal, és ukrajnával.
Ezekbenazévekbenszlovákiaésrománianemtartottaelfogadhatónakegykétoldalú
szerződés aláírását, mivel a magyar–szlovák, illetve magyar–román fél között véle-
ménykülönbségálltfennmindakisebbségiautonómia,mindakisebbségijogoktekin-
tetében.Ezoknálfogvaamagyar–szlovákalapszerződésaláírásáracsak1995márci-
usában,főkéntnemzetközinyomásrakerültsor,mivelmindkétállamcsatlakoznikívánt
anaTo-hoz.aszerződéskorlátozottszámbanugyan,debiztosítottakisebbségekszá-
máraegyesalapvetőjogokat,ezeketazonbanaszlovákkormánynemültetteátagya-
korlatba.(Fiala-Butora2013,176.p.)

a szerződés bevezetőjében a felek elismerik, hogy a nemzeti kisebbségek, ahol
élnek,akétországintegránsrészétképezvehozzájárulnakannakéletegazdagításá-
hoz,illetveazországokközöttibizalom,barátságésegyüttműködéselmélyítéséhez;így
szükségeselőmozdítaniaterületükönélőkisebbségeknemzeti,etnikai,vallási,kultu-
rálisésnyelviidentitásánakmegőrzésétéselmélyítését.

4 szerződésaMagyarKöztársaságésaszlovákKöztársaságközöttajószomszédikapcsola-
tokrólésabarátiegyüttműködésről,1995.március19.
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aszerződés15.cikkeértelmébena„Szerződő Felek megerősítik, hogy a nemzeti
kisebbségek és az azokhoz tartozó személyek jogainak és szabadságjogainak védelme
az emberi jogok nemzetközi védelmének szerves részét képezi, ebben az értelemben
tehát nem az államok kizárólagos belügye, és a nemzetközi közösség legitim figyelmé-
nek tárgyát is képezi”. azemlítettmegfogalmazástazért is érdemeskiemelni,mivel
rendkívülsokesetbenhivatkoznakegyesállamokakisebbségijogokbiztosításaterü-
leténarraazelvre,hogyazállamokmagukhatározzákéshatározhatjákmegaterüle-
tükönélőkisebbségekkelkapcsolatospolitikaiésjogiirányvonalakat,illetveekérdés-
körökszabályozásasajátfeladatkörükbetartozik.Ezenállamokelismerikugyan,hogy
akisebbségijogokazemberijogokrészekéntegy„magasabb”kategóriábasorolhatók,
melyeknekbiztosításáramindenszemély jogosult,azonbankevésesetbenfogalmaz-
zákmeg nyíltan, hogy nem kizárólagos belügy a területükön élő kisebbségvédelem.
ugyanakkoraztishozzákelltennünk,hogymagaamegfogalmazássemviszielőbbre
anemzetikisebbségekjogainakvédelmétagyakorlatbanvalóalkalmazásnélkül.

a15.cikkatovábbiakbanegyebekközöttelismerianemzetikisebbségekheztarto-
zószemélyekjogát,hogyegyénileg vagy csoportosan szabadonnyilvánítsákkiésfej-
lesszék saját etnikai, kulturális, nyelvi vagy vallási identitásukat, valamint fejlesszék
kultúrájukat;jogukvanszóbanésírásban,amagán-ésközéletbenszabadonhasználni
anyanyelvüket.5 Fontosmegemlíteni, hogy a szlovák és román hozzáállás a nemzeti
kisebbségek jogainak védelme terén hasonlóságokatmutat olyan értelemben, hogy
mindkétállamtartott (és tart)akisebbségekcsoportos jogainakbiztosításától,vala-
mint e csoportok autonómiatörekvéseitől. Mindkét országgal kötött alapszerződés
„nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek”, nempedig a „kisebbségek” kifejezést
használja,habármindkétalapszerződéselismeriaztafentemlítetttényt,hogyanem-
zetikisebbségekazadottállamintegránsrészétképezikannakatársadalomnak,ahol
élnek.(jeszenszky1996,130.p.)

a 15. cikk a továbbiakban azt is kimondja, hogy a felek „tartózkodni fognak a
kisebbségekhez tartozó személyek akaratuk elleni asszimilációját célzó politikától vagy
gyakorlattól”, valamint „olyan intézkedésektől, amelyek megváltoztatnák a népesség
számarányát a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek által lakott területeken, és
amelyek korlátozzák ezen személyek jogait és szabadságjogait, amivel a nemzeti
kisebbségek kárára volnának”.6 szinténa15.cikkbenkerüllefektetésre,hogyazemlí-
tettcélkitűzésekmegvalósításaérdekébenazáltalukszükségesnektartottösszetételű
tagozatokbólállókormányközi vegyes bizottságot hoznaklétre,melyajánlásijogkörrel
rendelkezik.

általánosságbanelmondható,hogyazalapszerződésnemhozottradikálisváltozást
aszlovákiábanélőmagyarkisebbségéletétilletően.Mégugyanebbenazévben,1995-
benfogadtaelaszlovákkormányazállamnyelvtörvényt,7 melyszigorúankorlátoztaa

5 15.cikk(c)és(g).
6 15.cikk(d).
7 zákon č. 270/1995 z. z. – zákon národnej rady slovenskej republiky o štátnom jazyku

slovenskejrepubliky,hatályos:1995.december9-től.
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kisebbséginyelvhasználatot;aszlováknyelvváltahivatalosérintkezésnyelvévé,vala-
mintatörvényalapjánelőnytélvezmindenmásnyelvvelszemben.azalapszerződés
aláírása után a magyar–szlovák kapcsolatok inkább hidegülni kezdtek; a harmadik
Mečiar-kormányt1994–1998közöttakisebbségijogokradikálismegnyirbálásajelle-
mezte,ami főkéntamagyarkisebbségetérintette.azsns (slovenskánárodnástra-
na/szlováknemzetiPárt)kezdeményezésérekorlátozóintézkedésekkerültekbeveze-
tésreazoktatásésnyelvhasználat terén,akadályozvaamagyarkisebbségkultúrájá-
nak fejlesztését és identitásának megőrzését, meglehetősen ellenséges hangulatot
váltvakiaszlováktöbbségésmagyarkisebbség,valamintakétállamközöttikapcso-
latokbanis.Bizonyosfokúpozitívváltozásraaz1998-asparlamentiválasztásokután
kerültsor,amikorazújkormányakisebbségijogoktekintetébentoleránsabbálláspon-
totképviselt,azonoknálfogva(is),hogyazMKP(MagyarKoalícióPártja)kormánypárt-
kéntelláttaaszlovákiaimagyarságérdekképviseletét.azalapszerződéscélkitűzései-
nekteljesítéseérdekébenaKVBmunkájaisakövetkezőévtől,1999-tőlkezdődöttel,
amikorismegtartottaelső,alakulóülését.

2.aMagyar–szlovákKisebbségiVegyesBizottságmunkája,1999–2017

aMagyar–szlovák KVB tagjai, ahogyan az előzőekben is említésre került, 1999 és
2017közöttösszesen13alkalommalültekössze,hogymegvitassanakegyeskisebb-
ségitémaköröket.2002-igabizottságmagyarésszlováktárselnökétamagyarésszlo-
vákkülügyminisztériumdelegálta,amiazonbankésőbbaközigazgatásiátszervezések
miattváltozott.Tagjaiegyesminisztériumokmunkatársai,szakértői,valamintamagyar
és szlovák kisebbségek képviselői (kisebbségi pártok képviselői,magyar és szlovák
kisebbségiszakértők,országosönkormányzatstb.)voltak,aminapjainkbansincsmás-
képp.atagokjavaslataialapjánkészülelajegyzőkönyvtervezet,majdavéglegesjegy-
zőkönyv, amely elfogadása után az állam gyakorlatától függően jogi kötőerővel bíró
aktussalbekerül abelső jogrendszerbe, vagyajánlás szintjénkezeli azadott ország
továbbilépéseinekmegtételesorán.aMagyar–szlovákKVBaláírtjegyzőkönyveimind-
kétországbankormányhatározatformájábankerülnekelfogadásra,amiajövőbenjogi-
lag hivatkozhatóvá válik. a kormánynak lehetősége van az elfogadott jegyzőkönyvek
vonatkozásábanarrais,hogyeztnemültetiátabelsőjogba,tehátatartalmiátvizsgá-
lást követően nem születik az ajánlásokat tartalmazó határozat, erre azonban a
Magyar–szlovákKVBaláírtjegyzőkönyveivelkapcsolatosanamúltbanmégnemkerült
sor.akormányhatározatszinténkijelöliazegyescélkitűzésekmegvalósításáért,végre-
hajtásáértfelelősminisztériumokat,szerveket.

afent leírt folyamat jóvalösszetettebb,mintahogyanelső látásratűnik:azeltérő
érdekekmiattafelekközöttikonszenzusmegtalálásanehézségeketokoz,éseznem-
csakajegyzőkönyvtervezet-elkészítéssoránmutatkozikmeg.abizottságiülésenmég
azelőreelfogadottésegyeztetettajánlásokmegvitatásasoránsembiztos,hogyaKVB
elfogadjaa jegyzőkönyvet.azelőkészítési folyamatot is több tényezőhátráltatjavagy
teszilassúvá:ilyenazajánlások,atervezetmagyarésszlováknyelvretörténőfordítása,
amireazegymásközöttiköröztetéssorántöbbalkalommalisszükséglehet.ahogyan
aztazelőzőekbenisemlítettük,rendkívülihatássalbírakétországközöttipolitikailég-
kör milyensége, hiszen az eredményes előrehaladást mindkét fél blokkolhatja.
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Magyar–szlovákviszonylatbana12aláírtjegyzőkönyvaztfeltételezi,hogyafelekközöt-
tiegyüttműködésmegfelelő,pozitívütembenhaladt.azt is látnikellazonban,hogya
jegyzőkönyváltalkijelöltcélokalegtöbbesetben,főkéntabizottságmunkájánakkez-
detekor,általánosésnemkörülhatároltmódonlettekmegfogalmazva.ajegyzőkönyvek
átolvasásasoránaziskitűnik,hogymivelalegtöbbcélkitűzéskétvegyesbizottságiidő-
szakközöttnemteljesült,ígyafelekezeketújraésújra,atovábbiülésekalkalmávalis
elérendőcélkéntfogalmaztákmeg,így„görgetve”magukelőttezekmegvalósítását.

aMagyar–szlovákKVBtagjainakösszetételétilletőenajelenlegi gyakorlat akövet-
kező:aMagyarországonélőszlovákkisebbségekrészérőlabizottságmagyartagozatá-
nak résztvevői az országos szlovák Önkormányzat elnöke, valamint 2014-től az
országgyűlésMagyarországinemzetiségekBizottságánakszlováknemzetiségiszószó-
lója.Emellettazegyesminisztériumszakpolitikaimunkatársaiésszakértőimellettaz
elmúltévekbengyakorlattávált,hogyabizottságmagyaroldalitagjakéntveszrésztaz
ülésekenazMKPegytagja.aszlovákiábanélőmagyarkisebbségképviseletétjelenleg
aMost-Hídszlovákiaipolgáripártnégyképviselőjelátjael.azalapszerződésnemhatá-
rozzameg,nemrészletezi,melytagok,illetveszervezetekképviseljékamagyarésszlo-
vákkisebbségeketabizottságban,ígyészszerűkérdésnektűnik,hogyajelenlegiössze-
tétel megfelelően, célravezetően, illetve a kisebbségek képviselete szempontjából
hatékonyanműködik-e.Ekérdést részlegesena tanulmánykövetkeztetéseibenvála-
szoljukmeg;akövetkezőrészbenpedigrövidenbemutatásraéselemzésrekerülneka
KVBegyesüléseiéscélkitűzései.

2.1.aMagyar–szlovákKVBelső,alapítóülése

1999. február 8-án, Budapesten került sor a Bizottság első összehívására németh
zsoltmagyarországiésjánFigeľszlovákiaikülügyminisztériumiállamtitkárainaktárs-
elnökletével.

Elsőjegyzőkönyvükben8 afelekáltalános,átfogómódonfogalmaztákmegcélkitű-
zéseiket,aszövegkevéskonkrétfeladatmegvalósításánakszükségességéremutatrá.
Példakéntemlíthetjükafelekazonszándékát,hogytámogassákaszlovákiábanműkö-
dőmagyar, illetveMagyarországonműködő szlovák egyetemi tagozatokműködését;
megvalósuljon a nemzeti kisebbségek képviselete Magyarországon; biztosítsák
szlovákiábanazanyanyelvioktatáslehetőségétbizonyosszakmákhozkötődően,vala-
mintamagyarországikisebbségiiskolákbanaszlováknyelvoktatásánakfeltételeit;a
felekműködjenekegyüttazoktatás,kultúraéstudományterületén;teremtsékmega
határmentiegyüttműködéstámogatásáhozszükségesjogifeltételeket;törvénnyelsza-
bályozzak a szlovákiában élő nemzetiségi kisebbségek nyelvhasználatát; Magyaror-
száganyagilagtámogassaamagyarországiszlováknemzetikisebbségkulturálisiden-
titásánakfejlesztését;stb.a jegyzőkönyvhöza felekmemorandumotcsatoltak,mely-
benegyebekközöttkinyilvánították,hogyegyüttműködnekaszlovákiábanélőmagyar
ésMagyarországonélőszlovákkisebbségjogainakvédelmeérdekében,mivelanem-

8 jegyzőkönyv a Magyar–szlovák Kisebbségi Vegyes Bizottság alakuló üléséről, Budapest,
1999.február8.
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zeti kisebbségek a társadalomnak és az államnak gazdagító elemei, így identitásuk
megőrzését,kifejezésétésfejlesztésétbiztosítanikell.

ajegyzőkönyvmegfogalmazásaialapjánazegyüttműködésekoraiszakaszábana
felekfőkéntakompetenciákéscélterületekáltalánosleírásáratörekedtek,éscsaka
későbbiekbenleszmegfigyelhetőacélokésfelelősségikörökpontosabbmeghatározá-
sa.ahogyanemlítésrekerült,az1998-asparlamentiválasztásokváltozásokathoztak
a szlovákiai politikában, valószínűsíthetően a KVB munkájának kezdete is részben
ennek köszönhető. az MKP koalíciós pártként való jelenléte mindenképpen pozitív
hatássalvoltamagyar–szlovákkapcsolatokelőmozdításábanésapolitikaiirányvona-
lakkisebbségekszámárakedvezőbbmeghatározásában.

2.2.aKVBmásodikülése–1999szeptember29.,Pozsony

afelekmégugyanabbanazévben,1999-benmegtartottákabizottságmásodikülését,
mely szinténa jegyzőkönyvaláírásával végződött. adokumentum9 bevezetőjébenki-
emelik, hogy a felek kül- és belpolitikájának központjában az európai integráció, a
jószomszédi kapcsolatok fejlesztése, a regionális együttműködés és a kisebbségek
helyzeténekjavításaállnak.amagyarfélelismerésétfejezikiaszlovákkormányfelé,
mivelaz„jelentőserőfeszítéseketéskonkrétlépésekettettazelőzőkormányáltalelő-
idézettkisebbségi jogsérelmekorvoslására”,azonbane térenvanmég lehetőségaz
előrehaladásra,példáulnemjöttlétreolyankisebbséginyelvhasználatitörvény,ame-
lyet a szlovákiai magyarság képviselői is elfogadtak volna. a szlovák fél azonban a
kisebbségi nyelvhasználati törvényt a nemzeti kisebbségek felé tett fontos lépésnek
tartja,amelyetpozitívanfogadtakazeurópaiintézményekis,valamintazalkotmányos
követelményeknek ismegfelel. érdemese jegyzőkönyvnél valóbankicsit közelebbről
elemeznünketörvényt,hiszenazemlítettidőszakegyiksarkalatos,amagyar–szlovák
kapcsolatokat és a KVB tevékenységét ismeghatározó eszközről van szó,melyet a
feleknyilvánvalóankülönbözőképpenértékeltek.

a184/1999 sz. törvényt a kisebbségi nyelvhasználatról10 aszlovákkormány1999-
ben fogadta el, azonban inkábbaz Európaiuniótól érezhető nyomásmiatt született
megacsatlakozásitárgyalásokkalösszefüggésben,semmintszlovákiasajátmegfon-
tolásaeredményeként.Magyarországésaszlovákiai,főkéntmagyarkisebbségnéző-
pontja szerint a törvény számos olyan kitételt tartalmaz, mely hátrányos helyzetbe
hozzaecsoportokat.atörvényegyebekközöttkimondja,hogyazokakisebbségheztar-
tozó személyek, akik egy adott községben két egymást követő népszámlálás adatai
alapjánlegalábbanépesség15%-átteszikki,ahivataliérintkezéssoránhasználhatják
akisebbséginyelvet.11 Ezagyakorlatbanaztjelenti,hogyazállamiszervekhezbenyúj-

9 jegyzőkönyv a Magyar–szlovák Kisebbségi Vegyes Bizottság ii. üléséről, Pozsony, 1999.
szeptember29.

10 zákonč.184/1999z.z.opoužívaníjazykovnárodnostnýchmenšín,érvényes:1999.szep-
tember27.

11 uo.§2(1):„akobčaniaslovenskejrepubliky,ktorísúosobamipatriacimiknárodnostnej
menšineamajútrvalýpobytvdanejobci,tvoriapodľadvochposebenasledujúcichsčíta-
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tottkérelmekreazadottszervakisebbségnyelvénválaszol;egyesdokumentumokat
kétnyelvűváltozatbanállítki;aközigazgatásiszervek,helyiségek,állomásokésmegál-
lók neveit és egyéb feliratokat szintén kétnyelvű formában tünteti fel; a helyi önkor-
mányzatüléseikisebbséginyelventarthatók,ésígytovább.12 Megkellazonbanemlíte-
ni,hogyatörvénynemnevesítiazönkormányzatihivatalokontúlazokataszerveket,
melyekrea törvény rendelkezéseikiterjednek, továbbáazemlítettkérelmeketáltalá-
banszlováknyelvűűrlaponlehetbenyújtani,ésmivelatörvénynemrendeziezekkér-
dését,akisebbséginyelvűügyfélnekaligvanlehetőségeanyanyelvénkérelmetbenyúj-
tani, így a nem kisebbségi nyelvű beadványra csak államnyelvű válasz érkezhet.
(szabómihály 2006, 47. p.) abban sincs általános konszenzus sem a felek, sem a
kisebbségekképviselőiközött,hogya15%-osküszöbvajonalacsonyvagymagasszám-
aránytjelentakisebbségekrenézve.alegnagyobbnehézségetazokozza,hogyanem-
zetiségiésanyelvikategóriáksokesetbennemfedikleegymást,nemugyanazok.a
szlovákiaikisebbségekvonatkozásábanmegfigyelhető,hogyanemzetiségihovatarto-
zás és az anyanyelv nemmindig esik egybe, amagukat adott anyanyelvűnek vallók
számamagasabb,mintazadottnemzetiségheztartozókszáma.(Vass2013,84.p.)a
2011-esszlovákiainépszámlálásadataialapján458 467lakos(anépesség8,5%-a)
valljamagátmagyarnemzetiségűnek,míg508 714lakos(anépesség9,4%-a)állítja,
hogyamagyarazanyanyelve.13

agyakorlatbanatörvényáltallefektetettcélkitűzéseknemvalósultakmeg,hiszen
ehhezahivatalifeltételekátalakítására,dokumentumoklefordításáraésegyébváltoz-
tatásralenneszükség,amitközpontiszintenkellenefelügyelni.érthetőtehátaz1999-
bentartottKVBülésenakétféleltérőhozzáállásaazadotttörvényhez.Ezentúlazon-
banabizottságbantöbbterületeniscélokfogalmazódtakmeg,elsősorbanaziskolaügy
ésazoktatás,valamintakultúraterületén,példáulszlovák–magyartörténészbizottság
létrehozásánakszándéka;aziskolaivégzettségekelismerésérőlszólóegyezményelő-
készítése;magyarésszlovákkulturálisközpontoktámogatása,ésígytovább.

2.3.aKVBharmadikülése–2001.március30.,Budapest

abizottságsoronkövetkezőülésénafelek,azelőbbialkalmaktóleltérőmódonnéhány
általánosirányvonalathatároztakmeg,melyekajegyzőkönyvben14 islefektetésrekerül-
tek,melyekközülalegfontosabb,hogyKVBajövőbenlegalábbéventeegyszerülése-
zik;azösszeseddigiajánlásteljesítésétáttekintik;kezdeményezikazajánlásokátuta-
lásátmásvegyesbizottságokhatáskörébe,valamintamagyarésszlováktagozatelnö-

niachobyvateľovvobcinajmenej15%obyvateľov,majúprávovtejtoobcipoužívaťvúrad-
nomstykujazykmenšiny.”

12 Bővebbenlásd:uo.§2.,3.,4.
13 szlovákiaiMagyaradatbank:http://adatbank.sk/lexikon/demografiai-valtozasok/,1.táblá-

zat(letöltésideje:2019.január17.).
14 jegyzőkönyvaMagyar–szlovákKisebbségiVegyesBizottságiii.üléséről,2001.március30.,

Budapest.
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keinekéstitkárainakrészvételévelislehetőségnyílikazaktuáliskérdésekmegtárgya-
lására.

ajegyzőkönyvtovábbáfelsoroljaaz1.és2.ülésteljesítettnektekinthetőajánlásait,
úgymintaHelyiÖnkormányzatokEurópaiChartájánakésaregionálisvagyKisebbségi
nyelvekEurópaiChartájánakratifikálását;azEsztergomésPárkányközöttiDuna-híd
felújításáról szólókormányközimegállapodásaláírását;akisebbségekképviselőinek
részvételétamagyar–mzlovákvegyesbizottságokmunkájában;amagyar–szlovákkor-
mányköziekvivalenciaegyezményaláírását;aműemlékvédelmiegyüttműködésimegál-
lapodásaláírását,ésmégnéhányegyébterületekenelértcélokat.

ajegyzőkönyvszinténfelsoroljaaz1.és2.ülésenmegfogalmazott,azonbanmeg-
valósításra nem kerülő ajánlásokat, valamint új, előremutató célokat is tartalmaz.
érdemesmegemlíteniaszlovákfélrészéremegfogalmazottújajánlást,melyazakkor
éppelőkészítésalattállóközigazgatásireformjaésazújterületiegységekkialakítása
soránegyesnemzetközidokumentumok(magyar–szlovákalapszerződés,azETnemze-
tikisebbségekvédelmérőlszólóKeretegyezménye,azETPKgyszlovákKöztársaságET-
tagfelvételikérelmérőlszólóvéleménye) rendelkezéseinekbetartására„biztatja”.Ezt
azonbanaszlováktörvényhozásamagyarigényekellenébenfogadtael,nemtévelehe-
tővéamagyarkisebbségnekkétmagyartöbbségűdél-szlovákiaiterület,„megye”létre-
hozását.a2001-benelfogadottmegyeiönkormányzatitörvénymegerősítetteakorábbi
(Mečiar-féle)közigazgatásifelosztásmegyehatárait,ezzelhosszútávonellehetetlenítve
akisebbségiönkormányzatiságtelepülésiszinteknélmagasabbérvényesíthetőségétaz
adottmegyeiközigazgatásikeretekközött.azérintettközigazgatásiegységekbenélők
véleményétmegsemhallgatva,adél-szlovákiaimagyarlaktaterületeken13-ról18-ra
növeltékazoknakajárásoknakaszámát,amelyekhezolyanmagyarlaktatelepülések
istartoznak,aholamagyarokarányameghaladjaa20%-ot.(szarka2009.)Egyesszak-
értőkszerintebbenakérdésben(is)nyilvánvalóvávált,hogyaszlovákbelpolitikában
nemsokattörődnekamagyarkülpolitikaésaMagyarKoalícióPártjánakelvárásaival
amagyarkisebbségjogosköveteléseinekteljesítésére.(Hamberger2004,32.p.)

2.4.aKVBnegyedikülése–2003.június5.,Pozsony

anegyedikülés jegyzőkönyvealapjánabizottságműködésehozzájárulakétország
azontörekvéseinekerősítéséhez,melynekcéljaazEu-hozvalócsatlakozás,aregioná-
lisegyüttműködés,jószomszédikapcsolatok,valamintigyekeznekbiztosítaniaterüle-
tükönélőkisebbségekhelyzeténektovábbijavítását.Újrabelefoglaljákajegyzőkönyv-
bearégebbi,nemteljesültajánlásokat,melyekelemzésétőlmosteltekintünk,illetveaz
újajánlásokközülisnéhányatemelnénkki.

azülésegyikcélkitűzésévált,hogyafelekakétországszakértőinekbevonásával
segítsékaszlovákiaijogszabályokmagyarnyelvű,illetveamagyarországijogszabályok
szlovák nyelvű folyamatos közzétételét, különös tekintettel az Eu-s jogszabályokra.
szlovákiábanazelsőmagyarcorpus juris15 csak2015-tőlkezdettelműködnielektroni-

15 Törvénytár:http://torvenytar.sk/hu
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kusformában,13évvelazajánlásmegfogalmazásaután,aProCivisPolgáriTársulás
fordítói-szakmaitevékenységénekköszönhetően.Ezagyűjteményatágabbkörnyezet-
ben példanélküli; a szomszédos országokban nem jött létre ehhez hasonlómagyar
nyelvű jogszabálygyűjtemény. a társulás 2011-ben kezdte meg munkáját a szlovák
alkotmánylefordításával;azótakb.65törvényés220módosítókiegészítéstalálható
meghonlapjukon, illetveatörvényekegyesváltozatainakösszeszámolásávalezmég
nagyobb terjedelmet tesz ki, több tízezer oldalt. a törvények folytonos módosulása
miattszükségesatörvénytáratisújítani.aregionálisésKisebbséginyelvekEurópai
Chartájakimondja,hogyeztamunkátazállamnakkelleneelvégeznie,azonbanerre
szlovákiábannincs lehetőség,hiszenakisebbséginyelvhasználati törvénytazállam
nemtöltimegvalóstartalommal.16 aszlovákiaiMagyarokKerekasztalamellettműködő
jogsegélyszolgálat17 munkatársaiszinténrésztvesznekatörvényekmagyarnyelvretör-
ténőfordításában.amiatörvényekMagyarországonszlováknyelvretörténőfordítását
illeti,egységesadatbázisnapjainkignemjöttlétre,illetveajogszabályokfordításaszer-
vezetilegnincskoordinálva.Megoldástjelentene,haakáraszlovákkisebbségiegyesü-
letek, akár a szlovák nemzetiségi önkormányzat vagy a két ország szakembereinek
összefogásávalnagyobbmértékbenhaladhatnaelőreazemlítettfordításimunka.

Ezentúlajegyzőkönyvbentermészetesenegyébcélkitűzésekismegjelennek,atel-
jességigényenélkülpéldáulaborsivárkastélyfelújításáravonatkozóközöstervelőké-
szítése;anemzetikisebbségekvallásiszertartásainakelősegítése;aközoktatásiintéz-
ményekjobbtankönyvellátása;akönyvtárakközösfejlesztése,ésígytovább.

2.5.aKVBötödikülése–2005.november15.,Budapest

akétország2004.május1-idátummalmegvalósulóeurópaiunióscsatlakozásaután
2005-benkerültsorakövetkezőKVB-ülésre.ajegyzőkönyv18 i.részébenafelekkifej-
tették,hogyegyüttműködésüketkedvezőenbefolyásoljaakétországeurópaiunióstag-
sága, ami által mindkét országbanmegerősödtek a nemzeti kisebbséghez tartozók
jogai és érvényesítésének európai keretei, valamint bővültek az anyanemzettel való
kapcsolattartás lehetőségei. az együttműködés eredményességének egyik példája,
ahogyanaztajegyzőkönyvismegfogalmazza,akétországközött2003.december12-
én Brüsszelben megkötött, a nemzeti kisebbségek kölcsönös oktatási és kulturális
támogatásárólaláírtmegállapodás.19 adokumentum1.cikkekimondja,hogya„Felek
egyetértenek azzal, hogy a Szlovák Köztársaság támogathatja a Magyar Köztársaság

16 őryPéter,aProCivisPolgáriTársuláselnökefejtettekiagömörilapbanaszlováktörvények
mármagyarulisc.cikkben:http://www.gomorilap.sk/rimaszombat/szlovak-torvenyek-mar-
magyarul-is/(letöltésideje:2019.január17.).

17 http://www.jogsegely.sk/category/torvenyek/
18 jegyzőkönyvaMagyar–szlovákKisebbségi VegyesBizottságV. üléséről, 2005. november

15.,Budapest.
19 44/2009.(iii.4.)Korm.rendeletaMagyarKöztársaságKormányaésaszlovákKöztársaság

Kormánya között a nemzeti kisebbségek kölcsönös oktatási és kulturális támogatásáról
szólómegállapodáskihirdetéséről,Brüsszel,2003.december12.
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területén élő szlovák nemzeti kisebbség nyelvi és kulturális identitásának megőrzését
és fejlesztését, és azzal, hogy a Magyar Köztársaság támogathatja a Szlovák
Köztársaság területén élő magyar nemzeti kisebbség nyelvi és kulturális identitásának
megőrzését és fejlesztését”. afelektovábbátámogatástnyújthatnakMagyarországés
szlovákiaterületénamagyarésszlováknyelven,amagyarésszlovákkultúravagya
magyarésszlováknyelvtárgyábanoktatástbiztosítóművelődésiésközoktatásiintéz-
ményekbenfolyóoktatásiésnevelésifolyamatfinanszírozásához.20

ajegyzőkönyvi.részébenamagyarfélkiemeli,hogyaKVBiV.üléseótamódosulta
Magyarországonélőnemzeti kisebbségek helyzetét szabályozó törvény ésa közigazga-
tási törvény. a nemzetiségi kisebbségek helyzetével kapcsolatos szabályozás21 azon
kisebbségek jogait fekteti le,melyekamagyarállamállampolgárai,viszontmagukat
valamelynemzetikisebbségheztartozónakvallják.atörvénytiltjaanemzetikisebbsé-
gekmindenfajta diszkriminációját, beolvasztását, erőszakos áttelepítését, az etnikai
arányokmegváltoztatását.22

Ezentúlatörvénykimondja,hogyMagyarországonanemzetikisebbségektelepülé-
si,területiésországoskisebbségiönkormányzatothozhatnaklétre,melyeknekfelada-
taakisebbségekérdekeinekvédelmeésképviselete.23

afelekazülésenazelőzőajánlásokjelentősszámátszinténtovábbgörgették,azon-
banolyanújajánlásokismegfogalmazódtak,mintpéldáulegymáskölcsönöstájékoz-
tatásaazEukisebbségpolitikainormáinakelőkészítésérevonatkozó javaslataikról;a
kisebbségicivilszervezetektámogatásánaknövelése;akislétszámúmagyarésszlo-
vákiskolákmegmaradásánakelősegítése;ahadisírokgondozásárólszólómegállapo-
dáselőkészítése;stb.

2.6.aKVBhatodikülése–2006.szeptember22.,Pozsony

aszlovákiábanésMagyarországonmegvalósulóparlamenti választásokutánaKVB
soron következő ülésén a felek a jegyzőkönyvben24 is rögzítették, hogy a nemzeti

20 uo.2.cikk.
21 a2005.éviCXiV.törvényakisebbségiönkormányzatiképviselőkválasztásáról,valaminta

nemzetiésetnikaikisebbségekrevonatkozóegyestörvényekmódosításáról(2005.október
17.).Ezlépettahelyébeaz1993.évilXXVii.törvénynekanemzetiésetnikaikisebbségek
jogairól(1993.július7.).

22 2005.éviCXiV.törvény,ii.fejezet,§30:,,aMagyarKöztársaságtilalmazmindenolyanpoli-
tikát,magatartást, amely: a) a kisebbségnek a többségi nemzetbe való beolvasztását, a
többséginemzetből történőkirekesztését, illetőlegelkülönítésétcélozzavagyezteredmé-
nyezi,b)akisebbségekáltallakottterületeknemzetivagyetnikaiviszonyainakmegváltozta-
tására irányul, c) a kisebbséget vagy kisebbséghez tartozó személyt hovatartozásamiatt
üldözi,életkörülményeitnehezíti, jogaigyakorlásábanakadályozza,d)akisebbségerősza-
koski-vagyáttelepítéséreirányul.”

23 uo.ii.fejezet,§31.
24 aMagyar–szlovákKisebbségiVegyesBizottságVi.ülésénekjegyzőkönyve,2006.szeptem-

ber22.,Pozsony
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kisebbségekrőlvalógondoskodássalkapcsolatoskérdésekszerepelnekakétország
programjában,összhangbananemzetikisebbségekvédelménekeurópaiértékeivelés
normáival.

akétországközöttikapcsolatot(valamintakétújonnanmegalakultkormányközöt-
tikapcsolatot)illetőenelmondható,hogyazelőzőirányvonalhozképestegyfeszültebb,
problematikusabbidőszakkezdődött.szlovákiábanazMKPellenzékbekerült,robert
Fico pedig koalíciós kormányával (smer-sD) került a miniszterelnöki székbe, míg
Magyarországongyurcsány Ferenc (MszP) a választások után isminiszterelnökként
folytatta.a2006-osévtőlazonbanegyesterületenhangsúlyosabbgondokjelentkeztek:
anacionalistaszlováknemzetiPártakoalíciórészévéválva ishangoztattaerőteljes
magyarellenespolitikáját,melynekvezetője,jánslotaegyebekközöttolyannyilatkoza-
tot tett, miszerint szlovákiában brutális magyarosítás zajlik. nyilvánvaló, hogy ezzel
jelentős mértékben növelte nemcsak a szlovákiai magyar kisebbség és a többség,
hanemakétországközöttifeszültségeketis.2006augusztusábanBudapestenisme-
retlen tettesek megrongálták a szlovák nagykövetség épületét, és szintén ebben a
hónapbanszlovákiában,nyitránismeretlenekmegvertékMalinaHedvigmagyaregye-
temistát,mertazutcánmagyarulbeszélt.aszlovákhatóságokezutánaztállították,
hogyalánymagataláltakiazincidenst,éseljárástindítottakelleneahatóságokmeg-
tévesztésemiatt.októberbenelmaradtagyurcsányésFicoközöttiV4keretébenszer-
vezetttalálkozó,mivelekkormárMagyarországiskifogásolta,hogyaszlovákminiszter-
elnöknemhatárolódikelamagyarelleneskijelentésektőléscselekményektől.25

azeffajtaeseményeksoraakövetkezőévekbenisfolytatódott,azonbanjelenlega
2006-osévnélmaradvaaKVBmunkájábanismegfigyelhetővoltakapcsolatokhide-
güléseésakooperációbefagyásaolyanértelemben,hogyazemlítettülésenafelekúj
ajánlásokatnemfogadtakel,amiazelőzőévekhezképestpéldanélkülinekszámított.
ajegyzőkönyvfelsoroljaakorábbiévekazonajánlásait,melyeketafelektovábbraisfel-
adatuknaktekintenek,illetvemegállapította,hogyanemzetikisebbségekoktatásiés
kulturális támogatásaa2003-banaláírtmegállapodással összhangban zajlik. Ennél
továbbazonbanaKVBebbenazévbenazegyüttműködéstilletőennemjutott.

2.7.aKVBhetedikülése–2007.szeptember18.,Budapest

azülésenelfogadott jegyzőkönyv26 i. részealapjánafelekpozitívfejleménykéntemlítik
egyebekközöttakétországkormányfőiközöttlezajlottkétoldalútalálkozóeredményeit,
amipozitívhatássalvoltakétoldalúkapcsolatokfejlődésére,valamintatalálkozónelfo-
gadott csomag rendelkezései szintén hozzájárulnak a két nemzet közötti kapcsolatok
elmélyítéséhez,ésanemzetikisebbségekhelyzeténekjavításátisszolgálják.gyurcsány
Ferenc magyar és robert Fico szlovák kormányfő 2007. június 18-án találkozott

25 a magyar–szlovák konfliktus kronológiája 2006-tól, MTi/bumm: https://www.bumm.sk/
archivum/2008/12/05/24747_a-magyar-szlovak-konfliktus-kronologiaja-2006-tol (letöltés
ideje:2019.január18.).

26 Magyar–szlovákKisebbségiVegyesBizottságVii.ülésénekjegyzőkönyve,2007.szeptember
18.,Budapest
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Pozsonyban,ésavisegrádiországokminiszterelnökeinektalálkozójakeretébenfolytatott
megbeszélést,amelynekkeretébenaláírtákaKözös múlt, közös jövő – a közös projektek
fényében címűegyezményt.adokumentumbanleszögezték,hogyakétországkapcsola-
tait a jövőben is a magyar–szlovák alapszerződésben rögzített elvekre alapozzák, és
ennekmegfelelőenhajtjákvégreazazegyezmény14pontját,melyekközöttszerepel,
hogy hat hónapon belül üljön össze az alapszerződés értelmében létrejött 11 vegyes
bizottság, illetvepéldáularra is,hogymielőbbmegjelenjenakétországtörténészeiből
állóvegyesbizottságközöskiadványa,amelypolitikaiérdekektőlmentesen,objektívtör-
ténelmitényeketrögzítvehivatottszólniakétnépésnemzetezerévesegyüttéléséről.27

ajegyzőkönyvbenafelekkiemeltékahatáronátnyúlóegyüttműködésszükségessé-
gétésafejlesztésekjelentőségétis,melyekanemzetikisebbségekszámáraszintén
nagyelőnytjelentenének.amagyarfélajegyzőkönyvbenrögzítette,hogynemzetpoliti-
kájánakalapelveiazelmúltidőszakbanmegváltoztak,illetveváltozásokkövetkeztekbe
azországhatárainkívülélőmagyaroktámogatásirendszerében.a2006-osválasztá-
sokatkövetőenkidolgozottújirányvonalakraazértvoltszükség,mivelsemakörnyező
országok,semazuniónempótolhatjákazanyaországszerepétkülhonikisebbségei
tekintetében. a legfontosabb célkitűzés, hogy amagyar kormánypolitika továbbra is
oldjaakisebbségilétbőleredőegyenlőtlenséget,ígyazintézményi,valamintatámoga-
tásirendszertisátalakította.28

szlovákiában2007-benugyancsak folytatódottamagyarellenes retorika,elsősor-
banazelőbbiekbenemlítettjánslotajóvoltából,akipéldául2007áprilisábanCsáky
Pálról,azMKPújelnökérőlszélsőségesennegatívhangvétellelnyilatkozott,májusban
pedig szélsőségesnek nevezte sólyom lászló államfőt, mivel pártolja a határon túli
magyarokautonómiatörekvéseit.29 Ennekellenéreazonbanamagyar–szlovákkapcso-
latokbankismértékűjavulásvoltmegfigyelhető.

ajegyzőkönyvcsakalacsonyszámúújajánlástfogalmazottmeg,központielemként
kezelve amúltban lefektetett célkitűzésekmegvalósításának folytatását. Új ajánlás-
kéntjelentmegpl.azinterregionáliskapcsolatokintenzívebbététele,országosszlovák
Önkormányzattámogatása,szlovákiaimagyarművelődésiintézetlétrehozásánakmeg-
vizsgálása,adigitálistelevíziózásravonatkozóanszakértőicsoportokfelállítása,stb.

2.8.aKVBnyolcadikülése–2008.június10.,Pozsony

annakellenére,illetveazzalegyidőben,hogy2008-banamagyar–szlovákkapcsolatok
ismételértékamélypontot,afelekPozsonybantalálkoztak,ésazülésjegyzőkönyvalá-

27 MTi: Kétoldalú egyezményt írt alá gyurcsány és Fico, 2007. június 19. https://hvg.hu/
vilag/20070619_gyurcsany_fico(letöltésideje:2019.január22.).

28 Bővebbenlásd.:Magyarnemzetpolitika–anemzetpolitikaistratégiakerete.Közigazgatási
és igazságügyi Minisztérium, nemzetpolitikai államtitkárság. http://bgazrt.hu/_dbfiles/
htmltext_files/5/0000000065/Magyar%20nemzetpolitika%20-%20a%20nemzetpoliti-
kai%20strategia%20kerete.pdf(letöltésideje:2019.január18.).

29 MTi: https://www.bumm.sk/archivum/2008/12/05/24747_a-magyar-szlovak-konfliktus-
kronologiaja-2006-tol(letöltésideje:2019.január18.).
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írásávalvégződött.Ezazértsemvoltegyértelmű,hogyígylesz,mivel2008-bannem-
csakaszlovákiaimagyarok,hanemamagyarállamiskifejezterosszallását,egyetnem
értését a szlovákiaimagyarokkal szembeni jogszerűtlenbánásmódmiatt. Példaként
említhető, hogy 2008 októberében amagyar külügyminiszter, göncz Kinga kifogást
emeltaszlovákiábanhasználttankönyvekminőségeésasszimilációravalótörekvésük
ellen.atankönyvekügyeazonbanmárjóvalezelőtt,2007elejénkezdődött,amikoraz
újkormányoktatásiminisztereamagyarkisebbségekoktatásirendszerébenkülönféle
változásokatvezetettbe.30

KözvetlenülaKVBüléseelőtt,2008elsőfelébenisvilágotláttakolyankijelentések,
melyekmég jobbanhozzájárultakamagyar–szlovákkapcsolatok fagyossá váláshoz.
ilyenvoltjánslotajanuárinyilatkozata,miszerint„szlovákiábannemélnekmagyarok,
csak szlovákok, akikmagyarul beszélnek”,majdmájusban lovas bohócnak nevezte
szentistvánkirályt.aszlovákparlamentszinténmájusbanmegszavaztaazújközokta-
tásitörvényt,amelyszerintaszlovákiaimagyariskolákbanaszlováknyelvetolyanóra-
számbankell tanítani, hogyamagyar iskolákdiákjaimegfelelőenelsajátíthassákaz
államnyelvet,valamintakésőbbiekbenazoktatásiminiszterúgyrendelkezett,hogya
szeptembertőlmegjelenőszlovákiaimagyartankönyvekbenahelységneveketmárcsak
szlovákulszabadleírni,amagyarhelységnévemlítésétcsakelsőalkalommal,aszlovák
mögöttzárójelbenengedélyezik.31

aleírtlégkörnemszolgáltatottmegfelelőalapotaKVBsikerességéhez,azonbana8.
jegyzőkönyvalapjánafelekmegegyeztek,hogyanyitottvagyvitáskérdésekmegoldása,
megválaszolásasoránszükségesmegőriznianemzetikisebbségekvédelmeteréneddig
elértszintetéseredményeket,valaminterőfeszítésekettesznekannakérdekében,hogy
akisebbségekjelenlegihelyzeteneváltozzonnegatívirányban.ajegyzőkönyvarégebbi
ajánlásokismétléséntúlminimális,rendkívülalacsonyszámúújajánlásttartalmazott.

2.9.aKVBkilencedikülése–2009.július17.,Budapest

akilencedikjegyzőkönyv32 i.részébenafelekelítélikazetnikaiösszeférhetetlenségés
sovinizmus, valamint a szélsőséges mozgalmak minden megnyilvánulását, melyek
gyakranakisebbségekellenirányulnak.aii.részleírásaalapjánafelekmegtárgyalták
aszlovákállamnyelvtörvényközelmúltbanelfogadottmódosítását,ésaszlovákfélbiz-
tosítottaamagyarfelet,hogyatörvénymódosításávalanemzetikisebbségekheztar-
tozó személyek alkotmányos és nyelvi jogai semmilyen formában nem sérülnek. a
magyar félellenbenúgyvélte,hogyazemlített törvény rendelkezéseit jogkorlátozás-
kéntértékeli,ezértazzalkapcsolatostovábbiegyeztetésrevanszükség.

30 Hamberger 2008, 55. p. http://kki.hu/assets/upload/Foreign_Policy_review_2008_01_
The_Causes_of_the_Tense_s_.pdf(letöltésideje:2019.január18.).

31 MTi, https://www.bumm.sk/archivum/2008/12/05/24747_a-magyar-szlovak-konfliktus-
kronologiaja-2006-tol

32 aMagyar–szlovákKisebbségiVegyesBizottságiX.ülésénekjegyzőkönyve,2009.július17.,
Budapest.
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amiakisebbségeknyelvhasználatijogaitilleti,szlovákiánakalkalmazniakellenea
nemzetközikötelezettségvállalásokban lefektetettelveket,úgymintaregionálisvagy
Kisebbségi nyelvek Európai Chartája és a nemzeti Kisebbségek Védelméről szóló
Keretegyezményrendelkezéseit,valamintazegyébuniós,nemzetköziéskétoldalú(pl.
alapszerződés)célkitűzéseket.azemlítettállamnyelvtörvénymódosításának33 pream-
bulumaalapjána„szlovák nyelv a szlovák nemzet egyediségét kifejező legfontosabb
ismertetőjegy, kulturális örökségének legbecsesebb értéke és a Szlovák Köztársaság
szuverenitásának kifejezője, valamint állampolgárainak általános érintkezési eszköze”.
a nyelvhasználatot az élet majdnem minden területén szabályozó törvény szintén
kimondja,hogyaszlováknyelvelőnytélvezazországterületénhasználttöbbinyelvvel
szemben.34 Megkellazonbanjegyezni,hogyatörvényegyesrendelkezéseisértikafaji
irányelvbe35 foglaltközvetlenésközvetetthátrányosmegkülönböztetéstilalmát,mivel
azok nemmindig igazolhatók jogszerűen egy objektív céllal. sőt a törvény későbbi
alkalmazása lealacsonyító, megalázó bánásmódot is jelenthet, valamint ez akár az
irányelváltaltiltottzaklatásnakisminősülhet.36 ahivatalosközegbenatörvényalapján
kizárólagszlováknyelvenlehetkommunikálni,valamintazállami,aterületiönkormány-
zatiésaközigazgatásiszervekisahivatalosérintkezéssoránkizárólagaszlováknyel-
vethasználhatják.aszabályozásalólcsupánkétesetbenvankivétel:egyrésztakkor,
haanemzetikisebbségekarányaazadotttelepülésenmeghaladjaa20%-ot,másrészt
pedig amennyiben a külföldi nyelv használatát a nemzetközi kapcsolat indokolja. a
hivatalosszervekalkalmazottaikötelesekismerniéshivataloshelyzetekbenhasználni
aszlováknyelvet.Ezenszabályokértelmébenelőfordulhat–olyantelepüléseken,ahol
amagyarkisebbségarányanemhaladjamegazelőírt20%-ot–,hogyegymagyarnem-
zetiségűhivatalnokésegymagyarnemzetiségűügyfélkötelesekszlovákulkommuni-
kálni,pedigmindkettejükszámáraazanyanyelvükhasználatalenneatermészetesebb
ésegyszerűbb.37 azoktatásterületénatörvénykimondja,hogyazállamnyelvoktatása
mindenalapiskolábanésközépiskolábankötelező,valamintakisebbséginyelvenokta-
tóiskolákbanateljespedagógiaidokumentációtkétnyelvűenkellvezetni.38 azeffajta
szabályozás közvetlen hátrányos megkülönböztetést jelent, mivel a kisebbségekhez
tartozószemélyekethátrányosabbhelyzetbehozza,mintaszlováktöbbségheztartozó-
kat.nembeszélvearról,hogyvészhelyzetben(pl.kórházakban)anemmegfelelősza-
bályozásmiattkialakulóproblémák (pl.a főkéntkisebbségekáltal lakott területena

33 357/2009z.z.Úzzákonaoštátnomjazykuslovenskejrepubliky,hatályos:2009.szeptem-
ber1-től.

34 uo.§1(2).
35 aTanács2000/43/EKirányelve(2000.június29.)aszemélyekközötti,faji–vagyetnikai

származásravalótekintetnélküliegyenlóbánásmódelvénekalkalmazásáról,Hivataloslap
l180,19/07/2000o.0022–0026.

36 Kardos–Majtényi–Vizi 2009. https://kisebbsegkutato.tk.mta.hu/hirek/2012/01/a-szlova-
kiai-allamnyelv-torveny-modositasanak-nemzetkozi(letöltésideje:2019.január21.).

37 jogiFórum,2009:https://www.jogiforum.hu/hirek/21736(letöltésideje:2019.január21.).
38 lásdbővebbenatörvény4.paragrafusát.
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kórházalkalmazottjanembeszéliakisebbségnyelvét)akáregyemberéletébeiskerül-
hetnek.(Kardos–Majtényi–Vizi2009.)

az államnyelvtörvény okozta feszültségek ellenére a felek a 9. ülés alkalmával
néhányújajánlástiselfogadtak,egyebekközöttazanyanyelvitovábbképzésekkölcsö-
nönöselismerését;aterületüköntalálhatószellemikulturálisörökségfelkutatásáraés
megőrzésére vonatkozó lépések megtételét; a magyarországi szlovákság történelmi
emlékhelyeinekfelmérését;stb.

2.10.aKVBtizedikülése–2011.február2.,Pozsony

aX.jegyzőkönyv39 alapjánafelekazüléskereténbelülmegvitattákazokatavitáskér-
déseket,melyekazutóbbi időbenanézeteltérésekközéppontjábanálltak.aszlovák
államnyelvtörvénykapcsánamagyarfélismétadokumentumbafoglalta,hogyanem-
zetközi szervezetek ajánlásaival összhangban szükséges további lépéseket tenni
annakérdekében,hogyazállamnyelvvédelmeésakisebbségeknyelvhasználatijoga-
inak védelme között egyensúly jöjjön létre. a szlovák fél ígérete alapján kijavítja az
előzőidőszakazontörvénykezésiéspolitikaimegszorítórendelkezéseit,melyeknem
voltakösszhangbanazemberijogialapelvekkel.szinténmegállapították,hogyaKVB-
banfolyópárbeszédsegítcsökkenteniavitákélességét,valaminthozzájárulahhozis,
hogyajövőbennekerüljönsoranézeteltérésekkiéleződésére,ennekérdekébenjövő-
benijogalkotásiszándékaikról,melyekérintikanemzetikisebbségeket,egymásttájé-
koztatni fogják. Előrelépésnek tekinthető, hogy a jegyzőkönyvbe belekerült mind az
emberi jogi alapelvekkel ellentétes rendelkezések kijavítása, mind a nézeteltérések
kiküszöbölésére irányuló politikai akaratmegfogalmazása a felek részéről, ami arra
engedkövetkeztetni,hogyaKVBüléseivalóbanoldottabb,azegyüttműködéselőmoz-
dításáraalkalmasabblégkörtbiztosítanakavezetőiszintnélmegszokottnál.

azajánlásoktekintetébenafelekajegyzőkönyvbenrögzítették,hogyajövőbenfoko-
zottankeresikamegoldástazoknakazajánlásoknakateljesítésére,amelyekkelkap-
csolatosanhuzamosabbidejenemtörténtelőrelépés,valamintezenajánlásokmagas
számáratekintettelamegvalósultvagyjelenlegmegvalósulóajánlásokattörlikajegy-
zőkönyvből,illetvehaajövőbenezekkelkapcsolatosanproblémákmerülnekfel,akkor
újra napirendjükre tűzik. néhány ajánlást a szakmailag illetékes vegyes bizottságok
figyelmébeajánlottakannakérdekében,hogyaKVBhatékonyabbantudjonösszponto-
sítaniegyéb,újvagyfolyamatbanlévőtémakörökre.

azülésenmegfogalmazottnéhányújajánlásközülkiemeljükazt,amelyalapjána
szlovákféligyekszikbiztosítaniamagyarnyelvűtankönyvekéstaneszközöktekinteté-
ben a választhatóságot, valamint hogy fordítás helyett legyen lehetőség szlovákiai
magyarszakemberekáltalírttankönyvekbőléstaneszközökbőltanítani.Ezacélkitűzés
kiemeltfontossággalbír,hiszenamagyarkisebbségtöbbesetbenfogalmazottmegkri-
tikátpéldáulaszlovákiai történelemkönyvekkelösszefüggésben.amagyartannyelvű
iskolákbanmagyartankönyvekbőltanítanak,azonbansokesetbenezekaszlováktör-

39 aszlovák–MagyarKisebbségiVegyesBizottságX.ülésénekjegyzőkönyve,2011.február2.,
Pozsony.
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ténelemtankönyvekpontosfordításaivoltak,melyekkizárólagaszlováknéptörténel-
mévelfoglalkoznak,szlovákszemszögbőlelemezveamúlteseményeit.40

2.11.aKVBtizenegyedikülése–2012.november7.,Budapest

avegyesbizottságkövetkezőüléseelőtt,2012márciusábanszlovákiábanparlamenti
választásokattartottak,melyekeredményeképpenamagyarellenesmegnyilvánulásai-
ról(is)elhíresültszlováknemzetiPárt(sns)nemjutottbeaszlovákparlamentbe;a
smer szociáldemokrata párt, robert Fico vezetésével abszolút többséggel azonban
igen,segyikcéljaabilateráliskapcsolatokfejlesztésevolt.akétországközöttikapcso-
latokfolyamatosanjavulnilátszottak,ésszinténebbenazévbenazországokkülügymi-
nisztereikiemelték,hogyaszlovákiaésMagyarországközöttikapcsolatokjobbak,mint
amilyennektűnnek,hangsúlyozvaapárbeszédszükségességét,mivelakétországot
sokkaltöbbdologkötiössze,mintamennyielválasztja.41

EbbenaszellemiségbenkerültsoraKVBsoronkövetkezőülésére,melynekjegyző-
könyvében42 afelekmegállapították,hogyakétoldalúszlovák–magyarkapcsolatoklég-
körénekmindenfajtajavításanagyonpozitívhatástgyakorolaMagyarországonélőszlo-
vákésaszlovákiábanélőmagyarkisebbségéletére.Emellettaszlovákfélszerintaz
államnyelvtörvénykétmódosításaésanemzetikisebbségeknyelvhasználatárólszóló
törvénypozitív lépést jelentazállamnyelv védelmeésanemzeti kisebbségeknyelv-
használatijogainakvédelmeközöttiegyensúlymegteremtéseszempontjából.azállam-
nyelvtörvénykapcsánamagyar fél azonban továbbra isúgy véli, hogyanemzetközi
szervezetekajánlásaivalösszhangbantovábbi lépéseketkell tenniazemlítettegyen-
súlymegteremtésére.

aszlovákfélkülönmegemlítiamagyarországiúj,azországgyűlésiválasztásrólszóló
törvényt,43 és várja, hogy abbanaz esetben, ha szlováknemzetiségi képviselőt nem
választanakmeg,aszlováknemzetiségiországgyűlésiszószólóminélszélesebbkörű
jogosítványokkalrendelkezzen.azországgyűlésiképviselőkválasztásárólszólótörvény
kimondja,hogy„nemzetiségilistátállító,deazonmandátumotnemszerzőnemzetisé-
getnemzetiségiszószólóképviseliazországgyűlésben”.44

azülésenazújajánlásokközöttmegfogalmazásrakerültegymagyar–szlováktörté-
nettudományiszakmai folyóiratmegalapítása;valamint többolyanajánlás is,melya
kisebbséginyelvhasználatravonatkozik,amialeírtelőzményekéskonfliktusokismere-

40 radi 2017: https://felvidek.ma/2017/10/a-szlovak-tortenelemtankonyvek-hibairol/ (letöl-
tésideje:2019.január21.).

41 Kormányportál/MTi: http://2010-2014.kormany.hu/hu/kulugyminiszterium/hirek/a-magyar-
szlovak-kapcsolatok-jobbak-mint-amilyennek-tunhetnek(letöltésideje:2019.január21.).

42 aMagyar–szlovákKisebbségiVegyesBizottságXi.ülésénekjegyzőkönyve,2012.november
7.,Budapest.

43 2011.éviCCiii.törvényazországgyűlésiképviselőkválasztásáról,hatályos:2012.január1-
től.

44 uo.§18(1).
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tében nem számítmeglepőnek. a jegyzőkönyv alapján ilyen célkitűzés a kisebbségi
nyelvhasználatotszabályozóhatályostörvényekvégrehajtásaésgyakorlatialkalmazá-
suk előtt álló akadályok elhárítása; a kisebbségi nyelvhasználat többletköltségeinek
vizsgálata, valamintezzel összefüggésbenköltségvetési forrásokkeresése; szakmai,
módszertaniéspénzügyifeltételekbiztosításaakisebbséginyelvekhivatalihasznála-
táraésaszükségesszakterminológiakialakítására.

aKVB12.ülésénnemkerültsorjegyzőkönyvaláírására,ígyelemzésünketajelen-
legiutolsóülésjegyzőkönyvénekelemzésévelfolytatjuk.

2.12.aKVBtizenharmadikülése–2016.november3.,Budapest

a2016.évimárciusi szlovákiaiparlamenti választásokrobert Ficoújabbgyőzelmét
hozták,akinekcéljaiközötttovábbraisszerepeltaMagyarországgalésígyaharmadik
orbán-kormánnyalvalókapcsolatokjavítása,azegyüttműködéstovábbielőrehaladásá-
nakmegőrzése.akésőbbiekbeneztacélkitűzéstigazoltapéldáulFicónak2017októ-
berében,afelvidékirévkomáromésKomáromközöttiújDuna-hídépítésénekmegkez-
désealkalmábólmondottbeszéde,melybenhangsúlyozta,hogyamagyar–szlovákkap-
csolatoksohanemvoltakolyanjók,mintakkoriban.ahídfelújításaannakszimbóluma
is, hogy a felek komolyan veszik az együttműködést.Hangsúlyozta, hogy a szlovák–
magyarkapcsolatokjavulásáértjelentősrészbenorbánViktormagyarkormányfőtilleti
aköszönet,illetveaztis,hogyamagyarésaszlovákkormányfőkközöttazutóbbiévek-
benmárhagyománnyávált,hogytartjákmagukataszavukhoz.45

azülésjegyzőkönyve46 alapjánafelektámogatják,hogyakétoldalúkapcsolatokban
ésaV4keretébenmegvalósulóstratégiaiegyüttműködésükpozitívhatástgyakoroljon
anemzetikisebbségekvédelménekmegerősítésére,valamintjogaikérvényesítésére.
aszlovákfélüdvözölteazújmagyarországiválasztójogiszabályozást,47 amelymegte-
remtetteafeltételétannak,hogyamagyarországiszlovákkisebbségképviseletilehe-
tőséghezjutottazországgyűlésben.

amagyarfélaszakértőitárgyalásokatkövetőenakettősállampolgárságügyében
szorgalmazzaamegfelelőszintűpolitikaidöntésmeghozatalát.Ennekakitételneka
hátterében a szlovák állampolgársági törvény48 2010. évi módosítása áll, amely
kimondja, hogy „ha a szlovák állampolgár kérelemmel, nyilatkozattal vagy a külföldi
állampolgárság megszerzésére irányuló más cselekménnyel kinyilvánított, kifejezett
akaratnyilvánítása alapján, önkéntesen külföldi állampolgárságot szerez, a külföldi

45 Mandiner: Fico: soha nem voltak olyan jók a szlovák–magyar kapcsolatok, mint most.
https://mandiner.hu/cikk/20171017_fico_soha_nem_voltak_olyan_jok_a_szlovak_magyar
_kapcsolatok_mint_most(letöltésideje:2019.január21.).

46 aMagyar–szlovákKisebbségiVegyesBizottságXiii.ülésénekjegyzőkönyve,2016.novem-
ber3.,Budapest.

47 2013.éviXXXVi.törvényaválasztásieljárásról,hatályos:2013.május2-tól.
48 a szlovák Köztársaság nemzeti Tanácsának 40/1993. számú törvénye a szlovák

Köztársaságállampolgárságáról (1993. január13.),melya250/2010.sz. törvénnyel lett
módosítva,hatályos2010.július17-től.
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állampolgárság megszerzésének napján elveszti szlovák állampolgárságát”.49 Ezaren-
delkezés nagy ellenállást és erős kritikát váltott ki a szlovákiai kisebbségek, így a
magyarok,részérőlis.Többesetbenhangsúlyoztákazemlítettrendelkezésösszeütkö-
zésétszlovákiabelsőjogrendszerével,hiszenaszlovákalkotmányvilágosankimondja,
hogy„senki nem fosztható meg akarata ellenére a Szlovák Köztársaság állampolgár-
ságától”.50 Egymásikországállampolgárságánakmegszerzéseugyanisnemjelentifel-
tétlenülazt,hogyazadottszlovákállampolgárleakarmondaniszlovákállampolgársá-
gáról,ígyezakarataellenéretörténik,amiellentétesazalkotmányemlítettcikkelyével.
Ezakettősvagytöbbesállampolgárságotérintőkitételazonbanajogrendszerbenmáig
változatlan,éssokszempontbóllehetneelemezni,azonbanrészletesbemutatásátóle
tanulmánybaneltekintünk.

Figyelembevéveazeddigiutolsóülésújajánlásait,afelek19célkitűzéstfogalmaz-
takmegajövőrenézve,melyektöbbségeakulturálisörökséggel,műemlékvédelemmel
éskulturálisturizmussal;akisebbségiiskoláktámogatásával;különbözőintézmények
kulturális támogatásával;aszlovákiaivasútállomásokésmegállókkisebbséginyelvű
megjelölésével;stb.foglalkoznak.

3.aMagyar–szlovákKVBmunkájánakértékelése–atárselnököksze-
mével

atanulmányutolsórészébenavegyesbizottságmúltbeliésjelenlegimunkájánakérté-
kelését,valamintjövőbeliterveikösszefoglalásátmutatjukbeaKVBkéttárselnökével
készítettinterjúalapján.Természetesenabizottságtöbbitagjának,főkéntkisebbségi
képviselőineknézőpontjaisemlennénekelhanyagolhatókekérdéskörelemzésekap-
csán,azonbanmégisatárselnökökazokaszemélyek,akikaKVBmunkájátelőkészítik,
összefogjákésirányítják.(Megjegyzés:akisebbségekképviselőinekrészvétele,érdek-
érvényesítésükvegyesbizottságokonbelülimódjaiatémahosszabbterjedelmemiatt
egykésőbbi,márfolyamatbanlévőkutatásönállótémájátképezimajd.)

aKVBmagyarországitárselnökitisztségét2015áprilisaótaKalmár Ferenc András,
a Külgazdasági és Külügyminisztérium Magyarország szomszédságpolitikájának fej-
lesztéséért felelős miniszteri biztosa töltibe;abizottságszlováktárselnökepedig2003
ótaMiroslav Mojžita, Szlovákia bosznia-hercegovinai nagykövete.

KalmárFerencandrásegyfajtajógyakorlatkénttekintarra,hogyamagyarkormány
a KVB-ülések jegyzőkönyvei alapján kötelező erejű kormányhatározatot alkot, mely
soránabizottságcélkitűzéseiMagyarországonabelsőjogrészévéválnak.abizottság
ellenőrzésimechanizmusával kapcsolatbanelmondta,hogya feleknem fektették le
ennekalapjait semazalapszerződésben, semazegyes jegyzőkönyvekben,azonban
erreazértnemvoltfeltétlenülszükség,mivelazemlítettmódonkeletkezőkormányha-
tározatokategyébkéntistiszteletbenkelltartaniukazállamoknak.Hozzátetteazonban

49 uo.§9(16).
50 aszlovákKöztársaságalkotmánya(1992.szeptember1.),5.cikkely(2).
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aztis,hogyabbanazesetben,haacéloknemteljesülnek,nincssemmifélekikénysze-
rítőmechanizmus,ésaszankciókhiányamiattafelekkönnyebbenkibújhatnakafele-
lősségésafeltételekteljesítésealól.

a vegyes bizottság jövőbelimunkáját illetően, amagyarországi társelnök szerint,
javulástlehetneelérniazáltal,hapéldáulmindkétállammegtartanáaz1995-ösalap-
szerződés rendelkezéseit. Emellett a KVB alapvető kérdések megvitatásának helye
lehetajövőbenis,mintpéldáulakisebbségekkollektívjogainakkérdésköre,melyről
rendkívülfontoslenneegyeztetéstfolytatni.akollektívjogokelismerésenélkülugyanis
az államok integrációs célkitűzései asszimilációhoz vezetnek, és ez nemcsak
Magyarországésszlovákiavonatkozásábanjelenikmeg.abbanazesetben,haanem-
zetikisebbségeknemgyakorolhatjákközösségijogaikat,nagyesélyvanarra,sőt,telje-
senbizonyos,hogyazemlítettcsoporterőteljesszámszerűfogyatkozásától,majdeltű-
nésétőlkelltartanunk.

abizottságmunkájántúlazonbanmáscsatornákonisfolytatnikellakétoldalúkap-
csolatokjavítását;aminiszteribiztosszerintilyenlehetneamultilaterálisintézmények-
ben való közösmagyar–szlovák fellépés a kisebbségek jogainakbiztosítása érdeké-
ben,illetveamárműködőV4keretébenislehetőséglenneúj,közöscélokmegfogal-
mazására,nemcsakgazdasági,hanemkisebbségiegyüttműködéskeretébenis.

MiroslavMojžitaszlováktárselnökaKVBmunkájátamagyar–szlovákalapszerződés,
főkénta15.cikkrendelkezéseinekgyakorlatbaültetésekéntlátja,melyrendkívülisze-
repettöltbeakétoldalúkapcsolatokjavítása,fejlesztéseszempontjából,ésmelynek
kitételeima isugyanúgyérvényesekéskövetendőek.aKVBmegfelelőcsatornaként
működikannakérdekében,hogyanemzetikisebbségekügyétakétországfelkarolja.
abizottságszlováktagozatábanrésztvevőmagyarkisebbségképviselőinekszemélyé-
velkapcsolatosanatárselnöknemfogalmaztameg,hogyrészvételüketmilyenfeltéte-
lekalapjánhatározzákmeg,tehátkik,melyszervek,szervezetekvesznekésvehetnek
résztamunkában.Ezszlovákiaiszintenkorántsemegyértelmű,hiszentöbbszakmai-
kisebbségiszervezetisérdemes(lenne)arra,hogyaKVBszlovákoldalitagozatábana
magyarkisebbségképviseletébenrésztvegyen,ígyazetémakörvizsgálataajövőbeli
kutatásszempontjábólfontos,elemzésrevárókérdés.

aszlováktárselnökúgyvéli,hogyajegyzőkönyvekelőkészítésénekmódjaazeddi-
giekbennagyonjólműködöttakétországközött,atervezetegymásszámáravalóelő-
zetesmegküldésenagybansegítiasikeresegyeztetést, ígyezta jövőben ishasonló
módonkellfolytatni.aszlovákkormánykétKVB-ülésközöttiidőszakbanigyekszikacél-
kitűzésekmegvalósítására,hiszenszlovákiábaniskormányhatározatformájábanvál-
nakajegyzőkönyvekabelsőjogrészévéazilletékes,megvalósításértfelelősszervek
megnevezésével, így időről időre felhívja a kormány az ezáltal érintett intézmények
figyelmétisaközreműködésfontosságára.

anagykövetkiemelteakétországeurópaiunióscsatlakozásánakjelentőségét,mivel
ezáltalakétországközöttiegyüttműködéslehetőségeiisbővültek,beleértveanemzeti
kisebbségekvédelmét.Emelletta21.századbannemcsakújkooperációslehetőségek,
hanemújkihívásokismegjelentek,ezértfolyamatosanmegkellvizsgálniazalapszerző-
désrendelkezéseinekteljesülését,valamintazelőfordulónézeteltéréseket,problémákat
orvosolnikell.Egyebekközöttezért is rendkívül fontos,meghatározóésegyedülállóa
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KVBmunkája,hiszennemcsakazegyüttműködéstfejleszti,hanemakétországközötti
problematikuskérdésekmegoldására,tisztázásáraislehetőségetad.

a társelnökök rövid értékeléséből kitűnik, hogy mindkét fél rendkívül fontos és az
együttműködéstelősegítőfórumkéntjellemziabizottságot,amelyelmélyítiakölcsönös
bizalmatafelekközött.Hangsúlyoztákannakjelentőségét,hogyazelkezdettmunkáta
jövőbenisfolytatnikell.azerősebbkritikákmegfogalmazásátólmindkéttárselnöktar-
tózkodott,amiabbólaszempontbólérthető,hogyamegalapozottbarátilégkörtésjó
kapcsolatotszeretnékmegőrizniésfejleszteni,melynekszempontjábólapozitív,előre-
mutatómegnyilvánulásokacélszerűek.lehetőségvanakétországközöttiegyüttmű-
ködésjövőbelibővítésére,mélyítéséreavegyesbizottságonbelül(is);aV4keretében
azonbanezidáiganemzetikisebbségekügyenemvagycsakigenkorlátozottmérték-
benkerültterítékre,ésezazelkövetkezendőidőkbenisvalószínűtlennektűnik.Emiatt
valóbanfontossáválikaKVBmunkájának,akommunikációnakafolytatása,valamint
minélegyértelműbbcélokmegfogalmazásaanemzetikisebbségekjogainakbiztosítá-
savégett,illetvenemutolsósorbanecélokténylegesmegvalósítása.

4.Következtetések

atanulmánycéljaaMagyar–szlovákKisebbségiVegyesBizottságeddigitevékenységé-
nekismertetésevolt,elsősorbanabizottságijegyzőkönyvekelemzéseáltal,kiemelve
azadottidőszakokbóltöbbsarkalatostémakört.

Megfigyelhető,hogyafelekközöttiegyüttműködésazéveksoránjelentősmérték-
benbővültésmélyült,amitnemcsakacélkitűzéseknövekvőszáma,hanemkonkrét
tartalmukismutat.Ezzelszembenállazonbanamegvalósításhozszükségespolitikai
akarat,illetvesokesetbenapénzügyikerethiánya,hiszenakorábbiülésekrendkívül
sokajánlásajelenikmegazúj jegyzőkönyvekben,melyekmegvalósításanemtörtént
vagytörténikmeg.Tényazonban,ahogyanezttöbbjegyzőkönyvismegemlíti,hogyaz
ajánlások többsége nemegyszeri feladatként jelenikmeg, hanem teljesítésük hosz-
szabbidőtigényel,illetvefolyamatosanteljesül,azonbanamegvalósítássokesetben
nememiattkésik.

abizottságokmunkájánakkoordinálásáértfelelősszervekazéveksoránmindkét
országbantöbbszörváltoztak,amiegyfajtatermészetesfolyamatnaktekinthető,afoly-
tonosságotazonbanmindenképpennehézkessé teszi. Emellett amagyar és szlovák
tagozatbizottságifelépítésenemmeghatározottsemazalapszerződés,semajegyző-
könyvekáltal.Ezfőkéntakisebbségekképviselőinekszemélyemiattproblematikus,és
magávalvonjaaztakérdést,hogymegfelelőmódonvannak-eképviselveakisebbségi
csoportok a bizottságon belül, illetve érdekeiket sikerül-e hatékonyan érvényesíteni.
ahogyanmárazelőzőekbenemlítésrekerült,akisebbségekképviselőineknézőpontját
isfeltérképezőtovábbikutatásravanszükség,hogypontosabbképetkapjunkarról,ők
hogyanértékelikaKVB-banbetöltöttszerepüket,valamintcéljaikatmilyenmódontud-
jákmegvalósítaniazadottkeretekközött.

szükségvan,illetvevolnaarrais,hogyaKVBidőrőlidőrefelülvizsgáljasajáttevé-
kenységénekhatékonyságát,skész legyenújításokat isbevezetnimindösszetételét,
mindegyébkérdésköröketilletően.
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Másrésztazonbankikellemelni,hogyabizottságimunkánakésatárgyalásoknak
köszönhetően több fontos célkitűzés megvalósítására is sor került, illetve a közös
együttműködés megfelelő hátteret biztosított a vitás kérdések megvitatásának, az
ellentétek visszaszorításának, és közelebb hozta egymáshoz a feleket a megoldás
kereséseésajókapcsolatokkiépítésénekérdekében.aKVBvalójábannemegyiknap-
rólamásikrapróbálmegoldásokatkeresniegyesproblémákra,illetveelőmozdítania
nemzetikisebbségekjólététésjogaiknakvédelmét,hanemlépésrőllépésre,fokozato-
sanhalad,amiéveket,sőtévtizedeketveszigénybe.annakellenére,hogytöbbtéma-
körrelkapcsolatosanaközösnézőpontkialakításanehézkesenhalad,számottevőterü-
letensikerültelőrelépéstéssikereketelérni,amiabizottságitagokmunkájánakérde-
me,ésamelyet,egyetértveatárselnökökszavaival,ajövőbenisfolytatnikell.
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Csilla Varga
THE PasT, THE PrEsEnT anD THE aCHiEVED rEsulTs oF THE Hungarian–sloVaK joinT
CoMMiTTEE

Theprotectionofanddealingwithnationalminoritiesingeneralcanbecarried
out on three different levels: onmultilateral, bilateral, and domestic level. The
multilateralscopeincludesactivitiesofinternationalbodiesurgedbystatesdevo-
tedtotheissue.atdomesticlevel,countrieshavethepossibilitytosecurediffe-
rentrightsfornationalminoritieslivingontheirterritories,basedontheirmino-
rity-relatedapproach.Thepresentpaper,however,examinesthebilateralscope
ofcooperationinsupportofnationalminorities,whichcooperationcanbeachie-
ved through bilateral treaties and agreements. The paper also focuses on the
workofthejointslovak–HungarianCommitteeonMinorityaffairsestablishedin
1995bytheBasicTreatysignedbetweenthetwocountries.
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gyarMaTi EniKő
„Közepességgelifjakatnemlehetvonzani”

PfeifferMiklóspápaiprelátuséskassainagyprépost
életútjáról(1887–1979)

EniKő gyarMaTi
„itisnotPossibletoattractyoungPeoplewithMediocrity.”ThelifePathofPapalPrelateandgrand
ProvostofKošiceMiklósPfeiffer(1887–1979)

Keywords:switzerland,ProchászkaCircles,Košice,Kassa,Dominicanorder,Hungarianminorityinslovakia

a tanulmány címéül kiválasztott mottó Pfeiffer Miklós svájci emigrációjának idején,
1952.július1-jénkerültbenaplófeljegyzéseiközé.aszerzetesiutánpótláshelyzetérőla
következőgondolatokatjegyezteleezenanaponaszerző:„Tegnapestejöttegynapos
rekollekció [emlékezés]növendékeinkszámáravalómegtartásárag.rywalskiPaskál
svájci kapucinus. Kevés pappal értettem meg magamat olyan jól, mint vele; […].
Hosszanbeszéltünkapapiésmindkétnembeliszerzetesihivatásokritkulásáról.igazat
adottnekem,hogyennekfőoka,hogy–főlegavilágipapság–nemműködiksokeset-
benúgy,hogyazlelkesifjakravalóbanvonzólegyen.azegyháziakrészérőlegészéletük-
keltanúságtételkelleneavalóbankisugárzókereszténységmellett:akkormennyiségileg
és minőségileg lenne kellő utánpótlás. Közepességgel ifjakat nem lehet vonzani.”1
EnnekamottónakajegyébentekintemátPfeifferMiklóséleténekállomásait.

PfeifferMiklós hosszúmúltú, tehetős soproni családban született 1887.március
12-én(Házi1982).1904tavaszánBudapestentettérettségivizsgát,majdugyanennek
atanulmányiévneka téliszemeszterébenegyedülimagyarhallgatókéntkezdtemeg
egyetemitanulmányaitaFribourgiEgyetemen.asvájcifribourgiakadémiát1889-ben
emeltékegyetemirangra,ezazegyetemamainapigaDomonkosrendirányításaalatt
áll.Természetesenamagyarhallgatókközöttazegyetemteológiaikaravoltalegnép-
szerűbb.1898és1918közöttahúszévalattfelvettnegyvenhárommagyarhallgatóból
harminckét főválasztottaa teológiaikart,hetenbölcsészettudományokathallgattak,
hármanfolytattakjogitanulmányokat,éscsupánegymagyarhallgatójelentkezettater-
mészettudományikarra(szögi2000,25–26.p.,74.p.).azEgyeteminagykönyvbejegy-
zéseiszerintPfeiffer1908-banszerzettbaccalaureatus címetcumlaudeminősítéssel,

1 MagyarországiDomonkosrendtörténetigyűjtemény,Vasvár.PfeifferMiklóssvájcinaplófel-
jegyzései.DiariumvonDr.Vic.[arius]Pfeiffer.orsonnens,1952.június16.–augusztus22.
1–67.p.itt:6–7.p.

Fó
ruM

Társadalom
tudom

ányiszem
le,XXi.évfolyam

2019/2,som
orja



1910-ben litentiatust szinténcum laudeminősítéssel, végülpedigelsődoktorátusát
1913-bancumlaudeminősítésseladoktoriértekezésért,ésmagnacumlaudeminő-
sítéssel a szóbeli vizsgáért.2 Doktori értekezését amagyarországi dominikánus rend
alapításánaktörténetérőlkészítetteel.3

1913 novemberétől püspöki levéltárosként és könyvtárosként dolgozott Kassán.
1914augusztusábanneveztékkiazerkölcs-,hit-ésszociológiai tudományokrendes
professzorává a Kassai Teológiai Főiskolán.Mivel a háborúmiatt a főiskola néhány
hónapig,átmenetileg,szüneteltetteazoktatást,aprofesszorgyakornokimunkátvállalt
aMagyarnemzetiMúzeumkönyvtárában.Ennekamunkánakafolyamánbíztákmeg
1915nyaránelsővilágháborússvájcianyagokgyűjtésével.azúgynevezetttudományos
gyűjtőútlehetővétetteszámáraatalálkozástszámoskorábbitanárával,ismerőseivel,
egyháziéskatonaikapcsolatairévénpedighasznos,informálisútontovábbíthatóinfor-
mációkhoz juthatottanyugatihadviselő felekről. (gyarmati2016,97–107.p.).1916
telétőlakassai székesegyházolvasókanonokja lett többekközöttédesanyja, lóskay
gáborné jelentősanyagi támogatásánakköszönhetően.4 akanonok tagjavoltméga
kassai lelkészi és oktatási hivatalok felvételi bizottságának, a szent Tamás
akadémiának,ésabudapestiMagyarTörténelmiTársulatnak.

1918nyaránvisszatértaFribourgiEgyetemre,hogymegszerezzebölcseletidokto-
rátusát.5 Még1918.március20-ánakassaipüspökközvetítésévelnyújtottabeadok-
tori vizsga letételére vonatkozó kérelmét a Fribourgi Egyetem Bölcsészettudományi
Karán.Doktoriértekezésénektárgyáulazokosságvizsgálatátválasztottaarisztotelész
ésaquinóiszentTamásetikájában.6 aszóbelivizsgáraésavédésre1918.július20-
án,egyvasárnapinapon,délelőtt10és12óraközöttkerültsor.Főtárgykéntfilozófia-
történetből,melléktárgykéntrendszerezőfilozófiábólésáltalánostörténelembőlvizs-
gázott,azösszértékelésszerintmagnacumlaudeminősítéssel.7

2 Le Grand Livre „Promotorum ad Grados Academicos in Facultatae Theologica” ďUniversité
de Fribourg. a vonatkozó források megküldését Christine Fracheboud-nak (archives de
ľuniversitédeFribourg)köszönhetem.

3 Die ungarische Dominikanerordensprovinz von Ihrer Gründung 1221 bis zur
Tatarenverwüstung 1241–1242. zürich,1913.

4 Pfeiffer gyula, PfeifferMiklós édesapja fiatalon elhunyt. édesanyjamásodik férje lóskay
gáborosztrák–magyaraltábornagyvolt.Pfeifferirmának,azédesanyánakszületésiéshalá-
lozásiadatairólegysvájciforrásanyaghozmellékeltpartecédulanyújtinformációkat.azelha-
lálozási értesítő szerint Pfeiffer irma Bécsben született 1864. október 12-én. Elhunyt
Fribourgban 1962. március 3-án a dominikánus nővérek szent Erzsébet otthonában.
schweizerischesBundesarchiv.CH–BarE2001E#1978–84#3333. [nr.10.] fol.1–17. [6.
sz.melléklet]

5 Faculté des Lettres ďUniversité de Fribourg. Proces-verbaux des examens de doctorat.
Protokolle über die Doktorpromotionen Bd.ii.1912–1919,207–208.p.Ezeknekaforrások-
nakamegküldéséértVeroniqueamey-nektartozomhálásköszönettel.

6 Die Klugheit in der Ethik von Aristoteles und Thomas von Aquin. Freiburg,st.Paulus,1918.
7 Proces-verbaux des examens de doctorat. Protokolle über die Doktorpromotionen Bd. ii.

1912–1919.i.m.208.p.
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anagyHáborúután,1918.november7-énalakultmegazországosPapiTanács,
amelyet száz áldozópap az alsópapság érdekvédelmére hozott létre Budapesten
(Tengely2007,19–67.p.).november25-énKárolyiMihályminiszterelnökhözintéztek
emlékiratot,ebbenazegyházireformoklényegérőlvallottnézeteiketközvetítettékazúj
politikaivezetésfelé.aPapiTanácsirodájadecember20-ánkezdtemegműködését,
elsőésegyetlenkongresszusukat1919.január15–16-ántartottákmeg.azekkorelfo-
gadottprogramegyebekközötttartalmaztaapapnevelésgyökeresreformját,azalsó-
papság anyagi helyzetének rendezését, papi nyugdíjreformot, papi szanatóriumok,
betegpénztáraklétesítését,apárbéréskepeeltörlését,aszolgálatipragmatikabeho-
zatalát, külön budapesti püspökség felállítását, teljes egyházmegyei autonómiát, a
kanonokiintézménykorszerűreformját,abreviáriumreformját,magyarnunciatúrafel-
állítását,kereszténylapokalapítását,ahelyikáplánságokeltörlését,apapitalárköte-
lezőviselésénekegyháziszertartásokravalókorlátozásátésacölibátuskérdésének
megoldását.8 aVilág magánközlés alapján arról adott hírt beszámolójában, hogy az
írásbeliszavazatok53%-aapapicölibátuseltörléséreirányult.9

aPapiTanácsmunkájábanazakkor31évesPfeifferMiklósaKassaiEgyházmegyét
képviselte.ajanuárikongresszusukonAz Egyház és a mai korszak címmeltartottelő-
adást.akérdéstkutatóTengelyadriennkiemelte,hogyazEgyházi Közlöny 1919.janu-
ár19-iszámaerősenmegcsonkítvahoztalePfeifferbeszédét,amelybenamerikaimin-
tákalapjánazintenzívpasztorációmellettérvelt,illetveanépésapapságkapcsolatá-
nakelmélyítésétszorgalmazta.atársadalmikérdésekkelintenzívenfoglalkozókassai
kanonokszemélyéhezettőlkezdvegyakrankötöttekszociáldemokratanézeteket,szel-
lemiséget(Tengely2007,57.p.).szociálisérzékenységeéshumanizmusaszintevitat-
hatatlanvoltmindazokszámára,akikismertékaháborúutánikassaibarakktáborlakói
számáranyújtottanyagiéslelkiszolgálatait(Filep2010,19–25.p.).

1919.január7-énazországoslelkészszövetségkeretébenakeresztényfelekeze-
teklelkésziképviselőiértekezletregyűltekösszeaDeáktérievangélikusiskolatanács-
termében.atanácskozástalapvetőendr.raffaysándorevangélikuspüspökkezdemé-
nyezte,PfeifferMiklósazelőadói tisztet töltöttebe.Ezenazértekezletenhatároztak
arról,hogyaszövetségtárgyalásaibólkizárnakmindenhitvitát, így járulnakhozzáaz
országvallásibékéjéhez.Főcéljuknaktekintettéktovábbá,hogyegyüttműködésthoz-
naklétreakülönbözőhitvallásúszervezetekközött.aszervezetikeretekrőlisdöntöt-
tek: ügykezelésre tisztikart választanak, ügyrendet állapítanak meg. a résztvevők
elképzeléseaztvolt,hogymajdmindenfelekezetethárom-háromlelkészképvisel.10

Pfeiffer nemzetközi kapcsolatainak és nyelvtudásának köszönhetően a katolikus
egyháznemzetközimozgalmainakisaktívanközreműködőtagjávávált.anemhivata-
los egyházszervezeti, hanem társadalmi működést kifejtő, a világi tagokat tömörítő
Katolikusakciómozgaloma20.századelejénkezdtemegaműködését.1920-banfek-
tették le grazban a nemzetközi Katolikus akció (nKa) alapjait. az elnök sigismund

8 aprogramotleközölte:Magyarország, 1919.január17.6.p.
9 Világ, 1919.január17.7.p.

10 országoslelkészszövetség.Sárospataki Református Lapok,1919.január12–19.15.p.
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Waitz innsbruck-feldkirchi püspök mellett a szervezet igazgatójává Pfeiffer Miklóst
választották.11 Xi.Pius1922-benfelértékelteamozgalomtörekvéseit,egyházjogistá-
tusztbiztosítottamozgalomnak,amiegyúttallehetővétetteországoskatolikusakciók
alakulását.aznKaéveskongresszusát1929.augusztus15.és19.közöttBudapesten
tartották.Ezmindenképpenösztönzőleghathatottarra,hogyháromévrerá,1932-ben
Magyarországonismegalakultazországosszervezetük(gianone2010).

a szakszervezeti szervezkedéshez hasonló tömegmozgalom, a Katolikus akció
olyankatolikuskezdeményezésvolt,amelymellőznikívántaapolitikaiésájtatossági
törekvéseket.Egyfajtaernyőszervezetkéntértelmezték,amelyátfogjaameglévőszer-
vezeteket,elsősorbanazegyesületeketésazegyházközségeket.szervezőik figyelme
kiterjedtminden társadalmi feladatra. Korabeli felfogás szerint az egyház így kívánt
alkalmazkodniamegváltozott,demokratizálódóvilágbanazújközéletiéstársadalmi
kihívásokhoz. Fő feladatának tekintette a társadalom visszavezetését az emberi és
keresztényiszolidaritáshoz.Ebbenpedigrendkívülimértékbenszámítottakazalsópap-
ság,aszerzetesekésavilágikatolikusokcselekvőközreműködésére.12 akassaiegy-
házmegyében1939és1945közöttPfeifferMiklóstöltöttebeazigazgatóiposztot.a
Katolikusakciómagyarszakosztályaiközöttpedigévekigvoltaszociáliséskaritatív
szakosztálytanácsosa(gianone2010,295.,303.,165–176.p.).anemzetközikarita-
tívszervezőmunkárólPfeifferszámos tapasztalattal rendelkezettazelsővilágháború
korából.svájciútjánugyanisazottaniVöröskeresztirodájátismeglátogatta,valamint
részletes információkkal bírt a katolikus egyház svájci karitatív tevékenységéről
(Pfeiffer1916,26–34.p.).

Trianonutánimmáronacsehszlovákiaimagyaregyetemiifjúságnevelésevoltegyik
alapvetőelhivatottsága.akétvilágháborúközöttiFelvidékenamagyarkatolikusfőisko-
lásokmozgalmaszabadegyetemielőadásokkeretébenszerveződött,éselőszöraprá-
gaimagyarakadémikusok jogi szemináriumánakszervezésébenzajlott.amozgalom
szervezetikeretétaProhászkaKörökadták,amelyekelsősorbanrádyElemér(1910–
1942)jogászéspublicistakezdeményezésérejötteklétre.rádyszerveztebePfeiffer
Miklóst,akitamainapigamozgalomszellemiatyjaként tartanakszámon.arerum
novarum tanításait követve nemzeti és szociális problémákra igyekeztek válaszokat
adni.az1931.évipápaiszociálisenciklika–aQuadragesimoanno–helyzetelemzé-
séből kiindulva a nagytőkével profitgazdálkodást folytató kapitalizmus csődbe jutott,
ezzel párhuzamosan hatalmas tömegek proletarizálódtak.13 noha a magántulajdont

11 Brevis conspectus operis catholici internationalis „IKA”. Compilavit: nicolaus Pfeiffer.
Cassoviae,1929,16p.Ezarövidáttekintésazelsőnyolcévkongresszusainaktörténetét
kínálja.információtnyújtazéventeegyalkalommal,általábanaugusztusbanmegrendezett
eseményrésztvevőiről,atárgyalttémákról,ésazelőadásokról.PfeifferMiklóspozíciójának
pontosmegnevezése:Praesidensnegotiagerensoperis„iKa”.

12 BanghaBélas.j.,1932. akatolikusakcióproblémalátása. Magyar Kultúra,19.évf.23.sz.
449–458.p.

13 Xi.Piuspápa1931.május1-ienciklikájaarerumnovarumnegyvenedikévfordulójánlátott
napvilágot.aQuadragesimoannoatőkeésamunkaegyenjogúságamellettszálltsíkra.a
modernkereszténytársadalomtanalapelveitmegfogalmazópápaiírásokrólvanszó.
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nemutasítottákel,mégisaztanézetetképviselték,hogyaközjóérdekébenaztkorlá-
toznikell,vagyvalahogyanalárendelniaközjónak(szenttamási1988,304–307.p.).

ElsőkéntaprágaiProhászkaKöralakultmeg1930.november1-jén.Majd1931
szeptemberében a csehszlovák püspöki kar jóváhagyta a Prohászka Körök
szövetségénekalapszabályait.Eztkövetőenazévfolyamánmindenjelentősvárosban
megalakult a helyi kör: a három egyetemi városon – Prága, Pozsony, Brünn – kívül
Komáromban,losoncon,érsekújvárottésKassán(Bajcsi2015,64–65.,68–70.p.).
Fennállásuksoránnyolcországoskongresszustszerveztek.szenttamásiistvánértéke-
léseszerintakongresszusokjelentőségeakitűnőtalálkozásilehetőségekbenrejletta
Katolikus akcióban részt vevő, amegújulást kereső szervezetek vezetői számára. a
ProhászkaKörökakassaikanonokonkeresztüladomonkosokkezdeményezéseibeis
bekapcsolódtak. 1934 szeptemberében például cseh domonkosok rendezték a Viii.
nemzetközi Bölcseleti Kongresszust, amelynek Pfeiffer volt az egyik vitavezetője.
Eszméik és tevékenységük ismertetését szolgálta az Új Élet, amely először rády
Elemér,1935-tőlszenttamásiistván,majdandrásKároly(1917–2004)irányításaalatt
működött,ésaholPfeifferszámosírásttettközzé.

afelvidékimagyarirodalmiéletszervezéséreisszámoskísérlettörtént.alegfonto-
sabb társaságok között foglalt helyet: a Masaryk akadémia (Csehszlovákiai Magyar
Tudományos,irodalmiésMűvészetiTársaság),aszentivániKúriaésaCsehszlovákiai
Magyar irodalmiszövetség (Turczel1994).Úgy tűnik,hogyakassaikanonok inkább
egypolitikamenteskatolikusirodalmiegyesületlétrehozásábanlehetettérdekelt.ilyen
próbálkozáslehetettaPotocsnyjózsefvezetésealattszámosmagyaríróáltal–közöt-
tükMécslászló,PfeifferMiklóséssinkóFerenc–tartott1933.évifebruáriharmincfős
alakulóülés.Egypozsonyi rendőr-igazgatósági jelentésszerint,amelyalapjánegyéb-
ként az alapítási kérelmet később elutasították, a kassai kanonokot szemelték ki
ennek az újonnan alakítandó egyesületnek az elnökévé. a problémát azonban
csehszlovákállampolgárságánakahiányaképezte,nembeszélvearról,hogyszámos
terhelőinformációalapjánacsehszlovákállamellenségekénttartottákszámonasze-
mélyét.TurczellajosvéleményeszerintPfeifferMiklósugyanszerepetvállaltaKárolyi-
kormányban, de a jelentés eltúlozta, eltorzította annak körülményeit (Turczel 1994,
91–92.p.).PfeifferMiklóstvégülmegválasztottákaCsehszlovákiaiMagyarKatolikus
szentPálirodalmiszövetségelnökévé.

amagyarközszellemalakításátszámostársaságcélultűztekimagának.aKazinczy
Társaságbevettgyakorlatszerinttudományosvitaestekkeretébenadottalkalmatszo-
ciáliskérdésekkifejtésére.PfeifferezekenavitaestekenelsősorbanaQuadragesimo
annolényegérőlésáltalábananevelésrőltartottelőadásokat.akisebbségiéletkérdé-
seit,anacionalizmust,amagyarságésazsidóságproblémájáttöbbnyiremáselőadók
fejtették ki (szeghy-gayer 2016, 217. p.). ami azonban a fiatalság jövőjét illette, a
kisebbségimagyarközéletszereplőjekénttermészetesenszámosvitaestennyilvánított
véleménytanevelésterénésszociáliskérdésekben.PfeifferMiklósszemélyétőlazon-
banalapvetőenállttávolazaktívpolitizálás.Fontosközszereplőként,akatolikusegy-
házszolgájakéntfeladatánaktekintetteatársadalmikérdésekbenvalóállásfoglalást.
Újszemléletűnézeteialapjánakadtak-akadnak,akikszemélyétbizonyoshelyzetekben
ellenzékikéntérzékelték,interpretálták.1938.augusztus3-ánvitathatatlanulrésztvett
egypolitikaitalálkozón,MilanHodža(1878–1944)csehszlovákminiszterelnök(1935–
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1938között)fogadásán.Húsbavágókérdés,acsehszlovákminiszterelnöknemzetiségi
törvényjavaslata isterítékenvolt.amegjelentmagyarközszereplőkazonbanbajosan
képviselhettekhivatalosálláspontot,hiszenEsterházyjános(1901–1957),azEgyesült
MagyarPártvezetőjenemvoltjelen.aztakívánságátjuttattaelatanácskozásonrészt
vevőkhöz,havéleménytisnyilvánítanak,akkorezlehetőségszerintlegyenapártállás-
pontjávalvalóazonosulás(simon2010,152.p.).andrejTóthapolitikailobbyműködé-
sekapcsánmutattabe,hogyjanjiřírückl,aBeneš1935.évimegválasztásándolgozó
bizalmi ember a kassai kanonokot is felkereste, ésmeg kívánta őt nyerni amagyar
keresztényszocialisták támogatásához. arra, hogy bármilyen szerepet játszott volna
PfeifferMiklósapolitikaiérdekekközvetítésében,atanulmánynemtértki(Tóth2014,
1525–1526.p.).

azelsőbécsidöntésután,aFelvidékegyrészénekMagyarországhozvalóvisszaté-
résétkövetőenazúgynevezettkétmagyartársadalom–amagyarországitöbbségiés
afelvidékikisebbségimagyarság–közöttikonfliktusszélesközbeszédtárgyávávált.
szlovákiaimagyarírók1939áprilisánakelejénabudapestiPilvaxkávéházbantízpont-
bólállóhatározatothoztak,amelytulajdonképpenaFelvidékkelkapcsolatosújmagyar
kormányzatipolitikátérintőkollektívkritikávalvoltegyenértékű.aPfeifferMiklósáltal
isaláírthatározatkövetelteamegszerzettfelvidékieredményekésintézményekfenn-
tartását,mitöbb,továbbifejlesztését,éselutasítottaamagyartársadalombanváltozat-
lanultovábbélőkiváltságokrendszerét.javasoltákabevezetettközép-ésfelsőoktatási
tandíjeltörlését,anépművelőiállásokhelyihivatalnokokszámáravalófenntartásátés
decentralizáltkulturálisközpontoklétrehozását(szeghy-gayer2016,222.p.).

PfeifferFelvidéki szellem címűírásábankiemelte,hogyafelvidékimagyarsághúsz
évalattjelentősintellektuálisgazdagodásonmentkeresztül:demokratikusangondol-
kodik,magasatoleranciaképessége,nyitottéskészmásokértékeinekazelismerésé-
re.Csehszlovákiademokratikusésszociálisberendezkedésétazáltalánosválasztójog-
gal,ademokratizáltközigazgatással,aszociálpolitikaitörvénykezésselésamegvalósí-
tott földreformmal nagyra értékelte, és tudatosítani kívánta, hogy ebből a felvidéki
magyarságisrészesült.amagyarságkisebbségihelyzetepedigmegerősítetteaközös-
ségösszetartozás-tudatát.14 a felvidékiközszereplőkegyregyakrabbanadtakhangot
azon véleményüknek, hogy az anyaország helytelenül ítéli meg a Felvidék helyzetét
(rácz2006,209–215.p.).abefogadóanyaországszámáraafelvidékimagyarkisebb-
ségradikálisvolt,ahagyományosmagyartársadalmirenddelszembenálló.

azimmáronkassainagyprépostszinténnemértettegyetazúgynevezettneobarokk
magyar társadalmi szemlélettel (Filep 2007, 119–122. p.). szekfű gyula vonatkozó
nézeteiélénken foglalkoztattákPfeifferMiklóst is.azakkorinemzetiéletésnemzeti
neveléslegnagyobbakadályakénttekintettaneobarokkszellemiségre.afogalomban
bennevoltahelytelenülfelfogottéstúltengőegyéniésosztályöntudat,tekintélytartás,
azemögérejtőzőgőg,illetveazegyéniéscsoportönzés.Ennekaszellemiségnekafő
jellemzőjekénttartottaszámonazeltávolodástmindenfajtademokratikusésszociális
tartalmúközbeszédtől,aközérdekellenesenmegnyilvánulóatyafiságot,valamintapro-

14 PfeifferMiklós:afelvidékiszellem.Új Élet, 1939,8.évf.4.sz.219–230.p.
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tekciósrendszert.érdemestudatosítaniazonban,hogyPfeiffernemkívántaajelensé-
getáltalánosítaniésazegészmagyartársadalomrakivetíteni.sokkalinkábbenneka
szemléletnek ésmagatartásnak a társadalom-lélektanimozzanatai érdekelték, és a
katolicizmusértékeimenténkívántaezeketértelmezni.15

aProhászkaKöröknekavisszatéréstkövetőelsőországoskongresszusánPfeiffer
úgyfogalmazott,hogyamagyartársadalomúriésnemúrirészrevalómerevésanti-
szociális kettéválasztása idegen a felvidéki fiatalok számára. Mindazonáltal, vagy
éppenezért,akongresszusibeszámolójábanfőfeladatkéntajánlottaahazájábavisz-
szakerült felvidékimagyar ifjúságotmegismertetni amagyarországi életművelődési,
gazdasági és társadalmimozzanataival. a prohászkásokat olyan szellemi elitmozga-
lomkéntjellemezte,amelyszerintanemzetjövőjeazonállvagybukik,mennyiresikerül
a nép legszélesebb rétegeit gazdasági, társadalmi és szellemi jólétbe emelni. a
ProhászkaKöröktagjaiszámára,mivelaQuadragesimoannopápaikörlevélgyakorlati
alkalmazásától várták az égető gazdasági és társadalmi problémák megoldását, a
szakmákszerintiszervezkedés,ahivatásszervezetfontosszerepetvitt.Pfeifferazt is
hangsúlyozta, hogy a kisebbségi élet mindenképpen pozitív kihatással van a népi
közösséggondolatára.16

akorabelimagyarsajtóbanintenzívvitabontakozottkianépigondolatértelmezési
alternatíváiról. Két fő irányzatnak a nézetei ütköztek ebben a társadalomszemléleti
eszmecserében.anépiirányafalusimagyartársadalomtársadalmi,gazdaságinehéz-
ségeinek feltárására helyezte a hangsúlyt, míg a népi jelzővel szemben tartózkodó,
elutasítóirányazúrihagyományokápolásátrészesítetteelőnyben.Pfeifferfelfogásaa
népigondolatrólegyfajtaegyetemesintegrációsnépifogalomvolt,melyamagyarság
legszélesebb rétegeit kívánta integrálni emberhezméltó életszínvonal biztosításával
mindanyagi,mindszellemitéren,valamintemberiméltóságánakmegbecsülésével.17 a
magyarnemzeti,népigondolatazőszámáramindenmagyartestvériközösségétjelen-
tettetársadalmi,vagyoni, felekezetikülönbségrevalótekintetnélkül.Vallásiértelem-
ben is integrált ez a gondolat, hiszen egyházi hovatartozás és egyházhűség szintén
nemjelentettekszempontot.afelekezetekenátnyúlóegyüttműködéseszméjemindig
ismeghatároztamunkásságát.érdemesazonbankiemelni,hogyPfeifferkifejezetten
nemkívántcsatlakoznisemelyiknépieszmerendszerhezsem,egyértelművétette,hogy
egyfajtavégletességetérzettmindkettőben.Habelegondolunk,valóditársadalmiinteg-
rációlehetetlenkizárólagostársadalmikoncepciómellett.18

Pfeiffer számos írásábanhúzta alá a közösségi gondolat jelentőségét. Úgy vélte,
hogya19.századaszélsőindividualizmuskoravolt,azakkorérvényesülőegyéniesség

15 Nemzetnevelésünk legnagyobb akadálya a neobarokk szellemiség. andrásKárolyszerkesz-
tőbeszélgetéseDr.PfeifferMiklóskassaikanonokkal.Klny.azÚjélet1943.évijúniusiszá-
mából.Kassa,1943.15.p.

16 PfeifferMiklós:1939.a felvidékiprohászkásokkassaikongresszusáról.Katolikus Szemle
53.évf.10.sz.598–560.p.itt:599.p.

17 PfeifferMiklós:amihezragaszkodnunkkell!Új Élet, 1942,1.évf.8.sz.225–227.p.
18 PfeifferMiklós:Tisztábanvagyunk…Új Élet, 1942,1.évf.3.sz.81.p.
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azonbanszélsőségességemiattcsődötismondott.Hapedigezígytörtént,akkora20.
századeszményelegyenazegyénnekaközösségbenvalófeloldása,anemzetiésavér-
ségiösszetartozásalapján.aquinóiszentTamásközösségrőlvallottgondolataimeg-
erősítettékPfeiffertabbélimeggyőződésében,hogyanemzetialaponvallottközösségi
gondolathozkereszténységnélkülnemlehetettvolnaközelebbjutni.19 ahhozazonban,
hogyaközösségigondolatagyakorlatbanérvényesüljön,orvosolnikellegysúlyostár-
sadalmi problémát, nevezetesen az új értelmiségi nemzedék gyökértelenné válását.
Pfeifferezértkifejezettenüdvözölteaztazállamitörekvést,melytöbbszázfalusifiatal
számrabiztosítotttámogatástazoktatásban.rossznaktartottaanevelésbenhasznált
szó- és fogalomkészleteket, ésúgy látta, hogya gyökértelenné válásútján változást
csakúgylehetelérni,hagyökeresenszétválasztják,javítják,majdelkerülikazerkölcsi
értékelésésa társadalmi osztályozás szó- és fogalomhasználatát.20 anépi gondolat
jegyébenadiákjólétikérdésselkapcsolatbanpedigaláhúzta,hogyégetőszükségvolna
katolikus egyetemi kollégiumok létrehozására. Ezek az intézmények tagadhatatlanul
alkalmasaklennénekarra,hogyalegmagasabbtanulmányokatfolytatófiatalokmeg-
őrizzékanéppelvalóegyüttérzéslelkületét.„akihosszabbidőttöltöttkülföldön,sokat
utazottésalaposanbeletekinthetettkülönbözőországokéletébe,azelőttvilágos,hogy
anépigondolatterjedésére,erősödéséreafentiértelembenamagyarnemzetiéletben
sorsdöntőenéséletbevágóanszükségvan.”21

1943nyarán,aszárszóikonferenciávalközelazonosidőbenkatolikustalálkozóra
került sorgyőrött. aporVilmospüspökkezdeményezésére valamivel többminthúsz
közéletiszemély tanácskozásragyűltössze1943augusztusábanaPüspökvárban.a
megbeszélés egyik eredményeként döntés született a Katolikus szociális népmoz-
galommegszervezéséről,alapjainaklerakásáról(gergely1993).agyőrikonferencián
egyebekközöttaztismérlegelték,hogyújkereszténypártotalapítanak,ezazelképze-
lésakkor azonbannemvalósultmeg (gergely1987,20.,30–31.p.) a tanácskozás
meghívottegyháziszemélyeiközöttvoltPfeifferMiklóskassaikanonok,pápaiprelátus
is.agyőrititkostalálkozónképviseltnézeteinekrekonstrukciójáhozaz1942.évideb-
recenikonferenciánelhangzott, akatolikusegyházésanemzetiségekkapcsolatáról
szóló előadása nyújthat – persze nem kizárólagosan – támpontokat. a történelmi
Magyarországegyesterületeinekvisszacsatolásautánkialakulthelyzetértékelésefon-
toshelyetfoglaltelugyanisebbenazelőadásában.„1938őszeótanemegyszerűen
csakmásnyelvenbeszélőnépcsoportokatkaptunkvissza,hanemteljesnemzeti,tehát
sajátállamiöntudattalbírónemzeteknekMagyarországhozcsatolásaáltalnemzetki-
sebbségbe került részeit. Ezt a lélektani tényt és változást nem látni: struccpolitika
lenne; tehátaquinó-iszentTamásszerinta «peccatumstultitiae »-nek,magyarulaz
ostobaságbűnénekegyneme.”Pfeiffervéleményeszerintezekkelazújadottságokkal
számolnikell,azaznemkelleneottfolytatni,ahol1914és1918közöttabbahagyták.

19 PfeifferMiklós:Közösségigondolat.Új Élet, 1942,1.évf.1.sz.2–3.p.
20 PfeifferMiklós:Tehetségkiválasztás.Új Élet, 1942,1.évf.2.sz.62–63.p.
21 PfeifferMiklós:amihezragaszkodnunkkell!Új Élet, 1942,1.évf.8.sz.227.p.
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Ebbenazelőadásábaniskitértarra,miértlátjaaneobarokkszellemiségetanem-
zetiségiekkelvalóhelyesbánásmódfontosakadályának:„azévről-évrebefolyásosabb
neobarokk társadalomszemléleta tekintélytartásörvealatt tele vanolyankasztszel-
lemmel,lefelémegnyilvánulóegyéni,vagytársadalmigőggel,lenézéssel,lekicsinylés-
selésazemberiönérzetetsértőbánásmóddal,amelyakisemberbenazelnyomottság
ésazelkeseredésérzetét,hapedigmásnemzetiségű,anemzetielnyomatásérzetét
kelti.Már pedig a nemzetiségi kérdésnyolcvan százalékaa kisemberrel való helyes
vagyhelytelenbánásmódnakakérdése.utóbbipedigvégelemzésbenítélőképességés
tapintat kérdése. Egyébként a neobarokk kitermelte társadalmi gőg és lenézés az
erkölcstanban elsősorban a kevélység bűnéhez, a szociális beállítottság hiányának
bűnéhezsorolandóéssokszorezenfelüla«stultitia»(önhibábóleredőostobaságés
korlátoltság)bűnéhezis.Egyértelműenottrejlikasorokközöttaszomorútapasztalat,
hogy az első világháború elvesztéséből fakadó állami megsemmisülés kudarcos
tapasztalata sem tudott változást előidézni a nemzeti kisebbségekkel kapcsolatos
magyargondolkodásmódban.Úgytűnik,hogyezalélektaniállapotmárasemtűntel,
nem csupán nemzeti, hanemmindenfajta, tehát nem csak nemzetiségi, kisebbségi
gondolkodásellengenerációrólgenerációraújabbformákatölt.”

akulcsotaproblémamegoldásáhoznemiselsősorbanaszociálisintézményeklét-
rehozásábanvéltefelfedezniPfeifferMiklós,hanem–mintaztakiragadott idézetek
alátámasztják – a szociális szellemiségű bánásmódban. a helyes nemzetiségi és
kisebbségi magatartásra a következő ajánlást fogalmazta meg: univerzális, széles
integrációsalaponalkalmazandónépiszemlélet,szociálisérzékenységetmutatótársa-
dalmiszemlélet,a„tűszúrásokpolitikájának”mellőzése,pozitívlelkületéskeresztényi
együttérzés„nagyvonalúanegybekapcsoltérvényesítése”.22

PfeifferMiklósaközösségieszmétkoraleghatalmasabbvezérgondolatakénttartot-
taszámon.számáramintkereszténygondolkodóéskutatószámáraezértkínálthálás
feladatot az aquinói mester közösségről szóló tanításainak kifejtése, közvetítése.23
1944-ben,aháborúokoztanagy válságokközepetteazönzetlenségmegtartásának
nehézségeiről, feladatairól írt rövid, bátorító cikket. az Új Életben ez volt az utolsó
írása.24 aszámosvilágvallásáltal vallottegyetemesemberiérték,azönzetlenségaz
erkölcsiségbiztosépületénekfelépítéséhezkínálalapot.azuniverzálisnaktekinthető
felfogásszerintazönzetlenségmotivációjanagyobbgaranciaazigazságraésazegyen-
lőségre,mint a jog. a közösségi intézmények jóműködtetése így függhet az emberi
értékekmegfelelőérvényesítésétől.

a Felvidék visszakerüléseMagyarországhoz PfeifferMiklós tevékenységi körében
bővülést,gazdagodásthozott.Csárszkyjózsef(1886–1962)kassaipüspökafelvidéki
katolikusságlegfontosabbfeladatakéntjelöltemegazanyaországikatolicizmuséleté-

22 PfeifferMiklós:A katolikus Egyház és a hazai nemzetiségek. (Elhangzottadebreceninem-
zetiségielőadássorozaton1942.augusztus12-én.)1943,[H.n.]39.p.

23 PfeifferMiklós:A szociális igazságosság Aquinói Szent Tamásnál.Előadásasoproninyári
egyetemen1943.július17.Bp.,1943,13.p.

24 PfeifferMiklós:Önzéshelyett.Új Élet, 1944,3.évf.7–8.sz.194.p.
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bevalóbekapcsolódást.25 1939.februárelejénneveztekiPfeiffertazactioCatholica
kassaiegyházmegyeiigazgatójának.26 1944-reazegyházmegyeizsinativizsgálóbizott-
ságtagjábólelnökkélépettelő,továbbraisegyikevoltazegyháziszentszékbíráinak,
betöltötte az egyházmegyei főtanfelügyelői tisztséget,majd püspöki helynöke lett az
elűzöttMadarászistvánpüspöknek.27 Pfeifferszemélyétazonbanugyanúgytámadások
érték,mintMadarász istvánt,azáltalukkinyilvánítottkeresztényi toleranciátgyakran
interpretáltákszlovákbarátságként,valamintnézeteiketakadálynakvéltékazoktatás
útjántörténőmagyarosításpolitikájában(simon2014,146–147.p.).

amásodikvilágháborúelvesztéseMagyarországrészérőlaFelvidékmagyarlakossága
számárakétalternatívátkínált:ragaszkodnakamagyarságukhoz,vagylemondanaknem-
zetijogaikról.az1945-tőlérvénybeléptetettBeneš-dekrétumokszemélyiésvagyonijog-
fosztottságraítéltékazidentitásáhozragaszkodómagyarságot(szarka2007,20–27.p.).
PfeifferMiklósilyenkörülményekközöttCsehszlovákiaelhagyásárahatároztaelmagát.
1947. december 9-én távozott Kassáról, és 1948. február 14-ig a Prágai apostoli
nunciatúravendégevolt.MajdezenanaponaVatikánútlevelével,aswissairfedélzetén
érkezettmegsvájcba,zürich–Dübendorfrepülőterére.Emigrációjánakezenrészleteiről,
valamint svájcban töltött első éveinek tevékenységéről a svájci külügyminisztériumnál
1962-banindított jogsegélykérelemkapcsánfolytatott levelezésbőlszerezhetőinformá-
ció.28 azittleírtakszerint1948és1952közöttaromontmellettiorsonnensbantalálható
szentMárianevelőintézetintézetilelkipásztoravolt.Eztkövetőenkétévenkeresztültöl-
töttebeugyaneztazállástaFribourgmellettfekvőVillars-les-joncs-bantalálhatóinstitut
dubonPasteurintézetben.svájciállampolgárságánakmegszerzéséig–1955.november
9-ig–nemhagytaelsvájcot,leszámítvaegyháromhónaposrómailátogatástésrövidkül-
földiutakat.29 apolitikától–különösenahazaitól–azonbantovábbra is távol tartotta
magát.jólillusztrálhatjaezt,hogyamikorEndrédyVendel(1895–1981)zirciapát1948

25 Csárszkyakassai,rozsnyóiésszatmáriegyházmegyékapostolikormányzójavolt1938és
1945között.

26 a visszacsatolt kassai egyházmegye belekapcsolódik a magyar actio Catholicá-ba. Pesti
Napló,1939.február9.12.p.

27 Magyarország Tiszti cím- és névtára, 1944,51.évf.606–607.p.
28 Ennekajogsegélykérelemnekatárgyaegypénzügyibefektetésiértékpapírvisszaszerzése

volt,melyetamásodikvilágháborúvégénamegszállószovjetcsapatokegyiktisztjelopottel
aMagyarnemzetiBankállományából.asvájciállamszövetségfelvállaltaazakkormársváj-
ciállampolgárPfeifferMiklósezenjogigényénekképviseletét,éshosszúévekután,számos
jogieljárástkövetőensikerültabefektetésértékénekrészbenivisszaszerzése.VoltPfeiffer
Miklósnakegyzágrábiingatlanais,amelyetajugoszlávállamosításkorvesztettel.Eztajog-
segélykérelmétazonbanhivatkozássalarra,hogyazállamosításidejénmégnemvoltsvájci
állampolgár,elutasították.Másmagyarokhasonlóigényűjogsérelmeiszinténalátámasztják,
hogyasvájcbaemigráltmagyarokjugoszlávállamosításáltalelveszettvagyonánakvissza-
szerzésekorsvájctartózkodottajogsegélynyújtásától.

29 schweizerischesBundesarchivCH–BarE2001E#1978/84#3333.[nr.19.]fol.1–2.Pfeiffer
Miklós levele az Eidgenössisches Politisches Departement, Bern részére Fribourg, 1965.
január19.
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októberébenegysvájciútonjárt,többekközötttalálkozottPfeifferMiklóssalis,politikáról
azonbannemesettszóközöttük,legalábbisanyilvánosságszámáraezeknemismertek
(Cúthné2010,171.p.).

svájciemigrációjánakfeldolgozásáhoztovábbiadalékokatnyújthatnakabevezetés-
benmár idézett, vasváridomonkosgyűjteménybenőrzött,még feltáratlannaplói.az
elsőnaplókegyikéből,1952.évnyarárólmegtudhatóegyebekközött,hogytervezték
egymagyargimnáziumlétrehozásátFribourgbanmagyarszerzetesrendek–kegyesren-
di,domonkos,piarista–közösösszefogásával.30 PfeifferMiklósnakgondjavoltzürichi
magyar gyerekek nyelvi gondozásának megszervezésére is.31 Támogatta és svájci
átmeneti munkához juttatta a Csehszlovákiából elmenekülő honfitársait. Megörökí-
tettepéldául,hogyansegítettakassaiprohászkásokkörénekegyiklegbuzgóbbtagja-
kéntszámontartottdr.oroszMártának,akiausztriaigimnáziumitanítástkövetőenés
ausztráliába való emigrációja előtt svájcbanPfeiffer gondoskodását és támogatását
élvezte.32

asvájcipüspökikartámogatásával1956-banPfeifferMiklósasvájcimagyarmisz-
szióigazgatójalett.aszentszékmegbízásábólmárkorábbanasvájcbanélőmagyarok
lelki szolgálatábaállt.genf,lausanne,Fribourg templomaibanhavonta tartott isten-
tiszteletetamagyarközösségszámára.PfeifferMiklósutódaitkésőbbmárasvájcipüs-
pöki konferencia nevezte ki (Mehrle 1993). Magyar missziót szerveztek st. gallen,
zürich, Basel, luzern, Bern és lausanne-genf központokkal. Fribourgban azonban,
ahonnanezta tevékenységet irányította,sohasemjött létremagyarmisszió.asvájci
misszióterületénkörülbelülezernégyszázmagyarkatolikusélt,tizennégymagyarpap
vettrésztlelkipásztoriellátásukban.1966.október23-ánPfeifferMiklóscelebráltaaz
1956.éviforradalomtizedikévfordulójánakemlékéreaTicinóiMagyarEgyesületszer-
vezésébentartottmisét(saáry2012).

apapi ellátásmegszervezéséneknehéz feladatai az igazgatórahárultak.Pfeiffer
Miklós unokaöccse, ikvay lászló (1911–1976) a Katolikus ifjúmunkások országos
Egyesületénekfőtitkára1969-tőlsvájcbansegítettenagybátyjátazemigránsmagyarok
lelkigondozásában.rövidideig,1971szeptembereés1972tavaszaközöttikvayvolt
Mindszenty bíboros személyi titkáraBécsben (Hollai). rába lukács pálos szerzetest
1962tavaszánhívtaátamerikábólsvájcba,mivelazországfrancianyelvterületénnem
voltelégmagyarpap.33 rábahosszúideig,1962és1994közöttlausanne–genfterü-
leténvégezteamagyarszolgálatot,1994-bentértvisszaMagyarországra,ahol1996-
ban hunyt el. Pfeiffer Miklós 1969-ig állt a svájci magyar misszió élén. őt követte
Vecseylajos(1905–1998)1969és1977között,majdMehrleTamás(1912–2002)
1977és2002között(Miklósházy2012).

30 MagyarországiDomonkosrendtörténetigyűjtemény,Vasvár.PfeifferMiklósnaplófeljegyzé-
sei.Diarium1952.június16–augusztus22.Bejegyzés:1952.június27.péntek.5.p.

31 Bejegyzés:1952.július3.csütörtök.uo.10.p.
32 Bejegyzés:1952.július3.csütörtök.uo.11.p.
33 asziklakápolnábankezdődött.rábalukácspálos szerzetesemlékezik.Új Ember,1992.

július26.
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PfeifferMiklósazemigrációbanissokatszerkesztettésírt.Felelősszerkesztőjevolta
Hiszek címűkéthavilapnak,asvájciMagyarKatolikusKaritasz(1961-tőlMisszió)idősza-
kiértesítőjének,amelyet1958-től1969-igadtakkiluzernben.Későbbezalapbeolvadt
aMünchenbenkiadottÉletünkbe.Változatlanulnyitottszemmelszemléltekoratársadal-
mikihívásait.Elmélkedettamunkásságateizmusánakokairól,34 az1968.évidiáklázadá-
sokkapcsánagenerációsellentétekkezelésérőlfoglaltállást35 –általábankönyvismerte-
tésekkeretében.éslegfőképpenkitartóandolgozottazegyetemeskereszténységökume-
nikusszándékainaknemzetiszintenvalóközvetítésén.areformáció450.évfordulójának
évében, 1967. január 5–6-án Vízkereszt alkalmából a római Katolikus Magyar
Főlelkészek Európai Konferenciája és a Külföldön élő Magyar Evangélikus lelkészek
Munkaközösségemegbeszélésekettartottstuttgartban.amagyaregyházakéletébenez
voltazelsőközösgondolkodásazegységkereséshitbelialapjairól,konkrétközösökume-
nikusfeladatokról.aii.vatikánizsinatpéldájaalapjánelőkívántáksegíteniaközösisten-
tiszteletek tartását.azekkorkiadottmagyarökumenikusnyilatkozatothatan írtákalá,
közöttükPfeifferMiklósmintsvájcimagyarfőlelkész.36

rendkívülközelhozzákszemélyiségét1952.augusztus8-ánpéntekenkeltnapló-
bejegyzései:„Munka-ésidőbeosztásom:a)idejébenlefeküdni,hogykb.6ésfélórám
legyenazalvásra,b)délelőtt(kivételesendélután)2–1½óraösszefüggőalkotómun-
kára,c)ezazalkotómunkafelváltva(tehátegyiknaponegyik,másiknaponmásik)a)
hosszú,b)rövidlejáratúalkalmimunka,d)mielőttegymunkátkezdek,azelőzőttelje-
senbefejezni,e)arisztotelészreésszentTamásra támaszkodni,denemkicsinyesen
mankómódjára,f)munkámértékesítéselehetőlegtöbbnyelven(magyar,német,fran-
cia,latin,esetlegmégmásis),g)állandóidegfeszültségetésidőpocsékolástegyformán
kerülni(Hastenie,dochrast’auchnie,dannhastDunieneurasthenie.)37

PfeifferMiklós1979.március21-énhunytelFribourgban,aholadomonkosokfehér
ruhájában temették el. sinkó Ferenc hagyatékában található egy Pfeiffer Miklósról
készítettéletrajzivázlat.Ebbenamegemlékezőigényűírásbanaz1929–1930-banlét-
rejöttcsehszlovákiaiProhászkaKörökszervezőjénekegyéniségét,életútjátakövetke-
zőképpenértékelteaszerző:„szóbanésírásbanhirdetettelveiéstanításainemcsak
aProhászkásmozgalomfejlődésérehatottakalapvetőésmeghatározómódon,hanem
azegészkisebbségimagyartársadaloméletéreis:vallási,politikai,nemzetikülönbsé-
gekleküzdését,atársadalmiösszefogástkészítettékelő.akisebbségimagyarközvéle-
ményfejlődéseazzalbiztatott,hogyamegosztottkonglomerátumszilárd,önállóéletet
élni tudó közösségéalakult. a hitlerizmusáltal felidézett vihar azonban véget vetett
ennekafolyamatnak.1938-banafelvidékimagyarságzömevisszakerültanemzetfő

34 PfeifferMiklós:Egyfranciamunkás-papiregénymargójára.Katolikus Szemle, 1953,5.évf.
2.sz.17–20.p.

35 PfeifferMiklós:Forradalmasítottifjúság.Katolikus Szemle, 1970,22.évf.4.sz.364–366.p.
36 Magyarökumenikusnyilatkozat.akülföldimagyarrómaikatolikusésevangélikusökumeni-

kusbizottságközösnyilatkozata.Katolikus Szemle, 1967,19.évf.1.sz.78–81.p.
37 naplóbejegyzés1952.augusztus8.49–50.p.érdemeskiemelni,hogyanaplóbejegyzések

négynyelven,mondhatjukúgy,hogykeletkezésüknyelvén(magyarul,németül,franciáulés
latinul)kerültekbeírásra.
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törzséhez.azezutánkövetkezőnéhányesztendőbenPfeifferMiklós1943ótamintkas-
sainagyprépostújterületenfolytattamunkáját:azegészmagyartársadalomfeléigye-
kezettközvetíteniakisebbségimagyarélettanulságait,hirdetniamagyartársadalmi
reformokésaszlovák–magyarmegbékélésfontosságát.Eztamindeneddiginélfonto-
sabbcélkitűzésétsetudtavalóraváltani.amásodikvilágháborúutángyőzedelmesen
visszakerülőBenešlehetetlennétette,hogyKassánújabbkísérletbefogjon.aztremél-
ve,hogysvájcbóleredményesebbentudújküzdelmetkezdeniaszociáliskatolicizmus
eszméiért,Fribourgbamenekült.asvájcimagyaroklelkipásztoralett.Messzemenőter-
veitazonbannemvalósíthattameg:nemvolthozzáelegendőszámbanpartneresea
magyaremigrációban,seazeurópaiegyházakban–beleértveazokbaaVatikántis.”38
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EniKő gyarMaTi
„iT is noT PossiBlE To aTTraCT young PEoPlE WiTH MEDioCriTy.”THE liFE PaTH oF PaPal
PrElaTE anD granD ProVosT oF KoŠiCE MiKlós PFEiFFEr (1887–1979)

CanonofKošiceMiklósPfeifferwasawell-knownandrecognizedpublicfigureof
Hungarians in upper Hungary who after World War i found themselves in a
minorityposition.Thestagesofhislifeweredividedamongthreecountries.He
grewupintheaustro–HungarianMonarchyandwasordainedasmass-priestin
1909. He devoted the acme of his career to pastoral care of Hungarian
inhabitantsintheinterwarCzechoslovakia,hefirstofalldedicatedhiseffortsto
educationofuniversitystudents.attheageofnearlysixtyhehadnochoicebut
toimmigratetoswitzerland.However,itmaybewasamitigationforhimthathe
returnedbacktothesceneofhisuniversitystudies.Thisbibliographicsummary
outlinesthestationsofMiklósPfeiffer´s lifeandcareer,endeavouringtobeas
completeaspossible.
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KErényi éVa
gömöraz1919-esállamfordulatoktükrében

éVa KErényi
gemerinthelightofthe1919PoliticalChanges

Keywords:gömör-KishontCounty,Hungariansovietrepublic,redarmy, the TrianonDictate, Paris Peace
Conference,politicalchangein1919,borderissue

anemzetközitámogatássalmegalakultnárodnýVýbor(nemzetiTanács)Prágában1918.
október28-ánmegszüntetteazosztrák–MagyarMonarchia fennhatóságátCsehország
részei felett, és átvette a kormányzást. ugyanitt 1918. november 14-én összeült a
nemzetgyűlésésproklamáltaaCsehszlovákKöztársaságot.amegalakultújállamotrövi-
desenagyőzteshatalmaksorbanelismerték.aFelvidéksorsamegpecsételődött.

Bárelméletben1918őszén,agyakorlatbancsakkövetkezőévjanuárjábantörtént
meggömörmegszállásaazolaszországicsehszlováklégiókáltal.Kramářminiszterel-
nök tollábólmár1918.december10-énéletbe lépettaszlovenszkó területéreérvé-
nyesújrendelkezés,amelyszabályoztaaterületnyelvhasználatát,közigazgatását,álla-
mi vagyonának tulajdonviszonyait, adóit, köztisztviselőinek további sorsát.1 rima-
szombatvárosképviselő-testületedecember28-iüléséntüntetésképpcsatlakozotta
MagyarországTerületiépségénekVédelmiligájához,mintegykifejezveellenállásáta
kialakulthelyzettelszemben.2 avármegyemegtörvebár,dekészültazimpériumváltás-
ra,eztbizonyítjaazalispánazonévelejisürgönye,melyben„avárhatócsehmegszál-
lásravalótekintettel”azországoséshavivásárokatjanuárderekáigbetiltatta.3 rima-
szombat megyeszékhelyre 1919. január 12-én vonult be Tiszolc irányából a rossi
tábornokparancsnokságaalattlévőhadosztály32.ezredének1.zászlóalja,4 melynek
kíséretébensamuelDaxner5 a szlovenszkói kormánymegbízásából kinevezett ispán

1 Ezalapján–acseh–szlovákállamhűségletételeután–aMagyarKirályságköztisztviselőit
megtartották korábbi tisztségükben. Štátny archív Banská Bystrica (Ša BB) – archív
rimavskásobota(ars).Fond:Magistrátmesta1919–1324/19.

2 Ša BB – ars. Fond Magistrát mesta, zápisnica č. 9881/1918 z 28. decembra a č.
9880/1918z30.decembra.

3 ŠaBB–ars.Fond:Policajnýkapitanát(PK)1918-1920.,zn.108/1919.
4 Gömör-Kishont,40.évf.2.sz.,1919.január12.Későbba67.gyalogezredisállomásozott

rövidideigavárosban.ŠaBB–arsFond:Magistrátmesta1919–5215/19.
5 Vavro Šrobár, a csehszlovák kormány szlovenszkó irányításával megbízott teljhatalmú

minisztere 1918. december 29-én, zsolnán nevezte ki samuel Daxner tiszolci ügyvédet
gömör-Kishontmegyezsupánjává.Tetteeztannakellenére,hogyamagyarkormányrészé-
rőlelőzetesenmármegválasztottaugyanazonvármegye ispánjánakremenyikaladárnyu-
galmazottfőszolgabírót.Gömör-Kishont,39.évf.52.sz.,1918.december29.
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átvettehivatalát.6 avármegyeházánuralkodómagyaroslégkörtésavárosiönkormányzat
ellenségeshozzáállását tapasztalvaazonbanhamarosanvisszatért Tiszolcra, amegye
közigazgatásiügyeinekirányításátEmilHanestanácsosrabízva.(B.Kovács2004,111.
p.)januárvégéreacsehszlovákkatonaságmegszálltaamegyemindazonterületeit,ame-
lyekaz1918.december24-énrögzítettdemarkációsvonaltólészakra feküdtek–ese-
tünkbenezazosgyán–rimaszombat–Tornalja–aggtelekvonalatjelentette.azimpérium-
váltásjeleilassan,fokozatosanlopództakbeamindennapokba.Podhrázkyszakaszveze-
tő rögtönmásnap rendeletben utasította a városi apparátust, hogy azonnali hatállyal
adjákátavárosterületénésalakosságnállévőösszeslőfegyvertésmuníciót7 acsehszlo-
vákcsapatoknak,este9órautánkijárási tilalmat rendeltel,8 parancsbaadtaaváros
egészéjszakánáttartókivilágítását,utasítástadottavárosbantartózkodóegykoronoszt-
rák–magyarhadseregbenszolgáltegyénekösszeírásáraésazokrendszeresnapijelen-
téstevésére,megtiltottaazegyenruhákondíszelgőkatonaifelségjelekéshadiékítmények
viselését,9 avároselhagyásáhozkatonaiparancsnokiengedélyszükségességétírtaelő,
figyelmeztettealakosságotacsehszlovákkatonasággalszembenilojálisviselkedésre,10
fellépettarepülőgépekbőlkidobálthamisröpcédulákterjesztéseellen,11 bármilyenmeg-
szegéseseténpedighadbíróságraidézésseligyekezettarimaszombatipolgárságotsakk-
bantartani.12 Kétnappalkésőbbazalkoholkimérésszabályozását,avárosbaérkezős
távozókocsikellenőrzését,amagyarnyelvűújságokárusításánakbetiltását,ill.amagyar
politikaiegyesületekazonnalifeloszlatásátsürgetőrendeletekleptékelavárosrendőrka-
pitányságát.13 adohányállamimonopóliummálett,avoltkincstári lovakutánhatósági
nyomozásindult,14 azarany,ezüst,valuta-ésértékpapíroknak,betétkönyveknekakivitele

6 Gemer-Malohont,2.évf.2.sz.,1920.január11.
7 Később a 80. gyalogezredtől hátramaradt kincstári vagyon visszaszolgáltatását egyaránt

követeltékavárostól.ŠaBB–ars.Fond:PK1918-1920.,zn.280/1919.
8 ugyanezenzárórautánikijárásitilalmatkértekésőbbfolyóévdecemberébenavárosőrmes-

tereisarendőr-főkapitányságtól,éspedigahelybenállomásozó10.cseh–szlovákgyalogez-
redkatonáiszámára,akikéjjelentenemcsakhogyelőszeretettelloptakavárosban,hanem
fertőzőnemibetegségekhordozóiisvoltak,sezzelahelyicselédnőkegészségétveszélyez-
tették.ŠaBB–ars.Fond:PK1918-1920.,zn.1232/1919.

9 Egyhónappalkésőbbmárakatonaiöltözékekviselésétisbetiltották.ŠaBB–ars.Fond:
PK1918-1920.,zn.258/1919.

10 ahelyikereskedőknemvoltakhajlandóakáruikkalkiszolgálniacsehszlovákokat.ŠaBB–
ars.Fond:PK1918-1920.,zn.254/1919.

11 Magyar repülőgépekből a januári hatalomátvétel után ismeretlen eredetű, vélhetően a
magyarPropagandabizottságbujtogatóröpcéduláihulltakaláavárosra,melyekbenhami-
san–acsehszlovákkatonaifőparancsnokságutasítására–acsapatokszlovákiaterületéről
valóazonnalikivonulásáthirdették.ŠaBB–ars.Fond:PK1918-1920.,zn.321/1919.

12 ŠaBB–ars.Fond:PK1918-1920.,zn.72/1919.
13 ŠaBB–ars.Fond:PK1918-1920.,zn.84/1919.arimaszombatigömör-KishontiMúzeum

történeti gyűjteményében fennmaradt Fábry zoltán ezen rendeletekre alapozott magyar
nyelvűhirdetménye.jelzete:H2589

14 ŠaBB–ars.Fond:PK1918-1920.,zn.329/1919.
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a határon át megtiltatott, hatóságilag szabályozásra került az átutazáshoz szükséges
készpénzmaximálisértéke.15 Ezzelegyújkorszakvettekezdetétamegyeésavárostör-
ténetében.Mindeznemcsupánabbannyilvánultmeg,hogyacseh–szlovákkatonaság
tisztikaraafőtériTátraszálló,ill.avármegyeimúzeumépületébenrendezgetteideiglenes
főhadiszállását,16 azújonnanérkezettlegénységpedigaszékvárosfogadóiracsapottle.17
arendőr-főkapitányság1919.évielsőnegyedévikimutatásaihűentükrözikazáldatlan
állapotokat:544katonai-közigazgatási,85kihágásiés80bűnügyiesetettartanakszá-
mon,azazcsaknemmindennaprajutott„valami”.18

lássuk először a demográfiai mutatókat! a csehszlovák hatóságok még a folyó
évbenrögtönzöttnépszámlálásthajtottakvégreamegszálltterületeken,bármaikuta-
tásokalapjánezenösszeírásoktudatosferdítésekmiattszakmailagnemhelytállóak.
(Popély1991.)számosesetelőfordultugyanis,hogyamegszálltterületenélőlakosok
továbbra is hűen ragaszkodtak Magyarországhoz, s megtagadták a cseh–szlovák
állampolgárságiesküt.19 azalábbitáblázatjólszemléltetinéhánygömörivárosetnikai
megoszlásátaz1910.és1919.években:

Forrás: Keményfi2002,77.p.,Popély1991.20

Összességében elmondható, hogy 10 esztendő alatt Dél-gömör magyarságának
aránya98%-ról90,1%-rasüllyedt,mígaszlovákságarányszáma1,1%-ról6,3%-raemel-
kedett.(Major2007.)az1919-esösszeírásértelmébenazegykorifényesBatyi21 össz-

15 ŠaBB–ars.Fond:PK1918-1920.,zn.496/1919.
16 agömörmegyeiMúzeumépületébenhoztáklétreaCseh–szlovákTisztviselőkotthonát.Ša

BB–ars.Fond:Magistrátmesta1918–Viii.b.č./18
17 ŠaBB–ars.Fond:PK1887-1921.,zn.471/1921.
18 ŠaBB–ars.Fond:PK1918-1920.,zn.542/1919.
19 ŠaBB–ars.Fond:PK1918-1920.,zn.1059/1919.
20 idesoroljukazsidóságot,amelyezúttalönállónemzetiségkénttűntfel,ill.acigányságotis,

mindkettő hozzájárult amagyarság statisztikai értelemben vett csökkenéséhez. utóbbiak
estébenaztismegjegyezhetjük,hogykijárásitilalomvoltrájukérvényes,ráadásulútlevelet
semigényelhettek.

21 rimaszombatrégieselnevezése,ún.„beceneve”.

 19101191911910 19191191911919 

LLaLakLakoLakosLakosoLakosokLakosok magyar szlovák egyéb magyar szlovák egyéb20 

Rimaszombat 6199 486 233 5483 614 118 

Rozsnyó 5886 406 273 4931 589 170 

Tornalja 1995 16 22 2013 418 27 

Nagyrőce 1000 884 41 355 1337 127 
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létszáma700 fővelcsökkenta tízévvelkorábbanvégzett felméréshezképest,ezzel
párhuzamosanazonbanacsehszlováknemzetiségibetelepülés folytán– tisztviselők
cseréje,kolonizáció–aszlávajkúakszáma26%-osemelkedéstmutat,sőt,kétévvel
később számuk megduplázódik! Hasonló a helyzet rozsnyó esetében is, ahol még
drasztikusabb – 900 fős – csökkenést könyvelhetünk el a csehszlovák megszállás
számlájára. érdekes Tornaljamint járási székhely esete, ahol amagyar összlétszám
meglehetősstagnálásamellettaszlovákságszáma1919-reugrásszerűen418-raszö-
kött.azontelepülésekre,melyekazetnikainyelvhatártóltávolabbestek,nagyobbnem-
zetiséginyomásnehezedett,példáulnagyrőcén,aholahivatalnokirétegkicserélődése
utánazösszmagyarokszámaanegyedérecsökkent.

akárhogynézzük is,ademarkációsvonalmeghúzásával jogiértelembenagömöri
magyarságnemzetikisebbségistátuszbakerült,ráadásulegy-egyszolgabíróijárásban
ügyestelepülésiide-vagyodacsatolássallelehetettszorítaniazetnikaiaránytakritikus
20%alá.aproblémáttetőzteaz1919–1920közöttlezajlóetnikaiésgazdaságiindítta-
tásúkivándorlásihullámis,amelynekfókuszábanazellehetetlenültmagyarföldbirtoko-
sokéskisnemesekegyrésze,ill.amagyarköztisztviselőikar,közalkalmazottirétegésa
katonaságállt,kiknemzetihovatartozásukmiattkényszerültekállásuktólmegfosztva,
„önként”áttelepülniazanyaországbavagyatengerentúlra.22 Példánakokáértemlíthet-
jükaBudapestiHaditerményrt.megbízottjait,akiketazsupánihivatal48óránbelül
kiutasítottCsehszlovákiaterületéről,23 vagyagalíciaibevándorlottakat,akiketahatóság
egyenesen kitoloncolt.24 1919 augusztusa és decembere közöttmintegy 20 családot
lakoltattakkirimaszombatból,25 avalósszámadatoknyilvánennél jóvalmagasabbak
lehettek.azigazsághozhozzátartozik,hogyacsehszlovákköztársaságállampolgárainak
ahatóságokideiglenesencsakazonvoltmagyarállampolgárokattekintették,akik1918.
október28-iidőszerintademarkációsvonaláltalkijelöltszlovenszkóterületénközségi
illetőséggelbírtak–mindenkimása„külföldi”kategóriábakerült.26 ittfordultelőszámos
olyaneset,hogybárcsehszlovákközségiilletőséggelsegybenállampolgársággalbíró,
egykoron osztrák–magyar állami hivatalnokok végül amagyar nemzetgyűlésben, köz-
igazgatásbanvagyhadseregben leltekújmunkáltatóra,ezzelmagukatéscsaládjukat
megfosztvánállampolgárságuktól,a„külföldiekkel”szembenibánásmódbanrészesül-
tek.27 azújdonsülthatóságoknagyonsok felvidékimagyarnaknemvoltakhajlandóak

22 1918novemberétől1920.decembervégéigösszesen101782magyarhagytaelönként
vagykényszerűségbőlaFelvidéket,ezzelpárhuzamosan72ezercsehkatona,hivatalnokés
tőkéstelepedettleazországban.Ebbőlrészletesgömöriadatoksajnosnemállnakrendel-
kezésünkre.Popély1995,30–31.p.

23 ŠaBB–ars.Fond:PK1918-1920.,zn.554/1919.
24 ŠaBB–ars.Fond:PK1918-1920.,zn.600/1919.
25 atávozottbérlőkutánmegüresedetettlakásokataháztulajdonosoknakjelenteniükkelletta

hatóságokfelé.ŠaBB–ars.Fond:PK1918-1920.,zn.1361/1919.
26 a„külhoni”,azegykorimagyarállampolgároknak,akikameghúzott vonalmásikoldalára

estek,sszerettekvolnaCsehszlovákiához tartozni,azezenállamközségénekkötelékébe
valófelvevéstkérelmezniükkellett.ŠaBB–ars.Fond:PK1918-1920.,zn.1094/1919.

27 ŠaBB–ars.Fond:PK1918-1920.,zn.1290/1920.
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megadniacsehszlovákállampolgárságot,28 meghagyvánőket idegenállampolgárstá-
tuszban,mivelnemtettekelegetaz1919.évi64.számútörvénycikkáltalmegkövetelt
ún.engedelmességifogadalomnak.29ahűségesküszövegeígyhangzott:„Becsületemre
éslelkiismeretemreesküszömésfogadom,hogyaCseh–szlovákKöztársaságirántmin-
dighűleszek,hozzáragaszkodoméskormányánakengedelmeskedem,hogytörvényeit
szigorúanbetartaniésáltalábanahűcseh–szlovákállampolgármindenkötelességétés
kötelezettségétteljesítenifogomésakarom.”30

ahúszasévekelejérekialakultpolitikaihelyzetésamegyeterületénlezajlottjelentős
népességmozgásalakosságnemzetiségiösszetételébenegyarántvisszatükröződött.az
ún.„bevándorlók”táborátezidőtájtafelediszolgabíróijárásbaszisztematikusanbetele-
pítettcseh–szlováklegionáriusokésárvai/liptóitelepesekképezték.31 létszámunkelein-
te151főttettki,számukazonbanahomogénmagyarközegmegbontásárairányuló,egy-
benhatárvédő szerepet is betöltőmódszeres kolonizáció következtébena két háború
közöttiévekbenfolyamatosannövekedett.Ezúgyvoltlehetséges,hogyaz1919.évi215.
törvényminden150hektárnálnagyobbföldbirtokotlefoglalt(mezőgazdaságiföldtulajdon
esetén,250hapedigegyébföldtulajdonesetén),32 arákövetkezőévjanuár30-ánelfoga-
dottkiutalásitörvényértelmébenpedigajelentkezőksajátagglomerációjukonkívülmás
községekkataszterébenisigényelhettekföldet.aföldreformnak33 nevezettakciólehetővé
tettealegjobbminőségűtermőföldekcsehésszlovákkézbekerülését.

28 rimaszombatvárosa1919októberében63főbevándorlottattartottnyilván,akikrekitiltás
várt.személyessorsukakitoloncolástóla tartózkodáshosszabbításánátaminisztériumi
letelepedésiengedélyigterjedt.ŠaBB–ars.Fond:PK1918-1920.,zn.1067/1919.

29 agömör-KishontiMúzeumgyűjteményébenfennmaradtegy,az1918/19-esállamfordulat
idejéncsehszlovákkarhatalomáltalmagyarnyelvenmegirtagitálószórólap,amely„szabad,
egyenrangú,megbecsült”polgárokkéntszólítjamegafelvidékimagyarságotazújállamhoz
valóönkéntescsatlakozáséslojalitásreményében.jelzete:H1816

30 ŠaBB–ars.Fond:PK1918-1920.,zn.1094/1919.
31 az első világháború idején oroszországban alakított egykori legionárius Közösség tagjait a

csehszlovákállamamagyarlaktaterületekenföldhözjuttatta,éspedigúgy,hogyegy1919-estör-
vényalapjánaföldreformcéljairalefoglaltnagybirtokokegyrészéttulajdonijuttatássalkiosztot-
ta.atörvényértelmébenújközségekislétrejöhettek.ahivataloskolonizációtelepébőlgömör-
Kishontmegyéreaz1926-raönállóközségekkéváltBottovoésslávikovoestek,melyekDobóca
ésrimaszécshatárából,pontosabbanaCoburg-gothaFülöphercegbirtokaibóllettekkimetsz-
ve.a20-asévekbenlétrejövőtelepesfalvakegyöntetűcéljaazországdélihatárátkövetőzárt
magyaretnikaisávfellazításaésahatármentiterületekvédelmevolt.Keményfi2002,90.p.

32 https://www.noveaspi.sk/products/lawText/1/1115/1/2/zakon-c-215-1919-sb-o-zabrani-
velkeho-majetku-pozemkoveho

33 simon szerint a csehszlovák nemzetállam létrehozásának egyik legfontosabb eszköze a
németésmagyarkézbenlévőiparéstermőföldnacionalizálásábanrejlett.ahivatalospro-
pagandamindezt a hegyvidéki területek földhiányával, valamint a déli területek alacsony
népsűrűségévelindokolta.gömörbenezazintézkedésakorabeliFeledi,aTornaljaiésrész-
benarimaszombatijárástérségétérintette.PéldakántaFeledijárástemlíthetjük,amely-
bena94,6%-osmagyarajkúlakosságamellettaföldreformsoránkiutalt8082kath.holdból
csupán263khkerültmagyargazdakezébe.Összegezve,azelsőcsehszlovák földreform
keretébenanevezettháromjárásban27községvoltérintett,melyekbenmintegy1500sze-
mélytelepedettle.simon2004,41.p.
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avizsgálatunktárgyátképezőidőszakbanacsehszlovák–magyarhatárszakasztisz-
tázatlankérdésemiattahatáronátívelőmindennapiérintkezésegységesszabályozása
továbbraismegoldatlanmaradt.számos,Magyarországraemigrált,márazottaniköz-
szférábandolgozó,demégiscsehszlovákhatármentitelepülésenlakószemélykerült
csehszlovák-ellenespropagandaterjesztésénekgyanújába.34 Daxnerzsupánmár1919
márciusában írt rendeletében a Budapesti Csehszlovák Útlevélbizottság beszámolói
alapjánkérteaMagyarországbólindulócsehellenesagitációmeggátolásaérdekében
azútlevelekkiadásánakkorlátozását.35 érdekeskategóriát képviselt ahatármentén
élő-dolgozó lakosság, melyeknekmunkaviszony, avagymezőgazdasági okokmiatt a
zsupánihivatalhatárátlépésrefeljogosítóigazolványokatengedélyezett,valamintspe-
ciálisrendelettelkismennyiségbenélelmiszerthozhatottbeegyikországterületérőla
másikba.36 a folyamatos idegenáradat következtében az illegális határsértők száma
jócskánmegemelkedettamegyében,sokanhamisútlevéllelpróbálkoztakahatárőrök-
nél.37 1919decemberébenzsupánirendeletértelmébenbetiltottákazutazásiengedé-
lyekkiállításátahatármentitelepülésekre,38 félévvelkésőbbpedigmindenneműútle-
velekkiadásátisbeszüntették.39 nemcsoda,hogyaközbiztonságanullávalvoltegyen-
lő,sabékebeliévekhezképestabüntetőjogieljárásokszáma150%-kalemelkedett.az
általánosrendetazegyesjárásokbancsendőrségfelügyelte,rimaszombatésrozsnyó
városokbanpedigállamirendőrségetállítottakfel.adél-gömörijárásokbanamagyar
nyelvismerethiányajócskánmegfékeztemindennapimunkájukat,ráadásulaz„anya-
országból”,főlegBudapestrőlésBánrévénátMiskolcróláramlóirredentamozgalomis
mindinkábbelmérgesítetteakialakultpolitikaihelyzetet.40

Bárazutcanyelvetovábbraismegmaradtmagyarnak,amindennapiélethivatalos
szféráibanfokozatosanmeghonosodottaszlováknyelvhasználat.41 Máramegszállás

34 ŠaBB–ars.Fond:PK1918-1920.,zn.1143/1920.
35 ŠaBB–ars.Fond:Magistrátmesta1919–1428/19.
36 ŠaBB–ars.Fond:PK1918-1920.,zn.1440/1920.
37 Példáulúgy,hogyegyszemélynevérekétútleveletállítottakki,melyenmárkétkülönböző

személyfotójavolt.ŠaBB–ars.Fond:PK1918-1920.,zn.1224/1919.
38 1919decemberébenamájusótafunkcióbalépettjankojesenskýgömörizsupánbetiltotta

a utazási igazolványok kiállítását olyan határ menti magyar településekre, mint
somoskőújfaluvagyBánréve.számosesetelőfordultugyanis,hogyrimaszombati lakosok
onnantovábbutaztakBudapestrevagysalgótarjánba.ŠaBB–ars.Fond:PK1918-1920.,
zn.1334/1919.

39 ŠaBB–ars.Fond:PK1918-1920.,zn.879/1920.
40 amegyei jelentésszerintacsehszlovákállamhatalomellenbujtogatóröplapokamiskolci

körzetikatonaiparancsnoksághoz,főlegannakbánréveikirendeltségéhezvezettek.számos
panaszérkezettamagyarrészekrőlérkezőhivataliakták,útlevelek,anyakönyvikivonatokés
egyéb irományok ellen, melyek a Magyar Hiszekegy szövegével voltak ellátva. gemer-
Malohontvroku1921.rimavskásobota,1922.Vydalžupangemerský.Tlačilakníhtlačiareň
TatryBankyvrimavskejsobote,25.p.

41 avárosilevéltárrendőr-főkapitányságiaktáiközöttfennmaradtegy1919.január5-imegyei
hadirokkantakszövetségéthirdetőnagygyűlésplakátja,amelymeglepőmódonkétnyelvűen,
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évében rendeletbenutasítottáka városta vendéglátóhelyekegynyelvűszlovák, vagy
kétnyelvű, szlovák–magyar feliratokkal és árjegyzékkel való ellátásával.42 a hivatalos
falragaszokezentúlkétnyelvűenjelentekmegahirdetőtáblákon.azállamhatalomkeze
atársaságiéletmindenszínterénlecsapott.rendeletszabályoztaahatármentitavak-
ban folyó halászatot,43 betiltották amagángépjárműveken való személyszállítást,44 a
Magyarországbólérkezőpostaforgalomcenzúránesettát.45 zsupánirendeletreapoli-
tikaihivatalokáltalengedélyezettnyilvánosgyűléseketezentúlcsakiskormányképvise-
lőjelenlétévellehetettmegtartani,akiagyűléslefolyásárólpontosjelentésttettazille-
tékes hatóságoknak.46 a csehszlovák hatóságok általi megfigyelések, kihallgatások,
letartóztatások gyakorivá váltakrimaszombat szűkebbmagyar értelmiségi körében.
Voltak,akiketinternálniis„kellett”.47 amagyaroktatásiintézményeketmárazállamfor-
dulatévénektavaszánátvetteacsehszlovákállam,számoshelyenmájuselejénvéget
értatanév.48 Törésálltbeanyomtatottsajtóterénis.Mérföldkőkéntkönyvelhetjükel,
hogy a megye vezérközlönyének számító, jelentős véleményformáló szereppel bíró
Gömör-Kishont c.társadalmiközlöny40évesműködéseután1919tavaszánmegszűnt
létezni,49 helyébeanevezettévbenegyrövididőreazakkoriVörös-rezsimmelszimpati-
záló,szocialistaeszméketvallóGömöri Munkás ésaGömöri Vörös Ujság c.laplépett.50
Mindeközbenazaktuáliscsehszlovákkarhatalommalegyüttműködőésannakeszméit
propagáló, erősen magyarellenes Gemer-Malohont c. szlovák nyelvű sajtótermék is
napvilágotlátott,sképviseltehivatalosanfőinformátorkéntavármegyét.51 amipediga
nemzeti ünnepeket illeti – az egykori történelmi megyeszékhely megélte azt, hogy
1919.október28-án zsupániutasításraazújállamalakulategyévesmegünneplésé-

magyarésszlováknyelvenegyarántpropagáljaazeseményt–mindeztegyhéttelahivatalos
cseh–szlovákmegszálláselőtt(!).ŠaBB–ars.Fond:PK1918-1920.,zn.13/1919.

42 ŠaBB–ars.Fond:PK1918-1920.,zn.968/1919.
43 ŠaBB–ars.Fond:PK1918-1920.,zn.924/1920.
44 ŠaBB–ars.Fond:PK1918-1920.,zn.1004/1920.
45 számos eset előfordult, hogy a csehszlovák cenzúra kikerülése végett még Budapesten

rányomtákacenzúrapecsétjét,s ígyegyenesenacímzetthatárontúlihivatalhozkerülta
levél.ŠaBB–ars.Fond:PK1918-1920.,zn.944/1920

46 ŠaBB–ars.Fond:Magistrátmesta1919–1428/19.
47 1919júliusában10értelmiségirimaszombatilakostillavárainternáltak,aholmintegymás-

félhónapottöltöttek.ŠaBB–ars.Fond:Magistrátmesta1919–2898/19.
48 ŠaBB–ars.Fond:Magistrátmesta1919–1837/19.
49 azutolsómagyarlapszámmégarégiköntösben1919.április27-rőlmaradtfenn.
50 MígaGömöri Munkás arimaszombatiszociáldemokratapárt,addigaGömöri Vörös Ujság

agömöriszocialista-kommunistamunkáspártközlönyevolt.lapszámaikrólnincsenekpon-
tosadataink.gömör-KishontiMúzeumtörténetigyűjteménye.rimaszombat.jelzet:H1692,
H1694,H1695.

51 létezettegycsehellenesközhangulatrabuzdító,erősenmagyarpárti,szlováknyelvűidősza-
kilapis,ezajehlicskaáltalkiadottSlovenský Národ,melynekterjesztéseellengömörben
isfelléptekahatóságok.ŠaBB–ars.Fond:PK1918-1920.,zn.8907/1920.
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nek52 színterelett,tősgyökeresmagyarlakosságapedigacsehszlovákhadirokkantak
javáratartandóutcaikönyöradományokgyűjtésénekrésztvevőjévévált.53

a középkori vármegyerendszer egyik legrégebbi megyéjében a két állam közötti
megosztásánakarányára1918és1920közötttöbbelképzelésisszületett.agömör
ésKis-Hontmegyétisérintőelső,etnikaialaponmégelfogadhatóelképzelésaz1918.
december6-ánmeghúzottún.Bartha–Hodža-féledemarkációsvonallalmegvalósítan-
dóországterületi rendezésvolt,amelynyústya–nagyrőce–Betlér településekenveze-
tettát,sezenelképzeléstmódosítottaafranciakormánydecember23-ánátadott,sok-
kal szigorúbb feltételeket megszabó Vix-féle jegyzékkel, amely a rimaszombat–
sajókirályi–szuhafőirányúnyílegyeneshatárralszíntisztamagyarnemzetiségitelepülé-
seket szakított le amegyéről.54 Ez a felosztás 1919 júniusáig változatlanmaradt. a
megyei területrendezés kérdésköre kapcsán némi remény csillant fel a Tanácsköz-
társaságkikiáltásaután.

ittálltelőazaparadoxhelyzet,hogymígavilágháborúidejéngömörnemváltaktív
harcterületté, addig az 1919.március 21-énmegalakultMagyar Tanácsköztársaság
ideje alatt pár hónapig igen. az események hatására kialakult forradalmi hangulat
miattméganevezetthónapbanalosoncikatonaiparancsnokságrimaszombatváros
felett kihirdette a statáriumot,melynek értelmébenminden bűncselekmény, lázítás,
rendzavarás,amegszállócsapatokbármilybántalmazása,aközlekedésiéshírszolgá-
latifelszerelésrontása,ill.azellenséggelvalóérintkezésrögtönítélőbíróságelékerül.
acseh–szlovákkatonaiparancsnokságfigyelmeztettealakosságot,hogyakatonaság-
nak jogábanálla lakosságésavárosellenmindeneszközthasználni,aházakba is
behatolni,akáravárostmagátistűzáltalelpusztítani.55 április27-énacseh–szlovák
hadseregegységeiátléptékazideiglenesdemarkációsvonalatéstámadástindítottak
a Tanácsköztársaság ellen. az intervenciós csapatokkal szembenmegindultMagyar
VörösHadseregmájusábanfokozatosanavármegyemajdnemteljesegészétvisszafog-
lalta,ahelyilakosságpedig–abaloldaliszocialistaeszméketfigyelmenkívülhagyva–
az anyaországhoz való visszacsatolás reményében üdvözölte őket, vagy beállt közé-
jük.56 aVörösökészakfelé indítottákmegatámadást,éssikerültvisszanyomniukaz
ellenségetaTiszolc–jolsva–rozsnyótelepülésiláncig.rimaszombatmegyeszékhelyre
május31-énvonultakbe,sazalispánihivatalrögtönbeszüntettehivatalitevékenysé-
gét. nyolc nappal később mind a csehszlovák csapatok, mind a hivatalnoki gárda

52 levéltáriiratokalapjántudjuk,hogyezazakcióigenszerényeredménnyeljárt.Ezacsaló-
dottságisközrejátszhatottabban,hogyahatóságokamozgószínházakonvertékelaport:a
színházakatfelszólítottákéventelegalább6jótékonycélúelőadásmegtartására,srendele-
tilegszabályoztákajátszásiésszünnapokat,atisztanyereségegyrészétpedigaminiszté-
riumnakkellettbeszolgáltatniuk.ŠaBB–ars.Fond:PK1918-1920.,zn.1085/1919.

53 ŠaBB–ars.Fond:PK1918-1920.,zn.1055/1919.
54 rimaszombatmárCsehszlovákiarésze.Keményfi2002,63.p.
55 Gömöri Ujság,X.évf.13.sz.,1919.március30.
56 avárosbóléskörnyékéről11személykerültőrizetbeazzalagyanúval,hogyrésztvetteka

MagyarVörösHadsereg1919.március25-irimaszombatibetörésében.ŠaBB–ars.Fond:
PK1918-1920.,14.3.1920.
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elhagyta a várost. gömör-Kishont vármegye és az egykori megyeszékhely ez idő tájt
Direktórium felügyelete alatt állt.57 a megyei egység vezetője gorzó Ferdinánd, majd
CsuvaraMihálylett,tagjaipedigajárásiésvárosidirektóriumokvezetőivoltak.(B.Kovács
2004,112.p.)rimaszombatbana39.dandárparancsnokságszékelt,aközigazgatásta
városiMunkástanácsirányítottarothbardEmil58 katonaivárosparancsnokvezetésével.59
avárospolitikaiéletétaMagyarKommunistaPártszervezetediktálta.amegyeszékhe-
lyen a Magyar Forradalmi Kormányzótanács rendelete alapján rimaszombati Vörös
zászlóaljosztag isalakult.60 ahivatalosbesorozássorán júniusbanagömöri2.század
katonái az i/19. zászlóaljhoz lettek beosztva, s mint szükségszázad „gömöri különít-
mény”névalattkerültekkiafrontvonalra.61 aVörösökáltalokozottkárokcsakamegye-
székhelyen 96  000 koronát tettek ki.62 a területi sikereket nem sokáig élvezhette a
magyarfél:mégfolyóévjúniusábanválaszreakciókéntmegszületettClemenceaujegyzé-
ke,melybena franciaminiszterelnök végérvényesenkijelölteMagyarországhatárait, s
megkezdődöttazismételtcseh–szlovákterületfoglalás.(Keményfi2002,63.p.)Ezaked-
vezőtlenhatárszakaszlettkésőbbTrianonbanvéglegesítve.

a demarkációs vonalmeghúzása után, amigömör esetében a zabar–gesztete–
susa–Putnok–szuhafő–aggtelekhatárszakasztjelentette,megváltozottazegyesszol-
gabíróijárásokfelosztásaéskörjegyzőségekelhelyezése.63 aMagyarVörösHadsereg
utolsóegységei július5-énhagytákelrimaszombatot,arégi/újcseh–szlovákrezsim
főkolomposai pedig még ugyanezen a napon hadiállapotot hirdettek és bevezették
Csehszlovákiaterületénakatonaidiktatúrát.Hasonlórendeletekvoltakezek,mintami-
lyeneketa januáribevonuláskorkihirdetteka lakosságszámára,csak jóvalszigorúb-
bak,legfőképpakijárásitilalomra,agyűlésekmegszüntetésére,ill.afegyvertartásra
vonatkoztak.Egyetlenkitétellelbővültapaletta,éspedigabolsevisztikuspropagálás-
sal,melynek bármilyenmódját azonnali hatállyal betiltották és főbelövéssel büntet-
ték.64 Voltak,akikafellángoláshevébenaVörösökkelegyüttelhagytákCsehszlovákia
területétsismételtenazanyaországbatelepültek,65 személyükfeltárásautánazonban

57 ŠaBB–ars.Fond:Magistrátmesta1919–2511/19.
58 rothbardotkésőbbaTanácsköztársaságbanbetöltöttszerepvállalásáértacsehszlovákkar-

hatalomBesztercebányán5évfegyházraítélte,büntetésétTerezínbentöltöttele.
59 ŠaBB–ars.Fond:Magistrátmesta1919–2347/19.
60 ŠaBB–ars.Fond:Magistrátmesta1919–2530/19.
61 ŠaBB–ars.Fond:Magistrátmesta1919–2413/19.
62 ŠaBB–ars.Fond:Magistrátmesta1919–3101/19.
63 a változáskonkrétanazosgyáni, adúsai, abátkai, a felsőbalogi, az oldalfalvi, améhi, a

gömörhosszúszói,asajószentkirályi,azalsóhangonyi,ajénei,azalmágyiésacsízikörjegy-
zőségetérintette.ŠaBB–ars.Fond:PK1918-1920.,zn.1081/1919.

64 akétnyelvű,cseh–magyarhirdetményEvzensykoraalezredes,helybeliparancsnoktollából
arimaszombatigömör-KishontiMúzeumplakátgyűjteményénekrésze.jelzete:H1817

65 Ezenlakosokata100/1919.sz.miniszterirendeletszerintacsehszlovákállampolgárságukról
önként lemondó, immáron magyar állampolgárú egyéneknek kell tekinteni, akiket
Csehszlovákiaterületérebeengednitilos.ŠaBB–ars.Fond:PK1918-1920.,zn.3787/1919.
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acseh–szlovákkarhatalomfokozottfigyelemmelkísértelépteiket,esetlegeshazatér-
tükutánpedigrendszeresmegfigyelésnekészaklatásnakvoltakkitéve.gömöréleté-
benekkorköszöntöttbeaszobordöntögetőskorszak,melynekarimaszombatváros-
kertjében lévő széchenyi-mellszobor, illetve a rozsnyói egészalakos Kossuth-szobor
esettáldozatául.Ebbenazidőszakbanzsupánirendeletretilosvoltelhagyniasemle-
ges területen át az államhatártMagyarország felé, csakis a szlovenszkóminisztere
általnévszerintmegnevezettszemélyekléphettékátahatárokat,afülekifogolybizott-
ságparancsnoka,Hracaalezredesközvetítésével.66 ahelyzetfokozatosnormalizálódá-
sával1919decemberébenVavroŠrobár,szlovenszkóteljhatalmúminisztereamegye
etnikailag homogén (szlovák) területein, így a garamszécsi járásában és Dobsinán
elrendelteakatonaidiktatúrarészlegesmegszüntetését.67 Mindezazonbannemeny-
hítetteavármegyesorsát,gömörhaldoklott.

Mígamegyeterületének92,5%-átazújonnanalakultCsehszlovákiáhozcsatolták,
addigapolitikailagszétdarabolttörténelmigömör-KishontvármegyeMagyarországon
„rekedt” része az államfordulat után, 1919. március 12-től Putnokra helyezte át a
néhaimegyei igazgatás alispáni hivatali székhelyét, idemenekült az utolsómagyar
gömörifőispánéskormánymegbízott,remenyikaladáris,silyenformábankezdtemeg
kérészéletét.amagyarkormányazonanézetenvolt,hogyapárizsibékekonferencia
hivatalos „eredményhirdetéséig”aFelvidék területe továbbra isMagyarország része,
amintaztaz1918.november13-ánmegkötöttbelgrádiegyezmény17.paragrafusais
megerősítette.68 akritikus1919-esévben,smégutánaisrendeletekkeltöbbízbenis
megkíséreltékavármegyecseh–szlovákmegszállásalattlévőterületénekvisszacsatol-
tatásátMagyarországra,bizonyítjákeztazalispánéshivatalánakrendszereslátogatá-
saiazegykoriszékvárosba,rimaszombatba,ill.amegyetovábbihatárontúlirészeibe,
melyre a megszálló cseh–szlovák karhatalom belügyeibe való beavatkozás címen
egyértelműkiutasítássalreagált.69 Csehszlovákiaagyőztesnagyhatalmakáltalelismert
önállóállamkéntigényttartottacseh–szlovákkatonaiegységekáltalmegszálltterüle-
tekszuverenitására.arégivármegyerendszermaradványaimégcsaknemháromévig

66 ŠaBB–ars.Fond:PK1918-1920.,zn.730/1919.
67 ŠaBB–ars.Fond:PK1918-1920.,6.12.1919.
68 az egyezmény értelmében a történelmi Magyarország közigazgatása – beleértve a mai

szlovákiaterületétis–abékekötéslezárásáigváltozatlanulérvénybenmarad.Deák2004,
20.p.

69 gemer-Malohontvroku1921.rimavskásobota,1922.Vydalžupangemerský.Tlačilakníh-
tlačiareňTatryBankyvrimavskejsobote,26.p.számosMagyarországraemigrált,derend-
szeresenvisszajárószemélyváltgyanússáacsehszlovákállamhatalomszámárabujtogatás
vádjával,akikethűségnyilatkozattalpróbáltakmeggyőznialojalitásról.érdemesmegemlíte-
nünka rimaszombati lokcsánszkyEndreesetét, akimagyar vármegyei köztisztviselőként
1919 júliusában Putnokra települt át, ezzel elveszítve csehszlovák állampolgárságát.
Magyarállamhivatalnokkéntviszonttöbbször„hazajárt”atúloldalrais,útlevélnélkül,állam-
ellenesközhangulatotszítvaahelyiekközött.Ezzelacsehszlovákkarhatalomszámárapoli-
tikailagveszélyessévált,sagömörizsupánáltalhivataloskiutasításbanrészesült.ŠaBB–
ars.Fond:PK1918-1920.,zn.797/1920,12.5.1920.
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léteztekCsehszlovákiában,ígygömör-Kishontterületetovábbraisbizonytalanmaradt
anemvéglegesítetthatárokmiatt.

a megye 280 településéből 259 került Csehszlovákiához, ami egyben 172  330
lakostjelentett,ebből94 333magyarajkút.70 amegyeterületénekhovatartozásában
sajnosazaktuáliskatonaimegszállásihelyzetésakulisszákmögöttzajlópolitikaijátsz-
mákvoltakamérvadók.az1919-esországhatár-módosulásokegybenamegyeterületi
és közigazgatási újraszervezését eredményezték,mely döntésselmegyei központok,
vásárvonalak, közlekedési útvonalak, ipari területek vágódtak el, ígygömör területe
periferikus, határ menti hátrányos gazdasági helyzetbe süllyedt. az új államterületi
hovatartozásnemzetihatalomváltástszült,melynekamenekülés,kivándorlás,betele-
pülés, mesterséges kolonizáció és kitelepítések írhatók számlájára. az a vármegye,
melyetszentistvánkirályazelsőkegyikekéntalapítottMagyarországon,területilegés
közigazgatásilag 1923. január 1-vel végérvényesen megszűnt. a Magyarországnál
maradt,22településtszámláló71 csonkamegyerésztegyideigPutnokközponttalönálló
közigazgatási egységként próbáltákmeg életre kelteni,mígnem az ország peremén
erős városi központ nélkül függő, életképtelen területet 1923-ban Borsodmegyével
egyesítették.(Keményfi2002,87.p.)

irodalom

ŠtátnyarchívBanskáBystrica–archívrimavskásobota.FondMagistrátmesta1918–1919
ŠtátnyarchívBanskáBystrica–archívrimavskásobota.FondPolicajnýkapitanát1887–1921
obecnákronikamestarimavskásobota.Štátnyarchívrimavskásobota.138–140
gömör-KishontiMúzeumtörténetigyűjteménye.rimaszombat.
Gömör-Kishont,1918–1919
Gömör és Kishont Vármegye Hivatalos Lapja,1918.november–december
Gömöri Ujság,1919
Gemer-Malohont,1920
B.Kovácsistván2004.Gömörország.rimaszombat,gömör-KishontiMúzeumEgyesület.
Bolfík,július1973.rimavskásobota.Martin,osveta.
Deák,ladislav2004.Miesto Slovenska v československom štáte v rokoch 1918–1938 z medzi-

národného hľadiska. Slovensko v Československu (1918–1938). Bratislava,Veda.

70 érdekes a nemzeti hovatartozás kérdése, amelymind csehszlovák,mindmagyar oldalon
igencsak modifikálta a vizsgált kérdéskört. Bár már 1919-ben sor került egy rögtönzött
összeírásra a megszállt területeken, az első hivatalos népszámlálásra a Csehszlovák
Köztársaságban1921-benkerültsor,melysoránalakosoknemzetiségihovatartozásátkér-
dezték. Ekkor új kategóriaként megjelenik a „csehszlovák” nemzetiség. Magyarországon
ezzelellentétbenmaradtazanyanyelvalapjánvalónépszámlálás,melyre1920-bankerült
elsőízbensor.Keményfi2002,67.p.

71 aMagyarországonmaradtközségek:aggtelek,alsószuha,Bánréve,gömörszőlős,alsó-és
Felsőhangony,Hét,imola,Kánó,Kelemér,Putnok,ragály,sajópüspöki,serényfalva,susa,
szentsimon,szuhafő,Trizs,uraj,zabar,zádorfalvaészubogy.
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éVa KErényi
gEMEr in THE ligHT oF THE 1919PoliTiCal CHangEs

several concepts emerged in the years between 1918 and 1920 about the
proportion of the division between Czechoslovakia and Hungary of one of the
oldestmedievalcounties,thegömörCounty.Czechoslovakiaasanindependent
staterecognizedby thevictoriouspowers,claimedsovereigntyof theterritories
occupiedbytheCzecho-slovakmilitaryunits,whereastheHungariangovernment
tooktheviewthattheterritoryofupperHungaryremainspartofHungaryuntilthe
official“announcementofresults”bytheParisPeaceConference.Whilegömör
didnotbecomeanactivebattlegroundduringtheworldwar,itdidsoforseveral
months in theperiodof theHungariansovietrepublic.The1919stateborder
changes simultaneously resulted in territorial and administrational re-
arrangement of the county, a decisionwhich cut off district centres, routes to
markets, transportpaths, industrialareas,andcaused thatgömör fell into the
position of a peripheral county with disadvantaged economic situation, the
aftereffectsofwhicharefeltuptonow.
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Képmelléklet

1. kép. államközi határelképzelések a vármegye területén 1918–1920 között.
(Keményfi2002,66.p.)
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2. kép. Fábryzoltánrendőrkapitányhirdetményerimaszombatlakosaihozaz1919-es
januáricseh–szlovákmegszállástkövetően.(gömör-KishontiMúzeumgyűjteménye,H
2589)
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3. kép. afelvidékimagyarajkúlakosságotmegcélzóagitálóröpcédula.(gömör-Kishonti
Múzeumgyűjteménye,H1816)
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4–5. kép. a Magyar Tanácsköztársaság idején megjelenő szocialista munkáslapok.
(gömör-KishontiMúzeumgyűjteménye,H1692–H1694)
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6. kép. aMagyarVörösHadseregkiűzésétkövető ismételt cseh–szlovákmegszállás
utánkiadottszigorítottrendeletekkétnyelvűplakátja.(gömör-KishontiMúzeumgyűjte-
ménye,H1817)
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Murányi VEroniKa

Újraírttér-képekii.
Vízjártahelyekegykorésma–atájésatermészet

átalakulásaabősivízlépcsőkörnyezetébenahelyiek
szemszögéből

VEroniKa Murányi

redrawnspacesandMapsii.ThegabčíkovoWaterworksandthe“newDanube”fromthePointofViewof
thelocals

Keywords:thegabčíkovobarrage,Kis-Csallóköz,MalýŽitnýostrov,smallryeiceland,environmentalconflict,
localinterests,alluvialeconomy

„Itt születtünk, itt akarunk meghalni. Egészségesen. Bár egészséges ember nem hal meg.
De ne úgy ágyba szomorítóan, neee, nem, nem. Az csúnya, ágyat nyomni, 

inkább nyomjuk a ladikot a Dunán.”
(Csallóköznádasd,C.F.)

abősivízlépcsőtövezőtájalighasonlítvalamikoriönmagára,azegykorjellemzőöko-
szisztémákeltűntekvagyjelentősenátalakultak–vizesélőhelyekszáradtakki,afolyó-
vizektöbbségeállóvízzévált,ártérierdőkhelyéntöbbszázhektárosüzemvíztározótó
terülel,atermőföldekfelettaz„Új-Duna”dombsávjafut.aművibeavatkozásokkövet-
keztébenszakadásokjötteklétreatájban,avalamikorösszefüggő,egymássalkapcso-
latottartóélőhelyekegymástólelkülönültek,amimélyrehatókövetkezményekkeljárt.

Vajonmiképplátjákésértékelikmindezenfolyamatokatavízerőműközvetlenköze-
lébenélőemberek?Hogyanalakultakát tájhasználatimódjaik?Miképpemlékeznek
visszaarégi,azerőműelőttitájra?

1.Bevezetés

azottélőkszámáraeltűnta táj,amelyet jól ismertek,amelyetcsaládiésszemélyes
emlékeiktöltöttekmeg–afák,melyekalattszerelmesekvoltak,aholkésőbbgyerekeik
játszottak,aholhóvirágotszedtek,afolyószakasz,aholhalatfogtak,aföldút,aholnagy-
apjukkalaDunáhozindultak,csaksajátemlékeikbenléteznekmár.ahelyek,melyekre
emlékeikvonatkoznak,agyermekeikésunokáikszámáraismeretlenek.

jelentanulmányegyikcélja,hogyatájéstermészetváltozásátahelyiemberekmeg-
figyeléseinkeresztülírjale.Kutatásomsoránarrakértemőket,hogyfogalmazzákmeg
azátalakulásösszetevőit,ésértékeljékisazokat.akutatásmásikcéljavolt,hogyemlék-
képeketrögzítsek,melyeketarégi,vízjártahelyekrőlésazÖreg-Dunárólidéznekfel.
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2017.októberés2019.márciusközött többmintnegyven féligstrukturált interjú
készült, melyek gyakran mentális térképek rajzolásával egészültek ki.1 Egyrészt a
közösségi élet szempontjából fontos embereket kerestem meg, másrészt afféle
„Dunárajáró”embereket,akikahalászat,vadászatvagycsaktermészetükfolytánsok
időttöltöttekéstölteneka„Dunán”.2 abeszélgetésekmellettköszönömnekikaladik-
kal,biciklivelmegtettutakat,azágvizekmentiüldögéléseket.ainterjúkgútor,somorja,
Keszölcés,Felbár(éssüly),Csallóköznádasd,Baka,Bős,BodakésVajkatelepüléseken
készültek.azidézeteknélahelységnevekvalósak,amonogramokfiktívek.3

atájátalakulásánakavízlépcsőmegépítéseugyana legdrasztikusabb,ámnemaz
egyetlentényezője,atanulmányezértmagátafolyamatotisigyekszikbemutatni,melynek
továbbiösszetevői:aterületekvízmentesítésénektörekvése,ahajdaniszövetkezetesítés,
amezőgazdaságésazállattartásátalakulása,Pozsonyszuburbanizációja,aváltozópoli-
tikaikörülményekhezalkalmazkodógazdaságiés/vagyhatalmiérdekektörekvései,vagy
akárabürokratikuskontrollerősödéseszámoshagyományostájhasználatiformafelett.

jelenírásnemazelveszettmúltfelettimerengéskívánlenni,inkábbahelyiérdeke-
ketésszempontokatelőtérbehelyezőfolyamatábrázolás.aleírtakatermészetváltozá-
saithangsúlyozottanahelybenélőktapasztalataiáltal,nempedigtermészettudomá-
nyosszempontból igyekeznekbemutatni.Ezta célt szolgáljaaz interjúidézeteknagy
száma,miáltalsajátfogalomtársításaikmellettazérzelmitöltetismegjelenik.

2.atermészetikörnyezetátalakulása
„…ez a legnagyobb pofon, és ez az, ami leginkább nyomot hagy az emberekben. Nem
is az a félelem, hanem ez a környezeti változás.” (somorja,C.g.)„Sok minden megvál-
tozott. Sok minden. Ezt el se hittük volna abba az időbe, gyerek voltam, mikor kezdtek
a hatvanas években beszélni a hidrocentrálról. Há ugye az hihetetlen, hogy ahol vető-
földek voltak, ott hajók fognak úszni. Egyszerűen nem hitte el senki.” (Bodak,T.z.)

atájképésatermészetikörnyezetváltozásárólkérdeztemahelyiembereket,növényzet-
ről, állatvilágról, vizek mozgásáról… érdekelt, hogy milyen jeleit látják, ezeket hogyan
fogalmazzákmeg,éshogyanvonnakösszefüggéseket.azelbeszélteksajáttapasztalata-
ikrólszólnak,amiketesetlegahírekbőlvagyazismerőseiktőlhallottakkalvetettekössze.
akörnyezetmegváltozásánaktémakörejóvalnagyobbannál,hogyjelenkeretekköztakár
csakegyes részeiről ispontosképetadhatnaa tanulmány,azalábbiakbana tájrólés
annakváltozásárólahelyiekbenélőkognitívképekésmintákbemutatásáravállalkozik.

1 akutatásianyagbólszületettelőzőtanulmány:Murányi2019.
2 Dunára menni ahelyiszóhasználatbantágabbjelentésű,nemcsupánmagátavízfolyamot,

hanemaDunaéságvizeikörnyékétjelenti.
3 ainterjúidézetekbenatémaszempontjábólfontostájnyelviszavakeredetiformájukbansze-

repelnek,deazidézetekteljesegészenemkiejtésszerintlettlejegyezve,ésminimálisstili-
zálásonesettát,azolvashatóságotmegkönnyítendő.
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2.1.Tájkép„heggyel”és„tengerrel”

aCsallóközsíkvidékitáj,melybenazüzemvízcsatornatöltésedombsávkéntmagasodik,
szokatlan asszociatív kapcsolatot hozva így létre, hiszen az új folyó egybenmagaslat.
„Most már nem mondhatjuk, hogy sík vidék vagyunk, mert behatárolódik, olyan, mintha
hegy volna itt, nem? Mintha hegyet látnál. Nem látsz tovább. Mer a síkságnál messze el
lehet látni.” (Bodak,T.n.)azüzemvízcsatornatöltésenemcsupána fizikaikapcsolatot
vágtaelakétoldalárakerülttelepülésekközt,aszomszédtelepüléslátványátiselvette;
gyakranemlítikakülönösképet,amintcsakaszomszédtelepülésektemplomtornyalát-
szikkiatöltésmögül.Egy-egyutcasoregészenatöltéslábáhozszorult.„Nem is a félelem,
hogy mi lenne, ha szakítana, hanem hogy olyan korán lemegy a nap a kertben. Itt lebukik
a töltés mögött.” (süly,D.i.)a településeknéhahumorraloldva írják leújhelyzetüket.
„Szokjuk mondani, ugye Vojka nad Dunajom,4 de most már nem a víz fölött vagyunk,
hanem a víz alatt. […] Vagy még mindig téma, még mindig mondják, hogy magyarizadu-
naj,5 hát mi már ott vagyunk. Nekünk már mondhassák.” (Vajka,sz.B.)

amaiésahajdanitájkülönbségénekleírásakorazerőműelőttitájjalkapcsolatban
szinte kivétel nélkül romantikus jelzők kerülnek elő, mint „fantáziavidék”,„mesebeli
táj”„azt látni köllött volna. Az egy álomvilág.”azelmúlásmegszépítiamúltat,ámennél
többrőlisszólehet.„Itt, Somorja környékén az ártéri erdők tejes kipusztulása. Itt most
jelenleg az a pusztaság, ami a töltéstől az Öreg-Dunáig be, s ami a város katasztere
vagy ami akár Gútor katasztere, itt kismillió erdő volt, apró tavakkal, meanderező kis
oldalágakkal, és ez mind megszűnt. Egészen más volt. Egy kis romantikus vidék volt.
Csölösztő magasságától az Öreg-Dunáig az egy fantázia vidék volt, vadban gazdag,
erdőben gazdag, halban gazdag. Mint Szigetközben az a vidék, ami még megmaradt
érintetlenül.” (somorja,C.g.)

Különbözőváltozatokbankerülelő időről időreazelképzelés,hogyaszlováknép
valójábanminthavalamilyenhiánytakartvolnapótolniahatalmasvíztározómegépíté-
sével, tengerhíjánegy „szlovák tengert” vagyBalatont létrehozni: „Állítólag második
Balatont akartak csinálni ebből a hidrocentrális tóból.” (gútor,D.á.)

somorjaésgútor lakosaiazártéri ligeterdők, rétek,egymásba fonódóésszigeteket
képzőDuna-ágakhelyettegytöbbszázhektárosüzemvíztározótószomszédságában
élnek,melyvíztömegeazemlékeikbenmégélőerdőkfeletthullámzik.Keletfeléhalad-
vaazüzemvízcsatornabalpartján,Keszölcéstőlszapigmértanidombvonulatotlátunk,
melyalatt,atöltésselmerőlegesenhajdanutakvezettekaDuna-ágakhoz.arégiutakat
elvágó, határvonal jellegű felvízcsatornán ma legkönnyebben autóval lehet átjutni,
BősönazerőműgátjánkeresztülvagyaKeszölcésrőlVajkáraátkelőkomppal. Ígyaz
elzártfalvakbaérünk,aholmáigmegmaradtafalvakközvetlenkapcsolataazágvizek-
kel,ámazokhozközelebbérveegyfajta„tórendszer”partjairaérünk.azágvizekszép-
ségelenyűgözmindenturistátvagyfrissüdülőtulajdonost,csakahelybeliekértékelik
úgy,hogymostmár„minden tönkre van menve”.

4 Vajkahivatalosszlovákneve.szószerintifordításban:VajkaaDunafelett
5 MaďarizaDunaj!–nacionalistaszólam,jelentése:magyarokaDunamögé!

Újraírt tér-képek II. 63
Fó

ruM
Társadalom

tudom
ányiszem

le,XXi.évfolyam
2019/2,som

orja



azÖreg-Dunarégipartjára,azegykorianyapartra6 érvemeredek,kövesrészenle-
ereszkedvefiatalerdőbeérünk,azÖreg-Dunarégimedrébe,aholsűrűnnőttfákésbok-
rokközthosszabbútvezetaDunamaianyapartjához.azÖreg-Dunahuszonhatévvel
ezelőttignemcsupánbővizűésszéles folyam,hanemegyben jelkép isvolt,ahogya
helyitörténetekbőlkirajzolódik:erőveléstekintéllyelbírófolyam,forgalmashely,mely
kapcsolatotjelentettatávolivilággalahajókáltal,amagyaroldallal,deafalubelieket
vagymégaszűkebbcsaládot isösszehozta,hiszenegyütt jártakki.aDunánál lenni
igaziközösségiprogramvolt.„Nagyon szép táj volt ott kinn a Nagy-Duna-parton. Főként
ünnepnapokon, a fél falu ott volt. Pokrócokon pihentek. Halat sütöttek nyárson. Raktak
tüzet, nagy tüzet, s mikor az leégett, fogtak közben a Dunában halat, és botra rá volt
szúrva – szokja ugye nézni a Marcsit? –, botokra szúrtuk rá, és ott megsült, megfordí-
tottuk. A parázs fölött. Egy tipikus szokás volt vasárnap délután.” (gútor,V.j.)

afolyóelterelésétkövetőenazÖreg-Dunaelvesztetteminderejét,mindforgalmát,
mindösszekötőszerepét.Többenúgyemlegetikma,mintaminakárszárazlábbalisát
lehetnesétálniMagyarországra,ami természetesen lehetetlen,akifejezésselazerő-
vesztésmértékéreutalnak.„Jártunk azután is, de már nem olyan gyakran. Már nem
volt meg az a hangulata a Nagy-Dunának. Elvesztette azt a varázsát, már más szemmel
néztük. Az a gyönyörű mesebeli táj, ami úgy 8-9 évesen, a szemünk elé tárult, akár-
hányszor kimentünk, gyönyörködtünk benne, az már úgy elveszett. […] Kevesebb lett a
víz, olyan szomorú lett az egész. Már soha nem lesz ugyanaz.” (Vajka,z.K.)

aDunafolyambóleltereltvízmaafelvízcsatornábanfolyik,melyhelyimegnevezése
egyszerűenerőmű, vagyÚj-Duna. Környezete kihalt, használatból kieső tér, töltésén
keskenybetonsáv fut,éserősszél fúj; „az már csak a fővárosiaknak van, ott van a
bicikliút. Falubeliek nem járnak ki, nem akarja azt látni senki.”(Vajka,V.a.)

azÖreg-DunaésazÚj-Dunaközöttiszigetenazágvizektöbbségenohaeredetihelyén
folyik(helyesebbenáll),atájképeegészenmegváltozott.arégi,a„hidrocentrál előtti”
tájatamainálszebbnek,rendezettebbnek,tisztábbnakírjákle.igazánszépkéntazon-
banaztaz időtéséletformát idézikvissza,amelymáraszövetkezetesítéstőlkezdve
múlóbanvolt.alibatartástaszigeteken,amikortehenekéslovaklegeltékmégazerdők
alját,„el lehetett látni az erdőkön át szinte a Nagy-Dunáig”.azemlékekbőlmegfestett
tájélettel teli,emberekésállatokaktívanhasználják.7 „Tiszták voltak az erdők. Mer
nyáron, vagyis korán tavasszal, április elején a csordát, a marhákat, a fiatal marhákat
kihajtották a szigetbe, meg a lovakat, csikókat. Ők egész őszig kinn voltak. Nem beszél-
ve arról, hogy a faluban mindenkinek volt 50-80-120 lúd, volt, akinek 200 is volt. Azok
már mikor betollasodtak, ki lettek víve az erdőbe. Azok ott voltak egész októberig.”
(Bodak,T.z.) „Sokat legeltettem, olyan szép volt ott minden, mint a álom, most meg
már aztán tiszta dzsungel. Nem is lehet menni igen az erdő alatt. […] Gyönyörű volt. Ott
sátraztak, jöttek ezek a németek, éneköltek, gyönyörű helyek voltak, nagyon szépek, de
azóta már, most már semmi, tiszta gyom minden.” (Bodak,T.l.)

6 árvízmentesidőszakbanapartvonala
7 azelbeszéléseketillusztráljákEsterPlickováfotóművészképeiis,akimáravízlépcsőmeg-

építésénektudatában,amegőrzésszándékávalörökítettemegavidéket.albuma1965-ben
jelentmeg.
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aterületekhasználatamáraegyreszabályozottabbformátölt,mindtöbbelemeenge-
délyhezkötött(tűzifagyűjtése,horgászat/halászat,vadászat,demégazegyesterülete-
kenvalóközlekedésmódjais).azemberektöbbségelényegesenkevesebbidőttöltater-
mészetben,mintazelőtt.„Ha a fakitermelők nem járnák itt az utakat az erdőben, akkor
elgazosodnának azok is. Mer kevés az ember, kevés ember mozog itt már az erdőben.
Azelőtt olyan járható utak voltak itt mindenfelé még a gyerekkoromban. Többet használ-
ták, az emberek sokat jártak ki az erdőbe”(Bodak,T.n.)Makevesebbember,viszonttöbb
gépvanazerdőkben.„Régen nem volt ennyi a közlekedés, most mindig berreg valami,
traktorok, autók, motrok,8 mindenütt a van, úgy hordják a fát.” (Bodak,T.l.)

Megváltoztak a közlekedés lehetőségei is, ha valaki például Bodakról a nagy-
Dunáhozmentrégen,gyalogindultésladikraiskellettszállnia,autóvalnemjutottát.
Maéppfordítvavanahelyzet,azárásokonautóvalkönnyebbátkelni,mintgyalogvagy
biciklivel–pontosabbanátlehetúgyis,haazemberátgázolavízenvagyvállalja,hogy
abiciklimegcsúszhat.„A zárgákat9 úgy csinálták meg, hogy megiszaposodik, elcsúszik
az ember. Autóval el tud menni, biciklivel nem, én is úgy elrepültem, majd eltört a
kezem.” (Bodak,T.l.)atájegyrekevésbéotthonosaközelbenélőkszámára,ésatáj-
használategyrekevésbérészeamindennapimegélhetésnek.

2.2.időjárás

akorábannemismerterősszeleketésacsökkenőcsapadékmennyiségetisaterület
átalakításainaktulajdonítjákazittélők.„Nem szakemberként ez is az erőmű és a víz
körüli ligetek eltüntetésének az eredménye, egyik hozadék, ahogy itt az egész környé-
ken ekkora szelek járnak. Valamikor az ártéri erdők és az úgynevezett nagy széles szél-
fogók, amik itt voltak Csallóközben, azok ezt a szelet egy kissé elfogták, ekkora vadorzó
szél nem volt. Több volt az erdő és masszívabb volt a tartás. Ugrott ez az egész, ahogy
az ártéri erdőket kipucolták innen Pozsonytól lefelé. Most az történik, hogy jön a felhő-
zet, átugrik a maga szeles mivoltával a Kárpátokon, a hegyen, és akkor becsapódna itt.
Ha esővel jönne, akkor azért nem esik itt, csak akkor, ha visszatér majd alulról, mert a
kipárolgás itt a tározói tóból rögtön azt hozza, hogy elszakítja itt kétfelé a felhőket. Egy
részét a Kis-Duna felé húzza, azon a környéken esik, a Nagy-Dunán át, tehát a
Szigetközben esik, itt nem. Ez is egy hatása.” (somorja,C.g.)„Sokszor esik kívül a víz-
erőműn, s itt mintha nem. Mintha ez a víz taszítaná. Ezt sokszor megfigyeltük, hogy itt
még akkor sem esik, amikor máshol a közelben igen.” (Vajka,B.D.)

érdekesamegfigyeléstösszevetnia19.századvégifélelmekkel:„Dunaközierdeink
isfogynak,arégikeményfaerdők[…]bizonybizonyeléggyorspusztulásfelémennek;
shavanazerdőknekalégköricsapadékmennyiségérebefolyásuk:attóltarthatunk,
hogyFelső-Csallóközmindszárazabbéveket várhat.régentea jó természetes rétek
öntöttékafűszeresszénát,mamárFelső-Csallóközbenírmagulisaligmaradtegy-egy
keskenymélyebb laposon,szaggatottanrét,mégahíres»forgórétek« is felosztásalá

8 motorkerékpárok
9 zárások
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kerültek.”(Földes1886,33–34.p.)aszárazodásfolyamatatehátmesszirenyúlikvisz-
sza,sáltalánostendencia,aKárpát-medenceösszesfolyómentiterületétérinti.

2.3.Egyenesekvonzásában–atereprendezéseklogikájáról

részbenavízlépcsőépítésévelösszefüggésben,deattólfüggetlenülisa’70-es–’80-as
évektől folyamatosa terepfelszínekkiegyenlítésének törekvése,melysorána tájegyre
bejárhatóbbá válik amunkagépek számára. Változatos geomorfológiai képződmények
tűnnekelezáltal,éscsökkenavizesélőhelyekaránya.aszántókterületenő,miközben
csökkenanedvesrétek,mocsárrétek,cserjés-bokrosélőhelyeké.afővároshozközeledve
abeépítettterületekisegyrenagyobbteretfoglalnak,amiszinténtereprendezésseljár.

atájképétegykorsűrűnborítottákkülönféletavak,holtágak,bágerkotrások,10 lapo-
sok.11 avízlépcsőépítéseazújmederésatöltésekalattitalajoktermőrétegéneklehordá-
sávalkezdődött,mellyelutánamélyebbenfekvőterületeket,laposokattöltöttekfel,míg
azotthonosnövényzetetkiirtották.alapvetőenavizesélőhelyeketszámoltákfel,ezzel
jelentősencsökkentveatájmozaikosságát.ajrD-kelnökeiörömmelfogadták,haújabb
területeketvonhattakatermelésbe,ésanagyüzemimezőgazdaságszámáramegfelelő
táblákatalakíthattakki.„Kiirtották, ment a traktor, és mintha óriási sivatag lenne bevetve
gabonával vagy valamivel.” (Felbár,F.i.)„Megszűntek a bokrok, a remizek, ezzel, hogy épí-
tették az erőművet, úgymond rekultiválták azokat a részeket, amelyek terméketlenek vol-
tak, betöltötték a laposokat. […] Tehát kiegyengették a területet. Kivágták a… itt úgy hív-
ták, hogy lénia. Fasorok, bokrok, elsősorban a birtokhatárokon. Volt itt a szomszéd, a grófi
birtok, akkor annak a határa volt körül szépen befásítva, meg bokrok. Tehát azt szépen
likvidálták, helyébe odahordták a földet, mert azzal a föld is elkerült onnét, s akkor azt ott
idézőjelben rekultiválták. Itt volt egy olyan, hogy Szeleczki-lapos, azt még ismerték egypá-
ran, egy mélyedés, azt is betöltötték félig-meddig, meg hát itt az egész területet. Egész
messzi hordták el azt a termőtalajt, amit lenyestek a műmederben, meg az egész építke-
zés területén.” (Keszölcés,K.P.)aléniáknaknevezettsávokmegszüntetésévelolyanöko-
lógiaifolyosókatszámoltákfel,melyektermészetesélőhelyekközöttbiztosítottakkapcso-
latot, csökkentve azok elszigeteltségét. ilyen folyosóknak tekinthetőek a birtokhatárok
területei,utak, vízfolyások természetespartjai, vagyisáltalábanazolyan,hosszan futó
sávok,melyekműveléstőlmentesek.

aszövetkezetiidőbenelindított,aterepegyenetlenségeitkiegyenesítő,egységesítő,
és a termelés gazdasági hasznát maximalizáló törekvés újabb lendületet kapott az
elmúlt években. „Idejöttek a dánok, és mindent beszántottak. Összes terület, ahol

10 azárvízvédelmitöltésekemelésekorezekrőlahelyekrőlhordtákelaföldet,későbbállandó
vagyidőszakosjelleggelvízzelteltekmeg.

11 a lapos jelentésemélyebb terület,mely gyakrankiszáradt folyómedermaradványa.azév
hosszabbvagyrövidebbszakaszábanvízalattállnak,árvizekidején,haazármegtölti,halak
is lehetnekbennük, valamintmagasabbDuna-álláskor ismegteltek vízzel a talajvíz által.
Ezeketahelyeketakörnyékenrégtől laposoknakhívják. „HavégigmegyünkCsallóközön,
bármelyközséghatárán,otttaláljukarégiDuna-medrekreemlékeztetőlaposokat,melyek
napjainkbanisjólevezetőiazesetlegkiáradóvizeknek.”(Földes1896)
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búvóhelye volt a vadaknak, úgy azt mindet likvidálták. Úgy a mocsaras területeket, úgy
a rétes területeket. Annyira kapzsik ezek a dánok. Már a JRD is kezdte, de az állami vál-
lalatnak volt vadásztársasága, azok azért annyit tudtak, hogy a vadnak mi köll. Míg [a
természetvédelemnél]dolgoztam, hányszor jöttek, hogy valamit csináljunk, mert ezek
mindent beszántnak, még a kanálispartokat is egészen a kanálisig. Pedig védősávja
lenne a kanálisnak öt méter. De mindent beszántanak. Nincs az állatnak hova bújnia,
ahol nyugalma van.”(Bős,E.s.)

afelszíniegyenetlenségekeltüntetésenemcsakaszántófölditermelésbevontterü-
leteketérinti,hanemazárterekerdősrészeitis,aholezafakitermelésgépesítésével
függössze.„Síkságon vagyunk, de az ártéren rengeteg vízfolyás, árok, mindenféle volt
valamikor. Ezek eltűntek fokozatosan úgy, hogy levágták azt a erdőrészt, akkor a mara-
dékot összenyomták, elplanérozták,12 betemették a árkokat, mindenhol sík van.
Tereprendezés is van, a kisebb-nagyobb mélyedések el vannak tűnve.” (Baka,D.F.)

atereprendezésekésazélőhelyekfelszámolásánakegykövetkezőfokozata,aföl-
dekmindnagyobbarányúbeépítése,melyaFelső-CsallóköztPozsonyszuburbánrégi-
ójánakterjedésemiattérinti.atermőföldekaközösségiemlékezetbenaztarégicsal-
lóköziAranykertetidézik,aholajóföldalegnagyobbértékvolt.„De most már nincs föl-
dünk, most már csak építkezési telek van. A szívem fáj, mikor látom, hogy ott milyen
gyönyörű feketeföld van. Szent Isten! Azok voltak a legjobb termőföldek.” (somorja,
K.B.)„Itt akkora csapás lesz egy 50 év múlva, hogy abbul nem fogunk kilábalni. Itt min-
denhol, ahol nem termesztnek valamit, ott építkezési telkek vannak. Itt most 150 telket
kimértek, pedig milyen földek vannak! […] Itt elszúrtak13 mindent, amikor volt a kitele-
pítés. Mikor a hozzáértő gazdákat kitelepítették.” (somorja,n.á.)

2.4.avizekmozgása,árvízésamesterségesárasztás

1992őszénazállamazÖreg-DunátDunacsúnynálelrekesztette,ésvizétmesterséges
csatornábaterelte.aDunaeredetimedrébeegykorihozama10–15%-ánakmegfelelő
vízmennyiséget juttatott ezután,14 így amellékágrendszer –mely a Dunával alkotott
összefüggőhidrológiairendszert–nagyobbrészehamarosankiszáradt.1993-banaz
ágvizekmedreibenahelyiekmotorkerékpárralközlekedhettek,acsaládokasztaloknál
piknikeztek. Két-három évvel az elterelést követően Doborgaznál a felvízcsatornáról
oldottákmegazágvízrendszertáplálását,azÖreg-Dunafelévezetőágakat(ahajdani
kapuknál)pedigelzárták,hogyaDunanecsapoljaleavízzelfeltöltöttágakat.zárás-
rendszer épült a víz felduzzasztásához,mely zárások egyben a Csúnytól Bősig való
szintkülönbséget is elosztották. a doborgazi kieresztőművön keresztül körülbelül 20
m3/s víz érkezett az ágvízrendszerbe, majd közel tíz éve megépült a doborgazi kis
erőmű,melyen25m3/skörülivízmennyiségfolyikát.

12 elsimították
13 azadatközlőnempontosaneztakifejezésthasználta.
14 ajuttatottvízmennyiségévrőlévreváltozó,a20%-otnemszoktameghaladni.azadatokróll.

http://reflexegyesulet.hu/index.php/vizvedelem/336-a-reflex-javaslatai-duna-uegyben-2
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aduzzasztásosmegoldással a talajvíz szintje nagyjából visszaállt,15 aDuna-ágak
ismétmegteltek vízzel,mely víz azonbanmármás ökoszisztémáknak ad otthont. a
mostani ágvizeket tavakhoz hasonlítják, olyan lassú a víz folyása, ami által egyre
nagyobbafeliszapolódás,ésegyresűrűbbavízinövényzet.„Víz van most is, de nem
olyan, nem változik, posvad meg minden. Lerakódik az az iszap meg minden, nincs,
ami kisöpörje. Abba az időbe csak suter16 volt. Sodródott. Volt a folás. Most lerakodik,
sok helyen olyan büdös az a víz, hogy borzasztó. Följött a sűrű gyom, alig lehet a ladik-
kal menni. Dunába gyom nem volt, ilyen nem volt. És mindenhol hal volt, olyan nem
volt, hogy nem volt. Alsó-szigetbe legeltettünk a kollegával, és kijöttek a pontyok a lege-
lőre, ott fürödtek, aztán egyet-kettőt elkaptunk belőle. Szabályosan kiment a hal, a háta
kilátszott.” (Bodak, T.l.)azÖreg-Dunaésa felvízcsatornaáltal közrezárt szigetenaz
ágvizek többsége noha eredeti helyénmaradt,mégsem ugyanazok,mint régebben,
hiszenavízmozgása,azösszeköttetéseiésazökológiaifeltételekteljesenmegváltoz-
tak.„Az ágvizek majdnem éppen így voltak, mint mostan, csak éppen sokkal mélyeb-
bek voltak, mert volt folyás. Mer a Nagy-Dunáról volt három helyen… voltak a Lépők,
Újkapu meg a Kifolókapu. Ott három kapu volt, ahol ki lehetett menni a Nagy-Dunára,
és jött be a hal, és nagy volt a folyás. Ugye azt most már mindet elfogták, harminc év
múlva ez most már mind csak mocsár lesz. Telihordták termőkővel, becsinálták. És
most már Vajkánál meg Doborgaznál, onnan töltik föl az ágrendszert. Ez már nem az,
ami valamikor. Itt sok helyen röpült a víz. Két csapóval mikor nem voltak, gond volt
elmenni, meg két evezővel, olyan folyások voltak. Gyerekkoromban a Falusi-Duna volt
7-8 méter, most ha 3 akkor már sokat mondok.” (Bodak, T.z.) „Ágvíz, az most már
olyan, hogy telidülve fákval minden, oda most már ladikkal sem lehet menni. Csak a
nagy ágakban lehet már menni. Ott minden olyan tiszta volt, mind a álom. Most nem
törődnek semmivel. Olyan volt a erdészet, hogy ott kipucoltak mindent. Ha valami bele-
dűlt a Dunába, azt is kihúzták, most meg szerteszét van minden.” (Bodak,T.l.)

az ágvízrendszermesterségeshatárai és vízellátásamiatt aDunaáradásai nem
érintikmáraterületet(kivételvoltezalóla2002-es,dekülönösképpena2013-asnagy
árvíz, amikor a Duna alulról árasztotta el az ágvizeket). az évi, szokásos nagyvizek
elmaradnakaszigeten,amikbékésenjöttek,„meghágták az erdő alját”,feltöltöttéka
laposokat.„Tavasszal volt nagyvíz, és nyáron. Minden évben. Osztrákból jött, az erdők-
ből csurgott, a hegyekből, először az alacsonyabb helyekről olvadt, majd nyáron a
magas csúcsokról. […] Ez egy tökéletes, normális, hozzászokott munkánk volt. Sőt,
búcsú volt. Mikor nagy volt a víz, az egész falu nézte a Dunát. Búcsúnak vették, hogy
ez egy élmény. Töltéstől töltésig volt a víz.” (gútor,B.l.).amedrekésaszigetekminden
évbenalakultakvalamennyit,avízegyikhelyenmegfaragtaőket,amásikhelyenhor-
dalékotrakott.avízsebesfolyásáraúgyemlékeznekvissza,mintamitisztáramostaaz
ágvizeket, behozta a halakat a nagy-Dunáról, a földeket meghágta, megöntözte –
vagyistisztított,segybenértékethozott.

15 a talajvízszint nem teljesen állt helyre, Doborgaz és Vajka erdeiben a fák kiszáradásáról
beszélnek.

16 kavics
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„Mink megpróbáltuk valahogy szimulálni ezeket az áradásokat. Minden évben tavasz-
szal vagy nyáron lehetett javasolni műárasztást, már áprilisban be kellett adni a javasla-
tot. Megegyeztünk a erdészekkel, ha nem köllött tavasszal, akkor inkább nyáron, amikor
szárazság volt. Akkor nem ez a 25–30 m3 jött be, hanem mi, természetvédők javasoltunk
90 m3-t. Van egy manipulációs rend, ami szerint ennek végbe kell menni. Vízgazdászok a
mi cégünket bízták meg, hogy adjunk javaslatot. El kellett menjek tárgyalni az erdészek-
hez, a kísérleti állomásra, horgászokhoz, polgármesterekhez… egyeztetni köllött, föltéte-
lek megvoltak. A manipulációs rendben úgy volt, hogy 60–90 köbig fog menni. Csak tele
volt a vajkai meg a süli tó környéke chatákkal,17 elkezdte vinni az egyik budit, a másik
budit, akkor már ment a telefon. 60 köbnél soha nem lehet többet engedni, és azzal nem
értek el semmit. Majdnem hogy több kárt csinál, mint hasznot. Hirtelen leengedték azt a
vizet, megint csak ott pusztultak el a ikrák meg a halak.” (Bős,E.s.)azüdülőtulajdonosok
kétésfélévtizedótaazárvízmentességígéretemellettbérelnekterületet,ésépítkeznek.
akorábbanlábakraépítettházakhelyettegyretöbbaföldszintibeépítés,olyaningatlan-
vagyonhalmozódikfeltehát,melynemcsakegytermészetesDuna-áradást,hanemmég
egyközepeserősségűműviárasztástsembírel.

2013 tavaszán a sokévi átlagot meghaladó esőzések következtében történelmi
árvíz volt aDunán,melyelárasztottaazÖreg-Dunaésa felvízcsatornaáltal határolt
területetis.nemamegszokottiránybólazonban,hiszenavíznemfelülről,hanemalul-
róérkezett.„A bősi ember mindig azt mondta, hogy ha valami lehetetlenről volt szó,
hogy »Majd ha a Duna visszafele folyik!« És megtörtént. Aranyérig jött be fölülről a nor-
mális körülmények között, és most már nem az aranyéri felől, hanem alulról jött a nagy-
víz. A halnak fogalma nem volt, hogy mit köll cselekedni. A hal ott pusztult, mer aztán
hirtelen megint visszaengedték.” (Bős,a.j.)

nemegyszer találkozniolyanvéleménnyel,hogyavízlépcsőakiszáradástólmentette
megaterületet,atájmaiszépségecsodálatraméltó,és„az ágvizek éppen úgy vannak
most is, mint azelőtt”. Elsősorbanazutóbbihúszévsoránaszigetenüdülőtvásárlók
körében,vagymás,aterületetkorábbannemismerőkközöttlehethallaniilyenösszeg-
zéseket, míg az őslakosok egyértelműen leépülési folyamatként írják le az általuk
tapasztaltakat.„Ha valamit árad, akkor folyik egy kicsit, de az semmi. Régen úgy ment
a víz, hogy azt megevezni nem lehetett. Repült a víz, mikor megáradt. Most már semmi.
Itt már a természetnek becseszett, már éppen hogy csak van valami.” (Bodak,T.l.)a
medrekbenlévővízmennyiségévelkapcsolatbanmegkelljegyezni,hogymárazerőmű
üzembehelyezéseelőttmegindultaDunabevágódása,medremélyebblett,ésezáltal
egyrekevesebbvízjutottazágvizekbe.18 avízmélységtehátegészenalacsonyislehe-
tettazágvizekbenazévegyesszakaszain,áradáskorviszontazegészhullámteretelön-
tötte a víz, mely ideális esetben lassan érkezett, és lassan is húzódott vissza.
Összegezvetehátannakellenére,hogyazágvizekbenazévárvízmentesnapjainavíz-

17 üdülők
18 azokokrólbővebbenl.Fejér–Baross1994,289.p.
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mélységesetlegalacsonyabbvoltamostaninál,19 avízdinamikátisfigyelembevéveaz
őslakosokúgyértékelik,azelőttsokkaltöbbvízvoltaterületen.

avízminőségévelkapcsolatbanamaötven-hatvanévesnélidősebbkorosztályfelszokta
idézni,hogy„vizet a Dunára nem viszünk”–egyrészthavalamitüvegbenvittek,azborvolt,
másrészt miért vinnének vizet oda, ahol van elég? ivóvizet bárhonnan meríthettek, a
halászléisaDunavizévelkészült.„Itt nőttünk fel. Nehéz errül beszélni, mert meghasad a
szíve a embernek, amikor visszagondul a régi világra. Valamikor ez a víz itten olyan volt,
hogy a Dunárul jött az a víz, akárhunnan mentél a ladikkal, merítettem, s ittam belőle,
olyan tiszta volt. Az asszonyok itt mostak, itt, ahol olyan köves volt. Olyan tiszta volt, meg-
álltam a ladikkal, lent láttam a halakot, hogy hol vannak. Két méter vízben leláttam a fene-
kire. Meg voltak források. Gyerekek nekihasaltunk, olyant ittunk belőle. Jobb volt, mint
akármilyen málna20 mostan. Úgy bugyogott föl a földből, gyött föl. Olyan jéghideg volt nyá-
ron, igen jó víz volt. Kinn voltunk a Dunán gyerekek, békasütés, halsütés, csak a Duna-vizet
ittuk, forrásokat, mást nem ittunk.” (Vajkan.l.)„Na, aztán később már lett olyan, hogy
szennyezett a víz, akkor már nem is akartuk megenni a halat, mert olaj ízű meg minden…
” (gútor,D.á.)avízszámukramárahatvanas-hetvenesévektőlérezhetőenszennyezettebb
lett,ennekokátavárosokésaslovnaftkőolaj-finomítóideérkezőszennyezésébenlátták,
avízlépcsőmegépüléseutánviszontazállóvízjellegistovábbrontottaaminőségét.

2.5.Tápanyagforrásból„veszélyeshulladék”

aDunafinomszemcséshordalékavalamikormegöntötteatalajokat,megtermékenyí-
tetteaföldeket:„a Duna vize nagyon sok anyagot hozott akkor, nem mérgezőt, hanem
a Duna a erdőkből csurgott, a hegyekből. A szántóföldekre is, persze. És az erdőkből,
hegyi talajból mindenfélét hozott az a víz, és az az érték mind benne volt a talajban.
Elárasztotta az erdő alját. Ott olyan termékeny lett.” (gútor,B.l.)

azegykortermékenységethozóhordalékból,melyahatárbanszétterültaföldeken,
maláthatatlan,hatalmastömegű,veszélytsejtető,akezelhetőségmértékétmeghala-
dóanyagtömeglett.„Az az iszap már itt van. 93-ban mikor föltöltötték a tározót, a bará-
tommal csónakkal beevickéltünk, és a 10 méteres horgonykötelem nem érte el a fene-
ket. 2014-ben jártam ismét arra, és leértem az evezőmmel.” (somorja,K.D.)„Bécs és
Pozsony a szennyét itt rakja le.” atározóbanésafelvízcsatornábanleülepedettiszap
hatalmasmennyiségeveszélyérzetetkeltakörnyékenélőkben,ésnemcsupánalaiku-
sok,hanemahivatalos intézményekképviselőisemkapnakmegfelelőtájékoztatást.
„Rendszeres információhoz nem jutunk. Tavalyelőtt kapott a város tervdokumentációt
a vízierőművet üzemeltető vállalat elképzeléséről” –mondtaelsomorjavároskörnye-
zetvédelmiosztályánakvezetője.avízlépcsőépítésekorkészülttervekszerintavajkai
éssülyitavakbanhelyeztékvolnaelazüledéket,ámatavakkörnyékeazótanépszerű

19 Egybenamainálmélyebbvizekreemlékeznek,ennekokarészbenazágvizekfinomszem-
csésiszappalvalótelítődése.

20 üdítő
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üdülőközponttá vált, a tulajdonosok tiltakoznak, és az akkori terv természetvédelmi
szempontbólsemvoltátgondolt.alegutóbbitájékoztatásszerintatározónbelülműkö-
vezések kialakítását tervezik párhuzamosan a víztározó gátjával, a kikotort iszapot
pedigakövezésekésapartközöttkialakulórészrehalmoznákfel,melyterületígyfel-
töltődne,ésidővelnövénytakaróboríthatná.somorjaésCsölösztőmellettmesterséges
szigetekkialakításaésvízisportokraalkalmaskajak-kenupályaszerepelatervekben.
Hosszútávraazonbansemazüledékmennyiségéttekintve,semkörnyezetiszempont-
bólnemmegoldásazüledékbőlfélszigeteket,szigeteketképezni.atermészetvédelem
ésavízügyisaggályaitfogalmaztameg,hiszena„zagytározó”közelébenivóvízkutak
vannak.nemhivataloshírekkeringenekarról,hogya somorjaésgútorközöttikutak-
banmármostmennyit romlott a vízminősége.Mind itt,mindBős környékén olyan
kutakvannak,melyekazországnagyobbrégióibanbiztosítanakivóvizet.

apartmentiszakaszokvízháztartásánakmegváltozásaésennekrészekéntafel-
halmozódó üledéknek az ivóvízkészletre való hatása jóval bonyolultabb annál, mint
hogy előre kidolgozott technológiai megoldásokkal kézben tartható lenne. a terület
kavicstakarója több százméter vastag,mely a csallóközi részen nyolc köbkilométer
vizet tárol (WWF 1989). a csallóközi és szigetközi Duna természetes állapotában a
talajvízdinamikusanáramoltakavicstestenkeresztül,minekköszönhetőena lokális
szennyeződésekviszonylaghamarkitisztultak,ésazáramlórendszerbennemalakul-
takkianaerobfolyamatok.aDunavizénekmesterségescsatornábatörténőterelését
követőenazonbanatalajvízszintjénekingadozásajelentősenlecsökkent,aDunavíz-
járásaatalajvízdinamikájáraegyrekevésbégyakorolhatást.aduzzasztottvízáll,és
„ezanaerobfolyamatokbeindulásánakkedvez,különösenhaszervesanyagokkerül-
nekatalajvíztestbe,példáulamezőgazdaságiműveléssorán.azanaerobfolyamatok
olyankémiaifolyamatokatindítanakel,amelyekatalajvízminőségénekromlásátidézik
elő”.(WWF1989,11.p.)azüzemvíztározótóbanésafelvízcsatornábanakár10–18
métervastagságbanállazüledék.afelvízcsatornaszigetelt,itttartalmanemérintkezik
atalajvízzel,viszontkitermelésétnehezítiaszigetelőrétegmegsértésénekaveszélye.
atározótóbanaszigetelésmegsértésétőlnemkelltartani,hiszenalulrólnemszigetelt,
ennekhiányábanviszontazüledékkapcsolatbanvanatalajvízréteggel.

a helyben élőkkel beszélve gyakran előkerült a kép, mely szerint a Dunán érkező
mocsokmegáll,ésnálukhalmozódikfel.leginkábbavíznehézfémtartalmaváltszá-
mukraahírekbőlismertté.Talánennélislényegesebbazonbanannakaveszélyneka
felismerése, hogy a korábban áramló,megújuló és oxigénben dús víz folyamatait a
pangóvagyaligmozgóésoxigénelvonóvízfolyamataiváltottákfel.akövetkezmények
jelentkezéseévtizedekreiselnyúlhat,ésazok-okozatiösszefüggéseknemnyilvánvaló-
ak.Példáulazelmúltévekben,mikoranövényvédőszer-maradványokivóvizekbenvaló
megjelenésemiatttöbb,avízlépcsőszomszédságábanlévőtelepülésenisazivóvizet
fogyasztásra alkalmatlannakminősítették, az erőműmegépítése előtti jóslatok nem
idéződtekvissza.amérésiadatokahivataloksabürokráciaútvesztőibenkavarognak,
azokokpedigelvesznek.21 ahelyieketkérdezve,magukavízbáziskitettségekapcsán

21 https://ujszo.com/regio/evek-ota-fertozott-a-csallokozi-talajviz

Újraírt tér-képek II. 71
Fó

ruM
Társadalom

tudom
ányiszem

le,XXi.évfolyam
2019/2,som

orja



többveszélyforrástismegjelölnek,ígyanagyüzemimezőgazdaságitermelést,abezárt
vegyiüzemekföldalattihagyatékait,aslovnaftot,adánsertéstelepekhígtrágyáját,és
nemutolsósorbanavízlépcsőfelhalmozódottiszapját.

2.6.növényzetéstalajvízháztartás

Magátólértetődőmódonavíznekésavízdinamikájánakkiemeltszerepevanaterület
növénytakarójárais,aterületenőshonosligeterdőtípusokazárasztásokgyakoriságának
ésa talajvízhelyzeténekfüggvényébenalakultakkiazadott talajtípusokon.ahajdani
ártériterületekképét,élőhelytípusaitemellettazottélőemberekterülethasználatimód-
jaiistovábbdifferenciálták.azárterületerdőielsősorbanazállattartásbázisaivoltak,és
csakmásodsorbanvoltjelentőségeafahaszonnak.alegelőerdőolyan,magasbiodiver-
zitású antropogén formáció, mely sem magvetéssel, sem erdőirtással nem hozható
létre,hanematerülettartóséscélirányosgondozásátigényli,folyamatoslegeltetéssel,
afiatalfákvédelmével,aterülettisztításával(elhullottágakfelszedése,egyescserjék
irtása).azígykialakultélőhelytípuskülönlegessége(szépségeéstermészetiértékeimel-
lett),hogyadottterületegységenalegtartalmasabbtáplálékotadjaazállatoknak.22

aDuna-ágakmentiárterületekenalegeltetésmégaszövetkezetekidejénisfolyt,
azokleépülésével,majdmegszűnésével,illetveafalusiéletmódátalakulásávalössze-
függésbentűntekelacsordákis.„Azelőtt gyönyörű volt, az egész erdőket itt mind legel-
tettük. Ott gyom nem volt egész le Sülig. Kinn voltam az állatokkal. A JRD-nek az állat-
jait úgy úsztattuk át, aztán ott olyan tiszta volt minden, hogy nem volt ilyen vad csollán23

vagy valami.” (Bodak,T.l.) amárnemkaszáltésnemlegeltetetterdőkahelybenélők
szemébengondozatlannáváltak. „Csollán az rengeteg van… olyan dzsungel az erdő
alja. Nem lehet elmenni rajta. Régebben olyan volt, mind a fű. Tiszta fű volt, mer legel-
ték. Ott volt a rengeteg liba, a sok ló, a sok üsző.” (Bodak,T.z.) alegeltetőállattartás
helyettanagyüzemi,istállózóállattartásvetteátaszerepetazÚj-Dunaészakioldalán,
aholatermelőkmárnemhelybeliek,„a dánok disznókat tenyésztenek, teheneket már
nem tartnak.” (Bős,a.j.)

nemcsupánazerdők,hanemarétektársulásaiismegváltoznak,ahogyaművelési
formamegszűnt.„A virágos rét a töltés mellett. Amikor jött a májusi kaszálás, az olyan
volt, hogy olyan már nincsen többet. Azok valahogy kipusztultak és más növények van-
nak. A hóvirágok, meg a sok réti virág.” (Felbár,F.i.)

azerdőkalattihóvirágtövekkipusztulásábanazerdőgazdálkodásnakisrészevan.
a tarvágásutáni, buldózerekkel történő talaj-előkészítés sorángyökereket, ágakat a
földdelegybeforgatvaaztaközelbenlévőmélyebbterületekre–ágvizekbe,laposokba
– tolják és szétegyengetik, mely folyamatsorral egyszerre két élőhelytípust tesznek
tönkre.24 ahelyiemlékezetbenahóvirág,melyszázhektárokonolyansűrűségbenélt,

22 l.andrásfalvy2009,18.p.
23 csalán
24 azártériligeterdőkmegmentésétcélzóprojektetismertetőkiadványerrőlagyakorlatrólmár

múltidőbenír,azinterjúksoránazonbanmégjelenidejűtörténetekkéntkerültelő.
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hogy„kaszálni lehetett”,kiemelthelyenszerepel,nemcsupánszépségemiatt,szedése
ésértékesítésetöbbtelepüléseniskiegészítőjövedelemforrásvoltavízlépcsőmegépí-
téséig(példáulszemeten,gútoron,somorján,Bodakon).„Hajaj minekünk a hóvirág! A
családunk a hóvirágszedésről egy regényt tud írni.” –ésvalóban,regénybevagyfilmbe
illő történetek bukkannak fel… „Ez olyan volt, mint amit említettem, hogy amikor a
gazda kiengedte a jószágokat, akkor kiment a tehén, és ahogy összegyűl a csorda a
faluban. Mink meg úgy voltunk, hogy reggel 9 óra fele – mer mindenki szabadságult,
az egész barát, család, s akkor 9 órakor nyíltak a kapuk és gyöttek. Onnan jött kereszt-
anyám, onnan jött ez, onnan jött az. A templom előtt, mikor már megyünk föl a töltésre
és megyünk ki a kövezésekre, átmegyünk a szép erdőn, elérjük az Első kövezést, Sima
kövezést. Ebbe a tölcsérben itt találkoztunk. S mindenfelől jöttek emberek. Aztán az
erdőbe együtt mentünk ki. Ez éppen olyan, mint ahogy a tehenek mentek ki.
Találkoztunk, aztán mentünk. Éneköltünk.” (gútor,P.l.).azemlítetthóvirágmezőkfelett
maakörtvélyesiüzemvíztározótóvizehullámzik.aerdőkhasznavolttovábbáaföld-
iszederis,melybőlbortkészítettek,smelynövénytermésterületemáraszinténtöredé-
kére csökkent. „Földiszeder mindenhol mennyi volt, kosarakkal, kannákkal jártunk
szedni. Rengeteg volt. Eltűnt. Most már csak itt volt. Az annyira gazdagon termett, mint-
ha az lett volna a fő dolog az erdőben. Az úgy működött, ha kiment az anya a két gye-
rekkel, akkor a gyereknek egy-egy kandli,25 olyan 2 literes, az anya meg a kannába, 8-
10 liter.”(Baka,D.F.)

ahelybenélőkavizesélőhelyek,sezáltalavizesélőhelyekenhonosfákpusztulásáról
számolnakbe.„Az erdők is mennek tönkre, hejába, nincs az a vízkeringés, mint ami
valamikor a Dunáról megvolt. Megvoltak azok az áradások, bement az erdő alá a víz,
tartotta azt a nedvességet, most kiszárad minden erdő. Tönkremegy minden, lassan itt
már nem lesz erdő sehol. […] Megbetegedtek a fák, nincs talajvíz. Valamikor nem vol-
tak beteg fák. Most megbetegesznek. Tetvet kapnak, gombát.” (Vajka,n.l.)„A mi kis
erdőnkben, ami megmaradt itt Gútornak, abban az összes szilfa és egérfa26 kiszáradt.”
(gútor,B.Cs.)afákszáradásanemegyenlőmértékbenjelentkezikaterületen,atalaj-
vízszintváltozómértékbencsökkent.aszigeten,DoborgazésVajkaterületeinpéldául
erősebben, mint Bodak közelében. az ágvizek felduzzasztása nagyban hozzájárult
ahhoz, hogy csökkentse pusztulásukmértékét, és az utóbbi évek természetvédelmi
projektjeiisaligeterdőkvédelmétszolgálják.27 Több-kevesebbsikerrel,ugyanisazokat
az erdőket,melyek az építkezést (a vízlépcsőmegépítésévelminimum2500hektár
ligeterdőtűntel)ésaterületszáradásáttúlélték,maanyereségorientálterdőgazdálko-

25 vizeskanna
26 jelentése:égerfa
27 l.VadonaDunán,egyprojektazártériligeterdőkmegmentéséért;Dunamentimadárpopu-

lációkvédelme.aterületvédettényilvánításamárahatvanasévekbentervbenvolt,majdaz
erőműépítésemiattavédettségetazépítkezésbefejezésétkövetőidőszakrahalasztották.
Bárvalószínűlegannaksem lettvolnakomolyabbsúlya,hakorábbandöntenek róla,hisz
példáulagútormellettiKormorán-szigetmárakkorvédettvolt,mégiselbágerozták. aterület
egészematöbbszöröstermészetvédelmioltalomalattáll.
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dásteszitönkre.atöbbhektárostarvágásokkaldolgozóterületkezeléssorána„letisz-
tított” terepre többségébennemhonos fafajok,hanemnemesítettnyárfaültetvények
kerülnek,mely„olyan, mint a kukoricatábla”.(Bodak,á.P.)amonokultúrástáblákona
szigorú,sűrűsorokbanültetettfáktörzsegyorsannő,egyenesek,elágazásukaligvan,
és20-40évelteltévelletermelhetők.régenitt„tölgyesek voltak, most már nincs tölgy
az egész vajkai kataszterben.”(Vajka,B.D.)„Már csak egy-két olyan fa van, ami a régi
időből megmaradt. Talán az Ispányos partján. Itt ami mérvadó volt, a kőris, tölgy, juhar,
fűzfa, hazai nyár.”(Bős,E.s.)

azegykori erdőketéserdőgazdálkodástamainál fejlettebbnek írják leahelyiek,
aholakézimunkánakjóvalnagyobbszerepevolt,mintma.„Valamikor voltak erdőmun-
kások, napirenden jártak, kapálták. Most olyan gyom van, hogy nem látod a fát. Van
két méter gyom. Olyan világ van, hogy elülteti, de tovább nincs, gyere kolbász és meg-
eszlek. Nem értenek hozzá. Régen kikaszálták a tövét és kapálták.”(Vajka,n.l.)anem
megfelelőenkezeltésdegradáltvagymesterségesenkialakított társulásokvédekező
képességecsekély,ígyazutántömegesenjelennekmegazinvazívfajok(aranyvessző,
bálványfa)vagyabodzaéscsalán.sokanidézikvisszaazokatazidőket,amikorazálla-
mierdészetnélkaptakmunkát,akármárgyerekként.azerdészetmaaligfoglalkoztat
helybelieket.„Régen fűrész, döntötték, nagyon sok erdészeti munkás volt, itt a faluból
is, most már senki. […] Az autó, ami elszállítja a fát az végig az úton marad. Két ember
két autó elég. Vagy három ember.” (Baka,P.E.)

azegykoriemlékezetes,többszázévesfákközültöbbtűntelazutóbbiötvenévsorán,
mintamegelőzőévszázadokalatt.ilyenöreg,úgynevezettmagfákból28 többisismert
volt,példáulaBakahatárábanlevőDékánybanálltötolyanfa,amikrőlúgytartották,
hogymégMátyáskirályisláttaőket.Csókaistvánerdészházaközelébenvoltak,azöreg
Csókaazelbeszélésekszerintazegyikfaodújábantartottaadisznóját,akkoraodúvolt
benneugyanis,hogyelégvoltannakbejáratátelrekesztenieszámára.afákközülmára
csakegymaradtéletben,tavalyméghajtottegyága.rácPéterornitológuskorabelifel-
jegyzéseinyománmesélt egysomorjahajdaniárterületénállt feketenyárfáról,mely
mellmagasságbanmértkerülete1979-ben8m50cmvolt.Közepénvillámütötteodú,
alegszélesebbrészén2m30cmszélesvolt–azelbeszélésszerintegyTrabantszinte
be is fértazüregbe.atározóépítésekor,nohapróbálták,nemsikerültkivágni,ezért
buldózerrelhasogattákszét…

Eddignemkapottkomolyabbfigyelmetazegykoriártérbenélőgyümölcsfákeltűnése,
holdrasztikus,hol fokozatoskipusztulása.akutatássoránérintett településekközül
gútor környékén voltak a legnagyobb gyümölcsösök, de az ártérben elszórtan vagy
kisebbcsoportokbanállógyümölcsfákramindentelepülésenemlékeznek.„Mindenféle
gyümölcsfa, gyönyörű termések. Ezt az erdőt megöntötte a víz, vagy ha nem is, közel
volt a talajvíz. Olyan almafák voltak, hogy most van mindenféle, olyan csodaalmákat
nemesítenek. Akkor nem nemesítettek, azok olyan saját nevelésű fák voltak.” (gútor,

28 amegnevezésnemáltalánosanismertéshasznált,jelentéseváltozó.Bodakhatárábanaz
erdészházmellettmaisállóésélőlegidősebbfátmaismagfánakhívjákahelyiek.
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B.l.) „Öregapámnak volt gyümölcsöse. Legelők, gyümölcsösök. Az államosítás előtt
ezek mind maszek részek voltak. Legelők közt, az erdők szélin, az erdők bejáratánál
voltak a gyümölcsösök. Nem bekerített, szabadon volt. Azért voltak ezek a jó gyümöl-
csök, amikről beszélünk, mert nem köllött permetezni, nem köllött semmi, csak kimen-
tünk. Mikor gyerekek voltunk, ezek már államiak voltak, de megvolt a mi időnk alatt is.
Mink is jártunk oda diót szedni, leverni, istenem, mennyi dió volt a Szigeten. Alma.
Rengeteg almát szedtünk öregapám gyömölcsösiben, amit mondott, hogy az övé volt.”
(gútor,g.j.) atermészetesártérierdőkmellettigyümölcsfákvagygyümölcsösökegész-
ségeésatermésbőségenemmúltszépítőalaptalanemlékkép,hanemazadottmik-
roklímaésahelyilegadaptálódotttájfajtákmamártöbbszörigazoltönszabályozóöko-
lógiairendszerénekeredményevolt.Egyetlennehézségevoltabetakarításnak,hogya
fák igen magasra nőttek. Mára elvétve látunk még egyet-kettőt a régi tájfajtákból,
hiszenegyrészükazüzemvíztározótóalákerült,deérintetteőketaterületekkiszára-
dása és a fakivágások sora is. Felmérésük és oltványaik megőrzése fontos feladat
lenne.„Volt egy nyári alma is, fehér, gyönyörű fehér. Csöcsalmának hívtuk. S akkor volt
még ott nekünk egy piros almánk, a belseje volt piros. Meg a koszos alma, ami olyan
volt, mint a bőralma, téli alma, tárolható. Olyan almák máma már nincsenek. Sokfajta
alma volt, és mind tökéletes alma volt.” (gútor,B.l.)„Nekünk 3 méteren volt a talajvíz,
amíg nem volt erőmű. Addig a fagyökerek lementek, alulról szívták a nedvességet. S
addig volt nekünk gyümölcsfánk, 100-200 évet éltek. Amióta nincs talajvizünk, a gyö-
kerek fönt vannak, a föld szintjen, a diófáé is, csak azt a vizet kapják, az esővizet, ezál-
tal kiszáradnak a fák. Kipusztultak a fák. Mondjuk az almafák, a kertben. Nagyon érez-
zük.” (gútor,B.l.)ahagyományostájfajtákkülöngondozástnemigényeltek,kiválóízü-
ketéstulajdonságaikatmáigemlegetik.

Felbáron a szövetkezet által telepített 15 hektáros jól termő gyümölcsöst kellett
kivágni. „Mikor megépítették [a vízerőművet], utána kiszáradtak a gyümölcsösök.
Nekünk, a szövetkezetnek volt itt 15 hektáros gyümölcsöse. Mert annyira lecsökkent a
talajvíz, hogy elment 3 és fél méter mélyre, ahová a fáknak a gyökere már nem tudott
lemenni. Egyik évrül a másikra nem tud mibül élni, esetleg csak ha a eső. A csatorna
előtt a talajvíz 50-60 centin volt, máshol egy méter, a legtöbb a másfél méter, abból lett
a 3-3 és fél méter mély. Ha ezt a részt veszem, a Fölső-Csallóközt, Bőstől Pozsonyig,
valamikor itt volt a legjobb termés.” (Felbár,g.á.)

Településenkéntváltozó,holmilyenmértékbencsökkentatalajvízszint.ahajdaniárvi-
zekidejénatelepülésekbelterületénésapincékbenmegjelenőtalajvízelmaradását
örömmelfogadták,atalajvízszintáltalánoslecsökkenésétviszontkároskövetkezmény-
kéntéltékmeg.„’92-ben sokan víz nélkül maradtak itt. Nem volt ivóvíz”(Vajka,V.a.),a
házikutakattöbbtelepülésenismélyebbrekellettásni.atalajvízszinttekintetébenegy
művilegelőállítottrendszerjöttlétre,aholazaligfüggmáraDunavalódivízállásától:
„ez csak olyan, mint egy teknő, nincs nyomás a talajvízre, csak elfolyik, nincs cirkuláció,
a filtráció megszűnik”.(Felbár,g.á.)Megkelljegyezniazonban,hogyegyestelepülése-
kenmár a vízlépcső építése előtt megkezdődött a talajvízszint csökkenése a Duna
bevágódása,illetveazelvezetőcsatornáképítésemiatt.aszántóföldinövénytermesz-
tésegyrenagyobbtértfoglalt,márnemcsakamentettoldalon,hanemahullámtérben
is,mígaztmegelőzőencsupánamagasabbanfekvőterületekrevetettek.„’68-70 az
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egész határ vízben volt, aztán csináltak kanálisokat és elvitte. Itt nemigen volt vetés
azelőtt, csak a dombján. Most már az egész határban kanálisok vannak. Aztán elvették
a jó termőföldeket, mert csinálták ezt a teknyőt.” (Bodak,T.l.)atalajvízszintjetermé-
szetesenamezőgazdaságinövényektermésátlagát isbefolyásolja.„A kukoricatermő
vidékből nem tudjuk, hogy mi lesz, mer a gyökere nem megy le 4 métert. Ha nem kap
esővizet, mint tavaly, akkor nincs termés. Ez nem csak nálunk probléma, az egész sáv-
ban.” (Keszölcés,K.P.)

atalajvízszintcsökkenésérenéhánypélda:gútoron,aholhárommétermélyenvolt
máravízlépcsőépítéseelőttis,most „nyolc-tíz méteren van a talajvíz. A kutaknak le
kell menni olyan tizenkét méterre. Tizenhárom méter cső van most lenn, még az erőmű
előtt vertem le, hatalmas nagy pumpa van rajta, és ha megy 15 percet, kiszívja a vizet,
ami körülötte van, és köll várni, tíz percet, hogy visszacsurogjon”. (gútor,B.l.)Felbáron
50-60cm-rőlsüllyedtháromés félméterre,Keszölcésenazelmondásokszerintegy
méterrőlnégyméterre.Bősön„1960-ban 80 centin volt a szülői háznál, aztán 1989-
ben, mikor ugyanott építkeztünk, már négy métert esett”. (Bős,E.s.)„2017-ben a kút-
fúrók azt mondták nekem, hogy 6 métertől kezdődik, s én 19 méter kutat vertem le.”
(Bős,a.j.)

2.7.Vad-éshalállomány

azállatvilágösszetételételsősorbanazéletterükfelszabdalása,másrésztezzelösszefüg-
gésbenatermészetes,mozaikostájszerkezetmegszűnéseváltoztattameg.azüzemvíz-
csatornadrasztikus határt húzva, alapvetőenelkülöníti a csatorna egyik, illetvemásik
oldalára került területeket. a tájmintázatban ökológiai gátakat jelentenek ezen kívül a
szántók,atelepítetterdők,atartósankiszáradtmorotvákésadegradáltgyepekis.

avadállományváltozásárólelsősorbanahelybenélővadászokatkérdeztem,akik
tapasztalataikalapjánlegpontosabbanismerhetikafolyamatokat.„A vízerőmű építé-
sénél nem gondoltak arra, hogy megváltoztatják a vadállományt. Itt az apróvad eltűnt.
Azok a mocsarak, ahol a nyúl meg a fácánok ittak, a kis laposokban, az eltűnt. Már
nem találtak elég megfelelő olyan területet, ahol ők túléljenek. A kis erdőkben voltak
megbújva. A fogoly eltűnt tisztára. Ez, amit okoztak a kinti határban, ez megváltoztatott
mindent. Betöltötték a laposokat és elkezdődött az a művelési forma, amikor nagy terü-
leteken ugyanazt termesztik. Ez az apróvadnak nem passzolt. Ahogy voltak erdők
korábban, az megszakította, de most ha kiirtották, […] most kopár. Ez gyönyörű volt.
Apám erdész volt, s vadászgazda is volt itten, jártam vele vadászni, itt erdő erdőt ért.
Egyikbül kimentünk, másikba bele, itt laposok, abba még víz volt, abba lehetett csóna-
kázni, vadkacsák szálltak le. Itt nagyon sok tó volt, Pap-laposnak is hívnak egy területet,
az egy óriási nagy terület, ahol laposabb volt, ha sok csapadék volt, ott állt a víz, vagy
a talajvíz, hogyha a Duna ingadozott, az is fölgyött benne, úgyhogy évente ott többször
megmozdult a víz, s az állatoknak nagyon jó volt. […] Most őz van, kevés nyúl van, van
fácán – mutatkozik most már, és vaddisznó, szarvas nincs. Az csak a túloldalon, amit
mondtam, hogy elvesztettünk területet. Szarvas itt korábban sem volt. Nem. Ő a Nagy-
Duna melletti erdőben és Dunán, jobban a magyarországi részeken. Magyarországon
ott tudom, hogy védett terület, ott nem is vadászták, és nagyon jó volt, mert ott tudott
szaporodni, és bővült a vadállomány.”(Felbár,F.i.)
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akétvízközti területenélővadászekképp írja leaváltozásokat: „Más volt, mert
más volt a határ. Itt nyúl volt, fácán volt, volt fogoly, de most fácán ott sincs, ahol nem
volt hidrocentrál csinálva. Itt fácán már egyáltalán nincs, itt-ott, egy-egy, ha erdőben,
este, ha ülök a lesen, akkor hallom, hogy itt-ott véletlenül valamilyen kakas ágazik fel
a bokorra éjjelre. Fürjek, valamikor voltak még a foglyok, én még a hetvenes években
vadásztam fogolyra. Az nem csak itt veszett ki, hanem kiveszett mindenhol. Fácán ott
benn, ahol nincs hidrocentrál, Galánta, Szenc, ott is csak a fele van. Fácán kiveszett,
nyúl szintén, őz csak a fele van vagy még annyi sem […] Volt határ, most már nincs
határunk. Ugyi itt van a Duna, egyik töltés, s itt van a másik töltés. S ez kevés életterület
arra, hogy fel tudjon szaporodni. Kicsi. Nincsenek ilyen ligetek, erdőcskék a határban,
mint amik voltak valamikor. Az őznek az nagyon fontos, hogy legyen. Erdőben, ami van,
mire felszaporodik, jön egy nagy árvíz, a kilencven százaléka nem éli túl.” (Bodak,T.z.)

avízerőműépítéseelőttmáralegeltetőállattartásvisszaszorulásaishatássalvolt
avadállományra.Mígaszigetekésmásártérilegelőknagyobbrészétafalubeliekházi-
állatai(libák,kacsák,tehenek,lovak)legelték,elmondásukszerintavadállományszű-
kebbterületenélt.„Akkor nem volt szarvas, nem volt itt vaddisznó, míg a tehenek meg
a libák kinn voltak az erdőben, addig szarvas itt nem volt. Aztán mikor behajtották,
akkor decemberben már Magyarországrul jöttek át. Mer volt egy Senki-szigetnek hít-
tuk, de azt is már kibágerozták, benne volt a Nagy-Dunában, ilyen nádas volt, abban
szoktak megállni a szarvasok, aztán ha tudtuk, hogy ott vannak, körbeálltuk, körbefog-
tuk, meghajtottuk no, s levadászták őket. De az erdőben nem tudott megmaradni, mer
ilyen sima volt az alja. A vaddisznónak is köll a dzsungel, mer a fűben nem tud elbújni.
Az első vaddisznót ’72-ben vagy ’74-ben lőtték Sülben, addig itt vaddisznó nem volt,
senki nem látott.” (Bodak,T.z.)

akétterületösszehasonlításaegyVajkánésKeszölcésen is járatosvadásztól:„A
vadaknak a természetes migrálása megszűnt. Már nem közlekednek a szarvasok befe-
lé meg kifelé, hanem beszorultak a szigetre, illetve Magyarország felé mozognak. Itt a
belső részen [azüzemvízcsatornátólészakra] például csak őzek maradtak, ahol most
vagyunk. Mi mondjuk azt, hogy belső, mert hát… A szigeten van mindenféle vad, őz,
szarvas, vaddisznó. Ott az apróvad kevés, mert sok a vaddisznó és kiszorítja. Itt nálunk
egész Dunaszerdahelyig, még Gútortól föl itt, lefelé, meg Bős alá, itt nincs vaddisznó.
Néha bebolyog, itt is láttunk egyet. Én Fölbáron vadászok, 15 év alatt egyet láttunk. Itt
van apróvad, de abból is kevés. A természetes területe meg lett bolygatva. Például itt
volt a falu mögött egy kimondott nyúlvadászó terület. Itt, ha vadásztak, akkor évente
500 nyulat meglőttek. Most ha látunk 3 nyulat, akkor örülünk, hogy jé, láttunk 3 nyu-
lat.” (Keszölcés,K.P.)

avaddisznómegjelenésérőlésazapróvadeltűnésérőlmegoszlanakavélemények.
Van,akiúgymesélisomorján,hogyahatvanasévekelejénegynagyobbárvízhoztaa
vaddisznókataKárpátokból,másalegelőerdőkelbozótosodásávalmagyarázzamegje-
lenésüket.anyúl-,fácán-ésfogolyállománymegcsappanásáértazéletterükbeszűkü-
lésétésanagyüzemimezőgazdaságmódszereitisfelelősséteszik,elsősorbanagépe-
sítéstésavegyszerhasználatot.„A napraforgót lepermetezték, a nyulaknak meg kihul-
lott a szőre, meztelenül szaladgáltak.”(Bős,a.j.)„A barátom Bacsfán dolgozott, ahol
vették át a herét. Éjjel vágták, és csurgott a vér a heréből. Mert az a szegény állat ahe-
lyett, hogy elfutna, meglapul. A kombájnok ledarálták a nyulat, a fácánt, a mindent. Itt
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ment tönkre az állomány, nem a vadászat miatt. Nem menekül, hanem megsunyik.
Ösztöne, hogy összehúzza magát.” (somorja,n.á.)„Mikor a kukoricát permetezték, a
fácánok elfosták a tojást hártyában. Nem volt benne mész. Gondoljuk, hogy attól.”
(Csallóköznádasd,C.F.)Egynapihajtásosnyúlvadászateredménye„egy traktor vlecs-
ka29 nyulacska”volt,400nyulatlőniegynapnemvoltritkaság,és„mindig visszanyerte
az állományát”. azállománycsökkenéséértokoljákamegváltozottterményösszetételt
is,azelőtt„a cukorrépában aranyéletük volt”,eltűntekarétek,„mindent beszántanak,
ahol búvóhelye volt a vadaknak”.

afelduzzasztottágvízrendszerahódokparadicsomalett,ésazerdőgazdaságotköve-
tőena legtöbbkárt teszik a faállományban.nagyarányú jelenlétüket ahelybenélők
egyöntetűenkárosnaktartják,ésatermészetvédelemfelékritikusak,amiértvédettsé-
gükokánennyireelszaporodhattak.„A hódak mindent kirágnak, azt meg védik. Legyen
az a féreg, de nem millió.” (Vajka,n.l.)„Most vannak ezek a hódok, ezek csinálnak
olyan kárt. Olyan vastag fákat kidöntnek, vagy ha nem is dönti ki, de körberágja és
kiszárad. Régen nem volt egy sem. Mikor gyerek voltam, nem lehetett látni egyet sem.
Most ha evez valaki, a ladikra vág olyant, hogy megrezzen az ember.” (Bodak,T.l.)a
nutriaszinténújonnanmegjelentfaj,többenúgytartják,hogyanyolcvanasévekbena
környékenprémjéérttartottállatokközülengedteknéhányatszabadongazdáik,ésígy
szaporodtakel.

a vízjárta területek visszaszorulásával az esti békakoncertek egyre több helyen
elmaradnak. „Békát nem is igen lehet látni. Régen a faluvégen olyan ének volt, olyan
gyönyörű volt.” (Bodak,T.l.) „Na még ez is eltűnt, egy békát nem lehet hallani. Itt bor-
zasztó sok volt. Tudja milyen gyönyörű volt azt este hallgatni? Koncert volt. Itt a töltés
mellett ment egy ágvíz. Nagy széles ágvíz egész föl, az tele volt békával. Azt este olyan
jó volt hallgatni, eltűntek, most, hogy az erőmű lett.” (gútor,B.l.)

aváltozásifolyamatamadárvilágotisérintette,számosfajeltűnt,vagyegyedszámuk
lecsökkent. Ennek oka sokrétű, része az őshonos fafajok drasztikus kiszorulása, az
öreg,odvasfákkivágása,azerdőkegyrészénekkiszáradása,akorábbinagyterületű
legelőkfelhagyása,avízpartformálómunkájánakmegszűnése,egyszóvalnövénytársu-
lásokésfelszínformákeltűnéseésegyáltalánazegészökológiairendszerátalakulása,
beleértve a helyi emberek természetformálómunkáját (legeltetés, kaszálás, erdőlés
stb.)is.lecsökkentazodúfészkelőmadarakszáma,valamintszinteteljeseneltűnta
feketególya,abarnakánya,apartifecskeésmégsorolhatnánk.„Őshonos, öreg, vas-
tag törzsű fákban több tízszerese a madarak száma. A kommunista nyárfákba nem
fészkelnek. Nem szeretik.” (Bős,E.s.) ahelyieketkérdezvenemazeltűntfajokpontos
leírásátkapjuk,hanemtöbbenisamadárhangokhiányátvagymegváltozásátemlítik–
minthamindenbőlkevesebblenne,ésamadárvilágáltalánosszegényedésétérzékelik.
afajtaváltozásismegfigyelhető,hiszenavízfelületekjellegemegváltozott.gútorköze-
lébenazegykori,védettKormorán-szigetetelbontottákavízlépcsőmiatt,cserébeegy

29 pótkocsi
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műmadárszigetetépítettekkésőbb,„azt ha megközelíti az ember csónakkal, úgy érez-
heti magát, mint egy Hitchcock-filmben, annyi madár repül fel”. (somorja, K.D.)
Valóbansokmadárlakja,deafajösszetételükmás,mintazeredetiszigeten,például
olyanújsirályfajisfeltűnt,melyatengerekenhonos.

avadászoksajátterületükrőlpontosabbképetadnak:„Ha most nem volna vaddisz-
nó, akkor volna rengeteg vadkacsa. De nincs vadkacsa, mer nem tud fészkelni.
Valamikor az erdőknek a széle mindenhol botlófa volt. Fűzfákat meghagyták, és olyan
5-6 évenkint a koronáját levágták. Ott szoktak a vadkacsák költeni. De ezek a fák nin-
csenek, kénytelen a földön költeni. A vaddisznó meg megzabál mindent. […] Annyi volt
a fácán az erdőbe, mint a dög, de most azért nincs. Olyan volt, mint a tyúkfarom, főleg
Malmosin, az olyan jó sűrű bukros volt. Rengeteg fácán volt. Mamát megkérdtem, hogy
mennyit hozzak pénteken, igértél valakinek? Mert minden este tudtam volna 15-öt lőni.
Azt monda, három kell, akkor lőttem hármat, hazahoztam. Mélyhűtők nem voltak akkor
még, és mindég lehetett frisset hozni. […] Kácsa rengeteg volt. Volt olyan este, hogy lőt-
tem 15-20 kácsát. […] Voltak vadlibák is. Van még most is, csak amióta megcsinálták
ezt a Új-Dunát, azóta megváltozott a húzásuk, mer mindég a Duna hegyett30 húztak. És
most a fene tudja, itt-ott hallom, hogy megy egy-egy sereg. Alulról jöttek mindég felfelé.
Mindég az Alsó-szigetbe volt egy jó hely, meg ott az Öreg-Duna partján, akárhol ha leállt
az ember, ha volt egy jó kutya, aki kihúzza, akkor ott lehetett libát lőni. Volt olyan este,
hogy lőttem hetet-nyolcat. Korábban a Nagy-Duna felett, meg itt a szigetek hegyett. Volt
két hely Bodakon, a Tamalikusnál ősszel mindig kiapadt egy marha nagy zátony, ott
éjjelre megálltak, leszálltak, és a Jakab meg a Pörkűtt között, ott is volt, kiapadt mindég
egy ilyen nagy köves zátony, megálltak a libák pihenni. Aztán onnan mentek ki a határ-
ba legelni a vetésre. Mióta megvan a Új-Duna, nincs liba.” (Bodak,T.z.)

azelbeszélésekavízerőműépítéseelőttihalbőségrőlszólnakfolyókban, laposokban
egyaránt,melyetgyakorlatilagteljesenátalakítottavízfelületekjelentőscsökkenése,a
korábbanösszefüggővízhálózategyreapróbbrészekreszakadozásaésavízdinamika
megszűnése. a halbölcsők, ívóhelyekmegszűntek. „Ezelőtt annyi hal volt az erőmű
megépítése előtt, én is jártam táplizni, mindenki járt táplizni. Vas szeneslapáttal osz-
tottuk a halat, annyi volt. Ott volt egy ér az Ispányosnál, ott jött be a hal, 20 ember táp-
lizott, és mindenki fogott. Most egy az, hogy már nem szabad, de nincs is mit, mert
nincs hal, harmadrészt meg azon a területen már víz sincs egyáltalán.” (Bős, E.s.)
„Akkor mindenhol volt hal, még a határban is, rengeteg hal volt. Ha volt egy kis pocso-
lya, akkor abban már halak voltak. Mer nagyvízkor ugye elöntött mindent, s akkor benn
maradtak azok a halak. Most már az nincs. Mer olyan kisebbeket be is töltöttek, csak
éppen az ágvizek vannak.” (Bodak,M.i.)

„Mióta a monstrum megépült, a halak nem tudnak bejönni, elívni. Az Új-Dunába be
tudnak menni, de ott nem tudnak elívni. Az első években a szegény halak meg voltak
bolondulva, a lenti részen, az alvízcsatornában a sziklákon ívtak el. Vastagon volt a
sziklákon az ikra. Itt milliárd dévér, mind a sziklákon ívtak el. Egy-két évig még így volt,

30 jelentése:felett
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de abból nem lett kishal, mert annyira ingadozik ott a vízszint.”(Bős,E.s.)„Az erőmű
előtt normálisan elívtak, de megmondom őszintén, hogy most már az sincs, hogy hol.
Ott a gyomba vagy nádba már meg sem lehet látni őket. Régen az erdőnek a szélinél
volt olyan homokos, és ottan ficsitültek.31 Most már nem is látni, hogyha ívnak. […]
Mióta nem jön be a Nagy-Dunáról a víz, azóta nincs halunk. Én járok Dunára, de most
nem létezik elkapni keszegöt, hogy ficsitülnek. Egyet, hogyha fog az ember, akkor
lássa, hogy már ikrás. De hogy hun vannak? Abba az időbe szétverték a nádat a halak,
annyi volt. Bukácoltak. Egyet tudtam elkapni kézzel, ötkilós volt. Ott voltak a nádba,
abba ívtak.”(Bodak,T.l.)„Megvan a halállomány, csak nem itt nálunk, mert ott van az
összes hal, ahol a hajók járnak, de ott meg nem engednek halászni. Itt is volna, ha be
tudna gyönni a Dunáról, de nem tud begyönni. Elzárták valamikor. Meg lement a víz.
Lement úgy, hogy sokkal lejjebb van, mint ez a rész.” (Vajka,n.l.)

azágvizekbenahalállományösszetételeismódosult.Harcsatöbbvan,mintazelőtt,
asüllőszinteeltűnt,csuka isvan,ámkevesebb,pontyból főkénta telepítettvan,az
általukdunaipontynakhívottból viszontalig vanmárazágvizekben. „Dévérbül van,
jászbul van, keszeg, tomol, csak kevesebb van, mint abba az időbe, mert akkor min-
denhol lehetett fogni. Táplival annyit fogtunk, de most meg már keveset. Meg nem is
lehet fogni, olyan tilalom van. Amikor volt az áradás, akkor ott azokba a tókba minde-
nütt belement, ott ponty maradt, csuka maradt, kosárral lepegettünk.” (Bodak, T.l.)
„Régen sok volt a süllő, csuka, ponty, ezek rengeteg volt, keszeg, tomol, márna, renge-
teg voltak. Akkor harcsa nem volt, most meg harcsa van.” (Bodak,n.n.)

az ágvízrendszer a vízellátást a Doborgaz melletti befolyónál kapja, ahol a víz
nagyobbrészeegynéhányéveépülterőműnfolyikát,melyenahalaknemképesek
átjutni, ígycsupántelepítésáltalkerülnekazágvizekbe.„Telepítsük (2002-től itt hor-
gász elnök vagyok), minden évben telepítsük a Dunát. Muszáj, mert nincs természetes
szaporulat. Minden évben a telepítésnél itt vagyok. Olyan 80–120 mázsa ponty bele-
kerül, akkor telepítsük az őshonosokat, a csukát, süllőt. Csukából már az olyan 40-50
centiseket.” (Bős,E.s.)

ahalfogásrégimódjairólrengetegtörténetetlehetgyűjteni,halatfogniésfogyasztani
amindennapiélet részevolt.ahivatásos,egy-egy folyamrésztbérlő vagykésőbbaz
államihalászokkerítőhálóvaldolgoztak,amimellettafalubelieksajátfogyasztásratör-
ténőhalászatamegengedettéselfogadottgyakorlatvolt,ésszámtalanhalfogásitech-
nikávaléltek.Halatboltbannemvettek,mindenkirokonságábanvagyszomszédságá-
ban volt, aki fogott, és a zsákmányt megosztották. „Annyi csuka volt, minden volt.
Anyánk: »Jajj már ne hozzatok! Nincs zsír!« Nem volt zsír. Egy disznót öltünk, há mibül
sütöttük volna. Meg akkor az olaj is, hogy volt is, de nem is volt. Volt, de nekünk nem
volt rá pénz.” (Csallóköznádasd,C.F.)

amaélőidősebbgenerációméggyerekkorábantanulthalatfogni,ahatárbanvaló
gyermekjátékok egyik formájaként, lényegében nem sokkal a járni tanulás után.
sokszorkistáplitkészítetteknekik,amitmagukisfeltudtakemelni.Máraahalászat-

31 amagukatvízbőlki-kivető,vízbevisszacsobbanóhalakjátékoscsapkodása
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hoztartozóeszközöknagyrésztapadlásokraköltöztek,azőketövezőkultúrávalegyütt.
avízlépcsőmegépítésévelnemcsakahalaktűntekel,hanemvelükegyüttegyegész
halászatikultúraiskiveszőbenvan,illetveillegalitásbaszorul.

atermészetikörnyezetésannakvadállományaösszességébenazemlékeikbenúgy
él,mintegyélőéléskamra,ahonnanigényeikszerintbármikorvehettekkifrissélelmet,
frissebbet,minthahűtőszekrénybentartottákvolna.annyihalatvittekhaza,amennyit
megettekvagyszétosztottak,annyifácántlőttek,amennyitazasszonyotthonkért.

3.„akikbőlcsakaföldnyomjakiahalászatot/rapsickodást”32

„Én nem tudom, más meg tudja-e enni úgy a halat, mint a szigeten az a bácsi. A Matula
bácsi. Még a szemét meg a belit se vette ki. Mink még úgy nem próbáltuk.”
(Csallóköznádasd,C.F.)

acsallóköziembermindigfogotthalat.atörténelemsokfordulatothozott,ország-
határokathúztak,Dunátszabályoztak,deportáltak,konfiskáltak,szövetkezetesítettek,
rendszertváltottak,deolyatmégneméltekmeg,hogynelehetettvolnahalatfogni.

aDunavizénekáttereléseótaazonbanazágvizekbenahalállományazaztmegelő-
zőtöredékérecsökkent,azittélőhalaktöbbségemártelepített,ésahalfogásmódjára
részletesszabályozásvonatkozik.ahajdanihalászatikultúramáraakontrollegyreszű-
külőréseibenélő/túlélőszokás-ésmagatartásrendszer,amifolyamatostalálékonysá-
gotés leleményességetkíván.Halásztavizekenmanemlehet látni,hiszenhalászni
tilos,ámhálótkötnilehet,sokankötnekis,ésakiköt,szívesenmegmutatja„ez az én
téli munkám”. Keszeget,pontyotvagycsukamájatsütniavendégneksemtilos,ésbolt-
basemkellmennihalérthozzá.

szintemindencsaládbanvagyszomszédságbanvolt,akijártaDunárahalászni–több-
ségébennemeladásrafogtakhalat,33 hanemcsaládifogyasztásra,havoltbővenhal,
akkorakisebbeketabaromfivagyadisznókapta.„Olyan nap nem volt, hogy ne ettünk
volna halat.” Hamunkaután valakimégkiment halászni, vacsorárabiztosan tudott
hazavinni.Denemcsakahalértfogtakhalat,hanemvirtusésélvezetisvolt.„Ősszel
kosaraztunk,34 az egész csapat. Volt egy ladik, abba fogtuk a halakot, többiek meg
benne álltunk a vízben csípőig októberben. Vittük a száraz ruhát. Olyan virtusból.” (Bős,
a.j.)„Nekem a volt a minden, hogy hazajöttem, ettem, aztán fogtam a táplit és men-
tem. […] Előre kis táplim volt gyerekkoromban, már 5-6 évesen.” (Bodak,T.l.)„A király-
réti Hótt-Dunán hányszor lemerültünk. Le szoktuk rakni a csökre vagy a partra az órá-
inkat, aztán csodálkoztam, hogy a haver elfelejtette kitenni. Még a bukszáját is elfelej-

32 az idézettmondatotazokramondják,akiknekma isa vérébenvanahalászatéssemmi
módonnemleheteltéríteniőket.

33 ahivatásos halászok kivételével természetesen, akik egy-egy partszakaszt béreltek, vagy
későbbazállamivállalathalászdolgozói.

34 másnévenlepegetés,alepegetővagyakosárolyaneszköz,amivelahalatlelepik,majdkéz-
zelkifogják
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tette, én is az obcsánszkit35 meg mit. Olyan volt az obcsánszki, mint a saláta. Elázott
kétszer-háromszor, mit törődtünk mink akkor avval. Be a vízbe és kész. Marhaságbul
is, nem csak azért, hogy rá voltunk szorulva. Élvezet volt megfogni a halat. Engem
aztán nem érdekelt a hal, megvan na, s jól van.” (Csallóköznádasd,C.F.)

a legnépszerűbbhalászati szerszáma tápli nevűemelőháló volt: „a tápli volt az itteni
ember Istene.” „A bősi papot láttam, már idősebb volt, ő is táplizott, letette a ruháját,
levetkőzött, elcsudálkoztam, hogy fekete alsónadrágja is volt a papnak.” (Bős, B.i.)
„Leengedtük, s aztán húztuk. Ha 500-szor felhúzod egy éjjel, akkor fasza gyerek vagy. Ha
van rajta, van rajta, ha nincs rajta, nincs rajta. Csak ösztön. Vagy ha mozgás van, azt eset-
leg lássa. Csak meghúzom, hogy háha. Mer az a »Háha!«” (Csallóköznádasd,C.F.)

az erőmű előtti időből a történetek számtalan halfogási módot írnak le, fogtak
halat például táplival, dránikkal, kosárral vagy lepegetővel, milinggel, dobóhálóval,
vörsével,szigonnyal,ütéssel,csöközéssel,36 horoggal,hurokkalvagymásnéventőrrel,
ésarekesztéskülönfélemódjaival.gyakoriazadotthelyzethezvalópillanatnyialkal-
mazkodás,egészenegyszerűtechnológiákéstárgyakhasználatais:„botlófák alatt ott
ültünk, pecáztunk, gombostűt megharaptuk és már jöttek is a halak”,„keréktraktor
vágásban fogtam a halakat” „úgy halásztunk, hogy a fazekat kivágtuk, ha volt alja,
hányszor megvert a szülőm, mert iskola helyett elmentünk.” a legszebbekakézzel
valóhalfogásleírásai.„Legjobb volt lebuknyi. Buvárkodni. Csöközni. Lemenni megta-
pogatni a halat, pontyocskát végigsimítani, felhozni, s kész van, ennyi […] Ha olyan
helyre ha lebukol, nem kell, hogy tiszta legyen a víz. Akkor csak a tapintás, kisujjak,
evvel. Hozzám ér, már megmondom, milyen hal. A nagy pikkelyes ponty az más, der-
cés a hasa, a meg szereti, ha a hasa alja meg van simogatva. De a harcsa, csukafélék
a meg sima halak, rögtön megérzi, vagy selemhal, hogyan mondják másképp, compó.
Szép sárga olyan arany, dundi.” (Csallóköznádasd, C.F.) „Nem látom, érezni köll.
Megtapintom, már tudom. Fogtam kézzel hétkilós csukát, benne volt az egykilós süllő.
Akkor kapta be.” (Vajka,n.l.)

a halfogástörténetekben a kihívások, amegküzdés szélsőséges esetei (a termé-
szettelversenyrekelve)vagyaszórakozásésafelszabadultságélménye(atermészet
bőségében,szépségében)domborodnakki.Példáulhalat fognia jégenvágott lékből
kézzel,trikóravetkőzve,vagyagyerekek,akikajégengyújtanaktüzet,hogymegszá-
radjanak a tiltott fürdés után (egyik oldalukat pecsenyére sütve míg másik oldaluk
fagyos),vagyhaegytéli,véletlenmegmerülésutánakeményrefagyottruhábansikerül
élvehazáiggyalogolni.élmény,haszázméterthaladva,milingezvealadikból,afélladik
megtelik,haasüllőkfészkébőlahalakategymásutánlehetkézzelkivenni,haa„rétre
kiúszópontyok”közülegyet-egyetellehetkapni,vagydévérívásidejénatáplizóksorá-
banhelyetlehetfoglalni,ésjutmindenkinekhal.„Jött a május, még nem voltak szú-
nyogok, jött a ívás, itt a volt, hogy a falu kivonult és halat sütött. A leívni vágyó halakot
kifogva. Mindenki a Duna-parton sütötte. Itt a bakai ágon már ki köllött korán indul-

35 személyiigazolvány
36 kézzelvalóhalfogás,elsősorbanavízbenlévőnagyobbcsökök,farönkökalól
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nunk, hogy hely legyen. Ha jöttek volna a tótok, elfoglalják a falut, mert kiürült a falu.”
(Bős,a.j.)

arégihalfogásimódszerekmaialkalmazásaorvhalászatnakszámít,másrésztezek
közültöbbazért isveszettki,mertavíz(ésahalak)egykorimozgásáhozésamaihoz
képestösszehasonlíthatatlanulgazdagabbhalmennyiséghez igazodtak.szabadabbnak
írjákleamúltat,néhánykoronáértlehetetthorgászengedélytváltani,a„ladikok sorakoz-
tak a Duna-parton. Tápliztak, és senkinek nem fájt”. (Vajka, n.l.) „’60-70-es évek az
nagyon szép volt. Meg akkor még lehetett halászni. Azt csinálták apáink, hogy kimentek,
táplizgattak, hát most már nem lehet kimenni. Most olyan ellenőrök vannak, hogy enge-
met is már háromszor megbüntettek. Úgy szerettem a Dunán, de engedélyt meg nem
adnak, mert táplira nem lehet. Pedig azt szerettem, leültem a bokorba és táplizgattam.
Most már nem lehet. […] Annyit hajtottak, már elment a kedvem. Meg a sok árulkodás.”
(Bodak,X.y.)ahorgászatéshalászatmaerőskontrollalattvan.„Valahogy leszoktak az
emberek errül a halászatrul. Egy az, hogy igen erős törvényt is hoztak, most nem úgy van,
mint volt valamikor, hogy nyugodtan halásztunk, gyerekek automatikusan halásztak, nem
izéltek a csendőrök, mint most. Most kigyön egy gyerek halászni, nincs engedélye, elviszik
a csendőrök. Valamikor ilyen nem létezett.” (Vajka,n.l.) „Szigorítják a halászatot is, hogy
nem szabad, mer most már átvette Zsolna, és Zsolna hordja ide a halakot. Botra úgy hor-
gászni szabad, de meg kell fizetni, meg megvan, hogy mekkorát vihet el, meg hogyan van.
Mink ezt sosem csináltuk, mer rapsickodtunk. Amennyi hálót raktunk le, sokszor renge-
teg halat lehetett fogni. De most már ha valakit megfognak, becsukják.” (Bodak,X.y.)a
hajdanihalászatiformákorvhalászatkéntéltektúl,ámazegyreszigorúbbkontrollmiatt
valóbanmindkevesebbenélnekvele.Mikoratáplikatbetiltották,egyideigmegintlendü-
letet kapott a hálós halászat, a hálókat úgy tették le, hogy idegen ne vehesse észre.
„Valamikor a hetvenes vagy nyolcvanas években betiltották a kézi táplit. Akkor mindenki
elővette a szackónit. Az egy háló, 50-60 vagy 100 méter hosszú, 2 m mély, 6x6-os szem
vagy 8x8-as, alul ólom, fönn meg parafa dugó. Ez bele volt téve a vízbe, s állt, mint a füg-
göny úgy. Megy a hal, belekeveredik.” (Bodak,T.z.)

az úgynevezett halfogási alapelveknek37 mind „ősegyszerű” mind a tárgyhasználat
modernizációjából eredő eszközei fellelhetőek a történetekben. szilágyi Miklós arra
hívja fel a figyelmet, hogynem is a „mindenkori társadalmi termelés szempontjából
meghatározójelentőségűtárgyiasulásokat,hanemaperiférikusjelentőségű,demáig
megmaradt, szélsőségesen atipikus tárgykísérleteket, újrafelfedezéseket, vagyis a
(tudatosvagyakaratlan)»neoprimitív«halfogókmunkamódszereitéseszközhasznála-
tátkellarecensvizsgálatokfókuszábaállítanunk”.(szilágyi2014,25.p.)arégihalász-
hagyományszelektívtovábbéléséveltalálkozhatunkavizsgáltterületenazorvhalászok
körében, amely sorána tradicionális zsákmányolást amegváltozott körülményekhez
kellett igazítaniuk, „aligha kétséges hogy az orvhalászoknak nemcsak az ellenőrzés
kijátszásában,deazeszközhasználatbanisfelettébbleleményesnek,újításrakésznek
kellettlennie”.(szilágyi1989,42.p.)

37 Ezekfelsorolásátl.szilágyi2014,25–26.p.
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a halászati és horgászati szabályozásma szinte kizárólag a horgászatimódokat
engedimeg.azidősebbhelyiekviszontlegtöbbensohaéletükbennemhalásztak38 hor-
gászbottal,csaksajátmódszereiket ismerikésszeretik. Ígyazaparadoxhelyzet jön
létre,hogyamennyibenakultúrájukbanhagyományoshalfogásimódokhozragaszkod-
nak, törvényen kívül találjákmagukatmint rapsicok. „A paragrafusok. Ó, atyaisten!
Hogy mit el tudnak ezek követni azokkal a halász-vadász paragrafusokkal. Az már nem
normális. […] Most már nem látni a Dunán senkit sem. Olyan megtekert törvények van-
nak. Már megmondja, hogy reggel napkelte előtt egy óra, este napnyugta után egy óra.
Akkor most május 15-től nem foghatol dévért, keszeget, pontyot, ragadozót azt csak
július mikortól. Úgy be van kalitkázva az egész, hogy inkább mindenki fütyül az egészre
rá. Meg a méret. Mer ha nem 45 centi, akkor vissza köll ereszteni…” (Csallóköznádasd,
X.y.)„Lehet táplival, csak megvan, hogy hun. Csak a régi Dunán. Meg 15 évig, ha nem
vagy tag, nem adnak, én már 50 éve tag vagyok. Tavaly volt 78 most 110 euró a nyug-
díjasoknak. […] Marha törvényeket szabnak. Lelőnek, becsuknak, olyan szigorúan
veszik.”(Vajka,X.y.)

Kulturálisminták,múltbangyökerezőéletmódbeliszokásoknemtűnnekelegy-egytiltó
szabályhatására,demégatermészetikörnyezetátalakulásátiscsakmegkésveköve-
tik.„Mikor a bágeron [azerőműépítésekor]voltam is kötöttem [ahálót], mindig oda
volt téve, aztán amelyik odajött bágerozni, az kötötte. Sok ember tud itt. Apám is tudott.
Hajós volt, és az volt este a szórakozás, hogy kötötte a hálót. […] Férfiak és nők is tud-
ják, de jobban férfiak csinálták.” (Bodak,M.i.)érdekes,ahogyakétellentétesfolyamat
ésaktivitás–abágerozás ésahálófonás–alegnagyobbtermészetességgelmegfértek
egymásmellettazadottpillanatban,nohaazakkorépülővízlépcsőleszmajdazaka-
dályaannak,hogyahálóthasználhassákis.MiutánafelvízcsatornábatereltékaDuna
vizét,azelsőévekbenmégvoltak,akikkíváncsiságbólmegnézték,ahalakisottvan-
nak-e?„Van ebben is hal, halásztunk ebben is [afelvízcsatornában], de itt már szigo-
rúan lehetett, a bősi torony jelezte, ha valaki volt a vízen. Főleg hogyha valami alumíni-
um, vagy valami fém volt a ladikon, azt már fogta a radar. Reszkír, mer mindenhol el
van sorompózva. Ha valaki azon túlmegy, megfogják, azér már csúnya büntetés jár. Volt
nekünk egy Trabantunk, aztán volt alumínium ladik, feltettük a tetejére, s éppen kifért
a sorompó mellett, avval felmentünk, este letettük, reggel meg kihúztuk. De van benne
mindenféle hal. Fogtunk harcsát, csukát, mindent ebbe a új…, igen kövérek a halak
benne. Úgyhogy beletettük a csónakot, ledobtuk a ladikot, mer könnyű volt, letettük a
hálót, aztán reggel csak kihúztuk. Amit elmondtam, azér már be is csuknának.”
(Bodak, X.y.)Megtörtént, hogy olyan halat sikerült fogni a felvízcsatornában, amivel
sohaazelőttnemtalálkoztak.azesetetegyahelyiekkeljókapcsolatbanlevőbiológus
mesélteel,akihezelvittékahalat,mertszinteféltektőle.lapátorrútokvolt.

38 Helyiszóhasználatbanahorgászatotishalászatnakhívják.
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4.azÖreg-és„Új-Duna”szimbolikusjelentéstartalmai

Felvetődikakérdés,hogyaDunaelterelésévelvajonhogyanalakulnakátaközelében
élőemberekbenazegyeskollektívvagyarchetipikusszimbólumokéstapasztalatoka
Dunárólésegyáltalánafolyóról.Feszültségetjelenthet-e,amikorazarchetipikusszim-
bólumokkalellentétestapasztalataikvannakavalóéletben?akérdésreválasztkeres-
ve gyűjtöttem és próbáltam ellentétpárokba rendszerezni az Öreg- és az Új-Dunára
vonatkozóhelyiasszociációkatésjelentéstartalmakat.azÚj-Duna39 megnevezéstazért
használom,mertezváltsajátbelsőkategóriájukkáannakellenére,hogyhivatalosmeg-
nevezéseettőleltérő.40

4142

azÚj-Dunamegépítésével és a víz elterelésével párhuzamosanazÖreg-Dunaerejét
vesztette,ésmárnemképviseliafentijelentéstartalmakat,illetvemárcsakmódosult,
sérültállapotban.

39 egyéb,pejoratívelnevezései:teknő,monstrum,víziszörny
40 azösszehasonlításbaatóraemlékeztetőüzemvíztározóravonatkozóképzeteknemkerültek

be.
41 „az egy fantázia vidék volt, vadban gazdag, erdőben gazdag, halban gazdag”
42 „mintha óriási sivatag lenne bevetve”

ÖÖrÖreÖregÖreg--DDunaDuDunDuna ÚÚjÚj--DDunaDuDunDuna 
mélysége a jellemzője 
a síkvidéki tájba simuló 

magassága a jellemzője 
hegyként magasodik 

Víz- és nedvességtartalom 
a földeken és a levegőben 

szárazság 
a talaj és a levegő nedvességtartalma csökken 

tápanyagforrás 
üledéke megtermékenyíti a földet 

a benne leülepedő üledékanyag 
potenciális mérgezésforrás 

biológiai „turbina” a víz és a tápanyagok révén, mely 
helyben hasznosul 

elektromos/energetikai turbina 
haszna távol jelentkezik 

„fantáziavidék”41 „sivatag”42 
folyamatos mozgás, átalakuló formák állandóság, merev formák 
összeköt 
átjárható határt képez 

elválaszt 
határt képez 

megközelíthető megközelíthetetlen 
szétáradó határok közé szorított 
vize tiszta és tisztít 
iható, fürödni és mosni lehet benne 

vizének csupán mennyiségi 
paraméterei vannak 

veszélye ismert, belátható veszélye ismeretlen, beláthatatlan 
a közösségi élet meghatározó színtere a közösségi élettérből kieső terület 
helyi közösségek haszonvételei távoli központ haszonvételei 
szép 
esztétikai öröm 

Látványos, 
de nem szép 

biológiai termékenység biológiai terméketlenség 
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5.Kiéatáj?–zárógondolatok

„…a régi öregek mondták, hogy aki ezt [avízerőművet] tervezte, nem ismeri a Dunát. A
Csallóközt víz hozta, víz viszi. Mi, öregek tudjuk, milyen ereje, hatalma van a víznek, sok
árvizet átéltünk. Senki sem bízott benne, hogy ennyi időn keresztül ez így tud működ-
ni.” (Vajka,z.K.)ajóslatellenéreavízerőműállésműködik,demegépítéseváltozáso-
kat,veszteségeketésveszélyekethozott–egymásfélesíkon.

Egykoratájképeazéletmódtermészeteskövetkezményevolt–ígyalakultakkiaz
egykoriártéri legelőerdők is,melyekatáj jellegzetesantropogénformációivoltak.az
elmúltfélévszázadbanazonbaneterületminderőteljesebbenalakultátolyanhatalmi,
politikai, tudományos stb.meggondolások hatására, amire az itt élőknekmár egyre
kevésbévolthatása.Ezcsúcsosodottkiabősivízlépcsőmegépítésében,illetveazazt
kísérő tájátalakítás során, ahol már szinte kizárólag külső erők és meggondolások
(szakértők,hivatalok,tervezőintézetek,bürokratikusfolyamatok,politikaimegfontolá-
sok)döntöttek,döntenekatájról,azottélőkéletteréről,ésalakítjákazeztszabályozó,
igazgatórendszereket.

„Van a tulajdonos, mi [atermészetvédelem] vagyunk a kezelők, azonkívül még van
az erdészet, meg a halászok a kezelők, a vadászok a kezelők. Annyi kezelője van, és
amikor leülünk tárgyalni, ennyi érdeket nem lehet összeegyeztetni ahhoz, hogy egy ter-
mészetesen működő állapotot alakítsunk ki. […] Minden területre megvan a törvény,
mind azonos szinten van, és amikor leülnek tárgyalni… akkor veszekednek. Mindenki
beleszólhat, de a végeredmény senkinek se jó.” (Vajka,B.D.)

atájmaiképéreésatermészetiviszonyokrakét,avízlépcsőtervezésénekelsőpillana-
taitólmeglévőalapgondolatvoltamainapig ismeghatározóhatással.azegyik tétel
szerint a természet manipulálható és szabadon felhasználható nyersanyagforrás, a
másik a mesterséges, technológiai megoldásokba vetett bizalom, illetve bizalom
abban,hogyafelmerülőproblémákújabbtechnológiaimegoldásokkalorvosolhatóak.
Problémákpedigvalóbanadódtak,gondolhatunkittaterületekkiszáradására,ahal-
bölcsőkmegszűnésére,atermészetesösszeköttetésekmegszakadására,azüledékek
tömeges felhalmozódására, az ivóvízkészlet veszélyeztetettségére… a problémákra
adotttechnológiaiválaszoktöbbnyireköltségesésideiglenesmegoldások,srészprob-
lémákatkezelnek.azegészrendszervoltaképpeniészszerűtlenvoltanemnyilvánvaló,
méggazdaságioldalárólsem,mivelatájnaknemegy,hanemsokgazdájaéskezelője
van(legkevésbéahelybenélőkazok).43 Különbözőintézményiésgazdaságikörökegyé-
ni érdekeiket követve, bevételeikmaximalizálásával és költségeikmásra hárításával
érvényesülnek.azegészrendszertatechnológiamagasszintje,másrésztazösszefüg-
gésekkezelésénekrendkívülalacsonyszintjejellemzi–amibenpedigéppenalokális,

43 ahalakpótlásátazágvizekben(melyszolgáltatástazelőttazélőhely ingyenelvégzett)ma
hatalmas pénzráfordítással, halastavakból oldják meg, mely halak egy jelentős részét
ezutánavédettkormoránokfogjákki,melyhalkártezutánazállammegtérítiahalgazdaság-
nak.Dinamikuspénzmozgásjöntehátlétre,ésahelyihalászokonkívülmindenkijóljár.
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egybizonyosterületenhosszútávonélőésaztmegélhetésükalapjánaktekintőközös-
ségekmagasszintenvoltak.adöntéseksoránahelyilegfelhalmozottmély,arendsze-
reketrendszermivoltukbanismerőtudásnemjelenikmeg,helyetteszakértők,hivata-
lok,bürokratikusszabályozásokonalapulórendszerekdöntenek.éstulajdonképpena
régiismeretekisérvényüketvesztettékmár,hiszennemamaifeltételekhezadaptálód-
tak.azember,azemberijelenlétegyreinkábbkivonódikatájból,egyretöbbagépáltal
végzettmunka,azokahelyek,melyekkorábbancsakladikkalvagygyalogvoltakbejár-
hatóak,malegkönnyebbengépekkelmegközelíthetőek.

ahelyiekelmondásaialapjánúgytűnik,mindkomolyabbszerephezjutapolitikai
vagygazdaságifölénytaszabályzásbanérvényesítőhatalom,új„oligarchák, kisbárók”,
akikaterületeklehetőségszerintilegteljesebb birtoklásáratörekednek.ahelyiembe-
rektájhasználatamindeközbenegyreinkábbkorlátokkörészorul,ésazaparadoxhely-
zetállelő,hogyhahagyományaikatkövetnék, illegalitásbaszorulnak.„Ahogy a pénz
megeszi az egészet…” egy halászó, erdőjáró ember szerint, vagy ahogyan Karátson
gábor44 egyvelekészültinterjúbanfogalmaz: „logikusanadódottegyiklépésamásik-
ból,mindinkábbkivonódottatermészetbőlaszellem,maradtcsakanyereségrevaló
törekvés.”(Hollós2001)

abősierőműgátjárólafelduzzasztottvízvagyafalvakfelétekintveegyhosszú,fej-
lődésneknevezettfolyamategyikvégpontjánérezhetimagátazember,aholjóesetben
fordulatnak, léttörténeti fordulatnak kellene következnie, felismerésnek, hogy talán
másképpenislehetneemberneklenni?„Mindigaztakarják,hogyegytökéletes,befe-
jezett,tárgyivilágálljonelőehihetetlenülgazdagkeresgéléshelyett.avízzúgásabizo-
nyosfajtakáosz,deteljesenrendezettkáosz.Ezthívjákakínaiakhun-tunnak.ahun-
tunmintfilozófiaifogalomegyrésztavízzúgásátjelenti,másrésztpedigavilágnak,a
létezésnek azt az állapotát, amikor amegismerő értelem, az elkülönítő intelligencia
mégnemvájtabeleakarmait,hanemtökéletesegységetalkotvele[…]amicivilizáci-
ónk[…]mindigformavégpontokatkeres.avégeredményafontos,azlegyentökéletes.
ilyenanagyBős–nagymaros.avillanyáram-termelés,avégeredményaszempont.Ezek
mind-mindhalottformák,amelyekbőlkilépazisteni.”(Hollós2001).aformavégpontok
ellentéteiaformakezdemények,ésilyenekbőlmégmaislehettalálniazágvizekmene-
tén:kezdetlegesépületek,avízhezvezetőlejáratokvagyazelbeszélésekbőlhallott,a
vizekenátvezetőrégipőshidak,45 degondolhatunkamozdulatokformakezdeményeire
is,mint amilyenek a halfogás ősegyszerű formái. Van egy szavakba nem foglalható
tudás,akikértik,felismerikegymást.

arnenaessökofilozófusegylapphalászesetétidézi,„akinorvégiaészakirészén,egy
folyópartjánélt.Ezenafolyónegyszépnaponvízierőművetkezdteképíteni.ahelybe-
liek tiltakoztak,majdmegpróbáltákmegakadályozni az építkezést. Ezért bíróság elé
kerültek, ahol a mi halászunk azzal védekezett, hogy önvédelemből cselekedett. a

44 Író,festő,műfordító,amagyarországiDuna-köregyikemblematikusalakja.
45 Karókéserősebbágaktámasztékáravesszőből,vékonyabbegyeneságakbólfont,majdese-

tenkénttapasztotthíd.Változtosformáilehetségesek.
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folyó,állította,részealényének,tehátveleszembenkövetelerőszakot,akigátatemel
rajta.[…]atörténethősenemazértképesazonosulniafolyóval,merttermészetilény,
hanemazért,mertszellemilény.ahalakésavízimadaraklényéheznemtartoziksem-
mifélefolyó,nekikafolyóakörnyezetük.azonosulásrólkizárólagszellemiértelemben,
azemberrelkapcsolatbanbeszélhetünk,akitudatosanviszonyullétfeltételeihez,ése
viszonyokbanteszszertönismeretre”.(lányi1999)azamajdaniradikálisfordulat(ha
lesz),azarchaikusésmodernután,nematudománybóleredmajd,hanemabbólaz
alapvetőintuícióból,ahogyaszellemalétezőteljességgelújviszonybalép.

avízerőműkörnyékénélőkelbeszéléseiből,aszófordulatokköztkirajzolódikkötődésük
azegykoritájhoz,melynemcsupánérzelem,hanemszellemiviszonyésamegismerés
minősége–aholahalvégigsimításakoravízalatt,azujjbegyekmárpontosanérzik,kit
isfogtak;ahajdanibékésárvizekbúcsúnakésünnepneknevezése;azegykorigyümöl-
csökízénekleírása;abékahangzenekénthallgatása;afolyósodránakemlékeacsa-
pók számávalarányosítva;atápliemeléséneklenyomataamozdulatokban;éslegfő-
képpahogyemlékezetbőla25-30évenemlátotttájrólbelsőképeikalapjánrészletes
ésélettelileírástadnak.

atájrészükkévált.amikoratájeltűnt,belőlükiselveszettvalami,ésmikoratájról
beszéltek,önmagukrólisbeszéltek.
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http://reflexegyesulet.hu/index.php/vizvedelem/336-a-reflex-javaslatai-duna-uegyben-2
https://ujszo.com/regio/evek-ota-fertozott-a-csallokozi-talajviz

6.Mellékletek

gútoréssomorjahajdaniágvízrendszerétmaavízerőműkörtvélyesivíztározójaborítja,
amegelőzőállapotábrázolásához(haazépítkezésidejévelisszámolunk)többmint30
évvelezelőttiemlékekethívtákelő.46 azalábbimagyarázatagútoritérképrajzolásakor
hangzottel.

Forrás: Vasslajos(szül.1932)ésfelesége,Vasslajosné(szül.1937),gútor

„Mondjuk a gútori határt kezdjük, ott, ahol jött a Duna. Ez a Nagy-Duna, itt van a Fölső-
sarok. Így jött a Nagy-Duna, itt volt egy kanyar, itt elsüllyedt egy német, aknára ment,
mert akkor az angolok dobáltak a Dunába aknákat. Itt is elsüllyedt egy hajó. És akkor
itt a Dunának van egy nagy kanyara. Főső-kapu, mink úgy mondtuk. Ez az ág a Nagy-
Duna. A szemeti Dunát rárajzoljuk. Nagyon szépen ki van kövezve a két part. Volt. Most
már az ide való partja szét van bontva.

46 avízlépcsőáltalszinténérintettBőskülterületeirőlnagyzsófia(nagy2014)ugyancsakközöl
mentálistérképeket.
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Az a Fölső-kapu. Innen indul egy nagy ágvíz, na most már ez el van törölve ez az
ágvíz. Pontosan innét, ez egészen Pozsony alá. Ez a Füzerdei-Duna. Igen. Mer ez itt
Füzerdő. És ide írhatod, ez gútori volt, a Füzerdő fele, és ott csinálj egy csíkot, és ez a
Csúnyi, itt volt 38-ban a szlovák határ. Ide be lehet a községet rajzolni. Innet indul a
foló. Pontosan ebbe a kanyarba jön be. Itt írhatod, hogy fele Újfűzes, állítólag azért
Újfűzes, hogy azt a Duna valamikor hordta össze. Ez itt Hercegé. Úgy hívtuk, Herceg, de
senki nem ismerte. Senki nem ismerte, de a fát vitték el, úgyhogy valaki gazdálkodott
vele. Volt neki erdőkerülő is. Na most a falu itt volt. Itt vannak az ágvizek. A foló mellett
volt a Dunakert, közvetlen mellette. Így ment egy utca, s itt voltak házak, itt volt egy
nagyon szép ház, s érdekes, hogy ide a házak elé ültettek kőrisfákat, de az én gyerek-
koromban azok a kőrisfák már vastagok voltak. Azt azér ültették, hogy mikor megindult
a jég, akkor ezen a folyón ment a jég. S ez közvetlenül a folyóparton volt, és ezek a fák
védték. S közvetlen a Duna-parton fölrajzolhatsz egy házat, az volt a Lengyeléké,
halászház. Közvetlen a Duna-parton volt. Kicsi volt. Most az öreg töltés meg itt ment.
Így ment, s itt ment Szemetre. Itt a töltésnek erős kanyarja van. Na és itt van a falu. S
ide berajzolhatod, mert közvetlen a töltéstől kezdődik a Kertalasi-Duna. S még ide köll
rárajzolni, ahol vannak azok a négy ház. Itt volt a négy ház. S itt ment át a út a töltésen
és itt a templom. S itt volt az én dédszüleim háza. Itt e. A Kertalasi-Duna. Ha itt volt a
Lengyel-ház, akkor ide ömlött be. A Lengyelék mellett jött ki a Fülöpék előtt. Így ment a
töltés, a töltés mellett ment a Kertalasi-Duna. És itt volt ennek a Kertalasi-Dunának egy
éles kanyarja, egy tiszta 45 fokos kanyar.

Aztán itt volt a Békás-tó. Még mai napig megvan. A mai napig is egy mély luk. Ez volt
itt a Templom erdeje, nagy terület. Papok gazdálkodtak vele, iskolára adtak fát, tüzelőt,
még amikor én diák voltam. Itt fönn erdő volt egészen eddig, s tovább már mind szán-
tóföldek. Ott voltak ilyen hajlatok, ott nagyvízkor följött, de a… dombon volt, oda ritkán
ment föl víz. Na most ebből a folóból kijött a víz, a Birtli-Duna. Az kijött itt, és itt a töltés
mellette ment le. Ez kisebb ág volt, de mindég víz volt benne. Akkor ez volt a
Símakövezés-Duna. Azért, mert itt volt sima kövezés, és az az átjáró kövezés már beton
volt. Az már nagy víz volt, az már volt 30 méter széles. És akkor közvetlen itt jött ki a
Dunából, ez már igazán nagy víz volt 50 m és veszélyes víz, ez volt a Röngöj-Duna. Itt
volt a Nagy kopola, hossza 150 m szélte 30-40 m. Bozsuta. Ez borzasztó gazdag volt
gyerekkorunkban hallal. Mély volt, nagyon mély. A kopola az kopoja. 56-ban, amikor a
nagyvíz volt, olyan erős volt, hogy itt ezt a kövezést átszakította, és a Hercegének ezt a
részit, nagy darab erdőt elsöpört. Fástól, mindenestől, úgyhogy egy kopasz víz maradt
ott. Ez most már mind meg van szüntetve, mind víz alatt van. És akkor itt jött be a
Mosonyi-Duna. Ha mentünk ladikkal, akkor azon mentünk be. Ugye a gútoriak ha men-
tek, akkor a túlsó felire mentek, mert gútoriak használták. A Mosonyi-Duna egész
Győrig megy le. Nagy víz. Itt fönn egész csúnya víz. Nagyon csúnya. Ez a Gútor-sziget. A
fele gútoriaké volt, az alsó része meg a gróf Zichy Mihályé. Gazdálkodott, ott gyönyörű
szántóföldek voltak, erdőterület. Nagy terület. Öregapámtól hallottam, hogy valamelyik
elődjének itt volt erdeje, eladta a zsidónak, mert hogy a zsidó úgy csinált, hogy adott
hitelbe (inni) és aztán hozzáírta. Fölrajzolom, ahogy a dédektül hallottam, és ezt nem
szabályozták, ez olyan mély volt, ez a folyótól nincs messze. És hogy itt volt a Téli kikötő.
És így is lehetett, mert az őseim mind azt mondták (a Kertalasi-Dunán). Azelőtt minden
éven befagyott a Duna, még a gyerekkoromban is, a negyvenes években. Már kará-
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csony előtt be volt fagyva, s egé-
szen tavaszig. Ezt hívják itt
Helenának, ez valami Helena neve-
zetű nőé volt. (erdő) Ott van a
könyvben is. Ez meg a Hét-holdas.
Gyönyörű erdők voltak ám, gondo-
zottak. Az ágvizeken voltak olyan
hidak, hogy voltak leverve karók,
aztán faágakkal befonyva, és
behordták földdel. Úgyhogy ezeken
az ágvizeken át tudtak menni
kocsival. Csak ha nagyvíz volt,
akkor a víz fölé ment, ha meg ala-
csonyabb volt, annyi, hogy egy
kocsi átment. Ez még addig meg-
volt mind, hát szinte az erőműig.
Hát még ennek a Dunának a végin
is megvolt a híd, ott jártunk gyöngy-
virágot szedni. Ott már akkor erdő-
gazdaság volt, és megnagyították a
hidat. Teherautók jártak át. Miért
volt a Hétholdas Hétholdas? Azt
nem tudom, de ott volt egy sárga
ház, és az volt a hóvirágszedők köz-
pontja. Különben a rajz szinte töké-
letes. Itt vannak sírdombok. Sok.
Talán első világháborús. Ahogy a
szövetkezet kezdődött, akkor kezd-
ték elhordani a téglát. Ebbe az
erőbe vannak eltemetve, s úgy is
vannak a sírhalmok. Fölső-kapu,
Alsó-kapu. Az Alsó-kapu, az egy
csúnya vízkereszteződés. Csúnya,
veszélyes, mély, gyors víz volt.
Borzasztó veszélyes. Itt nem lehe-
tett átmenni csónakkal. Ebbe a
örvénybe tekerte a vízbe holtat, itt
dobta ki őket. Még előttem van.
Énelőttem még minden úgy van,
mint akkor volt.”
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VEroniKa Murányi
rEDraWn sPaCEs anD MaPs ii.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
shape has also torn in two: in the old Danube and the new Danube. in
consequence of artificial interventions, raptures emerged in the natural
environmenttoo,theformerlycoherent,interconnectedhabitatshaveseparated
from each other, water dynamics has changed, and it brought profound
consequences.Thisstudydescribesthechangeoflandscapeandnature,based
onobservationsofthelocalinhabitants.



MárKus éVa–M.PinTér TiBor
Kezdetbenvala…szepeskáptalan

azelsőnémetnemzetiségitanítóképzőintézet
atörténelmiMagyarországterületén

Bevezetés

az Eötvös loránd Tudományegyetem Tanító- és óvóképző Kara fennállásának 150.
évfordulójáról többféle kutatással emlékezikmeg. Ezek egyike a német nemzetiségi
tanítóképzés feltérképezését célzó kutatás,mely –egyebek között – azt az érdekes
eredménythozta,hogyamagyarországinémetnemzetiségioktatáskezdeteitulajdon-
képpenamaiszlovákiaterületéhezkötődnek,mivelazelsőnémetnemzetiségitanító-
képzés a mai szepeskáptalan területén indult meg 200 évvel ezelőtt. a német–
magyar–szlováklakosságszámáraindítotttanítóképzés,anépitanítókképzéseakkor
a római katolikus egyház óvó felügyelete alatt és szemlélete mellett kezdődött.
Tanulmányunk egy tanulmánysorozat egyik elemeként a szlovákiai intézmény életét,
indulásánaknehézségeit,illetveműködésénekpillanatképeitörökítimeg.

nemzetiségioktatásalatta20.századvégénanemzetiségitanulókszámáraléte-
sítettintézményesnevelés-oktatástértjük,amelynekfeladata,hogyszervezettenbizto-
sítsa a nemzetiségi nyelv tanulását, a nemzetiségi történelem, kultúra, hagyomány
megismerését a közösségi identitástudat megőrzése, ápolása, erősítése mellett. a
sajátoscélokéskövetelményekteljesítéséhez,aműködésfeltételeihezazállamemelt
normatív támogatást nyújt (Báthory–Falus 1997, 558. p.). nemzetiségi pedagógus
pedig az a pedagógus (óvónő, tanító, tanár), aki nemzetiségi pedagógusképzésben
részesült,nemzetiségivégzettséggel rendelkezikés/vagynemzetiségihovatartozású,
nemzetiség nyelvét beszélő, nemzetiségi oktatási programokban foglalkoztatott
(Báthory–Falus1997,561.p.).

200 évvel ezelőtt természetesen egészen más volt a helyzet, mint ma. az első
magyarországitanítóképzőkegyházialapításúakvoltak.anemzetiségikérdésszorosan
összekapcsolódottafelekezetihovatartozáskérdésévelakezdetektőla20.századig
(rácz-Fodor 1993, 129. p.), azonban a felekezet és nemzetiségi kapcsolat nyomai
mindamainapigmegmaradtakatörténelmiMagyarországterületén(példáulazorto-
doxromániamásfelekezetűnemzeteivagyacsehésszlováknévadásvallásikapcso-
latai–bővebbenM.Pintérmegj.alatt).azállamitanítóképzéslétrejöttétaz1868-as
népoktatásitörvényrendelkezéseiszabályozták(rácz-Fodor1993,130.p.).atörténel-
miMagyarországnémetek lakta területeinaműveltebbésgazdagabbszepességiés
erdélyiszászvárosoktanítóikataközépiskolát,teológiát,filozófiátvégzettekközülválo-
gatták.Kisebbközségektanítóiviszontgyakranolyanokvoltak,akikneksemképesíté-
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sük,semtudásuknemvoltatanítóiállásbetöltésére(Kiss1929b,104.p.).azerdélyi
evangélikusoknakmár régi időkóta fennállottak tanítóikképzéséreapapnevelőkkel
kapcsolatos „teologiai-paedagogiai szeminarium”-aik. Medgyesen (1586), nagysze-
benben (17. sz.), segesváron (1552., máskor 1823. van alapítási évül feltüntetve),
1847-benBrassóban(Kiss1929b,106.p.).

anemzetiségeklaktaterületekentermészetesvolt,hogyatanítókatanemzetiségek
nyelvénképezték.Ezt igazoljaazországgyűléssérelmibizottsága1807-ben írtkérése:
„gondoskodjékőfelsége[…]tanítóképző-intézetekfelállításáról,melyekbenatanítójelöl-
tekanyanyelvükönkívülamagyarnyelvbőlisoktatástnyerjenek”(Kiss1929b,100.p.).

1848-bananemzetiségikövetelésekközöttszerepeltanemzetiségeksajátnyelvű
oktatása.az1868-esnépoktatásitörvénykimondta,hogy„Mindennövendékanyanyel-
vénnyerjeazoktatást,amennyibenezanyelvaközségbendivatozónyelvekegyike.”
(Báthory–Falus1997,559.p.)

1818-ban Pyrker László1 szepesipüspökszékhelyén,szepeskáptalanon(másnéven
szepeshelyen,szlovákulSpišská Kapitula,németülZipser Kapitel)katolikustanítóképzőt
alapított,melytanításinyelveikezdetbenaszlovakizáltcseh,2 anémetésalatinvolt,meg-
teremtveezzelatöbbnyelvűoktatásérzékletesmintáját.anyelveketelsősorbanazokta-
tásianyagok(meglévőkönyvek,írások,melyek„szlovák”,latinésnémetnyelvűekvoltak
–vö.Šotter2012vagyhttp://smalik.szm.com/htm/prace/spisskebiskupstvo.htm),adiá-
koknyelve(ahelyinémetésszlováklakosság),illetveakatolikusegyház(liturgianyelve)
határoztameg.Mivelazintézetalapításakoranyelvhasználatotkülönrendeletnemsza-
bályozta(későbbmárigen),tulajdonképpenPyrkermegalapítottaazelsőnémetnyelvű
képzőt.PárévvelkésőbbEgerben(akkormáregripátriárkaérsekként),1828-banugyanő
alapította meg az első magyar tanítási nyelvű önálló tanítóképző intézet is (Magyar
Katolikuslexikon;olejník2007,359.p.).nagyszerint(1979,256.p.)Pyrkerlászlóegri
érsek1818-bannémettannyelvűtanítóképzőintézetetszervezettszepesváralján.

Másforrásokegyévvelkésőbbreteszikaz intézetalapítását:MolnárBélaszerint
Pyrker lászló szepesi püspök 1819-ben létesített szepeskáptalanban önálló, német
tanítási nyelvű tanítóképzőt (Molnár 2007, 29. p.). szepeskáptalanban 1819 őszén

1 Pyrker jános lászló mint szepesi püspök akkori székhelyén, az északkelet-felvidéki
szepeskáptalanban1819-benmárnyitottnémet tannyelvű tanítóképzőt (aszepesiszász-
ságra tekintettel). http://www.kislexikon.hu/pyrker_janos_laszlo.html. a Fejér megyei
lángon (masoponya)német családból született ciszterci szerzetes1818-banszepességi
püspök lett, és – saját jövedelméből – tanítóképzőt hozott létre. https://mno.hu/migr_
1834/pyrker-janos-egri-ersek-a-mecenas-450327

2 a19.századelejiszlovákterületekenaszlováklexikaiésgrammatikaielemekettartalmazó
csehnyelvet,illetveazantonBernolákáltal,anyugat-szlováknyelvjárásokraépülőBernolák-
féleszlováknyelvenbeszéltek.Ezutóbbiakkorcsakazelitnyelvelehetett,létrehozvaezzel
egyfajtadiglossziásnyelvállapotot. amai szlovákstandardnyelvváltozat csak1843utáni
időszakvívmánya–nemcsakanyelv,hanemannakelterjesztése is.az1828-bankiadott
succinta historia kötet által tartalmazott, Páles által 1819-ben írt Planum instituti
Praeparandorumadludi-magisteria24.oldalán található lábjegyzetszerintaz intézetben
latin és „szlovák” könyvekből oktattak: „Pedagogia, idiomateslavico conscripta, in usum
scholarumTrivialliumDioesesisscepus”
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megnyílt az első önálló,másoktatási intézményekkel kapcsolatbannemálló német
tannyelvűtanítóképzőintézet(Kovács–grundigdeVazques2011,34.p.).neszt(2014,
13.p.)szerint1819-benszepesváraljánnyíltmegazelsőközépfokú,szakiskolaijelleg-
gelbíró,önálló tanítóképző,melynek tanításinyelvenémetésszlovákvolt.az intéz-
ménynyelvénekpontosmegállapításaarendelkezésreállóforrásanyagokalapjánsem
egyértelmű(mivellátszólagmástállítanakamagyarésmástaszlováknyelvűforrások),
azonbanakorszelleménekmegfelelőenaszlovák,anémetésalatinvoltakazoktatás
nyelvei – a forrásanyagok mellett ezt támasztja alá az intézmény szellemisége is,
hiszennépitanítókatneveltek,akikfeladataafalusiemberektanításavolt,azpedig
csakúgy lehetettsikeres,haazokvernakulárisnyelvéntanulnak.az intézet indulása
utánmintegyháromévtizedenkeresztülviszonylagosnyelvinyugalombantaníthattak,
azelsőkomolyabbnyelviszabályozás1852-bentörtént,mikorladislavzábojskýsze-
pességipüspökaszlovákottettemeghivatalostanításinyelvként,ugyanakkoranémet
diákoknakmegengedveanémethasználatát.akövetkezőnyelviszabályozásra1879-
ben került sor, Császkygyörgy érsek amagyart tette az oktatás hivatalos nyelvévé.
Emellettaszlovákválaszthatótárgymaradt,illetveatanításigyakorlattovábbraisszlo-
vákul folyt (báraszlováknyelvoktatását folyamatosancsökkenőóraszámbantartot-
ták). az oktatás nyelve a világháború után változott meg, az akkori Csehszlovákia
szlovákiairányításávalmegbízottteljhatalmúminiszteréneklátogatásautánaz1919.
október15-énmegkezdetttanévetmárszlováknyelvenfolytatták.

szepeskáptalanbannyíltmeg1819őszénhazánkelsőönálló,másoktatásiintéz-
ményekkelkapcsolatbannemállótanítóképzőintézete.Mivelazegyházmegyelakos-
ságánaknagyobbrészenémetnyelvűvolt,aképzésnémetülfolyt.Ezzelújtanítókép-
zésiformaindultelhazaiútján:azalapszintű,általánostanulmányokraépülőközépfo-
kú–középszintűtanítóképző.Ezazintézménytípusegészen1959-igahazainépiskolai
tanítóképzésegyedüliéslegfőbbképzésihelye(németh1990,15.p.).

azintézetmegalapításánakidőpontjáttekintvenemmindenmagyarforráspontos
(példáulnagy1979),deaszlovákéslatinforrások,illetveazintézménymegnyitásának
emlékérekészítettemléktábla(lásdalább)is1819.november2-áttekintiazintézmény
hivatalosmegnyitásának,azoktatáspedig1819.november19-énindultmeg(vö.pl.
olejník2007,358.p.).

anagyműveltségűpüspökjelentőspénzadománnyalvetettemegazanyagialapot,
melyetazegyházmegyepapsága jelentősösszeggelkiegészített.az intézményazősi
árpád-koriszékesegyházszomszédságábankapottépületet.azegyházmegye,azaza
szepességlakosságánaklegnagyobbrészeanémetnyelvetbeszélte,ezértaképzésitt
németülfolyt(hiszenzömmelnémetanyanyelvűfalvakiskoláiszámáraképeztékitta
tanítókat). az oktatott tantárgyak:3 hittan a bibliai történetekkel, olvasás, helyesírás,

3 amegnyitásutánielső időszakbanazalábbikönyvekbőloktattak(szlovák, latinésnémet
kötetek):Ewangeliaaepistolenaneďelesswaki,PriwodkbiblickeyHistorii,st.an.zákona,
Katechizmus s otázkami, Pedagogia slowenska, arithmetica germanico et slavonico
idiomate,abecedarkapreŠkolislowenske,Školske regule,nabožneKatolickePesničkya
Tagemstwach Wiri, Kratke učeni pro obecnu Mladež, Čitanka a nebo Kniha k Čitani,
Peknopisebnosť.akötetekelsősorbanazerkölcsösésvallásosneveléstszorgalmazták.
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szépírás,számtan,pedagógia,oktatásmódszertan,liturgia,egyházilatinnyelv,egyházi
énekek,orgonálás.novemberelejénkezdődöttatanév,ésaugusztusvégénzárult.a
tanévkétfélévbőlállt,mindegyikvégénvizsgával,azegyestantárgyakat„kitűnő”,„első
rendű”és„másodrendű”osztályzatokkalértékelték(Mészáros1984,277.p.).

Forrás:Šotter2012

MagaPyrker isúgyemlékezikönéletírásában,hogy1819.novemberelején indultaz
elsőkurzus.apüspökiszemináriumföldszintjénegyhasználatonkívülállótermetegy
falfelhúzásávalkéttágasszobáraosztottak:azegyikbehatágykerült,ezlettaháló-
szoba,kezdetbenennyitanulójavoltazintézetnek.amásikhelyiséglettatanulószoba,
ideasztalok,székekésegyszekrénykerültakönyvekéskottákszámára(Pyrker1966,
90.p.).abentlakásosalaponműködőintézetdiákjaiazintézetkonyhájánebédeltek.
azintézetalapszabálybanrögzítette,hogyatanulássalösszefüggőösszesköltségetaz
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intézményállja,ígylehetőségetbiztosítvaaszegényebbtanulóknakis.akollégiumés
amenzaaz1847/48-astanévbenmegszűnt,későbbegyidegújraműködött,mialatta
diákoklétszámaisemelkedett.atanítóképző(Praeparandorum)elsőigazgatójajuraj
Páleš (1753–1833) volt, aki az intézetben töltött munkássága (1819–1824) egyik
lépéseként1820-banmegírtaazelsőszlováknyelvűpedagógiaitankönyvet(sajátlatin
írásának szlovák fordítása: Paedagogia slowenska pre Triwialske skoli Biskupstva
spisskeho,spisanaskrzg.P.MDCCCXX.Wlewoci,witlacenaujanaWerthmüllera;48
oldal)ésakántoroknakszólóoktatókönyvecskét(ludimagisterinritibusetcaerimoniis
per annum occurebtibus instructus. opusculum in usum scholae Praeparandorum
DiocesisscepusiensisiconscriptumMDCCCXX,leutschoviae,TypisjonnisWertmüller
r.priv.Typogr.,8º,88oldal).érdekesség,hogy1828-ban,kevesebbminttízévműkö-
désutánzábojskýmegírtaazintézetelsőtörténelmivisszaemlékezését(succinctahis-
toria instituti Praeparandorum ad Magisteria scholarum ruralium almae Dioecesis
scepusiensis).

azintézetben1819novemberébenkezdődöttelazoktatáséskisebbszakaszokkal
1949-igtartott(azutolsótanévaz1948/1949-esvolt),amikorazállam1949.augusz-
tus31-énkülönféleincidensekután(példáulbetörésatanáriszobákba,érettségiksza-
botálása)betiltottaatanítóképzőintézetműködését.amegszűnőtanítóképződiákjai
aközelilőcséntanultaktovább,azoktatóknakazállamazonbannemkínáltfelmásik
állást(vö.olejník2007).atanítóképzőépületétakatonaság,majdpedigarendőrség
foglaltaleéshasználta.Tanításicélokracsak1990utánkezdtékelújrahasználni,ján
Vojtaššákpüspökpapiszemináriumaszámára.azépületjelenlegaszepességipüspök-
ségbirtokábanvan,ahol–egyebekmellett–teológiaoktatásisfolyik.

aképzéshosszaazindulástólszámítvafolyamatosan(hanemistöretlenül)növe-
kedett: 1819–1871között a képzés2 éves volt, 1871–1883között3 éves,1883–
1940között pedig4 éves. az1940–1945közötti időszakbana képzés5évrenőtt
(miközbenatanítotttárgyakszámaisnövekedett).amásodikvilágháborúutánakép-
zésismét4éveslett,mígakommunistarezsim1949-benbezáratta(gunčaga–lang
2017,201–202.p.).azintézetcéljafennállásafolyamánmindvégigfalusitanítókkép-
zésevolt(gunčaga2014,411.p.),mindeztamaiszlovákiaolyanterületén,aholagaz-
daságés jogvolta legfontosabb.1819-ben, fennállásaelsőévébencsak6 tanulója
volt,működésénekutolsószakaszában(utolsóhúszév)674műveltpedagógustbocsá-
tottki(akimjak2013,11.p.).adiákokkezdetbenakatolikusegyházáltaljónaklátott
tárgyakattanultak(keresztényvallásvagykatekizmus,módszertan,helyesírásésszép-
írás,aritmetika,bibliaitörténetekazó-ésÚjtestamentumból,ének,zeneésliturgia;vö.
gunčaga2014,416.p.),ámkésőbbavilági(elsősorbantörténelmi,nyelvi,módszerta-
ni)tárgyak,valamintatestmozgás,tornaoktatásaiserősödött.az1819–1851közötti
időszakban a hivatalos nyelv a latin volt, dacára annak, hogy a történelmi
Magyarországon1848-igvoltcsakhivatalos.Később–ahogyaztfeljebbemlítettük–
ladislavzábojskýpüspök(1793–1870)–szlovákésnémetnyelv–,illetve1879-ben
Császkagyörgypüspök(1826–1904)–magyarnyelv–szabályoztaanyelvhasznála-
tot,amelyazelsőCsehszlovákKöztársaságmegalakulásávalaz1919/1920-astanév-
tőlvégülaszlováknyelvbenvéglegesedett(vö.gunčaga2014,417,423;olejník2007)

Kissszerint(1929a,32.p.)Pyrkerjánoslászlómintszepesipüspök1819-bena
káptalanjaéslelkészkedőpapságatámogatásával(2000arany)szepeshelyeniskolát
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alapítottatanítóipályárakészülőkoktatásáraésnevelésére.aférfi-tanítóképezdében
atanfolyam2évigtartott,és

–1820/21-ben7,
–1821/22-ben8,
–1822/23-ban5,
–1823/24-ben4,
–1824/25-ben4,
–1825/26-ban4,
–1826/27-ben6,
–1827/28-ban11,
–1828/29-ben9és
–1840-igösszesen128tanítókapotttanítóképesítőbizonyítványt(Kiss1929a,34.p.).
–1856-ban16tanulójavolt4 (Kiss1929b,116.p.).
Mészárosistvánésszerzőtársaiszerint(Mészáros–németh–Pukánszky2004,300.

p.)Pyrkerlászlószepességiérsek1819-benalapítottszepeskáptalanonnémet tan-
nyelvűtanítóképzőintézetet.afalusiiskolákbantapasztalthiányosságokösztönözték
arra,hogyintézetetlétesítsen.ajelölteketgimnáziumivégzettséggelvettékfel(illetve
alatintudásisszámított),atanulmányokkétévigtartottak,azelemiiskolaitantárgya-
katdolgozták fel, tanítás-ésneveléstant tanultak, valamintalapos zeneiképzésben
részesültek.

Kezdetben az elméleti tárgyak mellett a ii. évfolyam növendékei hetenként egy
napottöltöttektanítássalésmegfigyelésselaminta-iskolában(Kiss1929b,102.p.).az
oktatásalapjaiatanítóképzőkbenanépiskolaitankönyvekvoltak.anövendékekezen,
aminisztériumáltalelőírttankönyvekanyagátésannaknépiskolaifeldolgozásimódját
tanultákmeg(Kiss1929b,108.p.).

azintézettanterveikezdetbenanépművelésésakorszaknakmegfelelőáltalános
ismeretekátadásáraépült(azoktatáshétfőtőlszerdáig,majdpéntek–szombatonreg-
gel8órátóldélután17óráigtartott,acsütörtökésavasárnapszabadvolt).azáltalunk
megismertdokumentumokalapján(olejník2007)aképzésazalábbitárgyaktanításá-
raösszpontosított.az1847–1854-igterjedőidőszaktanterveazalábbivolt:

4 az1850-esévekbenújraszerveztékazintézetmellettikollégiumot,amelyhatásáramegnö-
vekedhetettahallgatóilétszám(olejník2007,361–362).
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Forrás:olejník2007,383.p.

1864–1868-igatanítóképzőktantervenagyjábólegységesenígynézettki:hittanmind-
kétévfolyamban(összesenheti4óra),nevelés-ésoktatástan(összesenheti5óra),
olvasókönyvkezelése(összesenheti4óra),reáliák(természetrajz,földrajz,összesen
heti4óra),magyar-,tót-ésnémetnyelvtanításmódszere(egyenkéntheti4,összesen
12óra),számtanmindkétévfolyamban(összesenheti4óra),szépírás(heti2óra),rajz
(heti2óra),gazdaságtan(heti1óra),orgonálás (heti6óra),éneklés (heti2óra)és
tanításigyakorlat(heti4óra).Összesenheti50óra(vö.Kiss1929b,109.p.).

1868-tólfokozatosanemeltékaművészetiképzésóráit(zene,zeneikörlétesítése),
erősödöttakántoriképzés,illetvebevezettékaszlováknyelvtanoktatását.akövetkező
nagytanterviváltozás1905-benvolt,mikorerősítettékavallásitárgyakoktatását:pél-
dáulakántorihivatásterősítendőhangszeroktatástéséneket(1906-tólavégzetthall-
gatókatanítóimellettkántoriokleveletiskaptak),a3.és4.évfolyamhallgatóinaka
vasárnapimisénkántorigyakorlatkéntorgonáltak.Későbbazönképzőkörökbevezeté-
sévelgyakoroltákavers-ésprózamondást,tulajdonképpenanyilvánosfellépésekelő-
készítéseként(olejník2007,364–365.p.).afolyamatosfejlődésnek,atantervekfolya-
matosbővülésénekazelsővilágháborúvetettvéget.

az1883–1905-östanévbenatanítotttárgyakésóraszámaikismódosultak:amár
négyévfolyamosképzőbenazalábbitárgyakattanították:hit-éserkölcstan,pedagógia,
testnevelésésegészségtan,pszichológia,didaktika,pedagógia-és iskolatörténelem,
iskolai gyakorlat,magyar nyelv és irodalom, német nyelv, szlovák nyelv, történelem,
földrajz, matematika, természetrajz, fizika, gazdaságtan, ének-zene, rajz, szépírás,
torna.

a 20. század eleji tantárgyak immáron több témakörben, tantárgycsoportban
mozogtak,amelyeketazalábbiakban lehetmeghatározni: vallás,nyelvek (anyanyelv,
idegennyelvek),pedagógia-didaktika(tanításmódszertana,pedagógiatörténet–elmé-
letésgyakorlat),ének-rajz-hangszerismeret(énekléséselmélete,hangszeresgyakor-
latok hegedűn, gitáron és orgonán), természettudományok (földrajz, természetrajz,

I. évfolyam II. évfolyam 
hittan természetismeret tanításának módszertana 
liturgika mezőgazdaság tanításának módszertana 
bibliai és egyházi történelem kézi munka tanításának módszertana 
általános módszertan hármasszabály tanításának módszertana 
írás tanításának módszertana törtek tanításának módszertana 
szótagolás tanításának módszertana neveléstan 
helyesírás tanításának módszertana földrajz 
szépírás tanításának módszertana elsősegély 
számtan tanításának módszertana nyelvtan 
földrajz tanításának módszertana írásbeli fogalmazás 
természetismeret számtan 
gazdaságtan  
kézi munka  
gyakorlat  

orgonagyakorlatok 
népdaléneklés 
egyházi énekek 

gregorián énekek 
harmóniák 
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matematika,fizika,kémia),gazdálkodáshozszükségestudások(mezőgazdaság,mér-
tan,egészségtan).

az1919/1920-astanévtőlafiúiskolakoedukált intézménnyévált–azoktatásba
beengedtéka lánydiákokat is.aszabadszellemáramlásaként1929-ben(az intézet
100évesfennállásánakünnepléseként)adiákokmégcserkészegyesületlétrehozásán
ismunkálkodtak,amitvégülegymásikintézménybenhoztaklétre.

az1940-től indulóutolsóévekoktatásaa tantárgyak tekintetébennemhozott sok
újdonságot,viszontatárgyakhetióraszámábantapasztalhatóazintézetkoraikorszaká-
banmégjelentősaránybanjelenlévővallási-erkölcsitárgyaktólagyakorlatiastárgyakfelé
történőelmozdulás.Eztmutatjaaz1940-tőlérvénybenlévőtantervitáblázatis:

Forrás:olejník2007,388.p.

azintézményutolsóévfolyamaaz1948/1949-estanévbenindultel.azoktatásállami
rendeletáltalihirtelenmegszakításanemcsakazintézménybenakkoroktatóéstanuló
személyekéletére,hanemakörnyék,akörnyezőfalvakszellemiésmorálisrendjéreis
hatássalvolt.

Befejezéshelyett

azintézetcsaknem130évesfennállásaalatt1777tanítótneveltki.jelentőségenem
is a benne oktatott diákok, képzett tanítók miatt fontos, hanemmert a történelmi
Magyarországelsőtanítóképzőintézményevolt,illetveegyháziintézménykéntegyidőre
képes volt azállamtól is függetlenednie.népi tanítókat képzett (vö.gunčaga2014,
411.p.),akikanépnemzetitudásmellettegyházioktatásbanisrészesültek–ezzelhir-

Tantárgy 1. évfolyam II. évfolyam III. évf. IV. évfolyam V. évfolyam Heti óraszám 
hittan 2 2 2 2 2 10 
szlovák nyelv 5 4 3 3 3 18 
történelem - 2 2 2 2 8 
földrajz - 2 2 2 2 8 
pedagógia - 2 2 2 5 11 
tanítói gyakorlat és 
módszertan - - 3 5 6 14 

viselkedéstan - - - - 1 1 
német nyelv 3 3 3 2 - 11 
matematika 4 3 2 2 - 11 
természetrajz - 2 2 2 2 8 
kémia 3 - - - - 3 
fizika - 2 2 2 - 6 
nemzetgazdaság - - - - 2 2 
mezőgazdaság - - - 2 2 4 
ének és zenei nevelés 2 2 2 1 I 8 
hegedűjáték 2 1 1 1 1 6 
zongorajáték 1 1 1 - - 3 
orgonajáték - - - 1 I 2 
rajz és írás 4 2 2 1 - 9 
kézi munka 4 2 - - - 6 
testnevelés 2 2 3 2 2 11 
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detveésterjesztvenemcsakatudást,hanemavallástis.ugyankatolikusintézmény
volt,defalaiközöttnemcsakkatolikusoktanulhattak(példáulevangélikushitűek).az
oktatotttárgyakfókuszaidőrőlidőreváltozott(kezdveazírás-olvasástanításánakmód-
szertanával,énektanítással,zeneoktatással,folytatvaagyakorlatipedagógiaiismere-
tekelsajátíttatásávalegészenaklasszikus–elsősorbanalatinésgörög–ésmodern
nyelvek–szlovákésnémet–tanításával),deazoktatásszellemiségemindvégigmeg-
maradt–olyantanítókképzése,akikalegkisebbfalvakbanisképesekaművelttudás
éserényesélettanítására.stették,tehettékmindeztaközösségsajátnyelvén.
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gyuroVszKy lászló

Hogyantovább?
aszlovákiaimagyarpártokválasztásieredményeinek

elemzése,1990–2016

acsehszlovákiaiés1992utánaszlovákiaimagyarpártokimmárcsaknem30évetevé-
kenykednekdemokratikuspolitikaikeretekközött.Kilencparlamenti,nyolchelyhatósá-
gi,ötmegyeiésháromeurópaiparlamentiválasztásvanmögöttük,snefeledkezzünk
elaköztársaságielnök-választásokról,valamintanépszavazásokrólsem.Politikusaink
öt választási időszakbankormánypozícióba is jutottak, regionális szintenpedigmeg-
számlálhatatlanhelyiésmegyeiirányítóposztottöltöttekbe.

apártokpolitikaiésdemokratikustapasztalatamárjelentősenmeghaladjaazelső
CsehszlovákKöztársasághúszévét.Ezértidejeszámotvetniazelmúltcsaknemhar-
mincévvelésalaposabbanelemezniakilencparlamentiválasztáseredményeitszlová-
kiaimagyarszemszögből.Kétkérdésrekerestemválaszt:milyenaszlovákiaimagyar
választórétegállapota,ésmennyireképesapolitikaiképviseletellátniaválasztókkép-
viseletétparlamentiszinten.nemfoglalkoztamtehátapártokválasztásiprogramjaival
éspolitikaieredményeivel.amiérdekelt,azaszlovákiaimagyarpolitikaiválasztóréteg
állapotaésapolitikaiérdekképviselethatékonysága.azelemzéssoráncsakaszlovák
parlamentbetörténőválasztásokatvizsgáltam.

Egymásutánsorbaállítottamakilencválasztásjárásiszintrelebontottszámszerű
eredményeitésmelléjükrendeltemazakkoraktuálisválasztásirészvételt.Ezzelafel-
bontássalésösszetételleltermészetesenmégnemnyíltlehetőségazegyesválasztási
eredményekösszehasonlítására,hiszenhogyanvessükösszea94százalékosrészvé-
tel számaitaz50százalékadataival?Erreasajátadatrendszerünkönbelül, teháta
szlovákiaimagyarpártokválasztásieredményeitilletőencsakegylehetőségvan:min-
denadatotmindenválasztásiévbőlugyanarraarészvételrekellátszámolni.Errealeg-
alkalmasabbateljesrészvételiarány.Ezértpéldául840szavazatot84százalékosrész-
vételnél1000szavazatraszámoltamát,ésaz500szavazat50százalékosrészvételnél
ugyancsak 1000-et jelent. Ezzel a módszerrel kizárjuk a változó részvételek adatai
összehasonlításábólfakadótorzulásokat.

Természetesen felmerülhetazellenvetés,miszerintamagas részvétel szavazatai
többetérnek,mintazalacsonyrészvételkisebbszámai.arészvételnagyságaazonban
nemjelentdemokratikusvagylegitimitásideficitet.arészvételáltalábanháromdolog-
tólfügg:amegválasztandótestülethatásaaválasztókéletére,azeldöntendőkérdés
jelentősége(pl.1990-benarendszerváltásés1998-banazeuroatlantiorientációkér-
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dése)ésaregionálissajátosságok.szlovákiábanaválasztásirészvételek13százalék-
tól95százalékigterjedtek,mindezazonbansohasemjelentetteazeredményillegitim
voltát.

a választási részvételegyszintrehozásaa tanulmánybanugyanakkormegfelela
szlovákiaiválasztásirendszeralapelveinekis:azaktívválasztódönt.akinemmegyel
szavazni,azrábízzaadöntéstarésztvevőkre.

Mindezekfigyelembevételével tehátalkalmazhatónak látomazegyszintretransz-
formáltadatokhasználatát.apártokközöttiarányoknemváltoznak,viszontkapunk
egymegbízhatószámsortaszlovákiaimagyar(ésnemmagyar)választóibázisról.

ami a területi bontást illeti, ittmár 1990-től amai járások adataival dolgoztam.
néhánykésőbbikövetkeztetésszámatalánpontosabb lenne,haamagyarlakta járá-
sokbanközségiszinten isvizsgálnánkazeseményeket.aszúrópróbaszerűellenőrzé-
sekazonbanaztmutatták,hogyapontosításnemhaladnámeganéhányezrelékes
határt,ésnemváltoztatnaalényegesmegállapításokon.

atáblázatokbancsaktényszerűadatoktalálhatók,leszámítvakétszakszerűenalá-
támasztott becslést. az egyik ilyen a FüggetlenMagyarKezdeményezésre1990-ben
leadottszavazatokszáma.ittaz1992-esválasztásadottjómegközelítésimódot,ami-
korazakkormárMKPnévenfutóFMKésazEgyüttélés–MKDMkoalíciókülönindult.
nagyonegyszerűlettvolnavisszavetíteniaszámokat1990-re,ezazonbanhamisada-
tokhozvezetne.az1990-benaszlovákVPnkoalíciólistájánszereplőFMK-smagyarok
nemvonzottakannyiválasztót,mintkétévvelkésőbbazönállóanindulóMPP.Ezeket
figyelembevéveazFMKszavazataitazEgyüttélés–MKDMkoalíciószavazatainak16és
1százalékközöttiértékérebecsültem,nyugatrólkeletfeléhaladvacsökkenőszinttel.

amagyarválasztókrészvételiarányátmindenévbenaPozsony,Kassa,nyitrajárás
ésKassa-vidék járás területén kívüli déli járások részvételéből számoltam ki,míg a
szlovákválasztókadataiértelemszerűenatöbbijárásösszesítettadataibólkövetkez-
tek.

Természetesennemmindegy, hogya szlovákiaimagyarpártok vagy szélesebben
véve a szlovákiaimagyar politikusok hogyan sáfárkodtak a leadott szavazatokkal. a
sikerességet,illetvesikertelenségetittnempolitikaieredményekkelmértem,hanema
szlovákparlamentbebejutottmagyarpolitikusokszámával.Csakazokatszámítottam
szlovákiaimagyarpolitikusnak,akiegyértelműenmagyarnakvallottákmagukat,svolt
kötődésükaszlovákiaimagyarpolitikaitörekvésekhez.

amagyarultudószlovákiaiképviselőkszámaperszeennélmagasabb,delássukbe,
hogy például Pavol Paška, gabriel Palacka, Viliam novotný, rudolf Chmel, robert
nemcsics,rudolfschuster,Evarusnáková,Editaangyalová,KatarínaCséfalvayováés
még sokanmások soha nem voltak zászlóvivői az általánosan elfogadott szlovákiai
magyarpolitikaicéloknak.ők,hakellettés lehetett,akkorsegítettek (vagynem),de
politikai pályafutásuk és kötődésük szlovák jellegű. Ez amegállapítás nem politikai
vagyerkölcsiértékelés,ezatanulmányszempontjábólegyszerűencsaktény.

lássuk tehát amagyar pártokra leadott szavazatok összesített táblázatát és egy
egyszerűsítettidőbeligrafikont.
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1. táblázat. Választásieredmények1990és2016között

a grafikon beosztása a baloldali függőleges tengelyen a szavazatok számátmutatja
100ezerben,továbbáazországosanelértválasztásiaránytszázalékban.ajobboldali
függőlegestengelyamagyarképviselőkszámátjelzi.

1. grafikon. Választásieredmények1990és2016között

atáblázatbanésagrafikononjóllátszikhárommarkánsidőszak:
1990és1998közöttaszlovákiaimagyarpártokabizalomépítésszakaszában

voltak,ahol–egyrövidFMK-skormánykorszakotleszámítva–ellenzékbőlpolitizál-
tak,ésténylegeseredményeketritkábbantudtakfelmutatni.lekellszögezniugyan-

VVáláálasálaálaszálasztálasztásálasztáálasztásiálasztási éálasztási álasztási éválasztási év álasztási év  19901191991990 19921191991992 19941191991994 19981191991998 20022202002002 20062202002006 20102202012010 20122202012012 20162202012016 
leadott 
szavazat-
szám 

319833 299574 292944 306687 321005 269101 315090 285577 274614 

100%-ra 
átszámolt 
szavazat-
szám 

338624 374660 382060 357706 456901 482578 523964 503541 490205 

országos 
arány 

9,26% 9,72% 10,19% 9,05% 11,02% 11,52% 12,28% 11,00% 10,37% 

magyar 
részvételi 
arány 

95,63% 80,34% 76,34% 85,08% 69,18% 55,14% 58,64% 55,26% 53,52% 

szlovák 
részvételi 
arány  

95,68% 81,97% 75,33% 84,34% 70,05% 54,54% 58,63% 59,11% 60,22% 

magyar 
képviselők 
száma 
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akkor, hogy ebben az időszakban amagyar pártok egyértelműen a demokratikus
oldalon álltak és csak időnként tettek olyat, ami eztmegkérdőjelezte. a választói
bizalomtörékenyvoltátjólillusztrálja,hogy1998-ban,amikorMečiarleváltásaésaz
euroatlantiorientációvoltakérdés,amagyarokegyjelentősrészemégnembízott
azújonnanalakultMKP-banésinkábbszlovákpártoktólremélteahelyzetmegoldá-
sát.amiaképviselőkszámát illeti, akezdetihuszonkettőgyorsan15-recsökkent,
aminekelsődlegesokaazvolt,hogyaszlovákpártok1998-ramárnemsoroltákbe
magyar tagjaikat a listájukra, mivel feleslegesnek ítélték a magyar szavazatok
begyűjtéséreszántenergiát.EzmegkönnyítetteazújonnanalakultMKPhelyzetét,de
nemjelentettautomatikusanbizalmat.

Fontosnaktartomleszögezni,hogy1998-rakialakultamáigélőszlovákiaipolitikai
tagolódás:apolitikailagstrukturáltegyvagytöbbmagyaretnikaipártésapolitikailag
ugyan tagolt, de nemzetiségileg ugyancsak etnikai jellegű szlovák pártok rendszere
(ettőlcsakaMost-Hídpróbáltkésőbbeltérni,csekélysikerrel).azMKPönmagátgyűj-
tőpártkénthatároztameg,depolitikailagjobbközéppártnakszámított.

akövetkezőszakaszt1998és2012közétehetjük.EbbenazidőszakbanazMKP
ésaHídtízévigkormányonvoltak,ésaszlovákiaimagyarközönségbizalmaapolitikai
képviseletirántjelentősenmegnőtt.aszakaszvégéreaszázszázalékraátszámoltsza-
vazatokszámameghaladtaaz523ezret,sországosviszonylatbanelértea12száza-
lékot.Ezmeglepőadat,hiszennefeledjük,hogyekkormármögöttünkvoltkétdrámai
népszámlálás,mely1990óta100ezermagyareltűnésérőlszólt,éssokannemzetha-
lált vizionáltak. Ebben nyilván van némi igazság, a szavazatok számának alakulása
viszontarróltanúskodik,hogykülönbségvanahatóságokfelékinyilvánítottnemzettu-
dat,aközvélemény-kutatásokésaválasztásivalóságközött.azMKP2006-banacsú-
csonkiesettahatalomból,amainapigtartókollektívönmarcangolásbakezdettéskét
pártraszakadt.Ennekellenére2012-iga választói rétegszempontjábólmégsemmi
drámaitnem jegyezhetünk fel.abizalomapártok iránt töretlennek tűnt. intő jelnek
csupánamagyarképviselőkszámánakvészjóslócsökkenésétésacsaknem200ezer
magyarMKP-sszavazatkétszeriparlamentbőlvalókieséséttekinthettük.aHíd2010-
benkormányrakerült.

aharmadik időszak2012körülkezdődött,ésamainapigtart.Úgytűnik,hogya
szlovákiaimagyarválasztórétegmindig2-3évtapasztalatábólszűrileatanulságot.Így
voltezazMKP1998-asszínrelépésétkövetően,aholcsak2000utánkezdtekemel-
kedni a bizalom mutatói, s 2002-ben váltak tényleges szavazattá. ugyanez vehető
észreaHídlétrejöttetekintetében,amikoregyévután2010-benmégsemmijelenem
voltacsalódásnak,azonban2016-raeztmármindenobjektívmegfigyelőészrevehette.
akétpártáltalelértszavazatokszáma523ezerről490ezerrecsökkent,azországos
választásisúlyazonbanennéljelentősebben,15,5százalékotzuhant2010-hezviszo-
nyítvaéscsupán10,37százaléklett.itthozzákelltenni,hogyennekegynemelhanya-
golhatórészétekkoretnikaiszlovákszavazatoktettékki.Eközbenadélijárásokválasz-
tásirészvételeszinténmeredeklejtőrekerült,és2016-banazészakijárásokhozviszo-
nyítvacsak88százalékottettki.Valószínűsíthető,hogyasmerésazsnskoalíciójába
valóbelépéssemnövelteaHídtekintélyét.ugyanakkorazigazsághozazishozzátarto-
zik,hogyeztkövetőenamagyarpártokkalszembeniutolsópolitikaibizalmatlanságis
megszűnt,ésmaamagyarpártokmindenkiszámáraelfogadhatópartnerek.
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azegyikfőkérdésnektehátmaazlátszik,hogymiazokaa2016-oszuhanásnakés
atovábbivárhatómélyrepülésnek.Ezakérdésaválasztóirétegállapotát,nemzetiségi
összetételétéspolitikaistruktúrájátérinti.

Továbbifontoskérdéskéntazmerülfel,hogyvajonaszlovákiaimagyarpolitikaikép-
viseletmegfelelőstratégiamenténkívánja-emegszólítaniabázisát.ittelemeznünkkell
azMKPésaHídelmúlttízévénekfőbbelemeit.

a Hídmegalakulásával 2009-ben a szlovákiaimagyar politikai életben új fejezet
kezdődött.aHídeleinteóvatosanés formálisan,későbbegyre intenzívebbenvegyes
pártkéntdefiniáltaönmagát.annakellenére,hogyazalapítókmindmagyarokvoltak,s
azalakulóülésEgyházkarcsánmagyarulfolyt,BugárBélaaHidategyreerőteljesebben
szlovák–magyarpártként,azegyüttműködéspártjakéntjelenítettemeg.Előszörszínre
léptekamagyarulisbeszélőszlovákpolitikusok,későbbamármagyarulnembeszélő
politikusok, a belső tárgyalási nyelv szlovák lett,majd a végénmegjelentek szlovák
választókis.

Ezenapontonmegkelltalálnunkaválasztarraazalapvetőkérdésre,mennyiszlo-
vákésmennyimagyarválasztójavanaMost-Hídpártnak.

arendelkezésünkreállóválasztásieredményekbőlsemmiolyatnemtudunkmegál-
lapítani,amiközelebbvinneakonkrétszámokhoz.aválasztástitkos,ezértnemismer-
jükaválasztóknemzetiségét,anyanyelvét,nyelvtudását,házastársikötődését,családi
kapcsolatait, rokoni viszonyait, de még regionális kapcsolatrendszerüket sem.
Márpedigezekatényezőkmindamagyarkötődéserősségétvagygyengeségétbefolyá-
solótényezők.aztazonbanlátjuk,hogy1990és2006közöttholmennyienszavaztak
amagyarpártokra.akiebbenazidőszakbanamagyarpártokraésmozgalmakraadta
levoksát,azegyértelműentudta,hogyetnikailagmagyarpártraszavazott.2009-iga
szóban forgó pártok minden kétséget kizárólag magyar jellegűek voltak, erőteljes
magyarkisebbségiprogrammal,magyarbelsőtárgyalásinyelvvel,magyarképviselője-
löltekkel(eltekintvenéhányritkakivételtől)ésbiztosmagyarországipolitikaikötődés-
sel.arájukszavazókköztmindenbizonnyalvoltakmagyaranyanyelvűvagymagyarulis
tudószlováknemzetiségűpolgárok,szlovákházastársak,kettőskötődésűgyerekekés
unokák,szlovákvárosiértelmiségiek,deegydologbiztos:mindannyianmagyarpártok-
ra szavaztak. Tehát a szavazatok kategorizálásánál nem a nemzetiséget, hanem az
etnikaikötődésttekintemmérvadónak.

nemkövetünkelteháthibát,haa2006-igleadottszavazatokatmagyarszavazatok-
naktekintjük,ésvelük2006utánismagyarszavazatkéntszámolunk.azisegyértelmű,
hogyaPozsonyban,Kassánésazészakiterületeken(atovábbiakban:szlovákjárások)
2006utánszerzettújszavazatokmáretnikailagszlovákvoksok.azújszlovákszavaza-
tokkivételnélkülaMost-Hidatgyarapították.

aszámokaztmutatják,hogyaMost-Hídazországosszlovákválasztóibázis0,6–
1,8százalékáttudtamegszólítani.Ezaszámnemcsupánészakonjellemző,hanema
nyelvhatáron fekvőszlovákvárosokban is (példáulszered,nagysurány,nagyrőce).a
szlovákválasztótehátegységesenreagáltBugárBélaegyüttműködésiszándékára.Ez
atémaaszlovákválasztóréteg1-2százalékátérdekeli.Ennyiamagyarpártokesetle-
ges,számbavehetőszlovákbázisaéssemmivelsemtöbb.

lássuktehátaz ígyösszeállított táblázatokat,ahol,újrahangsúlyozom,aszámok
100százalékosrészvételrevannakátszámolva.
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2. táblázat. Választásieredményekjárásonkéntiésnemzetiségibontásban

3. táblázat. azMKPésaHídválasztásieredményei2010és2016között

svégülmindeztgrafikonformájában,aholafüggőlegestengelyaszavazatokszámát
jelenti100ezerben.

2. grafikon. azMKPésaHídválasztásieredményei2010és2016között

agrafikonbólkitűnik,hogyamagyarszavazatok2002és2012közöttviszonylagstabi-
lantartottáka457ezerfölöttiértéket,de2016-banezaszámnégyévalatt70ezerrel
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csökkent.Ehhez járulthozzáazegyrekisebbdélirészvételiarány,melytovábbcsök-
kentetteamagyarpártoksúlyátországosviszonylatban.

láthatótehát,hogyaHídszlovák–magyarmegbékélési,együttműködésieszméje
2010-ben50ezerszlovákés287ezermagyarszavazóthozottapártnak.asorsszo-
morú fintora,hogyezazegyüttműködésaszlovákképviselőjelölteknekvoltelőnyös,
hiszenazarányaibanigazságoskétképviselőhelyetthetettudtakszerezni.azmárcsak
ráadás, hogya szlovákokközül hármanaradičová-kormánybukására szavaztakés
tevékenyenhozzájárultakakormánykoalíciórituálisöngyilkosságához.aszlovákejtőer-
nyősöktöbbségeeztkövetőenangolosantávozott.

2012-reazegyüttműködéseszméjeelvesztettevonzerejét,saszlovákszavazatok
számaa felére csökkent. azért egy szlovákejtőernyősŠvejnaésChmelmellett újra
bejutott.Háromévutánvettekalapjátésújpártutánnézett.aszlovákvonal lassan
elapadóbanvolt.

HáromévmúlvaaHídnakazazötletetámadt,hogyazsDKuszéteséseutánlucia
ŽitňanskásegítségévelmegszerezhetiavoltsDKu-szavazókjelentősrészét.azegyütt-
működéspártjapolgáripárttáváltozott,pénztésenergiátnemkímélveintenzívkam-
pányba kezdtek, és Žitňanskát gyakorlatilag társelnöki pozícióba helyezték. Emellett
Bugár Béla lebegtetni kezdte a smer párttal történő koalíciókötés lehetőségét is. a
választásokidejéreapártlistáratettékaszlovákejtőernyősökharmadikgenerációját,
ésaHídbőven10százalékfölöttieredménytvizionált.avalóságkiábrándítóvolt:aHíd
ugyan2012-hezképestszerzett52 989szlovákszavazatot,azonbanvesztett65 248
magyar szavazatot, ésmegállt hat és fél százalékon. az intenzívmunka eredménye
tehátmínusz12 259szavazatésamagyarjellegprogramszerűháttérbeszorítása.a
következményeklevonásahelyettazzalvigasztaltákmagukat,hogyaszlovákszavaza-
toknélkülbesemjutottakvolna,majdmegállapították,hogynincsmittenni,választóik
többségeimmárszlovák.azmártermészetesenkeveseketlepettmeg,hogyaszlovák
ejtőernyősökharmadikgenerációjaazelsőadandóalkalommalújraangolosantávozott
vagy távozni készül. Eközben egymás párt színeiben bejutott és korábban említett
másodikgenerációsejtőernyős ideiglenesenvisszatértaHídba, igaz,egyparlamenti
alelnökiposztértcserében.aHíd2010-hezképestcsaknem80ezermagyarszavazatot
vesztett,éskoalíciótkötöttasmerésazsnspártokkal.

azMKP2009utánamegcsaltházastárspozíciójábahelyezkedett,majdválogatott
sértéseközönétzúdítottaaHídraésannakszavazóira.azintenzívszájkarateközben
azonbanazMKPelmulasztottaazalkalmazkodástazújhelyzethez.Politikailagkissé
leegyszerűsítve,2007ótaháromalkalommalmindigmegszabadultazakkor legnép-
szerűbbpolitikaivezetőjétől(Bugár,Csáky,Berényi),amitnehézpolitikaistratégiának
nevezni.szavazatai187ezerés198ezerközöttmozogtak,deezmögöttgyakorlatilag
semmilyen tudatospolitikaimunkanemvolt.azMKP teljesenelfoglaltamagáthelyi
sikereivel,magyarországikapcsolataiépítésévelésazárulókbecsmérlésével.aválasz-
tóibáziselemzéséremárnemmaradtidejükésenergiájuk.

Mitörténteközbenamagyarválasztókkal?aválaszelőtttegyünkegykitérőtaszlo-
vákiaimagyarválasztóknemzetiségiéspolitikaistruktúrájánakmegértésefelé.
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1. ábra. amagyarválasztórétegkötődései

a fenti ábra a szlovákiai magyar választóréteg nemzetiségi és politikai összetételét
kívánjaérzékeltetni.aközösségpolitikaisúlypontjaaközépponttóljobbraéslenttalál-
ható.Ezapontjobboldaliésmagyar,defontosjellemzője,hogyegyikösszetevőjesem
radikális.EztasúlypontotazMKPésamagyarpártokleginkább2000és2012között
tudtáklefedni.Minden,asúlyponttólvalóeltávolodásveszteségetokoz.Haapolitikai
kínálatelindulbalra,akkorugyanszerezbaloldalimagyarszavazatokat,desokkaltöbb
jobboldalimagyartveszít.Haelinduljobbra,ugyaneztörténikellenkezőelőjellel.Haa
magyarpártokelindulnakamagyarradikalizmusirányába,szereznekugyanilyenjelle-
gűszavazatokat,desokkal többszavazatotveszítenekagyengébbmagyarkötődésű
oldalon.Haellenkezőiránybaindulnakel,terethagynakaradikálisabbmagyarcsopor-
tosulásokszámára.asúlypontlényegetehátalehetőleghatékonyabbválasztásivonz-
erő,melyetalkothategypárt(MKP)éskétpártis.

EnnekfényébentehátaHídazsDKu-választókmegszerzésikísérletévelésasmer
lebegtetésévelelindultaszlovákoldalfelé,segybenbalra.Ennekvoltazeredményeaz
elvesztett80ezermagyarésegybenjobboldaliszavazat.

MittettebbenahelyzetbenazMKP?logikusnaklátszik,hogymegkellettvolnasze-
reznieezta jelentősválasztóréteget,és jobbrólelőzve lazánbekellettvolnajutniaa
parlamentbe.azMKPazonbannemtettsemmit.Továbbraisetatista-baloldaliszöve-
gekkelaltattaválasztóit,szórtaazátkotaHídraésannakmagyarválasztóira.Vagyis
politikailagésnemzetiségilegotterősített,aholnemvoltpolitikaiellenfele,ottharcolt,
aholmárnemtudottújabbszavazatokatszerezni,miközbenügyetsemvetettafelsza-
badulójobboldalimagyarokra.

Holtartunktehátma?aHídaharmadikszlovákejtőernyősgárdatávozásaés80
ezerszavazatelvesztéseellenére továbbra iscsodátvár, lelkesennyomulazegy-két
százalékszlovákválasztóirányábaésprogramszerűenépítilemagyarjellegét.azMKP
gyakorlatilaghelyi és regionálispárttá változott, aholnagyítóval kell keresni aparla-
menti ambíciókkal rendelkező politikusokat. a Híd elsősorban parlamenti pártként
működik,erőteljeshelyiésregionálisrétegnélkül.azMKPszámáraközelebbipartner
Matovič,mintBugár,aHídpedigjobbanérzimagátasmerésazsnstársaságában,
mintazMKP-val.aHídszámáranemfontosaparlamentiközösfellépés,azMKPpedig
merevenelzárkózikamegyeiegyüttindulástól.aközösfellépésmelletttehátérdekszin-
tennemszólszintesemmi.

értékszinten elmondható, hogy a szlovákiai parlamenti életből fájóan hiányzik a
megszokott17–20demokratamagyarképviselő.azországnélkülüknemtuddemok-
ratikuséselőremutatókormányt létrehozni.ugyanezérvényesaszlovákiaimagyarok
érdekképviseletére.

gyengülő magyar kötődés 
 
 
baloldal                                                                                                  jobboldal 
 

erősödő magyar kötődés 
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Milehetnetehátamegoldás?racionálispolitikaidöntésekethozni,ahibákatbeis-
merniéskölcsönösenelismerniegymáslététrendkívülnehézdolog.Ezmaszinteaz
arab–izraeliellentétreemlékeztet.

Teendők szintjén azonban a helyzet világos, mert adott egy jelentős és koherens
választóibázis:aHídnaklekellenemondaniaaszlovákszavazatokmegszerzésénekillú-
ziójárólésvisszakellenetérniemagyarjellegéhez.azMKP-nakelkelleneismernieaHíd
létezésijogát.Mindeztkölcsönösalázattalésaválasztókirányábatettbocsánatkérésjel-
legűgesztusokkal,hogyazokelishiggyékaközösútkeresésénekőszinteségét.

amai viszonyokmellett sajnosezeketa lépéseketsemaHíd, semazMKPnem
képesmegtenni.arrólmárálmodnisemlehet,hogyesetlegvisszaszereznékazelvesz-
tett jobboldalimagyarszavazókat.Pedigaszlovákiaimagyarválasztórétegnagysága
mais10-11százalékkörülmozog.

Kétfontoskövetkeztetéstavégéntalánmégislevonhatunk.azegyikfájó,amásik
reményteljes.afájóaz,hogyadolgokmaiállásamellettakövetkezőidőszakbannem
leszmagyar képviselőaparlamentben.a reményteljesaz, hogya szlovákiaimagyar
választóibázismindenproblémaellenérestabilnakéserőteljesnektűnik.Ezajövőben
lehetőségetnyújtazesetlegessikeresparlamentiképviseletre.
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Megjegyzésekgyurovszkylászlóelemzéséhez

a tanulmány értékes adatgyűjtés révén fontos megállapításokat tesz a szlovákiai
magyarpártoktámogatottságávalkapcsolatban.azalkalmazottadatgyűjtési,feldolgo-
zásimódszerekkelésamegállapításoktöbbségévelegyetértek,aligakadkivétel.afő
kritikai észrevétel az, hogy a szerző nem támaszkodik a saját kutatásán kívül más
korábbifelmérésekre,kutatásokra,szakmaipublikációkra,ígysokesetbencsakavéle-
ményétközli,amelynincskellőképpenalátámasztvaadatokkal,korábbiszakirodalom-
ravalóhivatkozásokkal–ezértkönnyenvitatható.

aszlovákiaimagyarválasztórétegnemzetiségiéspolitikaiösszetételévelkapcsolat-
ban nem vagyok teljesen meggyőződve arról, hogy a szerző helyesen látja, hogy a
választóksúlypontjajobboldalonvan.Ezvalószínűlegcsakrészbenigaz:kulturálisana
szlovákiaimagyar választók többsége vagy legalábbis legnagyobb csoportjaminden
bizonnyalténylegkonzervatívjobboldalikéntjellemezhető,dehaagazdaságinézetei-
ket,értékrendjüketnézzük,akkoralegnagyobbcsoportmindenbizonnyalinkábbbal-
oldali (azaz nagyobb állami újraelosztást, szabályozást, gondoskodást és jövedelmi
egyenlőségettámogat).Ígyvanezatöbbségiszlovákésamagyarországimagyartársa-
dalmonbelülis,ezértmeglepőlenne,haéppaszlovákiaimagyarságkörébennemez
lenneahelyzet.Ez,hangsúlyozzukújra,kizárólagaztjelenti,hogygazdaságikérdések-
beninkábbbaloldalinézeteket,értékeketképviseladominánscsoport.Eznemzárja
kiazt,hogyönbesorolásialaponnegondoljamagárólaztatöbbség,hogy jobboldali.
Tehátakérdéskicsitösszetettebb,abaloldali-jobboldalikötődéstlegalábbkétterüle-
ten/dimenzióbanérdemesvizsgálni:gazdaságiéstársadalmi,kulturálistéren,ésmeg
lehetkülönböztetniazönbesorolásmegazértékrendésnézetekalapjánis,ígyárnyal-
tabberedményeketkaphatunk.

Mindenesetreazilyenmegállapításokatjobblettvolnavalamilyenhivatkozásokkal
(korábbikutatások,felmérésekadataira)isellátni,akkorerőteljesebblehetneazérve-
lés,éselkerülhetőlenne,hogyaszerzősajátvéleményébőlténykérdéstcsináljon.

Demégegyszerhangsúlyoznám,hogyezérdembennemvonlesokatatanulmány
értékéből,ahogyamegállapítások,következtetésektöbbségétishelytállónaktartom.



HarraCH gáBor

Mégegyszeraszlovákiaimagyar
választásstatisztikákról

„ideje alaposabban elemezni a kilenc parlamenti választás eredményeit szlovákiai
magyarszemszögből”–vetifelírásábangyurovszkylászló(Hogyan tovább? A szlová-
kiai magyar pártok választási eredményeinek elemzése, 1990–2016).ajóhíraz,hogy
eztkorábbanmártöbbenismegtették,ígyrendelkezésünkreállalegújabbdisputához
szükséges ismeretanyag – elég például Halász iván, lampl zsuzsanna, Mózes
szabolcs,Öllös lászló,ravaszábel,rákócziKrisztián,szabóBalázs,szarkalászló,
Tátrai Patrik és Tokár géza munkáira gondolnunk. (rákóczi Krisztián kollégámmal
nemrégegy170oldalaskönyvbenszóltunkhozzáatémához,tartalma–amelyrész-
benazalábbiírásalapjáulisszolgál–ahttps://bgazrt.hu/konyv-kulon-utakon/oldalon
megtekinthető.)

Mielőttreflektálnékagyurovszkylászlóáltalleírtakra,haddszögezzemle:egykomoly
politikaimúlttal rendelkező,egyebekmellettkampányfőnöki,képviselőiésminiszteri
tapasztalatokkal bíró szerzőről van szó, akinek véleményét a bennfentesnek kijáró
figyelemmelérdemescsakolvasni.gyurovszkypolitikaihelyzetértékelésétnemcsak
érdekfeszítőnek, hanem kifejezetten elgondolkodtatónak is találtam, különösen a
magyar választókra vonatkozó négyosztatú struktúráról, illetve a súlypont-politikáról
leírtakat.1 azalábbiakbanazonbannemezeket,hanemaszerzőválasztásstatisztikai
számításaitszeretnémkommentálni.

gyurovszky lászló két fontosadat kiszámítására tesz kísérletet. azegyika teljes
magyarszavazóbázislétszáma,amásikaHíd-szavazóketnikaimegoszlása.azelőbbi
értékénekmeghatározásáraaszerzősajátosmódszerrelkalkulál:amagyarpártokra,
így 2010-től azMKP-ra és aHídra adott szavazatok összesített arányát járásonként
kivetítiazottélőválasztópolgárokösszességére.Ezazonbantöbbszempontbólismeg-
kérdőjelezhetőeljárás.Egyrészt–atorzításokelkerüléseérdekében–azegyesjáráso-

1 Csaknéhánytovábbgondolásraérdemeskérdés,aszerzőáltalleírtakbólkiindulva:
Mennyire érvényesek a jobb- és baloldalra vonatkozó általános kritériumok a szlovákiai
magyar kisebbség esetében? Feltételezhetünk-e etatista igényeket egy olyan népcsoport
részéről,amelyhezazállamévtizedekótaellenségesenviszonyul(ld.közigazgatásihatárok,
nyelvtörvény,állampolgárságitörvény,stb.)?Etatizmus-eamagyarállammalkiépítettkülön-
legeskapcsolatigénye?Mennyirelényegesekfelvidékimagyarszempontbólahagyományos
jobb-ésbaloldaliértékek,haatörésvonalakatnemezek,hanemazanyaországgal,aszlo-
vákállammal,atöbbséginemzettel,akisebbségpolitikaicélokkalvagyéppenazasszimilá-
cióvalkapcsolatosattitűdökhatározzákmeg?Haajobb–balskálánpéldáulanacionalizmus
szintjétésazahhozvalóviszonyulásttekintjükmérvadónak,nemkellene-easmertinkább
jobbra,aMost–Hidatpediginkábbbalrasorolnunk?
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konbelülamagyarokésnemmagyarokrészvételiarányánakugyanakkoránakkellene
lennie.Másrésztegyolyanstabil, jól körülírhatócsoportot,minta szlovákiaimagyar
választókösszessége,elevenemérdemesahektikusanváltozó,etnikaiátszavazások-
nak iskitettszavazótáborok létszámaalapjánmeghatározniHarmadrésztaszerzőa
Hídteljestáborát–szlovákokkal,ruszinokkal,cigányokkalegyütt–bevontaamagyar
szavazóbázisba,illetveannakfelszorzottváltozatába.számításaígy2012-retöbbmint
félmillió „magyar” választópolgárt eredményezett, az összes szavazásra jogosult
12,5%-át.ráadásuleztazértéketaszerző–némiélckíséretében(„sokannemzetha-
lált vizionáltak”) – a népszámlálási eredmények egyfajta cáfolataként interpretálta.
igaz,anemzetiségiadatokfinomításátkövetőengyurovszky2012-remár„csak”475
ezer,2016-rapedig407ezermagyarválasztóvalszámolt.

Valójábannemisigazánvilágos,miszükségvana100%-osrészvételesetérekal-
kulálthipotetikusszámokra.amennyiben–ahogyaszerzőfogalmaz–azegyesválasz-
tásieredményekösszehasonlítása (vagyisapolitikai teljesítménykiértékelése)acél,
erreaténylegesszavazatszámok,illetve-arányokiselégségeseklennének.Haviszont
a választásra jogosult magyarok száma a kérdés – például azért, hogy tisztában
legyünkazetnikaipolitizálásmaximálispiacipotenciáljával–,akkorott vannakkar-
nyújtásnyiraanépszámlálásiadatok,amelyekbőlkiszámíthatóa18.évüketbetöltött
magyaroklétszáma.Ezegyébkénta2011-escenzusalapjánmintegy370–390ezerfő,
attólfüggően,hogyahovatartozásukrólnemnyilatkozókszámátszétosztjuk-eazegyes
nemzetiségekközött,vagysem.2

Mivel a szavazásra jogosultmagyarok összességénekmegszólítása eleve irreális
cél, a potenciálisanelérhető szavazók számánakmeghatározására érdemes valami-
lyenpraktikusabb,apolitikaitervezéssoránjobbanhasznosíthatómutatótalkalmazni.
azegyiklehetségesmegoldás,haazokat,akiklegalábbegyszervalamelypártraszavaz-
tak,azadottpártpotenciálistámogatóinaktekintjük.Eszemélyekszámszerűsítésének
legegyszerűbbmódja,hatelepülésenkéntmegnézzük,hogyapártegyadottintervallu-
monbelülmelyik választásonkaptaa legmagasabb szavazatszámot,majdezeket a
településimaximumértékeketegyszerűenösszeadjuk.3 Vegyünkegyegyszerűpéldát,
azMKP2010-esés2012-eseredményeit.amagasabbtámogatottságiértékektelepü-
lésenkéntiösszeadásautánaztláthatjuk,hogyapárttámogatóipotenciálja117 277
fő, ami egyaránt 7-7%-kal több az említett választásokon kapott voksoknál. (Ha a
kisebbtámogatottságiértékeketadjukössze,akkorkb.102ezerválasztótkapunk,aki-
ketpedigapárttörzsszavazóinaktekinthetünk.atámogatóipotenciálésatörzsszava-

2 Ezekazértékekegy2017-esszámításeredményei.MivelekkoraszlovákstatisztikaiHivatal
mégnemadtakianemzetiségekkorcsoportosadatait,becslésieljárástkellettalkalmazni.
részletesenl.Harrachgábor–rákócziKrisztián:Külön utakon. Adalékok a felvidéki magyar-
ság 2009 utáni politikatörténetéhez.Budapest,nemzetpolitikaiKutatóintézet–l’Harmattan
Kiadó,2017,127.p.

3 Minélrövidebbperiódusonbelülvetjükösszeaszavazatszámokat,annálkisebbatelepülé-
senbelülidemográfiaiváltozásokból–ahalálozásokból,azújszavazóikorcsoportokmegje-
lenéséből,valamintaválasztókorúaktelepülésihatárokonátívelőmigrációjából–adódótor-
zítás.aszámításérvényességéneklogikaielőfeltételeitl.Harrach–rákóczi2017,72.p.
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zóklétszámkülönbségemegfelelakétválasztásközöttérkezőéstávozószimpatizán-
sokösszességének,vagyisarejtettpotenciálnak,akikneksikeresmegszólításaasza-
vazatmaximálásminimáliselőfeltétele.)Hakalkulációnksorána2016-osparlamenti
választás,valaminta2014-eselnökválasztáselsőfordulójánaktelepülésieredményeit
is beszámítjuk (mint ismert, ez utóbbin azMKP – Bárdos gyula jelöltsége révén –
ugyancsakmegmérettemagát),már125ezrestámogatóipotenciáltkapunk,amiazon-
ban2016-banmégmindigkevés lettvolnaabejutásiküszöbátlépéséhez,vagyisaz
MKPparlamenti jelenlétenehezenképzelhetőelújválasztóicsoportokmegszólítása
nélkül. Választásstatisztikai szempontból tehát érthető gyurovszky lászló MKP-nak
címzettkritikája,amiértapárt2016-bannempróbáltamegmagáhozcsábítaniaHíd
árvánmaradtmagyar szavazóit. (Hogy a bírálat politikailag– például amásodlagos
pártpreferenciákszempontjából–mennyirehelytálló,aztnemtudommegítélni.)

amigyurovszkymásikfontosadatszámítását,aHíd-szavazóketnikaimegoszlását
illeti,aszerzőittismétegysajátosmódszertalkalmaz:amagyarlaktadélijárásokban
szerzett szavazatokatmagyar, az innentől északra, valamint Pozsonyban és Kassán
szerzetteketpedigszlovákvoksokkéntregisztrálja.Csakhogyezeketismét„százszáza-
lékosítva” veti össze, kiiktatvaezzelakülönbözőhelyi részvételi arányokszerepét–
magyaránnematámogatottságvalósterületieloszlásaszerinthatározzamegaHíd-
táborföldrajzi,sennélfogvaetnikaiösszetételét.Továbbnehezítiazokfejtésnyomon
követhetőségét,hogyaszerzőamellékelttáblázatbancsakazészakijárásokraszámít-
jakiaszlovákszavazókszámát,akétnagyvárosramárnem(vagyhaigen,akkorazt
nemtüntetifel).

Valójábanperszemárazistévkövetkeztetésekhezvezet,haazaktuálisjáráshatá-
rokszerintpróbáljukvalószínűsíteniegypártszavazóinakazetnikaihovatartozását.a
déliésészakijárásoktalálkozásivonalaugyanisnem követiazetnikaihatárvonalat,s
mint tudjuk, a 16 déli járásból csupán kettőmagyar többségű. a Híd dél-szlovákiai
támogatóinakkizárólagmagyarkéntvalóbesorolása tehátaszlovákokarányánakaz
alábecsléséhez vezet (ennek extrém példája a 2012-es szavazóbázisra kiszámított
9%).aBugár-pártszavazóinaketnikaimegoszlásárólvalójábancsakatelepülésiada-
tokismeretébenérdemesbecsléstkészíteni.Mivelamagyarokjelentősrészeszlovák
pártokattámogat,4 akkorjárunkelhelyesen,haazMKPésazMKDsznevűtörpepárt
szavazóitkizárólagmagyar,aHíd,valaminta(jelenesetbenegyetlenkonglomerátum-
naktekintett)szlovákpártoktáboraitpedigmagyarésnemmagyarszavazókösszessé-
geként írjuk le (a modell grafikai megjelenítését, illetve módszertani hátterét l.
Harrach–rákóczi2017,125–129.p.).aszavazókorúmagyaroktelepülésilétszámada-
tainakismeretében(forrás:népszámlálás)mindamagyarokpártpreferenciái,minda
Hídszavazótáboránaketnikaiarányaikiszámíthatók,attólfüggően,hogymodellünkben
melyikszélsőesettelkalkulálunk:azetnosemlegesválasztásiattitűddel–amikorisa
(nemMKP-szavazó)magyar,illetveatöbbségiszavazókkörébenegyformánoszlikmeg
aHídésaszlovákpártoktámogatottsága–,vagypedigazzal,hogyaHídmagyarrészről
alehetségesmaximálisszavazatotkapjaaszlovákpártokkalszemben.Haezutóbbival

4 a2012-esválasztásesetébenÖllöslászló23–25%-ra,ravaszábel19%-ra,aFocusközvé-
lemény-kutatócégpedig15%-rabecsülteamagyarszavazóknakeztahányadát.
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számolunk,megkapjukaHídnemmagyarszavazóinakminimálisarányát,ami2010-
ben45,2012-ben47,2016-banpedig49százalékvolt,amennyibennemosztjukszét
arányosan az egyes etnikumok között a hovatartozásukat eltitkolók számát. Ha ezt
megtesszük, az arányszámok 40–41–44%-ra módosulnak. amennyiben viszont a
magyarnemzetiségűekhelyettamagyaranyanyelvűekkelkalkulálunk,máregymasszí-
vanmagyartöbbségűpártképerajzolódikki(perszeezúttalisanemmagyarokmini-
mális jelenlétévelszámolva),azonbanaHídszlováktámogatóinakarányamég így is
lényegesenmeghaladjaagyurovszky-féleértékeket.azadatokalapjánaziskiszámít-
ható,hogyaBugár-párt2010–2016közöttvalójábannemnyolcvan-,hanemmaximum
harmincezermagyarszavazótveszített.

BárazMKP-ésaHíd-táborjellemzőinek,illetvekölcsönösviszonyánakmégszámos
másaspektusát ismerjük(aszavazótáborokterületieloszlásaésannakváltozásai,a
kéttáborközöttiátjárásmértéke,aszavazókurbanizáltságánakszintje,stb.),ezektár-
gyalásahelyettmárcsakegyetlenjelenségreszeretnémfelhívniafigyelmet.Konkrétan
arra,hogyminélmagasabbegytelepülésenamagyarokaránya,annálnagyobbazotta-
nimagyar népességenbelülazMKPtámogatottsága,vagyisafelvidékimagyarokpoli-
tikaipreferenciájátahelyietnodemográfiaiviszonyok,illetveavalószínűlegezzelössze-
függő identitástípusok jelentősenmeghatározzák.ugyanebbenaviszonylatbanazon-
ban egy trendszerű folyamat is megfigyelhető: a magyarok által nagyobb arányban
lakott településeken intenzívebbaHíd támogatottságánakacsökkenése.a folyamat
leglényegesebbkövetkezményei:

–azMKPdominanciájánakerősödéseamagyarszavazónépességenbelül,
–aHídszlovákjellegénekazerősödése,
–aHíd-táboronbelülaregionálisválasztóibázissúlyvesztése.

nemcsakazMKPkényszerül tehátújszavazócsoportokmegszólítására,hanem–az
említetttrendfolytatódásaesetén–aMost–Hídis.ajövőrevonatkozóankétforgató-
könyv képzelhetőel: a végső győzelem reményében folytatott kölcsönöskifárasztás,
vagyagyurovszkylászlóáltalszorgalmazott(kényszerű)kiegyezés.azelőbbiesetben
amagyarérdekképviseletléteatét,azutóbbiesetbenpedigaz,hogyegyáltalánsike-
rül-edefiniálni,majderedményesenképviselniezeketazérdekeket.
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Ördög istván 1926. augusztus
19-én négygyermekes család-
banszületettBudapesten, kato-
natiszti család legidősebb gyer-
mekeként. 1938 novembere
utánÖrdögékvisszatértekszülő-
városukba, losoncra, így istván
a losonci Kármán józsef gim-
náziumban érettségizett 1944-
ben, majd karpaszományosként
bevonult katonának. a háború
végénnémetországbanhadifog-
ságbaesett.azamerikaiésfran-
cia hadifogságból hazatérve
megtudta, hogy családját lo-
soncról Magyarországra telepí-
tették ki. 1949-ben megnősült
és az építőiparban vállalt mun-
kát, ahol egy építkezésenbekö-
vetkezettüzemibalesetfolytán–
származásamiatt – börtönbün-
tetésre ítélték. Mint elítélt, az
országos ásványbányászati Vál-

lalategrimészkőüzemébenvégezettfizikaimunkát,majdszabadulásautánugyanitta
műszakiosztályonalkalmazták.Egybensopronbanelkezdteabányaművelőmérnöki
szakonegyetemitanulmányait.Háromleányaszületett,kiktőlhétunokájaésnégydéd-
unokája él. Ezalatt kinevezték a Balatonvidéki ásványbánya Vállalat főmérnökévé.
1956-banamegalakulóásványbányászatiTervezőirodavezetőjelett,azonbanazoktó-
berieseményekkövetkeztébenezazirodamárnemjöhetettlétre.Ennekkövetkezté-
benaforradalmatkövetőidőkbenkénytelenvoltcsaládjaeltartásárólfizikaimunkavég-
zéssel gondoskodni. 1957-ben felvették aMineralimpex ásványolaj és Bányatermék
külkereskedelmi vállalathoz. itt az ásványbányászati termékek, főként a tűzállóipari
alapanyagokéskésztermékek importjávalésexportjával foglakozóosztályhelyettes,
majdönállóvezetője,későbbfőosztályvezetője lett. innenmentnyugdíjba1986-ban.
azótasiófokonél,ateleketBudapestentölti.
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(Laczkó Sándor felvétele)



ÖrDÖg isTVán

életbenmaradtam…
az1944.október20.–1946.március24.közöttkészült
feljegyzéseim,naplóm

Csaknemhatvanesztendőteltelazóta.ésmostittülökamonitorelőttatizennyolcéves
akkorimagammalszembenésírom,átíromahatvanévesnaplómegyrehalványulósorait.
Úgyérzem,eztmegkelltennem,kárlenne,haolvashatatlannáfakulnánakazakkorpapír-
ra vetett sorok, a kátrányos papírba burkolt kemény fedelű füzet kezdetben tintával,
később–amikormárazsemvolt–ceruzávalpapírravetettsorai.nagyonsokatfelejtet-
temazóta,számosrészlet,ahelységek,nevek,akatona-ésafogolytársakszinteköddé
váltak,sokrészletviszontújrafelbukkan,újramegelevenedikaz,amihatvanéveelmerült
emlékezetemben.ahogyanolvasom,lassanmegisértem,védekezésez:gyorsanelkell
felejteniazt,amirenemjóemlékezni…

anegyvenesévekbenlosonconlaktunk,egyszép,nagy,négyszobáskertescsaládi
házban. anyával és ádikával voltunk otthon, én akkor gimnáziumba jártam, a losonci
Kármánjózsefgimnáziumnyolcadikosztályátvégeztemtizennyolcévesen,készültemaz
érettségire.apa,akiaFelvidékvisszatérteután–eztakkoribanígymondották–kérvé-
nyezte, hogy áthelyezzékszegedről ősei városába, a losonci tüzérosztály parancsnoka
volt.alezredesirangbanakkormármásodszorvoltafrontoncsapatával,felépülveazelső
fronton töltött időszakban szerzett súlyos csontvelőgyulladását követő műtétből.
[„édesapámazbiztos,hogynemharcolt,atüzérosztálynakműszaki javítórészlegében
volt ő, ilyenformán vett részt a háborúban kint, oroszországban. a csontvelőgyulladás
miatthazajött,félévigtartott,amíglábadozott,aztánvisszakerült,deakkormárafront
Magyarországon volt. losonc felé haladt mindig a csapatával, ahogy a front arrafelé
haladt.amikorelértelosoncot,magáhozvetteazédesanyámatésazöcsémet,ésvelük
együttment,előszörszlovákiában,egészenaVágvölgyéig,azutánlefelé,sopronalatt
érteelamagyarhatárt,teljesalakulatávalegyütt.ottúgydöntöttek,hogynemmennek
átahatáron,nemhagyjákelMagyarországterületét.Elmentazoroszkatonaiparancs-
noksághoz,éstárgyaltazoroszkatonaifőparancsnokkal,megmondta,hogyőátadjaatel-
jesműszakifelszerelést,haezzelszembennemfogjákacsapatátfogságbavetni,hanem
engedélyezikanyugatihatárszéltőlalosoncravalóhazavonulását.Kapottegyolyankis
lapraírottcirillbetűspársorospapírt,ésaztmondtaaparancsnok–akirőlkiderült,hogy
egynagyonmagasrangútisztvolt–,haeztakárholútközbenmegmutatják,hazamehet-
nek.apámerreanyámatésöcsémetfelültetteegykocsira,éselindultacsapatávalhaza-
felé.Útközbenrendkívülcsodálkoztakamagyarközségekbenlakóemberek,amikorazt
hitték,hogyfelszabadultMagyarország,hogyittmagyarcsapatokvonulnak,ésnincsenek
hadifogságban.ahányszororoszokkaltalálkoztak,elővetteeztapapírt,ésezvalóbancso-
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dákatművelt,mertmégolyanoroszisvolt,akitisztelgettezelőttapapírelőtt.Elértékegé-
szenlosonchatárát,ottmáraztánazemberekszanaszéjjelszéledtek,ki-kimentasaját
falujába.”]*

Miott,losonconaháborúbólakkormégnemsokatéreztünk.igaz,arádióegyregyak-
rabbanszakítottamegadásátésjelentettealégiveszélyt,derepülőketottnemnagyon
láttunk.aminkettámadóangolbombázókatelőszörcsakazérettségiutáninyaraláson
láttamFonyódonafejünkfelettvégeláthatatlankötelékbenátrepülni,asokszázbombá-
zómotorjainakfenyegetődübörgése,mélymorajamárelőrejelezteérkezésüket.Egyalka-
lommalegyvadászgépapartotisvégiglőtteegysorozattal,denyomaitcsakapostaépü-
letének falán találtuk. azután szeptember elején egyedül utaztam haza Fonyódról
losoncra.a vonatokakkormármenetrendnélkül közlekedtek,akkor indultak, amikor
éppennemvoltlégiriadó.Pestenzoltánéknál[„Öcsinagybátyám,édesanyámlegfiatalabb
öccsevolt.őisaludovikánvégezteatisztiismeretekmegtanulását.ővoltalegidősebb
ludovikás,százkétéveskorábanhaltmeg.1944-benegytüzérosztálynakaparancsnoka
volt,akikazoroszokelőlfolyamatosan,lépésrőllépésrevisszavonultak.akkorazoroszok
máraDunavonalánálvoltak,ésőkpedigittaDunántúlon.”]aludtam,reggelanyugatiból
márnemindultvonat,villamossalkellettkimenniÚjpestre,ittértazutánazelsőkomoly
légitámadás,azújpestigyárakatbombázták.Mi–avonatraváróutasok–egyközelikis
erdőbenbújtunkmeg,ránknemabombák,hanemalégvédelmiágyúklevegőbenszét-
robbanólövedékeinekrepeszeihullottak.alevelétvesztettőszierdőolyanvolt,mintegy
pusztítójégesőután.[„amikorlégvédelmiágyúkkallőttekazellenségesrepülőgépekre,az
ágyúlövedékekszétrobbantak,éshaazafejünkfelettesettmeg,akkorazoknakarepesz-
darabjai,ilyenujjnyiacéldarabokhullottak,mintajégeső,azvitteleafárólaleveleket.”]
én is,minta többiek, feküdtema földre lapulva,a fejemegy ferdénnőtt fa törzsének
védelmében.amintelmúltazégiháború,feltápászkodtam,afejemmellettvalamiforrót
éreztem, egy jókora, arasznyi hosszú acélszilánk. Kihúztam óvatosan, zsebkendőmbe
csomagoltam,hazavittemésmegmutattamanyának:eztazelsőttúléltem!

Most,visszaemlékezve juteszembe,milyenmás isvoltmégakkoravilág.Televízió
akkormégnemvolt,híreketcsakarádiómondott.Képeketaháborúkegyetlenségeiről
nemnagyonláttunk,csupánamozifilmjeielőttihíradószámoltbecsapatainkdicsőségé-
ről,eztlassanegyrekevésbéhittük.nemvoltvillanyborotvasem,azsilettsemvoltelter-
jedve,akatonasághozapaegyikborotvakésétvittem,eztmindenborotválkozáselőtta
bőr derékszíjon kellett kifenni. a golyóstollat sem találták fel, tintát vittemmagammal
üvegben,hogyatöltőtollamatmegtölthessem.

szóval, a háborúról nem sokat tudtunk, pedig akkortájt már apa serege is a
Kárpátokonbelülvolt.ővalószínűlegaszintekilátástalanhelyzettelsokkalinkábbszá-
moltésarragondolt,haénazérettségiutánönkéntjelentkezemésbevonulok–eztaz
elképzelésétcsakutólagtudtammeg–,egyrövidkiképzésutánmagamellévehetésígy
talánsikerülcsaládunkategyütttartania.Ezértvonultambeakkor,1944.október20-án

* szögleteszárójelbenésidézőjelekköztközlömazÖrdögistvánnalkészítetthárom,anaplóbe-
jegyzéseivel kapcsolatos oral history interjú válaszait, a beszélgetések 2017. február 14-én,
2017.március 27-én, a kisfilm pedig 2017.március 30-án készült. a szögletes zárójelbe tett
magyarázatokistőlemszármaznak–Kőröszoltán.
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katonánakalosoncitüzérosztályhozaháborúutolsóévében–eztakkormégnemissej-
tettem–azérettségizetteketmegilletőkarpaszományosnak,leendőtartalékostüzértiszt-
neklosoncon. [„azakkorikatonairendszerbenazokatakatonákat,akikérettségiztek,
azokatkülöncsapatrészekbesoroltákbe,hívtákbe,mivoltunkakarpaszományosok,ami
aztjelentette,hogyazubbonynakakarjánegyaranycsíkfutottkörbe.arangjainkugyan-
úgyvoltak,mintakatonáé,őrvezetőtőlőrmesterigfelfelé,deezakarpaszománykülön-
böztetettmegminketasorkatonaságtól.asorkatonaság,azakkor,énúgyemlékszem,
kétvagyháromévetkellettszolgáljon,nekünk,akarpaszományosoknakmindösszehat
hónapvoltakötelezőszolgálatiidő,azegyetemmindennyáriszabadságaidejénvoltmin-
digegyhathetestovábbképzés.Ígyvoltfelosztvaazaháromesztendő,ilyenrövidebbidő-
szakokra.”]

Hátígykezdődött…

Bevonultamkatonának

Vihar a levelet ide-oda fújja
Szegény katonának szomorú a sorsa

Eger[Cheb],nyugat-Csehország,1945.február16.

Talánnincsisnépdalainkközötttalálóbbkétsor,melyannyiraillenekatonáskodásomra,
mintezakettő.Dekatonasemnagyonvoltmégennyireide-odahányatvaasorstól,mint
mi.Vagyígyvanezmindenháborúkatonáival?nemtudom.Deminketazutánelkapottez
avihar,belekerültünkaközepébe,amikorlegjobbandühöngött,svalóban,mintahulló
falevelet,ide-odasodort,Európaegyikvégétőlamásikig.

Már régi tervem volt, hogy naplót fogok vezetni. Valahogyan tetszett nekem ez az
egész:mintegyújságírómegörökíteniazeseményeket:milyenörömleszmajdjópárév
múlvaolvasgatni.Bevonulásomutánnekiisszántammagamegyikborúshajmáskéridél-
utánon.Előszörbizonynehezenment,sokatakadozottatollam,sokszornehézvoltőszin-
téneklenniönmagamelőtt.Később,különösenamikoregyreérdekesebbeseményekját-
szódtakle,amikoregyegészvilágháborúját,vajúdásátláttam,körülöttemnemzetekélet-
haláltusája,alegyőzöttekszenvedése,azéhezés,akkormárszintemindennapiszükség-
letanaplóírás.Egy-egyérdekesebbeseményhez,különösebbélményhezhozzátartozik,
természetesfolyamataanaplóírása.smost,amikormáregyfélfüzetrevalótösszeirkál-
tam,sikerültittEgerben,Csehországbanelsőhivataloskimenőmalattszereznemezta
füzetet,sfáradságot,időtéstintátnemkímélvenekiszántammagam,hogybemásolom
eddigijegyzeteimet.

Behívómat1944.október12-énkaptammeg,hosszasutánajárásraalosoncitüzér-
osztályhoz. 20-án vonultam be, és egyheti várakozás után már útba is indítottak
Hajmáskérfeléatisztiiskolába.Eznovember1-jénkezdődött.Emlékszem,azelsőnapok-
banigenlevertvoltatársaság,asokidegen,akomorkörnyezet,amegfélemlítésretörek-
vőhadapródok,mindez igen lehangolólaghatottazotthonelkezdett vidámkatonaság
után.azutánlassanbeleszoktunkebbeis.akomolyabbkiképzésmártöbbváltozatossá-
gotnyújtott.[„HajmáskéraDunántúlon,Magyarországtüzértisztikiképzésénekvoltaköz-
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pontja.akiképzőtisztekmindludovikásokvoltak,elkezdtekbelőlünktüzértiszteketnevel-
ni, talán négy hétig kaptuk az alap katonai kiképzést, a formaságokat, a sorakozó, a
vigyázzstb.Demárazalattazidőalattisvoltakosztálytermekbenóráink,aholageomet-
riaalapjaitólkezdveatüzérismeretekigmindenttanítottak.atanárainkjólképzetttüzér-
tisztekvoltak.nagyonbelekellettmélyedni,hiszenatüzérágyúknakazirányításáramate-
matikaitudományvolt.aparancsnokságsokszortöbbhelyen,szétszórthelyenlévőágyú-
katkellettirányítson,eznemvoltolyanegyszerű,mintapuskával,hogyodanézz,arralőj,
hanemmegkellettadnipontosanazirányzékotésazágyúcsőnekazemelkedésiszögét,
aballisztikaitulajdonságait,hogymilyenmesszirelőjön,úgyhogytudományvolt.éssajnos
csakelkezdenitudtuk,mertaztánannyiraközeljutottafront,hogykénytelenekvoltunk
onnantovábbmenekülni. Összesenkéthónap,szintealegalapvetőbbalapkiképzéstkap-
tukcsak.Egyébkéntkétévigtartottrendesidőben.”]

lassanmegindultapostaforgalomis,csomagokis jötteknéhanapján.Csakhogyaz
otthonipostávalmegindultakanyugtalanítóhírekishazulról.Egyrejobbanközelednekaz
oroszok,anyáékiscsomagolnak,rövidesenindulnaklosoncról.Hálaistennek,itttapasz-
taltam előszörmagamon,mennyire optimista vagyok, eddig is, ezután ismégmindig
engem igazoltaz idő.szóvalanyáéknagyon is csomagolnak,de ittmárkezdődik isa
napló:

1944.Xi.28. Tegnapírtanya:„Elérkezettabúcsúpillanata,holnapmárviszikaládá-
kat,spárnapmúlvaindulunkmiis!”Háteznagyonkellemetlenüllepettmeg.Mertaz
eddigileveleikből,bármennyireiskomolyanvettem,azértnemgondoltamennyireközeli-
nek indulásukat.Titokbanmindig isabbanbíztam,hogykarácsonyra–esetlegmáraz
elsőcsillaggal–hazajuthatokhozzájuk.Hátmostezkútbaesett.Egyébkéntmamentel
VargazsigaaHunyadibaönkéntesnek,nagyonsajnáltam,olyanrendesfiúvolt.[„ővala-
melyik losonchozközeli községből volt.nem tudom,mi lett a sorsa,eltűnt teljesen.”]
azutánmegarragondoltam,miértisnemjelentkezteménis?Deezenmárkárnyugta-
lankodni, ígydöntöttem,emellettkitartok.Kiképzésünknegyedikhete isamainappal
kezdődött.Máregyretöbbatantermikiképzés,aligjutunkkipárszoraszabadba.

Vanazértmagánéletis.Vasárnap(szőnyi)lacibácsiéknál,apalosoncitiszttársánál
[„azottanicsapatunknakaparancsnokavolt.”]voltamvacsorán,finomdisznótorosvolt.
Már egészen elszoktam az ilyen zsíros ételektől, a rendes öltözettől, étkezéstől fehér
abrosszalterítettasztalnál.

Parancsnokunk,afőhadnagyúr,akiegyébkéntigenrendesember–civilbenegyetemi
tanár–smintkatonaisúriember,mabeszéltatüzérekfelavatásáról,aBorbála-ünnep-
ségről.Decembernegyedikén,szentBorbálaabányászokésatüzérekvédőszentjenév-
napján rendezettműsoros ünnepségen, losoncon annak idejénmindig részt vettünk,
élveztükcirkusziszámokat,(azújoncokközöttszintemindigakadtartista),a látványos
lovasbemutatókat. arra is emlékszem, hogy apa rendezésébenmilyen szenzáció volt,
amikorameghívottvendégekkelszembenfelállítottágyúkbólvirágokatlőttekésvirágeső
hullottanézőseregfejére.Hosszúpapírtekercsre,aBorbála-tekercsreírvaversbeszedték
azújoncokviseltdolgait,eztBorbálaküldöttjeolvastafel,ajókatkitüntette,ahibátvétő-
ketmegbüntette,mielőtttüzérréavattákőket.MarkóiBécinekiisfogottaBorbála-tekercs
megírásának.[„Egymásalávoltakalapokragasztvaésfelvolttekerve,mertazúgyjob-
banmutatott.Mindigacsapatbólkiválasztottakvalakit,akijóltudottbeszélni,ésazolvas-
tafel,ezvoltaBorbálaküldöttje.”]
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Xi.29. Kellemetlendolog,haezembernemkaplevelet,különösenakkor,hamajd-
nemmindenkinekérkezik,énmegcsakegyreváromapostát.azutánfelgyorsulnakaz
események: a mai lovardát külön parancsra már fél 11-kor befejezzük. éppen hogy
bekapjukazebédet,menetkészültség,sorakozó,apuskásokatéspisztolyosokat–mert
ebbőlbizonynemjutottmindenkinek–beosztjákkarhatalmiszázadba.nagyonnagya
mozgás,mileszmégebből?

Közbenmegjöttavárvavártlevélis,Duciöcsém(ádika)írt,mégmindigotthonvan-
nak,ígymegintfeléledbennemaremény,háthanemkellelmenniükésháthaénishaza-
mehetekkarácsonyra!

Xi.30. Délelőttlövészet,azutántantermioktatás.Délbenegyfiatalszázadosúrkeres,
el nem tudomképzelni, ki lehet, hátmicsodameglepetés:Öcsi bácsi (zoltánnagybá-
tyám)!Kiszabadult–mintHorthykormányzószárnysegédjétegyidőreanyilasokletartóz-
tatták –,most egyelőre ide van beosztva egy frontra induló osztály parancsnokaként.
nagyonvártamtőleahíreket,denemsokattudacsaládbansenkirőlsem.arádióugyan
bemondta,hogyamividékünkönmegszilárdultazarcvonal,Mohács,Kiskőszeg[Batina,
Horvátország]ésapatinnál [Апатин, Szerbia]viszontbetörtekaDunántúlra.Ezekután
márideisvárjukatámadást:Pécsetiselfoglalták,ezértállítottákfelakarhatalmiszáza-
dokat.aztishallottuk,hogyanémetekbevetettékaV2-t,ezazutánmárigazirakétafegy-
ver!Micsodafejlődésneknyitnakutatmajdabékébenezekamosthadicélokatszolgáló
kísérletek!Devajonmikorleszazabékésfolytatás?

Xii.1. Decemberelseje,megjöttatél,denemcsakanaptárban,ahatárbanis!olyan
fagyosszélkerekedett,hogycsakúgyzörögteka levelek,amegfagyottorrokés fülek,
bizony,akatonasapkanemsokatvéd!Egészdélelőttkinnvoltunk,mostmégafűtetlen
tanteremisjólesik!KözbenMarkóielkészültaBorbála-tekercsszövegévelis,vanbenne
mindenkiről többé-kevésbé találó pár sor, lényegében jól sikerült. Kíváncsi vagyok a
Borbála-ünnepségre,ugyanholfogjuktartani,vajonittmilyenlesz?Márcsakháromnap,
ésvalódifelavatotttüzérekleszünk.

Mintaderültégbőlavillám,jöttahír:megyünkafrontra!atisztiiskolarohamzászló-
aljjáalakul,ésmintilyen,eddigiparancsnokainkvezetésévelmegkezdjükafrontszolgála-
tot![„azvoltahátsógondolat,hogyaközkatonáknálértékesebb,azérettségivelrendel-
kezőkatonákat,jövendőbelikatonatisztekcsapatátmentenikell,mentettekminketésaz
oktatótisztjeinket,parancsnokunkkalegyütt.”]Ez volt sokaknakavágya,mostnagyaz
öröm,lázasakészülődésmindenfelé,tervezgetés,csomagolás,ragyogószemek!

Xii.3. Fegyvereketkaptunk,puskát,golyószórót,géppisztolyt.rajonkéntkétfőönként
jelentkezőpáncélrombolókiképzéstkap:Bécivelmiisjelentkeztünk.[„CsetnekiBéci,őis
losonckörnyékivolt. jelentkeztünk,mertakkorbennünkvolta lelkesedés…Hátugye,
tizennyolcévesfiú,akibelekeveredettittahadseregbe,mégakkormimindiglelkesed-
tünk.Egyetlenegyalkalommalvoltilyenkiképzésünk,tánhaegyhétvoltez.Hajmáskér
egyhatalmastüzérségilőtérterületvolt,többkatasztrálisholdasdombospuszta,puszta-
ságszinte.Kifeküdtünkaföldre,ésvoltakezekarakétásfegyverek,egycsőbőlállott,egy
irányzékkal,kivoltakrakvaelőttünkolyankétszázméterreapapírbólkészülttankmáso-
latok,ésazokrakellettcélozni,hátegyszer-kétszerkilőttük.”]

azutánnagyszabásúhadijáték, háborús főpróba, a tisztek is részt vettek benne. a
következőnaponazutánlefújtakmindent,állítólagfelfogtákazorosztámadást,márnincs
szükségránk.Hiábavoltanagylelkesedés.Mégtegnapzoltánbácsimondta,hogyegyes
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oroszpáncélosékekmárelértékaBalatont. Vajonmi lehet Fonyódonnagyapáékkal?
anyáékrólsincssemmihír!Mostjöttünkvisszaegylégiriadóról,nagylövöldözéstcsaptak
körülöttünk a boforsok. [légvédelmi ágyú] Közben azt hallottam, visznek minket is
németországba,afenyegetőhelyzetmiattaziskolátkitelepítik.aztmondották,kiképzé-
sünkmégeléggéhiányos,ésajövendőtartalékostisztekremindigisszükségvan,eztegy
frontratörténőbevetésselnemlehetkockáratenni.Mindenesetrerészünkrőlalelkese-
désmegvolt. igaz,voltakolyanokis,akikeddigugyankülönösendöngettékamellüket
mintnagyhazafiak,amikorpedigarrakerültasor,hogyesetlegvalamiáldozatotiskelle-
nehozni,bizony,elbújtakatömegben,nehogyvalamirekiszemeljék,kiválasszákőket.

Korompaiszakaszparancsnokunkmondtaeztanémetutat,állítólagholnaputánmár
mennénkisBécsenkeresztülBruckba.szépkisutazáslesz!H.gyuriékmárbefejeztéka
tanfolyamot,őketelőisléptettékhadapródőrmesterré.Megyhazalosoncra,énisküldök
veleleveleket.állítólagmiisholnapkapjukazelsőcsillagot.no,eztismárrégótaígérik.
lacibácsiékiscsomagolnak,őkisugyanodajönnek,nézematérképet:ottaztánlehet
síelni!

aBorbála-tekercsbenBéciengemiskiszerkesztett:

Pedáns öltözködés, teodolit-mester,
Vajon mi a neve: ő a kis Lucifer,
Szabadság az lesz, ő biztosan tudja,
Másként hogy látná meg extráját Losoncon a Márta?

[„Mártaegykislányvolt,akinekudvaroltammég18éveskoromban,agimnáziumban.
Extránakneveztékakatonaságnálakimenőruhát,amitcsakünnepalkalmábólhúztuk
fel.”]

Közben jönnek a hírek: siófokot is elérték az oroszok, mi pedig csak szerdán
megyünk.

Maestebortiskaptunkavacsorához,igaz,eléggévinkó,[olcsó, rossz bor]deazért
jólesett.TalánBorbálaelőestéje,vagyahangulatjavításaokából?KözbenBécitmegláto-
gattaamenyasszonya,nagycsomagotishozott,benneegyüvegvörösbort.nagyelhatá-
rozássalelakartuktenniazútra,perszenemlettbelőlesemmi,ezzeliskipótoltukakincs-
táriellátást.

Xii.4. na,ezazéjszakamégnyugodtvolt,délelőttfoglalkozáshelyettaraktártszállí-
tottuk,márittsemmisememlékeztetegykatonaikiképzőtáborra.aHangyába[szövetke-
zet]mentembevásárolnikeresztülazegésztáboron,azegészképigenmozgalmas,teher-
autók,kocsik,menekültekmindenütt.aHangyábanismegkezdődöttakiárusítás:italok,
cérna gépselyem, hintőpor, tinta, só, paprika volt szinte vagonszámra,mostmindenki
annyitvett,amennyitakart,azelőttmegüresvoltazegészüzlet.Úgylátszik,nembírják
elszállítani,hát ígyoldjákmeg,hogymegszabaduljanakakészletektől.a felszerelését,
ruhájátiskicserélhetimindenki,ígyakarjákmenteniaraktárt?

azeddignagynehezenránkerőszakoltfegyelemisenged,azeddigikínosszobarend-
neknyomasincs,kártyaparti,dohányfüstmindenütt.afelderítőkaszomszédbanmáraz
ágyakatisszétszedték,állítólagholnapindulunk.
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aszótáramisgazdagabblettegyújszóval:aszajré.akatonánakmindenszajré,amit
csakvásárol,szerez,cserélvagyakárviszmagával.Ígyamenetelésnélszajréaneveafel-
szerelésnek,acsomagnak,akatonakenyérzsákkalésegyébszajrévalvanfelszerelve.

szóvalittismindenkinekiálltaszajrézásnak.FölvásároltunkmindentaHangyában,
paprikátólhajszeszig.azthiszem,nemvoltközöttünkegysem,akineknelettvolnamás-
fél kiló paprikája.Mindenki így gyűjti a „valutát”, a cérnát, a cigarettát és az italt. azt
mondják,ennekleszkint„csereértéke”.Mertaháborúidejuttatottbennünket,mostmár
nemvásárolsenki,csakcserél.Mindennekmegvanamagaárfolyama:egykenyér12–
14cigaretta,félliterpálinkáértadnakegyüveglekvárt,félkenyeretmegkétadagmézet!
jóisagyűjtögetés,mertalegújabbhírekszerintmiisholnapindulunk,személyvonaton.
Hátszép-szép,deazértegyszalmávalteletömöttvagonbankényelmesebblennealudni!

Xii. 5. Elmúlt a Borbála napja, észre sem vettük, nemhogymegünnepeltük volna,
egésznapcsakatétlenség,tengünk-lengünk,várjukazindulást.acsomagok,afelszere-
lésünkösszevisszadobálvaaszobában,azágyakmárszétszedve.Délelőttmégmindig
nem indulunk,délbenebéd,mindenki annyit eszik, amennyit csakakar! a fejetlenség
mindenütt nagyon nagy, a vezetők együttműködése hiányzik, ettől a szervezetlenség.
jellemző,hogykétládapapírtmegmozijegyetiscipelünkmagunkkal,közben50főtzsú-
folnakegymarhavagonba.

az indulásrólperszemégmindigsemmihír, ígymég továbbvásárolunk,dohányt is
veszek.Micsodakészleteklehettekitt,hamégegyilyentömegesfelvásárlásutánisennyi
készletmaradt.azutándélutánötóra,szólafőhadnagyunk,szereztekegykocsit,vihetjük
a csomagokat az állomásra. Csetneki Bécivel jelentkezünk őrségre: úgy búcsúzunk a
kopottépületektől,minthasohaselátnánktöbbéahíresE-20-askörletet.

Kintazállomáson,halehet,mégnagyobbazűrzavar,afejetlenség.azzalmentünkaz
állomásra,hogymárrakodhatunkisavagonba,smireodaértünk,kiderült,mégavonat
semérkezettmeg.asárméteresmindenütt,szemerkélőeső, futkosás,kiabálás.Még
helyetsemtalálunk,ahovácsomagjainkat lerakhatnánk.Végre találunkegyszárazabb
helyet,lerakodunk,akocsivisszamegyatöbbiekcsomagjáért,mipedigmegkezdjükaz
őrséget.Eleintegyorsanmúlikazidő,atöbbiőrrelbeszélgetünk,őkmárreggelótaittvan-
nak.Úgylátszik,megfeledkeztekróluk,hátígyislehet?azutánbeszélgetésközbengyor-
sabbantelikazidő,estefélnyolcramárjöttisaváltás,miindulhatunkhaza,újralátjuka
kopottépületeket.Közbenegy jó vacsorát remélvebetértünkaTulipánba,azegyetlen
vendéglőbe,amitömvevoltkatonákkal,afüstötvágnilehetett,aborgőzöslevegőbenegy
rozzantzongorán játszottvalaki: „Maeste indulunka frontra…”Mennyiszerénekeltük,
akkornagyslágervolt,mostmégisjobbanmeghatott,mintmáskor.igazis,mostpárnap,
éselhagyjukMagyarországot.Márezmagaiselégnagyesemény,hiszeneddigénmég
sohasemléptemátahatárt,mostaháborúnakkellettjönnie,hogyezmegtörténhessék.
szóvalelérzékenyültenhallgattam,deatöbbiekismeghatódtak,látszottmindenkisze-
mén,vagycsakacigarettafüstje…?

otthon meleg vacsora helyett teljes felfordulás fogadott, már nincsenek ágyak, a
szobateleszalmával,afiúkfelekártyázik,felealszik.Mivelvacsorárasemmikilátás,meg-
esszükazutolsódarabkenyeretéslefekszünk.

Xii.6. Délelőttfolytatjukasemmittevést,aszétszedettágyakatlevisszükazudvarra,
közbenlégiriadó,futásalégókörletbe!ittéraparancs:50emberazonnalazállomásra
rakodni.Ezekszerintmégisindulunk?arrólisbeszéltekugyanis,hogyhanincsenekvago-
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nok,akkorgyalogfogunkmenniegészensopronig,amivagy150km.ittazállomáson
azutánrakodhatunk,vanvagonbőven,igaz,hogyteleszögesdróttal,lapáttal,csákánnyal,
talánévekótarozsdásodikbenne,ezeketkellkiürítenünk!ésilyenvagonokkalvanteleaz
állomás,másuttmegnincsvagonahadianyagszállítására!nemcsodálkoznék,haamúlt
világháborútörténetébenolvasnám,demost,aháborúötödikévében,amikor–fájóvaló-
ság–azoroszokmáraDunántúlközepén,Hajmáskértisveszélyeztetik.Hátmégmindig
nemtanultunkelegetennekaháborúnakavérestapasztalataiból?

Egyegészdélelőttmegfeszítettmunkájautánsikerültavagonokatkiüríteni,ígyhozzá-
jutottunk. igaz,51ember jutegykocsiba,de legalábbvan,ésnemkellgyalogolni.Hét
háromszintes emeletes ágyat építettünk fel a kocsiban, ezen kellett 51-nek osztoznia:
négyágyon tízenhelyezkedünkel, ezbizonykissé szűkös.Hajmáskérenmégakkor is
háborogtunk, ha egy duplaágyon hárman kellett aludni. szóval berendeztük a vagont,
kályhátisállítottunkbele,jólbeisfűtöttünk,azutánpihenés.azazcsaklettvolna,éjfélkor
ébresztő:aludovikás[Magyar Királyi Honvéd Ludovika Akadémia]uraknakisbekellett
rendezniafekhelyeket,háromágyértmindaháromszázunkatriadóztatták.smégráadá-
sul,akikelsőnekértekoda,megiskaptákamagukét:azegyiktiszt„úr”félóráigfektette
őket a sárba lassúságukmiatt csőre töltött pisztollyal fenyegetőzve.Mi lehet akkor a
szovjetben?

Xii.7. Hosszúide-odatolatásutánvégre12előttelhagytukhathetikiképzésünkszín-
helyét, Hajmáskért,megkezdődött az utazás. De korai volt az öröm, csak Veszprémig
jutottunk, itt ebédeltünk, sárgaborsó-főzelék – mindig szerettem –, azután indulás.
Közbenbesötétedett,ígyavidékbőlnemsokatláttunk.éjszakakeményhidegavagon-
banis,úgylátszik,mégnemtanultukmegkifűteni.reggelfestőiképfogad,akelőnap
fényébenaság-hegyVörösmartymegénekeltevidékétésjellegzetesformájúhegyétpil-
lantjukmeg.Hát vanszép isakatonaéletében, csakmegkell látni!reggel kilenckor
Celldömölk,ittazutánállunk,várakozunkestig.azőrségsenkitnemengedleszállni,fél-
nekaszökéstől!aztbeszélik,máreddigismeglépteknéhányan.Hiába,afegyelemlazu-
lásaegyamúgysemmagaserkölcsiszintűegységnélmárvelejárójaennekazilálthely-
zetnek.

ilyenkormindiggyuladiák,somogyvárigyulakönyveijutnakazeszembe,amelyekben
amúltháborútírjameg,mindenveszedelmesenhasonlít,demilyenleszavége…Később
egykatonavonattaltalálkozunk,egyreptérműszakialakulata.aztmesélik,kiakartákőket
isvinni,deahatárnálnemmentektovább,errevisszafordítottákőketafrontra.azegyik
katonátólegykétkilóskenyeretakartunkvenni,komiszt,denemfogadottelértepénz.a
kenyérbizonyjólesett,mertútközbennemvalamifényesazellátás.reggelfeketekávé,
délbenvalamiegytálétel,estehidegvacsora,ezbizonynemnagyonelégakatonagyomor-
nak.

araktárvagonból,mivelmeghallották,hogynincslőszerünk,osztottaknekünkkétma-
rokkal.Megkezdődöttakereskedelemis,árultakmindenfélét,vettemegytörülközőt10
pengőért.ruhaanyagotisárultakolcsón,ezmárnemkellett,ígyiselégacsomagotcipel-
ni!

Xii.9.Megintegészéjszakamentünk,reggelreszombathelyelőttálltunkmeg,Vépen.
Egésznap csakunatkoztunk, estebementünka faluba, perszekésőnérkeztünk,már
mindenboltotkiürítettek,felvásároltak.aztánnagynehezenkaptunkbortkétkulaccsal,
jólesettvacsorahelyett.
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Xii.10.Mostsopronelőttállunklövőn.ittazutánmársemmilehetőségnincsbejutni
a faluba. Délelőtt sorakozó, ruhavizsga, és ellenőrzik a létszámot, a szökéseket. a
parancs:ezutánmárcsaktisztaruhával,lábbelivellehetleszállniavagonból,úgylátszik,
megkellmutatnunkanémeteknek,hogynemszedett-vedettmenekülőkvagyunk,hanem
szervezettkiürítésrőlvanszó.azutánmegezakisfegyelmezésnagyonisráférmáratár-
saságra,azutazáseléggészétzüllesztetteacsapatot.sopronbanemmehetbeavona-
tunk,állítólagtelevanapályaudvar.aztisbeszélik:ittvagykétnapotfogunkvárakozni.
Eddigiutazásunkhűképeaháborúsutazási viszonyoknak, idestovamárötödiknapja
jövünk,ésaligtettünkmeg150km-t!Haígyfogunknémetországbanishaladniésvaló-
banodamegyünk, amiről beszélnek,stettinbe, [Szczecin, Lengyelország] akkor el fog
telniegyhónapis,amígodaérünk.azutánreggel6óra,ésindulunk,beérünksopronba,
10percutánmegyünkistovább.

Xii.11. reggelnagyameglepetés!Máregészéjszakaéreztemavonatrohanását,reg-
gelrenagyahideg,aztmondják,Wienerneustadtbanvagyunk.érdeklődveugrunkkia
vagonból,alátványfelejthetetlenülszép!asötét,piszkosfelhőkhelyettragyogóankékég,
szikrázónapsütés.aháttérbenazalpokhegyei,aschneebergszikláshóvalborítottcsú-
csain csillog a napfény: az egész kép olyan,mint egy festmény, szinte valószínűtlenül
élénk színeivel, formáival. annyira meglepett a látvány, hogy szóhoz is alig jutottunk.
Elhatároztam,haegyszerbékelesz,nyugodtkörülményekközöttidevisszakelljönnöm,
gyönyörködniebbenapanorámában.

németországgalegyütt,mertausztriamostnémetország,megérkezettahidegtélis.
Kintakútnál,aholmosdunk,mindenfelévastagajég.Bizony,ehhezsemvoltamotthon
hozzászokva,mégakkoriszúgolódtam,haafürdőszobanemvoltbefűtve!Micsodajódol-
gomisvoltakkor!ittmostamosdásalattatörülközőmkeményrefagyott,deamosdás
azértjólesett!

Délelőttlégiriadó.Eztakörnyéketsokatbombázták,nemismaradtunkavonatban.
jöttekagépek,habárnemannyi,amennyitotthonaBalatonfelettszoktunklátni!ittláttuk
azelsőgéplelövéstis,miközbenatávolbanBécsetbombázták.

Xii.12. Hátazeddigiutunknemisvoltutazásahhozképest,amitanémetvasútcsi-
náltvelünk.Egészéjjelrohantavonat,deúgy,hogyháromágyisösszedőltamarhava-
gonban.reggelsemjöttazotthonmegszokottvárakozás,itt,úgylátszik,máshozvannak
szokva.Mégreggeliznisincsenidőnk,párpercavárakozás,indulunktovább,mindenütt
csakpercesmegállások.nemissejtjük,merrejárunk,Bécsetmárazesteelhagytuk,az
elsötétítésmiattsemmitsemláttunkbelőle.

azutánakövetkezőállomásPrerau,[Přerov, Csehország]tehátaMoravavölgyénhala-
dunk észak felé, ezek szerint a cél stettin. Egymás után tűnnek el az állomások:
Weisskirchen, [Hranice na Moravě – Mährisch Weißkirchen, Csehország] stiebling,
[Žibřidov, Csehország] lassan elmarad Morvaország, most már sziléziában járunk,
Marienberg [Mariánské Hory, Csehország] az első német állomás. Valóban érdekes
élményezazutazás.gyönyörűavidék,hatalmaserdőségek,azutánkulturáltanmegmű-
veltföldek,rendezettenépültfalukmellettsuhanunk.Feltűnikaföldeketkeresztül-kasul
átszelővillanyvezetékeklátványa,villamosítottfaluk,ipartelepek,gyárak.

avasúti forgalomishatalmas.Kettősvágányúvasútonmegyünk, ilyenotthontalán
nincsis.Mellettünkszinteötpercenkéntrobogelegy-egyszembejövőszerelvény,rakomá-
nyahadianyag,szén,katonaiszállítmány.ésúgyrohannak,mintnálunkagyorsvonat!
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Délbenostravábanállunkpárpercig,ittvettünkelőszörsörtnémetországban,ezaz
egyetlenjegynélkülkaphatóital!ugyannemolyan,mintamagyar,igaz,azárasemannyi:
20Pfennigegykorsóval.Hátbizonyeznemáraháborúötödikévében.Eddignagyonhit-
temanémetgyőzelemben,ezahitemazittenieketlátvacsaktovábberősödött,hiszen
azanép,amelyikaháborúötödikévébenisilyenolcsóságotésellátásttudbiztosítani–
ésmégnemisláttammindent–,azméltóagyőzelemreésazéletre.

Délután a mi szakaszunk lép szolgálatba, beosztanak őrparancsnoknak. azután
megyünktovább,délután3-kormegyünkátazoderán,ahídonkétnémettisztmagyarul
köszönránk,ezekisjártakmárnálunk.azutánmegintarohanás,meglepőabékebelien
kivilágítottállomás,ratibor,[Racibórz, Lengyelország]majdHindenberg[Hindenburg in
Oberschlesien, ma Zabrze, Lengyelország] és éjszaka beérünk oppelnbe. [Opole,
Lengyelország]ittazutánvárakozunk,egyvasutasaztmondja,nemismegyünktovább.

Xii.13. éjszakamajdnemmegfagytunkazőrségen,szerencséreaváltáshamarabb
érkezett.Különfélehírekjárják:kikellrakodnunk,előttefertőtlenítés.Beakarunkmenni
avárosba,deaztmondják,nemérdemes,azegészlakosságkintvanahatárban,lövész-
árkokatásnak.azutándélutánmegyünkafürdőbe,igenkellemesmeglepetés:ragyogóan
tisztazuhanyozók,melegéstisztaság.Bizony,nagyon jólesik,élvezzükaforróvizet,és
ruháinkatissértetlenülvisszakaptuk,ittnemgőzzel,hanemforrólevegővelfertőtleníte-
nek.aváros,aminátmentünk,szépenrendezett,dekihaltéskomoran,szomorúanszür-
keminden.

Xii.14. na,eztisgyorsanelintézték!azthittükésúgyvolttervbevéve,hogyittvagy
háromnapigmaradunk,aparancsnokokszerintlegalábbennyikellateljesegységfertőt-
lenítéséhez.Erreanémetekegynapalattelintéztekmindent,ésestemármegyünkis
tovább.Egészéjjelrohanvelünkavonat,reggeliresincsidő.avidékegyreészakiasabb,
soka fenyő,anyárfa, legelők, rétek,azon isaligvalamicsenevész fűféle.Ezt is itt-ott
hófoltokborítják,sahóegyretöbb.Hidegisvannagyon,éjszakakétpokróccal,köpennyel
takaródzunk,mégisdidergünk.anagyiparvidékhelyettegyretöbbaföldművelés,keve-
sebbavillanyoszlop,eltűnnekagyárkémények,alevegőistisztább.Hajnalbanjöttünkát
Breslaun,[Wrocław, Lengyelország]nemsokáraPosent[Poznań, Lengyelország]érjükel.
Bizonyerresemgondoltam,amikorbevonultam,hogyalignéhányhónapmúlvaegész
Európátbejárom!Hiszeneddigmárátjöttünkausztrián,Morvaországon,Csehországon,
szilézián,mostéppenlengyelországészakiterületefeléhaladvelünkavonat.

schneidemühl[Piła, Lengyelország]előttebédelünk:ittelégsokatkellvárakozni,köz-
benmajdnemodafagyakezünkacsajkaszéléhez,hóisvanitt,igaz,nemsok.Csakne
lenneolyanhideg!schneidemühlazutolsónagyobbváros.ide4-korérkeztünk,mondot-
ták,hogyrögtönmegyünkistovább,desemmisincsúgy,ahogyanmondják,már4órája
várakozunk. Ezalatt bemegyünk az állomás éttermébe, szépen berendezett, fényesen
kivilágított terem,valahogyaKeleti restijéreemlékeztet.Hej,amikorméganyáronott
ülhettem!azétteremtömve, leginkábbkatonákmindenütt,deakadcivil is.Feltűnő itt
németországbana soknő, a pincérek között egyetlen férfit se látni. ahogyan jöttünk,
egyikhelyenasíneketjavították,akevésférfiközöttrengetegnőcsákányozott,csinosak,
szőkék,ezajellegzetesgermántípus,legalábbisígytanultuk.ittazétterembenvacsoráz-
niislehet,igazmásazíze,mintazotthoninak,deegytányérlevescsak30Pfennig,és
rengeteg.sokavirsli,kolbászis,deezmárcsakjegyrevan.sörtéskávétviszontminde-
nüttlehetkapni.
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Végreesteindulunktovább,megintnagyonnekilódultagőzős,amarhavagonide-oda
dobál,csattog,aliglehetszótérteni,akisebbállomásokcsakelsuhannak,nemistudjuk,
holjárunk.avacsorárólsajátmagunkgondoskodunk,krumplitsütünk,kicsitmegégett,
delegalábbjóllaktunkvele.

azutánnekikészülünkazalvásnak,amikorhirtelenmegállunk,jönaparancs:„10perc
múlvamenetkészensorakozó!”ahogykinézünk,bizonynagyonnagyahideg,szerencsére
autóbuszokvárnakránk.Perszeazelsőkrőllemaradtunk,mostvárhatunkvagyfélórát.
Mindenesetreanémetek jólszerveztek,aligálltmegavonat,máris ittvárnakránkaz
autóbuszok.Csakahidegnelenne,milyenszerencse,hogyanyautolsócsomagjábana
kesztyűtésfülvédőtmégmegkaptam.aztánmárvisszaérkeztek, ittvannakazautóbu-
szokmegint,azegyikrefelpréselődünk,sasötétbenvalahovamegérkezünk,mindeneset-
remelegvanésvacsora:valamizabpehelyszerű,asültkrumpliutánnemisvoltunkéhe-
sek,mégis jólesettamelegétel.Mindenesetreaztmármegfigyeltem,amitanémetek
megszerveznek,azmegy,mintakarikacsapás,amitmegmicsinálunk,azmáreleveel
vanveszve.ittmindenüttaszervezettség,arendéstisztaság.amitpedigamiparancs-
nokainkszerveznek,ottavárakozás,azálldogálás,felfordulás,fejetlenség.

Tisztaságszempontjábólpedignemislehetegynaponemlegetniahajmáskérivelezt
abarakktábort.Persze,későbbvoltazellenkezőjéreispéldaEgerben,igaz,hogyazmár
Csehország,aszakaszfelemegrühesedett,ahálónkbanpoloskaéstetűmindenütt!Vagy
ezishozzátartozikaháborúhoz?azértarraisgondolok,miértcsakanémetekképesek
erreaszervezettségre,rendre?VacsorautánegyKamerad[haver]elvezetahálóhelyünk-
re,vagy2kilométertgyalogolunk,amikoregyfűtetlenbarakkbaérkezünk.Bizony,nem
sokataludtunk,éjjelarraébredtem,alábammajdnemelfagyott!

Xii.15. reggelébresztő,azutánmegyünkreggelizni,visszaazállomásra,vagy4km-
re, csontfagyasztó a hideg, énmég életemben ennyire nem fáztam! Vonatunkatmost
áttoljákatábormellettirakodóvágányra,ittkezdődikakirakodás,asajátholmiésakincs-
tári, eltart vagy 5 óráig. Persze, a konyhát nem hozták át, indulás vissza az ebédért,
ugyanolyanahideg,vagyméghidegebb,mindenüttajégésösszefagyotthó,csúszkálunk,
ráadásulfeltámadazészakiszél.néhaazthiszem,mostmáregylépéstsetovább,de
csak kellmenni. Végremegérkeztünk, este fél 7-kormeg is kaptuk az ebédetmeg a
vacsorát is egyben. azután újra nekilódulunk a gyaloglásnak, végremegérkezünk, és
milyenkellemesameglepetés,a tegnapi jegeshideghelyettkellemesenduruzsolókis
kályhaárasztjaameleget.levetkőznisincserőnk,ruhástóldőlünkazágyba!Félálomban
mégelgondolkodom,mennyimindenistörténtvelemeddig,demivanméghátra!

Még napközben elgondolkozom: majdnem beleszakadtunk a munkába, csináljuk
étlen-szomjan, amikor egy ludovikás tiszt úr nem találta elég gyorsnak amunkánkat,
lehordott a sárga földig, kifejtette, hogy kár voltminden falat ételért, amitmagunkba
tömünk,mégannyitsemtudunk,mintegyhordár!Hátannyitnem,azbiztos,hiszenitt
valamennyien érettségiztünk, egy jó részemár a harmadik évet is végezte valamelyik
egyetemen!ésnemapillanatnyiharagmondatjaeztvelem,hiszenmost,vagymásfél
hónaptávlatábólíromesorokat,márnemistudomúgykiélezni,ahogyanakkortörtént!
ésnemiselszigeteltjelenség,kétnapmúlvamásutt,másszereplőkkelugyanezismétlő-
dikmeg,azzalakülönbséggel,hogyegypálinkávaléscigarettávaltelipáncélszekrényt
nemtudtunkelégügyesenamásodikemeletrefelvinni!
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Xii.16. reggelnyolcankimentünkazállomásra,azottmaradtholmiért,szerencsére
egyteherautótfogtunk,azzalhoztukbeaholmit.azutánmegintaszervezettség: jöna
parancs:költözünkegymásikbarakkba.Mostlátom,mennyiacsomagom,csakkétszeri
fordulórabírtamáthordani!Milettvolna,hanekünkisgyalogosankellettvolnaidejön-
nünk,mintamérőszázadnak?anaphátralévőrészerakodással,rendezkedésseltelik,jól
befűtünk,vacsorárakrumplitsütünk,kenyeretpirítunk.

[Xii.17.]Másnapreggelfélhétkorébresztő,reggeli,utánaakincstáriholmitszállítjuk
azállomásról,perszeezisalegnagyobbszervezetlenségjegyében,mintmármegszoktuk.
lesétálunkazállomásra,mindenkiaválláraveszegyszéket,ésirányhaza.Mertszékeket
ishoztunkám,deminek?Ígytelikazegészdélelőtt,azebédrekapottegytányérlevestől
bizonynemlaktunkjól.Délutánmeg–aváltozatosságkedvéért–mindenfélekönyvekkel
teliládákat,újabbpáncélszekrényeketésrengetegpapirostcipelünk.Mostmárjólkikép-
zetthordároklehettünkvolna,perszeaköszönetmostisugyanaz,mintamitmármeg-
szoktunk,csakmostrongyosgazembereknektituláltak,mertnemraktukszépenegymás-
raapapírhegyeket.

Közbenviszontsikerültmegismernünkjövendőbelilakhelyünket:hatalmas,egyforma,
egymástólúgyszázméterreépítettegyemeletesházak,micsodakülönbségahajmáskéri
barakkokhozképest.itt4–8ágyas,világosszobák,nagyablakok,tiszták,cserépkályhaa
fűtés,ésszekrények,ilyetsemláttam,miótaeljöttemhazulról!Hajmáskérenazágyunk
felettipolconkellettmindenholminkatelhelyezni,ésmicsodarendben!Bizony,mindenki
nagyonörültasajátszekrénynek.olyasformaez,mintegydiákszálló,nempediglaktanya.
amosdóiskülönlátványosság:hosszúműkőbőlkészültvályúkvégigcsapokkal,afalnál
zuhanyozókés–micsodaöröm–hideg-melegvízfolyikacsapokból.Hátittvalóbanjó
leszlakni!

Mátólanémetektőlkapjukazellátást,egyelőremegvagyokveleelégedve,előszöritt
laktamjólakincstárikoszton.Vacsoráraszardíniátkaptunk,bizony,ilyenotthonnemvolt.

Xii.18.Maegésznappihenő,ruha-ésanyagkarbantartás,eztbizonyjóhallaniakato-
nának!ugyanisakatonaikifejezésekközöttolyannincs,hogypihenő,akatonánakmindig
kelldolgozniavalamit.Ebbenakörnyezetbenakülvilágtólegészenkikapcsolódtunk.és
hanemlennénekotthonihozzátartozóink,szüleink,nemisnagyonkívánkoznánkvissza
abbaalégiriadós,háborúshírekkelijesztgetővilágba.itt,ebbenaragyogótélinapsütés-
benszikrázóvilágbanminthaabékeszigetérecsöppentünkvolna.aháborúracsakaz
emlékeztet,haakantinbancigarettátakarokvásárolni,akisasszonyajegyetkéri.Mertitt
mindenvan,dejegyre!jegyeknélkülnemvagyember,csaksörtihatsz,megfeketekávét,
demilyenrosszat!Haviszontvanjegyed,akkormindentmegkaphatsz,bőségbenéshihe-
tetlenülolcsón.

szóvalkikapcsolódunkakülvilágból.Csakapletykákhoznakhírta tőlünkegyelőre
olyanmesszedúlóháborúról.Mostpéldáulaztbeszélik,hogyanémetekáttörtékanyu-
gatifrontotésatámadáslendületesenhaladelőre![Itt az ardeneki offenzíváról lehet szó]
általábanazavéleményem,hogyezaháborúvalahogyanhirtelenül,egészenváratlanul
fogbefejeződni.igaz,akimenetelérőlmárkétféleavélemény,énakevesebbekoldalán
vagyok…

szőnyi századosunk szobavizsgát tartott, majd a következőket mondotta:
„Fegyelmezett,példamutatóankatonásviselkedéstakarok látni,megkellmutatnunka
németeknek,hogyeznemegyverthadsereg,hanememeltfővelhazamenniakaróésa
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győzelembenmegingathatatlanulbízókarpaszományosiskolavagyunk.”Hej,haakkora
jövőbeláttunkvolna!

Xii.22. átköltöztünkegyúj körletbe.Mégeste kitakarítottunk, smaestemára jó
melegrebefűtöttcserépkályhánálíromanaplómat.Kívülről-belülrőlmáregyszerleírtam
eztabarátságosépületet,mostmégisaztkellmondanom,olyanörömmeljövökideaszo-
bába,minthahazamennék!Pedigazlenneigazánazöröm!Bizony,ahajmáskéribarak-
kokhoz viszonyítva, ahol ötvenen szorongtunk egy szobában, szinte elképzelhetetlen,
hogyittcsaknyolcanvagyunk.Ezazöldcserépkályhaisolyanotthonos.ésvansajátszek-
rényemis!Egészenolyan,mintegyüdülő!

aszobatársaimatissikerült–hosszasveszekedésután–jólösszeválogatni.Engem
osztottakbeszobaparancsnoknak,hátmostittvannakvelem–perszeelőször–aloson-
ciak,CsetnekimegaMarkóiBéci,azutánHoppFeri,anagyvadászésleendőerdőmér-
nök. arra tanítgat, hogyan kell amadarat kitömni. itt van Pintér jóska, állatorvosnak
készül, csak egy kicsit ideges. stefanovits Pali kassai vegyészmérnök, és a két győri
jogász,kiugrottpapnövendékek:nagyTibiésBokrosBella.azestiszobavizsgaissikerült,
rendbeszedtükalaposanaszobát,mégazasztaltisleterítettük.

Holnaputánkarácsony,azelső,amitnemtöltökotthon!Vajonanyáékholvannak,ott-
hontöltikaszentestét?Miiskészülődünk,papírbóldíszeketragasztunk,cukrotcsoma-
golunk,karácsonyfátfogunkállítaniittis.

Xii.26. Elmúlthátazelsőkarácsony,amitazotthontóltávoltöltöttem!

amenekülés

grossBorn[Borne Sulinowo, Lengyelország],1945.i.6.

Hátbelekezdtünkebbeazévbeis,elérkezettahatodikháborúsesztendő.Vajonmitisrejt
magában,mithozmégránkezazesztendő?Mitkellmégmegérnünk,mimindenenkell
mégátesnünk?Tavalyilyenkormégnemissejtettemezeketazeseményeket.Dehogyis
gondoltamvolnaatavalyi,áttáncolt,átmulatottszilveszterután,hogyidekerülök, ilyen
élményekenkellátmennem.Eztazesztendőtnemkezdtemtánccal,pezsgővel:vajonez
mithoz?„Tánajövőnekholdasfátyolábanijesztőképekrémejárfeléd?”[Vörösmarty:a
merengőhöz]Hát igen,haegykicsit elgondolkodom,ahírekalapjánbizony vanokaz
aggodalomra.Mégisbízom,reménykedem,remélem,hogyezazévvégremeghozzaarég
megérdemelt,boldog,győzelmesmagyarjövőtésbékét,ezt,amiszintemárismeretlen
fogalom,békéthozaz1945!szóval:Boldogújesztendőt!

Voltközöttünkegyfiú,kitűnőenrajzoltkarikatúrákat.Egyszeregyikünkrőlmegpróbál-
ta,azutánaddignemhagytukbékében,amígazegészszakaszról,mindenkirőlelnem
készültvele.ottakkornemvoltfényképezőgép,mindösszeezazemlékmaradtrólam,
akkoraligmúltam18éves,alegfiatalabbvoltamközöttük.losonconacsehidőkalatthat
elemitjártak,agimnáziumot12éveskorbankezdtékésagimnáziumbanis,ittakatona-
ságnálisnálammindenkikétévvelvoltidősebb.

i.11. na,elteltazelsőhétebbenazújesztendőben!aszilvesztertbizonynemtöltöt-
tükmulatsággal,átaludtam,átaludtunkazújévbe.igaz,éjfélkornagylövöldözésreébred-
tünk,anémetekígyköszöntöttékazújévet.reggelzippnowba[Sypniewo, Lengyelország]
mentünkbeistentiszteletre.igaz,németülbeszéltapap,dearánylagegészenjólmegér-
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tettem.Közbenperszenagyonishazakalandoztakagondolataim.Bizony,eszembejutott:
tavalyilyenkoralosonciöregtemplombanimádkoztam,dehogyisgondoltamvolna,hogy
egyévmúlvaegykiseldugottészaknémetfalubanhallgatomanémetkatonailelkészgyő-
zelemrebuzdítószavakkaltelitűzdeltprédikációját.

Vasárnaptemplombanvoltunk,ittsokazevangélikus,mindenkisfalubanisvanevan-
gélikustemplom.Meglepőenrendes,rendezettkisfaluezazippnow.Kisvárosiasutcák,
jólöltözöttlakosok,rendesházak.szintefilmszerűatemplomhozvezetőút,jobbról-balról
abehavazottfenyőfák,amagasraépített,manzárdosházak.Kár,hogyolyanmesszevan
atábortól,idemáskorisbejöhetnénk!

i.14. Egészenbelefásulazemberazidőmúlásábaittakatonaságnál.olyanegyhan-
gúan,mindeneseménynélkülperegnekanapok,hetek:utólagvisszaemlékezveannyira
egyhangúan,szürkéntűnnekelafeledéshomályába,kutatnikellazemlékekközött.én
pedigírniakarok,szeretnéklehetőlegmindentmegörökíteni,amivelünktörténik,hiszen
annyiramegtetszettezanaplóírás,ésannyimindentörtént.

Felmászom az emeletes ágyamra, és ezzelminthamegszűnne körülöttem a világ,
csakegy-egyhangosabbszó jutelazértelmemig. ilyenkoregyedülanaplómnakélek,
szintegondolkodás,fogalmazásnélkülszaladatollamapapíron.Tehát írok,szeretnék
mindentmegörökíteni,nemisazért,minthaazénszemélyesélményeimvalahaismások-
nakérdekeslennének!Talánhamajdegyszervalakiolvassa,nemfogbennesokérdeke-
settalálni,nekemmégiskülönlegesvalóság:alapokközöttfelrémlikHajmáskér,azE-1
[parancsnoksági épület] szép, tornyos épülete, az utazásunk, szorongás a vagonban,
azutángrossBorn,egycserépkályháskisszoba,majdhirtelenamenekülés:43kilométer
dermesztő hidegben, hóban egy nap alatt ésmost itt ebben a kis cseh-német város
[Egerről, Csebről van szó] laktanyájában. De menjünk csak sorjában, folytatom, ahol
abbahagytam,anaplóírásnál.Először furcsavoltőszintének lennisajátmagamésegy
füzetlapelőtt,pedigírnivalómindigakadtbőven.

régennemvoltamannyira ideges, feszült,mint a tegnapi szobavizsgaalkalmával.
Hiszenlelkesedésből,önkéntjöttemide.atöbbieknélérthető,hakitörahonvágy,arossz,
katonaságelleneshangulat.Talánnemisezahelyeskifejezés,nemisfedi,sőtelfedia
valóságot,nemmagyarázzaaztalelkiállapotot,amiittlassanrászállazegésztársaságra.
ahonvágynak,azotthoniak,acsaládfelettérzettbizonytalanságnak,aggódásnak,ahon-
talanságnakéshazavágyásnakérzéseiezek.Egykifejezhetetlen,megmagyarázhatatlan
kórokozó,csakatüneteitismerjük.ésmegtámadmindenkit,kitsúlyosabban,kitkevésbé.
amúltkorpéldáulCsetnekiBécivoltígyegészdélután:ingerlékeny,ideges,veszekedős,
azelőttnemishittemvolna:van,akibeleisbetegszik,aszószorosértelmébenbeisláza-
sodik.

énazelőttnevettemvolna,haahonvágyvalóbanilyensúlyosjeleirőlhallok,annyira
valószínűtlennek tűnt,mostmeg itt vankörülöttem,holazegyikünkön,holamásikon
jelentkezik.éneddig,hálaistennek,elkerültem,ésvagyunkígypáran,ésígyajobb,most
gépekvagyunk,katonagépek,akikneknincsenekérzelmeik,nemszabadgondolkodni!

Demegintelkalandoztamategnapiszobavizsgától.nemrészletezem,denagyonide-
geslettem,amikorafrissenborotváltemberekenszakállttalál(miközehozzá),afrissen
lemosott szekrény tetejénport csakazért, hogybelekössönvalamibe.Most, aháború
hatodik évében ilyen semmiségekbe belekötni, amikor az ország háromnegyede már
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oroszkézenvan?ilyenkoregyreinkábbazjutazeszembe,hogynemvéletlenüljutottunk
idáig!

Mareggelbelenyúltamaszekrényembe,kezembeakadtaBibliám,felnyitottam,a42.
zsoltár12.versénélnyíltki:„Miértcsüggedszellelkemésmiértnyughatatlankodolben-
nem?Bízzálistenben,mertméghálátadoknéki,azénszabadítómnakésistenemnek!”

ii.23.Háromhetiváltozatos,érdekesésolykormegerőltetőgyaloglás,vonatozás,autó-
stopután,mostvisszafeléhaladvaészakróldélre,végremegérkeztünkide,acsehországi
Egerbe.Bizonyerőlködnömkellkutatvaazemlékekközött,hogyasorrendiségetmegtart-
vasemmitsefelejtsekazátéltnapokélményeiből.Mostmegpróbálomelmesélni:

Megintlövészetrekészültünk–hanemlenneolyanmessze,örömmelmennék,hiszen
mindigérdekeltatüzértudomány,csakeza30kilométeresgyaloglásnelenne!Estemeg-
látogattamMarkóiBécit,gyengélkedik,jólmegfázott,demárjavul.Közben,mondják,a
báróVécseykeresett. [„Ez isegykatonatársunkvolt,ugyanúgykarpaszományos, tehát
érettségizett,dehonvédi, tehát legalacsonyabbrangban,mertmiaddigmégnemkap-
tunksemmiféleelőléptetést.”]nemtudom,milehet,hiszenaligismerem.annáljobban
meglepődtem,amikor találkozásunkutánmondja,holnap lövészethelyettmivadászni
megyünk!Hátezkellemesmeglepetés!Haapalátná,milyenörömmelkészülődünk,tisz-
títomapuskát,válogatomagolyókat.

Másnapazutánmáregészenmáshangulatbanindulunk,éstesszükmegazta6-7
kilométertazerdőszéléig.afrissenesetthóbanlátszik,ezazerdőnemcsaknagyonszép,
degazdagisvadban.Márazelsőpárlépésutánnyúlnyomok,azutánegyőzléptei,majd
azerdőbensokaszarvasnyom.Elsőnekegyszálerdőnmegyünk,azötödik lépésután
őzsutaugrikagidájával!azutánmárnemvoltilyenszerencsénk,abáróugyanrálőttpár
nyúlra,demindetelhibázta.

Ebédreegytisztásontüzetraktunk,kenyeretpirítottunkésmegettükazebédrekapott
sajtot,eléggészegényesvadászebéd,denagyonjólesett.Délutánsemjártunktöbbsze-
rencsével,lövöldöztünkugyannyulakra,deagolyóspuskávalnemvoltsokszerencsénk.
azután megunva a járkálást, bementünk a közeli faluba valami ennivalót szerezni.
Vettünkisteát,szaharint,kenyeret,apékkelmegösszeisbarátkoztunk,meghívottebéd-
re!Hátbizonynagyonjólesettasztalnál,tányérbólenni!

azután elbúcsúztunk, elindultunk az erdőn keresztül hazafelé, amikor egy csapat
szarvassaltalálkoztunk.Becserkésszük,közeledünk,azutánkiválasztokegyet,célzok,de
bizonynagyobbavadászláz,mintkellene,ide-odaugrálapuskaakezemben.amikorel
akaromsütni,akkorlátom,abiztosítékotiselfelejtettemkinyitni!amikormegezismeg-
van,úgyfölélövök,hogycsakna!azigazatmegvallva,nemisbántam!Hátezvoltazelső
(ésutolsó)szarvasvadászatom!

i.20.Párnapjaegyreinkábbbeszélik,továbbkellmennünk.Eddigismondtakmár
ilyeneket,mostazonbanazahírisjött,azoroszokVarsónáláttörtékanémetfrontotés
közelednek,máraligvannakide80km-re.[„azahírjött,hogyegyoroszékelőretört–
grossbornazészaki-tengerpartjánvolt–atengerpartmentén,ésrendkívülnagygyorsa-
sággalközeledikhozzánk,tehátkikellürítenieztaterületet.”]Hátegyszermármenekül-
tünkMagyarországrólazoroszokelőlvagy800km-t,mostmegyünktovább?azutánazúj
hír:vagonokatnemkaptunk,gyalogosankellmenekülni,semmitsemvihetünkmagunk-
kal, csak amenetfelszerelést. Később engednek ebből is,mindenki készíthet egy kis
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szánkót, azon viheti, amije van. Persze,mi rögtön egy nagy közös szánkót ácsoltunk
össze,amikormegpakoltuk,voltvagy500kiló!

azutánkiosztjákahidegélelmet,eztkellháromnapigbeosztanunk.nagyafejetlen-
ségmindenütt, akörnyező falvakban is.Ezta fejvesztettmeneküléstmár jól ismerjük
Hajmáskérről:hatalmasponyváskocsik,agyonrafárasztottlovakésemberek,hidegés
didergőemberek,menekülésrekészülőcsaládok,katonákmindenütt.

[i.23.]23-ánreggelfelsorakoztatnak,indulnakaszázadok,amienkbőlazonbankar-
hatalmiszakasz lett,mi leszünkazutolsók,ahátvédek. Ígymaradunkakihalt,kiürült
táborban.no,ekkorazutánmegkezdődötta „szajrézás”.Perszeérthető,amitminem
viszünkel,aztmajdviszikazoroszok!Katonákvoltunk,éhesek,érthetőhát,hogyelőször
akonyhárarohantunk.ésittkezdtünkcsodálkozniigazán:amígmieddigcsaktengődtünk
akoszton,ittazutánmennyimindenvoltfelhalmozva:sajt,kenyér,kétszersült,margarin,
húskonzervek,rizs.Dekikazok,akikezeketaholmikatitthagyták?anagyváradiakkony-
hájánmegvagy40teljesfüstöltsonkátistalálunk!Miértkelleteztminditthagyni?[„a
nagyváradiazegymásikkarpaszományostüzéralakulatvolt.”]Miértnemlehetettkiosz-
tani,hiszenanégynaprakapotthidegélelemnapi25dkkonzervbőlés10dksajtból
állott.[„Teljesönellátásravoltunkberendezkedve,voltaksajátszakácsaink–hogyhon-
nan,ésmittudtakbeszerezni,dehátbeszereztek.Hapanaszralettvolnaokom,akkor
arraemlékeztemvolna.”]

szerencséreparancsnokunkaztmondta:„na,fiúk,mostlássátokelmagatokat!”Hát
szót isfogadtunk, igaz,falat iskelletttörni,ablakokonbemászni,de lettmindenünk.a
másikbarakkbanegyteljesruházatiraktármaradt,posztóruhák,cipők,csizmák,bakan-
csok,mégfutballcipők,sínadrágokisésnyersanyag,bőr,szövetmérhetetlenmennyiség-
ben!Mipedigittsokanlyukascipőben,bakancsbanjártunkatélihóban!szóvalígytelt
az időnkaz indulás (menekülés)előtt: szereztünk,szajréztunkmindent,amitcsak lát-
tunk.énisszereztemegyprímalovaglónadrágotés-csizmát,igaz,azutánamenetelés
alattbizonytönkrement.

i.24. Hátnekiindultunkazútnakgyalog!amainapimenetcélTempelburg[Czaplinek,
Lengyelország],28km.reggelkilenckorindulunk,bizony,eléggésiralmasakép,demég
mindigbiztatóbb,minttegnap:tisztiasszonyokgyalogahóban,karonülőgyerekekethúz-
takmagukutánszánkón!

Mi gyönyörű időben indulunk, szikrázó napsütés, de eléggé hideg van,mindegy, a
menetelésalattnemnagyonérezzük.Közbenegyre-másraelőznekazútonamenekülő
kocsik,járművek,teherautók,eztsemfogomelfelejteni:másfélóráignemsikerültrámen-
niarederitzi[Nadarzyce, Lengyelország]főútra,amenekülőkvégetnemérőkocsisorá-
nakcsaknemakartvégeszakadni.azutánmegkezdődöttagyalogmenetátka,aharmo-
nikázás:elindulunk,megyünk2-300métert,megállunk.ésezígymegykilométerekenát.
Ezsokkaljobbankifárasztjaazembert,mintafolyamatosmenetelés.rederitzután8-10
km-terdőbenkellmennünk, itt azutánkezdünkmármegizzadni, letérünka rendes,a
jegesretaposottútról,ittbizonynemélvezeteztazegyszáldeszkatalpúszántajó20
cm-eshóbanhúzni,avékonydeszkatalpbelemélyedahóba.Egyrelassabbanhaladunk,
máraligvonszoljukmagunkat,ésazerdőnekmégmindignemakarvégeszakadni!

lassanbesötétedik.azútmellettegyretöbbazelhagyottkatonaláda,kisebb,haszon-
talannakítélt,vagycsaktúlságosannehézcsomag.azegyikhelyenegyledőltkocsirako-
mánya,márezsemtudérdekelni,odasenézünk,fásultanmegyünktovább.
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alábainkmáraligmozognak,denemmerünkleülni,pihenni,félünk,hogynembírunk
majd elindulni. azt hiszem, ez a kimerültség végső határa, szinte gondolkodni sem
tudunk,aligvesszüktudomásul,hogyvégeazerdőnek,ésazútjelzőtáblabetűiisössze-
folynakaszemünkelőtt:Tempelburg6km.Hogyezmitjelent,sok-evagykevés,márnem
jutelazagyunkig,csaktapossukahavat,húzzukaszánt,mintvalamigép.

Végeamélyhónak,elérünkegyműutat.Deazörömmégkorai,azútegyremerede-
kebbenvisz felfelé,aszánegyrenehezebb.nekidőlünkakötélnek, vállunkelzsibbad,
kezünk megmerevedik az erőlködéstől. Biztatjuk egymást, szidjuk, aki lankad, pedig
magunkisaligbírjuk.azutánmárnemmegytovább,megállunkpihenni.Közbenegyreaz
járafejemben,ezazapillanat,amikorazemberleülahóbaésnemkelfeltöbbé…De
erregondolnakatöbbiek is,párpercnyiálldogálásután indulunk,egyrecsakbiztatjuk
egymást,hiszenmárlátszikafalu,csaktovább,tovább!azindulásezerfájdalommaljár,
újrabelevágakötélavállunkba,újraégnikezdatalpunk,denagyhórukkolásközben
csaknekivágunkazutolsófélkm-nek.

Végremegérkezünk.afalunátmárszintefélálombanmegyünkaziskoláig.ittmeleg
szoba,melegvacsoravár.szintealighisszük,azórárapillantva,éjjelfélegyvan!Hogyan
megyünktovábbholnap?

i.25. Hátcsodálatosankipihentemmagam,lábaimugyanmégremegnekazizomláz-
tól, de azért a fiatal szervezet hamar regenerálódik, egészen jól bírtam a gyaloglást,
ahhoz képest, hogy ehhez ugyan nem nagyon voltam hozzászokva. a mai menetcél
Falkenburg[Zlocieniec, Lengyelország]–stöwen[Stawno, Lengyelország]–Baumgarten
[Braszowice, Lengyelország],32km!az induláskorbiztatnak,megint jöna tegnapihoz
hasonló erdős szakasz, de remélem, ez csak rémhír, mint annyi más. az első 9 km
stöwenigkönnyentelt,ittebéd,majdindulástovább.avidékgyönyörű,haaszánnem
lenneolyannehéz,méggyönyörködnénkisbenne.Ígymostiselhatározom,haegyszer
békelesz,bejáromeztavidéketis.

Falkenburgbanszéplakiékvettekegylovat,nemegytáltos,inkábbrokkantvéngebe,
deaszántazérthozzákötjük.Megyisadologegydarabig,igaz,azistráng,amidrótból
van,gyakranelszakad.Párkm-tmégiskönnyebbígyis.Közbenazegyikfalubantalálko-
zunkazegyikelőrementszázaddal,mesélik,anépekittnagyonbarátságosak,etetik,itat-
jákamagyarokat.Eztmiishamarmegtapasztalhatjuk.afalubanugyanismeggondolta
magátagebénk,nemhasználaszépszó,averés.Miiskénytelenekvagyunkmegállni,
bemegyünkazegyikházbavízért,hátbehívnak,kávéval, zsíroskenyérrelkínálnak,mi
semkéretjükmagunkat,bizony jólbelakmározunk. itt ismaradnánk,desemmihelya
faluban,kénytelenekvagyunktovábbmenni.akövetkezőfalu4km,mindenerőnketmeg-
feszítvebehúzzukaszánthárman,ittérameglepetés,továbbkellmennünk,amieink
máregyfaluvalelőbbrevannak.Mimostmárazutánegylépésselsemmegyünktovább,
mindenfeléhívogatnakaházakba,engedünkazinvitálásnak.Bentpazarvacsora,vetett
ágy,szinteparadicsomiakényelem.

i.26. reggelnemakarokhinniaszememnek:paplanos,ruganyoságybanébredek,
fűtöttszoba,eddignemehhezvoltunkszokvaakatonaságnál.Kényelmesenkelünkúgy
féltízfelé,gondosházigazdánkmármelegmosdóvízzelvár.Felöltözünk,terítveazasztal,
párolgótejeskávé,zsíroskenyér,lekvár,hidegsülthús.Bizony,minemnagyonszégyelljük
magunkat,jóllakunkerősen!smikorbúcsúzkodnikezdünk,hogymegyünktovább,még
azebédetisfeltálalják!Hátittkerekreettükmagunkat!
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Kíváncsianérkezünkakövetkezőfaluba,Baumgartenbe.amintmegláttukatöbbiek
elhelyezését,csakbámulunkésörülünk,hogyazestenemfolytattukazutat:egyiskolá-
banvannakbezsúfolva,földön,szalmánéjszakáztak.ittlegalábbazétkezésrenemvolt
panasz.azelsőkincstáriétkezésnélszakácsainkkitettekmagukért,rakottkrumpliéstej-
begrízvolt,kellettisakalória,mertrögtönreggelelvittekhavatlapátolniazúton.négy
napigpihentünkitt,azutáni.31-énindultunktovább.lovatmostnemsikerültvennünk,
magunkatfogtukbeéshúztukaszánttovább.amenetcélDrennburg–Wangerin,30km.
[Węgorzyno, Lengyelország]Drennburgbamégkönnyenbeértünk,deazutánazeddigi60
kmnagyonmeglátszottmindenkin.

azútmellettegyretöbbadöglöttló.Eddigcsakolvastamazújságbanazilyenmene-
külésről,mostmegbelecsöppentemaközepébe,arideg,kegyetlenvalóságba.Menekülő
családokazúton,gyereksírás,remegőlábúlovakhúzzákamegrakottkocsikat,mentik
azt,amimegmaradtegyéletmunkájából.ésmindenkiazértimádkozik,hogyalovaminél
továbbbírja,hiszenhanem,mehetnekakaronülőgyerekkel,őszhajúöregekkelgyalo-
gosantovább.

Menetoszlopunklassanegészenszéthúzódott,szétzilálódott,miisalaposanlemarad-
tunk.EstemegintjólkifáradvabeérkezünkWangerinbe.ittegyiskolaudvaránvanössze-
zsúfolvaazösszesszán,hálaistennekmelegbabgulyásvár,megeszünkvagykétcsajká-
val,ezazegésznapikosztunk.azelhelyezésittegymozibanaszékekközöttvan.ésjön
a parancs: könnyíteni kell a szánkókon, amennyire csak lehet, a holnapi menetcél
stargard[Stargard Szczeciński, Lengyelország]48km,induláshajnali3-kor!Hátittelég-
géeldurvulazember,szintefatalistáváválik,nemtörődünksemmivel,ezeniscsakneve-
tünk.

amozimellettmagánlakás,bekopogunk,vizetkérünk,csinosfiatalnőfogad,kávéval
kínál,behív.Elbeszéljükkalandjainkat,smivelúgyisittkellenehagynicsomagjainkegy
részét,itthagyunknálakéttisztiköpenyrevalóanyagotmegkétcsizmáravalóbőrt.az
örömétnem lehet leírni, persze rögtönmeghív vacsorára is: kolbász, sonka, vaj,méz,
dzsem,kenyér, valódibrazilkávé (nemnémet)és jócigaretta.azutánszóla rádió,mi
kényelmesfotelekbenülvehallgatjuk,szinteálomez,deazis,amiteddigátéltünk.Még
táncolunkis,majdbúcsútveszünkésmegyünkaludniamoziszékeire.

ii.1. reggelnégykorindulunkazeddigileghosszabbútra.szánjainkmostmégnehe-
zebbek,egészéjjelesettazeső,mostiserősenolvad.nemtudom,meddigbírjukígy.Hát
nemsokáig,mostmár nemmegy tovább! annyira ki vagyunkmerülve, hogy döntünk:
elhagyjukaszánt.leisállunkegyerdőszélen,egykenyérzsákbabeszorítvaazélelmetés
a legszükségesebb dolgokat, nekivágunk az útnak. Tegnap amoziban otthagytam az
extraruhámatis.Hanembírom,hátnemmegy.Kárvolteddigiscipelni.

Deagyaloglásisaligmegymár.Tibibeteg,mimegnemhagyjukitt.Újmódszerrelpró-
bálkozunk,egyautótszeretnénkleállítani.Perszeegyiksemállmeg.Hátcsaktovábbgya-
log,deazértintegetünkmindenautónak,háthamégissikerül.azutánalighiszünkasze-
münknek:azegyiklassítésmegáll.szaladunkutána,dobáljukfelaholmitésmászunk
utánamiis.

ésezzelújszakaszkezdődikamenekülésben:ahobózás.Kiállazemberazútraés
várjaa jó szerencsét,helyesebbenegyautót.Ha jönegy, találgatunk:megáll, nemáll
meg.rendszerint nem, annyira tele vannakmenekültekkel, sajnálkozva integetnekés
robognaktovább.
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azután,hahúsz-harmincutánegymegáll,rohanásutána,dobáljukfelacsomagokat
ésmászunkutána,nemlehettudni,mikorindultovább.Ígynekünkissikerültegyüres
benzineshordókat szállító kocsisor egyikére felkapaszkodni, egy barátságos százados
vezette,mondja,elviszstargardig.

Mostvisszagondolvaérzem,mennyireszomorúérzésvoltmegelőzni,autórólnézve
elhaladni gyalogosan vánszorgó társaink mellett, akik nem jártak ilyen szerencsével.
Majdnem15kmhosszbanszétszórvaamenekülők,magyarok,németekvegyesen.azút
csupalucsok,sár,mégisegyik-másikmégmindigerőlködik,húzzaaszánt, legtöbbünk
mármindentelhagyott,csakkenyérzsákkaléspuskávalmenekülünk.

jómásfélórásautózásutánmegisérkeztünk.ittmivagyunkazelsők.azutcánsétál-
gatvaegynőszólítmeg:„Magyarok?”Meghív,ebéddel,uzsonnávalkínál,megköszönjük,
majdjóllakottanfelkeressükahivatalosszállást.Egylaktanyábairányítanak,ittisamár
jól ismert fejetlenség, felfordulás, készülődnek a menekülésre. Fűtetlen szobában
alszunk.Másnapelhatározzuk,nemmegyünka többiekkel vonaton, folytatjukahobó-
zást,autótkeresünk.Mostszerencsénkvan,rögtönmegisállegy,felszállunk,ésmegál-
lásnélkülmegyünkazautobahn[autópálya]csatlakozásáig.ittmegintavárakozás,délig
semmilehetőség,hátgyalogindulunktovább.jómásfélkmutánugyanfelveszegyautó,
decsak7km-tvisz,onnanmegintgyalogtovábbahídig.Mártegnapmegjöttaparancs:
éjféligátkellkelnünkahídon,azoderán,ekkorfelrobbantják.Bizonyezmárminketnem
nagyonizgatott,annyirakivoltunkmerülve,hasikerül,sikerül,hanem,hátnem,akkoritt
maradunkezenaparton.

Mostittvárakozunkahídelőtt,anémettáboricsendőrmegállítjaazautókat,hátha
valamelyikenvanhely.aforgalomugyannagy,egyikautóamásikután,demindegyiktele
menekülőkkel.Végre,vagykétórásvárakozásután,jönegymajdnemüres,kapaszkodunk
isfel,ezelviszegészenPenkunig.[Németország]idáigkellelérnünk,másfélórásautózás,
félórás gyaloglás, és megérkeztünk. Egy nagy vendéglő termében rakodunk le, végre
melegvanésvacsora.Miviszonylagazelejénérkeztünk,mindenbőljutottelég,helyis
van,hamarelalszunk.

reggelazegyikfiúazzaljön,nenagyonjárkáljunk,anémetekszedikösszeafiúkat,
viszikafrontra.Többsekellettnekünk,felvettükareggelitésirányvalamicivilszállásfelé.
azelsőházbanrögtönismerősseltalálkozunk,egyvoltszobatárs.Márcsakafészerben
van hely éjszakára, de azért itt maradunk. Vacsorára a szomszédba invitálnak, itt is
nagyonbarátságosanvendégelnekmeg.Helyittsincs,visszaafészerbe,ittvankétágy,
négyenmegaföldönhelyezkedünkel.[„Egyszer,hogymicélból,dekivágottfenyőfákat
szállítóutánfutósteherautóálltmegatiszteletünkre,háromhosszú,talántizenötméteres
fenyőfavoltrajta,asofőr intett,hogyfelmászhatunk.aligtudtunkfelkapaszkodni,mert
jeges,deresvoltamegfagyottfatörzskülsőrésze.azzalishaladtunktovábblegalább30-
40kilométert.azttudtuk,hogyacélEger,azvoltaparancs,hogyotttalálkozunk.ahola
németeknélmegszálltunkegy-egyéjszakára,vendégül láttak,bőségesen,hiszenmező-
gazdaságiterületvolt,ígyők,aháborúutolsóévébenisbővenelvoltaklátvaélelemmel.”]

Másnapdélbenindulunksommersdorfba[Sommersdorf, Penkun, Németország],itt
gyűjtikösszeamicsapatunkat.gyorsanbeérünk,a fejetlenség itt isóriási,helysincs,
végreapaplakbankapunkszállást,valamikorszépenberendezettúriszoba,mostabúto-
rokafalmellétolva,aföldönszalma,atársalgóasztaláncsajkábólesszükafélighideg
vacsorát.
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istenem,miislehetamiotthoni,gyönyörűlakásunkkal?Vajonottiskatonáktöltikaz
éjszakát?azidőspapbácsiszerethetteajóitalokat,azegyikszekrénybenkétüvegrum,
borovicska,whiskyésmindennekateteje:együvegfranciaBenediktiner.Eztbizonynem
ishagytukott,visszükmagunkkalakövetkezőszállásra,egyközelitanyára.akikelőttünk
laktakott,nagyondicsértékaháziakat,máraharmadikdisznótölikakatonáknak.

Hátnemispanaszkodhattunk,ajókedvrőlmegamagunkkalhozottitalokgondoskod-
tak.aháborúracsakazemlékeztetett,amikorazéjszaka,szintenappalifényben,asok
százsztálin-gyertyafényébenbombázzákazoroszokstettint.

ii.9. Hajnalbanindulunktovább,acélTantor[valószínű Tantow, Németország],most
ezcsakalig15km.Teljesmenetfelszerelésselrohamléptekkel,aligkétóraalattértünk
be,ezzelvégeazaligkéthétalattmegtett210km-esgyaloglásnak,menekülésünkezen
szakaszavégetisért.

ittkésődélutánigvárunkavonatszerelvényre.amarhavagonmostnagyobb,denin-
csenekágyak,csakszalma,ezenhelyezkedünkel.ésmegkezdődikamásodiknémetor-
szágivonatozás,mostvisszadélfelé,amásodikéjszakánDrezdáthagyjukel,majdbe-
érünkCsehországba.

Drezdábanegymagyartüzéroszloppaltalálkozunk,gyöngyösiek,egyikükismeriapát,
aztmondja, Csehország felémenekülnek. azt ismeséli, az oroszok losoncot teljesen
összebombáztákés-lőtték.aharcokitttöbbmintkéthónapigtartottak,avárosbólnem
sokmaradt.

ii.11. Mondogatjukegymásnak,úrihelyen,Karlsbadban[Karlovy Vary, Csehország]
reggelizünk:éppenotthaladtelvonatunka reggeli idején.a tegnapinapnagyonszép
vidékenutaztunk:azElbavölgyén.afolyóittalignagyobb,mintszegednélaMaros,olyan
százmétermélyvölgybenkanyarog.avölgyszűk,avasútgyakrancsakahegyoldalban
férel.akétparton,mintjátékok,pirosfedelűkisházak,nyaralók,villák.Vajonmivana
fonyódival?

Mindenkanyarutánváltozikakép,lassanbeérünkahegyekközé.Dehamarbesöté-
tedik,végeapanorámának,mimeglefekszünkaszalmára,aludni.

ii.12. reggelfél11-reérünkbeEgerbe.Csúnya,borult,felhősazidő,havaseső,nem
valamiszépfogadtatás.Ígymesszirőleléggébarátságtalan,füstösgyárváros.Csakkéső
délutánszállunkki,jönaparancs,aszokásos,eztmárismerjük:mindenkiszedjeössze
magát,mutassukmeganémeteknek…

Egyhatalmasnagykaszárnya,talánmégaK.undK.időkbőlaneueobertor.[Kasárna
u Horní brány,Csehország]nagyszobák,háromemeleteságyak,36-anvagyunkegyszo-
bában.Mindenesetrejobb,mintavagonpadlóján,aszalmán.ésvégretudunkmosdani,
vanvízvezeték,nemúgy,mintazutazásalattamozdonybólkicsepegővizetlesve,vagyaz
állomásoknálkutatkeresveésközbenlesve,hogymikorindulavonattovább.

ittEgerbenazutánharmadszorisnekikezdenekakiképzésünknek.igaz,sokanlema-
radtakahosszúvándorútalatt,deamiszakaszunkazértnagyjábólmegmaradt.Közben
érkeznek lassan az elmaradtak is, ki Berlinből, ki grafenwaerből a haláltáborból, ki
szlovákiából,kimeghazulról,Magyarországról.

szóvalnekikezdtünkakiképzésnek.Ezmostviszonylagbékéshely,mindkétfronttól
vagy3-400km-re,legalábbisegyelőre,itteddigmégnemisbombáztak.légiriadóviszont
gyakranvan,amásodikéjszakaisvagy5órátültünkapincében,ezeléggékellemetlen
lesz,hamégaludnisemtudunk.[„nekikezdtünkakiképzésnek,denemsokvoltbelőle.
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Hébe-hóbamégtantermekbenisültünk,dehátottmáregyreszétziláltabbvoltazegész
táborélete,annál is inkább,mertazamerikai front isközeledett,ésrepülőtámadások
egyregyakrabbantörténtek.”]

Egyhétmúlvaazelsőkimenő.Bizonyeztsemígyképzeltem,egykiseldugottcseh-
német városkában sétálgatok.Most sajnálom, hogy elhagytam a kimenőruhámat, így
azutánakincstáritkefélgetem,acsizmátfényesítgetem.avárosbantaláltunkegykisven-
déglőt,sör,fekete,teavan,vacsoracsakjegyre,dehaügyeskedünk,párcigarettáértlehet
jegyetisvenni.azutánmegkezdődikakereskedés:bőrt,bakancsot,inget,szappant,ciga-
rettátcserélünkélelemért.Mertelőttünkmárcsakennekvanértéke.Pedigazitteniellá-
tás eléggémegfelelő, vasárnap reggelire kaptunk tejeskávét, az ebédborsóleves, sült
disznóhúsburgonyával,káposztával,vacsoráravaj.Hiszenezígyelégislenne,delátjuk
a különbséget is: a ludovikás urak kalácsot, túrós csuszát, mákos tésztát kapnak.
Mindenkiháborogamegkülönböztetésmiattmagyarésmagyarközött.ilyenkorazután
rájövök, a végső összefogásmost is csak nagy szólam, amikor valóbanmindenkinek
összekellenefogni![„Elfásultvoltmindenki,mertmármindenkitudta,hogyebbőlmár
mostnincsvisszaút,ezmostmárateljesösszeomlásésezateljesvég.acivileknek,akik-
kelminkottEgerbenkapcsolatba jutottunk,mindenvágyuk,mindenakaratukaz volt,
hogyaztakeveset,amitaháborúsoránmegőriztekésmegmentettek,aztmégmegment-
sékahátralévőnapokonkeresztül.ottmárafanatizmusnaknyomasevolt,ottmáratel-
jesmegsemmisülésnekazérzéseuralkodottelazembereken. akkormármindenkiréges-
régenelveszítetteaztanémetektől,legalábbisapropagandagépezetbenittnálunkhallott
lelkesedést,nemnagyonlelkesedtekbizonyazokaszerencsétlenemberek,akiketkibom-
báztakalakásukbólésakinekmindenük,sőt,rokonaik,barátaik,szeretteikisottvesztek
abombázásnál.”]

Ígyteltekanapokegészenmárcius25-ig.szintecsakafolyosóinagytérképenláttuk
aháborút,afrontokegyrefenyegetőbbközeledését.

iii.25. ragyogónapsütés,virágvasárnapvan,templombamegyünk.Hanemjárnaaz
utcánannyisebesült,nemisgondolnánkaháborúra.aligérünkbealaktanyába,felüvölt
asziréna:légiriadó.Megyünkapincébe,jönnekutánunkparancsnokaink,aztmondják,
nagy,nehézbombázókötelékekjönnekavárosfelé.Párpercmúlvaajólismertsüvöltés,
megremegnekapincefalaiarobbanásoktól,elalszikavillany,ottülünkakísértetiesfosz-
foreszkálózöldfényben,afalakvilágítófestékkelmutatjákamenekülésútját,afalaktól
elhúzódvaülünkésmindenrobbanásutánfelsóhajtunk,ezseidecsapottbe.Csaktalál-
gatnipróbáljuk,merrebombáznak.

azutánkijövünk:hatalmasfüstazállomásfelett,arepteretbombázták.Parancsno-
kunkegyik ismerőse,egycsinos fiatal lány ismeghalt…Most találkozunkelőször ilyen
közelrőlaháborúval,ahalállal,aháborúborzalmaival.amostanibombázásmindössze
háromházatdöntöttrombaavárosban,éspontezisköztevolt.[„Tehátazaház,ahola
lánylakott.”]

iV.7.Megintnyugodtantelnekanapok,folyikatanfolyam,tanulunk.atérképenpedig
egyreközelebbjönazangolfront,egyretöbbalégiriadó.abombázásótamárnemtöltjük
apincébenalégiriadókat,napközbenkimegyünkaközelierdőbe.Közbenakadegykis
külön munka, német lőtáblázatokat számítunk át és rajzolunk, ez már igazi mérnöki
munka!Közbenaz jára fejemben,hanincsháború,mostmárPestenvégzemazelső
évestanulmányokataMűegyetemen.
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Húsvétutánielsővasárnaponiséppendolgozunk,amikormegszólalasziréna.Dealig
érünkkiazerdőbe,márleisfújják,ezmostmégisolyanviharelőtticsend.svalóban,
éppencsakhazaérünk,újabbriadó.Mostmárkiérünkazerdőbe,márhalljukisazuhanó
bombáksüvöltését,alégelhárításágyútüzét,csakekkorraérideabombázógépekdübör-
gése.látjuk,amintegy27-eskötelékegyenesenavárosnak tart.Összeszorulószívvel
figyeljükazeseményeket.Majdnemafejünkfölöttvannak,amikorazelsőgépekbőlacélt
jelző foszforcsík indulés rohanegyregyorsulóparabolapályána város felé.abombák
robajaszintemegrázzaa földet,egyresűrűbb füst terjengaváros felett.és jönnekaz
újabbhullámokbanagépek,márakétszázadikatszámoljuk.nemsokkötminketehhez
avároshoz,mostmégisremegünk,aggódunkérte,nemakiskenyérzsákunkbanmaradt
csekélykeholminkért,hanemazértasokártatlanemberért,akikottpusztulnakvédtele-
nülaszemünkláttára.

Végre vége a szörnyű színjátéknak, lefújják a riadót, indulunk befelé. éppen csak
bekapjukazebédet,kisebbcsoportokbarendeződveindulunkmenteni.akép,amielénk
tárul,egyreborzalmasabb:avárosközepétőlazállomásig,olyanegykmszélességben
mindencsuparom,mégmindigszállafüst,aházakablakábólöleslángnyelvekcsapnak
ki,azúttestbőlgyújtóbombákvégemeredez.amentéshezvalófelvonulásrólinkábbegy
szótse,tisztjeinkközülmegintsokanleszerepeltek.aszervezetlenkapkodástmegunva
sajátmagunkszervezünkkisebbcsoportokat, indulunkmenteni,amit tudunk.lángoló
házakból,azokogólakosokkérésérepróbáljukalegszükségesebbholmijukatkimenteni.
Előszörbizonyremegvelépünkaföldszintilépcsőházba,fölöttünknégyemeletálllángok-
ban,későbbmárnemisgondolunkerre.Feletteseinkiskülönfélék,van,akipéldátmutat
bátorságból,amajdnemösszeomlóházbólhozzakiaholmit,amásikbarátnőjévelkaron-
fogvabámészkodik,álmélkodikapusztuláson.

(Márnégyhetevagyunkfogságban,elfogyottatintám,ceruzávalfolytatomazírást,a
sorokataligtudomkibetűzni…)

Későestéigmentettünkegyfolytában,lángoló,összeomlóházakból,denemisfigye-
lünkaveszedelemre,amikorlátjuk,hogyanörülnekaleányok,asszonyokegy-egykihozott
ruhadarabnakis.ésközbenarragondolunk,vajonotthonamiházunkisígynézki,azt
vajonkimenti?

Mégkétnapigfolytamentés,reggelnégytőlkésőéjszakáig.
Ettőlkezdveazutánmármegisszűntarendszereskatonaiélet.Egyrejobbanéreztük

afrontközelségét,egyretöbbakatonaicsapat,azautók,alégiriadókisegyregyakorib-
bak,márnemcsakbombáznak,azerdőbemenetközbengéppuskáznakisránkazala-
csonyanszállógépek.amásikéjszakaejtőernyős-riadó,azegészéjszakátfelöltözve,fel-
fegyverkezvevirrasztjukát.Perszeezisvaklármavolt,mindenesetreamásnapikosztot
mégazéjjelmegettük.jönnekazújabbhírekis:egypáncélosékközelítettemegavárost,
riadóztatnakésegygyorspáncélelhárítókiképzéstkapunk,minek?Perszeegyrejobban
terjedahír,nemisleszittmárharc,csakúgyátsétálunkazangolokhoz.ittmárnelegyen
önállóvéleményeazembernek,majdgondolkodnakhelyettünk,valahogyancsaklesz.azt
isbeszélik,elmegyünkinnen,avárosból,ezalaktanyanemalkalmasaz„átállásra”.

azegésznapotmostmárazerdőbentöltjük,egyretöbbarepülő,amélyrepülőktáma-
dása,lövöldözikavárost,mimeglapulunkazerdőben,ottnemlátnakmeg.Estekapunk
háromszemnyerskrumplitéssorakozó,indulás,szökünkanémetekelől,éjfélkorlezár-
jákavárost.[„akkormárilyenkarhatalmiegységek,ss-ekvoltakcsak,ésazokelőlakar-
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tunkmenekülni,nehogymégminketazutolsópercekbenisbevessenekaháborúba,a
harcba.atisztjeinksokkaltöbbinformációhozjutottak,mintmi,haéjfélutánisottmara-
dunkavárosban,akkorkörülzárjákavárostésakkoronnanmárnemlehetkijönni.akkor
anémeteklehet,hogybevetettekvolna.”]avacsoraigenkevésazelőttünkálló30km-es
éjszakaimeneteléshez.Előszörmégvíganhaladtunk,deéjfélfeléelálmosodtunk,törtea
lábunkatabakancs,húztaavállunkatafegyver,akenyérzsák,hajnalfelémáraligvon-
szoltukmagunkat,elistévedtünk.Mostígyvisszagondolva,leírniisaligtudomeztakime-
rültséget.Végreegykisfalubaérünk,azelsőcsűrbenlerogyunkafáradtságtólésalszunk,
alszunk.

reggelébresztő,végignézzüktisztjeinkreggelijét,ésettőlalátványtóljóllakvanekiin-
dulunkazutolsóútszakasznak.jó6kmutánházak,azegyikbebekopogunkvízért,adnak
egyfélvödörtejetéskenyeret,pillanatokalattelisfogyasztjuknagyhálálkodásokköze-
pette.Vagynyolcházbólállezakistanyacsoport,KleinKlenau.[„gyalogmentünkoda,de
hát húsz kilométer nem lehetett, mert annyit akkor egy éjszaka nem gyalogoltunk.”]
nagyonbarátságosakazemberek,akörnyékhangulatos,domboserdős,elszórttavakkal.
Hamarmegtudtuk,hogyezekhalastavak,hátazegyiketleeresztjük,vanmárhalbőven.
Voltak,akikvadásztakis,jutottakrumplimelléabbólis.nomegacserekereskedelem,
maradékszappanjainkatgyorsanátváltottukélelemre,tojásra,kenyérre,akincstárilepe-
dőmismegértvagy15tojást.Deszükségisvolterreapótlásra,mertakatonaiellátás,a
gH [gazdasági hivatal] bizonymost is takarékoskodott rajtunk, igencsak erős diétára
fogott.Bizony,ittigenvidámanéltünkebbenapárnapban,fegyelemnek,katonáskodás-
nakmárnyomasincs,mintegycserkésztábor,reggelkisétálunkaközelierdőbe,tüzelőt
gyűjtünk,tüzetrakunk,főzőcskézünk,perszeleginkábbkrumplit,másmárnemnagyon
akad.[„azerdőszélénitt-ottmegműveltmezőgazdaságiterületek,egykrumpliföldmel-
lett,észrevettük,hogymégszámoskrumplitbennefelejtettekaföldben,ígymagunkis
gondoskodtunkasajátellátásunkról,csajkábantüzetraktunk,megtisztítottuk,darabokra
vágtukakrumplit,vízbenmegfőztük,megsóztuk,ésezvoltazélelem.”]

iV.21. szigorúösszetartás,aszakaszegyüttmegyazerdőbe.azágyúdörgésmáregé-
szenközelhallatszik.Délbensótlanborsófőzelék,esteegyfélcsajkamézazegészsza-
kasznak,aligtudjukelosztani.Estérejönahír,aszomszédvárosbanmárottvannakaz
angolok.Ezértkelletthátidáigmenetelnünk,hogyazangolokáltalelfoglaltterületrejus-
sunk!azangolok–tisztjeinkkelmegállapodva–másnapreggelrerendeltekbeminketa
közelifaluba.[„aparancsnokainkelvittekolyanterületre,ahovaazőtudomásukszerint
nemazoroszok,hanemazamerikaiakfognakbevonulni,elszerettékvolnakerülni,hogy
orosz hadifogságba kerüljenek. akkor már szerintem a parancsnokaink folyamatosan
kapcsolatbanvoltakazamerikaikatonaiparancsnoksággalésmegisállapodtak,hogy
megadjukmagunkat”].Kiosztjákmégamaradékkosztot,margarin,konzerv,kétszersült,
Knäckebrot.Dehoválettasoksajt,méz,sonka,lekvár,amitalegutóbbiraktárbanlát-
tunk? a dohányt is kiosztják, cigarettát csak a tisztek kapnak. Pedigmennyi minden
maradtottélelemből!Hátamagyarlegénységmárarrasemérdemes,hogylegalábbaz
utolsónaponmegkapjaazt,amimostinkábbottmegyveszendőbe!Erremárnemlehet
mitmondani, deminek is,már nem vagyok katona, csak egyszerű hadifogoly. reggel
azután,fegyvereinketegykocsirafelrakva,zártkatonaialakzatbanelindultunkahadifog-
ságba!Tegnapvoltunkfélévekatonák!istenem,vajonmithozajövő?
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Hadifogságban

iV.22. nagynapezadátumkatonaságomtörténetében,végeakatonaságnak!Persze
nemúgy,ahogyanéna leszereléstannak idejénelképzeltem.Mertarrólbizony tavaly
ilyenkormégnemisálmodtam,amikorazérettségifáradalmaitpihentem,hogyegyév
múlvaénangolvagyamerikaihadifogoly leszek.Mavasárnapvan,avasárnapmindig
valami végzetszerű eddigi történetemben: vasárnap indultunk Hajmáskérről, gross
Bornból,Penkunból,Egerbőlésmostvasárnapmegyünkahadifogságba.reggelkilencre
összeállunkKleinKlenauban,azútonszemerkélőeső,aszélcsapkodvafújjaa fészer
tetejérekitűzöttfehérlepedőt,megadásunkjelét.Fájószívvelválunkmegfegyvereinktől,
rakjukfelakocsira,hálaistennek,csakcéllövésreésvadászatrahasználtuk.Minketnem
fogottelazellenség,miegyszerűen,tisztjeinkdöntésealapjánbesétáltunk,bemenetel-
tünkahadifogságba.reggelsorakozó,azutánmegindultaszomorúmenet,elölatisztek,
mellettükahivatalostolmács,utánami,acsapat,ropogtatvaanémetkatonakenyeret,a
kétszersültet,aKnäckebrotot.

éstalánittahelye,hogyutólagisegykicsitelgondolkodjakakatonaságésahadifog-
ság lélektanáról.arövidkatonaságalattmegszerzettélmények isvilágossátettékszá-
momra,hogyakatonaikiképzéscéljaazegyéniség,azegyénicselekvésreirányulóaka-
rat,azegyénigondolkodástökéleteselfojtásaazzalacéllal,hogyazegyeskatonábólaka-
ratnélküliseregváljék.olyanegységestömeggékovácsolódjék,amelynekegyetlenaka-
rata,vágya,hogygondolkodás,mérlegelés,fenntartásnélküllegyenképesésalkalmas
bármiféleparancsteljesítésére.ahadifogságbanezzelszembenarratörekszenek,hogy
mégeztazegyetlenakaratotiskiirtsák,teljesenpasszív,akarat,egyéniségnélküliegyé-
neketalakítsanakki,mindenegyénikezdeményezés,akaratelfojtásaáránazért,hogya
mármindenrealkalmatlanésképtelentömegminélkisebbenergiával,akáregyetlenszál
drótkerítés között alig felfegyverzett néhány őr segítségével együtt őrizhető, tartható
legyen.Mindkételjárásfontoseszközeazemberiakaratmegtörése,amegszégyenítés,a
legalacsonyabbszintreszorítottellátás,táplálásmellett.Haazegyénmindenenergiájaaz
egyiklegalapvetőbbemberi,állatiösztön,azönfenntartásérdekébenfogyel,másramár
nemmaraderő!azönfenntartásösztöneazis,amibennünkakatonaság,ahadifogság
egyesállomásain,mindenhelyzetbenazellátás,akosztértékelésében,összehasonlítá-
sában,mérlegelésébenmutatkozik.

Defolytatomott,hogyelindultunkbesétálniahadifogságba:
avárosszélénpillantjukmegazellenséget,azelsőamerikaikatonát. [„angolokkal

végülnemistalálkoztunk…”]nemlátszanakellenségnek,csakbámulnakminket,miis
megbámuljukőket,erős,vízhatlan,inkábbvadászkabátnaktűnőesőkabátjaikat,alyuk-
kalteliszélesvászonövetderekukon,erreakasztjákapisztolytáskát,némelyikkettőt-hár-
matisvisel,sőtacsizmaszárbanisegyet.Megtőröket,késeketislógatnakövükre,lábu-
konmagasszárú,fűzős,vastaggumitalpúcipő.

avártszigorúfegyveresőrséghelyettcsakbámulnak,fényképeznekminket,úgylát-
szik,nemnagyonfélnektőlünk.avárosfőterénazutánrendbeállítanak,előszöratiszte-
ketállítjákkülön.Boldoganválnakel tőlünkamegkülönböztetettellátás reményében!
Mostjuteszembe:tegnapbefejeztükatanfolyamot,éselőléptettekkarpaszományossza-
kaszvezetőnek (ennélmagasabb katonai rangra életemben sem jutottam!) [„Tisztjeink
bejelentették, hogy most pedig angol vagy amerikai hadifogságba kerülünk.
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Felsorakoztattákazegységünket,lehettünköt-hatszázantalán?ésegyszerrecsakmeg-
jelentegy ilyennéger sofőrrel vezetett teherautó, kiszállt belőleegykatonatiszt ésazt
mondta, németül kommunikált a tisztjeinkkel, mostantól kezdve amerikai hadifoglyok
lesztek,egyenkéntideelőrevonultokésmindenfélefegyvertideledobtokegycsomóba,
havalakinélfegyverttalálunk,akkorazittrögtönmeghal,ennyivoltazegész.Mikivonul-
tunk,dobáltukleapuskákat,géppisztolyokat,atisztekapisztolyaikat,kardjaikatésennyi
volt.”]

Cseperegazeső,egyvoltporcelángyárbaterelnek,ittazegyikterembenfedélvana
fejünkfelett.jönahír,semmitsemlehetmagunkkalvinni,csakegyetlencsomagot,pok-
róc,dohányélelmiszer.Tisztjeinketezahírigenszomorúanérinti:bőröndjeiktől,értékeik-
tőlittmegkellválniuk!Elisviszikőkethamarosan.

Mipedigkényelmesenberendezkedünkésnekifogunkazelsőfogságbantöltöttéjsza-
kának.szerencséreeddigmárhozzászoktunkakeményderékaljhoz,demégígyiskifá-
rasztazalvásapusztadeszkán.reggelmegmaradttartalékjainkbólreggelizünk,egyelőre
semminyomaannak,hogygondoskodnánakrólunk.azutánsorakozó,teherautókonvisz-
nekvalahová.azelsőkellemetlenmeglepetés,felszálláskorkicsinymaradékcsomagjain-
kat is elveszik, és csak tuszkolnak fel a teherautóra. amikor azutánmár állva is alig
férünk,vagyötvenenvagyunkegyteherautón,kezdikámdobálnifelfeléacsomagokat.
Perszenagyazűrzavar,válogatunk,aligtaláljaki-kiamagáét.

azisszerencse,hogynincsensemórám,semgyűrűm,eznagycikkazamerikaiaknál,
nemkobozzákel,hanem„megveszik”,adnakérte5-6cigarettát!azutánelindulunk.őrült
tempójúrohanáskezdődik,afordulókbanegymásradőlünk,majdnemkiesünk,közben
rákezdazesőis,aszéljéghideg,sátorlapothúzunkafejünkre,hogyvalahogyankilehes-
senbírni.[„ateherautótlegtöbbszörnégersofőrvezette,hátnéhaodadobottnekünkegy
csomagcigarettát,deazonkívülsokbeszélgetnivalónknemvolt.Kiválóanvezettek,jólés
gyorsan.ateherautórakterébeannyifoglyotpakoltakfel,hogycsakállvafértünkel.ott
azutánegykanyarbanbizonydőltünkegymásra,egymáshegyén-hátán,mentek,mintaz
őrültek.”]

Vagyháromórásrohanásutánegyrommábombázottváros,Bayreuth,avárosszélén
fogolytábor,idetartunk.[„Úgynézettki,hogyapusztaterületen,aföldön,négysarkonle
voltállítvanégykatonagéppuskával,ésezzelvoltunkmikörbezárva,ennyivoltatábor.
ottanhanéhányszázfogolyhalehetett.”]Fedélperszenincs,háromszáldróttalkörbe-
kerített karám, tiszthelyettesek, legénység keveredik. Vajon itt meddig maradunk? az
állandóesőben,sárbancsaktoporgunk,arranemismerünkgondolni,hogyittérazéjsza-
kais.Pedigeztörténik,hátsorsotvetünk,kinekasátorlapjátterítsükleasárba,arraa
csomagokattesszükülőhelynek,egymásnakvetettháttalelhelyezkedünk.Hátazéjszaka
végtelenhosszú,alvásnélkül,dideregveérjükmegareggelt,éhesen,szomjasan.azután
délelőttsorakozó,azamikasorokat tolmácshíjángörbebotjaikkal rendezik,kezdődik
egynapikoplalásutánazelsőellátás.

Mindenkikapegyhosszúkáspapírdobozt,vanköztereggeli,ebéd,vacsora.Vastag,
viaszospapírbanvízhatlancsomagolás,bennekonzerv,sajt,hamandeggs,feketekávé,
limonádé,kockacukor,perszepor formájában,meggyümölcskenyér, csokoládé, cukor,
cigaretta,gyufa,papírszalvéta.Ezrögtönjobbkedvrederítbennünket,különösenaszen-
záció,azamerikaicigaretta.
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napontakétilyencsomagotkapunk,tartmégamagunkkalhozottkonzervis,ígyleg-
alábbneméhezünk,csakahidegésazesőnelenne.ráadásulelloptákazegyiksorako-
zónálasátorlapomat,mostvalakivelosztoznomkellmajd.[„Eztaviaszostartalmúpapírt
lehetettfelhasználniarra,hogymeggyújtsukésazzalfőzzükmegateát,amiugyancsak
bennevoltebbenacsomagban,cukorralegyütt.Ezvoltazelsőtalálkozásazamerikai
katonaiellátással.”]

iV.25. Háromnapjavagyunkitt,asárbantoporogva,egyrevárjukateherautókat,míg
végremareggelmegérkeztek.Most,halehet,mégszorosabbanvagyunk,közbenkide-
rült,tűzanap,éhesekisvagyunk,demárfelsemvesszük.Bezzegotthonnemtudtam
volnaelviselni,ittmegmindenhezhozzálehetszokni,sokmindentelkellviselni.azután
mégőrületesebbrohanáskövetkezik,újbóllátjukarommábombázottvárost,majdirány
az autobahn. itt viszonylag jobban el lehet viselni az utazást (melleslegmost százan
vagyunk egy teherautóra zsúfolva). a mellékutakon szinte kibírhatatlan a rázkódás, a
meleg,kettenelájulnak,nemtudunkvelüksemmitsemtenni.Egyjóóramúlvaegykisebb
gyárváros,Kulmbach,aszélénittistábor.Ezatábormárrendezettebbnektűnik.érkezés
utánmotozás,vacsora:egyfélnémetmarhahúskonzerv,mondják,egynémetkonzerv-
gyárattaláltak,mostinnenetetikahadifoglyokat.

azthiszem,fogságomlegnehezebbszakaszavesziittkezdetét(mertmégnemtudom,
mivanhátra!).Eddigazeseményekolygyorsanperegtek,hogyakellemetlenségeketszin-
teészresemvettem,ittkezdődtekamegpróbáltatások.Mégazelsőéjjelbeborult,elkez-
dettesni,aligaludtunk,felébredtünk,azeddigimódszerszerintösszerakottcsomagjain-
konülvevirrasztottunk.Másnapugyankisütöttanap,éppenhogymegszáradtunk,újból
rákezdett az eső, ésmindig-mindig csakugyanaza faggyúsmarhahúskonzerv, semmi
más.Későbbvalamitjavítottunkakörülményeinkenazzal,hogyegydarabdeszkátsátor-
karónakfelállítottunk,errehúztukfelhármunkösszegomboltkereksátorlapját.Ezekbőla
terepszínű,háromszögalakúkatonaisátorlapokbólugyanisaszéleinkettőtvagyhármat
összelehetgombolni,ekkoregykereksátorépíthetőbelőle.Perszedideregtünk,csakreg-
gelláttuk,miért:asátorkívülcsupadér!Deezmégmindigjobbannál,mintakinekmég
köpenyesemvolt!

azidősemakarmúlni,apercekszinteólomlábakonmennek,nincssemmitevékeny-
ség,éselfogahonvágymindenkit,egyrecsakmesélgetjükahazaiemlékeket,sközben
aszívünkmajdmegszakad…

ittkezdekrászokniaBibliaolvasásárais.Különösenilyenelviselhetetlenülnehézpil-
lanatokbanolyanjólesik,néhaolyantalálóésolyanvigasztaló,haelcsüggedek,erőtad,
bíznikezdekajövőben.

azutánahazaifényképeketnézegetemórákhosszatelszorulószívvel,vajonmikorlát-
lakújrabenneteket,édesanyám,édesapám,kisöcsikém?

Megkíséreljükelhessegetniazilyenszomorúhangulatot,annyiraletörésátragadvala-
mennyiünkre, nincs kedvünk semmihez. amarhakonzerv is változatlan, néha nyersen
esszük, néhamegsütjük, ha találunk valami éghetőhulladékot, néha levest készítünk
belőle.Ígytelnekanapok,eléggéösszeszoktunkmosthatan,akikatízesszobábólegyütt
maradtunk:Csetneki,Markói,HoppFeri,seresterBandimegaBagóimre.[„Ezvoltami
kiscsapatunk.alapvetően losonciak,losonckörnyékiek,aMarkóiBécipedigbalassa-
gyarmativolt.”]
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Egyre jönnek a hírek is: nemsokára visznek tovább, nyugat felé, talán Francia-
országba, a tiszteketmár el is vitték. [„Tehát a hadnagyi rangtól felfelé, azok teljesen
különvoltakválasztva.”]Kétnapmúlvabefutottegyautótranszport,éppenazutolsórami
isfelfértünk.Meginthidegaszél,azeső,asátorlapokbaburkolódzvahátatfordítunka
menetszélnek.Ha lassabbanmegyünk,a lakosságcigarettát,kenyeretdobál fel,aszí-
vünkszakad,haazegyik-másikkerekházikenyércélttévesztésnagyotloccsanazútszéli
sárban. Besötétedik, de mi még mindig megyünk, egyre fáradtabban, álmosabban.
azutánegymásikrommábombázottváros:Würzburg.Egészéjszakaittállunkateherau-
tókban,márnembíroma fáradságot, lerogyok,elalszom.arraébredek,hogyazegyik
lábamatnemérzem,ésmajdnemmegfagyok.lassanvirrad,kiszállítanak,egyligetben
egyátmeneti tábor, délelőtt visznek is tovább. [„láttukapusztulást,mertWürzburgot
bombáztákazamerikaiaka legvadabbulésmegsemmisítőmódon,ateljesvárosszét-
bombázva.ottegyéjszakáttöltöttünkszabadégalatt,esőben,sárban,hátazokkegyet-
lenkörülményekvoltak.avasútipályaudvarralvoltszembenegyilyenliget,merthátaz
kerítésselvoltkörülzárva,perszeavirágait,kertészetialkotásaitletiportuk.Ellehetkép-
zelni,hogyottezerkörüliember,körbenazőrszemek.aparknakanégysarkánamerikai
katonaiőrszemekvoltak,akikazokat,akikmegpróbáltakmenekülni,kérdésésmegfon-
tolásnélküllelőtték,vagylegalábbislövésekkelfenyegettekavisszatérésre.”]Közbena
napiskisüt,melengetjükdermedttagjainkat,próbáljukszárítgatniruháinkat.ittharmin-
casávalállítanaksorba,vonatraszállunk:nyitottvagonok,mindegyikben90ember!és
mégannakidejénfelvoltunkháborodva,amikor50-etzsúfoltakegybeakatonaságnál!a
mozdonyutánielsőkocsiamiénk,amozdonybólhullaszikra,akorom,éjszakapedig
nincsannyihelysem,hogyletudjunkülni.Egy-egynegyedóráraelszunnyadok,azutánfel-
ébredek,ésezígymegyvirradatig.Mostszerencsénkvan,nemesikésnincsenisnagyon
hideg.Figyeljükatájat,avárosokat,gyümölcsösök,szőlő,ittvagyunkarajnaiborvidéken.

azután úgy 10 óra felé megérkezünk Bad Kreuznachba. Megint órás várakozás,
azutánkiszállás,sorakozó,indulunk.avárosittisteljesenromban,pedigittmárrégeb-
benvégetértaháború.[„TöbbBadKreuznach-ivisszaemlékezőmisvolt–K.z.”]

aszomjúságisegyrejobbankínoz,alábaimataligvonszolom,akenyérzsákomüres,
avállammégismajdleszakadasúlytól.Ezakéthéthadifogságnagyonlegyengített,mi
leszittkésőbb?avárosszélénegyöregúrbiztat,márcsaktízperc.Perszenemamiván-
szorgásunkkal,nekünkmégjófélóra,amikoravárosszélénújlakhelyünket,egyhatal-
mashadifogolytábortmegpillantjuk.azegyikfelemégépül,amásikvégétlátnisemlehet,
mindenüttcsakdrót,tüskésdrót,kerítés,őrtornyokvégetnemérősora.nemvalamibiz-
tató,amikorbelépünk,arragondolok,vajonmikor jövünkki innen.azutánmotozás, itt
elveszikalogarlécemet,vajonkinekártanékvele?azutánmégkétórásvánszorgás,végre
elérjükamikarámunkat,összerogyunkmárafáradtságtól,ledobjukakabátot,aruhát,
lefekszünk a földre és alszunk a napon. a szomjúság már elviselhetetlen, enni sem
adnak,ígymegeszemazutolsókonzervemet.Estéreazutánvanvíz,vanélelem,megígé-
ret:holnaptalánátvisznekatöbbimagyarhozegymagyartáborba!

ittmárvalamivelrendezettebbekaviszonyok,tízescsoportokbaosztvafekszünkle.
reggelújabbsorakozó,megintmotozás,mostaborotvámatésabicskámatveszikel.
azutánmegyünk tovább amagyar táborba. [„BadKreuznachban sok tízezer, tánmég
százezer fogoly is volt összegyűjtve, és ottan amagyarok néhány százan, talán ezren
körülbelül,egycsapatban,egyrészbenvoltak.Talánolyanegykilométerszeregykilomé-
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teresterületekvoltakdrótkerítésselkörülkerítve,egymástólelválasztva,ezekenaterüle-
tekenmárnemvoltazazsúfoltság,mintakorábbielhelyezkedéseinkesetében.azegyes
karámoknemvoltakúgyelválasztva,mintafogolytábornakakülsőkerítése,amitőriztek
afegyveresőrök.Havoltisdrótvagyszögesdrót,kapujaisvolt,ésottátlehetettmenni,
tehátezeknemvoltakannyiraelkülönítve.Teháthaodébbsétáltunkamásiksorba,otta
németekkeltalálkozhattunk.nemzetiségekkéntvoltunkelosztva,leginkább,ígyvolteza
németeknélis,országrészenként,különvoltakabajorok,különvoltakaszászokésmi,
magyarokisegykülönkarámotkaptunk.Ezekazegyeskarámokönkiszolgálássalrendel-
keztek,mertmindegyiknekvoltsajátkonyhája,kaptákabeszállítottélelmiszer-nyersanya-
got–ahadifoglyokközülkiválasztották,akikaszakácstudományhozértenek,adminiszt-
rációtisahadifoglyokközülválasztottszemélyekvégeztek,deperszeugyanúgykörülzár-
tanéltekőkis,mintmivalamennyien.”]ittvannakmáratisztjeinkisvagyháromnapja,
aztmondják,ittelégjóazellátás.gyönyörű,szikrázónapsütés,levetkőzünkésalszunka
napon.

Estehiábavárjukavacsorát,csakatisztekkapnak,anekünkjáródobozokatisők
osztjákelegymásközt.na,ezmegintjellemző!ételmégmásnapsincsen.éhségünkben
márfájagyomrunk,zöldbúzaszáratéslóheréttalálunkatáborterületén,aztszedjük,
abbólfőzünklevest,keserű,ízetlen,defaljuk.Estefelbontjukazutolsóközöskonzervet,
marhahústreméltünk,detisztadisznózsír!

nembaj,ebbenvanalegtöbbkalória,elosztjuk,éspillanatokalattkikanalazzuk.és
–csodákcsodája–akiéhezettszervezetmindentáplálékotfeldolgoz,amitőlotthonmeg-
betegedtünkvolna,ittsemmibajunknemletttőle.

azutánmegérkezikazelsőamerikaiellátás:egykanálcukor, tejpor,kávé, tojáspor,
krumpli, sárgarépa, spenót. Tüzelőnk nincs, éhségünkben mindent nyersen eszünk.
Előszörnagyszenzációmégígyis,dekésőbb,különösenpárhétmúlvanagyonmeglehet
unni.ésbizonyeztasokkonzervet,porokatnemamagyargyomornaktaláltákki,jönnek
amindenfélegyomorrontások,ahadifogolyorvosokaliggyőzikakezelést.Híznipersze
ilyenkosztmellettnemlehet,apárhetesgyomorhurututánpedigcsontvázzásoványodva
szédelgünk,haéppentalpratudunkállni.azegyoldalúkosztmásikújkísérője,betegsége
avitaminhiány,amintelterjedahíre,sorbanállunkagyengélkedőelőtt,kérjükésmarék-
számrakapjukatablettákat.

apusztaföldönalszunk,eztismeglehetszokni,márelisfelejtettük,hogyegyegész
éjszakát isát lehetaludni,most így lesoványodvaötpercenként riadunk fel,próbálunk
máskéntelhelyezkedni,atöbbihálótárszúgolódásátólkísérve.

Táborunka14-esszámotviseliebbenazóriási,vagy15kmhosszúfogolyvárosban.
Délretőlünkkisfalu,templomtornyánágyúütöttesebhelyürege,aszemünkelőttnapon-
ta emlékeztet a háború friss emlékére, ahol még az Úr hajlékát sem kímélték.
Harangszavareggel,este,mintfájókiáltás,ezisazotthonraemlékeztet.afalubólcsak
néhányház tetejepiroslik,a többitelrejtika fák,bokrok.gyümölcsfákmindenütt,már
piroslik rajtuk a cseresznye, az ágak majd leroskadnak. sokszor alig bírok uralkodni
magamon,kikellenerohanni,ki,aszabadba,enni,enni,jóllakni,azután–akárgyalogis
–indulnihazafelé!

Mert hiába hangzik szépen így leírva az amerikai koszt, a konzerv, hús, mazsola,
aszaltszilva, tejpor,cukor,hónapokigezenélninemmegy. ilyenazamerikaikenyér is,
szemregyönyörű,hófehér,hatalmascipók,ropogós-barnárasütve,mintvalamihatalmas
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zsemlevagykifli,dekönnyű,csupalevegő,otthonbiztosanízlene,deittkiéhezveszinte
semmi egy kenyeretmegenni. a német komiszkenyérből egy szelettel jobban jól lehet
lakni.Hátmégazotthonirozscipó!

no,defolytatomaleírást:ittakerítésmellettmegyelazországút,rajtarengetegame-
rikaiautó,köztükcsak ritkánegy-egyparaszt.Vasárnaponként feketébeöltözött falusi
bácsikat,néniketlátunk,fehérruháskislányokat,ünneplőbeöltöztetett,kimosdatottfalu-
sigyerekeket,amintmennekaszomszédosfalutemplomába.Délutánkerékpároskirán-
dulók,virágosruhák,fehéringek,short,szandál,istenem,hátígyislehet?Minthanemis
lettvolnaittháború!

nyugatiiránybandombok,ésamerreaszemellát,szőlőésszőlő,ittvagyunk40km-
rearajnától,amesszeföldönhíresrajnaiborokhazájában.Mennyivelszívesebbennéz-
némFonyódrólaBadacsonyszőlőit!északraalegszomorúbbakilátás:errecsatlakozik
táborunkatöbbiekhez,karámokvégtelensora,letaposottföldahadifoglyoklábaalatt,
sátrakféligaföldbeásvaéslassansétáló,lustánmozgóhadifoglyok,ameddigaszem
ellát.

itt, a táborban egyik nap olyan,mint amásik, nem is lehetmegkülönböztetni, az
emberteljesenelveszítiazidőérzékét.reggel10-11körülkelünkfel,ilyenkormárzsibong
a tábor, amunkára kirendelt közmunkásokmár elvonultak, a kenyérhozó teherautók
mostérkeznek,ezazelsőlátnivaló.Ennélkorábbancsakakkorkelünk,havalakibeteg
közülünk,amisajnosegyregyakrabbanfordulelő.Mintírtam,gyakoriahasmenés,agyo-
morrontás,avitaminhiány,afogfájás.Ezekittadivatosbetegségek,akiilyenbenszenved,
fél 9-kor indul a gyengélkedőre, ahol ugyancsak a hadifogoly orvosok kezelésére van
bízva.[„orvosokvoltak,dehátazoknagyonprimitívenvoltak,sátorbancsak,felszerelé-
süknemvolt,legföljebbhacsakfogattudtakhúzni.akiahadifoglyokközülorvosivagy
egészségügyipályánvolt,aztoda tettékagyengélkedőre.”] [„én rááadásulúgyemlék-
szem,hogyegyszerafogászatraisbementem,mertfájtafogam,lehet,hogykiishúzták
egyfogamat,deottazolyanvolt,mintegyrendesorvosirendelő.Dearról,hogyottvalaki
meghaltvolna,nemtudok.”]

szóvalrendszerint10-11felékelünk,ésazelsőkérdés,milyenleszaznapavételezés.
azélelmiszertszállítóteherautókugyanisilyenkorszoktakbeérkezniésazárutaparancs-
nokisátormellettielkülönítettterületrelerakni.Vannak,akik–időtöltésből–ilyenkormár
ittvárakoznak,sokszornotesszalakezükben,ésjegyzetelik,miérkezettaznapra.ahír
azutánpillanatokalattelterjedazegésztáborban,rögtönminősítjükis:kevés,gyenge,jó,
vagyaligvalami,amiaznapakonyhárakerül.

Ezutánkezdődikavárakozásazebédre.afőzésittötcsoportbantörténik:tisztek,kar-
paszományosok,tiszthelyettesek,legénységésleventék.Kezdetbenbizonynemegyszer
előfordult,hogyazebédetcsakestenyolcrakaptukmeg,avacsoraéjfélutánjött.Ezazért
mostanravalamelyestrendeződött.azebédpedigúgyzajlikle,hogyfelvagyunkosztva
140-escsoportokra,ezenbelül14tízescsoportvan.Ezekközöttacsoportokközöttmin-
digmásikkezd,másikhozzaakondértésmásikatilletiarepeta.Ebédünkugyanismint-
egy8decileves,amiattólfüggőentartalmasabb,vagycsaktisztavíz,ahogyanakondér
elejébőlvagyazaljábóljut.

Ebédutánújbólvárakozásavételezésre.Elsőakenyér,amitegyenlőenelosztanak,
azutánkisorsolnak,hogymég igazságosabb legyen. [„azelejénmégkaptunkhárman-
négyenegyilyenkerekformárasütöttkenyeret,engemkértekmeg,hogyhogyanislehet
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eztszétosztani,énakkorcsináltamegypapíronegyilyenszögmértékkelfelosztottelosz-
tólapot,amitrátettünkakenyérközepére,aztánaszeleteketvágtunk,mertazértegymás
közöttisvigyáztunkarra,hogymindenkinekegyformánjusson.”]utánakapjukakülönbö-
zőporokat:cukor,kakaó,devan,amikorsütőporvagypudingpor,néhamazsola.amikor
azutánsikerültöbb-kevesebbveszekedésáránvégezniazelosztással,kezdődikakoszto-
lás.Van,akiúgy,ahogyankapta,pillanatokalattelfogyasztja,mipróbáljukváltozatosab-
banelkészíteni.Vannéhaamenükközöttmásis:hústojással,tejfelesbabhússal,sajtos,
tojásostészta,tejbegríz,néhapuding.Ezígymindnagyonszépenhangzik,deamitezek
alattanevekalattkapunk,arróljobbhallgatni.[„reggeliresemmimásnemvolt,minttea
éskenyér,akkoradtákkianapikenyéradagot,délbenamiacsajkábabelefért,illetveattól
függ,hogymekkorátmerítettakanállal,éshonnan–azsevoltmindegy,hogyasűrűjéből
merített,vagynem,mertlestük,hogymikorkerülszsorra–,haazelején,akkorazaleve,
azcsakszintevíz,ésakkorazaljánmárkerültakrumplibólis,vagyatésztából,mertnem
sokváltozatvolt.sorbakellettállni,együsttel,nagykondérralhoztákazételt,ésakkor
sorbaálltunkésakkortartottamindenki,egymásutánacsajkát.Vacsoráravagyegysze-
letfelvágott,vagyegyszeletsajt.Mégakenyeretbekellettosztani.”]

Későbbjönnekazárusok:ezeknekelfogyottazutolsószemcigarettájuk,dohányuk,
ésmindenteladnakegy-egycigarettáért.adohányára,értékeegyrenövekszik,3-4cso-
magértmáregyvadonatújcsizmátlehetkapni,ennélnagyobbértékecsakakenyérnek
van,egyadagmegérvagy15cigarettát.[„azamerikaicigaretta,azakkornagyszóvolt,
jutottisakkor.éniskereskedtem,bárénakkormégdohányoztam,deazértnemolyan
nagyon,úgyhogyszívesenodaadtamegyszeletkenyérértpárdarabcigarettát.”]

szóvalígyzajlikavételezés,utánanekifogunkafőzőcskének,hogyvalamennyireelfo-
gadhatóvátegyükezeketaporokatamagyargyomorszámára.[„atüzelőanyagszanaszéj-
jelvoltelhullatva.ugye,azrégebbenmezőgazdaságiterületvolt,úgyhogyottrészbeneze-
kettudtukfelhasználni,részbenpedigazamerikaiakmindentilyenfarekeszekbenszállí-
tottak,azokbólisgyűjtögettünkössze.”]amenütrendszerintelőremegtervezzük,azután
csereberéljükahozzávalókat.Hakészenvanazétel,asátorbankörbekóstoljuk,kritizál-
juk,értékeljük.

Így telikel lassanaz időavacsoráig,amiugyanúgyzajlik le,mintazebéd,azzala
különbséggel,hogy–halehet–ezalevesméghígabb,szintesemmisincsbenne.Ezt
követőenmindennapegybehangzóanmegállapítjuk,akonyhaiszemélyzetszemérmetle-
nülellopja,aminekünkjár.[„akonyhaüzemeltetése,azélelemszétosztás,ezekrecsaka
hadifoglyokvoltakigénybevéve.Természetesen,anémetekmellőztékamagyarokat,meg
sekérdezték,hogyakarunk-ekonyhándolgozni.Merthátakonyhaiposztazmindigisjó
dologvolt.szabadonfőztek,sátoralatt.ahogyanakatonaságnakmanapságisvan,van-
nakezekakerékreerősítetttűzhelyek,egynagyüst,alulegyvaslemez,ésottraktákalája
atüzet.gulyáságyú.sorbanálltunk,ésúgymértékacsajkábaakondérbólazennivalót.
akkor kereken tolták oda a kondért, jött egy szakács vele, nagy kanállal és osztotta.
Konyhaazegyközpontirészenvolt,ésonnanszállítottákszét,mindenrészlegbe,ami
néhányszáz fősmagyar csapatunkhoz is kitoltak egyet.”] Vacsoraután véget nemérő
beszélgetéskezdődik,perszeazotthoniemlékek,mindegyikünkezerszerelmondtamár
ésmégishallgatjuktürelmesen,magunkróltudjuk,milyenjólesikkibeszélnimagunkból.
a végén mindig a hazai étkezéseknél kötünk ki, ennek azután se vége, se hossza.
általábanéjfélkörülszoktunkelaludni,dehaebbeatémábaelmerülünk,eltartkettőigis.
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az igényeink sem nagyok, nincs itt szó rántott csirkéről – a túrós csusza, a paprikás
krumpli,akrumplilángosmagasztalásaafőtéma.Magamoncsodálkozomalegjobban,
otthonakáposztáskockát,akrumplinudlitnemtudtammégnéznisem,mostmegennék
egytelitányérral!

Elgondolkodommagamban,tavalyilyenkormégmilyenfelelőtlenül,milyenboldogan
éltemazérettségiutáni legfelszabadultabbnyaralásomatésmost,ráegyévre,mennyi
mindentátélveülökittBadKreuznachban,egyféligföldbeásottsátorban[„ástunkegy
olyanfélmétermélygödröt,amitéppenbelehetetttakarni,teríteniaháromsátorlapból
összegomboltkúpformájúsátorlappal,azthúztukafejünkfölé.érdekesmódon,nemis
nagyonemlékszemarra,hogyabbanazidőbenesőlettvolna,eléggénagyszárazságvolt,
dehahébe-hóbaesett,akkorezmegvédettminket.Hatszemélyvolt,úgyhogyéppenhogy
elfértünk,éjszakaúgyaludtunk,hogyvezényszórakellettmegfordulni,mertcsakúgyfér-
tünkelegymásmellett.”],kintamegafonamerikaimuzsikátbömböl[„ugye,amegafon-
naladtákaparancsokat,bejelentettékpéldául,hogymostebédidővolt,ésakkorsorakoz-
nikellett.ésamikornemvoltérdekesszöveg,amitközöltekvolna,akkorállandóanment
amuzsika,éjjelperszenem,csaknapközben.Miakkormégahhozazamerikaizenéhez
nem nagyon voltunk hozzászokva…”], és alig pár méterre a kerítésen túl szabad, de
milyenszabademberek.[„százméterenkeresztülvoltegyilyenfigyelőtorony,dehanem
arranézettazőr,akkorazonadrótkerítésenátlehetettugrani.azokszöktek,akiktudták,
hogymivanakörnyezetben,hovamennek,merrevezetazútjuk,ésakikanyanyelvileg
beszélteka civilekkel.nekünk fogalmunkse volt, el se tudtukképzelni, hogyha innen
kimennénk,merrekellenemenni.”]Másokismondják,magamisészreveszem,mennyit
változtatott rajtama katonaság.Megváltozott a véleményem, a nézetemsokdologról,
megkomolyodtamésrengetegettanultam.arragondolok,haajóistenhazasegít–miért
nesegítenehaza–ésmegengedi,meglátnomédesanyámat,édesapámat,kisöcsémet,
aztfogommondani,hogynemvoltkárezértafélévért.nemfrázis,hogyezazéletiskolája
volt.ésmennyiremásgondolatokkalfogomfolytatniazegyetemitanulmányaimat,amire
annyira készültem, lecsökkentett igényekkel,mertmegtanultam, hogy így is lehet. azt
hiszem,hahazajutok,ésennélnagyobbörömötelsemtudokmostképzelniazéletben,
hahazajutokéstalálkozhatokújraszüleimmel,harántottlevesselésegydarabkenyérrel
fogadnak,akkorismegcsókolomérteédesanyámkezét.[„abeszélgetésenkívülmittud-
tunkcsinálni…acsajkámnakafedelébebelevéstemabicskámnak–akkormégvolt–a
hegyévelazokatavárosneveket,állomásokatésdátumokat,aholjártam,háténnekemaz
eltartottegy-kétnapig,aztánírtamanaplómat.Egyébkéntkintfeküdtünkanapon,hajó
naposidővolt.Hanem,akkorbújtunkbeasátorba.”]

Telnekanapok,egyikamásikután,észresemvesszükazidőmúlását,csakazon,
hogyhetenkéntmegkell borotválkozni. [„Mosdóvolt, zuhanyozóvalellátva,akkormég
nemvoltnagyonhidegezena területen,úgyhogy tudtunkmegfelelően tisztálkodni.és
mindenegyesalkalommal,aholegytáborbaérkeztünk,azótamárúgytudom,beistiltot-
tákaDDTnevezetűrovarirtót,amiiszonyúhatásúvolt,dekétségtelen,hogyegyilyenDDT
porral való kezelés mindenféle élősködőt kiirtott.”] [„ami a WC-t illeti, mivel elég sok
embertkellettkiszolgálni,olyantizenötméterhosszú,mélyreásottgödör,éselőtteegy
nyersfábólkészültülőke,aminsorbanültünkegymásmellett.Eznemvolttúlságosankul-
turált,dehaegyilyenmegtelt,akkorbetemettékésástakmelletteegymásikat.Devolt
olyanis,hogyvalakibeleesett,ésmárakkorszintekihúzniselehetett.”]ésavasárnapo-
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konszámoljuk,hánymúltelmár.Mostittakövetkező,június21.,nagyapámszületése
napja,ővajonhollehet,vajonmilehetvele?azutolsóhírszerintszombathelyenegylégi-
támadásbansebesültmeg,ő,akiazelsővilágháborútmindenkarcolásnélkülvégighar-
colta,mostnyugdíjasankellettilyetelszenvednie.

Mavagyunkkéthónapjafoglyok,istenem,milyenhosszú,ésmégishogyelrepült!arra
gondolok,amúltháborúfoglyaihosszúéveketszenvedtek,hogyanislehetettaztkibírni,
hiszenénmégmindigabbanreménykedem,hogyaszületésnapomra,augusztus19-re
hazaérek!

Mostanábanegyrenagyobbamozgolódásatáborokban.ésafogolyújság,amitbedo-
bálnakakerítésen,aztírja,hogy26-árabefejeződnekabéketárgyalások,július6-ramin-
denhadifoglyothazaengednek, kivéveazss-eket, akiketbüntetőtáborbavisznek.Már
innenisszállítottakel,dehogyhazavisznek-e,kitudja?[„afogolyújságotnyilvánafoglyok
adtákki,sokszorosítottákvalahogy,dehátazcsakolyanegylaposvolt,elején-hátulján
szövegek,németül.ésez,hogy26-rabefejeződnekabéketárgyalások,július6-raminden
hadifoglyothazaengednek,kivéveazss-ket,ezegyébkéntnemváltbe.”]

amozgolódásegyrenagyobb,majúnius22.van,németekmáraligvannakebbena
táborban,atiszteketiselszállították,állítólagFranciaországbaviszikőket.alegénységből
iselmentvagy700ember,szintemáraligmaradtunkitt.

Mareggelvagytízteherautóvalvittekembereketdolgozni,haestehazajönnek,hozzák
azújhíreketis.énváltozatlanulbizakodólélekkelváromazeseményeket,annakellenére,
hogyatáborfelétmárelvittékFranciaországba!

Voves,1945.július11.

Mátólkezdvekénytelenvagyokrövidebbrefogniazeseményekleírását,mertegyrejob-
banfogynaknaplómbanazüres lapok,ahazautazásreményepedigegyrecsökken,ki
tudja,mennyivanméghátra?

szóvalígytörtént:egyrefogyatkoztunkatáborban,előszöratiszteketvittékel,azután
szakmunkásokatkerestek,majdalegénységbőlszállítottakelvagy1000embert.azután
jöttaparancs,bekell temetniasátorhozásottgödröket.akoszt is javulmostanában,
többis.azután22-énelhagytukeztakarámot,átmentünkaz5-ösbe,állítólagezegyindí-
tókarám,vannakittrománok,litvánokis.Párnaputánss-vizsga,azutánátterelnekegy
másikkarámba,ittazellátásiszavarosabb:anémetekugyanmaguknakmindentmeg-
szerveznek,minketmegcsakszámolnak.[„általábanmindennapegyszervoltsorakozó,
mertakkorszámoltákmeg,hogyhányanvagyunk,vagyhányanszöktekmeg,vagyhiá-
nyoznak.ilyenalkalmakkor–hát,eztteljesenrapszodikusvolt–egyszercsakaztmond-
ták,hogy felemelniakarokat,ésakkorvégigjártak,ésbenézték.Hogykaptak-eelss-
eket,háténaztnemnagyontudom.Miközülünknem,mertközöttünkmagyarokvoltak,
nálunknemvoltakss-ek.”]Ebédresorakoztatnak,anémetekköpnek,amikormeglátják,
mitadnaknekünk:egy70litereskondérbaegycsomagspagettivanbelefőzve.[„Hát,ha
lehetettfélkiló…”]

Másnapreggelsorakozó,nemtudunksemmit,csakterelnek,hajtanak,mintazálla-
tokat.aligvanamerikaiőrség,ahogymegyünk,azútmellettgyümölcsfák,leverjükazéret-
lenalmát,körtét,aztesszükéhségünkben.átmegyünkafalun,ittsemállunkmeg,köz-
benegyrenagyobbahőség,márcsaktántorgunkafáradtságtól.acsizmavéresretörte
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alábam,beledagadtanagymelegtől,nemtudom,hogyanfogomestelehúzni.afaluután
megállunk,bevagonírozás,negyvenenmegyünkegyvagonba,kapunkazamerikaiaktól7
csomagot,egyszerreennyitmégnemisláttunk.őrségetsenagyon,várjuk,hogymerre
indulavonat,azmárbiztos,hogynemhaza:nyugatfeléindulunk.[„abelsőtáborparancs-
nokságmindenüttnémetvolt.Franciaországbakellettekmunkáranémethadifoglyok,és
őkerreacélraegynémetss-csoportot jelöltekki,azonbanakijelölésésazelindulás
közöttelteltidőbenahelyismerettelrendelkezőnémetekközülrengetegenelszökdöstek.
Márpediganémetprecizitásszerintpontosanstimmelniekellettalétszámnak,ésmivel
ebbenhiányvolt,őkeztmagyarokkalpótolták.Minekünkakkorfogalmunksemvoltarról,
hogy minket ss-ek helyett csapnak hozzá egy Franciaországba induló alakulatba.
Természetesen, előnyben részesítették saját embereiket és saját magukat.
Bevagoníroztak,azzalakülönbséggel,hogyitttalánhatvanat,demégazislehet,hogy
nyolcvanembert, sokszorállvaalig fértünkelegy-egymarhavagonban, ránkzártákaz
ajtót,éselindultavonat.”]

Háromnapos utazás következik, alagutak, viaduktok, hegyek, völgyek, azután
Franciaország.szétromboltpályaudvarok,métereshosszúafranciakenyér,ésmindenütt
azugatósfranciabeszéd.

Valahováváratlanulérkezünkmegéjszaka,felvernek,aligtudjukkisholminkatössze-
kapni,márisindulás:Vovesbanvagyunk.Csakkésőbbtudtukmeg,azértvisznekéjsza-
kánkéntvégigalakotthelyeken,mertafrancialakosságnémetss-eseknektart,leköp-
dös,kőveldobál,hameglát.Csakkésőbbderültki,BadKreuznachbananémettáborpa-
rancsnokságvelünkpótoltaamegszököttss-németeket,helyettükjutottunkide.

asátortáboravárosmelletteléggérendezett,méganémeteképítették.aligaludtunk,
reggelébresztő,sorakozó,megszámolnak–ezittnapontatöbbszörismétlődik–,azután
keresikazss-eket,felemeltkarralkellazorvoselőttelvonulni,mertazss-ekhónaalá
tetováltákazonosítószámukat.[„Ezasorsunkonnemváltoztatott–haegyszermárakkor
ottvoltunk,akkormárnemváltozottsemmi.Deottisegyteljesenkülönmagyarcsoport
voltunk,azss-ektőliselvoltunkkülönítve.énagimnáziumbanfrancianyelvettanultam
négyévenkeresztül,úgyhogyénvalamelyesttudtamvolnabeszélni,deezegyáltalánnem
érdekelteafranciákat,őkdarabszámrakértekennyiésennyifoglyot–hogyittss,vagy
nemss,hogymagyarvagynémet,azőketabszolútnemérdekelte.”]Ezutánkiválogatják
közülünkanemzetiségieket,CsetnekiBéciiselmegyacsehekkel,reméli,ígyhamarabb
hazajut. [„énnemhittemebben,hogyennek valamieredménye lesz, ésezért nem is
jelentkeztem.aBécivégülisaztánmégiscsakhamarabbérthaza,deőtsevittékhaza
rögtön.”]amisorsunkmegegyrerosszabbodik:aligkétnapigkapjukcsakazamerikai
ellátást,utánaafranciákveszikátazélelmezést.Ezaztjelenti,hogykezdődikakoplalás:
reggel-esteüresfekete,délbenugyancsaküresbableves.azutánközeledikanagyfrancia
ünnep,július14.,aBastillefelszabadítása,erreakosztunkisjavulegykicsit,mostcsak
kétszerkapunkenni,devalamiveljobbat.utánaperszejönennekisaböjtje,átkerülünk
egymásik,rendezőtáborba[„EzisVovesmellettvolt.”],ittugyanágyakisvannak(eddig
aföldön,betonpadlónaludtunk),ezzelszembenújrakezdődöttazéhezés,anapikoszt
megintcsakfekete–üresleves–feketeésegynapraegyszeletkenyér,ezismétlődiknap
mintnap.

a franciák tudományosandolgoznak,kiszámolják,mennyiazakalória,amivelmég
éppen az éhenhalás határán lehet tartani a hadifoglyokat, mi a minimális 6-700
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[„kilo”]kalóriahelyettnapi400-atkapunk,egyelőremégisélünk.afranciaorvosmégis
nehéz testi munkára alkalmasnakminősít valamennyiünket. szemre nem is fogyunk,
kezünk,lábunk,testünkmegdagad,ezisvalamibetegséglehet.[„Végülaztánnemdol-
goztunk Vovesban. De voltak, akiket kivittek ilyen mezőgazdasági munkára, nem is
tudom,milyenalaponválogattak.”]

lelkilegisazthiszem,amélypontonállok,hanemlenneittvelemaBibliám,nemis
tudom,hogyanbírnámezeketamegpróbáltatásokat.Minéltöbbetolvasom,annáltöbb
újmegújdolgottalálokbenneésrajtakeresztülasajátéletemben.Egyremeggondoltab-
bá,nyugodtabbátesz,gyengébbpillanataimbanmegnyugtat,aszenvedésbenmegerősít.
Mertittszenvedünk,ittszinteállandószenvedésazéletünk,akét-háromhónaposkopla-
lás,ázásaszabadban,aföldönalvás.Mozognialigmerünk,csakszédelgünkagyönge-
ségtől, hirtelen felállni nem is szabad, mert összeesel. a sorakozóknál általában 4-5
emberdőlkiasorból,ájulel.HogyhováistudsüllyedniazemberaXX.században,itta
híres nyugati, francia civilizációban. [„Megállapítottuk, hogy az őröket a csőcselékből
szedtékössze.nemkatonákvoltakazok–akitösszeszedteképpenarraamunkáraés
akikvállalták.Merthátakkorazértmégnagyéhezésvoltapolgárilakosságkörébenis,
úgyhogy ezekből állt össze az őrség.”] Hát ilyen a kulturált amerikai, az udvariasnak,
műveltnekismertfrancia?nem,eztaszenvedéstsohasemlehetelfelejteni.CsakaBiblia
nyugtatmegmegint,azegyikzsoltárbaneztolvasom:„reádbízomlelkemet,Tementesz
megengemet,uram,hűségesistenem!”

(Ezutáncsakpárdátumotjegyzekfel,majdkésőbb,hamaradhely,talánrészleteseb-
benismegfogomírni.)

június29-énérkeztünkVovesba, ittnégyhetettöltöttünk.július28-ánakövetkező
állomásst.jeand’angely.Munkáraittsemvisznek.ésközbenjönnekahírekhazulról:
Magyarországaszovjettagállamalett,talánönálló?[„Eziscsakígyelterjedt,ottansok
mindent mondanak, aminek nem tudtunk a nyomára jutni, hogy honnan és miért.
Beszélik.”]Befejeződöttaberlinikonferencia,elkezdikanemzetiségekhazaszállítását.
[„Eztiscsakúgyhallottuk,demindenesetreaCsetnekiBécitakkorelőbb-utóbbelvitték
tőlünk.”]

Maaugusztus20.,szt.istvánnapja,családinévnapunk.Tegnapis,maisgondolatban
állandóanotthonvagyok,madélelőttelővettemaztapárlevelet,amitanyától,aputólőriz-
getek,azokatolvasgatomszázszorésszázszor.[„Ezeket,perszemégafogságelőttkap-
tam.”]Valamimegmagyarázhatatlanérzés:nemsokáramegyünktovább.

ittafranciákkerek,barna,vagyinkábbfeketekenyeretadnak,hatunknak,nyolcunk-
nak,néhatizenkettőnekegyet.afelosztásmindiggondotokoz,mindenmértaniismere-
temetösszeszedvekészítettemegykenyérosztótpapírból,azótapontosazelosztás![„st.
jeanD’angely–nemsokraemlékszekbelőle.ottisdrótkerítésekkörben,őrtornyokmin-
densarkon,megmégsűrűbbenis,éssemmiegyéb.Egynagy,régiépület,ilyengépcsar-
nok,amiteljesenkivoltürítve,abbanvoltunk.[„Mindentáborban,amikorbeérkeztünk,
sorakozásésmotozásvolt.amotozásazattólfüggött,hogymilyenemberekvoltakotta
motozásrakirendelve–azalapazvolt,hogymindenkirakjonlemindent,aminálavan,
magaeléaföldre,ésakkorennekvégigjártakasorbanéskinekamitetszett,aztelvette.
Ebbenmindegyformavolt,akülönbségannyivolt,hogyminélkésőbb,annálkevesebb
maradtmeg nálunk, énnekem végül a kanalam, az amagyar, négyszögletes csajkám
maradtmeg.”]
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iX.3. Poitiers.Beváltamegérzésem:augusztus21-énindultunktovább,valahogyan
azazérzésem,különösenategnapinapokhatásaalatt,hogyfordulópontezafogolysors-
ban:eddigmindignyugatfelémentünk,egyretávolabbazotthontól,mostkeletreindul-
tunk.[„olyanegynapigtartottazútkörülbelül.Marhavagonokbabevoltunkzárva,még
levegőisaligvolt,fénymegsemmi.”]ittaztbeszélik,ezegymunkatábor,ésinnenmár
voltak,akikhazafeléindultak.ittakosztisjavultvalamelyest,kaptunkkenyeret,sajtot,
túrót,estemelegvacsorát,legalábbisakezdetben,azutánújramindenarégi,jönakop-
lalás.Ezatáboramélypont,itt12magyarhaltmeg,azegyiketegyfranciaőrvéletlenül,
szórakozásból(?)lelőtte,amikortakarodóutánadeszkabarakkfalátembermagasságban
egygéppisztolysorozattallőttevégig,atöbbiéhenhalt.[„afranciafogságbanakegyetlen-
ségneknemvolthatára.Előfordultnemegyszer,hogyazőrtoronybanállófranciagéppisz-
tolyávalvégiglőtteabarakkfábólkészültdeszkabarakknakafalait,olyanembermagas-
ságban,ezazt jelentette,hogyhavalakinemfeküdtleatakarodóidejére,hanemállva
maradt, az azt el is találta. ésakkor amellettemálló, az egyik éppena vécéreakart
kimenni,felállt,éshátazottisesettössze.Tehátamikoratakarodóvolt,abbanapilla-
natbanfeküdtünkabetonpadlóra.”]amotozáskorittmindentelszednektőlünk:bakan-
csot,cipőt,méganadrágotis.areggelielőttsorakozóazászló,afranciatrikolórfelhúzá-
sa.Miingben,alsónadrágbansorakozunk,atáborparancsnokaerreéktelenharagrager-
jed,elrendeliazelkobozottfelsőruhákvisszaadását.Persze,asajátjátsenkisemtalálja,
válogatunk,kinekmijut.[„akkormégmitisztességes,rendesmagyaröltözékbenérkez-
tünk.Körbeállítottak,ésazaparancsvoltkiadva,hogymindenkiafelsőruházatátésa
cipőjétvessele,úgyhogyottálltazegésztáboregyszálingben,gatyában.afelsőruhákat
pillanatokalattösszekapták,mertelakartákadni.Beraktákegynagysátorba,ottvoltak
hegyén-hátánhányva.afranciatáborokbanazvoltaszokás,hogymindenreggelhatóra-
korvoltazébresztőésakkoreljátszottákaMarseillaise-t,afranciahimnuszt,ésaddigra
ki kellett vonulni az egész táborban, sorban állva, vigyázva. amikor is a himnusz első
hangjairakijöttatáborparancsnok,egyezredes,rettenetesharagragerjedt,hogylehetígy
megbecsmérelniafranciatrikolórt,hogyideingben-gatyábanállnakkiahadifoglyok?”]
Ha valakinek valamijemég ezekután ismegmaradt, azt eladja a franciáknak, itt úgy
mondjuk:elugratja.Mertafranciákmindentmegvesznek,mimindenteladunkélelmisze-
rért.

X. 8. Poitiers. Beleolvasgatva naplómba látom,mennyire hézagos, hiányosmost a
végefelé.Defogytánapapírésfogytánazerőis.Kitudja,nemissejtjük,mikorjutunk
haza.Csakazidőrohan,márfélévevagyokhadifogoly,ésegyévvelezelőttvonultambe!
Maéjjelisotthonvoltamálmomban,énmostcsakígymehetekhaza.abeharangozott
dátumok,anagydátumok,Péter-Pál,azaratás,szentistvánnapja,aszüretmármind
elmúltak,ésmégmindigsemmikilátás,mindenreménytelen.ideisazzalérkeztünk,hogy
csakpáróráraállunkmeg,éslassan(dehogyislassan,hiszenazidőúgyrohan)amáso-
dikhónapottöltjükitt.ugyanmithozakövetkezőnagydátum,aszeretetünnepe,akará-
csony?Vajonmégmerhetünkremélni?

azutánasegítségegészenváratlanulérkezik.Megsegítettajóisten:[„Markói”]Béla
bekerültegyfranciakonyhára,esténkéntonnanhozegynagy,üreskonzervesedényben
főzeléket,húst,kenyeret(azedényolyan,mintamibenlosonconatisztiétkezdébőlapa
vadászkutyáinakhoztákazételmaradékot).azthiszem,ezmentettemegazéletemet,az
ittenitáborikosztkétszersárgarépa,vízbenfőzvevagynyersen,egy-kétszeletkenyérrel.
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Mostanábanmárnaponta4-5magyarhaléhen,seresterBandi,FáskerthyPéter,Kammel
Béla,staufferBandi[„Ezekisiskolatársakvoltak,csakmásrészlegheztartoztak.Dehogy
hovavalósiakvoltak,nemtudom.akkorramárahatunkbólcsakegyetlenegyvoltmég
talánvelem,aMarkóiBéci.azamerikaitáborokbanmégegyüttvoltunk,deafranciáknál,
ott, ahogy ez nekik éppen eszükbe jött, úgy csoportosítottak ide-oda.”], az ismerősök
közül,ésatöbbi,asok-sokismeretlenmagyar.Ezvalamigyárépületraktáralehetett,itt
isbetononfekszünk,szalmán,mindenkinekjutvagykétmarékkal.reggelente,akinem
mozdul,aztelviszik,agyengélkedőnpróbáljákélesztgetni,legtöbbszörhiába…Korábban
aztírtam:„Ezamélypont!”akkormégeztnemismertem,nemismertemvolnaelképzel-
ni. [„akonzervgyárnakegynagycsarnokábanvoltunk,ahonnana termelőgépeketmár
mindleszerelték,azegyüresbetonalapú,betonpadlójúhatalmasnagyépületvolt.azezer
körülilétszámszámárabedobtakvagyegykocsiravalószalmát,aztmondták,hogyezen
osztozzatok, el lehet képzelni, hogyebbőlmennyi jutottmagunkalá, úgyhogy szintea
betonon feküdtünk. és a sárgarépa, az úgy nem is nagyon tápláló dolog, de nekünk
semmimástnemadtakenni,mintasárgarépátnyersenreggelire,vagyasárgarépátvíz-
benfőzveebédre.Eznégyhétenkeresztülment,csakasárgarépavolt.[„Ezazegyoldalú
ésrendkívülkevéskalóriáttartalmazótáplálkozáshozkaptunkegykerekkenyeret,kilós
kenyeret,tizenkettővagytizennégyfőrészéreegynapra.”]aberukkolásomkor72-74kiló
voltam,ottfogytunkleannyira,hogy44kiló,vagymennyivoltam.Csontésbőr.zörgötta
csontunk.reggelenteavöröskeresztesekkörbejártak,ésmindenreggelkét-háromhalot-
tatválogattakki,akikmárnemébredtekföl.énmellettemmásodiknakvagyharmadiknak
feküdtegynévrokonom,őtisEördöghnekhívták,Bertalan.ittmárnemnagyonvoltlehe-
tőségünkapontos,precíztisztálkodásra,taláncsakegyetlenvízcsapvolt,ésaztűntfel
nekünk,hogyezaBercimindenétkezéselőtt,mindenétkezésután,napontatöbbszöris
mosta,súroltaakezét.Minthaotthonlettvolna,atörölközőjétakétujjaközéösszecsip-
pentve fogtameg, hogy nehogy összepiszkítsa akkor is a kezét.Mondtuk is, hogy aki
ennyirekényes,annakaszervezetenincsfelvértezveazellenaszámtalanfertőzésellen,
amibenittrészünkvolt,mertittmárbővenvoltrészünktetű,bolhaésmindenféleízeltlá-
búnakatámadásában,éskézzelszedtükegymásbólatetűt.Dehátperszemegszabadul-
ninemlehetetttőle.szerencsétlen,nemisélttovább,talánegyhétmúlvameghaltvala-
mifélefertőzésben.akiannyiralevoltgyöngülve,hogymárfelkelnisebírt,azokatelvitték
egyilyenkórházszerűhelyiségbe,deottsesokattörődtekvele.Ebbenatáborbannagyon
sokanmeghaltakamagyarhadifogolytársakközül,másforrásokbólolvastamarról,körül-
belülnyolcszázanvoltunk,akikkelebbeafranciahadifogságba,ss-ekpótlásáraelküld-
tek,ésebbőlanyolcszázbólabbanatáborbanösszesenaligkettőszázmaradt.ésatöb-
biek–énnemmondom,hogyvalamennyienmeghaltak,denemegyreggelenébredtem
úgy,hogyatőlemmásodikvagyharmadiktávolságrafekvőhadifogolytársammárnem
ébredtfel.[„amikorafranciahadifogságbakerültünk,énakkornemsokattudtamhadi-
fogolykéntarról,hogymilyenviszonyokvannakoroszországban,azoroszhadifoglyokkal.
aztánutána,évekkelkésőbbrájöttemarra,hogynemvoltegycsipetnyivelkönnyebbdol-
gunkottafranciákfogságában,akikrendkívülkegyetlenmódonbántakahadifoglyokkal,
márúgyis,mintanémetekkel,akikazellenségeikvoltak.Ezkülönösképpnagyonisköz-
rejátszott,mertss-ekkelvoltunkösszekeverve.”]

X.16. aztbeszélik,afranciákultimátumotkaptakazamerikaiaktól, jelentsék,hány
munkaképtelenhadifogolyvanazamerikaiaktólátvettegészségesszállítmányból. itt is
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vasárnap–megintvasárnap–egyváratlanorvosivizsgálat,amerikaiéssvájcivöröske-
resztesorvosokjöttek,amagyarok80%-átmunkaképtelennekminősítették.Hogyezmit
jelent,nemtudjuk,aztbeszélik,elvisznekinnenegyamerikaitáborba,amerikaiellátásra,
aholorvosiellenőrzésmellettfelerősítenek.

X.20. Egyesztendő!istenem,maegyesztendejereggelnyolckorédesanyámbúcsú-
csókjátmégérezveléptembealosoncilaktanyakapuján!Mennyimindentörténtazóta!
Vajonmilyenleszakövetkezőesztendő,vajonmithozajövő?Meglátomédesanyámat,
édesapámat?

Bélamárnincsakonyhán,valahogyannemisbánjuk,ameddigottvolt,azisjóvolt,
mostisleszmajdvalahogy.

Xi.10. losoncvisszatérésénekünnepe,háteztsemünnepeljükotthon.nézegetemaz
otthonifényképeket,anyáékmegatablóképemazérettségiről,másnemismaradtmeg.
akirecsakránézek,felmerülbennemakérdés,miislehetvele?Milyenborzalmasdolog
isaháború,senkitsemkímél,belegázolmindenkiéletébe.

Úgylátszik,mégiscsaktörténikvalami,lassanjavulnakakörülmények,kiköltöztünk
asteinbarakkból,végeakövönalvásnak.igaz,ittmostenyheazidő,deezabarakkjóval
melegebbis,ittnem700-anvagyunk,„csak”120-an.[„afranciatáborokbanmárasátor-
lapsevoltmeg.aszerencsénkazvolt,hogyatengerparthozközelteltekatélinapok,és
ezértottmárnemvoltannyirahideg,atengerpartmellettfagyritkánvolt.”]éságyainkis
vannak,alighisszük,ahéthónaposhadifogságótaelőszöralszunkágyban.Vanhárom
kályha is, folyamatosanfűtjük, tüzelő iskerülmindigvalahonnan,mégsütnivaló is,ha
másnem,anyerssárgarépátpirítjuk.Mostpárnapjaegyamerikaiélelmiszer-szállítmány
érkezett,a franciaőrségnemakartaa teherautókatbeengednia táborba,őkakarták
átvenniaszállítmányt,erreegyszerűenkeresztülhajtottakakapunésakonyharaktára
mellettálltakmeg.[„avöröskeresztrendszeresenellenőrizteatáborokbanlévőviszonyo-
kat,ésakkorfedeztékfel,hogymiennyireleromlottállapotbanvagyunk,azutánatábor
vezetőségénekadtákkiazultimátumot,hogyaddigis,amígminketkinemtudnakmen-
teni,kinemtudnakszállítani,addig isemberi táplálékotadjanaknekünk,deerremár
nemkerültsor,mertőkmaguk,azamerikaiakhoztákteherautó-számraazélelmet.soha
nem felejtem el, egy néger sofőr vezette a hatalmas nagy teherautót, megrakvamár
ismert reggelizőcsomagokkal,a franciaőrségakapunálútjátakartaállni,ezazonban
gáztadott,keresztültörteavékonydrótkerítést,atáborközepénmegállt,felugrottateher-
autótetejére,éskétkézzelszórtaközénkareggelizőcsomagokat.Ezvoltazelső,hogy
mástiskaptunkenni,mintsárgarépát.gyorsanettünk,denemjutottebbőlannyi,hogy
problémánklettvolna–hátellehetképzelni,asokezeremberszámáraszintecsakpár
falatjutott.”]ajavulásrögtönészreisvehetőakosztunkon:márvanbableves,cukrosfőtt
tészta,akenyérisegyretöbb.Bélaisvisszajutottakonyhára,inneniscsurran-cseppen
valami.igaz,ezafranciakonyhanemvalamiluxus,denéhaakadhúsis,amúltkorihagy-
mássültegészenotthoniasvolt.

Xi. 23. a múltkor összeírtak minket, akik munkaképtelenek voltunk, most jött a
parancs,péntekenindulunk.Bélamostmárvéglegesenbefejezteamunkát,ezalkalom-
malsajátakaratából.azutóbbinapokbanigenjóléltünkebből,vettünkkenyeretisdohá-
nyért,megmégzsoldot iskaptunk francia frankban. [„amikormegszabadultam,akkor
kaptam,ésazvalamiszáz-egynéhánypengőttettki,amiakkoregydobozgyufátért.De
ottiscserélgettünkadrótkerítésenkeresztül,mertacigarettáértmindentlehetettkapni,
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hamégegyáltalánmaradtacigarettábólegypárdarab.Civilekjöttekide,kértékacigaret-
tátéshoztakélelmetis,megsokszoraruhaneműtis,mertazzalishíjábanvoltunk.agim-
náziumban,losoncontizenötéveskortólkezdvefranciátvagyangoltlehetettválasztani,
énafranciátválasztottam.nagyonjótanárunkvolt,ésnagyonhamarmegtanultunk,ő
nemisanyelvtanra,hanemabeszédrehelyezteafőhangsúlyt,ésezértezutánénotta
francia fogságban gyakran tolmácskodtam, fordítottam, segítettemazoknak, akik nem
értettékanyelvet.ésebbőliscsöppentvalami.”]Egypárizsimagyarpaplátogatottmeg,
azzalvigasztalt,amagyarok3-4hétmúlvaszabadoklesznek.általamostsikerültelőször
avatikánipostánkeresztül írnihaza,nemnagyonbizakodok,hogyhazaér,bárcsakmi-
előbbérkeznénkmeg![„Ezalevélsemjutotthaza…”]

Xi.28. Egyszellősamerikaisátorbanemeleteságyamon,pokrócbaburkolódzvaülök,
térdemenanaplóm, íroma folytatást.Háteznemálom, valóság!amerikai fogságban
vagyunk(ahadifogságegyáltalánnemöröm,mégisvannakfokozatok!).Hátsikerültátvé-
szelniakoplalástafranciáknálVovesban,akirablásunkatst.jeand’angelyben,asárga-
répakúrátPoitiers-ben,ésmostittvagyunkMaillyleCampban.igazsátorban,dekapunk
kétmeleg pokrócot, volt orvosi vizsgálat, állandó orvosi ellenőrzés, a tetűk kiirtásával
kezdték,fehérporralszórtakbeminket,aruhánkat,asátorokat,apokrócokat,minden
holminkat,ésegycsapásravégeavakaródzásnak,atetvészkedésnek,aminekafranci-
áknálmestereivoltunk.[„ilyenporszórókkaljöttekasátrakba,végigszórtákasátrakat,a
fekhelyeketésmimagunkat,méganadrágbaisbelefújtak,elöl-hátul,ezvoltaDDTnevű
rovarirtószer.Félóránbelülmindenféleélősködőtkiirtott,nemvoltegyetlenegytetű.”]
Ellátásunk álomszerű, szanatóriumi, háromszori meleg étkezés, tejeskávé, kakaó és
kenyér bőséggel. [„amikor jött a svájci orvosi bizottság, és látták, hogy csontra-bőrre
vagyunklefogyva,úgydöntött,hogyelviszegyilyenfeljavítótáborba,Mailly leCampba.
Ebbenatáborbanmárnemvoltunkkülönválasztva,összevoltunkkevervenémetekkel,
abbanasátorban,amelyikbenénlaktam,talánmégegymagyarvoltrajtamkívül,atöb-
bieknémetek.azelsőidőszakbanorvosiprecizitássalügyeltekarra,hogyateljesenlefo-
gyott, lesoványodott szervezetnehogy túl sokételt kapjon, úgyhogy rendkívül precízen
adagoltreggeli,ebéd,vacsoravolt,nagyonkevés,mindigéhenmaradtunk.afiatalszer-
vezethamarregenerálódik,aztánrendkívülrövididőalattvisszanyertükazeredetitest-
súlyt.MaillyleCampnakmondjuknémilegpropagandaízeisvolt,mertnemakartákazt,
hogyhazakerüljenekolyanemberek,akikcsonttá-bőrrévannaklesoványodva,úgyhogyitt
valóbanfeliserősödtünk.”]atáborszépenrendezett,aszervezéstperszeittisanémetek
intézik.aminthalljuk,ezegygyűjtőtábor,aholafranciáknálazéhenhalástólmegmentett
hadifoglyokegészségénekhelyreállításafolyik.anémetekszerintinnenmárahazaszállí-
táskövetkezik.Mesélik,voltittmárvagy200magyar,azokategyorosztisztvittehaza.

Xii.8. Mikulásnapja.Ködös,esőtőlcsillogóutcák,sültgesztenyeillataalevegőben,
pirosfénybenúszókirakatok,ilyenvoltotthonaMikulás.itt,afűtetlensátorbanvacogunk,
kintesikazeső,ígyvárjukazidőmúlását.istenem,vajonotthonegyüttvanacsaládezen
azelső,békésMikulás-napon?

Hazaérkeztem!

Xii.12-én délutánelhoztakamásikcampból,amibenalegkellemetlenebb,hogyelválasz-
tottakBélátólis.itt,aholnincsennevünk,csakszámunk,darabszámradobálnakide-oda,
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csakalétszámmeglegyen.akatonaságésfőkéntahadifogságlegnehezebbnapjaivaló-
banösszekovácsoltákbarátságunkat,mostittszéjjelszakítottak.Pedighányszortervez-
gettük,hogyegyüttmegyünkhaza.Mosttanultammegaztis,mennyireigazamondás,
azigazibarátságamegpróbáltatásokbanmutatkozikmegigazán.ésvalóban,haőnem
lettvolna,nemistudom,hogyantudtamvolnaátvészelniahaláltábornehéznapjait,ő
segítettéletbenmaradniapoitiers-iéhezésidején.nagyonfájtazelválás,láttam,őiselér-
zékenyülvebúcsúzott,miközbenarcképesigazolványombólkivettemfényképemet,mást
nemtudtamnekibúcsúzásuladni.reméljük,ígykülönismegsegítéshazasegítajóisten.

négynapjavagyunkmárebbenazújtáborban,egyrevárjukatovábbszállítást.Egyre
bizonytalanabbaza reménységünk,hogykarácsonyrahazamegyünk,pedigdeszép is
lenne! itt azt beszélik, egy Bécsmelletti gyűjtőhelyre kerülünk, reméljük,majd onnan
azutánmárgyorsanhaza!ittegyébkéntelégjóazellátásunk,ízletesafőttétel,kenyéris
vanbőven.sátrunkugyankicsitszellős,ágyaknincsenek,földönfekszünk,énegészena
bejáratnál,aminekazazelőnye,hogyhárompokrócotkapok.itt,báregésznapcsakfek-
szem,azidőjobbantelik,mozgalmasabbazélet.amúlthétenkaptunkdohányt,zsilettet,
fogkefétésszappantis.ruhátisosztottak,dearróllemaradtam,ígyadohányonvettem
egyjóerősbakancsotmagamnak.Felerősödveajókosztmellettkezdekújrarászoknia
dohányzásra,perszenemolyannagyon:anapiadagommindössze3-4cigaretta.Ezzela
koszttalmégtalándolgozniistudnék,jólugyanritkánlakom,mégistartalmasabb,mint
Poitiers-banaháromliterkekszleves.alegjellemzőbbebbenatáborbanatisztaság,igaz,
nemmindigmosdunkmindennap,haalavórbanközbenavízmegfagy!Mégisazameri-
kaiaknakköszönhetjük,hogyteljesenmegszabadítottakatetvektől.Márcsaktávoli,kel-
lemetlenemlékPoitiers,aholarendszeresmosdásmellettmegtanultunktetvészkedni:
napontaháromszorvizsgáltukátvalamennyifelső-ésalsóruházatunkvarrásait,hajtásait
ésfogtukösszeaz50-60tetűt!

Xii.17. Egyhétmúlvakarácsony.anapokmostegyhangúbbantelnek,pedigaz idő
felettcsakúgyleheturalkodni,hamindigvalamielfoglaltságotsikerültalálni.időtöltésből
számolok, a számok oszthatóságát próbálom felidézni, rádiós kapcsolásokat rajzolok
emlékezetből.azebédésavacsoravárásaisidőtöltés,akenyéradagszétosztása,vára-
kozásarepetára,hogyjussonegykicsittöbbisnéha.Várjukadohányosztást,akórháziak
mármegiskapták,nonemmindetakaromelszívni,inkábbvásárlásrahasználom.azután
megkészülődünkakarácsonyra,ésjönnekarémhírekis.akerítésnélbeszéltemBélával,
misénvoltak,otthallotta,hogyazoroszokjanuár7-énkimennekMagyarországról.[„Egy
»kis«tévedés,csak1990–91-benmentekki…”]

Xii.26. Karácsonymásodnapja,pokrócombaburkolvaülökaszalmazsákomon,térde-
menaz„asztallapom”,rajtaanapló.azajtónbehallatszikahangszóró,németésameri-
kaitánclemezek,nemsokárahíreketmondanak.Kintsármindenütt,nemiskívánkozunk
aszabadba.Pedigazidőigenenyhe,sokkalmelegebbvan,minttavalyilyenkor.Hátnem
ilyennekképzeltemeztakarácsonyt,demenjünkcsaksorbanazeseményekkel:

24-éndélutántemplombanvoltam,hatalmas,simafábólkészültfeszületazoltáron,
jobbra-balra3-3gyertya,balraszószék,jobbraegykicsinykarácsonyfa.[„Bentatáborban
voltegy,úgytudom,hogysátorvagyépület,tehátilyenrögtönzötttemplomvolt.apapper-
szefranciavolt,deénrendesenértettemaprédikációt.”]alelkészrövidprédikációjában
párhuzambaállítottaaminehézhelyzetünket,afogságbanszeretteinktőltávoltöltöttszo-
morúkarácsonyunkatésjézusszületésétazistállóban,jászolban.Egyetlenajándék,amit
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ittkapunk,egybenalegnagyobbis,amitkaphatunk:akisjézusjönelhozzánk,ésezt
nemvehetikeltőlünkőrzőink,hiábatartanaksátorban,földönfekve.Esteasátorbanmi
is tartottunk egy kis, bensőséges karácsonyestet,megemlékezést. néhány karácsonyi
énekelénekléseutánasátorparancsnokunkolvastafelaBibliábólakarácsonyievangé-
liumot,majdegykarácsonyilegendafelolvasásautánakövetkezőketmondotta:„amikor
idejöttünkésebbenasátorban,mintidegenek,összetalálkoztunk,mindegyikünklelké-
benéltaremény,hogyeztakarácsonytmárotthon,szeretteinkkörébenfogjuktölteni.és
ahogyanközeledettazünnep,azutánelérkezettamaieste,mimégmindigittvagyunk.
Feküdjünkhátleaszalmazsákra,hunyjukbeaszemünketésrepüljünkhazagondolat-
ban,ígytalánkönnyebbleszezeketazórákateltölteni!”Befejezésülaztkívántaminden-
kinek,hogylegkésőbbjanuárbanmindenkiérkezzenhaza.Bárcsakigazalenne!Végülmi,
magyarokénekeltünknéhánymagyarkarácsonyiéneket.

azamerikaiakakarácsonyrólteljesenmegfeledkeztek,sőtkarácsonynapjáraakony-
hánvízsemvolt,azebédetsemtudtákmegfőzni,ésavacsorátiscsakéjfélutánkaptuk
meg,igaz,hogyezlegalábbünnepivolt,csirkehús,ilyetnemettünkegyesztendeje.[„ott
sátorban laktunk, talán ketten-hárman voltunk magyarok, a sátorparancsnok az egy
németfiúvolt,egyetemista.őtartottegyrövidkarácsonyimegemlékezéstnémetül,és
emlékszem,aztmondta,sohanemszabadareménytfeladni,mertmimindnyájaninnen
hazafogunktérni,ésakövetkezőkarácsonytmárnemitttöltjük.aBibliámonkívülezvolt
azegyetlenvallásosélményem.”]

i.12. Úgyérkeztünkebbeazújesztendőbe,hogyaligtűntfel.szilveszterestéjénme-
gintistentiszteletenvoltam,utánaasátorbantartottunkegykisünnepségetéskívántunk
egymásnakmegmagunknakisegyboldogabbújesztendőt.sátorparancsnokunkmon-
dotta:„Vegyükaztisészre,hogymennyittanulhattunkazelmúltesztendőszenvedéseiből
is,vegyükészreazÚrvezérlőkezét,akieddigismegőrzött,erőtadottasokembertelen
szenvedéselviselésére, aki vigyázhozzátartozóinkra éshazavezet hozzájuk. Tanuljunk
meghinni,hiszennekünkisszólazüzenet:Eredjel,fiam,atehitedmegtartotttéged.”

Egyre mozgalmasabb az életünk, nagy tempóban készülnek az elbocsátó levelek,
ezekszerintrövidesenmegindulaszállítás.Mindensátorrasorkerül,mamiisaláírtukaz
iratokat(azamerikaiaknyilvántartásirendszere,mintabűnözőké,ujjlenyomatainkfelvé-
telével történt). Közben sátorparancsnokunkkal is összebarátkoztam, ideadta olvasni
egyetlenkönyvét,goetheFaustját,jógyakorlás,egyrejobbanértemanémetnyelvet.

nemsokáraletelika9.hónaphadifogságombanésa15.bevonulásomóta.Vajonmi
van szüleimmel, családommal? Tegnap levelet kaptam, az egyetlent fogságom alatt,
svájcból,Köglerjenőbácsiékismerősétől,őksemtudnaksemmitazotthoniakról,csak
liliéktől kaptak pár sort. Ha ők megvannak, akkor talán rajtuk keresztül eljutok
anyáékhoz.[„édesapámékhármanvoltaktestvérek,egybátyjavoltésegynővére,ésa
Köglerjenőbácsiennekanővérénekvoltaférje.Voltegyleányuk,alili,őakkortizenhét-
tizennyolcéves lehetett,aháborúalattkintvoltsvájcban,egysvájcicsaládnál,őtoda
menekítették.amikorkimentünk,akkorédesanyámeztacímet is felírta,merthogyha
mindenkötélszakad,valakiteltudjakérni.Egyetlenegyszerlehetettafogolytáborbólírni,
ilyenelőrenyomtatottvékonykispapír,énabbanbiztosvoltam,hogyaszüleimlosoncon
nemtalálhatók, tehát losoncicímrenemtudok írni,Magyarországonacsaládrólazén
édesanyámrévénvoltegyetlenhely,ahovaírhattamvolna,ezaBalatonmellettFonyódon
volt, de azt se hittem, hogy ott egyáltalán van valaki. a svájci címre írtam, kaptam is
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választ,hogyőksajnosazotthoniakrólsemmiinformációvalnemrendelkeznek,mertaz
unokahúgom már régen, a háború végén visszautazott, és azóta nekik nincs
Magyarországgal kapcsolatuk. édesanyám nagyon vallásos asszony volt, a Kaszap
istvánhoz imádkozott és azt mondta, hogyha egyszer hazahozod az én fiamat, akiről
semmihíremnincs,akkormegígérem,hogymégbuzgóbbkatolikusleszek.amikormár
MaillyleCampbanvoltamésalegelsőcsapatszlovákfiúkkaltudtamhazaüzenniésegy
címethazaküldeni,akkorkaptamegazelsőhírtarról,hogyénegyáltalánélek.Csetneki
Béci csehszlováknak vallottamagát, és őket hamarább hazaküldték, a húga írt édes-
anyámnak egy pársoros levelet azzal, hogy együtt voltunk hadifogolytáborban, és én
élek.”]

ii.27. Elindultazelsőszerelvényamagyarokkalhazafelé!azelsővelatiszteketvitték,
akövetkezőtiii.7-reígérik.ahangulatisegyreidegesebbközöttünk,Bélaegyreazthaj-
togatja: „meglátjátok, visszavisznek minket a franciákhoz!” ő néha nagyon elhagyja
magát,hálaistennekengemezzelnemnagyontudbefolyásolni,nincsissemmiértelme,
hogy az ember a rossz lehetőségeket latolgassa, társai rossz hangulatának engedjen.
Eddigisátsegítettajóistenalegnagyobbmegpróbáltatásokon,nemhagyottmagamra,
ezutánisígylesz.Írtamhazaisédesanyámnak,háthaelőbbkapjameg,mintamihaza-
érkezésünk.Bármilyenpesszimistákisatöbbiek,énnemhagyommagam,csakhazaju-
tunkvégre,mégpedignemissokára.igaz,otthonróleléggéaggasztóhírekjönnek,mesé-
lik,azoroszokmindentelvesznek,ruhát,cipőt,órát,ékszert,mindegy,akkoriskészülünk
haza! [„a legelső csoportba azok kerültek bele, akik magyar anyanyelvűk voltak a
Felvidékről,deszlováknakvallottákmagukat.énnagyonkeveset tudtamszlovákul, az
osztálytársaim próbálkoztak és tanítottak, demindenkivel magyarul beszéltünk, tehát
nemvoltaménrászorulva,hogymegtanuljak.”]

iii.3. amásodikszerelvénylistájátisfelolvasták,mertazindulásúgytörténik,hogy
egyhosszúlistábólolvassákfelazoknevétéssorszámát,akikakövetkezőszerelvényben
indulnak.Ebbensemmiszabályosságotsemtudunkfelfedezni,néhaazegyiksátorteljes
létszámamegy,amásikbólmegegysem, ígyafelolvasásmindignagy izgalommal jár.
Ennek a felolvasásnak az az eredménye, hogy az indulásra várók ebben a táborban
maradtak,minketegymásikbaterelnekát.énmostmindeneddigiismerősömtőlelsza-
kadtam,teljesenidegenekközékerültem.ilyenafogolysors.11hónapjavagyokhadifo-
goly,azótateljesenmegváltozottbennemminden,csakegyszerűenbeletörődveazese-
ményekbe viselem el, amit el kell viselni. Egy görög bölcselőnél olvastam egyszer:
„számomraaznemlehetrossz,amitsajáterőmmelmegváltoztatninemtudok.”Eztst.
jeand’angelybenolvastam,ottigennagyszükségvoltazilyenbölcseletre,mostismeg-
győzazigazsága.afogolysorsotmásként,túlérzékenylélekkelnemlehetelviselnianélkül,
hogynemagunknakártanánkvele.Kerítést,páncéltkellvonnunkmagunkésakülvilág
eseményei,történéseiközé,csakígytudjukbelsőnyugalmunkatmegőrizni,fenntartani.
érhetbármilyenkellemetlenség,mintmostis,csakmosolygokrajta,úgysemtudommeg-
változtatni,hátakkorminekafáradozás.ésbízomajóistenben,eddigannyinehézségen
átsegített,mostishazafogvezetni,ésezértamajdaniörömértmindentellehetviselni.

iii. 7. Ma indult amásodik szerelvény, kaptak 40márkát, fekete ruhát, aminek a
hátáramárnincsahadifogolyfelirata,aPW[„PrisonerofWar,Prisonniereduguerre”]fel-
festve.Kaptakegypokrócot,voltmégegyfelületesmotozás,azutánindultakazállomás-
ra.MegjelentaTáboriÚtmutatóutolsószámais[„Ezisilyenamatőrszintű,sokszorosított
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újság.atáborparancsnokságakészítette,akikugyanolyanhadifoglyokvoltak,deazértők
jobbanfelvoltakszerelve.ottkonyhaisvolt,meghátaparancsnokságnakafoglyokról
vezetettnyilvántartásáhozszükségevolt,éstöbbekközött ilyen litografálásraalkalmas
felszerelésükisvolt.”],ebbenírják,hogy28-igebbőlatáborbólmindenkihazamegy!az
előző szerelvény útvonala Frankfurt,München, salzburg, Bécs,Komárom.Béla, akivel
közbenújraösszekerültem,hagyományosszerencséjénekköszönhetőenmegintbekerült
egyamerikaikonyhára,ígymegintjólélünk.

iii.17.Ma,vasárnapdélelőttzsongazegésztábor,azahírjárja,hogyrövidesenfelol-
vassákaharmadikszerelvénylistájátis.Délbenazutánhivatalossáisválikahír,század-
parancsnokunkmondja,hogyerrevalószínűenmégazestesorkerül.ahogyközelegaz
este,nyugtalanságunk,avárakozásisegyrefokozódik.énisvalahogyanúgyérzem,most
végretörténnifogvalami!azutánmáreste11,ésmégmindigsemmi.Engemiselönta
forróság,kirázahideg,aszívemisegyrehevesebbenver,denemiscsoda.Hiszenabör-
tönbenmégabűnözőispontosantudjaszabadulásaidejét,nekünkmegazutolsópercig
csakabizonytalanságjut.ElőveszemújraaBibliát,véletlenülittnyílikki:„Miértcsüggedsz
el lelkem, és miért nyughatatlankodol énbennem, bizony még hálákat adok az én
uramnakésszabadulásomistenének!”[„zsoltárok43:5”]ésamásikrészlet:„nemhágy
azÚr feljebbkísértetni,mintaztelszenvedhetitek.” [„1Kor.10-13”]Ezekasorokmeg-
nyugtatnak,késővan,lassanelszenderedem.álmombanutazokhaza,holvonaton,hol
gyalog,hollovon,demindighazaérek.Egyszerrecsakaszázadparancsnokszavariaszt:
„laci,hozdagyertyát!”szinteórákbatelik,amígfellobbanaláng,azutánelkezdiolvasni
anévsort,Dávidgergely582,Dávidjózsef397…azénszívemmegmajdkiugrikahelyé-
ből,ésmégcsakaközepéntart,egykisszünet,azutánfolytatja:„Ördögistván510…”[„a
sorszámvolt,azokközött,akikakkorhazautazásraki voltak jelölve.”]Hát igaz?ébren
vagyok, vagy álmodom?azutánegy cigaretta, utánamostmármegnyugodva fekszem
vissza,nagynehezenelalszom.Másnapreggelsorakozó,átmegyünkazindítótáborba,új
sátrak,kétpokrócésdélutánmárebédetiskapunk.

iii.24. Végreitthon!ittülökFonyódon,ésírommásfélesztendőscsavargásomtörté-
neténekbefejezőeseményeit(egészenfurcsaisméttollalírni).otthagytamabba,hogy
Bolbecbenátjöttünkazindítótáborba.ittazanégynapazindulásigszinteelrepült,azidő
repült,mertvégreláttukavégét!Voltelfoglaltságis,kaptunk40márkaútiellátmányt,
azutánruhaosztás,csomagolás,ésmárittisazindulásnapja,március14.,csütörtök,ez
iscsodálatos:anyámszületésnapjaezanap,ésmegszületettazénszabadságomis!Hej,
hatudná,szegény,deőúgyisbiztosanmegérzi!reggelfélhatkorébresztő,megesszükaz
utolsóamerikaireggelit,búcsúzásulmég,csakúgytessék-lássék,megmotoznak,hozhat-
tunkvolnaaköpenyalattmégegypárpokrócotis,hiszeneddigazzaltüzeltünk,annyivolt
belőle.azutazásmindigfelderít,hozvalamiváltozatosságot,demostezazutazásvalami
egészenmás!olyanvalószínűtlenmégmostisaszögesdrótokkalkerítetttábor,azőrség,
asátorváros,azútakapuig,ésvégremegnyílnakakapuk,aszabadságkapui!azállomá-
sonnemmarhavagon,személykocsibaszállunk,együttvagyunkaz ismerősökkel,Béla,
Matajózsi[„Márőtsemtudomazonosítani…”]ésatöbbiek.azutánhozzákazútiélelmet:
kenyér,vaj,hús,lekvár,sajt,mogyorókrém,igaz,mindezkétnapra,delegalábbegyszer
jóllakunk!

Délutánegykormegindulavonat, végreelindulunk!azútvonalMetz,saarbrücken,
BadKreuznach(nemhittemvolna,hogymégegyszerlátom),Mainz,Frankfurt,Würzburg,
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Fürth, nürnberg, itt átkelünk a Dunán. azután augsburg, München, salzburg – már
ausztria–,linz,Bécsésahatár:Hegyeshalom,győrésKomárom.Megállásnélküljövünk
egydarabig,útközbennémetfoglyokjönnekaszembenjövővonaton,televannakélelem-
mel,vásároltunkis,adtakis,mertamienkmárelfogyott.linzelőttegymellékvágányra
tolnak,ittálldogálunkegynapig.szembenegyszerbiaimenekülteket,kitelepítettnéme-
teketszállítóvonat, férfiak,nők,gyermekek,öregekszoronganakamarhavagonokban,
háromheteösszezárva.Hátezmégmindigaháború?Hiszenannakmáregyesztendeje
végevan.ésezek,mintazállatok,bezárva,bebörtönözve,elhagyvaotthonukat,hazáju-
kat,földjüket,hozzátartozóikat,miért?Miabűnük?Háborogalelkem,azutánmondják,
menjünkcsakhaza,majdmiismeglátjuk,mivármégránk.[„ottmárszemélykocsikba
ültettek,márplüsselbéleltülésekvoltak,úgyhogyottjódolgunkvolt,mikoraludnikellett.
ottmár amerikai kíséret nem volt, vasúti személyzet, kalauzok voltak. De ezek külön
fogolytranszportokvoltak,megállásnélkülmentünkazorosz részbenésMagyarország
területénis,akommunistaterületenúgyvittek,hogyhermetikusanvoltunkelzárva.”]

linzutánátmegyünkazoroszzónába.ahatáregyhíd,vagyegyórátálldogálunkrajta,
majdlassan,szintelépésbenelindulunk,átérünkamásikpartra.ittmároroszazőrség.
Összeisszorulaszívünk,megarraisgondolunk,máregykicsithazaértünk.

Másnapgyönyörűvidékenmegyünkát,azalpokhegyeiközöttkínlódikamozdony,az
emelkedőn minden méterért meg kell küzdenie. a kanyargós szerpentineken szinte
összeéravonatelejeésavége.averőfényestavaszinapsütésbenfenyőerdők,jellegzete-
senosztrákfaházak.lassanbealkonyodik,Bécsnekmárcsakafényeitlátjuk,afényeket,
mertmárnincselsötétítés.Egy-egyházablakánbenézünk,derégenláttunkilyet:függöny
azablakon,vetettágy,kényelmesbútorok.akikittélnek,azoknaktermészetes,nekünk
egyálomméglátniis!

reggelHegyeshalom,amagyarVöröskeresztkávévaléskenyérrel fogad, jómagyar
barna kenyér, kicsit keletlen, mégis jobban esik, mint az amerikai kalácskenyér.
[„rendkívülkülönlegesérzésvolt,amikorlinznélazamerikaiésszovjetmegszállásiöve-
zethatáránhaladtunkát.Emlékszem,egyfolyóhídjánakaközepénvoltazelsőszovjet
katonatiszt, akit megláttam, így jutottunk be a szovjet zónába. Bécset elkerülve már
hamarátértünkamagyarhatáron,ésnagyonnagykőesettleaszívünkről,amikorvégre
magyarbeszédethallottunkazállomásonsorakozóösszegyűltemberekközött.”]azután
délelőttgyőr,mindenüttnevetőarcok,azállomásonmindenkiahozzátartozóitkeresi,mi
megvigasztalunkmindenkit,majdjönnekatöbbiekis.Egyidősebbúrszámolbeazitteni
helyzetről,csodálkozom,mertszavaiközbenóvatosantekintgetkörül,kihallgatja,hogy
mitmesélnekünk,minthafélne?Későbbmondjais,ittmostaszabály:hallgatniarany.
Beszéladrágaságról,kérdezem,mitvehetnékazona300pengőn,amitbevonulásomóta
őrizgetekvégsőtartalékként(amikorelhoztam,apamajdnemfélhavikatonatisztifizetése
volt),mondjaabácsi,talánegydobozgyufát,vagyegyújságot!

EsteérkezünkKomáromba.Közbenhallgatomahíreket:akatonákmostnemkapnak
fizetést,aBalatonnálnagyharcokvoltak,azoroszokgarázdálkodnakmindenütt.azéjsza-
kát,azutolsót,mégavonatbantöltjük,amiszinteotthonunkvoltazegyhetesútalatt.én
islefekszemazülésen,lábamatkétderékszíjbadugom,hogyféligfekve,féligülvevala-
mennyitaludjak.reggelsorakozó,megyünkakomáromiigmándierődbe,ittleszazigazol-
tatás!ittismotozás,ss-vizsga,felemeltkarralmegyünkadoktorelőtt,azutánkihallgatás.
a kérdések kereszttüzében úgy érzemmagam, mint valami vádlott, mint egy bűnöző.
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Félórátfaggatnak,miértmentemönkéntkatonának,miértnincszsoldkönyvem.Minthaa
múltháborúutánizavarosidőketélnénk.Végre,nagyszerencsénkreamostérkezett1600
magyarközöttazelsőötvennelvégeztünk,kiléphetünkazerődbörtönszerű falaiközül,
mostmárigazánésvégreaszabadságba!aváróterembenegybajorországicsaládcso-
magjaitsegítjük,kapunkegykenyeretmegtízcigarettát,ezazelsőmunkávalszerzettjöve-
delmem![„Egyenkéntvizsgáltakmindenkit,aháborúsbűnösöketakartákkiválogatni.Egy
ilyenasztalelőttvonultunk,éskérdezték,hogykicsoda,micsoda?Miértmentemönkén-
teskéntaháborúba?aztmondtam,hogyazért,mertédesapámmalígyláttuklegjobbnak,
ésezzela téma levolt zárva, többvizsgálókérdésnemvolt.Milyen rangjavolt?Minket
akkorneveztekkikarpaszományosőrmesterré,amikormárnemvoltakatonaifegyelem,
eztalánszinteönkényesakciójavoltamiparancsnokunknak,hogyhátakkorhamárinnen
szanaszéjjelmentekahadifogságelőtt,akkornemenjetekcsillagnélkül.Eztakinevezést
viszontmárnemfogadtákelazittenikatonaialakulatok.Kaptunkegyszabadulólevelet,
egykispapírt,ésazzalmehetettki-kiasaját,általaismertlakcímenhazafelé.”]

reggel vonatra ülök, 8-kor már Fehérváron vagyok, innen 11-kor megy vonat Fo-
nyódra.[„anagyszüleimabudaiváralattlaktak,deaztteljesenszétbombázták,acsalá-
domanyaiágánakazegyetleningatlan,amilétezhetett,aTulipánvilla,azFonyódonvolt.
édesanyámtestvéreiközöttvoltegynővére,akisohanemmentférjhez,akimindigotthon
lakott,ésőnekinemislehetettvolnamásuttlakása,tehátnagyonjoggalbízhattamazon,
hogyittvalakitazédesanyámcsaládjábóltalálok.”]ittcsakazütközőnvanhely,aderék-
szíjjalodakötömmagam,ígybiztonságbanutazom.azutánsiófokelőtt,látvaasoklakat-
lan,feldúlt,kiraboltvillát,csakmostgondolokarra,milesz,haaTulipánhelyettiscsak
romokattalálok?Bizony,megrémülökagondolatrais,imádkoznikezdek,meginteszem-
bejutafranciafogságbanolvasottzsoltár:„Miértcsüggedszellelkem,ésmiértnyugha-
tatlankodol énbennem, bizony még hálákat adok az én uramnak és szabadító
istenemnek!”avonategyrelassabbanmegy,vagycsakénnekemtűnikígy,azutánittvan
Fonyódliget,ahalászcsárda,abakterház,majdegyzökkenés,megérkeztünk.Hátamra
kapomazsákotésindulokazismerősúton.atrafikajtónélkül,ablaktalanultátongaz
ürességtől,ezmegintfélelemmeltöltel.ahogyközeledekavillához,látom,valakidolgozik
azalsókertben.akapuelőttmegállok,aházáll,csakebbenalevéltelen,koratavasziidő-
benminthamegöregedettvolnaminden.azutánlemegyekazalsókertbe.nóranénidol-
gozikott,demárjöniselém.Kérdeznisemkell,mármondjais:anyáékPestmellettvan-
nak,nagykovácsiban[„apámékhazaérkezteklosoncra,aholakkormárszlovákuralom
volt.Visszamentekarégiházba,amitaháborúelőttbéreltek,amiaháborúalattfelvolt
forgatva, ki volt rabolva. a csehszlovák katonaság felkérte apámat, hogy lépjen be a
csehszlovák hadseregbe,mert közismert volt az ő szakértelme, különösen a lovakkal
kapcsolatban.akatonaságnakakkormégszámoslovasalakulatavolt,lóvalhúzotttüzér-
ség,ahatlóvalvontatottágyúkésalovas,lóhátonvonulóseregek,motorosalakulatok
nemisnagyonvoltak.őazonbanaztmondta,hogyegyalkalommalesküdöttfelamagyar-
ságára és a magyar katonaságára, ő ezt az esküjét nem szegi meg, nem lép be a
csehszlovákhadseregbe.Errefelmégegyszerfelszólították,ésaharmadikfelszólításra
aztmondták,hogykiutasítjáklosoncról.Felpakoltegylovaskocsit,kétlóval,éselindulta
határ felé.ahatárhozértek,akkorelvettékakét lovat,akocsit,ésaztmondták,hogy
ötvenkilós csomaggal mehet haza, Magyarországra. Így értek át ők Magyarországra.
Budán, nagykovácsiban kaptak egy házat, ahonnan viszont svábokat telepítettek ki
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németországba.Voltegykétkataszteriholdasszántóföldmellette, lovakvoltak,ésegy
csodálatosgyümölcsöskertvolt,úgyvoltakafáktelepítve,hogykoratavasztólazelsőcse-
resznyétőlkezdvekésőőszigmindenidőszakravoltvalami.ésédesapámpedig,hátértett
aföldműveléshez,őakkornemistudom,szerzettkétlovat,megkocsit,tűzifátszállított
azerdőbőlezzelalovakkal,úgyhogyőkottéltek.”],apaisvelükvan,valamennyienjólvan-
nak.Hátezjobb,mintamireszámítottam,mertalegutolsóhírekszerintattólkellettfél-
nem,hogykijötteknémetországba,ottpedigapabiztosanhadifogolylenne.Hátígy,nóra
nénirögtönnekiállpalacsintátsütni,közbenolvasomanyalevelét,márőiskapotthírt
rólam, tudja, hogy élek és vár. Mennék is rögtön tovább, de még jelentkeznem kell
lengyeltótiban [„ahazaérkezőhadifoglyoknakmegvoltadva,hogya járásiszékhelyen
jelentkeznikell,ésakkorezlengyeltótivolt.”],ésaközeledőünnepekmiattezvagy3-4
napveszteség,demostmáreztiskiváromörömmel!

azutánmegintakalandosvonatozásvissza,Pestre,mostazegyikkocsitetejénjut
csakhely.Pestenanagykovácsibaindulóautóbusztkeresem,igencsakrozzantalkot-
mány,deazértmegy,ésezafő!azutasoktóltudakolomacímet,mindenkisegít,útba-
igazítanakamegállónális.Ballagokaházfelé,hátamonazsákkal,pedigfutniszeret-
nék,azutánittvagyok,azútmellettiutolsókertesparasztház,azudvaronanya,apa,
öcsém:hazaérkeztem![„ésatalálkozás,aztnemlehetkimondani!Csodálatosélmény
volt,nemlehetaztkimondani,hogyennyihosszú időután,ésennyi reménytelenség
után,azemberhazajött…”]

Hátéletbenmaradtam,hazaérkeztem.Hazahozottanyámimája,könyörgése,ésaleg-
nehezebb, a legreménytelenebb helyzetben is töretlen hitem, meggyőződésem abban,
hogyéletbenmaradok.azörömkönnyeimúltávalhosszúestékenátmeséltem184napi
katonáskodásomés336napihadifogságomeseményeit.Elmeséltem,hogyamásfélév
alattbejártamEurópátészakraésnyugatraatengerekpartjáig,megtettemvasúton,teher-
autónésgyalogosanösszesen5370km-t,ésmégbesemtöltöttemahuszadikévemet!

életbenmaradtam,hazaérkeztem! [„a túlélésemetannak isköszönhetem,hogyén
rendszeresensportoltammáraközépiskolában,amellettlosonconatéliidőkbenkorcso-
lyáztam,otttanultammegsíelni,édesapámmintkatonatisztésnagylovasember,lova-
golnitanítottmegegészenmagasszinten,akerékpározásalosonciiskolaiévekalattszin-
terendszereselfoglaltságvolt,úgyhogymegvoltazerőnlét,ezmindenképpenhozzásegí-
tettatúléléshez.amásikaz,hogyénmindigmegvoltamgyőződvearról,hogyénebből
kikerülök,énhittemebben.afizikaiállapotmellettmindenképpenrendkívülifontosvolt
ahit–énszámtalanmotozásonkeresztülmegtudtamőrizniaztakisbibliát,amitmég
édesanyámtólkaptam,azsoltárokkönyvéből iskétsort ismételgettemmindenesteaz
imáimnál,eztakétsortamainapigsemfelejtemel,az51.zsoltárnakaszavaivoltak,
teremtsbennemtisztaszívet,óisten,azerőslelketújítsdmegénbennemésaszentlélek
erejévelszabadítsmegengem.Ezaszabadítsmegengemvoltaz,amibemindenáldott
este,éjszakabelekapaszkodhattam.”]

[„énaztüzennémazutókornak,hogyhiggyékel,amitmielmesélünk,mertazvalóélet
volt,nagyonsokan,azénsajátgyerekeim,unokáimis,látomaszemükön,hogykételked-
nek,hogyilyennemislehet.Hátigen,lehet,ilyenvolt,ilyetmivégigéltünk,megéltünk,és
túliséltünk.Ezazüzenet.”]

Kőrös Zoltán
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H.nagyPéter:Médiaterekladygagakorában.
Kalandozások a popkultúra területén. Duna-
szerdahely,MedianovaM,2017,208p.

H. nagy Péter nevével számtalan helyen talál-
kozhatunk,hiszenrendkívültermékenyszakíró-
rólvanszó.azegyesfolyóiratokbanvagykötet-
hátlapokon, amikor abehatárolhatatlan karak-
ter behatárolására törekvők felsorakoztatnak
egy státuszlistát az olyan, kulcsszavaknak is
beillő elemekből, mint egyetemi oktató, iroda-
lomtörténész,szerkesztő,tudomány-népszerűsí-
tő,popkultúra-kutató,egyelemetméghajlamo-
sakkifelejteni. agagaistára gondolunk, termé-
szetesen a szónak olyan értelmében, mint
ahogy az akafan jelent egyetemi szférában
mozgó,tudományosmunkátvégzőszakembert
(akadémikus),akiazonbanbizonyosmélységig
rajongiskutatásánaktárgyáért(fan),ezarajon-
gásviszontéppagórcsőaláhelyezettvizsgálati
alanyösszetettségénekfelismeréseáltalteljese-
dikki.Bátranállíthatjuk,hogyamagyarnyelvte-
rületennincsmégegyszakember,akiolyannyira
behatóan, rétegzetten és kapcsolódásait felis-
merve, egyszersmind szerteágazóan ismerné
lady gaga művészetét, mint H. nagy. Korunk
talán legismertebbpopikonjánakmunkásságá-
ra már a szerző nemrégmegjelent, a magyar
popkultúra-kutatás frontján lövészárok-foglalás-
salfelérőmonográfiája,azAlternatívák1 isodafi-
gyelt,aMédiaterek… azonbanegyenesenönnön
szervezőelvévétettegagaműködését.Demitis
jelentezpontosan?

ladygagátegyrésztkorunkátváltozóművé-
szénektartják,akisohanemlépkétszerugyan-
abban a formában ugyanabba a folyóba…
bocsánat,színpadra.azélőshow-ksoránadalai
ismindigkicsit–vagynagyon–máskénthang-
zanak fel. utóbbi olykor azt jelenti, hogy alkal-
mazkodnak a közegükhöz – valamely kultúrá-
hoz–,vagyegyszerűenmegteremtenekegytel-
jesen új, a rádióban játszott hanganyagtól is
eltérő alternatívát, ami bár sok mindenben
hasonlítazeredetihez,ahhozképestmégisegy-

szeriéssajátos.aművésznőkülönösenfontos
pozícióbahelyeziazegyediséget,amitminden-
korváltozóviselete,előadásmódjaészenéjének
színessége is visszatükröz. Ezenfelül érzékeny
az egyes társadalmi problémák, hangsúlyozot-
tan a peremre szorult osztályok, szubkultúrák
sorsa iránt. ahogy azt a Born This Wayben is
énekli:

élvezdazéletetésszeresdönmagad/Mert
drága,ilyennekszülettél/nemszámít,hogy
meleg, hetero vagy biszex / leszbikus vagy
transzvesztitaélet.(162.p.)

amikorhúsruhábanjelentmegakamerákelőtt,
egyszersmindutaltarra,hogyazeneiparmindin-
kábbaszexkereskedelemútjára lép,deáltalá-
nosabbana testi kiszolgáltatottságellen is fel-
emelteahangját.Hidakatépítazegyesszubkul-
túrákfelé,ésösszekötiasokakáltalmégmindig
szeparáltan kezelt művészeti ágakat. Előadás-
módjaegyszerreközelíthetőmegazavantgárd
és a performansz felől, hiszen nem pusztán
zene,egyszersmindszínházis,melynekelemei
a popkultúra széles tárházából származnak,
legyenszósci-firőlvagyakárhorrorról.

az iménti bekezdésben felmerültek tehát
azokakulcsszavak,amelyekmenténladygaga
művészete kibontakozik, a mi esetünkben
mégis az a legfontosabb, hogy a Média terek
szerveződésére is ugyanez a jellemző. a kötet
ugyanis elsősorban nem arra vállalkozik, hogy
ladygagamunkásságátelemezze–bártagad-
hatatlan, hogy vannak benne erre fókuszáló
esszék,fejezetek–,hanemhogyazthasználva
kiindulásipontulrendeljenegymásmelléolyan
témaköröket, amelyek első ránézésre bár egy-
mástól távol esőeknek tűnhetnek, bizonyos
pontjaikon mégis összekapcsolódnak, ahogy
minden,amikörülveszbennünket,ésamiakul-
túránkatalkotja.

a kötet egyik esszéje Escher-terek, furcsa
hurkok címeníródott,ésazönmagukbaforduló
mintázatok megjelenésére fókuszál az egyes
médiumokban. Douglas r. Hofstadtert idézve
mondja:

[a]»FurcsaHurok« jelenségakkorfordulelő,
ha egy hierarchikus rendszer szintjei között

1 H.nagyPéter,Alternatívák. A popkultúra kap-
csolatrendszerei, Prae.hu,Budapest,2016.
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felfelé (vagy lefelé) mozogva váratlanul az
eredeti szinten találjuk magunkat. – Majd
hozzáteszi: – innen nézve a hurok egy vég
nélküli folyamat ábrázolása véges módon.
(164.p.)

a kötet képként is beemeli az Escher-lépcső
nevűgrafikát,amelyegyönmagábahajló,négy-
fordulóslépcsősortábrázol;afilmvásznonezta
jelenséget prezentálja több helyütt az Eredet
(inception) című film is. a hivatkozott jelenség
azonbanönreflexiósalakzatként isolvashatóa
Médiaterek szervezőelvére, a ladygaga-jelen-
ségrenézvést,amennyibenaművésznőrőlszóló
fejezeteketlépcsőfordulókként,azegyesesszé-
ketpedig–aművésznőneveezekbenismindig
felvillan–lépcsőfokokkéntértelmezzük,melyek
végülmegrajzoljákaztakülönbözőhierarchikus
szinteketáthidalóésösszekötőmintázatot,ami
aMédiaterek címűkötetmaga.Ennekelsőés
utolsószövege–mindkettőegy-egygaga-show-
rólszól–összeér,sáltalukújrakezdődhetaszö-
vevény.azegyeselemekpedig–mintpéldáulaz
Eredet vagyaStar Wars-univerzumvonatkozá-
sai,tudományéspopkultúra,azegyesműfajok
és művészetek kapcsolata – vissza-visszatér-
nek,ugyancsakerősítveamagábahajló rend-
szerlétét,arrólmárnemisbeszélve,hogyafel-
merült, felmérhetetlen számú kapcsolódás H.
nagyésmásszakírókköteteifeléágaziktovább,
megteremtveamintázat tényleges végtelensé-
gét.smivelaszövegekolvasásánaksorrendje
nemkötött, az olvasóbármikor rácsatlakozhat
errea„furcsahurokra”,igaz,akilépéslehetősé-
géremárnincsgarancia.

aszerzőmégazelőszóbanjelzi,hogymun-
kájasajátostrilógiátalkotaválogatottpublicisz-
tikáitegybegyűjtő,korábbanmegjelentSziszte -
matikus káosz2 ésPiknik az aknamezőn3 című
könyvecskékkel, szerveződését tekintve ellen-
ben–márcsakazaztmeghatározó„gagaizmus
alakzata”ésamegjelenésegymáshozképesti,
időbeni közelségemiatt is – homogénebb; az

írásokeredetilegazÚjszóSzalon címűmellék-
letében láttak napvilágot. amára sci-fi-klasszi-
kussáváltPhilipK.Dickregényeiésnovelláikap-
csán–amelyekreamunkaiskitér–szoktákazt
mondani,hogyötletekakkoratárházátvonultat-
jákfel,amelyekkiaknázásábólaspekulatívfikci-
ós szerzők egy komoly testülete éveken át jól
megélhetne. H. nagy Péter Médiaterek című
könyvére ez ugyancsak áll, csak épp szakírói
fronton.amintaztaszerzőismegjegyzi:

innennézveakönyvecske–szerénykörülmé-
nyekközött,deolykortanulmányvázlatnakis
beillőmódon–apopkultúraátrendeződésé-
rőladhírt.(9.p.)

Eztazátrendeződéstvisziszínreamáremlített
Alternatívák címűmonográfia, amely aMédia -
terekbenfelvetetttémákközülszámosatrészle-
tesebben,mélységeibenelemeztovább.

a Médiatereket bátran forgathatják mind-
azok,akikasikerkulcsáraésapopsztárráválás
módjának stratégiájára kíváncsiak, de azok is,
akikbenfelmerülakérdés,hogyegy ilyenanti-
konzervatívnak is bátran nevezhetőművészet,
mintamilyenagagáé,hogyanésmiértisképes
úgyszárnyalni,ahogy,egyolyanországban,mint
azusa.Megtudhatjuk,hogyahírnévfelhaszná-
lásánaképpenőadjaegykitűnőforgatókönyvét,
ami olyan szinteken mérhető, mint ahogy Bill
gatestesziezt.Egyhelyüttaztolvassuk:

[a]mikor ő beszél [mármint lady gaga], az
emberekfigyelnek.(44.p.)

gaganyitottsága,rugalmassága,alkalmazkodó-
képessége,amód,ahogyazegyediségetélteti,
ésazelvek,amelyekmellettkiáll,sokakszámá-
ratanulságosaklehetnek.

De rajta kívül szó esik a tudományokpop-
sztárjairól is, mint amilyen stephen Hawking,
albertEinstein,CharlesDarwinvagyaszomorú
sorsú alan Turing, aki nélkül meglehet, nem
sikerültvolnafelülkerekednianácigépezeten–
ő fejtettemeg ugyanis aWehrmacht üzenetei-
nekkódját–,atársadalommégiscsakamegve-
tendő homoszexuálist látta benne, s kergette
miattahalálba.

aMédiaterek számosírásatárgyaljaegymás
mellett popkultúra és tudomány ambivalens
viszonyát,amivoltaképpenművönkéntváltozik.

2 H. nagy Péter: Szisztematikus káosz. Duna-
szerdahely,naPkiadó,2012.

3 H. nagy Péter: Piknik az aknamezőn. Média -
szövegek 1993–2013.Dunaszerdahely,Media
novaM,2014.
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ahardsfopusokpéldáulóriásihangsúlytfektet-
nek a természettudományos eredmények kor-
rekt használatára, ellenben olyan alkotások is
akadnak,amelyektévesinformációk–hoaxok –
tárházát sorakoztatják fel. Ha ez utóbbiakból
valamelyműnagyhírnévreteszszert,azáltala
taglalt tévhitek is beágyazódnak a kulturális
tudatba, és onnantól kezdve különösen nehéz
kiirtani őket. Ezt tette például Henryk sien-
kiewiczQuo vadis címűalkotása,illetveazabból
készült 1951-esmozifilm, amelyek olyanmeg-
győzőenábrázoltákalángolórómábangyönyör-
ködő,satüzekértfelelősnérót,hogymindmáig
élaköztudatbanavélekedés:avérescsászár
gyújtottavagygyújtattafelbirodalmafővárosát.
avuduvallásraugyanezérvényes,amelyapop-
kultúra,illetveafeketékjelentetteveszélytalátá-
masztani kívánóamerikai farmerek révén szá-
mosolyanelemmelgazdagodott,amelyereden-
dőennemvoltasajátja–ilyenpéldáulahithez
társulóelsőasszociációnk,avudu-babais.

a popkultúra alkotásai azonban meghatá-
rozzák amindennapjainkat, és nem túlzás azt
feltételezni, hogy a feszes keretű tantárgyak
közti szüneteket is uralják az iskolákban.
Vitathatatlan,hogynemmindenidevágó,ismert
alkotásoperála legmélyebbtudományosered-
ményekkel, de számos bennük szereplő tárgy-
kör–legyenszóbiológiai,kémiaivagypolitikai
vonatkozásokról – tökéletesen emberközelivé
és jól magyarázhatóvá válik általuk. a
Médiaterek szövegeinektanulságaszerintis,ha
az irodalomoktatás nyitna ezek felé a művek
felé,sokkalkisebbellenállásbaütközne,minta
diákoktólelevetávolesőművekvéltvagyvalós
fontosságának hangsúlyozásakor. Kétségtelen,
hogyahelyesválasztáshozmegfelelőfelkészült-
ségreésa spekulatív fikciós irodalombanvaló
jártasságra van szükség, az irányzatban rejlő,
környékünkönmindez ideig jószerévelkiakná-
zatlanlehetőségekazonbanóriásiak.

H. nagy Péter publicisztikái transzmediális
dimenzióbanmozognak,nemkezelikszeparál-
tanazegyesművészetekhezkötődőeredménye-
ket;hogyközoktatásunkmindmáignemígytesz,
azlemaradásánakbizonyítéka.aMédiaterek és
számosfriss,témábavágómunkatanulságaaz,
hogytalánnemiscsakazirodalomoktatásmeg-
újításán kellene gondolkodnunk – és munkál-
kodnunk is, természetesen–,hanemkiterjesz-

teniannakhatáraitakultúraegyébterületeifelé
is.ahatároklebontásánakkorátéljük–mégha
helyenként nagynak tűnik is az ellenállás –,
országhatárokét,művészet-éstudományhatáro-
két,azegyesdiszciplínákköztihatárátlépésés
kommunikáció hangsúlyozása pedig, ne feled-
jük,akritikaigondolkodásfejlesztésénekegyik
alapjátjelenti.

H.nagyPéterlegújabbmunkájaiserretanít
bennünket. nyitottságra és szakmai önfejlesz-
tésre,sarra,hogyazidegencsakaddigidegen,
amíg az idegenségét hangsúlyozzuk. Ha köze-
lebbmegyünkhozzá,ésúgyvesszükszemügyre,
ezatávolságmegszűnik,afelfedezéseinkpedig
az előrehaladás újabb lépcsőfokai lehetnek.
amitpedigaladygagárólkészült,On the Edge
címűfilmnarrációjábólőmagaisidéz:

[E]gy erős [karakter], aki azt hirdeti, hogy
használdatehetségedetésadottságaidarra,
hogymásokatösztönözz,ahogyők isösztö-
nöznektéged.(44.p.)

…azráisérvényes.Mostötvenolyanírástada
kezünkbe–bizonyosannemvéletlenülötvene-
dik születésnapja alkalmából épp –, amelyek
mindegyikeezttámasztjaalá:gondolkodásraés
továbbgondolásraösztönözminket.

Baka L. Patrik

Csernicskóistván:Fényekésárnyak.Kárpátalja
nyelvi tájképéből. ungvár, autdor-shark, 2019,
240p.

a közelmúltban látott napvilágot Csernicskó
istvánFények és árnyak.Kárpátalja nyelvi tájké-
péből címetviselőkötete,melyamintazakötet
fülszövegébőlkiderül,„nemarégiónyelvitájké-
pének teljesés részletes leírása,hanemolyan
tanulmányok gyűjteménye, amelyek szorosan
kapcsolódnakanyelvpolitikaésanyelvi tájkép
témaköréhez”.

a kötet élén álló, az Előszó helyett címet
viselőfejezetbenaszerzőrögzíti,hogymunkájá-
ban a gazdag szakirodalmi megalapozottság
miattnemkívánfoglalkoznianyelvitájképfogal-
mávaléskutatástörténetével,ehelyettazzalpró-
bálkozikmeg,hogy„alehetőségekhezésaren-
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delkezésreállóforrásokhozmérten–anyelvpo-
litika elméleti keretein belül mutassa be
Kárpátaljanyelvitájképénekbizonyosvetületeit”
(8. p.). azt is hangsúlyozza, hogy célja nem a
régiónyelvitájképénekmindenrekiterjedőleírá-
sa,hanemanyelvpolitikaidöntésekéscselekvé-
sekmögöttmeghúzódónyelviideológiákfeltárá-
sa, értelmezése, amely révén az olvasó köze-
lebb juthat „amaKárpátaljaként ismert régió-
banzajlónyelvi,nyelvpolitikaifolyamatokmegér-
téséhez”ésahhoz,hogyezekmikéntrealizálód-
nakarégiónyelvitájképében.

azelső,többalfejezetretagoltfejezetA nyel-
vi tájkép történeti szempontú elemzése: nyelv-
politika és nyelvideológiák a papírpénzeken
címetviseli.CsernicskóistvánaNyelv politika és
nyelvi tájkép összefonódásakapcsánmegjegyzi:
„az,hogymilyennyelvekéshogyanjelenhetnek,
illetve jelennekmega táganértelmezettnyelvi
tájképben, jelzi az adott állam nyelvpolitikai
törekvéseit,valamintinformációkatszolgáltata
társadalomszámáraahatalomnyelviattitűdjei-
ről, ideológiáiról.” (8.p.)ugyanakkoreztkiegé-
szítendőarrólisemlítésttesz,hogy„aközvetíte-
ni kívánt kép természetesen nem feltétlenül
tárja elénk a nyelvpolitika valós céljait, hisz a
közvélemény felé közvetített kép nem mindig
egyezikmegaháttérbenmaradóvalóspolitikai
motivációkkal”(13.p.).anyelvitájképvizsgála-
tának kialakulóban lévő módszertana miatt a
szerzőamellettA módszer mellettdönt,hogyaz
1900-tól napjainkig használatos bankjegyeken
megjelenő nyelveket, ezek elrendezését, egy-
máshoz való viszonyát kvantitatív és kvalitatív
elemzésnek veti alá (13–14. p.). A Kárpátalja
mint kutatási terep címet viselő alfejezetben
Kárpátalját a huszadik században bekövetke-
zett államfordulatok okán alkalmasnak tekinti
arra, hogy a nyelvi tájkép változásai alapján
bemutathatólegyenaközpontihatalmaknyelv-
politikája.Kiemeliaztis,hogy„azállamfordula-
tok – rövid átmeneti időszakok után –mindig
együttjártakaforgalombanlévőfizetőeszközök
cseréjével is”, sennekokánaKárpátaljánélő
idősebb generáció tagjai életük során „az
osztrák–Magyar Monarchia koronájával, a
CsehszlovákKöztársaságkoronájával,aMagyar
Királyság pengőjével, a szovjet szocialista
Köztársaságok szövetsége rubeljével, majd
ukrajnahrivnyájával”isfizethettek(14–15.p.).

a következőalfejezetekbenA duális monarchia
bankjegyeinek,A cseh szlo vák korona,A magyar
pengő, A szovjet ru bel, illetve A független
Ukrajna fizetőeszközeinek nyelvi szempontú
bemutatásáttalálhatjaazolvasó.ittaszerzőaz
egyszerűleírásontúlmegvilágítjaazokatanyelv-
politikaimegfontolásokatis,amelyekmeghatá-
roztákanyelveknekabankókonvalószerepelte-
tési formáit. a fizetőeszközökhöz kapcsolódó
Kvan titatív elemzés címet viselő alfejezetben
Csernicskó istván a korábban bemutatott kor-
szakokpénzeszközeinmegjelenőnyelvekkelés
írásrendszerekkelkapcsolatosadatokatelemzi.
az egyes államok nyelvpolitikájának és nyelvi
ideológiáinak az alaposabb bemutatását végzi
el aKvalitatív elemzés: a nyelvideológiák és a
nyelvek hierarchikus viszonyai című alfejezet-
ben,melybőlaz iskiderül,hogy „apénztkibo-
csátóállamabankjegyektöbbnyelvűségévelazt
jelenítimeg,hogyandominálahivatalosnyelvaz
országbanhasználtmásnyelvekfölött”(33.p.).
Csernicskó istván véleménye szerint fontos
lehetmegvizsgálniaztis,hogyakorábbifödera-
tívberendezkedésűbirodalmakutódállamaiban
milyen fizetőeszközök vannak forgalomban,
ezért a Kitekintés: az utódállamok gyakorlata
címetviselőrövidalfejezetbenbemutatjaazegy-
kori osztrák–Magyar Monarchia és a szovjet-
unió területén létrejöttállamalakulatokbankje-
gyeineknyelvhasználatátis.azÖsszefoglalás és
diszkusszió alfejezetrávilágítarrais,hogyarégi-
óbanhagyományosanatöbbnyelvűpapírpénzek
voltakforgalomban(ezalólkivételtcsakafüg-
getlenukrajnanemzetivalutájaképez),ugyan-
akkor„atöbbnyelvűpapírpénzeketkiadóorszá-
gok is törekedtek arra, hogy az államszervező
nemzet nyelve domináns helyzetben legyen a
bankjegyeken”(36.p.).aKonklúzió arraajövő-
beliesetrekeresválaszt,hogymikéntjelen(het)-
nekmajdmeganyelvekazEu-hozésazeurozó-
náhozcsatlakozóukrajnaifizetőeszközökön.

amásodikfejezetA változás megragadása a
nyelvi tájképben: Kárpátalja példája címetviseli.
a fejezetBevezetőjéből kiderülaz,hogye rész
céljarávilágítaniarra,hogya„nyelvitájképkuta-
tásábannemcsupánakvantitatívmódszerhoz-
hatértékelhetőeredményeket;akvalitatívelem-
zés,egy-egyfelvételszemiotikaijellemzőinekfel-
tárása révén hasznos információkra tehetünk
szert a közösségben használatos nyelvek és
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beszélőik helyzetéről, a nyelvek hierarchikus
viszonyainak (át)alakulásáról” (41. p.). a
Maradandóság és változás a nyelvi tájképben
címűalfejezetkereteiközöttaszerzőakárpátal-
jaizsidósághozköthetőhébernyelvűfeliratokra
hívja fel a figyelmet,melyek jó tükrözik azt is,
hogya „tájképbizonyos tekintetben lassabban
változik,mintegy-egyrégió,helységlakosságá-
nak etnikai vagy nyelvi összetétele” (41. p.).
Csernicskó istvánugyanakkorarra is felhívjaa
figyelmet,hogy„másrésztazonbananyelvitáj-
képnagyongyorsanreagálaglobáliséslokális
gazdasági változásokra: egy-egymárka eltűné-
se/megjelenése,azüzletektulajdonos-és/vagy
profilváltása, a kirakatok, cégtáblák, reklámok
lecseréléserendszeresenátalakítjaanyelvitáj-
képet” (44. p.). az ilyen jellegű változásokat
kívánja bemutatni A változás és az átmenet
megjelenése fotókon, dokumentumokon című
alfejezet. a fentiekhez kapcsolódóKövetkezte -
tések között a szerző azt ismegjegyzi, hogy a
„bemutatott dokumentumok, fotók arra hívják
felafigyelmet,hogyanagypolitikaváltozásai,a
nyelvpolitikaidöntésekmilyenhirtelenalkalmaz-
kodástkövetelnekmegazadotthelyenés idő-
benélőemberektől;arrafigyelmeztetnek,hogy
a (nyelv)politikai döntések közvetlen hatással
vannakazemberekéletére,munkájára”(57.p.).

akövetkezőfejezetA szovjet Kárpátalja nyel-
vi tájképétkívánjabemutatni.A szovjet nyelvpo-
litika sajátosságaitvizsgálóéselemzőalfejezet-
ből az olvasó megtudhatja például azt, hogy
milyenindokokkalkapottazorosznyelvprivilegi-
záltszerepet,illetveaztis,hogyatagköztársasá-
goknak és az azokban élő kisebbségi népcso-
portoknakmilyenlehetőségeikvoltakakisebb-
ségi anyanyelvhasználatra. Csernicskó istván
felhívjaafigyelmetarra is,hogy„aszovjetunió
nemvoltnemzetállamvagynemzetihomogeni-
tásra törekvő klasszikus nemzetiesítő állam. a
mindenkori szovjet pártvezetés törekedett
ugyanazoroszdominanciamegteremtésére,az
orosz nyelv funkcióinak kiterjesztésére, s az
orosznyelvetmintatársadalmimobilitásegyik
eszközét kínálta a polgárok számára, de az
országotmindvégigsoknemzetiségű,etnikailag
heterogén,föderatívállamkéntdefiniálták”(64.
p.).akövetkezőalfejezetA szovjet nyelvpolitika
ukrajnai értékeléséről szól, melyben a szerző
kiemeli,hogyakutatókjelentősrészeerőszakos

oroszosításkéntértékeliaszovjetnyelvpolitikát,
mások viszont a szovjetunió gyarmataként
tekintenekukrajnára.Felhívjaafigyelmetazon-
banarrais,hogyha„történetiszempontból–a
rendelkezésreálló forrásokalapján–megvizs-
gáljuk, milyen volt Kárpátalja nyelvi tájképe a
szovjetunió fennállása idején, az ukrán nyelvi
genocídiumraésalingvicizmusravonatkozóállí-
tások mindenképpen finomításra, árnyalásra
szorulnak”(69.p.).A szovjet nyelvpolitika tükrö-
ződése Kárpátalja nyelvi tájképében: az ukrán
nyelv a nyilvános térben címet viselőalfejezet-
benmegállapításrakerül,hogy„aszovjetszövet-
ségitagköztársaságoknévadónemzetiségeinek
nyelvei– jellemzőenazoroszmellett–megje-
lentekazideológiaijelszavakattartalmazóköz-
területifeliratokon,lózungokon,plakátokon,sőt
egyes személyes okmányokon, dokumentumo-
kon,hivataliűrlapokonstb.”(69.p.).abemuta-
tottdokumentumokjólmutatjákaztis,hogyaz
oroszmellettazukránnyelvjelenvolthivatalos
okmányokon,személyesiratokonésanyilvános
térben is. a következő, A szovjet nyelvpolitika
tükröződése Kárpátalja nyelvi tájképében: a
magyar nyelv a nyilvános térben címet viselő
alfejezetbenolyanpéldákkerülnekbemutatás-
ra,melyek jól illusztráljákazt is,hogybizonyos
mértékigamagyarnyelv is jelenvoltaszovjet
korszakkárpátaljainyelvitájképében,igaz,„leg-
gyakrabban a szovjet propaganda hordozója-
ként” (97. p.). az alfejezetben külön figyelmet
kap a hivatalos (MsK, azazuTC+3) és a helyi
(CET, vagyis uTC+1) idő közötti 2 órás eltérés
bemutatása is, mely egy sajátos időérzékelési
stratégiátalakítottkiKárpátalján,smegjelenika
helyi plakátokon, meghívókon is (109. p.). az
Összefoglalásban a szerző hangsúlyozza, hogy
„átkellértékelnünkazukránnyelvészetiszakiro-
dalombanközhelyszerűenismételgetettállítást,
melyszerintaszovjethatóságokoroszosítópoli-
tikájaszinteteljesenkiszorítottaazukránnyel-
vetamindennapokból, illetveamely szerintaz
orosznyelvhasználatakizárólagosvoltapoliti-
kaiésközélet,valamintakultúraéstudomány
mindenterületén,ésazukránszszKtöbbségi
lakosságánaknyelveszinteteljeseneltűntanyil-
vánostérből”(110.p.).

Az állam alatti szint szerepe a nyelvi tájkép
és a nyelvpolitika alakításában címet viselő,
negyedik fejezetelsőalfejezeteaNyelvpo li tika,
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nyelvi tájkép és nacionalizmus kapcsolatával
foglalkozik.azAlulról szerveződő nacionalizmus
címűalfejezetolyaneseteketmutatbe,amikora
nyelvi tájkép „korrekciója” (bizonyosnyelvű fel-
iratok törlése vagymás nyelvű formákkal való
kiegészítése)magánakciókeredményekénttör-
tént meg. aNacionalizmus a középső szinten
címűalfejezetbenCsernicskóistvánkiemeliazt,
hogy„akétmagyarpolitikaipárthozkapcsolódó
helynévtáblák, illetőleg a magyarországi »im-
port« következtében a régióban megjelenő
rovásírásos feliratoknem illeszthetők tipikusan
sematop-down,sempedigabottomuptípusú
feliratokhoz. Ezek a kiírások a középső szintet
képviselik:nemukrajna,ésnemMagyarország
jelenikmegáltalukaktorkéntakárpátaljainyelvi
tájképben,hanemarégiómagyarérdekvédelmi
szervezetei, illetve a magyarországi jobboldali
civil és politikai mozgalmak” (122. p.). Kon -
klúziókéntmegfogalmazvaaszerzőaztishang-
súlyozza,hogy„anyelvpolitikaésanyelvitájkép
alakításában ma már korántsem kizárólag a
három klasszikus szereplő (a nemzetállam, az
anyaország és az intézményesült nemzeti
kisebbség)veszrészt”(123.p.).

azötödikfejezetaNyelv, gazdaság, társada-
lom: globális nyelvek Kárpátalja magyarok lakta
végeinek nyelvi tájképében címet viseli. a
Bevezetőbenmeghatározásrakerülafejezetfő
célja,mégpedig az, hogy rövidenérzékeltesse,
miként„alakítjákazabszolútmagyartöbbségű
kárpátaljai településeknyelvi tájképétagazda-
ságiérdekekésviszonyok,azegyesnyelvek(vélt
vagyvalós)gazdaságiértéke,presztízse”,illetve,
hogy „Kárpátalja jellemzően magyarok lakta
részeinek nyelvi tájképét a nyelv és gazdaság
összefüggési rendszerében kívánja tárgyalni”
(124.p.).azAdatok kapcsánCsernicskóistván
megjegyzi, hogy „a nyelvi ideológiáknak és a
nyelvitájképnekagazdaság, illetveaturisztika
szempontjából történőelemzése fényt deríthet
arra,hogymiért jelennekmegegyesnyelveka
nyilvános térben és hogyan válnak áruvá és
másokatmiérttávolítanakelanyelvitájképből”
(125. p.). A nyugati életérzés szimbóluma: az
angol nyelv megjelenése Kárpátalja magyarok
lakta területein címetviselőalfejezetbenaszer-
zőfelhívjaafigyelmetarraazérdekestényreis,
melyszerint„azukrajnainemzetépítésegyikki-
emeltprojektjeaminélerősebbpozíciókkivívá-

saazukránnyelvszámára”ésennekellenérea
„hatóságokat és a közvéleményt (egyelőre?)
nemaggasztjaazangolegyreerősebbtérhódítá-
sa ukrajnában” (126. p.), s ez valószínűleg
annakisbetudható,hogy„ebbenafolyamatban
az angol nem a veszélyeztetett ukrán nyelvet
fenyegetőglobálisvilágnyelvként,hanemanyu-
gatiintegrációésaszovjetvilágbólvalókiszaka-
dás egyik szimbólumaként jelenik meg” (127.
p.). a fejezet gazdagon illusztrált példákkal
mutatjabe,hogymilyenformábanéshelyeken
is jelenhetnekmeg, az elsősorbana külföldről
érkezővendégeketsegíteniésmegcéloznikívá-
nóangolnyelvű feliratok.akövetkezőalfejezet
Az orosz nyelv Kárpátalja magyarok lakta sávjá-
ban címetviseli,segyebekközöttolyanjelensé-
gekremutatrá,mintpéldáulaz,hogyaz„orosz
nyelvűfeliratoknakegyrészemindenbizonnyal
mégaszovjetkorszakbólmaradtmeg”(141.p.).
ugyanakkoraztiskiemeli,hogyorosznyelvűfel-
iratokújonnan történőkikerülésepedigannak
tudhatóbe,hogya„Kárpátaljamagyaroklakta
részeireérkezőszláv turisták jelentős részeaz
orosz nyelvet használja” (143. p.). Csernicskó
istvánarraisfelhívjaazolvasófigyelmét,hogya
kárpátaljaimagyarokáltalkihelyezett,ssokszor
a„hiányosorosznyelvtudásróltanúskodófelira-
tokalapjánolyanoroszul beszélőkre következ-
tethetünk, akik a várható gazdasági előnyök
kedvéérthelyeztékkiazorosznyelvűtáblákat”
(145.p.).Ezekalapjánaszerzőaztakövetkez-
tetést vonja le, hogy „a gazdasági realitások
tehátidőnkéntfelülírják,vagylegalábbisárnyal-
ják a politikai érdekeket és – a nyilvános tér
magyardominanciájáratörekvő–nemzetiérzel-
meket” (149. p.). a Kitekintés, párhuzamok
címűalfejezetPetterilaihonen2013-askutatá-
sára alapozva „egy-egy olyan dél-szlovákiai
(Vásárút), székelyföldi (Csíkszentdomonkos) és
kárpátaljai(Mezőkaszony)falutmutatbe,ahola
településenbelüliszóbelikommunikációnyelve
egyöntetűenmagyar, illetve egy-egy olyan falut
(réte,aldoboly,Visk),amelyetszóbelikétnyelvű-
ségjellemez”(150.p.).azittnyertadatokelem-
zéserévénleszögezi,hogy„azabszolútmagyar
domináns nyelvi tájkép csupán illúzió,még az
egyébként abszolútmagyar többségű települé-
seken is” (151. p.). a Társadalmi implikációk
alfejezet a korábbi cenzusok nyelvismeretre
vonatkozóadataialapjánmutatjabeéselemzia
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kárpátaljaimagyaroknyelvtudását,hangsúlyoz-
va azt, hogy „a nyelvtudás jelentősen erősíti a
kárpátaljai magyarok munkaerő-piaci pozícióit,
ésnövelimobilitásiesélyeit,lehetőségeit”(151–
152.p.),sezért„haatöbbnyelvűkörnyezetben
javítaniszeretnénkakárpátaljaimagyarokgaz-
daságihelyzetén,akkoranyelvoktatásazaterü-
let,ahováfeltétlenülérdemesinvesztálni”(155.
p.).Kon klúziókéntaszerzőarrahívja fel figyel-
met, hogy „a kárpátaljai magyarok hiányos
ukrán,oroszésangolnyelviismereteimegnehe-
zítik azt, hogy a közösség könnyen profitáljon
Kárpátalja gazdasági, turisztikai felértékelődé-
séből”,főlegakkor,hafigyelembevesszükazta
tényt is, hogy „a kárpátaljai szlávok körében
fokozatosan nő amagyarul valamilyen szinten
beszélőkszáma”(157.p.).

a hatodik, a Szeparatizmus vagy valami
más? A kisebbségi nyelvek és/vagy regionális
nyelvváltozatok átértékelése című fejezet első
alfejezeteA nyelv mint áru címetviseli,sebben
kerülnek kijelölésre a fejezetbenbemutatni és
elemeznikívántnyelviadatok.aKárpátalja szláv
lakossága című alfejezet a régióban élő szláv
lakosságbetelepüléséről,illetveazelmúltévszá-
zadbanvégbementnyelviéspolitikaiberendez-
kedéséről ad számot. a következő alfejezet a
Ruszin reneszánsz Kárpátalján, melyből meg-
tudhatja az olvasó azt is, hogy a kárpátaljai
ruszinsztenderdkodifikációjaannakellenéreis
folyamatbanvan,hogya„hivatalosukrajnaiaka-
démiaiálláspontnemismerielaruszinetnikum
és nyelv önállóságát” (165. p.). Csernicskó
istván azt is kiemeli, hogy „a modern ruszin
reneszánszKárpátaljánazonbansokkalinkább
felülről kezdeményezett értelmiségi projekt,
mintsemalulróljövő,szélestömegbázissalren-
delkezőmozgalom”(166.p.).akövetkezőalfeje-
zet,A turizmus mint kitörési pont, arrahívjafela
figyelmet,hogyaKrímelvesztéseutánjelentős
mértékbenmegnőttKárpátaljaturisztikaivonz-
ereje, s ebben jelentős szerepe van a térség
nyelvi sajátosságainak is. A nyelv(járás) mint
egzotikum címet viselő alfejezetben a szerző
olyan speciális, elsősorban interneten elérhető
szótárakat,szószedeteket,oldalakatésvideóso-
rozatokatmutatbe,melyekahelyinyelvváltoza-
toksajátosságaitmutatjákbe,s ígyaturizmus
szempontjából is jelentős reklámértékük van
(170.p.).a„turizmusszervesrészeagasztronó-

mia”, s így a Jellegzetes ízek és ízes szavak
ugyancsak komoly szereppel bírnakKárpátalja
turisztikai felemelkedésében.azalfejezetbena
régióban megrendezésre kerülő gasztronómiai
fesztiválok,egy,aszűkrégiónépiételeitnépsze-
rűsítőszakácskönyv,illetveahelyiéttermekétel-
kínálata kerül bemutatásra, ami kapcsán
Csernicskóistvántalálóanjegyzimegazt,hogy
„a pacal, rakott krumpli, babgulyás, lacipecse-
nyestb.szavakakkorismegfejthetetlenekakár-
pátaljaikonyhátés/vagyamagyarnyelvetnem
ismerőkszámára,hacirillbetűkkelírjákkiőket”
(172.p.).A helyi szláv dialektusok a populáris
kultúrában valóelőfordulásait,illetveA kárpátal-
jai nyelvjárások és a magas kultúra kapcsolatait
mutatjákbeakövetkezőalfejezetek.A dialektu-
sok a politikai kampányban és a közterületi rek-
lámokban is megjelennek, s így talán már az
semmeglepő,hogyegy,azinternetennagynép-
szerűségnekörvendőtörténetbenfelhasználás-
rakerültekA kárpátaljai nyelvváltozatok a „haza
védelmében” is. a fejezetet záró Összefog la -
lásbanaszerzőarraisfelhívjaafigyelmet,hogy
„aregionálisnyelvváltozatokaregionalizációés
a globalizáció keretében a központosító, egy-
nyelvűésegynormájúnyelvpolitikaellenébenis
szert tehetnek gazdaságilag konvertálható
értékre, és nemcsak a turizmus területén,
hanempéldáulaszépirodalomban,akönnyűze-
nében, a reklámiparban vagy épp a politikai
kampányoksorán”(188.p.).

„A múltat végképp eltörölni”, avagy ideoló-
giai csata a nevek frontján a 21. századi
Ukrajnában címet viselő hetedik fejezet az
ukrajnában zajló dekommunizációs folyamato-
katmutatjabe.aMúlt és jelen terhei címűalfe-
jezetbenCsernicskóistvánleírja,hogyafejezet
kereteinbelül„anégydekommunizációstörvény
közül eggyel, illetve annak a földrajzi nevekre
gyakorolthatásaival”kívánfoglalkozni,sezalap-
ján próbálja meg bemutatni azt, hogy miként
„alakítjaátanyelvitájképetanyelviideológiák-
kal szoros kapcsolatban álló felülről vezérelt
nemzetépítés”(189.p.).aNem ér a nevük című
alfejezetaztmutatjabe,hogyadekommunizáci-
ós törvény értelmében milyen szempontok és
milyen eljárásrend szerint kell végrehajtani a
megyék, járások és települések átnevezését,
illetvekitérarra is,hogymelyekazokanevek,
amelyekatörvényértelmébentiltólistárakerül-
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tek. az Egy kommunista esete Szent Péterrel
címet viselő alfejezet egy, a Dnyipropetrovszk
városújnevérevonatkozó javaslatotmutatbe,
aminek az elfogadása esetén a város új neve
(nem tévedés!) Dnyipropetrovszk lett volna. a
Leninből Lennon című alfejezet arról kíván
képetadni,hogyKárpátaljánmikéntzajlottakle
adekommunizációstörvényáltalelrendeltátne-
vezések. a következő alfejezetek a Le az oro-
szokkal,illetveaCuius regio, eius nomen címet
viselik, s rávilágítanakpéldául arra is, hogy „a
földrajziésközterületinevek törvénybenelőírt,
kötelezőmegváltoztatása szerves részeanév-
anyagraiskiterjedőnyelvpolitikánakésnyelvter-
vezésnek, amelynek célja a mentális térkép
átalakítása,avalóságátkonstruálása,különbö-
ző politikai és nyelvi ideológiák alapján” (203.
p.).azutolsóalfejezetazUralja-e a jövőt, aki a
múltat uralja? kérdésrekeresiaválaszt.akér-
déskapcsánCsernicskó istvánarrahívja fela
figyelmet,hogy„azasszimilációsnyelvpolitikaés
anyelvitájképfelülről,rendeletiútonvéghezvitt
átalakításanemfeltétlenülleszelegendőahhoz,
hogyukrajnahomogénnemzetállammáváljék”
(205.p.).

Utószó helyett aszerzőakorábbanbemuta-
tottéselemzettanyagokalapjánszámosfontos
következtetéstvonle,egyebekközöttazt,hogy
„a gazdaságpolitikai realitásokat is figyelembe
vevő nyelvpolitika és a nyelvi tájkép alakulása
közötttehátszorosazösszefüggés”(208.p.).

akötetetterjedelmesirodalomjegyzék(több
minthúszoldal)ésaszemléltetéseszközéülfel-
használt 180 fénykép forráslistája, valamint a
közölt írások első megjelenési helyét rögzítő
jegyzékzárja.

aMagyarTudományosakadémiatámogatá-
sávalnapvilágot látottkiadványértékétésfon-
tosságátazisjólmutatja,hogyakézirat2018-
ban a „gEnius” jótékonysági alapítvány soós
Kálmán Ösztöndíjpályázat jegyzettámogatási
ösztöndíjátiselnyerte.

a240oldalas,mélytudományosmegalapo-
zottságaellenéreisolvasmányosmunkaanyel-
vészekenkívülatörténészekésalaikusolvasók
érdeklődéséreisjoggaltarthatszámot.aköteta
Hodinka antal nyelvészeti Kutatóközpont
http://hodinkaintezet.uz.ua/ címen elérhető
oldalán(azintézetáltalkiadottmáspublikációk-
kal egyetemben) szabadon hozzáférhető:

http://hodinkaintezet.uz.ua/ wp-content/uplo-
ads/2019/04/Fenyek_rnyak_teljes.pdf

Gazdag Vilmos

Petrogalli oszkár: Mankón járó demokrácia.
Írások, beszédek, nyilatkozatok. Összeállította,
szerkesztette, jegyzetekkelelláttaésazelőszót
írta Filep Tamás gusztáv. somorja, Fórum
Kisebbségkutatóintézet,2018,348p./Fontes
historiaehungarorum,8./

akétháborúköztiszlovákiai(vagyahogyakkor
mondták:szlovenszkói)magyaridőszakrólnincs
átfogómonográfiánk,s jórésztfeltérképezetlen
területről van szó. a rendszerváltás előtti idő-
szakbanmindenekelőtt a kisebbségi irodalom-
ésművelődéstörténetképezettkivételt,elsősor-
banTurczellajosmunkásságánakköszönhető-
en.aközéletvagyapolitikaazonban–főkénta
levéltárikutatásokhiányamiatt–csakmarginá-
lisan képezte amondott időszakkal foglalkozó
szakemberek érdeklődését, kivételt egyedül a
baloldali sarlómozgalom feltérképezése jelen-
tett. (Paradox módon ma éppen a sarlóval,
annakmai, revideáltmegítélésévelnemfoglal-
koznakérdemben–azegyBajcsiildikókivételé-
vel.) Örvendetes viszont, hogy a katolikus
Prohászka Körök megismerését egyre több
tanulmánytűzikicéljául.sajnos,nemfeldolgo-
zottasajtótörténetesem,különösenalegtekin-
télyesebb országos napilap, a Prágai Magyar
Hírlap feldolgozásaésértékelésehiányzik (bár
most már, hogy a Fórum Kisebbségkutató
intézetdigitalizáltasadatbankjábanhozzáférhe-
tővétettealapot,nyilvánetérenismegindulnak
a kutatások). a kortárs kutatások eredményei
maisnéhánytörténésznevéhezkötődnek,töb-
bekköztFilepTamáséhozéssokrétűmunkássá-
gához,őegyebekmellettmonográfiátírtTörköly
józsefről,aMagyarnemzetiPártelnökéről,kép-
viselőről és szenátorról. Molnár imre munkái
Esterházyjánosnak,apolitikusnakamegisme-
résétszolgálják,asimonattila–Tóthlászlószer-
zőpárospedigapolitikusésművelődésszervező
szent-ivány józsefről írt monográfiát. E három
ismert szlovenszkói politikuson kívül másokról
ez ideig nem születtek átfogó munkák.
KiemelendőmégangyalBélakétdokumentum-
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válogatása: az egyik az országos Ke-
resztényszocialista Párt, a másik az országos
MagyarKisgazdaFöldmívesésKisiparosPártés
aMagyarnemzetiPártdokumentumaibólnyújt
válogatást, simon attila pedig Esterházy
jánossalkapcsolatos,eladdigismeretlendoku-
mentumokatadottközre.Popélygyulaazelső
Csehszlovák Köztársaság kezdeti éveinek
kisebbségi helyzetével foglalkozott behatóan.
ugyancsak simon attila foglalta össze a két
háborúköztiaktivista(értsd:nemellenzéki,kor-
mánypárti)politikaivonallegfontosabbismérve-
it.EbbeasorbailleszkedikFilepTamásgusztáv
Petrogalli-könyveis,melyegyébhasznamelletta
kétháborúköztiszlovenszkóiközéletéspolitika
újabb, eddig nem feltárt szeletével foglalkozik.
annálisértékesebbezamunka,mivelaköztár-
saságbelilételéggéelhanyagolt,elsőszakaszát
vizsgálja.nemmelleslegtermészetesenszarka
lászló is sokat tett és tesz a tárgyalt korszak
jobbmegismeréséértésárnyaltabbmegértésé-
ért.

akorán,mintegyötvenéveskorábantávozó
Petrogalli oszkár (1874–1925) Beszter-
cebányánszületettsottishunytel.Ügyvéd,poli-
tikus,publicista,FilepTamásgusztávszerintaz
első Csehszlovák Köztársaság kezdeti éveinek
egyiklegjelentősebbmagyarkisebbségipolitiku-
sa. jogi diplomája megszerzését követően
ügyvéd, a Figyelő című lap szerkesztője. az
államfordulatot követően egy csapásra a szlo-
venszkóimagyarpolitikaiéletegyikfőszervező-
je,akihaláláigamagyarpolitikaierőkegységé-
nekmegteremtésénfáradozott.életénekutolsó
három évében előbb (1922 tavaszától) a
szövetkezett Ellenzéki Pártok központi irodájá-
nakvezetője,majd1922őszétőlepártokköz-
ponti napilapjának, a Prágai Magyar Hírlap
főszerkesztőjevolt.abban,hogyalapvezetését
éppenőrábízták,nagyszerepetjátszott–amint
aztFilepTamásgusztávisidézi–hogyaszéthú-
zó kisebbségi magyarság egységét képviselte.
Konkrétan ezt mondja Petrogalliról: „csak az
elsőhétévküzdelmeibenvettrészt,deakkori-
banafelföldimagyarpolitikusokközülővoltaz
egyetlenigazi integrálószemélyiség.”amagyar
politikai érdekképviselet hatékony szervezője-
kéntmégakezdetekkezdeténfélévreletartóz-
tatták.Publicisztikaimunkáságánakújraindulá-
sát is ettől az eseménytől kezdve tartjuk szá-

mon.amagyarpolitikaiegységmegteremtésén
kívülazőslakosokközösföllépésétszorgalmaz-
ta; sürgette szlovákia autonómiájának létrejöt-
tét, és közössége, illetve politikai pártjai nevé-
benacsehországinémetpártokkal ismegpró-
báltafölvenniésszorosrafűzniakapcsolatokat
olyan koalíció létrehozása érdekében, amely
alkalmasakormányleváltására.acseh-szlovák
nemzetikoalícióskormányokpolitikájátnaciona-
listának és antidemokratikusnak tartotta és
folyamatosanbírálta,számonkérveazállamot
létrehozónemzetközidokumentumokbanfoglal-
takérvényesítését.ideáljaazangoldemokrácia.
Írásaiseméletében,semhalálautánnemjelen-
tekmegkötetben.amintaszerzőazelőszavá-
banírja,Petrogallit„amásodikvilágháborúután
ritkán emlegették, politikai nézeteit nem fejte-
gették,írásaitnemelemezték”.

Filep Tamás gusztáv mintegy százhúsz
Petrogalli-szövegetadközreebbenadokumen-
tumgyűjteményében, ezek főként újságcikkek,
beszédek, nyilatkozatok, s döntő többségük,
mintegynyolcvanszövegaPrágaiMagyarHírlap
hasábjainjelentmeg.aválogatástöbbmintfél-
ezermagyarázó-eligazítójegyzetesegítiazolva-
sótakorabeliszemélyiségekésviszonyokértel-
mezésében. a szerző természetesen a teljes
Petrogalli-életműbőlválogat,tehátakisebbségi
helyzetet megelőző időszak írásaiból is, igaz,
ezekinkábbreprezentatívjellegűírások,stöbb-
ségükaPetrogalliáltalalapítottbesztercebányai
Figyelőcíműhetilapbanjelentmeg.aszövegek
döntőtöbbségeaz1921és1925közöttiszűköt
évbenjelentmeg.azelőszóbóltudjukmeg,hogy
Besztercebánya többször is képviselőjévé
választottaPetrogallit, aki sokpolitikustársával
ellentétbentudottszlovákulis,az1919-esfordu-
lat után pedig,már kisebbségi politikusként a
magyar–szlovák összefogás és szlovenszkó
autonómiájának híve, s „a legbefolyásosabb
képviselőkközötttartottákszámon”.azújállam-
rendkeretébenPetrogallielsőkéntvallotta,hogy
–mintFilepTamásgusztáv írja–„azújállam
alapjárakellhelyezkedni,éskikellharcolniatör-
vényesjogokat,ennekeszközepedigamagyar
politikaiegységésatöbbinemzetikisebbséggel
kötött szövetség”. Hogy a PMH függetlenségét
fenntarthassa, kilépett a kisgazdapártból (a
másikmagyartábort,mintmárvolt rólaszó,a
keresztényszocialistákképezték).
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Petrogallieszméinekéspolitikaiszellemisé-
gének legtermékenyebb időszaka azzal kezdő-
dött, hogy kinevezték a szövetkezett Ellenzéki
Pártokközponti irodája igazgatójának.Erről tit-
kára,Forgáchgézaígyírvisszaemlékezésében:
„EttőlanaptólkezdvePetrogallioszkárkezeiben
futottak össze a felvidéki magyarság politikai
megnyilvánulásainakéletszálai, s a testvérpár-
tokmindenközösakciójátővezette,irányította,
ésalegtöbbetőmagakezdeményezteis.”Csak
megjegyzem,hogyezidőtájtaköztársaságnak
hivatalosanhétszázötvenezer,becslésekszerint
egymilliómagyarlakosavolt.Petrogalli ismétel-
tenfelemelihangjáta látszatdemokráciaésaz
alapelvekpusztadeklamálásaellen, például a
nyelvhasználat jogának kérdésében, mely a
máig jól ismert helyzetet tükrözi: a törvénybe
foglalt jogot nem követi végrehajtási rendelet,
ígyakisebbségimagyaroknemcsakjogbizonyta-
lanságban,hanemjogtalanságbanélnek.„Bíró-
ságokon,hivatalokbanolyan területeken,ame-
lyekenazidézetttörvény(…)értelmébenanem
cseh-szlováknyelvenbeszélőpolgároknakjoguk
vansajátnyelvüknekhasználatára,olyantisztvi-
selőket és bírákat alkalmaznak, akik az ún.
kisebbségnyelvétnemértik, és ígyanyelvtör-
vényben előírt kötelezettségeknek megfelelni
nemtudnak.”(189.p.)ugyanakkortöbbszöris
hangsúlyozza, hogya sérelmek föltárásával és
felsorolásávalamagyarokmindösszeazállam-
polgári kötelességüknek tesznek eleget. a
CsehszlovákiaésMagyarországközöttiviszonyt
illetően „az örökös feszültség” helyett „a leg-
alábbistűrhetőszomszédiviszony”légköremel-
lett száll síkra. Folyamatosan nehezményezi,
hogy a csehszlovákiai magyarokat irredentiz-
mussalvádolják,srámutatarra,hogyazállam-
ellenesség és a felforgatás vádját a kormány
sajátérdekeitkövetvetartjanapirendensvégső
soronazacélja,hogyamagyarságtagadjameg
nemzetét. a kötet címéül is szolgáló, Mankón
járó demokrácia c. cikkében ismételten a
demokráciaismérveirőlszól,idesorolvaelsősor-
ban a kritika szabadságát; ez olyan entitás,
melyért napjainkban is bátran síkra lehetne
szállni.„Majdegyszerszéprendszerbefoglalva
napvilágra hozzuk azokat a bűnvádi pöröket,
amelyekékesenbizonyítják,hogymennyirenem
respektáljákittakritikaszabadságát–írja.–a
törvénybenugyanlétesítettekautonómtestüle-

teket,mertarravoltgondjuk,hogyaköztársa-
ságbanademokráciánakformáitésszervezete-
itelhelyezzék.Denemvoltmegabátorságuk,
sem a becsületes elszántságuk arra, hogy
ennekademokráciánakaformamellett lénye-
getés tartalmat isadjanak.Mitérazazauto-
nómtestület,amelynekmindenhatározatátfö-
lülbírálhatjaésmegváltoztathatjaaközpontikor-
mány…” (219–220. p.) itt szól arról is, hogy a
harmincöttagúmegyebizottságbatizenhéttagot
automatikusan a kormány jelöl, vagyis „csak
kilencválasztottbizottságitagszavazatáravana
kormánynakszüksége(…),hogyakormánynak
kedveséshelyeshatározatothirdessenki.Íme,
ígyteszi lehetővéademokratikusnépköztársa-
ság, hogy a választók háromnegyed részének
szavazatát,akaratátkijátssza,megsemmisítse”.
(220–221.p.)

akönyvbenfoglaltPetrogalli-szövegekékes
példáiannak,hogyjótollúszerzőjükmilyenidő-
szerű,ugyanakkorsajnosidőtállóproblémákkal
szembesítette olvasóit. sokat foglalkozott a
kisebbségekszámáraelevekedvezőtlenülátraj-
zoltmegyerendszerrel,a jogegyenlőséghiányá-
val,azegységespolitikaifellépésszükségszerű-
ségével. s tette mindezt önzetlenül: mint azt
Filep Tamás gusztávtól tudjuk: sem politikai,
semújságírói tevékenységéértnemfogadottel
honoráriumot.Egyikutolsócikkébena„nemzeti
újjászületés”igényétéstermészetétígyhatároz-
zameg: „Mi, a köztársaságban élőmagyarok,
nem akarunk a magyar nemzet külön része
lenni,mi valljuk rendíthetetlen hittel amagyar
nemzet egységét, de tudjuk, hogy a nemzettel
szemben külön fokozott kötelességeink van-
nak.”(328.p.)

FilepTamásgusztávPetrogalli-könyveújabb
komoly lépés a két háború közti szlovenszkói
magyar politikai és közélet jobbmegismerésé-
hez. Tanulnunk kellene tőle – nemcsak
Petrogallitól,hanemFilepTamásgusztávtól is,
hiszenmindkettőkövetkezetesargumentátorés
élvezetesdebatter–,hogypéldáulafennenhan-
goztatottdemokráciaesetenkéntéskormányon-
ként mennyire (nagyon) megnyirbálhatja az
egyénésaközösségekalapvetőjogaitaszabad
véleménynyilvánításraésakülönvéleményre.

Csanda Gábor
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az egyes korok alapértékei adják azokat a korlátokat, igazodási pontokat, amelyek
menténazemberektársadalommászervezikmagukat,ésfelépítikazállamot.Mára
reneszánszvégeésafelvilágosodáselejeótatudhatja,akiakarja,hogyazalapértéke-
inknemtökéletesek,ígyazemberitársadalomésazállamsemlehetaz.ámhatöké-
letessénemtudjukisformálniőket,jobbáigen.

ám akadtak, akik a modern világ megszületésekor új tökéletességre vágytak.
immárnemazégi,hanemaföldiparadicsommegteremtéséneklehetőségeitkeresték.
olyan törvényekmegalkotására, illetve felfedezésére törekedtek, amelyek a korabeli
természettudományossághozhasonlóanazemberitársadalomraésazállamramindig
ésteljesmértékbenérvényeseklesznek.Ezekreépítvepedigmegalkothatóaminden
bajtésnyomorúságotmegoldóemberirend.

azegyikilyenkoncepciólegjelentősebbszellemiatyjatudvalevőlegKarlMarxvolt.
azemberekköztikülönbségek,aháborúk,abűnözés,azemberekokoztaszenvedés
megszüntetését,azállammajdanielhalásáttörvényszerűneknyilvánítójövőképnagy
kísértéstjelentett.alighanemígyvoltezaszörnyűszenvedéstéspusztításthozómáso-
dikvilágháborúutánis.

Miroslav Kusý ebben ameggyőződésben élte le fiatalságát. 1968-ban úgy vélte,
továbbfejleszthető az eszme, a sztálini torzulást követően visszatéríthető eredeti
demokratikusnakdeklaráltalapjaihoz.anagyvagyonbélikülönbségeknélkül,teháta
nagyon gazdagokra és szegényekre osztott társadalomfelfogás bajain átlépő, ám a
demokráciátmegtartó,sőtkiterjesztőkoncepcióaháborúalattipusztulásközösségi
emlékévelegyütttöbbfiatalértelmiségibenébreszthettefelareménytegyjobb,minő-
ségilegfejlettebbtársadalmirendmegteremthetőségében.

MiroslavKusý
(1931–2019)

TanulmányoknEkrolÓG

(Kép: Fórum Kisebbségkutató Intézet)
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ámazalapértékazobjektivizmus.azemberiéletetazemberek felettállóésazt
meghatározó,ígyobjektívnaknevezetttörvényszerűségkoncepciója.Etörvénybőlleve-
zetvekellmegalkotniazemberitársadalomrendjét,hiszenmeghatározza,determinál-
jaazt.aszabadság lényege,hogyazembermegértieztaszükségszerűséget,ésaz
életétalárendeli.

Ebbőlazálláspontbóltovábblépniazemberijogokvilágábajelentősszellemitett.az
emberiszabadságindividuálisalapjaiegyéniségközpontúak.azalapálláspontszkeptikus.
areneszánszszkepticizmusismeretelméletialapjaielvetikazemberitökéletességlehe-
tőségét.azembernemismerhetimegavilágegészét,teháttéved.ámtöbbetmegtudhat
avilágról,hamerészéskíváncsi.Teháttökéletessénemtehetiazemberitársadalmat.
ámjobbáigen.Deperszerosszabbáis.nemképesholmimindentmeghatározóobjektív
törvényszerűségmegismerésre,amibőlazutánmindenlevezethetőtudományosprecizi-
tással.afejlődésténylegesforrásaatökéletlen,ámjobbáválniképesegyén.

azobjektivizmusareménnyeléshittelteliálláspontjábólátjutniazemberijogiindi-
vidualizmustévedésekkel,megingásokkalteli,atökéletlenemberrelszámolókoncep-
ciójábanemcsakhatalmasértelmi,hanemlegalábbugyanakkoraérzelmilépésis.az
fegyelmezettosztályharcosemberéletvitelehelyettakételkedő,vitázó,gondolkodóés
időrőlidőreváltozóemberéletvitelétkellettmegszeretni.MiroslavKusýképesvoltmeg-
tennieztalépést.sőtnemcsakmeglépte,hanemazújonnanválasztottpolitikaiiden-
titáslegkiválóbbterjesztőiközéemelkedettországában.

Döntésébenalighanemszerepet játszhatott a sztálinizmus többeleménekbrezs-
nyevirestaurációja,ésperszeaz1968-asprágaitavasz leverése,azazatapasztalat,
hogyalétezőneknevezettszocializmusmegreformálhatatlan.Többértelmiségikortár-
sáhozhasonlóanalighanemebbenazidőszakbanfogalmazódhatottmegbenneakér-
dés,hogyvajonkorábbitársadalomképénekalapelveihelyesek-e.

ám Kusý nem áll meg ezen az eszmei ponton. az individuális alapokon nyugvó
emberi jogi tanításugyanisnemzetállamikiadásábanáltalábanérzéketlenakisebb-
ségbenlévőkultúrákéletigényei iránt. Ígyazalkotmányosdemokráciákbanisaláren-
deltszerepbekényszeríthetikőketatöbbséggelszemben.

MiroslavKusý következetesen szembenéz ezzel az ellentmondással is. a „bárso-
nyos”forradalmatkövetőenfellángolóagresszívnacionalizmustlátvaésfőkéntmozga-
tórúgóikatátlátvaújabbszellemilépésttesz.odaállakollektívkisebbségijogokfelfo-
gásánaktámogatóiközé.

legitimkövetelésnekésdemokratikuscélnaknevezi–méghozzáaszlovákközvé-
leményelőtt–aszlovákiaimagyarokésegyáltalánanemzetikisebbségekkulturális
autonómiáját,sőthorribiledictuaterületitis.

Kusýodaálltaszlovákiaimagyarokmindegyikfontosigényemögé.ámamikulturális
közegünkbenmégfontosabb,nemcsaktámogatta,hanemmagyaráztaisőket.anem-
zetállamiságitteniváltozatánakmégazátlagnáliserősebbideologikusságaéspropa-
gandisztikus erejemásként nem változtathatómeg, csak ha egyenként cáfoljameg
felemásésgyakranönellentmondóállításaitazember.MiroslavKusý1989utánezt
tekintette az egyik fő életfeladatának.rájött, hogy anemzeti kisebbségek, főként a
magyarok tényleges egyenjogúsítása nélkül a szlovákiai demokrácia ingatagmarad.
életbenmaradnakéshatnifognakugyanisazokaznézetek,melyekszerintazalkotmá-
nyosdemokráciakorlátozhatóéstorzíthatóanemzetiharctaktikaiésstratégiaicéljai
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mentén.rájött, hiszennemcsakelméletileg látta át ennek lehetőségét és logikáját,
hanemtapasztaltaisgyakorlatát1989-etkövetően.azországalkotmányosrendjének
lényegimegváltoztatására irányulókísérleteketahuszadikszázatutolsóévtizedében
mindigaládúcoltákanemzetiharc,mindenekelőttamagyarokkalvívottküzdelemrém-
képével.Kusýerrerendszeresenrámutatott,konkréthelyzetekenésesetekenláttatva
azilyeténnemzetiöntudattorzulásait.

Eközbenpontoshelyzetleírástadottismétésismétaszlovákiaidemokráciaállapo-
táról.Pontosanérzékelteaz1989utánmegjelenőtekintélyuralmitendenciákat,ésaz
egyespróbálkozásokatsorbanlemeztelenítette.Egyiketamásikutánmutattabeanyil-
vánosságnakamagavalóságában,denemegyszeraszlováknyilvánosságotismegmu-
tattamagamagának,hiszenekísérletekbenneverhettekésvertekisgyökeret.

Kusýmegszeretteakritikát,eztmindentúlzásnélkülállíthatjuk.Eznemiscsodaaz
évtizedeskényszerhallgatásután.ámmintajelentősgondolkodók,többrevoltképes
nemtetszésénekkifejezésénélazéppenaktuáliselégedetlenségiközhangulatonlova-
golva.őmegoldást,megoldásokatiskínált.nemcsakjellemezteahelyzetetésazem-
bert.Megjegyezhetjük,haazttette,akkoranalitikusalapossággal,általábanazelmé-
letilegpontosankiválasztottlényegre,snempusztánvalamilyenismerthangulatielem-
re,közhelyre,előítéletretapintva.Majdmegcselekedte,amialegfőbbérdeme,kifejtet-
te,mitkellene, illetvemit lehetne tenni.MiroslavKusýnemcsak leírt,őgondolatilag
alkotott.nemmindenütt,ezalighanemigaz,deebbenazországbanmindenképpen.
Írásaitolvasvaszembekerülünkacsehszlovákiaiéskülönösenaszlovákiairendszer-
váltáslegtöbbbuktatójával,ésazokmegoldásánakjavaslataival.

Háromévtizeddel1989őszeutánmegállapíthatjuk,hogykisebbségierőfeszítései
mérsékelteredménnyeljártak.nemutolsósorbanamiatt,mertszlovákpartnereikeve-
senakadtak.Ezértamagyarkérdésbencsakbillentenitudtakaszlovákiaiközgondol-
kozáson,atöbbnemzetiségűdemokráciaértékrendjéreátfordítaniuknemsikerült.ám
MiroslavKusýszellemi teljesítménye így is tekintélytparancsoló.Magyarügybenalig
néhányadmagával,ésközülükiskiemelkedveérvelt,magyarázott,felvilágosított.

jólmutattaaszemélyekörültornyosulóindulatokatésaszlovákiaiközgondolkodás
állapotátavita,amelyaparlamentbenrobbantkiannakkapcsán,hogyMikulášDzu-
rindakormányamagaskitüntetéstadományozottneki.Ellenzékibírálójaakormányfő
szemérevetetteKusýnakamagyartörekvésekettámogatóállásfoglalásait,bővenidéz-
veírásaiból.Dzurindaválaszaenergikusvolt.Felsorolta,mimindenttettkitüntetettjea
kommunistadiktatúraellen,különjelezve,hogyabírálóisannaktámogatójavolt,és
mutatva, hogy a kitüntetés jó kezekbe került. amagyarkérdést azonban, amennyire
csaklehetett,megkerülte.

MiroslavKusýnemcsakhaladnivoltképesakorával,hanemőrángattamagaután.
sajátországábanszavasúllyalbírtmindazokkörében,akikarendszerváltástelőreakar-
tákvinni,ésodakellett figyelniük rámindazoknak,akikellenezték.Deegészéletútját
végignézvemindenméltóságaésszínvonalaellenéremégsemeztűnikalegnagyobbtel-
jesítményének. Hanem az, hogy képes volt a folyamatos fejlődésre egész életében.
Méghozzáolyanütembenésszínvonalon,amivelembertársaitismagautánsegíthette.

Eztmegtanulhatjuktőle,ésmegköszönhetjükneki.Mintahogyperszeügyünkbátor
képviseletétis.
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számunkszerzői

Baka L. Patrik (1991)
író, kritikus, doktorandusz (selye jános
Egyetem,Komárom,szlovákia)

Gál Zsolt (1978)
politológus, közgazdász (Comenius Egye-
tem,Pozsony,szlovákia)

Gazdag Vilmos (1984)
nyelvész (ii. rákóczi Ferenc Kárpátaljai
MagyarFőiskola,MagyarTanszékiCsoport,
Beregszász,ukrajna)

Gyarmati Enikő (1967)
történész(Budapest,Magyarország)

Gyurovszky László (1959)
politikus,villamosmérnök,vállalkozó(saM
shipbuilding and Machinery, Pozsony,
szlovákia)

Harrach Gábor (1974)
történész, szociológus (a nemzetpolitikai
Kutatóintézet külső munkatársa, Buda-
pest, Magyarország)

Kerényi Éva (1981)
történész-muzeológus; doktorandusz (gö-
mör-KishontiMúzeum,rimaszombat,szlo-
vákia; Eötvös loránd Tudományegyetem,
Budapest,Magyarország)

Kőrös Zoltán (1982)
történész, levéltáros (Fórum Kisebbség-
kutatóintézet,somorja,szlovákia)

Márkus Éva (1970)
nyelvész (ElTE, Tanító- és óvóképző Kar,
Budapest,Magyarország)

Murányi Veronika (1978)
etnográfus,kulturálisantropológus(Petőfi
Program,somorja,szenc;szlovákia)

M. Pintér Tibor (1979)
nyelvész (KároligáspárreformátusEgye-
tem,Budapest,Magyarország)

Öllös László (1957)
politológus (Fórum Kisebbségkutató inté-
zet, somorja; Konstantin Filozófus Egye-
tem,nyitra,szlovákia)

Ördög István (1926)
mérnök(siófok,Magyarország)

Varga Csilla (1989)
doktorandusz; Külgazdasági és Külügy-
minisztérium Magyarország szomszéd-
ságpolitikájának Fejlesztéséért Felelős
MiniszteriBiztosKabinetjénekmunkatársa
(Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest,
Magyarország)


