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„Nyitott ak kívánunk lenni a jóra, nyitott ak kívánunk lenni arra, hogy értékes 
építő munka folyhasson itt  a Kárpát-medencében mind a magyar nemzeti 

közösség együtt  gondolkodásában, együtt  működésében, mind pedig a Kárpát-
medencei népek és nemzetiségek együtt  működésében és együtt  gondolkodásában.”

Szászfalvi László

„Mi pontosan tudjuk, hogy az ellenség az addig ellenség, amíg fegyver van 
a kezében. Hogy ha megsebesül, vagy ha fogságba esik, akkor már csak ember, 
hogyha meghal, akkor áldozat. Egy nagykorú nemzet pedig nem hullagyalázó, 

hogy az ellenségein holtában is bosszút álljon”
Csallóközi Zoltán.

Nemzeti, nemzetiségi és civil együtt működés esélyei 
a Kárpát-medencében 

(X. Kárpát-medencei Keresztkötődések Konferencia 
a pomázi Teleki-Watt ay Kastélyban)

Személyes megemlékezések Pilinszky Jánosról, születésének 90. évfordulójára.
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Főszerkesztő-helyettesi jegyzet

Jancsi 
November 25-én lenne 90 éves Pilinszky János

Nem, soha nem én Jancsiztam le Pilinszky Jánost. Hanem a tágabb família. Némi elnéző 
hangsúllyal emlegetve őt így, mint csodabogarat, vagy még inkább, mint egy haszontalan, de 
szeretetre méltó kölyökkutyát. 

Apám hétről hétre türelmetlenül várta – akár a Szabó család újabb részeire áhító egysze-
ri honpolgár – Bandi bátyja beszámolóit „Jancsi” legújabb eseteiről, amiket aztán hazaérve 
örömmel megosztott  velünk. Könnyesre kacagtuk magunkat azon, hogy a „nagy ember” mi-
képp sétáltatott  a verőfényben órákon át egy túlsúlyos dakszlit – nemigen maradt szőr a vég-
letekig kimerült állat hasán −, vagy hogy miképp kellett  mentőexpedíciót szervezni Pestről a 
kies Szigligetre, vinni lóhalálában kávéfőzőbe való, „életmentő” gumit, mert a költő tehetsé-
gét meghaladta, hogy azt magamaga vásárolja meg a helyi vegyesboltban.

Az összes róla keringő, végtelen számú családi anekdotának a végkicsengése egy volt: „ez 
a Jancsi mennyire nem e világba illő, mennyire nem életre való”. S amelyek mind a középszer 
önigazolását szolgálták, a zsenivel szembeni kompenzáció kényszerét.

Sokszor jártam a Molnár, majd később a Hajós utcában. Nem, nem az ő látására. A vonz-
erőt számomra a vélem majd egykorú unokatestvér, Áron jelentett e. Ám gyakran s óhatatlan 
összefutott am Pilinszkyvel is. Ilyenkor rám nézett  tétován, hosszasan, majd tekintete földe-
rült, szája mosolyra húzódott . Szeretném hinni, hogy nekem örült, de gyanítom, csak az vidí-
tott a, hogy végre rájött , ki vagyok, és hová tegyen.

Néha beszélgett em is vele. Mint az adomabéli szibériai muzsik Leninnel, mikor kunyhója 
elől elzavarja a melegedni vágyót, anélkül, hogy tisztában lenne az ajtaján kopogtató szemé-
lyiség súlyával. Gimnazista koromban előfordult, hogy érdeklődött , mit olvasok – mindig 
könyvvel jártam mindenhová −, s ilyenkor tanácsokat is adott . Veres Pétertől például óvott , tu-
dom miért, meg Jean-Paul Sartre-tól is, de hogy vele mi volt a baja, arra már nem emlékszem. 

Tudtam, hogy költő. Hisz mondták, és én elfogadtam. Hisz alkata is olyan volt. Akárcsak 
Varga Imre Radnóti szobráé. Tudtam, hogy költő. Hisz verseskötetei mind ott  sorakoztak 
apám könyvespolcán. Tudtam, hogy költő, fanok hadától bálványozott  poéta-idol. Hisz jó 
néhány hálás egyetemi társnőmről került le – egyéb ruhadarabok mellett  – a kékharisnya is, 
mert a csábítás trükkjeihez hozzátartozott , hogy a dedikáción túl elintézhett em még egy röp-
ke találkozást is a távoli eszményképpel.

Igen, tudtam, hogy költő. Tudtam, de, vajon, megéreztem-e? Megérintett -e költészete?
Egyszer mindenképpen. Gyermekkoromban. Mikor napokig méláztam verses meséjének 

egyik során: „elnyújtózik a kocsinyom”. Ekkor sejtett em meg először, hogy a költészet nem a 
sorokkal, rímekkel való könnyed játszadozás.

„Jancsi” alakja még ma is eltakarja előlem Pilinszky Jánost. Jobb lett  volna tán, ha költésze-
tét ismerem meg előbb. S csak később a Krúdy tollára kívánkozó Ködök Lovagját.

Barcsa Dániel 
Dr. Szászfalvi László, Turcsány Péter, Dr. Konrad Sutarski
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A PoLíSz a Szellem városa
A MEGÚJULÓ MAGYAR ÉS KERESZTÉNY HAGYOMÁNY LAPJA

L. Tábori László

Halott ak napján
Halott ak napján dér borít
mindent a Bükkben. Épp kondít
litániát a nagyharang.
Feleszmélni bennünk visszhang:

 Mi lesz, ha minket is visznek?
Hányan maradnak kibicnek
utánunk? Utolsó szavunk
pöröl még, vagy már ráhagyunk…?

A holtak mind fegyelmezett ek.
Halálsápadt, deres arcuk
a száraz lomb nyugalmával
 
tekint a távolodó Fára.
A harmadik napon megszűnik
a tél, s tovább fut a patak.

Pilinszky János Czafrangó János kötetébe írt dedikációja
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Szentmihályi Szabó Péter

Isten versei
(versrészek a ciklusból)

1.

Diktálhat Isten bármit is?
Diktálhat Isten verset?
Mondhatja ember, õ csak leírta,
amit Isten szerzett?

Kell-e bármit is sugallni annak,
aki az út, igazság, élet?
Szólhat-e dal annak szájából,
aki végtelen ének és ítélet?

Miért íratna Isten verset?
Õ maga a legfelsõbb poézis,
teremtménye az egész világ,
parányi porszem vagyok én is.

Istennek hangja van, hatalmas,
villámló, mennydörgõ, világrengetõ,
akkor is szól, ha éppen hallgat,
miért diktálna verset éppen Õ?

Csak én hiszem, hogy Õ szól általam,
aki akarja, nekem higgye el,
hogy az én szegény, árva versemben
a Mindenség Ura magyarul énekel.

74.

Úgy is megértelek, ha nem beszélsz.
Ha engem képviselsz, mindig imádkozol,
elõttem nincsen rejtve gondolat,
legyen szülõje menny avagy pokol.
Jólesik, hogy nem kérsz semmit sem magadnak,
hiszen tudod, a tenyerembe írtalak,
hazádért esdekelsz, ez is helyénvaló,
és minden emberért, aki most sem szabad.
Talán nem is lesz szabad sosem,
ha igazságomat fel nem ismeri –
rabként, tudatlanul hal meg,
és azt képzeli, jobb is így neki.
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11.

Mindig szórakoztat, ha „õsrobbanásról” szólnak
amúgy jó szándékú tudósok is,
szerintük egy gombostû hegyében
elfért a Mindenség – sok ember hisz
hasonlókban, s én nem haragszom,
egy jó elmélet sok elmét leköt,
de senki sem meri megkérdezni tõlük,
mi volt az õsrobbanás elõtt?

Én voltam, vagyok, leszek,
anyag és szellem, lélek, akarat,
számomra nincsen lehetetlen,
bennem minden változik, s marad.
Táncában mikro- s makrokozmosz
engem utánoz – Mesterét,
miattam nõ ki évenként a fû,
miattam ég a tûz és kék az ég. 

Minden titokban rejlik új titok,
zeneszerzõ és karmester vagyok,
egy ablakot bezárok, egy ajtót megnyitok,
milliárd csillag kihuny és felragyog.



Eszteró István

Zöld epigrammák
Füstbe ment terv

Széchenyi fákkal akarta elûzni a fojtogató port, 
Zöld szigetekkel egész Pestre való levegõt

Szûrni, ma szmogra köhécsel az értekezésre sereglõ
Balga kor embere pár törpefa díszlete közt.

Állatvédõk lúdvacsorája

Nézd, a pogánya degeszre hogyan tömköd libatorkot:
Filmet a kapzsi, hamis hírbehozó produkál,

Gyöngy libusát tán francia sem kínálja malaszttal,
Bár a naiv ezután tõle vesz úrvacsorát.  

Csendélet

Kint nyugalom hegyi útja kering, de füledben
Gépkocsi árja zsibong síp, duda hangjaival,

Üllõn száz kalapács veri zagyva ütemre a csendet,
Csak a borókabokor szünteti vad rohamát.

Vörös iszap

Gyûl a halálos iszap, míg hirtelen átcsap a gáton,
Melynek az õre napon sütteti tán a hasát,

Bárhova futnál marsbeli tájakon, árja elébed
Fordul, az álmaidon sem könyörül soha már. 

Távolodóban…

Tágul, Atyám, szaporán tenyeredbõl nyílt univerzum,
Szirmai közt bogarad harmat után araszol,

Bárhova nyargalsz szárnyas idõvel a csillagok élén,
Ûrlapodat a remény tölti ki végtelenig. 

3

A történelem faggatása
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Szászfalvi László

A X. Kárpát-medencei Keresztkötõdések
Konferencia megnyitása

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt
Szer vezõk!

Engedjék meg, hogy Ravasz László, r e for -
mátus püspökünk egy gondolatával ve zes  -
sem be ezt a köszöntõ, megnyitó elõ adá so -
mat. Ravasz László úgy fogalmazott egy szer
egy helyen, hogy a legnagyobb vere ség a vilá -
gon megszokni a rosszat. Azt hi szem, hogy
most, amikor ezt az igen tisz telt kon fe ren -
ciát néhány gondolattal sze ret ném meg nyit -
ni, ak kor talán az elmúlt bõ egy éves te vé -
keny ségünket, kor mány za ti mun kán kat,
erõ  fe szí té seinket is le het ne ezzel a mot tó val
összefoglalni, hogy nem szeretnénk vereséget
szen  ved ni, és nem sze retnénk, hogy ha együtt

közö sen, itt ebben a Kárpát-medencében vereséget szen ved nénk. Nem szeretnénk hozzá szokni a
rosszhoz, nem sze retnénk megszokni a rosszat! Igenis nyi tot tak kívánunk lenni a jóra, nyitottak
kí vá nunk lenni arra, hogy értékes épí tõ mun ka foly hasson itt a Kárpát-me dencében mind a
magyar nemzeti közösség együtt gon  dol ko dá sában, együtt mû kö dé sé ben, mind pedig a
Kárpát-medencei népek és nem zetiségek együtt mûködésében és együtt  gondolkodásában. 

A magyar Kormány egyházi, nem ze ti sé gi és civil kapcsolatokért felelõs állam tit ká  ra ként
és a ma terítékre kerülõ ügyek el kö telezett emberként nagy tisztelettel és sze  re tet tel
köszöntöm Önöket. Engedjék meg, hogy mindhárom általam felügyelt te rü  let idõ sze rû
kérdéseivel ösze füg gés ben néhány gondolatot elmondjak ebben a rö vid kö szöntõben, meg -
nyitóban. Talán mind annyian tudják azt, hogy a Parlament ez esz ten dõnek júliu sá ban fo -
gad ta el az el sõ sarkalatos törvények között a lelki is me ret- és vallásszabadság jogáról, vala   mint
az egy házak, vallásfelekezetek és vallási kö zös sé gek jogállásáról szóló sarkalatos tör vényt, amellyel
tizen négy egyházat és vallásfelekezetet ismert el a Magyar Or szág gyû lés. A többi val lási közösség
egy házzá nyilvánításáról a Par lament kétharmados több ség gel fog majd ha tározni. Az új
egy házi törvénnyel elsõ sorban az államnak és az egy há zak nak a közjog ér dekében, illetve
a közös célok ér dekében történõ együttmûködését kí ván juk szor gal maz ni. Mindezeken túl -
me  nõ en az egyházak alapvetõ hitéleti tevé keny  sé ge mellett az ok tatással, a kul tú rá val, a
kari tatív és szociális te vé keny sé gek kel kap cso latos prog ram jait szeretné az állam, a kor -
mány zat támogatni. Erre vo nat kozólag ma már nemcsak egy új tör vé nyi keret jött létre, ha -
nem ebben az esz ten dõ ben öt új prog ra mot indított el mi nisz tériumunk, állam tit kár -
ságunk, amelyekkel kife jezetten szeretnénk segíteni az egész Kárpát-me den cében  azokat
az egyházi kez deményezéseket, azokat az egy házi pro  jek te ket, amelyek segítik a tár sa da -
lom nak, a nemzetnek a gyógyulását, épít ke zé sét, és se gí ti azokat az együtt gon dol ko dá so -
kat, együttmûködéseket, amelyek a helyi kö zös sé gek ben meg tudnak valósulni. 



Az új egyházi törvény biztosítja azt, hogy objektív kritériumrendszer alapján is  mer -
jük el egyházakat Magyarországon. Meg ítélésünk szerint az egyházakkal szem  ben tá -
masz  tott, törvénybe foglalt fel té telek végre egészen világosak és egy ér tel mûek. Ezek
alap  ján nem áll fent annak a veszélye, hogy bármilyen politikai érdek mo tiválja a dön -
tés hozókat az egyházak be jegy zésekor. Azokat az egyházakat, amelyek valóban hit életi
te vékenységet foly tatnak, azokat valóban el kívánjuk is mer ni, segíteni és támogatni
akar juk. Hu szon egy esztendõvel az úgynevezett rend szer változás után elérkezett az
ideje an nak, hogy a magyar civil szektor sza bá lyo zá sa is egységes és ugyanakkor át lát -
ha tó rend szerré ala kuljon át, ami a különbözõ szek torok szereplõi számára elõsegíti és
meg  könnyíti az együtt mûködés lehe tõ sé geit és feltételeit. Hónapok óta folynak a mun  -
ká latai a civil szer vezetek mûködését és támogatását szabályozó törvény meg al ko tá -
sának. Nyilván, itt most na pokon ke resz tül beszélhetnénk arról, hogy az el múlt húsz
év nek mil yen nagy ta pasz ta latai van nak Magyarországon a társadalmi szer vezetek
mû  kö dé sé vel kapcsolatosan. Azt gondolom, hogy itt ezen a helyen ki is kell emelni,
hogy nem pusz tán a mostani jogi értelemben vett Magyarországon,  Anya országban,
hanem ál ta lá ban az egész Kárpát-medencében a civil szer ve ze tek nek az együtt mû kö -
dé sérõl is be szé lünk, és ezt is sze retnénk újra gondolni. Ezért az a szán dékunk, hogy
egy új ke ret tör vény jöjjön létre most, amikor õsszel a Par la ment el fogja fogadni ezt az
úgy nevezett ci vil törvényt, és nem négy-öt törvénybõl kell „összebogarászni”, hogy
egyál talán mi lyen keret feltételek mellett mû köd het nek a civil szervezetek Magyar -
országon. Az a célunk, hogy a civil szféra sajá tos sá gai ra figyelemmel valóban egy
stabil, át lát ható jogi kör nye ze tet alakítsunk ki. Illetve na gyon szeretnénk ezzel az új tör -
vé nyi fel té tellel az iszo nya tos bürokratikus nyo mást átlépni, széttépni, leépíteni – nem
tu dom, hogy fogalmazzak, mert vannak itt na gyon fegyelmezett kormánytisztviselõk
és õket is tiszteletben tartom, de nekik is a min denkori jogszabályok mentén lehet csak
dolgozni. 

Tehát az a célunk, hogy végre valahára elérjük azt, amit hatvanhat év óta nem tu dunk
el  érni. Ugyan a kommunizmus 45 éve alatt, mondjuk, nem is kellett nagyon sokat fog  lal -
koz ni a civil szervezetekkel, vagy nem nagyon lehetett. Az elmúlt huszonegy év nek az a
tanul sága – ami az én nagyon szub jektív megfogalmazásom, és ez nem kor  mány zati ál -
lás pont –, hogy egy kicsit lé lek ben és szellemiségben meggyengült a civil szféra, olyan
össze függésben, hogy egy iszonyatos állami bürokrácia veszi kö rül, és igazából nagyon
úgy tûnik, hogy na gyon nehezen tudunk szabadulni ebbõl a bék lyóból. Most az a cél ki tû -
zé sünk, és azt gon  dolom, hogy ebben nagyon sok civil szer vezetnek a tapasztalata, véle -
mé nye, job bító szán déka, követelése, „asztalra csa pá sa” is benne van, hogy ezen min den -
fé le képpen vál toz tassunk. Ez nem könnyû, de az elsõ lépés az lesz, hogy elfogadjuk a
keret   törvényt, és erre felépítve vagy ebbõl ki indulva létrehozunk egy valóban át lát ha tóan
jó, sta bil módon mûködõ jogi fel té tel rend szert, illetve ehhez hozzáigazított és stabilan mû -
kö  dõ állami támogatási rendszert, ami egy kiszámítható rendszer, át te kint hetõ, ru gal mas, és a le -
he tõ legminimálisabb bürok rá ci á val mûködik.

A közhasznúság fo galma a másik kér dés, amit szintén szeretnénk rendezni eb ben a
tör vényben. A lé nye g az, hogy sze ret  nénk, hogy egyfokozatú közhasznúság legyen.
Nyilván, ennek meg kell, hogy le gyen az erõs feltételrendszere, de ha va ló ban jól meg tud -
juk alkotni, ki ta lál ni, akkor ab ban bíz ha tunk, hogy hosszú távú, ki szá mítható rendszert
tudunk majd lét re hozni. 
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A harmadik kér dés a civil szférával kap cso latosan, hogy az állami támogatási rend szer
te kintetében a Nem zeti Civil Alapot szeretnénk megszüntetni, és szeretnénk a kö vetkezõ
év tõl kez dõ dõen felépíteni az ún. Nemzeti Együttmûködési Alapot. Ez rész ben az anya -
or szági támo gatási rend szer re vonatkozik, és részben – terveink szerint – az anya ország
illet ve a ha tá ron túli nemzettesteinkben mûködõ civil szer ve zetek közötti együtt mûködést
tud ja majd se gíteni, generálni és támogatni. Nem men nék bele a ké sõb bi mûködési tervbe,
csak annyi ra, hogy terveink szerint nem regi o nális kollégiumok fog nak mûködni, hanem
szak  mai kollégiumok. Mindez nyilván attól is függ, hogy mennyi költ ség vetési forrást tu  -
dunk majd ide allokálni, hiszen az egész rend szernek a mûködtetése nagyon végig gon  -
do landó. Hiszen az a célunk, és nekem az az elkötelezett álláspontom, hogy a le hetõ leg -
mi nimálisabb forrást kell költeni a rend szer mûködtetésére és a lehetõ legtöbb pénzt kell
a civil szervezetekhez eljuttatni. Ez a mi sziklaszilárd álláspontunk, de jel zem, hogy ebben
a kér désben még so kak kal állunk vitában, és a következõ hó na poknak lesz az a nagy harci
fel adata, hogy valóban arányos rendszert tudjunk össze hoz ni, és eze ket az elveket tudjuk
ér vé nye sí teni. Én abban bízom, hogy ebben sokan leszünk tár sak, hogy ezt át tudjuk
passzí rozni a mai magyar államigazgatási rend sze ren, és a kö vet kezõ évtõl kezdõdõen
már valóban egy stabil és átlátható tá mo ga tá si rendszert tudunk realizálni. 

Végül a harmadik jogszabály alkotási mun kánk a tavasz vége óta az új nem ze ti sé gi
tör vény, amely rövidesen az Or szág gyû lés elé fog kerülni. Történelmünk év ez re des ha -
gyo  mányaira építve a törvény re mé nyeink szerint kimondja majd, ahogyan ezt egyéb -
ként az új magyar alkotmány, Ma gyar ország Alaptörvénye ki is mondja és dek  la rálja, hogy
Ma gyarország tiszteletben tartja az ország különbözõ vallási ha gyo má nyait, más népek sza bad -
ságát és kultúráját, vallja, hogy az egyéni szabadság csak má sok kal együttmûködve bontakozhat
ki. Vallja, hogy minden, valamely nem ze ti ség hez tartozó ma gyar állampolgárnak joga van ön -
azo nos sá ga szabad megvallásához és megõrzéséhez, hogy a nemzetiségek a magyar politikai kö -
zös ség részei és államalkotó tényezõk. A kul tu rá lis sokszínûség, a nyelvi különbözõség nem
a megosztottságnak, hanem a gaz da go dásnak a forrása. A nemzetiségek által lét  re ho -
zott kulturális értékek Magyarország kul turális örökségének szerves részét jelen tik. A nem-
zetiségek sajátos egyé ni és kö zös ségi jogai alapvetõ szabadságjogok. Ma gyarország
véde lemben ré sze síti a nem zetiségeket, biztosítja saját a kul tú rá juk ápolását, az anya -
nyelvük hasz ná la tát, az anyanyelvi oktatást, a saját nyelven való nép használat jogát, a
kollektív rész vé te lüket a közéletben, elõsegíti a kulturális auto  nómiájuk megvalósulását,
garantálja a va lós közösségeik önigazgatáshoz, ön kor mány zathoz való jogát.

Az õsszel megszületõ új nemzetiségi tör vényt a készülõben lévõ köznevelési, ön  kor -
mány zati illetve választójogi tör vénnyel is összhangba fogjuk hozni. Szándékunk az is,
hogy a nemzetiségeket érintõ konkrét feladatfinanszírozást 2013-tól a nép szám lá lási 
ada tokhoz igazítsuk, to vábbá, hogy csökkentsük az „et no biz nisz” néven elhíresült
vissza  élések le he tõ sé geit. Természetesen az elõttünk lévõ hó na pokban még ezekrõl a
kér  dé sekrõl sok be szélgetés és vita fog lefolyni mind a nem zetiségi önkormányzatok
vezetõi vel, kép viselõivel, mind pedig a Parlamentben, mind pedig a civil szervezetek vo -
nat ko zá sá ban. Min denesetre azt gondolom, hogy azok az alapvetõ koncepcionális elvek,
ame  lyeket már leszögeztünk, amelyeknek elkez dõdött az egyeztetése, valamint a nor  ma -
szöveg ala ku lá sa szerintem min den képpen pozitív fejlemények, és az is pozi tív, hogy a
választójogi törvény ke re tében a nemzetiségek parlamenti kép vi se le tének meg va -
lósítására is erõteljes akarat van. Azt már nyilván látjuk, hogy nem min den úgy fog meg -
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valósulni, ahogy a tizen három nemzetiség mindegyike el gon dolja, esetleg elképzeli, de
azt gon do lom, hogy a megfelelõ parlamenti lét szám hoz hozzáigazítva reménység sze rint
meg tudjuk oldani, vagy realizálni tudjuk a nemzetiségek parlamenti részvételét. 

Mivel az általam felügyelt kormányzati terület magában foglalja a nemzetiségi és
nem   zetpolitikai stratégiai szempontok össze hangolásának is a feladatát, örömmel áll  -
tunk a mai konferencia mellé, hiszen Önök is ennek érdekében tevékenykednek már a ki -
lencvenes évek óta. Hozzáteszem, hogy nemcsak az 1990-es évek óta. Sokan an nál jó val
régebb óta, de talán szer ve zet tebb módon, intézményesített módon a rend szerváltás óta.
Célkitûzésük, hogy a ha zánkban és a hazánk körül élõ emberek, nép csoportok, nem zeti
kö zösségek több féle lelki és kulturális kötödését feltárják és meg ismertessék, tekintettel
a ma gyar sá gunk többféle kisebbségi helyzetére és kap csolataink igazságosabb jövõjének
ki ala  kí tására – azt gondolom, hogy mindez mindenképpen tiszteletet parancsol és tá -
mo gatandó. 

Tudjuk, hogy a konferenciasorozat a Ma gyarországi nem ze tiségi alkotók ta lál ko  zó já -
nak az eszmei hagyományaira épül. Áttekintve az eddig meg ren dezett ta lál ko zók te ma -
ti káját, és kézbe véve a kon fe ren cia kötetüket, a felölelt témák szé les skálája tárul elénk.
Foglalkoztak a nemzet, a nem ze tiség, az anyanyelv és a hoz zá juk kap cso lódó rokon fo -
gal mak tisztázásával, a nem zeti önmegõrzés és a régiós együtt mû ködés kérdéskörével.
A szórvány és a tömb helyzetû közösségeink kap cso la tá val, az európai integráció és a ki -
sebb ségek össze függéseivel, Wass Albert szülõ föld jé nek, a Mezõségnek a sors kér dé sei -
vel. Végül, de nem utolsó sorban meg ren dez ték a hazai kisebbségek Együtt jobb cí mû
komplex mûvészeti bemutatóját. A „ke reszt  kö tõ dések” feltárása során mind eköz ben va -
ló ban bebarangolták a Kárpát-meden cét, hisz az anya országi helyszínek mel lett ta nács -
koztak a Felvidéken, a Kár pát alján, Erdélyben, Dél vidéken, és a jelek sze rint Csur gón is.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Áprily Lajos azt kérdezi az egyik versében, hogy
„Akarsz–e fényt”? Én azt hiszem, hogy az Önök munkája, az Önök szolgálata, az Önök
el kötelezettsége egy akarat nyil vá nítás. Annak az akaratnak a deklarálása, hogy igen,
akarják, akarjuk a fényt – ez pe dig az élet, a megmaradás, a jövõ akarása. Küz delem és harc
per sze, de emellett mun ka és szolgálat, és elkötelezettség. Igen, ez azt jeleni, hogy mi
akar juk a fényt, igen, ez azt jelenti, hogy mi leépülés he lyett gyógyulást akarunk, igen,
ez azt je len ti, hogy az összeomlás helyett meg ma ra dást kívánunk és jövõt minden ma -
gyar nem zedéknek, és minden, a Kárpát-meden cében élõ nép együttmûködését és nem  -
ze dékeinek a jövõjét. Kívánom, hogy a mai jubileumi rendezvényük is tegyen egy épí -
tõ  követ a formálódó nemzet, nemze ti ségi és civil stratégiánk nagy épü le té hez. Segítse
elõ a krisztusi lelkülettel egy más felé fordulásunkat, ezáltal pedig Szent István királyunk
sokszínû országa kö zös sé geinek a megmaradását, jelenét és jö võ jét. 

Isten áldja meg Önöket! Köszönöm, hogy meghallgattak.
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Nemzetiségi stratégia, civil program, ki -
sebb ségi stratégia – mind-mind leírható,
ki  fe jez hetõ számokban, cselekedetekben,
kü lönbözõ programokban. Amirõl én sze -
ret nék be szélni, az szintén stratégiai kér -
dés, de sokkal inkább lelkiekben, men ta li -
tás ban hozhat elõ relépést, illetve hozott is
már. A nemzeti érzésnek az em lék he -
lyeink iránt való meg nyil vánulását sze ret -
ném elõtérbe állítani, amin nagyon sok
min den múlik: a közösségek tudnak-e köré
cso portosulni, ünnepelni, együtt lenni és
együtt küzdeni. 

Kicsit visszanyúlnék a történelemben a
kiegyezés utáni idõszakra. Városaink, fal -
va ink sorra emelték az emlékmûveket.
Elõ  ször a szabadságharcos emlékmûveket,
majd tör ténelmi nagyjainknak szóló szob -
ro kat, emlékhelyeket alkottak, emlék táb lá -
kat tettek. Két jelentõs dátum is járult eh -
hez: 1896-ban a millennium esztendejének
megünneplése, majd néhány évvel késõbb
a 48-as szabadságharc 50. évfordulója.

Cso dálatos, európai hí rû szobrászunk,
Fad rusz János, aztán Stróbl Alajos, Róna
József, Zala György és a töb biek – a ro -
man tikus szobrászat nagyjainak a munkái
ekk or kerültek Magyarországra, a Kárpát-
medence fõtereire, köztereire. Nagyszerû
érzés volt ez, és érdemes lapozgatni az ak -
kori Vasárnapi újságot, amely rendszeresen
tu dósított a szoboravatási ün nep sé gek rõl,
arról, hogy milyen nagy létszámban, mi -
lyen ünnepi tudattal, milyen belsõ érzéssel
– külön hangsúlyozva az egyszerû em be -
rek meghatottságát – mentek az emberek
e szob rok, emlékmûvek avatására.

Aztán jött a háború, jött Trianon, és az
utód  államok szinte versengve estek neki
mind  azon emlékeknek, emlékmûveknek,
ame lyek a magyarságra emlékeztettek.
Leg  na gyobb szálka a szemükben az ez -
red éves emlékhelyek, a 48-as emlékmûvek
és a Kos suth-szobrok voltak. Nem sze ret -
nék felsorolást tartani, mert itt ülnénk
nap estig, amíg az elpusztított em lék mû -
vek rõl számot adnék, és valószínûleg nem
lenne teljes: a mai na pig nem tudjuk egé -
szen pontosan, hogy mi az, ami ennek az
esz telen, barbár ron gá lás nak az idején
sem misült meg. 

Volt egy rövid idõszak még a II. világ há -
bo rú idején, a visszacsatolt területeken,
ahol si került néhány oszlopot, em lék mû -
vet, szobrot visszaállítani. Aztán jött 1945,
és a hely zet tovább rosszabbodott. Ekkor
már nemcsak a szomszédos országokban
a na cio na lis ta szellemtõl lerombolt szob -
rok miatt kellett sírnunk, hanem itt, az
anya országban tönk re tettek miatt is.
Hang súlyozom, a magyarság szellemétõl
ide gen módon, most már ideológiailag,
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osz tályharcos szellemmel pusztították a
szob rokat, hangsúlyozom, a ma gyar ság
szel  lemétõl idegen módon, lásd Andrássy,
Tisza, Görgey, az országzászlók és me gint
csak sorolhatnám.

Hogy mennyire idegen mindez a ma -
gyar lélektõl! Szeretném mondani, hogy
sem ko ráb ban, sem ma az ellenséges em -
lék mûveket soha semmilyen bántódás nem
érte. Ha csak a határon kívüli részekre me -
gyünk, például Segesvár mellé Szkarjatyin
marsallnak az emlékmûvéhez, vagy Gyu la -
fe hérvárott Losenau ezredesnek, a vár
oszt rák védõjének az emlékmûvéhez: itt a
ma gyar idõkben nem történt rombolás, és
hogy ha valamiért ma por lik is, az éppen
csak az enyészet és az oda nem figyelés
mi att van. És szeretném a ma  gyarországi
pél dákat is megemlíteni, hogy az 1848-as
sza badságharc osztrák és orosz ka to nái -
nak a sírjait, emlékmûveit a mai napig na -
gyon szépen ápoljuk, karban tart juk.

Nagyon szép példa a tápióbicskei Rie de -
sel-kereszt története. Jókai A kõszívû ember
fiai ból mindnyájan ismerjük Palvicz Ottó
és Baradlay Richárd párharcát az isaszegi
csa  tá ban. A történet valós alapokra épül,
tud juk, hogy Jókai Baradlay Richárd sze -
mélyét há rom magyar huszártiszt alak já -
ról, tetteibõl formázta meg. Itt ennél a tör -
té netnél is valós ese ményekrõl ír. Csak a
tör ténet nem akkor, és nem ott, két nappal
ko rábban Tápió bics kénél játszódott. Ba -
rad lay Richárd megszemélyesítõje Színi
Sebõ Alajos, aki a Császár-huszárok I. hu -
szár ezredének az alezredese, az ellenfél
pe dig Hermann Riedesel osztrák õr nagy,
aki a báni vérteseket vezérelte, Palvicz
Ottó a megtestesítõje. Sebõnek a sírját a
csal  lóközi Nyárádon a mai napig is meg ta -
lál juk, Riedeselt pedig ott, a tápióbicskei
csa  ta téren temették el. A lakosság ezt a
ke resztet mindig becsben tartotta, gon -
dos kodott róla, és ünnepekkor ezt is meg -
ko szorúzza. Különös jelentõséget kap ez

az utóbbi két év tizedben, mikor itt nem -
zet közi részvétellel játsszák el a tá pió bics -
kei csatát. Mert mi pon tosan tudjuk, hogy az
el lenség csak addig ellenség, amíg fegyver van
a kezében. Hogy ha meg sebesül, vagy ha fog -
ság ba esik, akkor már csak ember, hogy ha
meg hal, akkor áldozat. Egy nagy korú nemzet
pe dig nem hullagyalázó, hogy az ellenségein
hol tában is bosszút álljon. 

Továbbmennék a legutóbbi idõkig: ezt a
szo kásunkat mennyire megtartottuk a II.
vi lág háborús szovjet emlékmûvek ese té -
ben is. Nagyon érdekes; kérem, tegyünk
kü  lönb sé get, hogy vannak az áldozatok
sír jai, az emlékükre emelt oszlopok, mint
mond tam az elõ zõ példa alapján, vagy
pedig van önkényuralmi jelvényekkel fel -
tûz delt, ránk oktrojált, mint egy Gessler-ka -
lap ként álló, a gyõztesek dicsõségét hir de -
tõ emlékmû, elhelyezve vala mely fõtéren.
Hát ezt valóban nem lehet. De a magyar
nép itt sem rombolt. A rend szer változás
után ezek az emlékmûvek kikerültek a fõ -
te rekrõl, általában a temetõkbe, és át ala -
kul tak áldozatokra emlékezõ, kegyeleti
helyekké. A Sztálin-szobor lerombolása
egy nemzetnek, egy forradalomnak a kife -
je zõ akarata volt, itt nem a szo bor rom bo -
lás té nye számított. Gondoljunk bele, hol
van még egy nép, hol van az a nemzet,
ame lyik fel tudná mutatni – most lehet ezt
dicsér ni vagy nem dicsérni – azt a szo bor -
par kot ott Dél-Budán. Mi a kommunista
rend szer ránk oktrojált, szörnyû, hát bor -
zon gató em lék osz lo pait, szobrait és em -
lék tábláit összegyûjtöttük egy skanzenbe,
és ott mutogatjuk a tör té ne lem köny vek -
nek, az utókornak, hogy nézzétek meg, ez
volt! Mutassunk még egy nem zetet, aki
ezt tudta tenni!

És mi az, ami még nagyon-nagyon fon -
tos számunkra? Kanyarodjunk vissza me -
gint a ha táron túlra. Ízelítõül egy-két szo -
bor ról szeretnék beszélni, a területek
szerint vé gig menni. De szeretnék közben

9

A történelem faggatása



a 90 utáni állapotokra és az optimizmusra
okot adó újabb állapotokra is utalni, és
sze retném azt a lelki stratégiát is be mu tat -
ni, ami nagyon fontos, és a magyarság szí -
vé bõl, lelkébõl fakad. Ahogy ra gasz ko -
dunk múltunk meghatározó ér té keihez, és
ahogy hozzá tudunk nyúlni a nagy ha lot -
tak és a sorsdöntõ események em lé kéhez. 

Az egyik legfájóbb emlék Fadrusznak a
cso dálatos Mária Terézia szobra Po zsony -
ban, aminek a ledöntéséhez a bevonuló
csehek szinte azonnal hozzáfogtak. Szóba
ke rült már a felállítása, de egyelõre nem
sike rült. Petõfi bedeszkázott szobra Po -
zsony ban kálváriát járt, egy darabig egy
istál lóban tartották, majd felállították a Du -
na túlpartján a ligetben, most a Szent
And rás temetõ mellett viszonylag jó, lá to -
gat ható helyen látható. Egyébként a leg -
rosszabb a helyzet visszaállított szobraink
szempontjából Szlovákiában. Tehát a mai
napig kapjuk a híreket megrongálásokról,
a téli hadjárat emléktábláit hiába teszik a
he  lyükre, ugyanúgy összetörik õket, a
rozs nyói Kossuth-szobor áll ugyan, de
folya matos at rocitások érik. A háborús
em lékmûvekrõl, legyenek azok köztéren
vagy a temetõben, el tûnnek a turul ma da -
rak vagy az egyéb jelképek. Legkeserûbb
pél da arra, hogy nem csak eltüntetni, ha -
nem átformálni is lehet: a branyiszkói
csata honvédjeinek emlékmûvét a sze pes -
vár aljai temetõben egy ilyen fejcserével,
sisakcserével szlovák emlékmûvé ala kí  -
tották át. De évtizedekig szlovák hõsi em -
lék mû volt a szepesszombati hon véd em -
lék mû is, de ezt mégis sikerült vissza ál lí ta -
ni a város felújított fõterére, visszakapva
ere deti tartalmát.

A Délvidéken bizonyos fokig könnyebb
a helyzet, ha szép lassan is, de lehet újabb
em  lékmûveket állítani. Persze korántsem
tel jes a sor. Három aradi vértanú: Schwei -
del, Leiningen és Kiss Ernõ szobra is ál do -
za tul esett. Eleméri és ittebei Kiss Ernõ

hon véd altá bornagy Nagybecskereken ka -
pott méltó emlékmûvet. Radnai Béla al ko -
tá sát a me gye háza elõtt, a fõtéren 1906 má -
ju sában avatták fel, és 1919 júniusában a
szer bek már fel is robbantották. Ami még
megmaradt a szoborból, azt a helyi kis -
vasút mozdonyának segítségével húzták le
a talapzatról. Mert a talapzatra szükség
volt, kellett Péter szerb király számára! Az
õ regnálása sem tartott sokáig, a kom mu -
nis ta idõkben már nem volt sza lonképes,
így felváltotta õt a talapzaton a város új
név adója, Zrenjanin partizán vezér. Persze
a kommunista idõk letûntével már a „hõs”
par tizán sem volt kóser, jöjjön inkább újra
a király... S lám most újra Péter király lova -
gol Nagybecskerek fõterén. Kiss Ernõ
szob  rának megmaradt darabjai, mint mos -
ta nában kiderült, fellelhetõk a városi mú -
ze um rak tárában. A Magyar Szó ri por te ré -
nek sikerült a szoborból megmaradt fejet
len  cse végre kapni. Felmerült már az újra
felállítás gondolata is, de felmerült az a
terv is, hogy a fõtéren helyet kapjon
mindh  árom huszadik századi alkotás.

Amennyit tudtak, az emberek el me ne -
kí tettek, eldugtak a rombolás elõl. Ott van
a bács kossuthfalvi Kossuth-szobor is, amit
egy padláson találtak meg, és 1989-ben be -
vit ték Szabad kára a múzeumba. Aztán
egy gyors huszárvágással csináltak egy ta -
lap zatot a vá ros ban, és jugoszláv és ma -
gyar zászlókkal felavatták.

Erdélyben politikai visszhangok és fel -
han gok között zajlott az aradi emlékmû
vissza  állí tása. Komoly politikai csatáro zá -
sok után, ha nem is eredeti helyén, de mél -
tó helyen állí tották fel. Ugyanúgy nem volt
men tes politikai csatározásoktól a fel újí -
tott Mátyás-szobor avatási elõkészülete
sem. 

Az RMDSZ is, mások is politikai hasz -
not húztak belõle. De vagy azt kiabáljuk,
hogy vesszen Trianon, és nem teszünk sem -
mit, vagy megpróbálunk élni a helyzettel,
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és ahogy tavaly az Országgyûlés meg tud -
ta hozni a nemzeti együvé tartozás tör vé -
nyét, úgy meg pró bálunk mi is tenni, al kot ni
valamit, hogy a szobraink vissza ke rül je -
nek a helyükre. Nekünk az a fontos, hogy
ott vannak a helyükön. 

Még nem beszéltem Kárpátaljáról, ahol
talán a legjobb a helyzet. A szobrok na -
gyon jól megférnek egymás mellett. 

Fantasztikusan érdekes, hogy ha körül -
néz nek szerte Kárpátalján, vagy to vább -
mennek befelé Ukrajnába, hogy ott áll a
szov jet hõsi emlékmû. Ez általában Szása,
ke zében a gép fegyverrel, de mellé került
Szûz Mária szobra is, és például Dolhán
mel léjük került a Rákóczi-szabadságharc
turul madara is! Ezek nagyon jól meg fér -
nek egymással, ha elsõ re egy kicsit furcsa
is a látvány. 

Gondoljanak bele, amikor barátaimmal
ott jártunk, éppen május 9-et írtak: a Gyõ -
ze lem Napja megünneplése volt. Szem ta -
nú ja voltam annak az esetnek, amikor a
szov jet hõsi emlékmûtõl egy obsitos kato -
na, olyan, mint a mi Tovariscsi konyec pla -
ká tunk alakja, egy alacsonyabb termetû tá -
bor nok a díszegyenruhájában összes ki -
tün tetésével ott a por ban gyalogol, éppen
ott a Szûz Mária szobor kitárt karja alatt. 

Ne feledjük, az elsõ határainkon kívüli,
lerombolt millenniumi emlékmûvet éppen
Kár  pát alján állították vissza. Így a munkácsi
vár bástyáján újra ott áll a kiterjesztett szár -
nyú turul madár. Nagyon jó példa volt arra,
ami kor mindenféle szélsõséges elemek Bu -
da  pesten is kezdeményezték a nemrég állí -
tott budai turulmadárnak az elbontását,
nem is tudom, mi lyen ostoba koncepcióval,
szin te provokálták a szoborállítókat, az em -
lé ke zõ ket, és ugyan abban az idõben a mun -
kácsi várra visszakerült valamilyen úton-
módon a turul ma dár! 

Ezt a turulmadárt is, ami a Németvölgyi
úton áll – szerintem egyébként nem is
olyan szép alkotás – éppen a provokációk

tet ték elviekben széppé. A provokálók ez -
zel az ag resszív fellépéssel tudtak szán dé -
kuk kal szemben egy olyan nemzeti össze -
fogást ko vá csol ni, ami mindenképpen a
helyére tette ezt a kérdést.  

De folytassuk csak bátran a sort. Pél -
dául, amit a Szabadság téri szovjet em lék -
mû ellen szin tén egy szélsõséges csoport
folyamatosan elkövet annak meg ron gá lá -
sá val, be mocs ko lásával, olyan mértékben
erõ sítette meg az oroszokban az ellen -
érzést, hogy azóta az orosz kormány is
foggal-körömmel ragaszkodni kezdett eh -
hez az alkotáshoz.

Ennek kapcsán szeretnék szólni egy le -
he tõségrõl, amit mi is kihasználtunk az
elõ zõ Orbán-kormány idején. Elkezdtünk
egy akciót. Azt mondtuk, hogy a sírok
azok sírok, és a különbözõ vörös, arany, fe -
ke te ötágú csillagok kerüljenek le ezekrõl a
sí rokról, az itt nyug vók pedig kapják meg
a végtisztességet. Itt a Pilisben is meg tör -
tént. Orosz or szág ból vagy Ukrajnából ér -
ke zõ papok, püspökök beszentelték a sí ro -
kat és kereszt került melléjük! 

Folytatódik ez most is. Ha nem is került
le egyelõre a vörös csillag Zalaegerszegen
a szov jet hõsi emlékmûrõl, de a temetõben
meg szentelték és fölállították értük a ke -
resz  tet. Tavaly itt köszönthettük a voro -
nye zsi metropolitát, aki gondozza Orosz -
or szágban a magyar sírokat! Tehát a ke -
reszt lesz az, ami alapján, hogy Wass Al -
bert könyvét idézzem: „elvásik a vörös csil-
lag”. 

Mi ezzel a mentalitással próbáljuk visz-
szaállítani az emlékmûveinket, ami na gyon
fon tos számunkra. A 2000. év konkrét bi -
zonyítékot adott, hogy tudott ünnepelni a
ma  gyar ság, és milyen fontos volt az, ahogy
a szobrok újra kicsinosodtak, és az egész
falu  kö zös ség, az egész város köréjük tud
gyü le kezni, és magukénak érzik. Össze fo -
gás sal, köl csö nös tisz te let tel és a szeretet
ere jé vel nagyon sokat érhetünk el. 
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Konrad Sutarski

Tapasztalatok a „PoLíSz” új, 
„Együtt jobb” rovatának rendszeres havi

megjelentetésével kapcsolatban
Idén tavasszal a PoLíSz irodalmi és kul -

tu rális folyóirat szerkesztõsége úgy dön -
tött, hogy új rovatot indít, melynek a Ma -
gyar országon élõ nemzeti és etnikai ki -
sebb ségek iro dalma lesz a témája. A rovat
„Együtt jobb” címmel indult útjára, és en -
gem kértek fel a gon dozására. Tekintve,
hogy Magyarországon (a nemzeti és et ni -
kai kisebbségek jogairól szóló – késõbb
mó dosított – 1993. évi törvény értel mé -
ben) tizenhárom nemzeti kisebb ség ren -
del kezik hivatalos nemzetiségi státussal,
elsõ sorban ezen nemzetiségek iro dal má -
nak a módszeres bemutatására tö re ked -
tünk. Az elhatározás gyakorlati meg va ló -
sí tá sa a nemzeti kisebbségek összegzõ
irodalmi összeállításában nyilvánult meg.
Ezekben egy részt röviden felvázoljuk az

adott nemzetiségi irodalom történelmét, másrészt an to ló gia jellegû válogatást – verseket
és szépprózát – mutatunk be az idézett szerzõktõl, va lamint közöljük a szerzõk életraj-
zát. A PoLíSz elsõ – már az új rovatot tartalmazó – szá ma idén (tehát 2011-ben) május-
ban jelent meg, és a német nemzeti kisebbség iro dal mát mutatta be. Júniusban (mivel
Magyarország július 1-jén adta át az európai uniós el nök séget Lengyelországnak) a len-
gyel kisebbségi irodalom következett – kissé ko ráb ban, mint az a súlyából és
jelentõségébõl következett volna. Júliusban a PoLíSz nem jelent meg, a folyóirat
szerkesztõsége ekkor töltötte szabadságát. Az augusztusi szám a ci gány kisebbségi iro-
dalommal foglalkozott, szeptemberben a szlovák össze állí tást jelentettük meg. Jelenleg
a horvát irodalmi anyagot készítjük elõ. A jövõ évben sze ret nénk folytatni ezt a soroza-
tot, hogy az egész jelenségrõl – amit az idegen nyelvû iro da lom képez a magyar állam
területén – viszonylag egységes, átfogó képet kaphassunk. Amikor vállalkozásunk e
szakaszának a végére jutunk, akkor az ebben meg nyil vá nuló intellektuális erõgyûjtés
mintegy megkoronázásaként szeretnénk könyv for má já ban kiadni egy nemzetiségi iro-
dalmi antológiát, amely az összes kisebbség irodalmáról – eddig ilyen formában még
nem létezõ – áttekintést ad.

A fentiekben a PoLíSz az „Együtt jobb” rovat elindításával kapcsolatos kezdeti terve-
it és feladatait vázoltam. Az összes nemzetiség irodalmának bemutatását követõen –
vagy is a következõ év derekán – egy szerfölött érdekes anyag összeállása várható, amely
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egy részt számot tarthat a szakemberek (irodalomtörténészek, nyelvészek, szocio -
lógusok), más részt akár a politikusok érdeklõdésére is. A jelenlegi kezdeti szakaszban
való ér té ke lés – csupán néhány nemzetiséget érintõ összegzés közreadását követõen –
nyilván csak ada lé ko kat szolgáltathat a teljes értékû, végsõ összegzés számára. Ennek
ellenére már most is – az eddig közreadott részleges anyag alapján – láthatóvá váltak
bizonyos fon  tos kér dés kö rök. Közülük most csupán egynél idõzöm el, amelyet
hallatlanul fon tos nak tartok.

A XIX. század közepén keletkezett Széchenyi István híres mondása: „Nyelvében él a
nem zet.” Ugyanebben az idõben hasonlóképpen nyilatkozott Karol Libelt lengyel filo zó -
fus: „A nemzet addig él, ameddig a nyelve él. Anyanyelv nélkül nincsen nemzet sem.” A XIX.
szá zad a nemzeti kötelékek megerõsödését eredményezte azon nemzetek kö zött, ame-
lyek már korábban is léteztek, miközben új nemzetek is keletkeztek. Ma gyar ország –
csakúgy, mint Lengyelország – hiába rendelkezett komoly és gyakran fé nyes tör té ne -
lem mel: ebben az idõben mindkettõjük állami létét a politikai ki szol gál ta tott ság s a beol -
vasz tás veszélye jellemezte. Tudták, hogy a megszállók agresszív nem zet ellenes törek -
véseire a nemzet védelmét az anyanyelv védelménél kell kezdeni. És mind a magyar,
mind a lengyel nemzetben ez a meggyõzõdés megmaradt mind a mai napig, annál is in -
kább, mert a XX. században is mindkettõ hasonló veszélynek volt újból kitéve. Olybá
tûn hetne, hogy a nyelvi közösség és a nemzeti egység a fentiek miatt tel je sen ter mé sze tes,
szükségszerû jelenség kellene, hogy legyen. Eközben ezzel teljesen el lentétes ese te ket
találhatunk, például Svájcnál. Itt négy nemzetiséggel és nemzeti nyelv vel ta lál koz ha tunk:
az alemannal (ez a német nyelv egy nyelvjárása), a franciával, az olasszal és a réto-
románnal. Svájc föderális alkotmánya – amely ugyanabból az idõbõl szár mazik, mint
Széchenyi és Libelt idézett mondása, vagyis a XIX. század közepérõl – ép pen az ellen -
ke zõjét hangoztatja: „a német, a francia és az olasz Svájc nemzeti nyel vei”. Közvetlenül a II.
világ háború elõtt a réto-román nyelvet is bevették ebbe a kör be. Ebbõl kitûnik, hogy a
nem zet fogalma függetlenedhet a nyelvtõl. Svájcban a (svájci) nem zet fogalmának kizá -
ró lag politikai vetületben van értelme: csak az állam képez szer ves egységet, hiszen
seme lyik (etnikai értelemben vett) nemzet és nyelv nem össze kötõ. Ennek dacára az
állam alkotó nemzetek és nyelvek jól megférnek egymás mellett az ottani népesség tör -
vé nyileg szentesített szokásjoga és toleranciája alapján.

Két példát hoztam fel, amelyek bizonyos szempontból szöges ellentétben állnak egy -
más sal: az egynemzetiségû országot (a gyakorlatban ilyen országgá vált Lengyelország
a II. világháborút követõen), illetve a soknemzetiségû országot (amilyen Svájc). A jelen -
kori Magyarországot egyik fenti kategóriába sem lehet beilleszteni. Magyarországon
van egy „többségi” (õshonos) nemzet, illetve számos nemzetiségi kisebbség (melyeknek
tag jai különbözõ történelmi korokban érkeztek a mai Magyarország területére és álla -
pod tak meg, mint külföldrõl érkezett betelepülõk). A magyar viszonyok közepette a
nem zetiségek jogi státusa egyaránt függ a többségi nemzet (az elsõbbségbõl fakadó jogi,
szám beli és erkölcsi fölényben megnyilvánuló) jóindulatú akaratától, illetve a nemzetisé-
gek (tárgyalásokon elfogadtatott) kívánalmaitól. A többségi nemzet jóin du la tá nak – a
teljes függetlenség visszaszerzésétõl, tehát 1990-tõl számítva – alapvetése 1993-ban nyil-
vánult meg a korábban már említett nemzetiségi törvény formájában, amely számos,
addig nem létezõ jogosítvánnyal ruházta fel a nemzeti és etnikai kisebbségeket, töb bek
között az önkormányzatisághoz való joggal. Ez a törvény egyúttal számos kö te le -
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zettséget írt elõ a magyar állam – végsõ soron a többségi nemzet – számára. A jogi-
adminisztratív megállapodásoknak és a folyamatos anyagi támogatásoknak kö szön he -
tõen (melyek az utóbbi évtized folyamatos krízisei közepette kissé elapadtak) javult a
nem zetiségek helyzete. Mindegyikük létrehozta saját nemzetiségi intézményrendszerét,
ki szélesítette oktatási lehetõségeit, növelte mûvészeti tevékenységét. Új nemzetiségi
médiumok születtek, a meglévõk kibõvítették mûködésüket, melynek eredménye új
vagy megújult havi lapokban, rádióadásokban, televíziós mûsorokban, honlapokban
nyil vánult meg. Egyik-másik nemzetiség esetében létrehozták a kulturális autonómia
alapjait is. A fentiek következtében azt lehetne mondani, hogy az állam által létrehozott
helyzet elégedettségre adhat okot. Ennek ellenére a kialakult valóság árnyaltabb, és be -
fo lyásolja a nemzeti kisebbségek lelkiállapotát, értelmiségük közérzetét és a nemzetisé-
gi kisebbségi irodalmak létfeltételeit.

A fentiek után bõvebben kifejtem azt a problémakört, amelyet már említettem. A nem -
zetiségi irodalom egyik sarkalatos kérdésérõl – a nyelvhasználatról – van szó.

Az elemzett nemzetiségi irodalmakon belül az írók, költõk négy típusával lehet ta lál -
koz ni. Vannak, akik kizárólag az anyanyelvükön írnak (a nemzeti kisebbségi irodalmi
nyel ven, esetleg tájszólást használnak). Mások egyaránt és egyforma jártassággal írnak
az adott kisebbség nyelvén és magyarul is, lévén mindkettõt anyanyelvi szinten ismerik,
és gyakran saját vagy más szerzõk mûveit fordítják egyik nyelvrõl a másikra. Olyanokat
is találni, akik ugyan magyar nyelven publikálnak, de az írásaik témája – részlegesen
vagy teljesen – a kisebbség életéhez kötõdik, és õk maguk is felvállalják nemzetiségi gyö -
ke reiket. A negyedik csoporthoz azok az írók tartoznak, akik kizárólag magyarul írnak,
és nem kötõdnek a nemzetiségi kisebbségi irodalmi körökhöz. Adódik tehát a kérdés:
med dig számít egy író a szóban forgó nemzeti kisebbséghez tartozónak? Tekintetbe
véve a nyelvhasználat imént említett különbségeit, és elgondolkodva fölöttük – kü lö nö -
sen a már bemutatott nemzetiségi irodalmak tükrében – nem lehet egyértelmû választ
adni erre a kérdésre.

A német nemzeti kisebbséghez tartozó irodalmi körökben általánosan elterjedt vé le -
mény, hogy a nemzeti nyelvhasználat jelenti a határvonalat, és a döntõ többség valóban
né met nyelven is ír. Ellenpélda erre az ismert író, Kalász Márton esete, aki sváb csa lád -
ban született, és gyermekkorában sváb tájszólással tanult meg beszélni. Írni viszont ma -
gyar nyelven kezdett, és a köztudatba is mint magyar író került be. Mégis, 1986-ban
„Téli bárány” címmel megjelent, saját életrajzi elemeket feldolgozó regénye – bár ma -
gya  rul – értésre adja, hogy saját sváb-német származását nem felejti, hogy érzelmileg to -
vább ra is kötõdik ahhoz. Ezért szokták a mûveit a német nemzeti kisebbségi vá lo ga tá -
sok ba is bevenni (mi is ezt tettük), annál is inkább, mivel ez az õ helyeslésével történik.
Hasonló eredményre lehet jutni a két magyar nyelvû, német származású prózaíró,
Elmer István és Balogh Róbert esetében. Külön érdekessé teszi a helyzet értékelését a
nyel vi megkülönböztetésre vonatkozó Eszter Propszt elemzése: „A magyar nyelvû mûvek
(...) kritikus megvilágításba helyezik a magyarországi német irodalom német nyelvû vonulatát.
A magyarországi német irodalom magyar nyelvû identitásmintái sokkal differenciáltabb iden ti -
tás alkotást tesznek lehetõvé.” („Vázlat a magyarországi német irodalomról”, PoLíSz
2011/134), Propszt erre a megállapításra jutott, annak ellenére, hogy például Koch Valé -
ria vagy Michaelis József német nyelvû írásai jó fogadtatásban részesültek, részesülnek
Németországban, vagyis az õ anyaországukban is.
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Az adott nemzeti kisebbségi irodalomhoz való tartozás tekintetében a nyelvi kötõdés
szük ségességét még erõteljesebben hangsúlyozzák szlovák irodalmi körökben. Az eb -
ben a közegben íródott alkotások döntõ többsége szlovák nyelven keletkezik – noha
szá mos író és költõ (Papucsek Gergely, Kormos Sándor, Fuhl Imrich) anyanyelvi szinten
be széli a magyart, és foglalkozik magyar nyelvre való mûfordítással is. Azért jellegzetes
el lenpélda ott is akad. Ilyen a tótkomlósi szlovák családban született Závada Pál, aki ki -
vá ló magyar nyelvû prózairodalom szerzõje („Jadviga párnája”, „Milota”, „A fény ké pész
utókora”). Závada e mûvekben a helybeli szlovák nemzetiség életét, esélyeit, le he tõ ségeit
mu tatja be, mégis – tekintettel arra, hogy magyarul ír – nem tartják a szlovák nem ze ti -
sé gi írók között számon. 

A lengyel nemzetiségi irodalom esetében a nyelvhasználatot általában a születés hely -
szí ne határozza meg. Az elsõ, még Lengyelországban született nemzedék lengyelül
szo kott írni (ennek vagyok én is a képviselõje), a következõ – már Magyarországon szü -
le tett – inkább magyar nyelven publikál.

A Magyarországon élõ cigány kisebbség számára a magyar nyelv mindennaposan
hasz nált nyelv, és hozzávetõleg a cigány népesség jelentõs részének egyúttal második
anya nyelve, netán az anyanyelve. A lovári nyelvet – amelynek bizonyos esélye van ci gány
irodalmi nyelvvé válni – a magyarországi cigány nemzetiség viszonylag kis há nya da
beszéli. Ezért még azok a cigány írók is, akiknek a lovári az anyanyelvük, a le het sé ges
olvasói kör szélesítése érdekében – kevés kivételtõl eltekintve – kétnyelvûségük elle nére
magyarul írnak. Emiatt a magyar nyelvû cigány írók alkotásait közkeletûen a cigány iro -
dalomhoz szokás sorolni – példának okáért Lakatos Menyhért munkásságát (a „Füstös
képek” címû regénytõl kezdõdõen). Lakatosnál ráadásul a témaválasztás is a cigány nem -
zetiség világához tartozik. Hasonló megállapításra lehet jutni a cigány iro dalom más
neves képviselõinél is, például Choli Daróczi József, Rostás Farkas György vagy Ruva
Farkas Pál esetében is, habár Choli Daróczi a nyelvhasználat kérdésérõl azt írja: „A nem
anyanyelvû irodalom, és ebben az értelemben a magyar nyelvû cigány irodalom sorsa és jövõje
törvényszerûen az asszimiláció.” („PoLíSz”, 2011/136). Külön kell kezelni a magyar nyelven
író cigány költõ, Bari Károly esetét, aki elhárítja, hogy ci gány nemzetiségi íróként tartsák
számon – õ tehát a fent említett negyedik csoport kép vi se lõje.

A nemzetiségi irodalmak nyelvhasználati elemzése egyúttal további érdekfeszítõ té -
ma körök vizsgálatának bevezetõje is lehet, mint amilyen például az – itt épphogy csak
érin tett – anyaországgal való kapcsolat vagy az asszimilációs folyamat kérdésfelvetései,
ame lyek általában természetes velejárói a nemzetiségi társadalmak életében végbemenõ
át alakulásoknak, de amelyek bizonyos megváltozott körülmények között politikai koc -
ká zatok hordozói is. De ezen kérdések bõvebb elemzésével inkább csak az összes nem -
ze tiségi irodalom áttekintését követõen fogunk foglalkozni.

(Sutarski Szabolcs fordítása)
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Csizmadia Sándor

A kormány és a civil társadalom 
stratégiai kapcsolata

Nem is olyan régen a civil társadalom és a kormány kapcsolatát, fõ érintkezési pont -
jait a vízágyúk sugara, valamint a célba talált gumilövedékek jelentették. A verbális kap -
cso lat is véget ért a polgárokat megalázó õszödi beszéd után.

Világossá vált, a demokrácia a feje tetejére állt, azaz a kormány cselekedetei arra épül -
tek, hogy neki van népe, és nem fordítva.

A következmények nélküli országban napi jelenség volt a nyílt alkotmánysértés. A ma -
gyar civil társadalom végleg meggyõzõdhetett arról, hogy 1989 óta nem történt meg a
rend szerváltás, a posztkommunista és liberálkapitalista oligarchia az áldemokrácia ket re -
cé ben tartotta saját polgárait. 

Az izzó népharag civilizált megoldást választva, a szabad, demokratikus választások
idejét kivárva a szavazatok fegyverével állította félre és pellengérre a csalárd hatalmat.
Az elõzõ kormány, mint kiderült, népünknek egy következményekkel teli országot ha -
gyott örökségül. 

Az ország gazdasági csõdhelyzete, a devizahitelesek nyomorúsága, a közerkölcs rom -
ba döntése, a nemzeti vagyon elherdálása felért egy pusztító tatárjárással. A múlt át te -
kin tése azért fontos, mert, mint tudjuk, ismétlés a tudás anyja, és nem feledhetjük, hogy
hon nan jövünk. 

A felocsúdó civil szféra most már tudja, hogy civil kontroll nélkül nem mûködhet a
min denkori hatalom és annak kormánya. 

A civil társaságok érdekvédõi még a választások elõtt átadták a várhatóan nyertes
párt szövetségnek azt a Társadalmi Szerzõdést, ami 12 pontban megjelölte, hogy mit kér
a nép. Ezt követõen a hatalom tulajdonosa 2/3-os többséget biztosított a gyõztes párt -
szö vetségnek. Európában is példa nélküli bizalmat adott az elcsalt rendszerváltás tény -
le ges megvalósítására. 

Az optimisták azt szokták mondani, innen szép nyerni. Igaz, de mi, magyarok ismét
vért izzadhatunk a sikerért.

Az új kormány tevékenységét a civilek szemüvegén át nézve azt mondhatjuk, hogy az
elsõ félidõ reményeket adhat a rendszerváltás második félidei eredményes be fe je zé sé hez.

Mindenekelõtt emeljük ki, hogy ez a kormány nemzetben gondolkodik. Felfogása ta -
lál kozik a Kárpát-medence civiljeinek régi, jogos igényeivel, azonban a határon innen és
túl élõ magyarok összefogása csak akkor lehet közhasznú és igaz nemzeti érdekeket
kép viselõ, ha annak szerves része lesz és marad a nemzeti ügyek kormánya. A meg va -
ló sítás feltétele és garanciája a kölcsönös bizalom. 

A Kárpát-medencei civilek nem pártokkal kívánnak a nemzetért dolgozni. Azokra
négy évenként, felelõsségük teljes tudatában szavazni fognak, mert a választópolgár dönt.

A szavazás eredményét nem az ideológiai felfogás, valamely izmus közelsége dönti el,
hanem a mindenkor hatalmon lévõ kormány teljesítménye. Ha ebben a tel je sít mény ben a
civilek munkájukkal részt vettek, és számottevõ volt a kormány és a polgárok jó és közös
döntésén alapuló eredmény, akkor senki számára sem lehet a hatalom leváltása a cél.
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A mindenkori nemzeti ügyek és a közjó mellett elkötelezett kormányt és annak – a
ci vilekkel kiérlelt párbeszédben hozott – döntéseit szent kötelezettségként, önkéntes ci -
vil munkával kell támogatni.

Nézzük meg, hogy ezen elhatározás tartós nemzet-összetartónak bizonyulhat-e.
Igen, de hozzá kell társítanunk az egységes nemzettudatot.

Felvetõdhet a kérdés, álom-e az új nemzetállam létrejötte? A válasz készen áll: nem
álom, mert munkával és a magyar lélek közvetítésével az elképzelés érett gyümölccsé
vál hat, azaz tudatosulni fog.

Az eredményességhez azonban majdnem százéves illúzióink és mesés álmaink el ve -
té sére van szükség. A trianoni békeszerzõdéssel Nagy-Magyarországot keresztre fe szí -
tet ték, és bár már szégyellik, azóta sem tudták eltemetni.

Nem is lehet anyaföldet szülõföldbe temetni.
A magyarok szülõföldjükön tovább éltek, nyelvüket megõrizték, és Európa mai po li -

ti kai, társadalmi viszonyai között újjászülethet az egységes nemzettudatra épülõ, példa
ér tékû nemzetállam. Ez a nemzetállam már nem annektálható, sõt fizikailag sem meg -
sem misíthetõ.

A rendszerváltás elsõ eredménye így a költõ soraival beteljesedett: „él nemzet e ha -
zán”.

Visszavonhatatlanul létrejött a civil hálót képviselõ Civil Együttmûködési Ta nács ko -
zás. 2011. június 5-én az alapítók nyilatkozatban tettek hitet, hogy a történelmi Ma gyar -
ország nagy civil szervezetei a közös nemzettudaton alapuló nemzetépítés és nemzeti
önvédelem mellett állnak ki. 

A CET egyik alapítója, a Civil Összefogás Fórum – Civil Összefogás Közhasznú Ala -
pít vány rövidesen stratégiai partnerségi megállapodást köt a Közigazgatási és Igaz ság -
ügyi Minisztériummal. Ezen megállapodás lehetõvé teszi, hogy a Civil Együttmûködési
Tanácskozás tagjai részt vehessenek a partnerség céljának megvalósításában. A meg -
álla podás elsõsorban azért jön létre, hogy szakmai tapasztalatainkkal, önkéntes munkát
végzõ, kimagasló tudású szakembereinkkel hozzájárulhasson a civil szervezeteket
érintõ jogszabályok elõkészítéséhez, különösen a társadalmi, gazdasági konzultációs fel -
ada tokból adódóan. 

Ilyen feladatok:
– Az új Alaptörvényben meghatározott sarkalatos törvények megalkotása a civil szer  -
vezeteket érintõ jogszabályok elõkészítésében;

– Az önkormányzatok és kormányhivatalok közötti, civil partnerséget érintõ jogi kér -
dé sek szabályozásában;

– A társadalmi és civil együttmûködés fejlesztését érintõ, a társadalompolitika össze -
han  golását segítõ jogszabályok alkotásában;

– Kormányzati és társadalmi kapcsolat összehangolását biztosító jogalkotásban.
A rendszerváltás folyamatában a civil kontroll számvetése csakis az objektív való sá -

got tükrözheti. 
A civil érdekvédõk 12 pontban megfogalmazott ajánlásaiból nézzük meg, hogy eddig

mi teljesült:
– Elfogadásra került a történelmi alapokon nyugvó új Alaptörvény – Alkotmány.
– Folyik a bûnös politikusok és köztisztviselõk igazságszolgáltatás elõtti el szá mol ta tá sa.
– Megállt az állami vagyon elherdálása, megkezdõdött annak visszaszerzése.
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– Intézkedések sora védi a termõföld magyar kézben tartását.
– A közbiztonság helyreállítása folyamatos, a kormány tudomásul vette, hogy ez a fel  -
adat kiemelt és megkerülhetetlen felelõssége.

– Intézkedések utalnak arra, hogy a kis- és középvállalkozások életképességének
meg  õrzése és a munkahelyteremtés elsõdlegességet élvez.

– Bár több fejsze is kicsorbult az egészségügyi ellátórendszer gyökeres átalakítása
köz ben, mégis remény van a társadalmi és egészségbiztosítás fenntartható pályára
helyezésére. A nyugdíjkassza már a helyére került.

– A kormány lépéseket tett a népességfogyás megállítására, életerõssé vált a nagy csa -
lá dosok támogatása.

– A magyar vidék újjáélesztése elkezdõdött, törekvések vannak és konkrét pénzügyi
se  gítségek jelennek meg a családi termelés, a helyi piacok, posták, kisboltok újra -
indítására és megõrzésére. Ébred a faluturizmus.

– Elkezdõdött a felsõ- és közoktatás neveléscentrikus reformja. 
– Megszületett az új médiatörvény, amely megtörte a közmédiumok fölötti egyoldalú
párt  befolyásolás lehetõségét.

– Törvény rendelkezik a kettõs állampolgárságról, határon túli nemzettestvéreink sza -
vazati jogot kapnak.

Íme a cáfolhatatlan a tények. A civil társadalom megfogalmazott kérései legalábbis
tel jesülõfélben vannak.

Mielõtt elfogultsággal vádolnának meg, kijelentem, koránt sem hiszem, hogy az el -
múlt másfél év során a kormány hibátlanul mûködött. A civil józanság azonban az ered -
mé nyek számbavételérõl szól, a konstruktív javaslatok kormányhoz való eljuttatása a fõ
feladatunk. A civilek az ellenzéki pártok szerepét nem vehetik át. A civil kurázsinak
azon ban most már visszavonhatatlanul, állandóan mûködnie kell.

A kormány nyitott a civilek felé. Az Alaptörvény kimondja, hogy az egyéni sza bad -
ság csak másokkal együttmûködve bontakozhat ki. Ez azt is jelenti, hogy a köz hasz nú -
ság elve egyaránt vonatkozik a civil társaságokra és a kormányzatra is. A kormány és
az önkormányzatok feladatait a civil társaságok közvetlenül is segíthetik.

Mit mond még az Alaptörvény? A polgároknak és az államnak közös célja a jó élet,
a biztonság, a rend, az igazság, a szabadság.

Érdek-képviseleti szervezetek az egyesülési jog alapján szabadon alakulhatnak és te -
vé kenykedhetnek.

Talán a törvény legfontosabb megállapítása: népuralom csak ott van, ahol az állam
szol gálja a polgárait.

Az Országgyûlés megalkotta a Társadalmi részvétel a jogalkotásban c. törvényt. Ennek
kap csán a minisztériumok sorra írják alá a stratégiai együttmûködési szerzõdéseket a
leg aktívabb, szakmai erõket képviselõ civil szervezetekkel.

Törvény született a Nemzetgazdasági és Társadalmi Tanácskozás létrehozásáról, ahol
a civil képviselet jelenléte biztosított. Az NGTT a jövõ felsõházának elõfutára lehet.

Széles körû szakmai egyeztetés után nemsokára megszületik a Civil Törvény. A tör -
vény tételesen szabályozza a civil társulások mûködési rendjét, kifejezetten utal a nem -
zet építés és nemzeti érdekvédelem kormánnyal, önkormányzatokkal együtt járható
közös útjára. Az önálló, elsõsorban önkéntes munkára támaszkodó civilek társulásai mû -
kö désükhöz és szakmai programjukhoz állami háttértámogatásban részesülhetnek, mi -
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köz ben a közpénzekbõl nyújtott források elosztása a NEA új törvényi szabályozásából
faka dóan igazságosan, átláthatóan és ellenõrzött módon történhet.

A kormány megkezdte és folytatja a polgárok véleményének kikérését a fontosabb
jog szabályalkotások elõtt a nemzeti konzultáció keretében.

Barátaim!
Mindig hiányoltuk a kölcsönös bizalmat a kormány és az aktív társadalom között.

Tör ténelmi átkunk a megosztottság pártszimpátiák szerint. A demokratikus válasz tá -
sok után a pártszimpátiák sokadrangú kérdéssé zsugorodnak. Pártpolitikai háborúk he -
lyett van elég tennivalónk. 

A költségvetés szegényes, a spájz üres, már az oroszok sincsenek benne – hála Is ten -
nek. Ahhoz, hogy végre önálló legyen a magyar nemzet, ismét fel kell töltenünk a kam -
rát és a kincstárat.

Megállj!-t kell parancsolni a kontrollálatlan érzelmeknek. Elõször is véssük agyunkba
Köl csey örök érvényû sorait: „Hass, alkoss, gyarapíts, s a haza fényre derül.”

Aztán józanul vegyük sorba a jogos társadalmi igények teljesítésének lehetséges
meg oldásait.

Összefoglalva: a természeti embertõl a társadalmi emberig kell eljutnunk. Vissza kell
szo rítani az ember egoista érdekeit és szenvedélyeit. Helyére a mindig megújuló, Tár -
sa dalmi Szerzõdést kontrolláló, nemzeti tudattal cselekvõ polgár lépjen. Félúton va -
gyunk a rendszerváltást illetõen. Tudtuk, hogy mit kell megváltoztatni, a múlt hibáit ho -
gyan lehet korrigálni. 

Kövezetlen út áll elõttünk. A fõ kérdés, hogy a kormány komolyan veszi-e azt, hogy
nincs jó intézkedés, törvény a civil társadalom intézményes meghallgatása nélkül. Nem
való sulhat meg a jó kormányzás a civil polgárok és társulásaik nemzetért szolidáris
meg nyilvánulása és munkája nélkül. A miniszterelnök jól mondta, új honfoglalásra van
szükség. Miért is? Mert a pénz impériumok frontszervezetei és hazai kiszolgálói pénz -
ügyi módszerekkel gyarmatosították hazánkat. Módszerük jól láthatóan bevált. Így
nincs más dolgunk, mint a módszert átvenni. Pénzhatalmi korszakban pénzügyi tech -
ni kákkal kell saját fegyverüket ellenük fordítani. A bankok visszahelyezése a köz ha ta -
lom ellenõrzése alá – ezzel elérheti az állam, a gazdaság és az állampolgárok adós ság -
füg gé sé nek megszüntetését.

A multik megregulázásával, a hazai termelés és feldolgozás visszaállításával ki ala kul -
hat az az egyensúlyi helyzet, amikor Magyarország egyenlõ partner lesz, az üzleti meg -
álla podások kölcsönösen elõnyösek lehetnek, azaz pontosan olyan szabadságot sze ret -
nénk, mint ami a Lajtán túl van.

Európa kormányzása és benne a magyar kormány, fogadja el a legnagyobb magyar,
Széchenyi István ajánlását, amely így szól: „Nihil de nobis, sine nobis”. Semmit rólunk, nél -
külünk.
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Bácsfainé dr. Hévizi Józsa

Arányosított (többnyelvû) 
önkormányzatokat – 

a szórványban élõk számára!
A közösségi (kollektív) joggyakorlat múltja és jövõje

Szent István óta a Magyar Király ság ban a kisebbségek anya nyelv hasz ná la tá nak, iden -
ti tása megõrzésének különbözõ módjai alakultak ki, Svájcot leszámítva, Eu rópában egye -
dülállóan. Ezek az au to nó miatípusok a Szent Korona-tanba be épül ve szá za do kon át1
biztosították a ma gyar királyságban a nemzetiségek (mai szó val a kisebbségek) békés
együttélését. Ezek az egyházi és te rü leti autonómia és a városokban kia la kult ará nyos
ön kor mány zati rendszer. Ez utóbbi mo dern sé gét bizonyítja, hogy az észak ír nagy pénteki
megállapodás egyik sa rok köve erre az elvre épül. Ez a szór vány ban élõk számára nyújt hat
megoldást nap jaink ban, a Helyi ön kormányzatok európai chartájára2 alapul va. Ennek a rend-
szernek a tanulmányozása és mai alkalmazása, segíthet egyedül az et nikai konfliktusok-
kal terhelt térségekben a béke megteremtésében, ahogy gróf Tele ki Pál is így akarta meg-
oldani 1924-ben a moszuli kérdést3. 

Jelen tanulmányomban ezt az eddig nem kellõen ismert magyar kollektív jog ér vé nye -
sí tési módot mutatom be, amely magyar javaslatként az EU egyik alapelvére; a szub szi -
dia ritásra épülve a kisebbségben élõ õshonos népcsoportok diszkriminatív helyzetének
orvoslását segítheti elõ az Európai Unió alapjogi chartája 10, 14, 22. cikkelyének al kal -
mazásával4. Ezt az EU elnöksége alatt magyar javaslatként felvethetnénk, tekintettel az
érvényben lévõ 1993. évi 77. kisebbségi törvényre, amely a mai Magyarországon a szór -
vány ban élõ kisebbségek számára biztosít közösségi jogokat; anyagi finanszírozással.
Ez a modern törvény lehetõvé teszi a kisebbségi települési önkormányzatok vagy helyi
kisebbségi önkormányzatok megválasztását napjainkban, a hazai több évszázados gya kor -
lat ra emlékeztetve. Részletesen:

1. Etnikai és vallási alapú kollektív joggyakorlás

A Magyar Királyságban már a korai Árpád-kortól lehetõség nyílt kollektív jogok gya -
kor lására az egyházi és a területi autonómia keretei között5: 

A területi autonómia különféle változatainak megvalósulása Magyarországon (hor -
vát bán ság, jász-kun kerületek, székely székek, szász egyetem, felvidéki bányavárosok
szö vet sé ge stb.) lehetõséget nyújtott a különbözõ jogállású társadalmi csoportoknak saját
ön igaz ga tá suk megszervezésére, az etnikai csoportok regionális szintû szervezõdésére,
ér dekeik ér vé nye sítésére, identitásuk több száz éven keresztüli megõrzésére, anya nyel -
vû irodalom, kultúra kifej lesztésére az Árpád-kortól. Míg Európa centralizál és be ol -
vaszt, nálunk egyfajta – a lo vas-nomád törzsszövetségekre visszavezethetõen – mel lé -
ren delõ viszony alakul ki az együtt települõ székely, palóc, majd késõbb a horvát, kun,
szász népcsoportokkal6.
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Az egyházi autonómia7 a századokon át a határon túlról folyamatosan beszivárgó,
betelepülõ („vendégmunkások”) számára az önálló erdélyi fejedelemség XVI. századi
tör ténetében alapozódik meg: A protestáns erdélyi fejedelmek – felismerve, hogy kul tú -
rát csak anyanyelvükön adhatnak a beköltözõknek – a XVI. századtól szorgalmazták az
anya nyelvû igehirdetést, és állítottak fel nyomdát, iskolát az oláh (román) népesség szá -
má ra. Miközben Európában mindenütt vallásháborúk dúltak, Erdélyben az 1568-as tör -
vénnyel elsõként engedélyezték a református, lutheránus, unitárius és katolikus vallások
együt tes használatát!
János Zsigmond erdélyi fejedelem (1541–1571) elrendelte, hogy templomaikban a liturgia

nyel ve az egyházi szláv helyett a román legyen8. I. Rákóczi György, mikor Biharban román
püs pökké erõsíti meg Burdánfalvi Ábrahámot, az oklevélben (1641) utasítja, hogy ro má -
nul prédikáljon, s papjaival is úgy prédikáltasson „a szegény oláhságnak maguk születettek
nyelvükön, hogy abból naponként épületet vehessenek az üdvösséges tudományban és vallásban,
s így az babonás tévelygésnek homályából napról napra világosságra vezéreltessenek”9. – 1669-
ben fejedelmi parancsra megnyíltak az elsõ román népiskolák. Bethlen Gábor fejedelem
tör vényben rendelte el 1624-ben, hogy a földesurak ne tartsák vissza a jobbágyok fiait az
is kola látogatásától, mert amelyik megteszi, 300 forint pénzbüntetést fizet. A fe je de lem -
asszony, Lorántffy Zsuzsanna Fogarason alapított román iskolát.

A 150 éves török uralmat követõ felszabadulás idején I. Lipót 1690. és 1691. évi ok le -
ve le a betelepülõ görögkeleti szerbek részére a hajdúkéhoz hasonló katonai státust és
egy házi autonómiát (anyanyelvû iskolák, gimnáziumok felállításával) biztosított10. II. Li -
pót ezt az 1791. évi XXVII. törvénycikkel megerõsítette.11 A szlovákság részben a hazai
szlávságból, továbbá a huszita háborúk idején érkezõ csehekbõl, morvákból, a fo lya ma -
to san bevándorló lengyelekbõl (lásd a családneveket Szlovákiában), ruszinokból kezd
kifor málódni a XVIII. századtól12. Éppen ezzel is magyarázható, hogy evangélikus vagy
kato likus vallásúak; s a nagyobb önszervezõdésre az autonómiával rendelkezõ evan gé -
li kus egyházon belül nyílt lehetõségük. Ami persze nem jelentette azt, hogy a ma gyar -
ság tiltotta vagy nem engedte volna a helyi szláv nyelveket használni, gondoljunk csak
Páz mány Péter kalauzának szlovákra fordítására, vagy arra, hogy a magyar nemesség e
régió ban többnyire kétnyelvû volt, saját birtokaikon élõkkel anyanyelvükön beszéltek
(mint Esterházy Lujza és János). Széchenyi István a Naplójában arról ír, hogy a parasztok
le fordíttatják szlovákra a Hitelt13, s õt hibáztatják a koleralázadás kitöréséért. Azonban
nem csak falvaikban tarthatták meg anyanyelvüket, mert városaink is többnyelvûek vol tak.

2. Etnikai és vallási tolerancia, 
arányosított városi képviselõ-testületek

Kevésbé ismeretes, hogy – Európában egyedülálló módon – a Magyar Királyságban
va lósulhatott meg a népcsoportok és felekezetek részvétele a szabad királyi városok, a
me zõvárosok önkormányzatiságában. 

A magyarországi városok kelet-európai társaikhoz hasonlóan több etnikumúak vol -
tak. A beköltözõ szász, német hospesek kiváltságleveleiben biztosítják maguk számára
az önkormányzatot és kezdetben a német jog használatát14. (Pozsony, szepességi és er -
dé lyi szász városok, bányavárosok stb.) „A község lakosai nyelv és nemzetiségük különbsége
nél kül egyenlõ szabadságot élvezzenek” – rendeli el Beregszásznak adott kiváltságlevelében
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(1247) a tatárjárás után a II. Géza-kori szász telepítést megismétlõ IV. Béla királyunk15.
A XV–XVI. századra esnek az elsõ etnikai ellentétek a felsõ-magyarországi városokban,
mert a németek senki mást nem engedtek be a céheikbe, illetve településeikbe.16 Ennek
or voslására az 1608. ÉVI XIII. TÖRVÉNYCIKK kötelezi a szabad királyi városokat, hogy
tegyék lehetõvé a házak vásárlását a magyaroknak és a szlávoknak (cseheknek) is. Az
1609. ÉVI XLIV. TÖRVÉNYCIKK kötelezi a szabad királyi városokat, a bányavárosokat és a
kiváltságolt mezõvárosokat, hogy a bírói és egyéb tiszteket, a nemzetiségre különbség nélkül
egyenlõen osszák szét, különben kétezer forint büntetést rónak ki rájuk17. A XV–XVIII.
században gyakorlattá vált, hogy a felekezeti vagy nyelvi arányszámot figyelembe véve vala-
milyen szinten a kisebbségi népcsoportokat is bevonták a város irányításába:

– A bírót, az esküdteket, a képviselõket a lakosság etnikai vagy vallási aránya szerint
vá lasztották – évente vagy ritkábban (l: Pozsony18, Buda, Kolozsvár19; Siklós20, Bé kés -
csaba21, Gyula22, Pécs23, Zágráb24, Zsolna25, Újvidék26, Kassa27)

– Engedték, hogy a kisebbségi csoporthoz tartozók ügyeik vitelére külön képvisele-
tet (mai fogalommal élve „kisebbségi önkormányzatot”) válasszanak; amely alá volt ren -
del ve a városi önkormányzatnak (budai szerbek28, Baja29, siklósi cigányok). 

– Az is elõfordult, hogy a nem magyar közösség városi privilégiumot kapott, oly for -
mán, hogy a hivatalos nyelv és a város irányítása – kiváltságlevéllel biztosított joga lett. 

Ide sorolhatók az erdélyi örmény városok, továbbá a dél-magyarországi Baja és Gyula is. 
A törökdúlás után elnéptelenedett Gyula városába 1723-tól Harruckern János György

több hullámban németeket telepített a Rajna vidékérõl. Letelepedésüknek a helyét saját
dinnye- és kukoricaföldjein jelölte ki. 1734-ben a németek külön bírót választottak ma -
guk nak, s elszakadva Gyulától Németgyula néven 123 éven át önálló közigazgatás alatt álló
várost alkottak.30 Az elemi iskolai oktatás egyházanként (és nyelvenként) külön-külön
folyt: római katolikus, református, ortodox. A század végén Németgyulán is felépül a
taní tói lak és a német iskola, amelyben 1807-tõl Erkel Ferenc édesapja, a templom német
fúvós zenekarának megszervezõje tanított. A kastélyban 1821–1845 között 21 német
nyel vû elõadásról tudunk.

Békés megyében csak 1826-tól jegyzetelik magyarul a polgári peres ügyeket, a hi va ta -
los leveleket. (Az önkéntes asszimiláció példája tehát a Bánk bán zeneszerzõjének élet útja
is.) Minden év november elsején tartották mindkét városban – a földesúr jelöltjei közül –
a bíróválasztást, s az urbárium szerint az esküdtek választását. 1784-ben az ur bá riumra
hivatkozva a reformátusok és a görögkeletiek kérelmezték, hogy közülük is vá lasszanak
esküdteket. 1790-tõl a lakosok számarányához képest 6 katolikus esküdtön kívül 3 refor-
mátus és 3 óhitû foglalt helyet a tanácsban. Németgyulán a görögkeletiek 2 helyet kap-
tak31. 1834-ben mind Németgyulán, mind Magyargyulán 1-1 fõbírót, 1-1 albírót és 12-12
esküdtet választanak. Magyargyulán a két jegyzõ egyike katolikus, a másik református.
1857-ben sikerült a német-gyulaiakkal az egyezséget megkötni, s június 15-én aláírták a
két város egyesítésének jegyzõkönyvét mindhárom vallásból és nem ze ti ség bõl alkotott
elöljárósággal.32 A betelepítéskor még ún. Románvárosról is tudnak. Késõbb a görögke-
leti vallásúaknak (szerb, román) mindkét városban lesz saját anya nyel vû iskolájuk.
Tanítóikat a közadóból fizették.33 1857-ben a katolikusoknak egy négy osz tá lyú fõelemi
iskolájuk volt négy tanítóval, egy rajziskolájuk egy tanítóval, a Német városban egy alsó
elemi iskolájuk két osztállyal és két tanítóval. Mindkét városrészben egy-egy leányiskola
volt, ahol a kántorok tanítottak34. A zsidó hitközség 1858-ban állított iskolát.
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Újvidéken a rácok afféle uralkodó osztályt képeztek; õk adták az értelmiséget és a
pénzt.35 Itt 1848-ig minden harmadik évben magyar lehetett a bíró. Tiszaföldváron (Bacs -
ko Gradiste) 1830-ban a magyaroknak nem volt képviselete a rácok vezette községben.36
A XVII. században Bajára beköltözõ katolikus bunyevácok, bosnyákok, görögkeleti rá -
cok 1696-ban I. Lipót császártól mezõvárosi kiváltságot kapnak, községi ügyeikben
enge délyezte a szerb hivatalos nyelv használatát. II. Rákóczi Ferenc hiába ígér nekik haj -
dú szabadságot, mindvégig kitartottak a Habsburgok mellett, 1707-re Kecskemétet is tel-
jesen elpusztította a török. A harcokban megfogyatkozó szerbek helyébe magyarok és
németek települtek. Grassalkovich Antal a városi magisztrátus választását szabályozó
instrukciójában (1755) hangsúlyozza, hogy az egyik évben magyar, a másikban német, a
har madikban rác bírót válasszanak, gondot fordítva a lakosság nemzetiségi össze té te lé -
re. Baja város három nemzetisége 8-8 taggal volt képviselve a 24 tagú tanácsban.37 A val -
lá si türelem jegyében engedték vagy támogatták a protestáns, görögkeleti vagy izraelita
egy házi autonómia kiépülését: 

A bajai zsidóknak is volt az újvidékiekéhez hasonló autonómiájuk. Évenként bírót vá -
laszt hattak, aki polgári és peres ügyeiket intézte. A bíró mellé négy esküdtet és két
gond nokot választottak, akik törvényt ültek és beszedték az adót. Bírónak csak helybéli
zsi dó volt választható.38

Tekintettel arra, hogy a vallási megoszlás nagyon sokszor etnikai megoszlást is ta -
kart, így hozzájárultak a nemzetiségek önálló kulturális fejlõdéséhez, a kulturális au to -
nó mia alapjainak kifejlõdéséhez (pl. bajai zsidók, csabai görögkeleti románok, csabai
szlo vák evangélikus egyház). 

Mindezek tükrében nem kell csodálkoznunk, hogy az 1820-as években, amikor a ma -
gyar ság száma a betelepítések következtében a nemzetiségekét nem érte el, Széchenyi
mellett számosan aggódtak a magyar nyelv és identitás fennmaradása miatt39. Míg „Szé -
chenyi a magyar nyelv terjesztését nem ébresztette, a német nyelv nemcsak itthon, hanem az
egész magyar hazában nagyon kedves volt.” – írja a kortanú Komáromy Miklós.40 – A tör -
vé nyekben biztosított területi és egyházi autonómia mellett a városok többnyelvûsége is
biztosította a nemzetiségek anyanyelvhasználatát a közéletben és a magánéletben; és
természetesnek tarthatjuk, hogy fõrendjeink is gyakran kétnyelvûek voltak.

Városi önkormányzat vallási vagy nemzetiségi arányok szerint 
XIII–XIX. század elejéig

1) POZSONY (1291)

2) ZÁGRÁB (1377)
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polgármester + 12 esküdt + bíró 
(magyar bíró, zsidó bíró)

városi tanács tagjai: 
3 szláv + 3 német + 3 latin (olasz) +

3 magyar + polgármester

zsidótanács
(1376. zsidó jogkönyv)



3) ZSOLNA (1381)

4) KOLOZSVÁR XV. század, budai mintára:
bíróválasztás: szász/magyar évente

5) KASSA

6) BAJA szabadalmas kamarai mezõváros
XVII. sz.: lakói: bunyevácok + bosnyákok + görögkeleti rácok

1696. I. Lipót: mezõvárosi jog + szerb hivatali nyelv
XVIII. sz.: magyar, német betelepülés 1755. évi utasítás (Grassalkovich Antal):

7) SIKLÓS mezõváros (1731–1848):
80 bíró (közte 3 szerb, 5 horvát, 9 német, a többi magyar

8) PÉCS (1697)
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városi tanács: szlovákok, németek egyenlõen
(XV. sz: szláv nyelvû jegyzõkönyvezés)

KISTANÁCS: kistanács: 6 szász + 6 magyar esküdt 
NAGYTANÁCS: 50 szász + 50 magyar tanácstag

(fele tehetõs, fele céhenként 3-4 fõ) 

Elöljáróság: 4 német + 4 magyar + 4 horvát = 12 tanácstag + polgármester
Nagytanács: német, magyar, horvát nemzetiségi csoportok egyenlõ képviseletben

Kistanács
100 tagú Nagytanács: magyarok + németek + szlovákok 
(katolikusok, reformátusok, evangélikusok) egyenlõ

arányban 

Belsõ tanács: bíró + magyar, görög, német albírók 
és jegyzõk (horvát, német, magyar) kamarások 

(horvát, német, magyar), kisbírók (magyar, német, szerb )
Külsõ tanács: évente választott esküdtek

elöljáróság 12 esküdt (4 magyar+ 4 német + 4 rác)

nagytanács 24 tanácsos (8 magyar+ 8 német + 8 rác)

zsidó kisebbségi tanács = 
4 esküdt+
2 gondnok+

1 bíró

cigány kisebbségi tanács = 
bíró + 3-4 esküdt/év



9) BÉKÉSCSABA

1817: 87% evangélikus + református és 12% katolikus A közterhek 1/7-ét viselik.
1847: „régi szokás”: minden hetedik évben katolikus bírót választanak.

10) GYULA MEZÕVÁROS (1794)

1841: Magyargyulán 9, Németgyulán 8 fõre csökkentik az esküdtek számát taka ré kos -
sá gi okokból.

11) BUDA kezdetben:

XV. sz:

XVIII. sz: A városi tanács mellett:

A XIX. századi nyelvhasználattal kapcsolatos
törvények – a rendszerváltás után a ha tá ron túli
kutatásokkal is bõvülõ szakirodalom és a ko ra -
be li európai párhuzamok is me re tében – nem
gá tolták nemzetiségeink anyanyelvhasználatát,
és nem tekinthetõk asszi mi lálóknak. A ma gyar -
ság száma 60 év alatt 26%-ról 34%-ra emelkedett
Erdélyben, 1910-ig.41 Katus László kutatásai sze-
rint az asszimiláció természetes és spontán
folyamat volt.42 Itt az idõ, hogy kimondjuk: ha -
zánkban az európai gyakorlattal ellenkezõleg
nem volt erõszakos asszimilációs nemzetiségi politika: 1914 elõtt a nemzetiségek 20%-a
sem be szélte a magyar államnyelvet. Összehasonlításul: 70 év alatt (1910-tõl) a ki sebb -
ség ben élõ magyarság száma felére fogyatkozott, 1920 után.

Az önkormányzatokban, a hivatalokban a fentiekben bemutatott arányosítás mai al -
kal mazása a szórványban élõ õshonos kisebbségek érdekképviselete számára az elsõ lé -
pés lehet a megmaradáshoz vezetõ úton.
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Magyarváros 
1 fõbíró + 6 katolikus + 3 ref. + 

3 görögkeleti esküdt + 1, majd 2 jegyzõ

Németváros 
1 fõbíró + 10 katolikus + 

2 görögkeleti esküdt + 1 jegyzõ

elöljáróság: 10 német + 2 magyar + bíró

elöljáróság: 6 német + 6 magyar + bíró

szerb kisebbségi tanács (bíró + esküdtek) /
év – szerb nyelvû adminisztráció



Jegyzetek:
1 Az Osztrák–Magyar Monarchia megdöntése a közép-európai és a balkáni terjeszkedésre törõ Orosz or -

szág és Franciaország érdeke volt. E két ország beszélt a Monarchia elnyomó politikájáról, mi köz ben
mind kettõben hiányzott a kisebbségi jogok és nyelvek használatának szabadsága, nem beszélve a Mo nar -
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sõbb ismét érvényre jutottak, Izrael állam megalapítását követõen, a határkijelölésnél. In. Kling ham -
mer István: A magyar térképészet Lázár deáktól napjainkig. Magyar Tudomány XLII. kötet, 9. szá -
má ban, 1997. 1037–1056. p.
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mind a magánéletben, istentisztelet, oktatás és szertartások végzése útján való kifejezésre juttatását”
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nek megfelelõ nevelést biztosítsanak” (14. cikk).
Az Unió tiszteletben tartja a kulturális, vallási és nyelvi sokféleséget (22. cikk) 
Mindenkinek lehetõsége van arra, hogy a Szerzõdések nyelveinek valamelyikén írásban forduljon az
Unió intézményeihez, és ugyanazon a nyelven kapjon választ. (41. cikk/3)

5 Hévizi Józsa: Autonómia-típusok Magyarországon és Európában, Püski, Bp., 2001.
6 lásd uo. 11–26. p. Ruszinokat is közéjük sorolja a beregi hagyomány: A tatár pusztítást követõen a XIV.
szá zadban Koriatovics Tódor herceg 40 000 fõnyi népességgel való betelepedését megelõzve, a ru -
té nek elsõ csoportja a honfoglalókkal együtt érkezik. A 2000 íjász és 3000 parasztot a határszélen ka -
to nai szolgálatra kiváltságokkal telepítik az ún. KRAJNA-ba. in: Lehoczky Tivadar: Bereg vármegye
mo nográphiája. Pollacsek Miksa könyvnyomdája, Ungvár, 1881. I. kötet. 130, 141. pp.

7 Hévizi Józsa: Autonómia-típusok Magyarországon és Európában, Püski, Bp., 2001. 33–70. p.
8 Hévizi Józsa: Autonómia-típusok Magyarországon és Európában, Püski, Bp., 2001. 40. p.
9 Székely Marianne: A protestáns erdélyi fejedelmek hatása a román kultúra fejlõdésére. Tiszántúli
Könyv és Lapkiadó Rt., Debrecen, 1935. 6–19. pp., 27. p.

10 érsekválasztás szabadsága, mentesség a tized, hadiadó, beszállásolás alól. Dr. Pirigyi István: A ma -
gyar országi görög katolikusok története. Görög Katolikus Hittudományi Fõiskola, Nyíregyháza, 1990.
I. köt. 91. p.

11 „az alapítványok, a tanulmányi rendszer, az ifjúság nevelése… irányában megilletõ jogai… érvényben
ma radván” – vagyis továbbra is autonóm módon, önmaguk intézhették egyházi és nevelési ügyeiket.

12 Balassa Zoltán: Két nemzet a Kárpát-medencében. A szlovákok történelme. Kassa–Bp.,  2006. 22–25. p.
13 Széchenyi István: Napló. 2. kiadás, Gondolat, 1982. 696. p. (1831. okt. 5, 25.).
14 Hévizi Józsa: Autonómia-típusok Magyarországon és Európában, Püski, Bp., 2001. 22–25. p.
15 idézi Lehoczky Tivadar: Bereg vármegye monográphiája. Pollacsek Miksa könyvnyomdája, Ungvár, 1881.

III/l. kötet 91. p. V. kiadás. István, Károly Róbert is megerõsíti. 1327-bõl fenmaradt a német bíró neve is.
16 Balassa Zoltán: Két nemzet a Kárpát-medencében. A szlovákok történelme, Kassa–Budapest, 2009.
IV. kiadás.

17 „A bírói és egyéb tisztségeket a szabadvárosokban, bányavárosokban és a kiváltságolt me zõ vá ro sok -
ban, a magyaroknak és németeknek meg a cseheknek vagy szlávoknak, a vallásra és nemzetiségre
va ló különbség nélkül, egyenlõen kell osztogatni.” In. www.complex.hu/1000.
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18 1291-bõl származik Pozsony privilégiuma: „Minthogy a jogalkalmazás a magyarokra nézve a német-
bíró jogalkalmazásától eltérõ nem lehetett, ezért mi is a külön magyar-bírónak alkalmazását csakis
nyel vi okokra, a lakosság egy részének nyelvkülönbségére vezetjük vissza. Az a körülmény, hogy a
kö zépkorban a zsidók a király közvetlen jobbágyainak tekintettek s a városokban külön községeket
ké peztek, magával hozta, hogy külön hatóságuk is volt. Pozsonyban eszerint szintén külön zsi dó -
bíróval találkozunk, ki, bár maga keresztény ember volt, a zsidó község felügyeletével volt megbíz-
va. A zsidóknak Pozsonyban használt, de már veszendõbe ment saját jogszabályaik I376-ból is me -
retesek.” In. Ortvay Tivadar: Pozsony város története. II. köt. A város jogtörténete. Pozsony, 1898.
www.archive.org/.../pozsonyvrostrtn01ortvgoog/pozsonyvrostrtn01ortvgoog_djvu.txt

19 Szilágyi Mihály kormányzó 1458-ban elrendelte, hogy a szászok és a megszaporodott magyarok 50-
50 küldöttel képviseltessék magukat a 100 tagú nagy tanácsban, amely választotta a 6 szász és 6
magyar tagú esküdteket, s évente változóan magyar vagy szász bírót. Ezt Mátyás 1468-ban
megerõsítette kivált ságlevélben, majd Buda önkormányzatának mintájára 1488-ban úgy módosították,
hogy a ta nács tagok felét a tehetõsek közül kell választani, másik felét a céhek képviselõi közül, céhen-
ként 3-4 küldöttel. 
In. Jakab Elek: Kolozsvár története. I. Magyar Királyi Egyetemi nyomda Buda, 1870. 466-471. p. Kiss
And rás – Kolozsvár város önkormányzati fejlõdése az 1458-as „unióig” és kiteljesedése az 1568-as
királyi íté let tel. In. Erdélyi Múzeum – 59. kötet, 1997. 3–4. füzet.

20 1730–1849 között a mezõváros bírái többségben magyarok. A kisbírók magyar, szerb, német sze mé -
lyek, akik a városban beszélt nyelveken dobolták ki a hirdetményeket, õk a szüretelés, aratás ellenõrei
stb. A bírók közül 5 volt horvát, 3 szerb, 6 német származású, mellettük az albíró, a jegyzõ, a kamarás
több nyire más-más etnikumból választott személy. Az ún. cigány városrész évente bírót választott,
aki 3-4 esküdttel intézte az adóügyeket, ellenõrizte a szolgáltatásokat, elsõ fokon kisebb ügyekben bí -
rás kodott is. Szita László: A török alóli felszabadulástól az 1848–49-es szabadságharc bukásáig.
107–174 p. Kiss Géza: Az önkényuralom és a dualizmus kora Siklós bírái és jegyzõinek névsora
175–227 p. In. Város a Tenkes alján. Siklós évszázadai. Dr. Máté János, Siklós, 2000. 

21 A túlnyomó többségben szlovák evangélikusok által lakott Csabán évente választották az elöl já ró sá -
got. 1847 októberében már régi szokásként utaltak arra, hogy minden 7. évben - a vallási arányszám
sze rint – katolikust választottak bíróvá. – Erdmann Gyula: Csaba társadalma, gazdasága és ön kor -
mány zata 1772–1848. In. Békéscsaba története. I. (Szerk.: Jankovich B. Dénes, Erdmann Gyula.) Bé kés -
csaba, 1991.

22 Gyulán a reformátusok folytattak hosszú küzdelmet a számarányuknak megfelelõ pozíciókért: Az
1790-es években a hat katolikus esküdt mellé 3-3 református és görögkeletit (román?) választhattak, s
az elsõ református bíró 1845-ben lépett hivatalba. In. Scherer Ferenc: Gyula város története. Gyula,
1938. I. 345. p.

23 Pécs ezer éve. Fõszerk. Márffi Attila. Kiadó: Dr. Polányi Imre, Pécs Története Alapítvány, Pécs, 1996.
Pécs nek 1691-tõl két bírója volt. A német bíró nem volt egyenrangú; a németség kívánságait, pa na -
szait képviselte szavazati joggal a városi tanácsban. Megjelennek mellette a horvát és a magyar (tri -
bu ni plebis) képviseletek is hasonló jogkörrel: E népszószólók a városi tanácsba egyenlõ számban
kül dött képviselõi csoportok élén álltak, és így a nemzetiségi csoportok vezetõivé váltak. 51. p. Az
1697-es városi tanács 12 tagjából 4 német, 4 magyar, 4 horvát, rác nincs mert nem alakult meg a külön
nép cso portjuk. (53. p.) In. Dr. Babics András: A kamarai igazgatás Pécs városában 1686–1703, Pécs,
1937. www.lib.pte.hu/.../KamaraiIgazgatas/htm/leiras.htm

24 1377-tõl egyenlõ számban vettek részt a városi tanácsban a szlávok, németek, latinok (olaszok), és a
ma gyarok. In. Draskóczy István, Kisebbségek az Árpád-kori Magyarországon. Kisebbségkutatás,
2000. 3. szám www.hhrf.org/kisebbsegkutatas/

25 1381-tõl kezdve Zsolnán a szlovákoknak és a németeknek egyenlõ arányban kellett részt venniük a
váro si vezetésben. Itt a 15. század elején hosszú ideig szláv nyelven vezette a tanácsülést a jegyzõ.
In. Draskóczy István, Kisebbségek az Árpád-kori Magyarországon. Kisebbségkutatás, 2000. 3. szám.
www.hhrf.org/kisebbsegkutatas/
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26 „Ópétervárad-Újvidék városi tanácsában 1848. április 6-án Sztratimirovicsék tisztújítást tartottak, s
Belgrád útmu tatásainak megfelelõen kierõszakolták, hogy a várost irányító tanács immár (szakadár)
rácokból álljon kizá rólag. Eddig a tanács tagjait nemzetiségi kulcs szerint választották, így fele-fele
arányban voltak közöttük görög keleti rácok és katolikus nem rácok.” In. Délvidéki S. Attila: Lángoló
temetõk. Az úgynevezett Vajda ság kihasításának elhallgatott titkai és borzalmai (1268–1868) tizenkét
kötetben. Fejezetek a rácjárások történetébõl. A szerzõ magánkiadása. Szekszárd, 2009. 124. p.

27 Czeczey Lénárd (1500. k. - Kassa, 1551 végén) magyar köznemes, Kassa várkapitánya a mohácsi vész
után Szapolyai János mellé állt. 1536. december 4-én részt vett Kassa elfoglalásában, amelynek pol -
gár sága régóta éles szembenállást tanúsított a királlyal. Tisztogatásokat végzett a Szapolyai ellen lá -
za dozó német polgárság körében, s a városi tanács tagjai közül ötvenöt személyt elüldözött, valamint
ál landó megfigyelés alatt tartotta a németeket, s felfüggesztette a város privilégiumait, s a német
nyelv hasz nálatát is. Az evangélikusok három nyelven (magyarul, németül és szlovákul), a
reformátusok kizá rólag magyarul végezték szertartásaikat. XVI. század protestáns és a XVIII. szá-
zad katolikus türelmetlensége között az 1600-as évek derekán egy idõre kiegyenlítõdtek az erõ vi szo -
nyok, a szélsõséges kilengéseket viszonylagos nyugalom váltja fel. Éven ként vízkereszt napján a há -
rom népcsoport (magyar, német, szlovák) egyenlõ számú képviseletet vá lasz tott a 100 tagú nagy ta -
nácsba, ahol a katolikusok, az evangélikusok és a reformátusok is egyenlõ arány ban kellett, hogy kép -
viseltetve legyenek. In. Kováts Miklós: Egy város metamorfózisa. In. Európai utas, 1995/3. sz. 32. p.
www.hhrf.org/europaiutas/66/31

28 Vujicsics Sztoján: Szerbek Pest-Budán. Fõpolgármesteri Hivatal és Szerb Fõv-i Önkormányzat Bp.,
1997. 14–15 p.

29 Kõhegyi Mihály: Baja története a kezdetektõl 1945-ig. Akadémiai, Bp., 1989. 
Scherer Ferenc: Gyula város története. Gyula, 1938. (úriszéki jegyzõkönyveket, képviselõ-testületi
jegy zõ könyveket, népösszeírásokat vizsgáltak meg a levéltárakban!)
Hársfalvi Péter: Az önkormányzat Nyíregyházán a XVIII–XIX. sz-ban Bp., 1982. 

30 A településen románok, magyarok, németek külön városrészben elkülönülve éltek. 1730-ban 250 csa -
lád, mintegy 1250 lakos, 1783-ban már 6434 lakos élt a városban. Mindhárom felekezet (római ka to li -
kus, református és ortodox) felépítette magának szerény kis templomát. Maradandóbb templomokat
csak a század végén építettek. In. Scherer Ferenc: Gyula város története. Gyula, 1938. I–II.

31 Uo. 349.p.
32 1734-tõl 1834-ig feljegyezték a német város német bíróinak neveit. Uo. 85.p.
33 Uo. 44.p.
34 A tanulók száma a fõelemiben 258, a németvárosi elemiben 206, a magyarvárosi leányiskolában 130,
a németvárosiban 148 volt. Uo. 117. p.

35 Délvidéki S. Attila: Lángoló temetõk. Az úgynevezett Vajdaság kihasításának elhallgatott titkai és
bor zalmai (1268–1868) tizenkét kötetben. Fejezetek a rácjárások történetébõl. A szerzõ magánkiadása.
Szek szárd, 2009. 117. p.

36 Uo. 154. p.
37 Az instrukció abból indul ki, hogy a lakosság kétharmad része katolikus, egyharmad része gö rög ke le ti

hitû. In. Kõhegyi Mihály: Baja város története a kezdetektõl 1944-ig. Akadémiai, Bp., 1989. 207–229. p.
38 Uo. 227. p. Engedélyt kérhettek zsinagóga építésére.
39 „Ez idõtõl (1816-tól) 32 éven át… a német nyelv - a megyék kivételével – a kormány és a kincstári
ható sá gok hivatalaiban még inkább meghonosodott…” In. Lehoczky Tivadar: Bereg vármegye mo no -
grá phiá ja. Pollacsek Miksa könyvnyomdája, Ungvár, 1881. I. kötet. 266. p.

40 Ecsedy Gábor–Komáromy Miklós: Gyula város története és korabeli állapotának leírása. Békéscsaba,
1982. 77–78. p. 114. p. 135. jegyzet.

41 Katus László: Erdélyi statisztikák, 1850–1910. In. Magyarok a Kárpát-medencében. Szerk. Glatz
Ferenc, 1989. Pallas. 2. kiadás, 214. p.

42 Katus László: Nemzetek és népszaporulat. In. Magyarok a Kárpát-medencében. Szerk. Glatz Ferenc,
1989. Pallas. 2. kiadás, 174. p.
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Székely András Bertalan

Magyar sorskérdések
(Az I. szekció elõadásainak összefoglalója)

A külhoni magyarság idõszerû kérdéseivel foglalkozó
szek ció ülésén öt személyesen elõadott és egy levél for -
má jában érkezett, és így felolvasott referátum hangzott
el a különbözõ ma gyar lakta régiókról.

TARICS PÉTER (Révkomárom) a felvidéki ma gyar -
ság Trianon óta megélt kilenc év ti ze dét az ön szer -
ve zõdés és az önvédelem dichotómiájaként ér tel -
mez te. Felhívta a figyelmet a népcsoport második
világ háború utáni deportálásának, a kényszer-
lakos ságcserének, a jogfosztás éveinek a lelki kö -
vet kez ményeire, amely a kelet-európai németség
ugyan  azon idõszakbeli kollektív bûnössé nyil vá ní -
tá sának, majd tömeges kitelepítésének a pszi chó -
zi sához hasonlítható. 

Szólt a magyar kedvezményes honosítási tör vény Fico-féle ellentörvényérõl, amely el -
len tétes a szlo vák alkotmánnyal is, hisz utóbbi nem teszi le he tõvé, hogy bárkit is meg -
fossza nak a szlovák állampolgárságától. Mindamellett a meg fé lemlítés légköre vissza -
fogottá tette a felvidéki magyarságot a magyar állampolgárság igénylésében, hiszen az
a lakóhelyén a választójog elvesztését eredményezheti. Az elõ adó türelemre intett, hi -
szen lehetséges, hogy a szlovák alkotmánybíróság megsemmisíti a Fico-féle törvényt,
amely a mostani szlovák kormány számára is kellemetlen.

DR. GÖNCZ LÁSZLÓ (Alsólendva) beszámolt arról a jelentõs demográfiai és tudati vál -
to zásról, amely a Mura-vidéki magyarok körében Trianon óta lezajlott, s amely az ál lam -
al kotó többséggel való nagyfokú azonosulást, az anyanemzettõl való eltávolodást ered -
mé nyezte. Ennek ellenére a Szlovéniában eddig regisztrált néhány száz állampolgársági
ké relem arányaiban nem kisebb, mint más régiókban. Fontos, hogy csak periférikusan
for dultak elõ negatív szlovén reakciók a kettõs állampolgárság lehetõségével kap cso -
latban. Kiemelte, hogy az ott 1974 óta meglévõ, területhez kötött nemzetiségi autonómia
ellenére a jogok gyakorlati megvalósulása nagyban eltér az elmélettõl. Tudósított a ljub-
ljanai Országgyûlésben folyó nemzetiségi törvényalkotás elõkészületeirõl is.

DR. ZSOLDOS FERENC (Zenta) a 90-es évek Jugoszláviájában a népek együttélését a
„test vériség–egység” jelszó dominanciájával jellemezte. 1992 után az elsõ magyar párt:
a VMDK körül valóban létrejött a nemzetiségi egység, amelynek oka egyfelõl a politikai
plu ralizmus feletti öröm, másfelõl pedig az, hogy a közösségi érdekek közös nevezõre
tudták hozni néhány évig a magyarságot. Veszélyes az a jelenség, hogy ma már a ma -
gyar nemzetiségûek legalább fele többségi pártokra szavaz, pedig pl. a Demokrata Párt
sem egyéb, mint szerb nemzeti párt, amit bizonyít az államfõnek a kárpótlási tör vény -
hez való viszonyulása is.
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A lokális magyar elit, sajnos, segédkezik a beolvasztáshoz, saját érdekeit a közösség
ér dekei elé helyezvén. Az elõadó beszélt a legerõsebb magyar politikai erõnek a szór -
vány felé fordulásáról, a Magyar Nemzeti Tanács ösztöndíjprogramjáról, valamint a rö -
vi desen ott is sorra kerülõ népszámlálás és választás lakmuszpapír jellegérõl, amely más
ma gyar közösségek számára is tanulságos lehet.

HAVADTÕI LÁSZLÓ (Budapest) szerint az egész Kárpát-medencében kereszttûzben
van évtizedek óta a magyarságtudat, hiszen mind az anyaországban, mind a környezõ
ál la mokban komoly erõk igyekeznek gyengíteni azt. Megítélése szerint a kisantant in -
for  málisan máig létezik. Az ifjúság körében is bajok mutatkoznak a nemzettudat terén.
Mivel hazánkban a stratégiai ágazatok, cégek külföldi kézbe kerültek, nekik sem ér de -
kük, hogy megerõsödjön az öntudatunk, ugyanakkor Szlovákiában, Romániában, Szer -
biá ban nemzeti államok épülnek. Az elõadó a herderi jóslat idõszerûségére hívta fel a
figyelmet.

GAZDA JÓZSEF (Kovászna) már a XVII. századi erdélyi emlékirat-irodalomban és Zrí -
nyi költészetében is fellelte a nemzetféltést. Ezután összmagyar kitekintéssel szolgált a
meg maradást illetõen. A háromágú nemzet csonkaországi részében úgy véli, „fejétõl
bûz lik a hal” e téren. Az elcsatolt területeken egyéni melldöngetõ magyarságtudatot,
ugyan akkor közösségi széthúzást tapasztalt, amely megélhetési nemzetiségi po li ti zá lás -
sal párosul. „A legnagyobb ellenségünk a politikumunk, az RMDSZ ellensége az auto -
nó miának” – mutatott rá. Dicsérte ugyanakkor a nyugati magyarság cser kész moz gal -
mának és egyházainak a nemzetmegtartó munkáját, utalván ugyanakkor az emigráció,
rej tõz ködõ vagy közömbös zömére. 

Összegzésképp megállapította a népünkre leselkedõ veszélyt, de rámutatott: fel tá ma -
dásra képes nemzetként, hinnünk kell magunkban. A magyar szellemre mindenütt fel -
te kintenek a világban, tehetséges nép vagyunk.

DUMA-ISTVÁN ANDRÁS (Bákó) elõadását Turcsány Péter olvasta fel. Ezek szerint Csán -
gó földön „mindenki a románosítást gyakorolja”. A moldvai magyarságot az onogur
õseink leszármazottjaként mutatta be, amelynek elõrehaladott beolvasztása intõ jel kell,
hogy legyen más nemzetrészeink számára. Az egyszerûsített állampolgársághoz jutás
le hetõségét a nemzethez való tartozás deklarálásaként értelmezi a moldvai magyarság
szá mára. Ugyanakkor Moldvában nem csupán katolikus, hanem református, evan gé li -
kus magyarok is voltak a történelem folyamán, sõt mára elortodoxosodott nem zet tár sa -
ink is vannak – az õ figyelembevételük is fontos! Hasonlóképpen a már nyelvüket vesz -
tett, de azt újratanulni szándékozók sem zárhatók ki az állampolgárságot igénylõk kö -
ré bõl.

Nehezményezte, hogy bár 14 moldvai magyar szervezetet egyesít a Csángó Tanács,
a magyar kormány közülük csak eggyel konzultált a honosítás kérdésében. A pusztinai
Demok rácia Iroda megalakítását üdvözölte, de hasonlók felállítását tartaná kí vá na tos -
nak Bákóban, Piatra Neamţ és Iaşi városában. Végül nyolcpontos javaslategyüttest vá -
zolt fel, többek között a gazdaság, az oktatás, a vallás és a migránsoknak nemzetbe való
in tegrálása vonatkozásában.

DR. SZÉKELY ANDRÁS BERTALAN (Isaszeg), jelen összefoglaló írója jelezte, hogy a szep -
tem ber közepi adat szerint már több mint 140 ezren igényelték a magyar ál lam pol gár -
sá got határainkon túlról, ami igazolja az Országgyûlés döntésének a helyességét.
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Tarics Péter

A magyar állampolgárság ügye
A kettõs állampolgárság, mint közpolitikai dilemma

1. Nemzetben való gondolkodás
A rendszerváltást követõen nyilvánosan

(is) megjelent az egységes magyar nem zet -
ben való gondolkodás, melynek szerves
ré sze – pontosabban egyik jelentõs ered -
mé nye és értékhordozója – volt a 2001-ben
el fo gadott kedvezménytörvény a határon
túli ma  gya rok számára, valamint a magyar
ál lam polgárság teljes kiterjesztésének
szán dé ka min den magyar számára. 

A kedvezménytörvény megalkotásának
gon dolata a nemzetben gondolkodó szem -
lé let szerint abban keresendõ, hogy Tria -
non megbontotta a magyar nemzet po li ti -
kai egy sé gét, s azóta a nemzet egy har -
mada kívül esik a magyar állam kulturális,
gaz da sá gi és po litika védõernyõjén. Mind -
emel lett nem rendelkezik e védõernyõt
rész ben pótló rész le ges szuverenitással –
au to  nó miá val. A nemzeti tábor megoldási
el kép ze léseinek közös jel lemzõje az, hogy
az elszakított nemzetrészeken élõ ma gya -
rok szá má ra ma gyar or szá gi közjogi státust
hozzanak létre.

Attól függõen, hogy milyen szintû törvény rögzítené a határon túli magyarok jog ál -
lá sát – gondolkodtunk a kilencvenes években –, az elképzelt megoldások három ka te -
gó riába sorolhatók:

– egyszerû törvény által létrehozott, bizonyos konkrét jogviszony alapjának szánt
„cél státus”;

– sarkalatos törvénnyel létrehozandó átfogóbb külön státus. Ide sorolható például a
„kül honi állampolgárság” státusa;

– az Alkotmány módosításával minden magyarra kiterjesztett teljes körû magyar ál -
lam polgárság alanyi joga. 

A kilencvenes évek társadalmi vitájának tanúsága szerint a teljes körû magyar ál lam -
pol gárság alanyi jogának kiterjesztését az egész nemzetre az akkori magyar politikai
kul túra nem tette lehetõvé.
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2. A magyar állampolgárság egész nemzetre való kiterjesztésének
történeti, politikai, szakmai és filozófiai háttere 

(lehetõségek és akadályok)

Az alábbiakban néhány létfontosságú gondolatot elevenítek fel a teljes körû magyar
ál lampolgárság kiterjesztésének jogossága, eukonformitása, várható haszna, valamint
bel- és külpolitikai támadhatósága tekintetében. 

Az állampolgárság kiterjesztésének jogossága több forrásból fakad, melyek a kö vet -
ke zõk:

1. A Földön élõ minden magyar tagja a magyar nemzetnek. Ez nemzetté válásunk óta
így él a közösségi tudatban, és így érzi ezt magára vonatkoztatva a magyarság jelentõs
része. Minden nemzet definitorikus igénye, akarata az együvé tartozás, a közös ország
és szuverén állam, politikum. Ezen közösséghez való tartozás jogi formája, jogalapja és
a jogalaphoz kötött jogviszony az állampolgárság. A non-diszkrimináció elvébõl kö vet -
ke zõen a közösséghez való tartozás jogi formája a közösséghez tartozó minden tagot
meg illet. 

2. Alanyi jogon az állampolgárság általában az államterületen való születés és örök le tes -
ség vagy vérség révén szerezhetõ. A csángókat leszámítva, a ma élõ magyarok elsöprõ
több sége vagy az államterületen született, vagy adatolhatóan magyar ál lam pol gá roktól
szár mazik – amibõl viszont az állampolgársághoz való alanyi jog következik. Vérség jogi
vo nalán például Izrael az állampolgárságát alanyi jogon minden zsidó anyá tól – és csak zsi -
dó anyától – született embernek odaítéli. E példát követve is a teljes körû ma gyar ál lam pol -
gár ság alanyi joga lehetne minden magyarnak. Németország, a határon tú li németeknek
vér ség, kultúra, szellemiség és vállalás alapján ítéli oda az ál lam pol gár ság alanyi jogát.

3. A modern magyar nemzet, valamint annak történelmi elõzményeként a magyar
nép, a törzsszövetségig visszamenõen, szervesen fejlõdõ sorsközösséget alkot. A nem -
zet ma élõ nemzedékének õsei egyformán járultak hozzá mai létükhöz, azonos a pusz-
ta fennmaradásért nemegyszer szükségesnek bizonyult véráldozat, azonos a hozzájáru-
lás a közösnek érzékelt kultúrához, a tudástõkéhez. A méltányosság elve szerint azonos
hoz zájárulást azonos haszon kell, hogy kövessen. Az így felfogott történelmi jognak
csak részét képezné az állampolgárság alanyi joga.

4. A Kárpát-medencében élõ külhoni magyarság akarata ellenére szakadt ki az or -
szág ból, és önszántából soha nem mondott le a magyar állampolgárságról. Rá vo nat ko -
zó an a jogfolytonosság elve kellene, hogy érvényesüljön.

A kilencvenes évek derekának társadalmi vitájában az állampolgárság ki ter jesz té sé -
nek ellenzõi visszatérõ motívumként felhozták a „magyar” meghatározásának elvi és
gya korlati „lehetetlenségét”. Erre cáfol rá a Német Szövetségi Köztársaság törvényes
ren dezése, hiszen a német alkotmány 116. cikkelyének kiegészítõ törvényes definíciója
szerint a népi németség (deutsche Volkszugehörigkeit) feltételezi a német származást,
nyelvet, neveltetést, kultúrát, valamint azt, hogy az illetõ minden körülmények között,
tehát a – nem német – szülõföldjén is vállalta és vállalja németségét. Jobb híján a magyar
ren dezés ebbõl a demokratikus és több millió esetben alkalmazott, kiforrott példán is el -
in dulhatna – gondoltuk a kilencvenes évek végén. A kiterjesztésnek tehát nincs sem elvi,
sem pedig technikai akadálya. 
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A magyar állampolgárság alanyi jogának kiterjesztése minden magyarra eukonform
dön tés lenne. Ez következik az Európa Tanácsnak az állampolgárságról szóló
(166/1997.09.06.) egyezményébõl, melynek 3. paragrafusa leszögezi, hogy az ál lam pol -
gár ság jogköre az állami szuverenitás kizárólagos körébe tartozik, valamint azt, hogy az
egyes államok által a saját állampolgárságra vonatkozó szabályozást a többi államnak el
kell ismernie, amennyiben az nem sérti a nemzetközi konvenciókat, a nemzetközi szo -
kás jogot. A már említett Németország, amely az Európai Unió vitathatatlanul leg na -
gyobb gazdasági hatalma és a lakosság számarányát tekintve is annak vezetõ tagállama,
az állampolgárságát a szövetségi állam megszületése óta kiterjesztette minden német
em berre. Ezt eddig senki sem sérelmezte. Elfogadást nyert Izrael, Horvátország, Bul gá -
ria, Spanyolország és Olaszország hasonló rendezése is. 

A teljes körû magyar állampolgárság alanyi jogának kiterjesztése az egész nemzetre
sok eddig függõben lévõ problémára valóban gyökeres megoldás lenne, erõs jelképes
ki sugárzással a nemzet és annak szûkebb vagy tágabb környezetére. Az eukonform kul -
túr nemzeti integráció alapját képezné, hatása az élet számos területén érezhetõvé válna.
Nem csupán a leszakított nemzetrészek látnák hasznát az állampolgárság ki ter jesz té sé -
nek, hanem az anyaország lakossága is. Az ország gazdasági jelenléte a szomszédos or -
szá gokban megerõsödhetne. Ez annál jelentõsebb, minél jobban konszolidálódik az
ország gazdasága. Nem beszélve arról, hogy a magyar tudás-elit képzése az ál lam pol -
gár ság kiterjesztésével, mindenfajta jogi gáttól felszabadultan, az egész nemzet fiatal
nem ze dékeibõl meríthetne – mindenekelõtt az anyaország közvetlen hasznára. Mi köz -
ben a magyar állampolgárság kifutást, perspektívát jelenthetne az esetleg létrejövõ ha -
tá ron túli magyar autonómiák számára, hatását azok híján is kifejtené. Az auto nó miák -
tól eltérõen a megvalósítás nem függene az utódállamok politikai akaratától.

Mindemellett a teljes körû magyar állampolgárság kiterjesztése politikailag tá mad -
ható. A teljes körû állampolgárság ugyanis megszüntetné az áttelepülés minden jogi
akadályát, ezért alkalmasint az áttelepülés serkentõ hatásúnak bizonyulhatna. Létezik
azon ban az állampolgárság kiterjesztése várható demográfiai hatásának hom lok -
egyenest ellentétes feltételezése is. Eszerint az állampolgárság kiterjesztése erõsítõ és
megkötõ hatású lenne. Erre enged következtetni például a dél-bánáti horvát népcsoport
viselkedési mintája. A kilencvenes évek elejéig a teljes elrománosodás felé tartó Krassó-
völgyi közösség életébe az új horvát alkotmány értelmében nekik – a már meglévõ
román állampolgárság mellé – odaítélt horvát állampolgárság drámai változást hozott.
A két faluban élõ krasovének körében teljes a diszkrimináció, miközben elenyészõ a ki -
te lepedések száma. 

A tömeges elvándorlás vagy maradás egyébként több hatás összesített eredménye.
A leg fontosabbnak tûnnek: az anyaországhoz viszonyított gazdasági helyzet; a többségi
kör nyezet által nagymértékben determinált lelki hatások; az oktatási-kulturális le he tõ sé -
gek – szellemi életminõség; és talán leginkább a jövõ lehetõségei, a jövõ nem ze dé kekre ki -
ve tített hatások. Mindezek objektív hatások, és nagyon is szubjektív érzü le tek kü szöb ér -
té keinek – eléggé megfoghatatlan – együtthatójától függ, hogy melyik tár sa dalom-lélekta-
ni hatás válik dominánssá: a bizakodás vagy csüggedés, a konszolidáció vagy a migráció.

A teljes körû magyar állampolgárság kiterjesztésének belpolitikai esélytelenségével
szem ben a határon túli magyarok magyarországi státusának törvényes rendezése ke -
resz tülvihetõbbnek tûnt a kilencvenes évek legvégén. A teljes körû állampolgárság tar -

33

A történelem faggatása



tal ma, a megfogalmazott jogviszony adott – zárt – lenne. A kedvezménytörvény viszont
tar talmi szempontból – a státushoz kötött jogviszony által – teljesen nyitott. Így ha tá sá -
ban is az. Többek között ezért született meg a kedvezménytörvény.

A magyar állampolgárság intézményének és a leszakított nemzetrészeken élõ ma gya -
rok magyarországi jogi helyzetét rendezõ kedvezménytörvénynek több a közös vo ná sa,
mint a különbözõsége. Az állampolgárság a modern jogelmélet szerint státus és jog -
viszony. A státusnak önmagában csak lélektani hatása van. Az egyéb hatások a stá tus hoz
– jogalaphoz – csatolt jogosultságokból és jogviszonyból erednek. A magyar ál lam  pol gár -
ság intézménye és a státustörvény tehát egyaránt azt jelenti, hogy egy meg ne  vezett cso -
port, nemzetrész – jelen esetben a Magyarországtól elszakított nem zet ré sze ken élõ ma -
gyar ság – a magyar törvényes rendezés alanyává válik, és jogállásnak örvend. 

A kettõs állampolgárság ügye – mint közpolitikai és magyar össznemzeti probléma –
em pirikusan létezõ, tapasztalati úton észlelhetõ, sõt több millió magyart érint, Magyar -
ország határain belül és kívül egyaránt. Mindemellett idõszerû, és – az ország egyéb
fon tos gondjai mellett – egyre erõteljesebben foglalkoztatja a Kárpát-medencében élõ
magyarokat. A probléma rendkívül érzékeny – politikai, történeti, emberi és erkölcsi
szem pontból egyaránt. Éppen ezért csak komplex módon lehet és érdemes vizsgálni,
elemezni és értékelni. 

Magyar nemzeti, közösségi, társadalmi, gazdasági és kormányzati ügyrõl van szó,
amely ben a mindenkori kormányzat közpolitikai cselekvéssorozatot indított el, s amelybõl
mind máig hiányzik a törvény vagy törvénycikkely, rendelkezés, szabályozás. A problé-
ma korrekciójára, kiigazítására több millió magyar szerint szükség van. Az ügy tehát
kormányzati és törvényalkotói beavatkozást igényel. 

Amióta a trianoni békediktátum elszakította Magyarországtól a különbözõ magyar
nem zetrészeket, ez a probléma tartós közpolitikai üggyé vált, noha a kommunista dik ta -
tú ra idején hallgattak róla. Az, hogy Magyarország, mint a határon túli magyarság anya -
teste, anyaországa, annak politikai vezetése, törvényalkotó testülete visszaadja-e a hatá-
ron túli magyaroknak a magyar állampolgárságot, vagy sem, nem új keletû probléma.
Ráadá sul nemzetközi vonzata is van. Nézzük a tényeket.

3. Történeti áttekintés

Állampolgársághoz az elmúlt két évszázad során kifejlõdõ polgári jogrendben alap -
ve tõen kétféle módon lehetett jutni: származás vagy születési hely alapján. Az európai
álla  mok többsége – az ezt 1804-ben kodifikáló Franciaországgal az élen – az elõbbit vá -
lasz totta, vagyis a gyermek, függetlenül attól, hogy hol született, apjának – vagy ha õ is -
me retlen, akkor anyjának – állampolgárságát örökli. A másik elv szerint a születési hely
a döntõ, ezt az angolszász államok és azon országok alkalmazzák, ahol a lakosság nagy -
részt bevándorlókból áll. Ily módon a második nemzedék már a „születési ország”
állam polgárává válik, és így elkerülhetõ, hogy az állam lakossága többségében idegen
állam polgárokból álljon. A két elv kizárólagos alkalmazása azonban igen hamar meg te -
rem tette a maga anomáliáját.

A kettõs állampolgárságból adódó jogi nehézségek és kibúvók kiküszöbölése ér de ké -
ben már a probléma 19. századi, elsõ megjelenése óta a nemzetközi jogban és dip lo má -
ciá ban elterjedt az az elv, hogy azon országok, amelyek nem tiltják a többes ál lam pol gár -
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ságot, az ilyet szerzõ polgáraikat mégis úgy tekintik, mintha csak saját állam pol gá ruk
volna. Így ez a jogi státus kevésbé alkalmas arra, hogy két ország törvénykezését egy -
más ellen kijátssza. Ráadásul egy ugyancsak igen régen kialakult joggyakorlat szerint
egy állam nem nyújthat diplomáciai védelmet olyan állammal szemben, amely az érin -
tett személyt szintén állampolgárának tekinti. 

A többes állampolgárság állapotát Magyarországon már az ilyen kérdéseket sza bá -
lyo zó elsõ, 1879-es állampolgársági törvényben is megengedhetõnek tartották, illetve
nem tiltották. Bizonyos esetekben, helyzetekben azonban már a 19. század végén két ol -
da lú szerzõdésekkel akadályozták meg az ilyen státusok létrejöttét. Például az USA-ba
tö megesen kivándorlóknál, akiknek a tiszta jogi helyzet érdekében le kellett mondaniuk
ko rábbi magyar állampolgárságukról, praktikus megoldásnak tûnt.

A trianoni békediktátum pedig külön kitért arra, hogy a több millió, külföldre került
ma gyar esetében úgymond tiszta helyzetet teremtsen: mindenki automatikusan annak az
országnak a polgára lett, amelynek területén volt az – egy ma már nem használatos jogi
kate gória szerinti – ún. községi illetõségi helye. Bár a határokon kívül rekedt magyarok
még egészen 1922 nyaráig jogosultak voltak eredeti állampolgárságukat igényelni,
annak megszerzésekor azonban át kellett költözniük Magyarországra. Ráadásul a visz -
sza ma gyarosítást nem pusztán a kérelem tényéhez, hanem annak magyar külügy mi nisz -
té riu mi engedélyezéséhez kötötték. Ezt pedig – az akkoriban amúgy is nagy me ne kült -
üggyel bajlódó országban – nem sokan szerezhették meg.

Ugyanúgy egy tömbben kezelték a bécsi döntések révén 1938 és 1941 között vissza -
csa  tolt országrészek lakóit, akik – kivéve az oda beköltözõket és a frissen létrehozott új
ál la mok állampolgárságát 1921-ben maguk választókat – egységesen kaphatták vissza
ere  deti állampolgárságukat (majd veszítették el ismét az e döntéseket érvénytelenítõ
1947-es párizsi békeszerzõdés nyomán). Hasonlóképpen jártak el az 1946-os
magyar–cseh szlovák lakosságcsere-egyezményben részt vevõkkel, illetve a kényszerrel
kitelepített német nemzetiségûekkel is.

A második világháború után divat lett a többes állampolgárság eseteinek csökkenté-
se. Az Európa Tanács 1963-ban e tárgyban tagjainak készített egyezménye kifejezetten
szor galmazta, hogy az új állampolgárságot megszerzõk veszítsék el az eredetit. Bár Ma -
gyar ország nem volt részese az egyezménynek, 1957 után sorra kötött kétoldalú szer -
zõ déseket a szocialista országokkal a kettõs állampolgárság kizárásáról, ami nem utolsó
sor ban a státus quo fenntartását szolgálta. A nyugati államokkal ilyesmire nem került
sor, így arrafelé jóval többen szerezhettek efféle – az akkori hivatalos politika és nem -
zet közi jog által nemkívánatosnak tartott – jogi státust. Sõt: mivel a befogadó államok
álta lában a születési hely alapján osztogatják a polgárjogot, elvben és gyakorlatban – pél -
dá ul az Egyesült Államokban – egyre több, magyar emigráns szülõktõl származó egyén
volt kettõs állampolgár (még ha sokaknak nincs is errõl tudomása). Magyarországon
ugyanis – ha kérné – minden további nélkül megállapítanák idetartozását. 

Az Európai Unióban nemigen foglalkoznak ezzel a témával. Az 1992-es Maastrichti
Szer zõdés bevezette az uniós állampolgár fogalmát, ám ez önmagában nem ad külön jogo -
sít ványokat, hiszen a tagállamok polgárai tartoznak ide. 

Kontinensünkön az Európa Tanács 1997-es, az állampolgárságról szóló Európai Egyez -
mé nyének az iránymutatása a mérvadó, amely a korábbival ellentétben – elsõsorban a 20.
szá zad második felében kialakult, nemzetek közötti mobilitásra hivatkozva – meg en ged -
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he tõnek tartja több állam polgárjogának egyidejû birtoklását. Pontosabban fogalmazva:
az országokra bízza a polgárjog-halmozás engedélyezését. 

A kettõs állampolgárság kérdése világszerte érzékeny probléma, de Európában jól be -
vált gyakorlata van. Nem beszélve arról, hogy a Velencei Bizottság magyar ked vez mény -
törvény kapcsán kiadott jelentése is megállapítja, hogy etnikai alapon lehet ked vez ményes
el bánást alkalmazni, különösen az állampolgárság megadása során. A kettõs ál lam pol -
gárságot az Európai Unió jelenlegi 27 tagállamának a fele ismeri és alkalmazza, hi szen
több ország is megadta határaikon túl élõ testvéreinek, így Románia, Szlovákia, Hor vát -
ország, valamint az Európai Unió 11 országa, közöttük Spanyolország és Olasz or szág. 

E történeti bevezetõvel a probléma fontosságát szerettem volna érzékeltetni, s azt,
hogy a határon túli magyarok – történeti szempontok alapján is – jogosultak a magyar
ál lampolgárságra. 

4. Az ügy jelenlegi állapotának elõzményei

A kettõs állampolgárságról szóló népszavazás civil kezdeményezésbõl született. A
Ma gyarok Világszövetsége 2004. március 5-én hirdette meg a „Magyar állampolgárságot
min den magyarnak!” nevû programját, s az azzal együtt járó aláírásgyûjtést, azzal a cél -
lal, hogy a Magyarország határain túl élõ magyarok is kaphassanak magyar ál lam pol -
gár ságot, ha magukat magyar nemzetiségûnek vallják, s magyar nemzetiségüket kü lön -
bö zõ módon bizonyítani tudják. Az MVSZ az Alkotmány 28/E. paragrafusa által meg -
ha tározott négy hónap alatt – 2004 tavaszán – 320 798 aláírást gyûjtött össze a kettõs
állam polgárság létrehozásáról szóló ügydöntõ népszavazás kiírása ügyében. Az aláírás-
köteget 2004. július 2-án az MVSZ vezetése átadta az Országos Választási Bizottságnak,
amely hitelesítette a dokumentum-gyûjteményt. A magyar Országgyûlés 2004. szep -
tem ber 14-én – az Országos Választási Bizottság jelentése alapján – határozatot fogadott
el arról, hogy a kettõs állampolgárság ügyében ügydöntõ népszavazást kell kiírni. A re -
fe rendumon a következõ kérdésre kellett válaszolniuk a magyar választópolgároknak:
„Akarja-e Ön, hogy az Országgyûlés törvényt alkosson arról, hogy kedvezményes honosítással
– kérelmére – magyar állampolgárságot kapjon az a magát magyar nemzetiségûnek valló, nem
Magyarországon lakó, nem magyar állampolgár, aki magyar nemzetiségét a 2001. évi LXVII. tv.
19. paragrafusa szerinti Magyar igazolvánnyal vagy a megalkotandó törvényben meghatározott
egyéb módon igazolja?” Az Alkotmánybíróság egyértelmûen elvetette a kettõs ál lam pol -
gár ságról szóló népszavazás kiírása elleni kifogásokat, beadványokat. Így a nép sza va -
zást kiírták, ami 2004. december 5-én meg is történt.

A határon túli magyarok kedvezményes honosítása mellett valamivel több mint más -
fél millió ember szavazott, így sikertelen volt a népszavazás. Az „igen” szavazatok több -
ség ben voltak a „nem”-mel szemben. A szavazásra jogosult polgárok 37,44 százaléka
járult az urnákhoz, ami 3 017 738 szavazót jelent. Érvényesen szavazott 3 010 972 pol-
gár. Az „igen” szavazatok száma 1 521 143 (18,87 %), míg a „nem”-mel szavazóké 1 428
736 (17,76 %) volt. A polgárok több mint 63 százaléka nem szavazott. Több tanulság is
le von ható ezekbõl a számokból, amelyek önmagukért beszélnek. 

Az MSZP-SZDSZ kormánykoalíció kifejezetten amellett folytatott kampányt a nép -
sza vazás elõtt, hogy a polgárok nemmel szavazzanak a fenti kérdésre. Maga a minisz -
ter elnök nagy hatást gyakorolt a társadalom egy részére azzal, hogy a „nem”-re buz dí -
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tott, féltvén Magyarországot attól, hogy a határon túli magyarok elözönlik az országot.
Ez a gesztus a miniszterelnök részérõl nemcsak etikátlan és nemzetellenes volt, hanem
jog ellenes is, hiszen egy népszavazás kérdését illetõen közjogi méltóság nem foglalhat
állást, csupán annyit tehet, hogy buzdít a minél magasabb részvételre.

A Fidesz – Magyar Polgári Párt kilenc hónappal a népszavazás elõtt még ellenezte a
kettõs állampolgárságot, amikor azonban a köztársasági elnök kiírta a referendumot, az
ügy mellé állt. A nagyobbik ellenzéki párt véleménye ekkor már az volt, hogy a határon
túli magyaroknak meg kell adni a magyar állampolgárságot, hiszen õk értéket, gaz da sá gi
és szellemi tõkét hoznak majd Magyarországnak. Azzal érveltek, hogy a magyar ál lam pol -
gárság megadása nem ellentétes a nemzetközi joggal, számos európai precedens van rá.

A népszavazás eredménye tragikus következményekkel járt a határon túli magyarság
szá mára. A népszavazás eredményének következtében a népszavazást követõ idõ szak -
ban megromlottak a kilencvenes évek elején újraindított magyar–magyar kapcsolatok.
Komoly tanulságok vonhatók le mindebbõl.

Sokak szerint a határon túli magyarok állampolgárságának ügyét a magyar közjogi
rend szerben kellett volna megoldani, hiszen szétzilált nemzettudatuk birtokában az or -
szág polgárai nem képesek érdemben dönteni nemzetstratégiai kérdésekben. A nép -
szava zás tehát rossz, felelõtlen és rendkívül veszélyes eszköz volt a kérdés eldöntésére.
Ma is az lenne. 

Ennek ellenére az MVSZ a 2004-es sikertelen népszavazás után 2007 tavaszán újabb
nép szavazást kezdeményezett a kettõs állampolgárságról. A helyzet paradoxona, hogy a
népszavazásról szóló törvény alkotmányellenes – ezt mondta ki 2007. május 16-án az
Alkotmánybíróság –, ugyanis mulasztásos alkotmánysértés áll fenn azért, mert az Ország  -
gyûlés nem szabályozta, hogy az eredményes ügydöntõ népszavazás meddig kötelezõ a
tör vényhozásra, illetve amennyiben eredménytelen, abban az esetben mikor lehet újab bat
kiírni ugyanabban a kérdésben. Ezért az Alkotmánybíróság kötelezte az Or szág gyû lést,
hogy 2007. december 31-éig tegyen eleget jogalkotási kötelezettségének. (A nép sza va zás -
ról szóló jogszabály korábban úgy rendelkezett, hogy a népszavazás ered ménye két évig
kötelezõ, ám a kilencvenes évek végén ezt a passzust kihagyták a tör vénybõl.)

5. A szavazás paradoxona

A szavazás paradoxona egyértelmûen megmutatja/megmutatta, hogy a demokrácia –
mint a közösségi választás célját szolgáló mechanizmus – tökéletlenségét, valamint azt,
hogy a demokrácia maradéktalanul nem tökéletesíthetõ. A demokratikus folyamatok – így
a referendum is – nem mindig tárják fel számunkra a társadalmi értékek valódi meg ér té -
sét. A kettõs állampolgárságról szóló népszavazás esetében is ez történt. Ez a nép sza va -
zás nem tárta fel a magyar választópolgárok számára a kettõs állampolgárság va ló di lé nye -
gét, elõnyeit, hátrányait, sem pedig a magyar nemzet együvé tartozásának je len tõségét.

Egy népszavazás valójában eszközül szolgálhat ahhoz, hogy nyugvópontra juttasson
egy vagy több közösséget megosztó politikai kérdést. 2004. december 5-én és az azt kö -
ve tõ idõszakban ez sem történt meg, sõt: a referendum elmélyítette Magyarország tár -
sa dalmi és politikai megosztottságát, és ellenérzést váltott ki a határon túli ma gya rok ban.
A nyugvópont megteremtése helyett politikai ellenségeskedést, drasztikus utó kam -
pányt, társadalmi ellentéteket hozott a felszínre. 
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Egy népszavazásnak óriási elõnye, hogy nagyszerû ellenõrzõ mechanizmust nyújt a
ha talommal való visszaélés ellen, azáltal, hogy a választóknak lehetõséget ad a számukra
ter hes közpolitikák felülbírálására, illetve a népszerûtlen döntéshozók elmozdítására.
A ket tõs állampolgárságról szóló népszavazás e tekintetben is kudarcot vallott, hiszen
tu lajdonképpen a kormánykoalíció határon túli magyarok elleni – pontosabban a kettõs
ál lampolgárság megadása elleni – kampánya bizonyult eredményesebbnek, annak el le -
nére, hogy az „igen” szavazatok többségben voltak a „nem”-ekkel szemben. 

Magyarország választópolgárainak több mint 63 százaléka 2004. december 5-én távol
ma radt a szavazástól, gondolván: szavazata nem járul hozzá a legjobb közpolitikai meg -
ol dások megvalósításához. Persze a távolmaradásban jelentõs szerepe van a tá jé ko zat -
lan ságnak, közömbösségnek is.

A kettõs állampolgárságról szóló népszavazás egyértelmûen egy társadalmi értéket
és az egységes magyar nemzet megteremtését megcélzó szándékot leromboló ered -
ménnyel zárult. Ha mindenkit õszinte válaszadásra sikerült volna rábírni, és nem pro-
kontra politikai kampányok alapján döntöttek volna a polgárok, biztosan sikeres lett
volna a népszavazás. 

Hiba volt a kettõs állampolgárságról, valamint a kórházak privatizációjáról szóló nép -
sza vazást egy napra tenni, hiszen az ún. általános lehetetlenség tétele bármilyen választá-
si szabályra érvényes, amelyben két vagy több személynek egyet kell kiválasztania több
alter natíva közül. A tétel azt feltételezi, hogy ha az egyik alternatívát egyöntetûen tá mo -
gat ják egy másikkal szemben, akkor a szavazási metódus alapján a másik alternatíva
nem lehet a szavazás végeredménye. Igaz ugyan, hogy 2004. december 5-én két egy -
más tól teljesen különbözõ témában szavaztak Magyarország polgárai, de a kampány
más ról szólt. A szavazási eredmények ennek ellenére azt mutatták, hogy a kórházak
pri vatizációja ellen többen szavaztak, mint a kettõs állampolgárság mellett. Ennek elem -
zése külön tanulmányt igényel.

6. A közpolitikai dilemma

A 2004 és 2010 közötti idõszak politikai vitáiban számos vélemény fogalmazódott
meg a magyar állampolgárság könnyített – azaz magyarországi állandó lakóhelyhez
nem kötött – megszerezhetõségét illetõen. A köznyelv erre a kérdésre utal a „kettõs ál -
lam polgárság” kifejezéssel.

A magyar állampolgárság tartalmát illetõen hangsúlyozni kell, hogy számos ál lam -
pol gári jog nem egyszerûen az állampolgársághoz, hanem magyarországi állandó lakó -
hely hez vagy éppen járulékfizetéshez is kötõdött. Az elõbbire példa a választójog
gyakor lása, az utóbbira számos társadalombiztosítási ellátás igénybevétele lehet. Ugyan -
akkor a magyar állampolgárság diplomáciai és konzuli védelmet adhat külföldön, s biz -
to sítja, hogy a magyar állampolgár külföldrõl bármikor hazatérhessen. Valószínûleg
éppen ezen utóbbi jogosítványok adják azt a – semmi mással nem helyettesíthetõ – biz -
ton ságot, amit a határon túli magyarság kér és amire igényt tart. A magyar állam pol gár -
ság természetesen nemcsak jogokkal, hanem adott esetben a közterhekhez való hozzá -
já rulás kötelezettségével is jár.

Hangsúlyozni kell, hogy egyetlen, egységes magyar állampolgárság van. Ezért az Alkot -
mány 70/A. paragrafusában kimondott hátrányos megkülönböztetés tilalmába ütközne,
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ha a magyar szabályozás az állampolgárságot könnyített feltételek mellett megszerzõk
ese tében, az érintettekre más szabályokat állapítana meg, mint az egyéb állam pol gá -
rokra. Ez azonban nem akadálya annak, hogy bizonyos jogok gyakorlása a ma gyar -
országi állandó lakhelytõl függjön, és hogy az ezzel kapcsolatos ellenõrzést megerõsítse
a jogalkotó.

A köztársasági elnök 2003. december 1-jén közzétett állásfoglalása a magyar állam pol -
gár ság könnyített megszerzésérõl rögzítette, hogy a Magyarországon lakás kö ve tel mé -
nyé nek eltörlése összhangban van a nemzetközi joggal, ezen belül az Európa Tanács
kere tében született Európai Állampolgársági Egyezmény 5. cikkében szereplõ disz kri -
mi náció-tilalommal. Az állásfoglalás ezt a lehetõséget azoknak a magukat magyar nem -
ze tiségûnek valló nem magyar állampolgárok vonatkozásában fogalmazta meg, akiknek
valamelyik felmenõje magyar állampolgár volt.

A kedvezményes honosítás általánosan elfogadott és jogszerû feltétele lehet például
az ország nyelvének ismerete, a származás és a születési hely. Lényegében ezt az állás -
po ntot erõsíti meg a Joggal a Demokráciáért Európai Bizottsága – Velencei Bizottság – jelen -
tése is „A nemzeti kisebbségek számára az anyaállamok által biztosított kedvezményes bánás -
módról”, melynek ide vonatkozó részlete így hangzik: „Ami a kérdéses jogszabályok és sza -
bá lyok által biztosított megkülönböztetett bánásmód alapjait illeti, a Bizottság véleménye szerint
az a körülmény, hogy a lakosság egy részének kevésbé elõnyös bánásmódban van része, csak
azért, mert nem tartozik egy adott nemzeti csoporthoz, önmagában véve nem diszkriminatív és
nem is ellentétes a nemzetközi jog elveivel. Etnikai alapon valóban gyakran kerül sor hasonló
bánás módbeli különbségekre, például az állampolgársági törvényekben.”

Említést érdemel még az Alkotmánybíróság 770/H/2003. számú határozata, ami az
Egyez mény értelmezése, illetve számos európai ország példája alapján szintén arra a meg -
állapításra jut, hogy nem tekinthetõ az Egyezmény 5. cikke sérelmének minden olyan eset,
amelyben az államok kedvezményeket biztosítanak az állampolgárság meg adá sánál.

7. Mi a közpolitikai cél?

Milyen magyar külpolitika lenne optimális az anyaországtól elszakított magyar nemzet -
részek tagjai számára, különös tekintettel a magyar állampolgárság megadására? A kér dés
megválaszolásához elengedhetetlen a politika céljainak kidolgozása, amely meg felelõ ala-
pul szolgálhat a jelenlegi politika és a lehetséges alternatívák össze ha son lí tásához.

Az Alkotmány 6. paragrafusának (3) bekezdése értelmében: „A Magyar Köztársaság
fele lõsséget érez a határain kívül élõ magyarok sorsáért, és elõmozdítja a Magyarországgal való
kap csolatuk ápolását.” Erre való tekintettel a mindenkori magyar kormányzat egyik leg -
fon tosabb közpolitikai célja, hogy a maga törvényes és anyagi eszközeivel valóban gon -
dos kodjon a határon túli magyarokról.

A kilencvenes évek elején szinte korparancs és közpolitikai cél lett Antall József néhai
minisz terelnök mondása, miszerint õ lélekben tizenöt millió magyar miniszterelnöke kíván
lenni. Ez a metafora alapjaiban változtatta meg Magyarország addigi – határon túli ma -
gya rokat érintõ – külpolitikáját. 

Közpolitikai cél továbbá, hogy a határon túl élõ magyarok szülõföldjükön maradva
tud janak érvényesülni, élni magyarként. Ebben az 1989 utáni magyar kormányok lé nye -
gé ben egyetértettek.
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Közpolitikai cél az is, hogy Magyarország oly módon, olyan politikai és gazdasági
esz közökkel gondoskodjon a határon túli magyarokról, amelyek nem sértik a szom -
szédos országok alkotmányos rendjét, belügyeit, következésképpen nem rontják a két
or szág diplomáciai és egyéb kapcsolatait. Emellett határozott és mindig az egyetemes
ma  gyar ság érdekeit védõ és képviselõ álláspontot kell érvényesíteni. 

8. Magyar országgyûlési határozat

A magyar Országgyûlés 2010. május 26-án elfogadta a magyar állampolgárságról
szó ló 1993. évi LV. törvény módosítását, bevezetve az egyszerûsített honosítási eljárást,
amely nek lényege, hogy nem kell Magyarországon letelepedni a határon túli ma gya -
rok nak a magyar állampolgárság megszerzéséhez, nem kell állampolgári vizsgát tenni,
ele gendõ a magyar nyelv ismerete és nem kell a magyarországi lakóhelyet és megél-
hetést sem igazolni.

Az egyszerûsített, kedvezményes honosítást – függetlenül az itt tartózkodás idõ tar -
ta mától, jogcímétõl – kérheti a Magyarországon, a szomszédos államokban élõ, illetve a
nyugat-európai és tengerentúli magyar kérelmezõ egyaránt. A szabályozás nem új don -
ság a magyar jogrendszerben, hiszen már az elsõ magyar állampolgársági törvény és az
1886. évi IV. törvénycikk is ismerte a határon túli magyarok, a csángók egyszerûsített ho -
no sítási eljárását.

Az új szabályokat a 2011. január 1. után benyújtott kérelmekre kell alkalmazni, de
nincs idõbeli korlát, azaz évek múlva is be lehet azonos feltételek mellett nyújtani az ál -
lam polgársági kérelmet.

9. Több tucat ember lesz harmadszor magyar állampolgár

A törvénymódosítás óta a Kárpát-medencében – az elszakított nemzetrészeken – élõ
magyarok tömegesen adták be kérvényeiket a magyar állampolgárság felvételére. Ma
már kétszázezerhez közeledik azoknak a határon túli magyaroknak a száma, akik ké rel -
mez ték az egyszerûsített honosítás keretében a magyar állampolgárságot. A határon
túli magyarok továbbra is folyamatosan nyújtják be a kérelmeket. Érdekesség, hogy több
tucat olyan idõs magyar nemzetiségû ember kérte a visszahonosítását, aki most lesz
har madszor magyar állampolgár, annak okán, hogy õk még a trianoni békeszerzõdés
elõtt születtek. Az eddigi legidõsebb kérvényezõ 1912-ben született, azaz 99 éves.

Továbbra is Erdélyben a legnagyobb az érdeklõdés, itt tízezrek kérik a honosítást,
eddig Csíkszeredán és Kolozsváron adták be legtöbben az állampolgársági kérelmet.
A vaj daságiak is nagyon aktívak, a legtöbben Szabadkán kérték a honosítást vagy visz -
sza hono sítást. További hatvan külképviseleten és csaknem 700 magyarországi anya -
könyvvezetõnél adtak már be kérelmet. A Kárpátalján és a Muravidéken is egyre inten -
zí vebb az érdeklõdés. Õket legfõképpen az bántja, hogy a törvénymódosítás megléte
ellenére a kettõs állampolgárság még mindig vita tárgya, ebbe a vitába a határon túli ma -
gya rok nem hajlandók bekapcsolódni. Szlovákia viszont bekeményített, úgynevezett
állam polgársági ellentörvényt alkotott, diszkriminálva ezzel azokat a felvidéki ma gya ro -
kat, akik magyar állampolgárokká (is) akarnak válni.
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10. Szlovákia mint politikai kakukktojás

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa – a magyar Országgyûlés állampolgársági
tör vényére reagálva – olyan rendelkezésekkel egészítette ki saját állampolgársági tör vé -
nyét, amelyek értelmében 2010. július 17-tõl a Szlovák Köztársaság állampolgárai szá má -
ra elérhetetlenné vált a többes állampolgárság A törvénymódosítás következtében an -
nak a szlovák állampolgárnak, aki szabad akaratából felveszi egy másik ország ál lam -
pol gárságát, automatikusan megszûnik a Szlovákiával addig fenntartott közjogi viszo -
nya, azaz elveszíti a szlovák állampolgárságát. 

A Szlovák Köztársaság Alkotmánya 5. cikkelyének (2) bekezdése ellenben kimondja,
hogy aka rata ellenére senki sem fosztható meg szlovák állampolgárságától. Ezért, azo -
kat a sze mé lye ket, akik egy másik ország állampolgárságának felvétele után sem haj lan -
dók megválni a szlovák állampolgárságtól, a Szlovák Köztársaság Alkotmányával el len -
tétes tartalmú jog sza bály alapján fosztják meg szlovák állampolgárságuktól. A szlovák
állam polgárságot sza bá lyozó törvény tehát alkotmányellenes, szemben áll a 21. századi
euró paiság szellemével, és durván sérti a Szlovák Köztársaság polgárainak – így az ott
élõ magyarok – érdekeit. 

Mint ismeretes, Szlovákiában Iveta Radicová miniszterelnöknek és a szlovák kor -
mány koalíciónak nem sikerült módosítania a Fico által tavaly meghozott „ellen-állam -
pol gársági” törvényt, mert néhány koalíciós képviselõ nem szavazta meg a javaslatot a
par lamentben, megsértve ezzel a koalíciós szerzõdést. Így Szlovákia továbbra is szlovák
állam polgárságuk megvonásával sújtja azokat a felvidéki magyarokat, akik vissza igény -
lik magyar állampolgárságukat.

A felvidéki magyarokat azért (is) rendkívül érzékenyen érinti ez a kérdés, mert õk, szü -
leik, nagyszüleik még emlékeznek a második világháború utáni évekre. A Beneš-i dek ré tu -
mok, illetve a Moszkvában megfogalmazott és 1945. április 5-én, Kassán kihir de tett kom -
mu nista kormányprogram értelmében ugyanis az 1945 és 1949 közötti idõ sza kot a teljes
jogfosztottságban élték le, oly módon, hogy elveszítették csehszlovák állam polgárságukat,
teljes vagyonukat, földjeiket, és 50 kilós csomagokkal mar ha va go nok ban deportálták õket
Csehországba és a Szovjetunióba. Ebbõl a felvidéki magyarok nem kérnek még egyszer.
Nyilvánvaló, hogy most más a politikai helyzet Közép-Euró pá ban, mint akkor volt, de az
állampolgárság elvesztése ma is súlyos – sõt: alapvetõ – jog fosztásnak számít.

Felmerül a kérdés: Vajon mi lehet az oka a kizárólag magyarellenes meg nyil vá nu lá -
sok nak Szlovákiában? A szlovákiai lengyel, német vagy cseh kettõs állampolgársági
kére lem ugyanis senkit nem zavar Szlovákiában. Ukrajna és Csehország is – ahol nem
isme rik el a kettõs állampolgárságot – megoldották a helyzetet azzal, hogy egész egy -
sze rûen nem veszik tudomásul, ha valamelyik állampolgáruk kettõs állampolgárrá válik,
hiszen kizárólag a saját állampolgárságukat ismerik el. De nem fosztanak meg ál lam pol -
gár ságától ezért senkit. Európában minden olyan állam – Spanyolországtól Itáliáig, Hor -
vát országtól Ausztriáig és Finnországig vagy éppen Romániáig –, amelyik rendelkezik
határon túli nemzetrészekkel, kérelmükre biztosítja számukra az anyaország állam pol -
gár ságának automatikus, könnyített meg-, vagy visszaadását.

Politikai tudathasadásos állapot az, hogy Szlovákiában többségében ugyanazok ellen -
zik a kettõs állampolgárságot, akik nemrégiben még elõszeretettel küldték a felvidéki
ma gyarokat a „Duna túloldalára“. Megpróbálok azon szlovák emberek fejével gon dol -
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kod ni – nem lesz könnyû feladat –, akik mindent megtesznek a magyar állampolgárság
le járatása érdekében. Ezek az emberek javarészt politikusok. Nincsenek ugyan túl sá go -
san közel a tûzhöz, de a szlovák kormány rendkívüli képlékenysége miatt – és azt ki -
hasz nálva – bármit megvétózhatnak, ha éppen ehhez van kedvük, ha van hozzá politikai
aka ratuk, vagy érdekük éppen ezt diktálja. Az egyszerû szlovák polgárok nagy részét
ugyan is egyáltalán nem érdekli, hogy a Szlovákiában élõ magyarok felveszik-e a magyar
állam polgárságot vagy sem. A már említett politikus-alkat, politikus-egyéniség viszont
min den alkalmat megragad, hogy populista módon megszólítsa az egyébként nyu ga -
lom  ra vágyó és a politikai konflikusokat kerülni kívánó szlovák választópolgárokat. S te-
szik ezt oly módon, hogy hétfõn liberálisok, kedden nacionalisták, szerdán radikálisok,
s ha a helyzetük és érdekük éppen úgy kívánja meg, akkor csütörtökön keresz tény de -
mok raták lesznek. Arc nélküli politikusok, akik a „magyarkártyából“ politikai tõkét
akarnak kovácsolni. Ezeket az embereket ugyanis nem érdekli igazán, hogy a felvidéki
magyaroknak lesz-e magyar állampolgárságuk vagy sem. 

Vannak azonban olyanok, akik valóban tartanak a tömeges honosítástól. Hát, igen,
csak nem félmillió magyar a Felvidéken azért nem akármi... Ez a félelem a fiatal szlovák
ál lam görcseibõl adódik, hiszen õk maguk sem tudják, hogy miért és mitõl félnek. Veszé -
lyez tetve érzik a szlovák állam területi integritását, hiszen emlékeznek arra, hogy Kelet-
Közép-Európában a határokat erre-arra tologatták, a nélkül, hogy az ott élõket bárki
megkérdezte volna. Persze a felvidéki magyarok – pontosabban a Kárpát-medencében
élõ magyarok – is így vannak ezzel. Ezeket a döntéseket akkor szintén politikusok hoz -
ták meg, amelyekhez a „kisembernek“ semmi köze nem volt, az események szemlélõ -
jévé, elszenvedõjévé, áldozatává váltak.

Közben kiderült, hogy a szlovák fél máig semmit nem teljesített abból a szóbeli meg -
álla podásból, amelyeket a magyar miniszterelnöknek ígértek Orbán Viktor pozsonyi
láto ga tása során, nevezetesen: kétoldalú államközi szerzõdésben rögzítik a kettõs állam -
pol  gár ság problémáját, illetve megoldását. Az ezzel megbízott vegyes bizottságok
ugyan is egye lõre gittegyletként mûködnek, eddig semmi érdemi munkát nem végeztek
e tekin te tben. Tehát folytatódik tovább a ködösítés, az állampolgárok megtévesztése.

11. A mai szlovákiai politikai konstelláció

Több mint egy éve „küszködik“ a szlovák kormány az állampolgársági „ellentör vény“
módosításával – sikertelenül. Ennek több oka van. Egyrészt a szlovák kormány rendkí-
vül képlékeny, hiszen négy pártból áll és mintegy nyolc-kilenc platformból tevõdik
össze. Másrészt egyik pártnak sem igazán érdeke, hogy a kérdés megoldódjon, különös
te kintettel arra, hogy a felvidéki magyarok ügyérõl van szó. 

2011. augusztus elején civil szervezetek aláírásgyûjtést indítottak a kettõs állampol-
gárság újbóli lehetõvé tételéért. Emellett nagyon sokan nyilvánosan közölték, hogy ma -
gyar állam polgárságért folyamodnak, a szlovákról viszont nem kívánnak lemondani.
2011. szep tember 1-jén pedig Révkomáromban tiltakozó nagygyûlést szerveztek,
amelyen köve telték a kettõs állampolgárság újbóli lehetõvé tételét. 

„Szlovákia polgárai, akik más állam állampolgárságát is felveszik, 2012 januárjától
nem veszítenék el a szlovákot. Abban az országban azonban, amelynek az állam pol gár -
sá gát fel szándékozzák venni, rendelkezniük kell a nyilvántartott lakhely valamilyen for -
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má jával” – ezeket a kritériumokat tartalmazná az állampolgárságról szóló törvény mó -
do sítása, amelyet a szlovák törvényhozás a 2011. októberi ülésén tárgyalna meg. 

A javaslat elõterjesztõi a jogi normával egyúttal mindenkinek visszaadnák a szlovák
állam polgárságát, akitõl az elõzõ Fico-kormány által jóváhagyott állampolgársági tör -
vény módosítás elvette azt, bár a külföldi állampolgárság megszerzésekor nyilvántartott
lak helyük volt az adott országban. Javaslatukkal a Fico-féle ellentörvény polgárokra
kifejtett nemkívánatos negatív következményeit kívánják megszüntetni. 

A jelenlegi helyzetben a legjobb megoldás a Fico-féle ellentörvény megszüntetése
lenne, amelyet 2011 szeptemberében a szlovák kormánykoalíció több képviselõje meg -
tá madott az Alkotmánybíróságon. Az állampolgársági törvény módosítását eredetileg a
bel ügyi tárcának kellett volna elõterjesztenie, a minisztérium készített ugyan egyfajta
törvénymódosítási tervezetet, az viszont a magyarok számára szintén diszkriminatív.
A két nemzet „hosszú évekre visszatekintõ történelmi, kulturális és családi kap cso latai -
ra” hivatkozva tette volna elérhetõvé a cseh–szlovák kettõs állampolgárságot a szlovák
bel ügyi tárca. A magyart nem. A szlovák belügyminisztérium által tárcaközi vé le mé nye -
zés re küldött tervezet 2012. májusától lépett volna érvénybe. A többi ország állam -
polgárságának felvételével kapcsolatban érvényben maradtak volna a szankciók, tehát a
magyar állampolgárságot továbbra sem lehetett volna felvenni a szlovák mellé az utób-
bi elvesztése nélkül. A belügyi tárca további változtatásokat is javasolt a szlovák állam -
pol gár ságra vonatkozó rendelkezéseket illetõen. A szlovák állampolgárságot a szlovák
apától származó gyermekek az apaság elismerésének idõpontjától kezdve szerezhetnék
meg. Csak az kaphatna állampolgárságot, aki „nem jelent veszélyt Szlovákia közrendjé-
re vagy biztonságára”, valamint a korábbi, szlovák papírjaikat elveszítõ személyek
állandó lak hely nélkül is visszakaphatják állampolgárságukat. Ez utóbbi lehetõség az
egykori cseh szlovák állampolgárokra is vonatkozik majd. Megszerezhetik a szlovák
papírokat azon személyek is, akik ugyan soha nem voltak az ország állampolgárai, de
egyik szülõ jük az ország területén élt és csehszlovák állampolgárnak számított. A tör -
vény mó do sí tás kibõvíti azon okokat, amelyekre hivatkozva elutasíthatják a szlovák
állampolgárság megadását. Indokolhatják ezt a hatóságok a hiányos papírokkal, vagy az
érintett sze mély azonosításának nehézségeivel, de a hamis iratok alapján szlovák
állampol gár ság hoz jutó személy papírjait is megvonhatják. Az eddigi tizennégy év
helyett már a tíz éve sek nyelvi tudását is megvizsgálnák – kivéve a cseh állampolgárokat,
a két nyelv hason lóságai miatt.

Néhány szlovák politikusnak az a véleménye, hogy a szlovák állampolgárságot csak
az veszítse el, aki az adott országhoz való közvetlen kötõdés nélkül veszi fel egy másik
or szág állampolgárságát.

Az állampolgársági törvény jelenleg a szlovák alkotmánybíróság elõtt van, al kot -
mány ellenességét vizsgálják, ugyanis az állampolgársági törvény Fico-féle módosítása
ellentétes a Szlovák Köztársaság alkotmányával és a nemzetközi egyezményekkel. 

12. Utószó helyett

Tekintettel arra, hogy a jelenlegi szlovák kormánykoalíció rendkívül képlékeny, és a
fel vidéki magyarok kisebbségi, nyelvhasználati jogait, illetve magyar állampolgárságát
ille tõen a legdemokratikusabb szlovák pártok (bár ma már nem nagyon létezik ilyen)
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sem állnak az ügy mellé, reménytelennek tûnik Szlovákia részérõl korrekt megoldás
elfogadása és kivitelezése. Nem beszélve arról, hogy egyik kormánypárt sincs olyan po -
li tikai zsarolási helyzetben, hogy „politikai végakaratát” érvényesíteni tudja bármilyen
ügy ben, vitában. Ez különösen az állampolgársági törvényre igaz. A jelenlegi állapot
viszont tarthatatlan, hiszen egyrészt Szlovákiának nem érdeke, hogy állampolgárainak
tízezreit veszítse egy diszkriminatív törvény következtében, másrészt az Európai Unió -
nak nem érdeke a konfliktus (különösen a kelet-közép-európai térségben nem), har mad -
részt a magyar nemzetpolitika rendkívüli intenzitása nagy hatással van a térségre, s ezt
egyetlen Magyarországgal szomszédos ország sem hagyhat figyelmen kívül. Egyetlen
– mindenki számára demokratikus – megoldás létezik tehát ebben a helyzetben: meg
kell szüntetni a Fico-féle diszkriminatív állampolgársági törvényt.

Gazda József

Magyarságunk megtartásáért
Immár évszázadok óta veszélyeztetett a magyar lét. Megmaradunk-e? Meg tudunk-e

ma radni? – hangzik százszor és ezerszer a kérdés. Már Zrínyi Miklós látta a „rettenetes
sár kányt”, mely fején viselte a magyar koronát, „és én kiáltok, és én üvöltök, hallj meg engem
élõ magyar, ihon a veszedelem, ihon az emésztõ tûz!”

Igen. A veszedelem, az emésztõ tûz!
Látta a veszedelmet Pázmány Péter, a katolikus hittérítõ, az ellenreformáció ve zér -

alakja, amikor levelet írt Erdély protestáns fejedelmének, Bethlen Gábornak. „Egyezz ki
a törökkel, mert ha nem, elvesz a magyarság!” Ne azért egyezz ki, hogy jobb legyen, hanem
mert … ott a szörnyû kép, a szörnyû, a rettenetes rémkép. Elvesz a nemzet! Elvesz a
ma gyarság. A katolikus hittérítõnek – ak -
kor – fontosabb volt a hitnél is a nemzet!

Látták a veszedelmet a XVII. század er -
dé lyi emlékiratírói, fõúri levelezõi, amikor
is  mé telten és ismételten felteszik a ször nyû
kérdést: Megmaradunk-e? Meg tu dunk-e
ma rad ni? Mert: „ihon a ve sze de lem!”

És egy nagy ugrással – XXI. század – az
em ber megborzadt, jött, hogy ne higgyen
a fü lének, amikor a Magyarok Világ szö -
vet sége kicsikart népszavazásának az elõ -
es téjén, ami kor a tét a szétszakított nem -
zet újraegyesítése volt, Magyarország
minisz terelnöke a tévé képernyõjérõl szó -
lí tot ta fel Magyarország lakosságát (nem a
nem zetet, mert a fel szó lítás tétje: a nem -
zet szétszakítása, szétzúzása, szétverése
volt), hogy szavazzanak nem mel, vagy ne
men jenek el szavazni. És lõn! A „la kos -
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ság” meghallgatta vezérét, ve ze tõjét, s a szükséges szám nemmel szavazott, vagy nem
ment el szavazni. És ugyanez a mi nisz ter elnök azt is mondta, hogy aki akar, elmehet! S
mindezt egy hosszú-hosszú fo lyamatnak akkori pillanatban a végén, mely már idõtlen
idõk óta elkezdõdött, el kez dõ dött a Habs burgokkal, aztán újrakezdõdött Rákosiékkal,
majd folytatódott a Kádár-kor szak „békés” évtizedeivel, amikor a legfõbb célja a
hatalomnak az volt, hogy ez a nem zet ne legyen büsz ke önmagára. Hogy többet érjen
neki egy tál lencse („gulyás kom mu nizmus”), mint ön nön méltósága. És mindennek a
következménye, hogy ebben az országban le lehet írni, hogy: „gyûlölöm a mélymagyaro-
kat, jönnek a szarból”, és nem tör té nik semmi. Sõt: az illetõ Kossuth-díjat kap! Jutalmat kap
az országtól, mert az országnak – Magyarország – nincs méltósága. És hadd mondjuk
ki így is: a nemzetnek nincs (már) mél tósága. Nincs már ott a Nemzet-Édesanya, aki
magához öleli gyermekét, a szen ve dõt, az esetleg megkínzottat, és könnyes szemmel
mondja: Édes gyermekem! Mert fáj neki a gyermeke fájdalma. Ezért Édesanya! 

*

Mondjuk ki hát, mert ki kell mondanunk: baj van a magyarsággal. Veszélyben a ma -
gyar ság! Ha nem vigyázunk, ha nem teszünk ellene, beteljesedik a herderi jóslat, be tel -
je sedik a Zrínyi Miklós-i jajkiáltó rémlátomás.

*

Trianon óta három részre szakadt a magyarság. Három ága van a Magyar Fának. 
Elsõ a csonka országban élõ, a csonka országba szakadt nemzetrész. 
Második az utódállamok, a nyolc ország között szétosztott „többi magyar.” Csak

mert szinte hihetetlennek tûnik a kétharmad tucat ország, soroljuk hát fel: Románia,
Szer bia, Horvátország, Szlovénia, Ausztria, Szlovákia, Lengyelország (ez nem annyira
köz tudott, ötszáz valahány négyzetkilométernyi területet a volt Magyarország testébõl
a testvéri Lengyelország is kapott, ahogy egyik képviselõjük mondta: „megõrzésre”), és
Ukrajna.

Harmadik a világ-diaszpóra, a világban szétszórt magyarság. Az elüldözöttek, el me -
ne kültek, a nemzet mindenkori elbujdosói.

Az összkép mindenütt ugyanaz: a Baj! Az, hogy „Pusztulunk, veszünk, s mint oldott kéve
szét hull nemzetünk.”

Nincs a világnak még egy ennyire szétszabdalt, szétdarabolt, méltóságától meg fosz -
tott népe, és nincs a világnak még egy ennyire bajban levõ népe.

És a baj fõ forrása nem is a szétszabdaltság, hanem ami mögötte van. A megingott
tar tás, a meggyengült nemzettudat, az önfeladás, saját értékünknek a nem ismerete vagy
ta gadása, saját nyelvünknek – mely már szinte közhely, nemzetközi nyelvészkutatások
ál lapítják meg, épp csak mi nem tudjuk, vagy nem akarjuk tudni, vagy nem engedik
meg nekünk saját belsõ dirigálóink, hogy tudjuk – a világ talán legõsibb, leg ki csi szo ló -
dot tabb, s következésképpen: legtökéletesebb nyelve. A Gondolkodás nyelve. Egy Ha -
wai iban élõ magyar tudós mondta e sorok írójának: „Nem is tudjuk, vagy legalábbis az
átlag nem tudja, hogy a világ számos találmánya, melyek már az egész emberiség kincseinek szá-
mítanak, ennek a tökéletes nyelvnek köszönhetõ. Mely önmaga ösztönöz a gondolkodásra!” De
ugyanezt sokan mondták, többek között Bernard Shaw. „Bátran kijelenthetem, hogy miu-
tán évekig tanulmányoztam ezt a nyelvet, meggyõzõdésemmé vált: ha a magyar lett volna az
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anyanyelvem, az életmûvem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerûen azért, mert ezen a külö -
nös, õsi erõtõl duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az
érzelmek titkos rezdüléseit. A magyar nyelvben a propozíciók használata helyett a legtöbb szó
végét óriási variációban, változtatni lehet. Ez a mûvelet a legkisebb érzelmi rezdülést is képes
kife jezni, és hûségesen visszaadni.” És közülünk sokaknak nem ajándék, hanem nyûg, hogy
a Jóistentõl ezt a nyelvet kapták, és szabadulni akarnak tõle, nem adják át gyer me ke ik -
nek, unokáiknak.

Tud a gyermeked magyarul? Kérdeztem meg egy Svédországban élõ magyart. Nem!
Volt az egyenes és tömör válasz. Miért nem? Mert nem tartottam szükségesnek meg ta -
ní tani. Úgysem veszi semmi hasznát.

*

De vegyük egyenként a Magyar Fa három ágát! Mert a magyarsággal, a magyarság
meg tartásával, vagy szélesítve a kört: a magyar megmaradással mindenütt baj van.

*

1. A csonka ország, a maradék Magyarország, melyrõl 2005 decemberéig mindenki
azt mondta: Anyaország, azóta – sajnos, fájdalom – már nem mondhatjuk ezt. A seb oly
mély, hogy idõ és fõleg tettek, bizonyító erejû tettek kellenek ahhoz, hogy begyógyul-
jon.

Furcsa, de úgy tûnik: itt a leggyengébb a nemzettudat. Olyan volt ez az ország, mióta
a Rákosi-falkát ráeresztették, mint egy „kijelölt terület”, mint egy Guernica, melyet füst -
bom bákkal elõbb körbekerített a megsemmisítésére odarendelt légierõ, hogy a célpont
vilá gosan körbehatárolt legyen, majd jöhetett a szõnyegbombázás, a településnek a föld -
del egyenlõvé tétele. Mondjuk így: az ország, a nemzet szétverése. És ez ismétlõdött
meg Kádár elvtárs vezérletével, és fájó, ez volt a legváratlanabb, ez ismétlõdött meg az
el maradt rendszerváltással. Ehhez az állapothoz vagy ennek az állapotnak a fenn tar tá -
sá hoz „igazíttatott” az oktatás, melybõl kivétetett teljes egészében nemcsak a nem zet -
tudat, a nemzetismeret, múltismeret, a nemzet állapotának, helyzetének az ismertetése.
Úgy nõttek fel generációk, hogy hivatalos helyrõl nem hangzott el ez a szó, hogy Tria -
non, ez a szó, hogy nemzet, és folytathatnók a sort. Ez volt az egyetlen „inter na cio na -
lis ta” kommunista ország, itt engedtetett meg, sõt: törvényesíttetett legelõször az abor -
tusz (hivatalosított nemzetirtás). Igen érdekes, nem egy emberrel találkoztam kint a
nagy világban, a diaszpórában, akikben ott ébredt fel a nemzettudat, ott döbbentek rá
ma gyarságukra, mert itthon az – saját bevallásuk szerint – semmit sem jelentett. És –
ami még szörnyûbb – nem is nevelte rá, nem is figyelmeztette rá õket senki. 

2. Az utódállamok magyarságának kellett a legszörnyûbb módon megélnie „bû nös sé -
gét”. És bûne a magyarsága volt, a nyelve volt, a kultúrája volt, az arcszíne, a hajszíne, a
tekintete, az apja, az anyja, a múltja és a jelene volt, azaz minden, ami a magyarsághoz
kapcsolta, illetve ami magyarságtudata révén élt, jelentkezett benne. A mindenütt-ha tal -
mak, függetlenül országtól, külön haditervet, cselekvési programot dolgoztak ki saját 
ma gyar kisebbségük szétzúzására, beolvasztására, asszimilálására, a tõle való meg sza ba -
dulásra. Betiltották, vagy fokozatosan, lépésrõl lépésre felszámolták, felszámolják, sor -
vasztották, sorvasztják az oktatást. Zúzzák szét, zilálják szét a tömböket, a tömb ma gyar -
ságot elüldözéssel, be- és széttelepítéssel. Lefejezik a nemzetet a szó szoros ér te lem ben
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véve a fejek levágásával, a nemzetirányító értelem likvidálással. Hivatalosan kilenc ven év
óta (!) egyetlen utódállamban sem engedélyezték magyar egyetem fel állí tá sát. Egy statisz-
tika szerint Romániában átlagosan minden 200 ezer emberre jut egy állami egyetem,
nekünk, nyolcszor kétszázezernek nem lehetséges ez. Legfeljebb ta go zat, de az sem, ezt
példázzák a jelenlegi marosvásárhelyi események, ahol az orvosi és gyógyszerészeti
egyetem helyi román rektora önkényesen feloszlatja a magyar ta go za tot, nem engedélye-
zi magyar fiatalok felvételét, anyanyelvükön való tanulását, és teszi ezt „állami segédlet-
tel”, kétszínû áldemokráciával, mert hát a „szenátus döntése” ez, és az egyetem függet-
len intézmény, hivatalosan annak az ügyvitelébe beleszólni nem lehet. És még ha van is
magyar nyelvû oktatás alacsonyabb szinten, nincs magyar oktatási rend szer. Svájcban
minden kantonnak lehet saját oktatási rendszere, még a 20 ezres kan tonoknak is, nálunk
ez nem lehetséges. És ugyanez jellemzõ kivétel nélkül minden utód államra. És sehol nem
„hivatalos”, tehát mindenütt törvényen kívüli a magyar nyelv. Még a Székelyföldön is,
ahol a lakosság 80%-a, 800 ezer ember magyarul beszél! Szer biá ban naponta verik a
magyarokat, csak azért, mert magyarok, s a „verõket” hiába kere si a hatalom, véletlenül
sehol nem találtatnak meg. De ha vissza mer ütni valaki, bár ki, az azonnal „megkerül”,
törvényszéki cirkuszokat rendeznek, és minden józanságot meg haladó büntetéseket
rónak rájuk. Ugyanez volt Marosvásárhelyen 1990-ben, amikor szer vezett támadó-,
magyar-verõ alakulatok vonultak, vonulhattak be, magyar-verõ ala ku latokat vonultattak
be, szállítottak Marosvásárhelyre, s utólagosan csak magyar bû nö sök – akik vissza mer-
tek ütni az ütlegelõknek – találtattak, de azok tömegesen. Azokkal meg lehetett tölteni a
börtönöket. És mindez Európában, a nem látó, vagy látni nem akaró, a hallgató, vagy
beszélni nem akaró Európában. Ahol ma, 2011 õszén is hoz hat nak fajgyûlölõ, faji
megkülönböztetõ, vagy egy 800 ezres nemzetrész nyelvét tiltó, disz kri minatív törvénye-
ket, és az Európai Unió úgy nyilatkozik, hogy a törvény nem rossz (!), csak az alkalma-
zására kell vigyázni. 

S mindezek eredménye? A tömeges elvándorlás, a nemzet önfenntartó erejének a sor -
va dása, egykézés vagy még az egy sem jelensége, önfeladás, a politikum „be fek vése”,
vagy úgy is mondhatjuk: saját politikai képviseletünk árulása. Az egyetlen meg tar tó, a
meg maradást viszonylagosan biztosító lehetõség lenne a nemzetközi normák sze rint
tel jesen törvényes helyi, nem is kisebbségi, hanem többségi (!), a többségnek kijáró auto-
nómiák biztosítása. Egy ideig Délvidék és Kárpátalja magyarsága harcolt is ezért, aztán
„befeküdtek” itt is és ott is a hatalomnak. Felvidéken „aláírt” a magyar poli ti kai erõ, hogy
lemond az autonómiáról (!), Erdélyben ugyanúgy aláírtak, de még be sem val lot ták, sõt.
A legfõbb magyar politikai képviselet harcol a magyar autonómia ellen, leg fel jebb
választási „plakát-témaként” vállalja. És mindezeknek alájátszik a cson ka ország poli -
tikuma, amely tüntetõlegesen elsõnek (!) ratifikálta Románia európai uniós felvételét, s
semmiféle feltételt nem támasztott vele szemben. Mintha bátorította vol na ezzel is az
ország magyarellenes politikáját. Csak pusztítsátok õket, nekünk sem mi kifogásunk
nincs ellene! Miként ezt Kádár elvtárs szóval is kimondta 1958-as romá niai „diadal-láto-
gatásán”. „Aki Románia ellensége, az ellensége Magyarországnak is”, mondta a bölcs
államférfi, mintegy rábólintva, s utat adva ezzel a tömeges magyar-kivég zések és
magyar-ellenes intézkedések sorozatának. Vagy ahogy tette azt másfél évvel elõbb
Eisen hower elnök – s a gesztusa átsugárzott a határokon is túlra –, aki Hrus csovéknak
mondott bátorító igent a magyar-irtásra, pusztításra, a forradalom vérbe fojtására. 

47

A történelem faggatása



A meggyengült tartás, a meggyengült tudat következménye: nem ragaszkodunk a
nyel vünkhöz, az iskoláinkhoz, kultúránkhoz. A magyar szülõ többségi iskolába íratja a
gyer mekét, hogy az „jobban érvényesüljön”, a boltos üzletében nincs magyar kiírás,
még ott sem, ahol csak magyar vásárlói vannak. S ha valaki tesz valamit, vagy ha meg -
vallja valamiképpen a magyarságát, akkor az csak melldöngetés formájában jelentkezik,
leszámítva egy nagyon kis, még ezrelékre sem tehetõ átlagfeletti réteget. 

3. A harmadik magyar ág a világ-diaszpóra, a világban szétszóródott magyarság ága.
Ez az ág a legkiszolgáltatottabb. Hiszen itt nem szított, hanem – úgymond – ter mé sze tes
erõk mûködnek. A többség elszívó, asszimiláló, elnyelõ hatása. Az idegen nyelvi kör nye -
zet hatása, az idegen kultúra hatása. A vegyes házasságok ijesztõ nagyságú, de ter mé szet -
sze rû jelentkezése. S mindezeket tetõzi: a gyenge identitástudat. Átlagos je len ség: a ki tán -
tor gottaknak maximálisan 2-10 százaléka él valamiféle magyar életet. A 90-98 szá za lék
sem mi jelét nem adja magyar mivoltának, nem jár el a magyar rendezvényekre, nem él a
ma gyar hétvégi iskolák létrehozása, vagy ahol van, annak a fel-, illetve ki hasz ná lása le he -
tõ ségével. Sõt, az is „többségi” jelenség, hogy az apa-anya magyar családok sem tanítják
meg a gyermeküket magyarul, olyan nyelven beszélnek velük, melyeket õk sem tudnak
jól. S teszik ezt közönybõl, ostobaságból, az önmagam farkasa vagyok ter mé szetünkbõl.

Mint mindenütt, ott is megvannak a nemzet napszámosai, akik egyesületeket, egy há -
za kat alakítanak, elõteremtik azok fenntartási költségeit, rendezvényeket szerveznek,
épí tenek, toboroznak, ingyen oktatnak, tanítják a gyermekeket, miközben a társuk még
arra is közönyös, hogy elküldje vagy elengedje oda a gyermekét.

*

Mindez végleges állapotnak tekinthetõ?
Ne higgyük, vagy: próbáljuk nem elhinni. Inkább csak jelenlegi állapot, s mint ilyen:

fi gyelmeztetõ. 
Mint mindig: most is megvan a nemzet „jobb része”. Tudatosabb része. Látó része.

Ha ezt a jobb részt szóhoz engedi jutni a hatalom, mellé áll, az õ oldalára áll, sokat je -
lent het. Természetesen ott lehetséges ez, ahol van hatalom, van magyar hatalom. Mert
ez a magyar hatalom segíthet az ébredési folyamat elindításában. S ha a folyamat el in -
dul, akkor az terjed, átterjedhet határokon, még az éteren is át.

S ha ez nem történik meg, még akkor is fennáll a feltámadás reménysége. Tör té nel -
münk bizonyítja, hogy nemzetünk képes az idõnkénti feltámadásra. Ez történt a török
hódoltság idején, Rákóczi korában, 1848–49-ben és 1956-ban. Csodákra képes nemzet
vagyunk. A szabadság népe. Génjeinkben benne a rejtett tûz, a rejtett tûz parazsa.

Rá kell ébredünk, hogy számarányunk ellenére: nagy nép vagyunk. Nagy nép a ké -
pes ségekben, nagy nép a szorgalomban, a munkabírásban, s még a becsületesség csí-
rái is ott vannak bennünk, hiába tett a kor az egyik legkorruptabb, legjellemtelenebb
nem zet té. Vegyük úgy: mindez felszín. Maradék-állapot, ránk rakódott a salak-létbõl. A
mély ben ott szunnyadnak az értékeink. 

Ezeknek az értékeknek kell a felszínre jönniük. A nagy feltámadásnak kell eljönnie.
Mely az általános öntudatosodásban, ébredésben, önmagunkra való találásban je lent -
kezik. Abban, hogy számunkra értékké válik a magyarságunk, s akkor: Megmaradunk.

De csak akkor!
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Göncz László

Nemzeti kisebbségvédelem Szlovéniában
– a deklarált jogok és azok tényleges 

megvalósítása látókörébõl
A nemzeti kisebbségvédelem és 

érdekvédelmi szervezettség fontosságáról

A bármilyen okból kisebbségi létbe kerülõk (élõk) számára egyértelmû, hogy nem -
zeti-nyelvi megmaradásuk szempontjából alapvetõ jelentõsége van a közösségi, azon
be lül fõképpen a nyelvi-kulturális megmaradásra összpontosító érdekvédelemnek, vala-
mint az adott állam vagy közösség által kialakított kisebbségvédelmi modellnek. A
kettõ szoros kapcsolatban, azaz függõ viszonyban van egymással, hiszen egy ki sebb ségi
közösség érdekvédelmi szervezettsége általában az adott állam kisebbségvédelmi
modelljének a függvénye. Úgyszintén fontos, szinte közhely jellegû megállapítás, hogy
az érdekvédelmi szervezettség a tényleges nemzeti megmaradás feltétele, serkentõje,
ami azonban attól függetlenül nem öncélú létesítmény, hanem az adott nemzeti ki sebb -
ség sajátosságaira és igényeire szabott struktúra. Több nemzeti kisebbségi közösség –
pozitív és negatív – tapasztalatai alapján állítom, hogy nem elegendõ csupán valamely
parciális területen vagy egyesületi szinten biztosítani a nemzetiségi megnyilvánulás és
az ahhoz párosuló tevékenység intézményes formáját, hanem a legtágabb értelemben,
az élet minél több területén szükség van arra. A nemzeti kisebbségi megnyilvánulás jel -
le ge, mivolta és tartalma, aminek alapja a stabil intézményrendszer, a 21. század má so -
dik évtizedében különösképpen fontos és szükségszerû. 

Az elmúlt évtizedekben, fogalmazhatunk mi, magyarok úgy is, hogy Trianon után, a
társadalmi környezet, a kisebbségi lét jellege és dimenziója gyökeresen megváltozott.
Ezt a jelenséget manapság nem szabad, és nem is lehet figyelmen kívül hagyni. Valami
azon ban – véleményem szerint – az elmúlt évtizedekben alig változott. Lehet az ál lí tá -
som mal vitatkozni, azonban nekem meggyõzõdésem, hogy az ún. „népszövetségi” idõ -
szak tól máig az európai multilaterális kapcsolatokban az emberi jogok rendkívül fontos
részé nek minõsített nemzeti kisebbségvédelem sokkal inkább a jól hangzó dek la rá ciók -
ban és véget nem érõ tudományos projektekben nyilvánult, nyilvánul meg, mintsem
õszin te párbeszédben az adott kisebbségi közösségek tényleges megmaradásáról. Biz -
tos, hogy ezen érzékeny kérdés körüli légkör pozitív értelemben változott, azonban
olyan jellegû megoldásokra, amelyek kisebbségcentrikusan irányulnának egy-egy prob -
lé ma megoldására csak nagyon ritka esetben volt példa (pozitív példaként talán a dél-
tiroli és a koszovói helyzet említhetõ, habár az utóbbi összetettsége miatt kérdéses, hogy
a tárgyalt kontextusban használható-e?). A klasszikus nemzeti kisebbségi közösségek
prob lematikáját természetesen nem lenne célszerû összekeverni a két évtizeddel ezelõtt
zajló kelet-közép-európai politikai változásokkal, amikor az egykori kommunista (vagy
kom munista jellegû) diktatúra által irányított államszövetségek dezintegrációja zajlott.
Magya rán: a 21. század második évtizedében, fõképpen a Kárpát-medence tágabb tér -
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sé gében fontos lenne tudatosítani, hogy a különbözõ európai szervezettségi struk tú rá -
kon belül igazi, õszinte és fõképpen a nemzeti kisebbségek megmaradását szolgáló in -
téz ményes megoldásokra lenne szükség. Hosszú távon – bármennyire furcsán hangzik
is – ez minden ország és nemzet érdekét szolgálná, és az annyiszor hangoztatott tér -
ség beli általános stabilitásnak is fontos alapfeltétele lehetne. 

Szlovénia a nemzeti kisebbségvédelem tekintetében sajátos példát tükröz. Közismert,
hogy egy fiatal, a 20. század végén kibontakozó országról van szó, amelynek tár sa dal -
ma azonban már jóval korábban, a múlt század hatvanas éveitõl intenzíven kellõ ér dek -
lõ dést mutatott a nemzetiségi kérdés rendezése iránt. A hivatalos jogi terminológia ér -
tel mében manapság Szlovéniában különbözõ típusú nemzeti kissebbségrõl be szél he -
tünk: az õshonos olasz és magyar nemzeti közösségek, az etnikai közösségként számon
tartott romák, azaz cigányok (a kifejezést Szlovéniában pejoratívnak tekintik, ezért nem
használják), amely közösség jogai, a magyartól és az olasztól eltérõen kevésbé konkrétan
kör vonalazott földrajzi területhez kapcsolhatók, és nem utolsósorban a 20. század má -
so dik felének migrációi révén létrejött, fõképpen délszláv eredetû kisebbségek (szerbek,
hor vátok, macedónok, bosnyákok stb.). Az utóbbiakkal kapcsolatban e tanulmány kere -
té ben csupán annyit említek, hogy a közelmúltban a szlovén Országgyûlés elfogadott
egy nyilatkozatot, amelynek értelmében az állam külön figyelmet szentel az említett kö -
zös ségek létének, jellegének és megmaradásának, valamint a jogaik terebélyesedését fo -
gal mazta meg állami segítséggel a nyelvi és kulturális fejlõdés terén. Az utóbbi közös -
ségek jogairól szóló nyilatkozatban nem szerepelnek az õshonos nemzeti kisebbségek
státusának jogai. 

A típusok tekintetében eltérõ közösség-nyilvántartásnak véleményem szerint rend kí -
vül fontos szerepe van. Aligha vitatható, hogy Közép-Európa egyik meghatározó is mér -
ve a történelmileg megalapozott nemzeti-kulturális sokszínûség, amelynek le té te mé -
nyesei az õshonos nemzeti kisebbségek, amelyek védelmében – magyar vonatkozásban
különösképpen – nagyon fontos kiállni. Ennek érdekében célszerû lenne szélesebb,
nem zetközi társadalmi konszenzust létrehozni a különbözõ európai szervezetekben.
Erre azért is szükség lenne, mivel – sajnos – az EU keretében az utóbbi idõben más el -
kép zelések is megfogalmazódnak. Véleményem szerint történelmi, néprajzi, nyelvi, kul -
tu rális és más szempontból egyaránt fontos a különbözõ típusok közötti formális meg -
kü lönböztetés. Ez nem azt jelenti, hogy az õshonos nemzeti közösségek favorizálása
miatt a fõképpen gazdasági migráció által kialakuló közösségeket negatívan kell meg -
kü lönböztetni, hanem azt, hogy a különbözõ típusú közösségek szakszerûtlen egy be mo -
sá sa mindenki számára káros hatást ne válthasson ki. 

A szlovéniai modell jellegérõl

Szlovéniában a 20. század ötvenes éveiben – majd a hatvanas években intenzívebben
– formálódó kisebbségvédelmi modell létrejöttét, amely a két õshonos nemzeti ki sebb -
ség re, a Mura-vidéki magyarokra és a tengermelléki olaszokra vonatkozott, befolyásol-
ta annak felismerése, hogy egy példás kisebbségvédelmi normarendszer – a határon túli
szlo vén közösségek érdekében kifejtett politikai törekvések szempontjából – hasznos
lehet. A modell kialakulására azonban meghatározóbb volt, hogy a II. világháború után
a jugoszláv–olasz határ megállapítására mérvadó londoni memorandum konkrét kö te -
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le zettséget rótt az érintett felekre, éppen a kisebbségvédelem terén, mivel az elgondolt
határ mindkét oldalán jelentõs mennyiségben maradtak olasz, illetve szlovén és horvát
nem zetiségûek. Késõbb, a 20. század hetvenes éveiben, a határ véglegesítését szentesítõ
ozimói egyezmény úgyszintén fontos kötelezettséggel illette Jugoszláviát, illetve azon
belül a szlovén és a horvát tagköztársaságokat a tengermelléki olaszok jogvédelme
miatt. Továbbá több általános jellegû nemzetközi emberi jogi, biztonságpolitikai és ki -
sebb ségvédelmi dokumentum is a kialakulóban lévõ szlovéniai kisebbségvédelemre po -
zi tív befolyással volt. Az említettek hatására a szlovén politikai elit bizonyos köreiben,
a többi korabeli jugoszláv tagköztársasághoz viszonyítva, érzékelhetõbb volt a fo gé -
kony ság a kisebbségi kérdés rendezése iránt. A jellemzés akkor is igaz, ha tudomásunk
van arról, hogy a tárgyalt idõszakban még Szlovéniában is az egypártrendszer önkényes
meg nyilvánulásai voltak érvényben. Elvi téren éppen emiatt került a szlovén nemzeti
kisebb ségvédelem némi lépéselõnybe a tágabb régió többi országához viszonyítva. Az
egyéb ként rendkívül izgalmas kérdés mélyebb boncolgatását mellõzve fontos hang sú -
lyoz ni, hogy esetünkben egy-egy konkrét kisebbségvédelmi kérdés rendezése mindig a
szlo vén politikai elit és a helyi, tehát a Mura-vidéki politikai erõk kompromisszumától
füg gött, és így van ez manapság is. Érdekes módon általában az állami hatáskörrel bíró
té nyezõk voltak a Mura-vidéki magyarok szemszögébõl nézve progresszívebbek, ami
az önálló szervezettség szempontjából fontosnak tekinthetõ. A helyi politikai té nye zõk -
kel mindig erõteljesebben kellett/kell küzdeni jogaink megvalósításáért.

Szlovéniában sajátos, a többi Kárpát-medencei magyar kisebbségi közösségektõl el té -
rõ kisebbségvédelmi modellrõl beszélhetünk, amelynek keretében kiemelt helyet kapott
a szûkebben értelmezett nemzetiségi érdekvédelem, valamint azon belül az ön kor mány -
za ti és a politikai funkció. Aligha vitatható, hogy e két funkció együttes megjelenítése,
ami formális tekintetben magas fokú jogvédelmet jelent, összefügghetett a két õshonos
nem zeti közösség, a magyarok és az olaszok viszonylag kis lélekszámával is. Ugyanis az
ál lamilag vállalt kötelezettség az õshonos nemzeti közösségek kulturális te vé keny sé gé -
nek, részben oktatásának és tájékoztatásának anyagi fedezetére is kiterjed. 

A múlt század hetvenes éveinek ún. jugoszláv önigazgatási idõszakában létrejött nem -
zetiségi oktatási-mûvelõdési érdekközösségek, amelyek a rendszerváltás idején nem zeti ön -
kor mányzati közösségekké alakultak át – jogilag –, a nemzetiségi autonómia bi zonyos
szint jének a megtestesítõi. A modellt nehéz a klasszikus, például a Vaj da ság ban értel me -
zett autonómiakoncepciók bármelyikével is azonosítani, mert egyrészt te rü let hez kötött,
amelynek keretében jogilag a magyar nyelv egyenrangú a szlovénnal, ugyan akkor a ma -
gyar (és a tengermelléken az olasz) közösség hatásköre nem terjed ki a társadalmi élet min -
den területére. A nemzetiségi érdekvédelmi szervezetek testületei de mokratikus vá lasz tá -
sok során jönnek létre, a helyhatósági választások keretében. A szer vezetek tevékenysége
kiterjed a kisebbségi szempontból fontos kérdésekre (ok ta tás, kul túra, tájékoztatás, for má -
li san a közösség gazdasági alapjának a megteremtése, szim  bó lumhasználat stb.). 

A szlovéniai modellhez kapcsolódó politikai megnyilvánulások, valamint a szer ve -
zeti-jogi megoldások, de jure magas szintû kisebbségvédelmi megoldásról tanúskodnak.
Más kérdés, hogy a kialakult rendszer hatékonysága, fõképpen a deklarált jogok gya -
kor lati megvalósítása, számos terülten komoly nehézségbe ütközik. 

A kisebbségi jogok gyakorlati megvalósításának a következetlensége a Mura-vidéki
ma gyarság megmaradása szempontjából rendkívül negatív jelenség. Másrészt igaz,
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hogy az elmúlt évtizedekben – eltérõ szervezettségi struktúrák keretében – a magyar
nem zetiségi érdekvédelmi szervezetek fontos szerepet töltöttek be a Mura-vidéki ma -
gyar közösség öntudatának és anyanyelvének megõrzése és fejlesztése, valamint nem
utol sósorban a közösség létezésének a tudatosítása terén. Az utóbbi másfél évtizedben,
az önkormányzati rendszer kialakulásával párhuzamosan, a nemzetiségi közösségek
szer vezettsége terén is bizonyos fokú elõrehaladás tapasztalható. Azonban azt is õszin -
tén ki kell mondani, hogy a kisebbségi létbõl fakadó tényleges igényeket az ér dek vé del -
mi szervezetek keretében teljességében mégsem sikerült kellõ tartalommal megtölteni,
aminek következtében, véleményem szerint, a közeljövõben szükség lesz a nemzeti kö -
zös ségek szervezettségének részbeni átalakítására, tökéletesítésére. Az önépítkezési fo -
lya mat a nemzeti kisebbségek életében elkerülhetetlen szükségszerûség, amelyet fo lya -
ma tosan kell gyakorolni, a mûködésre vonatkozó szabályokat rendszeresen szükséges
mó dosítani és a tényleges igényekhez alakítani. Fontos szempont, hogy az említett igé -
nyek definiálása mindig az adott közösség belsõ szükségletei, felismerései alapján tör té -
jen, és semmiképpen sem a többségi nemzet kezdeményezésével. 

A nemzeti érdekvédelmi szervezetek, amelyeket ma Szlovéniában nemzeti ön kor -
mány zati közösségnek nevezünk, elvileg egyenrangúan határoznak valamennyi, a nem -
ze tiségi közösség szempontjából fontos kérdésben. Formálisan szervezeteinknek a
nem zetiségre vonatkozó, alkotmányban rögzített területeket illetõen vétójoga van, ami -
nek azt kellene jelentenie, hogy fõképpen az oktatás, a kultúra és a tájékoztatás terén a
nem zetiségi szervezet jóváhagyása nélkül nem szabad a nemzetiség létét befolyásoló
kér désekben dönteni. Konkrét szabályozás hiányában azonban ezt a fontos jogot az õs -
ho nos nemzeti kisebbségek egészen máig nem tudják a gyakorlatban érvényesíteni. 

A de jure és a de facto közötti hézag kezelése – 
egy általános nemzetiségi törvény szükségszerûsége

A szlovéniai kisebbségvédelmi modell nem látott általános nemzetiségi törvényt, ha -
nem a kisebbségek számára valamennyi fontos területet, kérdéskört külön-külön ren -
dezte. Ennek a következménye, hogy manapság közel száz törvény és ennél is több ala -
cso nyabb szintû jogszabály rendelkezik az õshonos nemzeti közösségek jogairól és
köte lezettségeirõl. Ezek közül két törvény kimondottan „nemzetiséginek” számít, mert
csak erre a kérdéskörre vonatkozó kérdéseket szabályoz. Az egyik az oktatás terén ren -
dezi a magyar és az olasz nemzeti kisebbség jogait, a másik viszont a nemzeti ön kor -
mány zati közösségek, mint érdekvédelmi szervezetek jogállásról, szervezettségérõl,
tevé kenységérõl és finanszírozásáról határoz. E két törvény esetében megállapítható,
hogy cikkelyeik, rendelkezéseik alapos frissítésre szorulnak, a mai helyzetnek és kihí -
vá soknak megfelelõen. 

Az általános nemzetiségi törvény létrejöttét, amelynek a kezdeményezése e sorok író -
já hoz fûzõdik, fõképpen azok az okok teszik szükségszerûvé, amelyek megoldásai a
ter vezett törvény tartalmának a gerincét képezik. Fontos hangsúlyozni, hogy a törvény
ötlete iránti kezdetleges érdektelenség ellenére (aminek okai között alig találunk szak -
mai érveket) ma már a nemzeti közösségek, az illetékes minisztériumok fontosnak te -
kin tik az általános nemzetiségi törvény elfogadását. Sikerült elérni, hogy a törvényt a
szlo vén kormány ez évi operatív programjába iktatta. Mivel azonban a kormány szep -
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tem berben megbukott, a törvény elfogadására mégsem kerül sor, és majd a következõ
kor mányzattal kell megállapodni ezen, a nemzeti közösségek számára fontos kérdést
ille tõen. Fontos azonban, hogy ebben az évben elkészült a törvény szövegének mintegy
három negyede.

A törvény elfogadását a következõkben ismertetett szakmai érvek teszik szük ség sze -
rû vé. A mintegy kétszáz jogszabály rendelkezései szakmai berkekben is ma már átlát -
ha tatlanok és követhetetlenek, másrészt számos esetben nem felelnek meg a jelenlegi
tár sadalmi, azon belül a kisebbségi viszonyok tényleges kihívásainak. Ennek értelmében
a tervezett általános nemzetiségi törvény egyik fõ funkcióját a különbözõ jog sza bá lyok -
ban szereplõ rendelkezések integrációja képezi úgy, hogy azok – pontos, a kom pe ten -
cia zavarok elkerülésére összpontosító szabályozás szerint – a különbözõ szak tör vé nyek -
ben tovább is érvényben maradnak, és szükség szerint folyamatosan módosulnak. Az
általános nemzetiségi törvény, a kisebbségvédelem kérdéskörét illetõen, ebbõl kifolyólag
rendelkezik a jogharmonizációról is, azaz rendezi, hogy az általános nemzetiségi tör -
vény mikor érvényesül lex specialis, és mikor lex generalis jelleggel.

A másik fontos oka az általános törvény elfogadásának abban rejlik, hogy, a magas
szin tûnek tekinthetõ szlovéniai modell ellenére, még mindig bõven akad nyitott kérdés
és „fehér folt”, ami rendezésre vár. Ilyen a már említett vétójog konkrét használatának
a szabályozása, továbbá bizonyos, a nyelvi egyenjogúság gyakorlati megvalósítására
vonat kozó megoldások, a nemzetiségek által lakott területeken kívüli joggyakorlás né -
hány kérdéseinek a szabályozása stb. Az általános nemzetiségi törvényre vonatkozó
javas lattevésnek kiemelkedõen fontos oka volt, hogy a biztosított kisebbségi jogok gya -
kor lati megvalósítása számos területen sántít. Erre a jelenségre a nemzeti közösségek
már régóta figyelmeztetnek. Felfigyeltek rá a különbözõ európai intézmények ke re té -
ben mûködõ szakértõi bizottságok, intézmények is. 

Az általános nemzetiségi törvénynek a rendelkezések megvalósítása érdekében olyan
ellenõrzési mechanizmusrendszert kell bevezetnie, amely a megmaradás objektívabb
fel tételeit biztosítja, a jogok megvalósításának a hatékonyságát növeli. Egyebek mellett
a kisebbségi ombudsman intézményes bevezetését fontolgatjuk (ez idáig az emberi jogi
biz tos egyik helyettesének hatáskörében szerepel ez a terület, amit nem értékelnünk
ele gendõnek), továbbá éves jellegû beszámolót tartunk fontosnak a kisebbségi jogok
meg valósításáról, amelyet az Országgyûlés tárgyalna és fogadna el, a szükségszerû aján-
lásokkal együtt, és nem utolsósorban a kormány mellett mûködõ nemzetiségi hiva tal
meg erõsítését és koordináló szerepének bõvítését, arra vonatkozóan, hogy a ki sebb sé gi
jogokat illetõen a különbözõ tárcák hatékonyabb végrehajtása erõsödjön, tö ké le te sed jen.

A szlovéniai kisebbségvédelmi modell révén biztosított jog- és normarendszer ér vé -
nyes sége konkrétan meghatározott területre vonatkozik, amelyet a szlovén szak ter mi -
no lógia szerint „nemzetiségileg vegyesen lakott területnek” nevez. A magyar közösség
kol lektív jogai az említett területre vonatkoztatva érvényesek. Nemcsak a magyarok,
illet ve a közösség tagjai számára vonatkoznak, hanem az adott területen élõ valamennyi
pol gárra, fõképpen ami az ún. külsõ kétnyelvûség kérdéseit illeti. Amennyiben bárki,
bele értve a szlovén nemzetiségûeket is, céget mûködtet vagy egyesületet alapít az ún.
nem zetiségileg vegyesen lakott területen, akkor a feliratoknak és a névnek kétnyelvûen
kell szerepelni. Valamennyi állampolgárnak, akinek az említett területen van az állandó
lakcíme, kétnyelvû dokumentumot kellene kapnia. Azért fogalmazok feltételesen, mert
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az említett törvényrendelkezést nem tudtuk még a gyakorlatban következetesen meg -
va lósítani, ami azt jelenti, hogy eltérés van a de jure és a de facto között. 

Összegzésként elmondható, hogy a kialakult szlovéniai kisebbségvédelmi modell, a
gya korlati megvalósítás hiányai ellenére, eredménynek számít, és a jövõ szempontjából
kel lõ alapot képez az új kihívásoknak megfelelõ megnyilvánulási formák keresésénél. 

Érdekvédelmi szervezeteink a közösség meghatározó, legitim érdekvédelmi szer ve -
ze teivé váltak, amelyek tevékenységi körébe politikai és a bizonyos területekre ki ter je -
dõ en önkormányzati feladatkör egyaránt tartozik. Ennek nyilván vannak pozitív és
nega tív velejárói, ezért nem kizárt, hogy a következõ esztendõkben, a rendszer tö ké le -
te sí tése keretében, e két terület összeférhetõségét is vizsgálni kell. Úgyszintén utalni kell
arra, hogy a modell sikeresebb megvalósítását, hatékonyságát merõben akadályozta,
hogy már a kezdetben a többségi nemzeten belül akadtak a rendszernek ellenlábasai,
ami befolyásolta, hogy önkormányzati szinten, vagy a más területen a magyar szer ve -
ze teket nem tekintették egyenrangú partnernek. 

A tervezett szlovéniai nemzetiségi törvény az érvényben lévõ alkotmányos kereten
belül készül. Fontos szempontnak számít, hogy az elért standard feltétlenül maradjon,
és bizonyos területeken kiegészüljön. A tervezett általános nemzetiségi törvény ha té -
kony sága természetesen attól is függ, hogy a többségi nemzet felelõssége a mul ti kul tu -
rá lis értékek vonatkozásában mennyire nyer teret, és – a 20. század negatív szte reo -
típiáival szemben – mennyire tud a 21. század követelményeihez alkalmazkodni. Ettõl
függ nagymértékben a közép-európai régió nemzeti kisebbségeinek a megmaradása is!
A kis lélekszámúaké mindenképpen!
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Zsoldos Ferenc 

A délvidéki szórvány-magyarság 
az erõk kereszttüzében
A titói testvériség–egység eszméje

A délvidéki magyarság modern kori történetében meghatározó szereppel bírt a titói
kom munista rezsim. Egyrészt a 44-es vérengzésekkel megfélemlítette e közösséget,
majd pedig a testvériség–egység eszméje által látszólag felajánlotta neki az egyenjogú
in tegrálódás lehetõségét. A két világháború közötti nacionalista, elnyomó jugoszláv po -
li tikához képest kétségkívül némi elõremozdulást jelentett e rendszer, hiszen az oktatás,
a kultúra területén engedett némi önkifejezõdést, persze betartatva a kommunista re -
zsim „szabályait”, másrészt a nemzetiségi kvótarendszer miatt az állami fel épít mény -
ben, a gazdasági irányításban is volt némi magyar térnyerés. 

A testvériség–egység eszméje kívánta szimbolizálni az új típusú, szocialista szel le mi sé gû,
békés, nemzeti egymás mellett élést, s a gazdasági prosperitással, a relatív jó mód dal pá ro -
sulva kétségkívül sikeres eszmének is bizonyult, de elsõsorban a nemzeti ki sebb ségek, s így
a délvidéki magyarságon belül. Ennek köszönhetõen veszélyesen meg gyön gült a délvidéki
magyarság nagy tömegeinek magyar nemzeti identitása, bár végig meg ma radt egy olyan tár-
sadalmi réteg is, amely a végsõkig kitartott, ha csak titokban is, a nem zeti gondolat mellett.

A vérzivataros 90-es évek

Az 1990-es évek elején hirtelen kitört, s a jó tíz évig dúló balkáni polgárháborúk s a
re presszív milošević-i rendszer azonban a szerbségen belül hallatlan magasságokig fel -
kor bácsolta a nemzeti érzést, amely ugyan ekkor még elsõsorban nem a délvidéki ma -
gyar ság ellen irányult, bár kétségkívül veszélyeztette azt. 

A délvidéki magyarok, korábbi nemzeti meggyõzõdésüktõl függetlenül, hirtelen kol -
lek tíve veszélyeztetve érezték magukat, s ezért, mintegy ellenreakcióként, a körükben
is megerõsödött a magyar nemzeti érzés, s a közösségként való viselkedés. Nagyon sok
em bernél ez egyfajta kényszer-közösségként jelentkezett, a külsõ kényszer hatására. Az
anya ország is támogatta ezt az identitáskeresõ folyamatot, hiszen épp ezekben az évek -
ben indult meg a határon-túli magyarok pénzügyi és politikai támogatása.

Bár 1994-tõl felbomlott az egységes magyar politikai érdekképviselet, s az újonnan
létre jövõ magyar pártok erõsen konfrontálódtak egymással, ennek ellenére a magyar
kö zösségen belül ekkor még egyértelmû volt a magyar nemzeti gondolat melletti el kö -
te lezettség.

A „felmelegített” testvériség–egység eszméje

A 2000-es szerbiai rendszerváltozás kétségkívül elindította az ország lassú de mok -
ra tikus átalakulását, azonban a háborúkban felkorbácsolt nacionalizmus hatása alatt lévõ
szerb társadalom meglehetõsen lassan tudott lenyugodni, mederbe terelõdni.
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A délvidéki magyar politikai érdekképviselet részévé vált ennek a demokratikus át -
ala kulásnak, s ennek köszönhetõen az új hatalmi rendszernek is. Kezdetben ez két ség -
kí vül pozitívan hatott a magyarság életére, a közösség, a továbbra is megmaradó lokális
at rocitások ellenére, valamilyen módon megnyugodott. Ezzel azonban egyúttal csökkent
a közösséget a 90-es években összetartó erõ is, amely jelentõs részben a külsõ szerb
nacio nalista nyomásnak köszönhette létét.

Az évtized közepétõl pedig a legerõsebb szerb nemzeti párt, a Demokrata Párt is
stra tégiát váltott. Mivel Szerbiában a társadalom jelenleg is csak erõsen nemzeti szí ne -
zetû, így a legerõsebb pártok is csak a klasszikus jobboldalon helyezkednek el. Közülük
ket tõ emelkedett ki igazán: az erõsen nemzeti Szerb Radikális Párt s a tõle a centrum
irá nyában található, de még mindig szerb nemzeti Demokrata Párt (továbbiakban: DP).
Ez utóbbi párt e párharcban csak úgy tudott lépést tartani, ha magába szippantja a Vaj -
da ságnak még ekkor is mintegy 1/3-nyi lakosságát jelentõ nemzeti kisebbségi, s köztük
a magyar szavazókat.

Eleve adott volt eszközül a fejekbe mélyen bevésõdött, s onnan még persze ki nem
tör lõdött testvériség–egység eszméje, amelyet átkeresztelve (multikulturalizmus, tole -
rancia) újra felmelegített. A magyar pártok állandó viaskodása miatt megcsömörlött, s
egyéb ként is az erõs nemzeti érzést kényszerként megélõ délvidéki magyarok egyre
jelen tõsebb tömegei fogadták el az „újramelegített” eszmét. A DP a titói korszakhoz na -
gyon hasonló kliséket alkalmazott, hiszen az új üzenetet a magyar választóknak magyar
loká lis politikusok közvetítették. De sokszor olyanok, akik vegyes házasságokban élnek,
gyer mekeiket nem magyar iskolába járatják, vagy egyszerûen meg sem tanítják õket a
ma gyar nyelvre, s az is elõfordul, hogy már õk maguk is nem a magyar, hanem a szerb
nép tánc együttesben lépnek fel. Összességében a magyar nemzeti úttal szemben egy
asszi milációs utat népszerûsítenek.

Különösen veszélyes helyzetben van e tekintetben a szórvány-magyarság, amely az
anya országi és a délvidéki tömb-magyarságtól való nagy távolság miatt egyébként is ke -
vés impulzust kap magyar identitásának a fenntartására. Az elmúlt 20 évben még nem
került oly mértékben a magyar közgondolkodás homlokterébe a szórvány-ma gyar ság
kérdése, amennyire elengedhetetlenül szükség lenne a hosszú távú megmaradásához.
Az egyébként is forráshiányos közegben a szórvány-magyarsághoz nem jutott el az a
meg emelt segítség, amire szüksége lett volna.

Ezt a helyzetet használták ki a szerb nemzeti pártok, amelyek a lokális ön kor mány -
za tokon keresztül sokkal közelebb voltak e magyar közösségekhez, s – elsõsorban az
anya gi ígéreteken keresztül – egy részüket lassan integrálták az asszimilációs kon cep -
ció ba.

A magyar nemzeti eszme ismételt megerõsödése 
s az álarc lehullása

Az egyértelmûen negatív folyamatok persze nem visszafordíthatatlanok, s egy erõs
magyar központi, illetve délvidéki tömb-magyar segítséggel leállíthatók, meg for dít ha -
tók. E szempontból kiemelkedõen jelentõs az anyaországban a nemzeti gondolat kor -
mány szinten való ismételt megerõsödése, s a kettõs állampolgárság elfogadásával a
szór vány-magyarságon belül is nagyon pozitív fordulat történt. Többek között a magyar
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nyelv ismételten felértékelõdött a lassan már nyelvét vesztõ mikroközösségekben, a csa -
lá dokban, s felerõsödött a magyar nemzeti gondolat.

Másrészt a délvidéki magyar politikum váltása, a szórvány-magyarság felé való for du -
lása, illetve a Magyar Nemzeti Tanácsnak elsõsorban az oktatás területén bevezetett új
programjai (beiskolázási kampány, elsõsök csomagja, iskolabusz, felsõoktatási ösz tön díj)
jelentettek nagyon sok új, pozitív impulzust a szórvány-magyar területek irányába is.

A magyar választók felé azonban továbbra is expanzívak maradtak a szerb nemzeti
pár tok, s persze próbálták a kisebbségi szavazók irányába elrejteni az erõsen szerb
nem zeti arculatukat. Erre a célra tökéletesek voltak a közvetítõ magyar politikusok, akik
mint egy már kisebbségvédõ karakterrel ruházták fel az adott szerb pártot. Persze a
jelen legi erõsen nemzeti jellegû balkáni térségben nem lehet egy erõsen nemzeti párt
egy szerre két nemzet érdekeit védõ politikai szervezet. E Janus-arcúságról az álarcot
vég legesen a 2011. október 6-án, a magyar gyásznapon életbe lépõ szerbiai vagyon-
vissza származtatási törvény tépte le, hiszen e törvény nyíltan kollektív bûnösként ke zel -
te a délvidéki magyarságot. S a szerbiai parlamentben ezt a szerbiai pártok magyar kép -
vi selõi is megszavazták.

Tehát az álarc lehullt, ennek ellenére még nagyon nagy munka lesz a magyar nemzeti
gon dolat számára ismételten megnyerni a szerb pártok által már eltántorított, s az
asszi milációs út irányába fordított magyar szavazókat.
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Duma-István András:

Csángó-magyar világra való áromlása 
a vadmodernizáció robbanása 

következtében
(Nyelv, kultúra, identitás megõrzése – új problémák az 

állampolgársági törvény megalkotása után a moldvai csángóknál)

Tisztelt Hallgatók! Tisztelt Szervezõk! 
Bárcsak jelenlétemmel nem tudtom meghálálni meghívásukat, ezért türelmüket ké -

rem a jelenlegi gondolatok továbbadásában, abban reménykedve, hogy kellõ meg fi gye -
lés ben lesznek értékelve jelen gondolataim. 

Amennyiében véleményem szerint a magyar kultúrán az részérõl jönnek gon do la ta -
im, ahol ezek a gondolatok õsi gyökerektõl mamáig függetlenül is fejlõdtek tudásomban
és ismereteimben, az idevaló gondolkodásnak részét próbálom megközelíteni és is mer -
tet ni önökkel gondolatainkat. 

Bizonyára önök, mint politikusok, tudósok, civil szervezõk, írok sok mindent tudnak
ró lunk, és bizonyára a saját gondolkodásuk révén ki is alakítottak egy olyan képet a
mold vai magyarságról, az önökhöz juttatott információiból adván ebben egy gon dol ko -
dá si választ a nagy-magyarországi közgondolkodásban. 

Nem mondhatom, hogy mindentudó vagyok, de a magyar közgondolkodásunk az ré -
szén, a melyen élek, kialakult egy kép azokról a tettekrõl és elképzelésekrõl, amelyeket
sej tünk, értünk és érezni fogunk világunkban, azok részérõl amelyek mi helyettünk
szer vezkedni akarnok és irányítani akarnok jövõnkben, itt természetesen legkevesebbet
a magyarok tesznek, hisz mindenki a románasítást gyorsítja. 

Ám, hogy tovább tudjak haladni gondolataimban, kérem, engedjék meg felsoraljom,
mely kultúrának vagyok része, vagyis a magyar kultúránknak melyik részébõl jönnek
ezek a gondolatok. 

A témához való hozászolásának alapozása

Milyen tényezõk jogosítják a moldvai magyarságot a magyar identitás nyelvi gya kor -
lás és nemzeti hovatartozás döntéséhez a hovatartozás révén. 

Próbáljuk sorban pár apró képben venni ezek történetét, történelmit: 
A Krisztus utáni harmadik századának végén az önugarok megközelíték a Szeret

folyót, és egy részük nyelvet vészit, nem sokára a keveredett szlávakkal behódalnok a
Kár pát-medencébe, ám valószínû, volt egy része ez népességnek, a mely itt maradatt,
hisz a többi hunak, avarak, besenyõk és kunak szállás helyeit biztosították az Álmos fe -
je delem idejéig.

Amikkor Etelközben érkezett Levédiából a hét magyar törzs, akkor a folyó neve Sze -
ret névvel szerepelt, így volt ez lejegyezve az akkori iratokban is, amelyek ez folyót
Szent névvel ismerték, amit késõbb akár Cantemir, akár más román tudós a jelenlegi el -
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ne vezésit a folyónak a magyaraknak tulajdonítják. Ám azt is fegyelemben kell vegyük,
hogy az ukrán nyelven ismert Cepet, Cepem kiejtés sincsen mesze a magyar nyel ve ze -
tünk tõl, ha a szó önmagában csak hasonló is a magyar csepp szó kiejtéssel is (humo ro -
san földrajzi, éjszakai helyzetben bizonyára csepp ez a folyó). 

Természetesen nem tudományos az egész, értem az arcukon lévõ mosolyt, ám amit fo -
gok említeni az elõbbiek mellé, nagyon is erõsíteni tudja mindezeket az apró ér tel me ket,
és ezek pedig nem egyebet tükröznek, csak azt az igazi valóságot, hogy a Szeret két olda-
lán lévõ magyarok az Ó-Magyarországhoz tartatnak, vagy ahogy más csángó vagy magyar
nyelvcsoport ismeri ezt a területet, Régi-Magyarországnak van nevezve ez a helység.

Nincsen értelme itt felsorolnom a többi tényezõket, amelyek: Álmos vezér után, Ár -
pád ház kezdetétõl, István király idejében, László király, késõbb Béla királytól elé Mátyás
királyi idejéig való történelemmel lehet érvelni, mert ezek meg vannak minden tör té nel -
mi forrásban is. 

Máskülönben mi értelme lett volna az ókori magyar infrastruktúrának alapítása
Mold vában az összes akkori körben járó romai-katolikus püspökségekkel, amelyek
megszülettek és szûntek sorban a katolikusság védelmében, az a romai katolikusság,
amely a magyar infrastruktúrát erõsítette önmagával. 

Bizonyára késõbb volt, ahová meneküljenek a reformáció elõl a magyarság és a szé -
ke lyek elleni politikától Madéfalva eseményei idejében jönni vissza rokonaikhoz a Nagy-
Ma gyarországról való menekülõk, tények, amelyeket ismer mindenki. 

Említeni kell itt ugyan akkor azt is, hogy itt Moldvában az itt maradatt magyarságnak
ne hezen szûnt meg az 1800-os évek végéig a magyar infrastruktúrájuk, több moldvai
me gyében magyar és román vezetõk asztatták meg a helyi megyei vezetõséget azokban
az idõkben. 

Mindezekre itt és most nem térek ki, ezekkel együtt mindnyájunk és mindannyijuk
el kell ismerjük, hogy a magyarsághoz tartoztak és tartoznak a moldvai magyarak le -
szár ma zottjai.

Mivel a Nagy-Magyarország megszületése Mátyás Király idejéig, ennek határainak
megosztása az Ó-Magyarország csahintásával, a moldvai magyarságot kívül hagyta, és
lassan-lassan elhanyagolta a magyar politikai elit még az 1848 nemzeti forradolmak ide-
jében is.

A II. világháború utáni Magyar Népi Szövetség idejében Moldvában a magyarság
mozgolódni fogott, pedig ezt a mozgolmat az 1956-os események után az 1960-os évek
vége felé teljesen megszüntetették, itt Mold vá ban a romai katolikus egyház segítségé-
vel, amely többször is együttmûködési sze re pet játszatt ez cél végrehajtása érdekében. 

Ezután az egyház hozzájárult azokhoz a tettekhez, amelyek elõször a magyar nyel -
vet akarták kiirtani Moldvában és a hatvanas évek után a kultúra minden részét  meg-
semmisíteni, így képviselték együtt a román nacionalizmus érdekeit és az asszi mi lá ciós
szemléletet.

Megszüntetni Európának azt a kincsét, amelyet nemzeti kitartásnak nevezhetünk és
a család szentségében ismertünk fel. 

Ám most mindezeket az utolsó években minden formában meg akarják szüntetni,
felgyor sítva az asszimilációt, és a moldvai magyar kultúra ebben a vadmodernizációban
darabjaira hull szét.

Ezek a tények, és ezek a tényeken túl kell most megvitatni a jelen témának kérdését. 
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A téma vitatatása pár gondolatban, a megoldás-kísérletei

A téma alcímének második részével folytatnám gondolataimat – „anomáliái és le het -
sé ges megoldás-kísérletei”.

Kérdezném, van anomália? Ha van anomália, akkor ezeket tényleg meg kell oldani,
de ha felismerjük az anomáliát, akkor mondhatjuk, hogy amiben idáig nem létezett, hisz
a tényeket ismerjük, és ha ismerjük, akkor pontosan kell tudjuk, mit kell tenni a hely -
realitásáért. 

Ha tényleg kijelentjük, hogy az anomália létezik, és ennek megoldásait keressük, ak -
kor sajnálattal el mondhatom, hogy bizonyára sajnálatra méltók vagyunk, hisz mi ma -
gunk teremtjük meg az anomáliát, érvelve az ellenségeink felvetéseivel. 

A mi esetünkben a moldvai magyarság nem egy anomália, hanem egy tény, egy lé te zé si
tény, amelyet csak egyszerûen el kell ismerni, és rá kell alapozni, építeni min den ben ami-
ben lehet, mert a moldvai magyarság elvesztésével kezdõdött a magyarság min den további
vesztesége és ha a moldvai magyarság most elveszik, akkor a magyar kul tú rának vége. 

Ha pedig az utolsó kijelentést anomáliának tekintjük, akkor ennek rendbe hazását
kell tenni. 

Röviden összefoglalva:
– A magyar nemzetség létezik több formában és helyzetben, akár a román, szláv,
magyar vagy más nyelven szóló magyar, a moldvai magyarak csángóknak nevezve
akár a diaszpórában maradatt magyarság, akár a román területen élõk: ki sebb ség -
nek számítanak, nem csak a románságon belül, hanem a magyarságban is.

– Igyekezni kell kikerülni egy olyan anomália létezését, amely megkérdõjelezi a ma gyar -
ság egységét, akár székely, akár csángó, akár a diaszpórában maradatt ma gyar ság részt.

– Jelenleg, ami a csángó magyarakat érinti a mostani helyzetben, kívülrõl úgy látszik,
már is van egy anomália, vagy nincs, és ha nincsen, akkor azt kell megtekinteni,
miért nincsen? Tehát akkor próbáljuk megnézni, mi az, ami az anomália ellen be -
szél, mindezt rendben tenni. 

– Az egyszerûsített álompolgársági kérdésben az az érvelés van, hogy az egy sze rû -
sí tett eljárásban a magyar állampolgárság megszerzésében csak a magyar eredetet
kell bizonyítani a következõ képpen:
Magyar néveredet, magyar nyelvismeret, moldvai romai katolikus falvakból, va la -
mint vallásból származó személy, a felmenõ szülõk házassága és leszármazási
okmányai, amelyek az elõbbieket is bizonyítanák. 

– Habár a moldvai magyaraknak nem kötelezõ bizonyítani történelmi ál lam pol gár sá -
gu kat, õk még is a magyar nemzet állampolgárai, hisz az Ó-Magyarország pol gá -
rai, habár azidõben nem létezett a magyar álompolgársági – mondhatjuk anomália
–, hisz egy ember lehet magyar, ha nem az adatt állam polgára is. A polgárság és a
nem zetiség két külön dolog, legalábbis a magyar nyelvben, mert a polgár az egy
adott országnak polgára, és nemzetileg pedig egy adott kultúrának vagy genetikai
le származásának része.
Moldvai romai katolikus származású falvakból származó személy legyen, vagy eset -
leg felmenõivel bizonyítsa ezt. Ebben az az anomália, hogy a moldvai magyarak kö -
zül nem mindenki romai katolikus származású, köztük a magyarak közül az ideván -
doroltak közt is voltak reformátusok is, és nem utolsó sorban ezek közül a hu szi ták.
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– Ám a romai katolikusság missszionárusai nem tértek vissza mindegyik romai ka to -
li kus vallásra. Több erõszakos hullám is volt, az ortodoxia vallás térítésire pél dául
az is, hogy a katolikus templomokból ortodox templomokat teremtettek. Ezek ter -
mészetesen elõbb veszítették el a nyelvüket, mint a többiek. Tehát nem bi zo nyít hat -
ják se nyelvileg, se vallásilag magyarságukat, ám azért történelmileg volna le he tõ -
ség bekövetkezni az anomáliának. Hogy? Habár sok esetben a kérdés egyszeri, ez -
zel senki se foglakozik. Bizonyára ennek a szakasznak nem kellene más, csak a ro -
mán történelembõl értelemben venni a Lahovári írásait. 

– Magyar nyelv ismerete. A kérdés jogos, csak ne legyen kiküszöbölhetõ, mivel sok
em ber, habár tudja, hogy magyar, és el is ismeri ezt, nem tudja a nyelvvel bi zo nyí -
ta ni, és nincs is arra lehetõsége, hogy ezt vissza tanulhassa, valamint elsajátítási le -
he tõsége sincsen rá. Bocsánat a kifejezésért, de ez a kérdés felelõtlen volt kiállítva.
Mért? Azért mert mindenki visszatanulhatja nyelvét, ha ezt akarja, és ha erre van
le hetõsége, ám ezt kell biztosítani azoknak, akik akarják. A továbbiakban legyen le -
hetõségük visszatanulni nyelvüket, ne legyen ez egy eltávolító tény. Például egy tel -
jesen elrománosodatt környezetben volna honnan elküldeni 10 személynek egy ok -
tatót, hogy a magyar nemzetséghez ragaszkodó személy visszatanulhassa nyel vét
és kultúráját, ha leteszi a kérést, ezt biztosítani kell neki.

– Ennek ellenire vannak más nemzetségûek, amelyek könnyebben a nyelv alapján bi zo nyít -
hatják, hogy õk a magyar kultúrához tartoznak, aminek én szerintem senki sincs el lene,
de ez ne korlátozza annak a lehetõséget, aki tényleg magyar, habár a magyar nyelvet nem
használja. A más nemzetiségû pedig ne tudjon a nyelv ismerete miatt kérni állampolgár-
ságot, hanem csak akkor, ha magyar nemzetiségûek voltak valaha. Aki már nem beszéli
a magyart, mert nem tudta gyakorolni nyelvét, talán már õsei sem, azoknak viszont meg
kell adni a le he tõséget a hiányok pótlására! 

Nem menek tovább az érvelésekkel, csak annyit említek, hogy õk maguk, a csángók
nem voltak ebben a kérdésben konzultálva, a megyében nincsen a csángóságnak olyan
egyet len képviselõ szervezete, amely összefogná az összes moldvai magyarságot. 

Az utolsó években létre jött a Csángó Tanács több mint 14 szervezetbõl, még is ezek
kép viseleteivel sem konzultáltak a szakemberek, csakis valamilyen szinten a Moldvai
Csángó Magyar Szövetséggel volt valamennyi konzultáció, ha jól értem. Ám ezek csak a
tagjaik nevében nyilatkozhatnak és tevékenykedhetnek, de így is kevés területet fedeznek. 

A továbbiakban ezek a problémák kívánkoznak megoldásra, hogy ezek se legyenek
anomáliai kérdések. Nagyon nagy ígéretei voltak és vannak a Moldvában létre hozó
demokráciai irodának. Ennek megvalósítása a mai napig nem történt meg, és az a hír
hallszik, hogy ez nem a csángósság köz pontjában fog megalakulni, mint az az említett
iroda, hanem Pusztinán. 

Érdekes, mindenbõl kiesõ falvakat említenek bizonyos intézmények alapításánál.
A csán góságnak három központja van: a déli, a székelyes és az északi csángóké, a leg -
na gyobb a déli csángóké, ahová tartoznak a székelyes csángók is, ám a központjuk nem
más, csak Bákó és az északiaknak Piatra Neámc várasa. De elképzelhetõ, hogy ilyen köz -
pont nem ártana Jasi várasban se. Ide, ezekbe a várasokba nem nagy költséggel meg ér -
kez het mindenki a déli vagy északi csángók közül, és a demokrácia irodának is könnyû
len ne kimenni a falvakba, segíteni azokat, akik szükségesnek látják a magyar nem zet -
hez való tartozást, sok minden csak mély akarattal a politika részérõl valósulhat meg. 
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Milyen a jelenlegi helyzet? Tudomásunkban van, hogy Moldvában mielõbb mûködni
fog a demokrácia-iroda három munkatárssal, jelenleg egy elõkészítõben vesznek rész. 

Ha ezek az emberek rendesen lesznek alkalmazva a munkájukért, akkor el tudnak
ér ni eredményeket, ha nem, akkor csak felszínes lesz az egész kérdés, saját erõbõl nem
tud ják megoldani a problémát. Habár a magyarság többi részein ez a probléma teljesen
meg van oldva és Erdély szerte rengeteg iroda áll mûködésben több alkalmazottal, szak -
em berekbõl jó fizetésért a moldvai magyarság területén ez a probléma, egyelõre di lem -
ma amely tényleg az anomáliában sodródik. 

Mi várható a magyar álompolgársággal?

Továbbiakban választ próbalak keresni a kérdésben lévõ mondatnak második ré szé -
nek befejezésére: „a kettõs elvárási rendszerek” gondolata? 

Szerintem ezt a kérdést nem így kellene megközelíteni, hisz egyetlen gyökérbõl szár  -
maznak a magyarok, ahogy a csángók is ezekkel egyetlen egy nép, ez nem csak ál lí tás,
hanem tény, akár a Kis-Magyarországban élõ magyaraknak, és akár a történelem során
ki maradatt magyarságnak is, köztük a csángóknak is.

Most jelen pillanatban 800 év után talán végre lehetõség nyílik arra, hogy a csángók
is ma gyar állampolgársághoz jussanak. 
Elsõsorban védelmet vár ez a nemzetrész az anyaországtól a magyar nyelvi és kul tú ra meg-

maradásban, cserében pedig kereskedelmi területtel, gazdasági fejlõdési együt mû ködésben akkor
lendülni, a csángóknál még élõ család szentsége mellett hitet tevõ, õsi, archaikus magyar nyel-
vet beszélõ, szeretetben élõ nemzetrésszel gazdagodhat a ma gyarság. 

Ha az elõadási témából a kettõs fogalmat használjuk, akkor máris a többi ma gyar ság
is, amely nem a jelenlegi határokon belül él, máris csángó helyzetbe került. Azaz, a nem-
zethatár-védõ de határon kívül esõ ember lesz kettõsséggel magyar aki a nem zeten
kívül van és nem egyetlen szívvel ver. Egy olyan magyar nemzet lenne a kettõs, amely
körbe veszi a mai magyaraktól ne ve zett csonka Magyarországot. Ez bizony nem lenne
jó. Igazából a magyar állampolgárság kell, hogy a nemzetet egybe tartsa, és nem kell a
ket tõs ség ben gondolkodni. A magyar állampolgárság azt a polgárságot kell, hogy meg-
adja, amely az Ó-Magyarország területén lévõ magyarság megélésit kell biztosítsa, az
ott élését azon a területen a nagy-magyar kultúrában a világ bármilyen részén élõ
magyarral együtt, de fontos, hogy helyi magyar kulturájában tevékenykedjék, gazdasá-
gi és intézményesített infrastruktúrát is kell építsen önmagának, a nemzetének, az
osszes nem zettel összefogva. 

Ha a történelmi helyzet úgy hozta, hogy a jelenlegi Magyarország területe szûkebb
lett, nem azt jelenti, hogy a történelmi területeken élõ magyarak az állampolgárság ré -
vén másod státusban legyenek saját földjükön.

Semmiképpen se lehetnek másod álompolgárai az adott országnak, hanem a magyar
ál lompolgárak akkor is az adott országnak polgárai, mivel az adott ország területérõl
szár maznak, ám úgy, mint magyarok. A magyar állampolgárság meg kell védje a ma -
gyar ság megélésit a történelmi területein, és egy idõben hozzájáruljon a polgárnemzet
jo gainak megõrzéséhez. 

A XXI. század azon küzd, hogy minden nemzet biztosítsa nemzetpolgárának létét
bár hol, bármikor a világon. 
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Milyen utakat kell meg teremteni 
a moldvai magyaroknak a magyarság léthez?

Bárhol a világan, ahol valamennyi tömbben léteznek magyarok, azok rendelkeznek
egy házi, oktatási, valamint gazdasági intézményekkel az adott országon belül. Jelenleg
a mold vai magyaroknak semmilyen ilyen infrastruktúrával nem rendelkeznek. 

Egyetlen egy infrastruktúra, amely létesülni kezdett Moldvában az itt élõ magyarak
szá mára, az a moldvai civil magyar infrastruktúra. 

Jelenleg a moldvai magyarságnak civil élete létezik, a jelen civil élet egyelõre a csa lád -
ra alapszik. 

A helyi román intézmények veszélyeztetik a magyar lelkületben és kultúrában
megma radott népet. A román intézmények nemzetközi védelmet és segítséget élveznek
a romai ka tolikus egyháztól. Magyar jellegû intézmények már léteznek, ám léteznek
magyar el len érdekeltségû szervezetek Magyarországon és Moldvában. 

Ezeknek a magyar civil szervezeteknek segítése egyelõre nem fedezi a szükségeket,
saj nos mindezekre nincsen egy komoly és kigondolt terv.

Egyelõre a Magyar Házak mûködése sincs biztosítva semmilyen térbõl. 

A mielõbbi megvalósítani való dolgok

Moldvában mûködnie kell a demokrácia irodáknak, legalább három megyében.
Egyet len infrastruktúra is tud ezeken a megyékben dolgozni hetenként.

– A demokrácia irodáknak együttmûködésben kell dolgozni mindegyik helyi civil
szer vezettel (ezekrõl a szervezetekrõl az itt élõket elõre tájékoztatni kell).

– A jövõbben a civil szervezeteknek és a demokrácia irodáknak más programokban
is terjednie kell a moldvai magyarok infrastruktúrális fejlõdése érdekében.

– A magyar állampolgárságnak meg kell alapoznia a moldvai magyarak létezésit.
– A magyar állampolgárság révén igyekezni kell a moldvai magyarság gazdasági, ok -
ta tási és vallási felekezeteinek magyar életére.

– Mindenképpen az új helyzetnek figyelembe kell vennie a moldvai magyarság
demográfiai robbanását, és meg kell adnia a lehetõséget, hogy az innen eltávozó
fia ta lok nak ne kelljen idegen nemzetek közé vándorolni, hanem az anyaországnak
figyelnie kell arra, hogy ezek magyar közösségekben tudjanak beilleszkedni. 

– A magyar állampolgárság nem kényszerítheti a moldvai magyar állampolgárait,
hogy elhagyják a történelmi Etelköz területét, a ma úgy nevezett Moldvát, amihez
tör té nel mük és gyökereik kötik õket, amely földben nyugszanak õseik.

(2011. szeptember 10.)

___________
Írásunkban a grammatikai és hangtani hûség megõrzése miatt lehetõség szerint nem javítottunk
az ún. csángó-magyarsággal fogalmazott kifejezéseken, a szerk.
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Vadas László

Nemzeti kultúra az identitástudat 
alakításában és megõrzésében

Benedek Dezsõ antropológus professzort
idézve: egy kultúra akkor indul el vissza -
von  ha tatlanul a szétmorzsolódás lejtõjén,
ami kor mindenki a megõrzésérõl beszél, de
kevés az ezzel kapcsolatos tett. A Kár pát-
medencei magyar kultúra irre ver zi bi lis nek
tûnõ, las sú szétmorzsolódását egy pil la nat -
ra megállította a Magyar Állam ál tal kez de -
ményezett egyszerûsített ho no sí tás.

Összmagyar kultúráról beszélni azon -
ban valójában csak akkor lesz lehetséges,
ami kor a köznyelvbõl eltûnik a határon túli
kife jezés, és helyét átveszi a Kárpát-me -
den cei ma  gyarság vagy a magyar nemzet
kife jezés. 
Identitástudatot õrizni, illetve fej lesz teni

csak ott lehet, ahol létezik iden ti tás tudat. A
sé rült identitástudattal ren del ke zõ ember
könnyebben hagyja el szü lõ föld jét, hazáját,
mint az, akiben erõsen él a nem zet hez való tar-
tozás érzése. A jövõt tekintve a leg fon to sabb
lépés a gyermekek iden ti tás tudatának kialakí-
tása és fejlesztése. Ennek érdekében fon tos
lenne visszanyúlni már gye rekkorban az

igen gazdag magyar mese- és mon da világ hoz; érdemes lenne meg oldani azt, hogy a
Kárpát-medence összes magyar gyer me ke ugyanabból a tankönyvbõl tanulja meg népe
történelmét: fontos lenne az új, pozitív töl tetû ünnepek meg ho no sí tása (pl. a honfogla-
lás végét jelölõ 907-es pozsonyi csatáról vagy a nándorfehérvári gyõ ze lemrõl való meg-
emlékezés). Érdemes lenne támogatni a po zitív töltetû, magyar értékeket elõtérbe
helyezõ irodalmi mûvek, színházi elõadások, film- és képzõmûvészeti alkotások létrejöt-
tét. 

A Magyarországtól elcsatolt területeken érdemes lenne emléktáblával megjelölni a
ma gyar kultúrával kapcsolatos épületeket, emlékhelyeket, alkotásokat, hiszen az ott élõ
több ségi nemzetektõl ezt elvárni nem lehet, az õ érdekük az, hogy ezek a helyek kitör -
lõd jenek a köztudatból.

A Határtalanul címû program akkor lesz igazán célravezetõ, ha kétirányú, és a Ma -
gyar országon kívül élõ magyar tanulóknak is lehetõséget nyújt arra, hogy megismerjék
a történelmi Magyarország különbözõ helyeit és a különbözõ régiók sajátos magyar kul -
tú ráját.
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A kisebbségi magyar kultúrák kénytelenek a többségi kultúra árnyékában élni, és
kény telenek felvenni a versenyt az illetõ többségi kultúrával, ezáltal azonban annak a ve -
szély nek vannak kitéve, hogy elveszítik jellegzetességüket, és elõbb-utóbb feloldódnak.
Ezt úgy lehetne meggátolni, hogy állandó kapcsolatot és átjárhatóságot alakítunk ki a
kü lönbözõ magyar régiók között.

A teljesség igénye nélkül ez lenne az a néhány elsõdleges intézkedés, amely az egy -
sze rûsített honosítással egy pillanatra már megállított folyamatot meg is fordíthatná, és
ked vezõ irányba terelné.

Berényi Margit

Kultúránk védelme a Végeken
Tisztelt Hölgyek, Urak!
Elõadásom címe Kultúrák védelme a Vé -

geken, ám elõbb olyan tényeket kell meg -
emlí te nem, amelyek szorosan, elvá laszt -
ha talanul összefüggésben vannak nem zeti
kul túránk vé delmével, ápolásával és ter -
jesz tésével. 

Az 1989-es Gyengéd Forradalom nevû
robbanás után új helyzet jött létre, melyre
iga  zá ból senki nem volt felkészülve, vi -
szont egyre jobban volt észlelhetõ, Cseh -
szlo vákia nem fog fennmaradni, 1993.
január 1-jével egy új ország jelent meg a
tér képen: a Szlo vák Köztársaság. A
rend szerváltás utáni idõszak legnépsze -
rûbb embere kétség kívül Vla dimír Me -
čiar lett. A nacionalista gondolkodásmód
és egyben magyarellenesség a szlo vák
társadalom állandó kísérõje.

A szlovák nacionalizmus szó szerint
min den politikai csoportosulás program -
já nak ré szévé vált, ez a mai napig ér vé -
nyes. Választási programjában egyetlen

politikai párt sem foglalkozott a kissebségek jogaival és védelmével, csak a Magyar
Koalíció Pártja.

A szlovák politikusok elõszeretettel pengetnek magyar húrokat, és idõrõl idõre elõ -
húz zák a magyar kártyát, mert tudják: ha támogatókat akarnak szerezni, a magyarok
el leni kirohanással mindig sikert arathatnak.

A rendszerváltás utáni eufória nagyon gyorsan elszállt, és a kiábrándulás keserû
volt! A jelennel és jövõvel kapcsolatos jogos elvárásainkért napi szinten kell harcolnunk.
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A szlovákiai magyarság folyamatosan aláirásokat gyûjt, tiltakozó nagygyûléseket szer -
vez a nyelvtörvény ellen, az alternatív iskolarendszer ellen, a szlovák állampolgársági
tör vény ellen, felelõs szlovák politikusok megnyilvánulásai ellen és még sorolhatnám...
Bár meg kell említeni Pavol Hrušovsky, kereszténydemokrata politikus, a szlovák par-
lament elnöke 2005. január 1-jei beszédében a következõket mondta: 

„Szlovákia a magyar államalapításkor annak a királyságnak a része lett, amely 900 éven keresztül
ala kította Közép-Európa történelmét... Szent István a királyság nyelvi és etnikai sokszínûségének
tisz teletben tartására szólította fel a fiát. A következõ csaknem nyolcszáz éven keresztül ezt tisz te -
let ben is tartották, s ezért lehetett Szlovákia nyolcszáz éven keresztül nem objektuma, hanem szub -
jek tuma a magyar történelemnek... Részei voltunk annak a birodalomnak, amelyet olyan jelentõs
uralkodók irányítottak, mint Szent István, Károly Róbert, Corvin Mátyás vagy Mária Terézia, õk a
mi királyaink és uralkodóink is voltak, és az õ irányításuk alatt Szlovákiának jól ment a sora...
Vállaljuk ezért büszkén a magyar történelmet, mint a mi történelmünk részét.”

E nyilatkozat pozitív. Jó lenne, ha a szlovák közvélemény is így gondolkodna. Jó len -
ne, ha harmóniában élhetnénk együtt, egymás mellett és összefogva, hiszen Szlo vá kiá -
ban, a békediktátumokkal kialakított országhatár miatt jelentõs számú magyar él, akik
nemzeti identitástudatukat szabadon kívánják érvényesíteni. Ám ennek elõfeltételét
tisz tességes módon, jogilag is rendezni, biztosítani kell!

A szlovákiai magyarság erre vár, ebben a várakozásban él, és sokszor már úgy tû -
nik, szélmalomharcban igyekszik talpon maradni, identitását megõrizni, alkotni, értéket
te remteni.

A felvidéki magyarság legmeghatározóbb kulturális bástyája a Szlovákiai Magyar
Társadalmi és Közmûvelõdési Szövetség, a Csemadok. A Csemadok rendelkezik a
leg megbízhatóbb országos struktúrával és mozgósító erõvel, melyre az MKP is gyak -
ran támaszkodik, amikor a magyarság érdekében tömegmegmozdulásra van szükség.
A szövetség behállózza Dél- és Délkelet Szlovákia szinte egész területét a magyar ha -
tár mentén. Jelenleg egy központi és 16 területi irodát mûködtet, ezek 396 alapszervezet
és mintegy 50 ezer tag tevékenységét koordinálják. 1994-ben a Mečiar kormány 60%-
kal csökkentette a szövetség költségvetésbõl történõ finanszírozását, ’95-ben pedig tel-
jesen megszüntette azt.

Azóta is a Csemadok állandó anyagi gondokkal küzdve, de töretlen hittel, odaadással
vég zi munkáját. Számos országos, regionális, ill. helyi rendezvényt szervez.

2004 februárjától ez év áprilisáig az Érsekújvári Csemadok Alapszervezet elnöki
tiszt ségét töltöttem be, engedjék meg, hogy röviden bemutassam az alapszervezet tevé -
keny ségét. 

A szervezet együttmûködik a város más kulturális szervezeteivel, intézményeivel és
haté kony kapcsolatot tartunk határon túli civil szervezetekkel, intézményekkel: Kráter
Mûhely Egyesület, Vas Megyei Tudományos és Ismeretterjesztõ Társaság, Békéscsabai
Kolbászklub.

2010-ben lelkes, tehetséges fiatalokból megalakult a Fortunatus verséneklõ együttes.
A Csemadok színpadán nemcsak öntevékeny csoportok, elõadók léptek fel, hanem

el ismert mûvészek, színészek gazdagították mûsorainkat: Sinkovits Imre, Szokolay
Ottó, Szabó Gyula, Pitti Katalin, Bácskai János, Thirring Viola, Szeredy Krisztina, Teremi
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Trixi, Virág József, Szoka Júlia, Bozsó József, Kautzky Armand, Dévai Nagy Kamilla,
Dinnyés József, Berecz András.

A Csemadok Zenés Színpadán, a Verszuhatag Irodalmi Körben a társastánc-klub-
ban és az egyes szakcsoportokban tevékenykedõ tagoknak köszönhetõen az országos
el ismerést kapott munka növelte a Csemadok-tagok számát, és kovácsolta egybe a
város magyarságát. 

A Szlovák Köztársaság belügyminisztériuma általi bejegyzéssel 2007. december 4-
én megalakult a Nobilitas Carpathiae magyar nemesi családok felvidéki civil szervezete. 

A szervezet alapító tagjai célul tûzték ki, hivatkozva elõdeik történelmi hagyatékára,
s kinyilvánítva, hogy megõrzik nemzetünk kulturális, erkölcsi és etikai értékeit, hogy
hoz zájárulnak az európai integrációhoz és a nemzetek egymáshoz való közeledéséhez,
al kalmazva az emberi jogok és alapvetõ szabadságok újkori koncepciójának alapelveit,
a keresztény hagyományok szellemében.

A civil társadalom egyre növekvõ szerepet tölt be, újító feladatok várnak a civil szer -
ve zetekre, társulásokra.

Néhány fontos rendezvény, tevékenység a civil szervezet életébõl: 
2011. szeptember 24-én emléktáblát avatott gróf Forgách Ádámnak, aki 1643 és 1663

kö zött Érsekújvár várkapitánya volt. 
A magyarországi Szent Korona Szövetség augusztus végén „Cum Deo pro Patria et

Liber  tate” jelmondat alatt egyhetes ifjúsági utazótábort és konferenciát tartott Szlo vá kiá -
ban és Lengyelországban érintve a fejedelem egyes jelentõsebb tartózkodási helyeit. Az
út szervezésébe a Nobilitas Carpathiae civil szervezet is aktívan bekapcsolódott, még pe -
dig a történelmi, Nógrád megyei tagozata által, amely a szlovákiai útvonal programját
állította össze és vitelezte ki. A konferencián elõadást tartott a szervezet elnöke, Práz -
novsz ky Miklós és Erdõdy Ferenc alapító tag. 

Idén májusban gróf Esterházy Jánosra emlékeztek a morvaországi Mírovban fel ál lí -
tott jelképes síremlékénél.

A Nobilitas Carpathiae civil szervezet rendezésében 2011. május 15-én az érsekújvári
ró mai katolikus plébániatemplomban „A Szent Korona és az Apostoli Királyság” címmel
elõ adás volt a Szent Koronáról és szerepérõl a magyar Apostoli királyságban. A ren -
dez vény folytatása volt a Csemadok érsekújvári alapszervezet székházában március 16-
án „Az Szent Korona és a magyar küldetés” címmel megtartott elõadásnak. Az elõ -
adást dr. lovag Bakos Batu teológus, a Magyarok Nagyasszonya Szent Korona Lo vag -
rend nagymestere tartotta. 

Remélhetõleg felkeltettem érdeklõdésüket, hiszen az itt felsorolt tevékenységek csak
egy töredék része a munkánknak. Célkitûzéseinkrõl, tevékenységünkrõl, ren dez vé -
nyeink rõl bõvebb tájékoztatást kaphatnak, ha meglátogatják a www.nobilitas.sk hon la pot.

Köszönöm megtisztelõ figyelmüket.
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Konrad Sutarski

A kettõs kötõdés írányai
(Az anyanyelvi és kulturális igények a magyarországi nemzetiségek

szempontjából, a II. szekció tanácskozásának összefoglalója)

A II. szekció tanácskozásai
a Magyarországon élõ nem -
ze ti és etnikai kisebbségek
alap vetõ értékeire, valamint
az ezekkel kapcsolatban fel -
me rülõ kérdésekre irá nyul tak.
Az idõkorlátra való te kin tet tel
képtelenség lett volna fel kérni
az összes nemzetiség kép  vi -
selõit, arról nem is be szélve,
hogy folyóiratunkban tavasz -
szal „Együtt jobb” címen meg -
kez dett, a nemzetiségi iro -
dalmakat bemutató so ro zat
egyelõre csak öt nem ze ti sé get
érin tett. Ezért a kon fe ren cia
szekcióülésére éppen en nek
az öt kisebbségnek a kép vi se -

lõi kaptak meghívót: a szlovákokat Fuzik János, az Or szágos Szlovák Önkormányzat el -
nöke képviselte, a németség nevében Schuth János, a Neue Zeitung újság fõszerkesztõje
és a Magyarországi Német Írók és Mûvészek Szövetsége (VudAK) elnöke jelent meg,
Kon rad Sutarski pedig – egyúttal a szekciós tanácskozás vezetõje – a Magyarországi Len -
gyelség Múzeuma és Levéltára igazgatójaként és az Országos Lengyel Kisebbségi Ön -
kormányzat volt elnökeként a Polóniát képviselte. Marko Dekić költõ, a Magyar országi
Horvát Írók Társasága elnöke családi haláleset, temetés miatt maradt távol, ám eljuttatta
az erre az alkalomra már korábban elkészített felszólalásának szö vegét. Cigány részrõl
Rostás-Farkas György, a „Kethano Drom – Közös Út” címû újság fõ szerkesztõje, a Cigány
Tudományos és Mûvészeti Társaság elnöke sem tudott meg je len ni, tekintettel az egy
idõben zajló, kétnapos cigánykonferenciára, amelyen részt vett. Õ a pomázi tanács -
kozásra szánt hoz zá szó lásának rövidített változatát utólag továbbította. A felsorolt öt
nemzetiségen kívül még jelen volt a ruszinok képviseletében Hattinger-Klebasko Gábor,
az Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat volt veze tõ je, és dr. Popovics Tibor
Miklós, a Ma gyar or szági Ruszin Kutatóintézet igazgatója. A nyelvész Pátrovics Péter, az
ELTE ad junk tusa nem a nemzetiségek, hanem a tudomány kép vi se le tében jelent meg.

Az eszmecsere FUZIK JÁNOS felszólalásával kezdõdött. Õ a szlovákság példáján szem -
lél tette: a nemzetiségek életében óriási szerepet játszanak a kisebbségi önkormányzat-
ok – voltaképpen maga az önkormányzati rendszer. Az utóbbi évtizedben ennek kö -
szön he tõen számos fontos intézmény jött létre: a Szlovák Kulturális Centrum, körzeti
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kul túr házak, múzeumok és iskolák, továbbá a Szlovák Pedagógiai Módszertani
Centrum. Létrehozták a „Legatum” Nonprofit Gazdasági Társaságot, amely többek
között a „L’udové noviny” hetilap és a „Nás kalendár” címû naptárkiadvány kiadójaként
mû kö dik. A felsorolt intézmények rendszert alkotnak, és ekként a szlovák nemzeti
kulturális ön igazgatás alapvetését képezik. Fuzik meglátása szerint a módosított
Kisebbségi Tör vény (szemben a korábbi, 1993-as alapváltozattal – K. S.) már használja
ugyan az úgy ne ve zett kulturális autonómia fogalmát, de meglehetõsen bonyolult közeg-
be helyezi. Az OSZÖ elnöke kihangsúlyozta: jó az együttmûködés az Országos
Önkormányzat – álta lá nosságban a helyi szlovák kisebbségi önkormányzatok –, illetve
a szlovák társadalmi szer vezetek között, és rámutatott, hogy a legfontosabb magyar -
országi szlovák intéz mé nyek és szlovákiai társintézményeik – mint például a Nemzeti
Kulturális Centrum vagy a Szlovák Dokumentációs Központ – között élõ együtt mû -
ködés alakult ki. Emellett a ma gyar országi szlovák kisebbség intézményes rendszere (a
magyar állam által folyósított – K. S.) garantált éves költségvetési kerettel rendelkezik,
akkor is, ha ennek mértéke már évek óta változatlan, ami kedvezõtlenül hat az ott
dolgozók helyzetére. Mégis, az in téz mény rendszer megléte lehetõvé teszi a további fej-
lesztéseket. Mindez jótékonyan szol gálja a magyarországi szlovák kisebbség további
fennmaradását, amire szüksége is van, hiszen önmagáról alkotott képe – ahogy Fuzik
fogalmazott – „megtört identitású”.

MARKO DEKIĆ szekciós ülésen felolvasott hozzászólása egybecsengett Fuzik János
mon danivalójával a kulturális autonómia vonatkozásában, habár gondolatmenetét a
magyar földön több száz éves múltra visszatekintõ és nyolc nyelvjárást beszélõ horvátok
nem zetiségi múltjának történeti áttekintésével kezdte. Másfelõl Dekić a magyarországi
hor vátok kettõs kötõdését hangsúlyozta. Magyarországot a hazájuknak tekintik a hor -
vá tok, érzelmileg azonban – a származásuk révén – erõsen kötõdnek az immár füg get -
len né vált horvát anyaországhoz is. Magyarországon a horvátok elsõsorban az ország
déli és nyugati vidékein élnek, és lényegesen többen lehetnek (mintegy 40-50 ezren),
mint amennyi a 2001-es népszámlálási adatokból kitûnik. Társadalmuk alapvetõen két
érdek-képviseleti szervezettel rendelkezik: az Országos Horvát Önkormányzattal és a
Magyarországi Horvátok Szövetségével. A kulturális autonómia ügyével kapcsolatban
rá világított, hogy az Országos Önkormányzat legfontosabb feladatának épp az auto nó -
mia építését tekinti. A horvátoknak széles körû oktatási intézményrendszerük van az
óvo dáktól kezdve a felsõfokú oktatásig bezárólag. Létrehozták a CROATICA Kulturális,
Infor mációs és Kiadó Közhasznú Kft.-t, amely kiadja a Hrvatski glasnik címû hetilapot,
és üzemelteti a „Croatica Rádió”-t. Pécsett Horvát Tudományos Intézet mûködik, a Kõ -
szeg melletti Peresznyén pedig a Magyarországi Horvátok Keresztény Gyûjteménye ta -
lál ható. Számos népi, mûvészeti együttesük van, és Pécsett tartják fenn a „Hrvatsko
kaza liste” színházat. Történetileg igen fontos szerepet játszott az asszimilációnak el len -
sze gülõ katolikus egyház, a kommunista idõktõl kezdõdõen azonban észrevehetõen
csök kent a horvátul beszélõ papok száma. Stratégiai szempontból jónak, történelmileg
ba rá ti nak nevezhetõ viszonyban áll egymással Magyarország és Horvátország.

SUTARSKI KONRÁD a szlovák és horvát részrõl elhangzottakra reagálva kifejtette, hogy
a lengyelség, bár tisztában van a kulturális autonómia központi jelentõségével, ezt a
meg határozást mégis jóval óvatosabban használja. Ez a nemzetiség is kétoldalú intéz -
mény rendszert hozott létre, amely egyrészt önkormányzatokból, másrészt társadalmi
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szer vezetekbõl épül fel. Ennek keretében jöhetett létre – az Országos Lengyel Kisebb -
ségi Önkormányzat égisze alatt – a Magyarországi Lengyelség Múzeuma és Levéltára;
az Országos Nyelvoktató Iskola számos tagozattal szerte az országban; a Lengyel Kul -
tu rális Központtá fejlesztett Lengyel Ház, szintén több részleggel. A Polónia saját saj tó -
val rendelkezik, honlapot üzemeltet a világhálón. Lengyel televíziós és rádiós adások
ké szülnek, lengyel nyelvû könyveket, naptárakat és katalógusokat adnak ki, mûködik a
Len gyel Alkotómûvészek Fóruma és a Lengyel Légió (Történelmi Hagyományõrzõ
Egye sület). A felsorolt – aránylag jelentõs – eredmények ellenére sem lehet beszélni kul -
tu rális autonómiáról, hanem csak a kulturális autonómia alapjairól, mivel nem állnak
ren delkezésre megfelelõ mértékben azok a saját belsõ források, amelyek a kulturális élet
fenn tartásához és továbbfejlesztéséhez szükségesek lennének. Ezért marad a magyar
állam mindenkori gazdasági állapotától és politikai akaratától való függõ helyzet.

SCHUTH JÁNOS kidomborította a nemzetiségi iskolák óriási szerepét, amelyek a német
ki sebbség körében jelenleg teljes körû oktatási rendszert alkotnak. Ez képezi a kulturális
auto nómia legfõbb pillérét. Természetesen a németség is létrehozott egyéb, a kulturális
auto nómia részét képezõ intézményeket. Van saját színháza, és – javarészt társadalmi
szer vezetek keretein belül – számos együttest, hagyományõrzõ csoportot tart fenn.
Fesz tiválok, díjkiosztó ünnepségek színesítik az életét. Nagy gondot fordít a német
nyelv ápolására, és e tekintetben csak a német nyelven írt mûveket ismeri el német nem -
ze tiségi irodalomként. 

HATTINGER-KLEBASKO GÁBOR felszólalása – Marko Dekićhez történelmi esz me fut ta tá -
sá hoz hasonlóan – a ruszinok számára talán legfontosabb kérdést járta körbe: e szláv
nép õstörténetét, Kárpát-medencébe érkezésének körülményeit és a magyar nemzettel
ki alakított viszonyát. Náluk a kettõs (ruszin–magyar) kötõdésû identitás tudatának ki ala -
ku lása a török megszállás idejére datálható. A magyar nemzettel való összekovácsoló-
dás a Habsburg-ellenes felkelések idején jött létre. Fokozottan vonatkozik ez a II.
Rákóczi Ferenc vezette felkelésre, amikor is a ruszinok kurucokká lettek a labancok
elleni küz del mekben, és még az emigrációba is elkísérték a fejedelmet. Ezért nevezte
Rákóczi a ru szinokat a „leghûségesebb népnek”. Hasonló véleménnyel volt a ruszinok-
ról Kossuth Lajos. A XX. század vonatkozásában Hattinger-Klebasko felhívta a figyel-
met arra a tényre, hogy a második világháborút megelõzõ idõszakban a ruszinokat
adminisztratív mód szerekkel elkezdték a szlovákokkal egybemosni, a „tót” elnevezést
használva rájuk. A II világháború után, a Szovjetuniótól való függõség idõszakában a
ruszin nem ze ti sé get papíron teljesen megszüntették. Csak a rendszerváltás után – 1991-
ben – jött létre a Magyarországi Ruszinok Szervezete, és megkezdõdött – természetesen
ruszin–magyar ket tõs gyökérbõl táplálkozva – a ruszin nemzeti önazonosság-tudat
visszaszerzése, kie gé szülve egy harmadik – szlovák – kötödéssel. A XX. századi válto-
zások szemléltetésére egy – a Zemplén lábánál elterülõ –, javarészt ruszinok lakta kis
falvacskát, Komlóskát hozta fel. – Az õ hozzászólásában a ruszin nemzet megma -
radásért, a nemzeti lét alap jai nak a megteremtéséért való küzdelmet lehetett kiérezni
egy olyan nemzet esetében, amely nek nincsen anyaországa és saját hazája, és amely
nemzetet hol a szlovákkal azo no sítják, hol az ukrán nemzetbe próbálják besorozni.
Õket tehát nem a kulturális au to nó mia kérdése izgatja a legjobban.

POPOVICS TIBOR, a következõ elõadó is a ruszin nemzet létállapotával foglalkozott. A tu -
dós kutató hivatalos ukrán statisztikai adatok elemzésébõl vonta le következtetéseit.
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Amíg ruszin számítások szerint körülbelül 800 ezer ruszin nemzetiségû ukrán ál lam -
pol gárral lehet számolni, addig hivatalosan el sem ismerik a ruszint nemzetiségként
Ukrajnában. Popovics szerint ebben az országban a ruszin lenne számbelileg a második
leg nagyobb nemzetiség rögtön az orosz után, megelõzve a moldávokat, lengyeleket,
tatá rokat és másokat. Az ukrán állam pedig nemhogy nem ismeri el õket, de ennek
követ keztében folyamatos elnyomás alá helyezi õket, nemcsak az országon belül, de né -
ha még a határon túl is.

ROSTÁS-FARKAS GYÖRGY írásban megküldött gondolatai rávilágítanak, mennyire más -
ként jelentkeznek a problémák a cigányság esetében, amely – a ruszinokhoz hasonlóan
– szintén nem rendelkezik saját hazával, hiszen Indiát nem tudják annak tekinteni.
Miképpen alakul tehát a cigány identitás Magyarországon? – teszi fel a kérdést Rostás-
Farkas. A nemzetiség tagjai közül sokan azt mondják: „Amennyire cigány vagyok, annyi-
ra magyar is”, ugyanakkor megjelenik egy másik vélemény is: „Nehéz vállalni a ci gány -
ságot olyan közegben, ahol a negatív elõítélet az uralkodó”. A cigányság saját, el té rõ, úgy ne -
ve zett „ro mani” kultúrájának a hordozója, bár olyan nézetek is akadnak, mi szerint a ci -
gány ság nak nincsen egységes kultúrája. Ugyanakkor a magyar kultúra sem egy séges,
még sem kételkedik senki sem a létezését illetõen. A cigány kultúrának ko ráb ban is,
jelenleg is voltak és vannak jeles és ismert képviselõi – különösen egyes mû vé sze ti
ágakban és a kéz mûves iparágakban, bár voltak ismeretlen hõsei is, akik a nehéz tör -
ténelmi idõkben részt vettek a magyarok oldalán a szabadságért folytatott harcokban.
Vajon milyen hosszú ideig tudna továbbra is fennmaradni a cigány kultúra és nyelv, ha
meg szûnne az in tézményesített önkormányzati rendszer védelme Rostás-Farkas az
írása végén hang súlyozza: számukra és más nemzetek számára is létfontosságú az in -
téz ményrendszer és a kulturális autonómia létrehozása, fenntartása.

PÁTROVICS PÉTER hozzászólása elütött a megelõzõktõl. Õ általánosságban, minden
jelen lévõre nézve érvényesen beszélt nyelvhasználat és önazonosság kérdéseirõl,
függet lenül a hozzájuk kapcsolódó nemzetiségi és csatolt politikai vonatkozásoktól.
Néhány gondolatot hadd idézzek tõle: Tulajdonképpen nincs olyan nyelv a világon,
amely teljesen egységes lenne, mivelhogy a nyelvek mind csak nyelvi változatokban
léteznek. Ahányan beszélik az adott nyelvet, annyi változata létezik. Sõt, még ennél is
több variánsa lehet. – G. B. Shaw mondta egyszer, hogy õ három, egymással meg le he tõ -
sen kevés hasonlóságot mutató nyelven beszél „angolul”: az egyiket akkor használja,
ami kor a mûveit írja, a másikra hivatali ügyintézési alkalmával van szüksége, a har ma -
di kon meg a barátaival szokott személyes beszélgetéseket folytatni.

A nyelvhasználat egész nyelvi eszköztárat sorakoztat fel. A szavak jelentésén túl me nõ -
en a metakommunkációt, gesztikulációt, paralingvisztikai elemeket, nemzeti szim bó lu -
mokat és más hasonló jelenségeket tartalmaznak. A nyelvhez elválaszthatatlanul kö tõ dik
a hozzá kapcsolódó nyelvi kultúra. Az adott nyelv elsajátítása egyúttal a nyelvi kul tú ra
megtanulását is eredményezi. Végeredményben a nyelvet nem kezelhetjük esz köz ként,
amelyet csupán használunk. A nyelv – Bańczerowski professzor szavaival élve – az em -
be ri lét alapvetõ alkotóeleme, kognitív fegyverzete, releváns meghatározó tényezõje.

Összegezve: a II. szekcióülés érdekes gondolatcserét eredményezett, amelyet bizo -
nyos idõ múlva érdemes lesz a többi nemzetiség képviselõivel kiszélesített körben meg -
is mételni.

Sutarski Szabolcs fordítása
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Dékity Márkó

A magyarországi horvátok 
identitástudata és kulturális igényei
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Engedjék meg, hogy bevezetõként ál ta lá nosságban szóljak a magyarországi hor vá  -
tok ról, ami tulajdonképpen képet is nyújt hazánkban e történelmi jelentõségû nép  cso -
port identitástudatáról is. A ma gyar országi horvátok, annak ellenére, hogy több év szá -
za don keresztül (ma gyar–horvát együttlét ezeréves történelmi múltra tekint vissza)
élnek magyar földön, s csak 1990-ben, hazánk demokratizálását kö vetõen, kapták meg
az õket megilletõ ön álló történelmi – a már – egyértelmû nem zetiségi státust. Ugyanis,
a „ki sebb sé gi” elnevezés – jugoszláv mintára – sok eset ben lealacsonyítóként, sértõként
ha tott. Korábban, a II. világháború utáni po li tikai céloknak megfelelõen, az ugyancsak a
szer bekkel és szlovénokkal együtt, egy utó pisztikus „délszláv” népcsoportot al kot tak,
amely nem respektálta a horvát kul túrát, sokszínûséget, tájnyelveiket. A kom munista
glo balizáció, a történelmi igaz ságtalanságok ellenére, a hazai erõs fenn maradási ön tu -
dattal rendelkeztek és ren delkeznek a mai napig is. Magyar or szá got tekintik hazájuknak,
azon ban, emo ciáli san, eredetük és származásuk miatt, erõ sen kötõdnek a horvát nem -
zet hez a szom szé dos, ma már független Hor vát or szág hoz, mint anyaországhoz.

A magyarországi horvátok szór vá nyok ban élõ, nyelvjárásaikat és kulturális érté kei -
ket értékelve és gondosan ápolva, nyolc – bunyevác, sokác, Mura-menti, Dráva-men ti,
gra distyei, rác, bosnyák, dalmát – autochton, illetve, õshonos, horvát etnikai cso portok
összes sége. Közös jellemzõként kiemelkedõ, hogy valamennyi népcsoport erõ sen
kötõdik a római katolikus egy ház hoz. Betelepülésükrõl, amely a XIII. szá zad elejétõl a
XVIII. szá zadig tartott, el fo gad ható történelmi adatok vannak. Tehát év századok óta
Ma  gyar or szágon élnek, íróik, költõik, történészeik és tudományos ku tatóik, magas ran -
gú egy házi sze mé lyi sé geik és elismert sportolók európai ér té kû tel je sít mé nye bi zo nyí -
ték arra, hogy élet- és munkaképesek. Erkölcsileg szilárd, tör vénytisztelõ, ha zá jukhoz hû
és azt sze re tõ nemzetiségrõl van szó, melyet már sok szor bebizonyítottak.

A horvát közösségek hazánk hét me gyé jében, zömmel az ország déli és nyu gati hatá -
rai mentén élnek. 

A 2011. évi népszámlálás adatai szerint Ma gyarországon 15 620 fõ tekinti magát hor  -
vát nemzetiségûnek, és 14 345 fõ ne vez te meg anyanyelveként a horvátot. Egyes becs -
lé sek szerint a Ma gyar or szá gon élõ nemzetiségek száma 40–50 000. Hat olyan település
van, ahol a nép szám lá lás szerint a horvátok száma meghaladja az összlakosság 50%-át:
Fel sõszentmárton, Nar da, Tótszerdahely, Drávasztára, Mol ná ri és Szentpéterfa.

A horvátok hazai érdekképviseletei, a ci vil Magyarországi Horvátok Szövetsége
(1990-ben alakult Szombathelyen), a Ma gyar országi Horvátok Országos Ön kor mány  -
zata (1995-ben alakult Budapesten).

Az OHÖ elsõdleges feladatának tekinti a kulturális autonómia kiépítését, melynek
ér  dekében saját alapítású és átvett in téz mé nyekkel rendelkezik, mint pl. a Her ceg szán  -
tói Horvát Ált. Tanítási Nyelvû Óvo da, Ált. Iskola és Diákotthon, CROATICA Kul turális,
Információs és Kiadó Köz hasz nú Kft., Pág-szigeti Horvát Képzési és Ok ta tási Központ
(Magyarországi Horvátok Üdü lõközpontja) Horvátországban, Hor vát Tudományos In -



té zet Pécsett, Ma gyar or szági Horvátok Keresztény Gyûj te mé nye Peresznyén és a Pécsi
„August Senoa” Horvát Klub.

A magyarországi horvátok az óvodától az egyetemig terjedõ oktatási in téz mé nyek -
kel ren delkeznek (28 óvodában, 33 ált. is kolában folyik horvát nyelv oktatása). A részt -
vevõk szá ma kiteszi a 3476 fõt, óvo dai nevelésben 1281 fõt és ált. iskolában 2195 fõt.

Kö zépfokú horvát nyelvû oktatás Buda pes ten és Pécsett folyik.
Felsõfokú oktatás folyik Budapesten az ELTE Bölcsészettudományi Kar Szláv Filo zó  -

fiai Tanszéken, Szombathelyen a Ber zse nyi Dániel Tanárképzõ Fõiskola Horvát Tan  szé -
kén, Baján az Eötvös József Fõiskola Nem zetiségi és Idegen nyelvi Tanszéken, Sop  ron -
ban a Nyugat-Magyarországi Egye tem Pedagógiai Fõiskolai Kar Nem ze ti ségi és Idegen
nyelvi Tanszéken. A hall ga tók száma kb. 100 fõt tesz ki.

A kulturális életbe mintegy 100 felnõtt, ifjú sági és gyerekcsoport – énekkar, ze ne kar,
tánc- és színjátszó csoport – te vé keny ke dik aktívan. A CROATICA Kft. non-pro fit vál -
lal ko zá saként szervezi a kul tu rá lis, kiadói (fõleg tankönyvek) információs te vékenységét
is. Kiadá sukban jelenik meg a Hrvatskiglasnik hetilap, 2005-tõl mû köd te ti Croatica-Rádió
né ven, az internetes adá sokat.

Pécsett mûködik a Hrvatskókazaliste (Hor vát Színház), valamint, a Magyar Rá dió és a
Ma gyar Televízió részeként, a hor vát nemzetiségi rádió és TV szer kesz tõ sége.

A hitélet kapcsán el kell mondani, hogy a szláv népek közül a horvátok vették fel elsõ ként
a kereszténységet. A hazai horvátok ró mai katolikus vallásúak. Sajnos, már csak az idõsebbje
láto gatja a templomot, a fiatalok kevésbé. Elmondható, hogy a történelem so rán a kato -
li kus egyház igen jelentõs sze re pet töltött be a magyarországi horvátság köré ben. Az
ok tatás és kulturális intéz mé nyek mellett az öntudatos vallási élet a má sik jelentõs tar -
tó pillére az horvát identitás tudat ápolásának, amely megvédte és ma is védelmezi õket
az asszimilációtól. A kom munizmus idõszakában, illetve annak kö vetkeztében, a hor vá -
tul beszélõ papok szá ma igen meggyérült, s éppen ezért a hor vátok által lakott terü le -
tek, települések zö mében jelenleg nincs is rendszeres anya nyelvi hitélet. E sajátos hely -
zet meg vál tozását csakis Horvátország segít sé gé vel lehetne elérni!

Az anyaországi kapcsolatok révén el mond ható, hogy Magyarország és Horvát or szág
nem csak stratégiai szövetségesek, de történelmi barátok is. A magyarországi hor vátok és
a horvátországi magyarok hely zete rendezettnek tekinthetõ. A hazai hor vát nemzetiség
és szervezeteinek Hor vát országgal való kapcsolata igen jónak ítélhetõ. Itt elsõsorban az
isko lák és a kü lön bözõ kulturális és sportegyesületek együt tmûködése a példamutató. 

Igen kevesen tudják, hogy az anyaországi kap csolatok révén 1995. IV. 5-én Eszéken ke rült
sor a magyar–horvát kisebbségvédelmi egyez mény aláírására, amely szabályozza a két or -
szág kisebbségpolitikai mûködését is. Meg alakult az ún. Magyar–Horvát Kisebb ségi Ve gyes
Bizottság (Zágrábban). Tudni kell azt is, hogy a hazai horvátoknak le he tõ sé  gük van a hor vát
állampolgárság fel vé te lé re, mi szerint szavazati joggal is bírnak. Ugyan  csak le he tõ ség van
kétnyelvû személyi do kumentumok kiállítására (személyi, út le vél, anyakönyvi ki vo nat).

Nemzetiségiként élni nem mindig könnyû, mert ez a sajátosság nap mint nap új ki hí vást
jelent mindazok számára, akik ezt fel vál lalják, ugyanakkor ennek az életformának meg -
vannak a maga szépsége és vonzereje is, mert a kétnyelvûségnek lelkeket gazdagító hatásai is
vannak. Remélhetõ, hogy a pozitív jövõ kép pel rendelkezõ magyarországi hor vá tok mindazt
a gazdag örökséget, amit õseink hagy tak rájuk, még nagyon sokáig õrzik, sõt gyarapítják,
tovább erõsítve a jövõ generációk iden ti tástudatát, a XXI. század ki hí vá sai közepette is. 
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Fuzik János

Önkormányzati intézményrendszerünk 
a hazai szlovákság megmaradásának 

szolgálatában
Tisztelt Hallgatóság!
Amikor elõadásom témáját meg ha tá -

roz tam, csupán sejtésem lehetett afelõl,
hogy szek ciónk referátumainak hívó sza -
vai az identitás, kettõs kötõdés, nyelv -
õrzés, kulturális igé nyek és hasonlók lesz -
nek. Én ezekkel szoros összefüggésben
egy továbbit szeretnék beiktatni, amelyre
mon dandóm is irányul: a kulturális auto -
nó mia fogalmát. Hiszen ez jelenti, jelent -
heti a kisebbségi törvény hatályba lépése
óta azt az új minõséget, amely az elõ re ha -
la dott anyanyelvi asszimiláció, a meg -
gyen gült, vagy derékba tört nemzetiségi
iden titás korszakában is reményt adhat a
meg maradásra, a kulturális átörökítés
esé lyére. 

Hiszen hogyan is fogalmaz a hatályos törvényünk a nemzetiségi és etnikai kisebb sé -
gek jogairól?

Idézem: „Figyelembe véve, hogy az önkormányzatok a demokratikus rendszer alapját képe-
zik, a kisebbségi önkormányzatok létrehozását, tevékenységét és az ezáltal megvalósuló kulturális
auto nómiát az Országgyûlés a kisebbségek sajátos jogérvényesítése egyik legfontosabb alap fel -
té telének tekinti.”

Az új nemzetiségi törvény tervezete is meglehetõsen bonyolultan értelmezi ugyan a
kul turális autonómia fogalmát, de annyiban azért pontosítja, hogy ez az önállóság jelen -
tõs mértékben az egyes nemzetiségek saját intézményrendszerének mûködtetése során
való sul meg. Úgy vélem, ezt az elméletet vagy célt a gyakorlat igazolta. Igazolta, nem
egé szen egy évtized során, amióta nemzetiségi önkormányzati intézményekrõl és in téz -
mény rendszerekrõl beszélhetünk. 

A további teoretizálás helyett a gyakorlat mezsgyéjére lépve nyomban meg kell je -
gyez nem, hogy nem csupán nemzetiségi önkormányzatok tartanak fenn intéz mé nye -
ket, hanem kisebbségi civil szervezetek, alapítványok is. Nemritkán a helyi vagy or szá -
gos kisebbségi önkormányzatokkal karöltve. 

Az Országos Szlovák Önkormányzat intézményeként létrehozott Szlovák Köz mû ve lõ -
dési Központnak például már tíz regionális telephelye mûködik országszerte, a leg vál to za -
to sabb formációkban. Az épületek tulajdonosai leggyakrabban még a helyi tele pü lé si
önkor mányzatok, de már kisebbségi testületek vagy civil szervezetek a mûködtetõk. Békés -
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csa bán és Bakonycsernyén azonban szlovák civil szervezetek a tulajdonosok is, Tót kom ló -
son a szlovák önkormányzat a tulajdonosa és a civil partnerszervezet mû köd te ti a re gio ná -
lis házat, Szlovák Közmûvelõdési Központunk anyagi támogatásával és koor dinálásával. 

Ezzel a példával azt is szerettem volna érzékeltetni, hogy egyes intézményeinknek az
alap vetõ feladataikon túl fontos küldetésük az is, hogy nemzetiségi társadalmunk kü lön -
bö zõ szféráit aktivizálják, összefogják. 

További jó példa erre a szlovák tájházak, falumúzeumok területe, amelyek az éledõ
helyi identitás elsõ jeleiként gombamód kezdtek szaporodni. Ma már hatvannál több szlo -
vák néprajzi gyûjteményt, múzeumot, tájházat tartunk nyilván az országban, ezek nek
több mint a felét helyi szlovák önkormányzatok mûködtetik, esetenként már saját tulaj -
donukként is. Ennek az örvendetesen gyarapodó hálózatnak a szakmai és anyagi tá mo -
gatására hoztuk létre a Legatum (Örökség) nonprofit gazdasági társaságot, amely azóta
hetilapunk, a L’udové Noviny, valamint Náš Kalendár címû évkönyvünk kiadói fel ada tait
is ellátja. De ez már az intézmények egymás közötti kapcsolatainak területe, ami a közös
fenntartáson túlmenõen az oktatási és kulturális egységeket rendszerré for mál ja. 

Az Országos Szlovák Önkormányzat, hasonlóan a többi hazai nemzetiséghez, a szlo vák -
ság esetében is a legjelentõsebb intézményfenntartó szervezet. Tíz különféle költ ség vetési
intézményt, egy gazdasági társaságot és annak alapítványát tartja fenn, illetve mû ködteti.

A három iskolánk Békéscsabán, Sátoraljaújhelyen és Szarvason természetesen a hazai
szlo vák oktatási rendszernek csak bizonyos, de nem jelentéktelen részét fedi le. A Bé -
kés csabán mûködõ Szlovák Pedagógiai Módszertani Központunk, valamint ala pít vá -
nyunk azonban egész oktatási területünket, s ezzel nemzetiségünk remélt fenn ma ra dá -
sát szolgálják. Ahogyan „klasszikus” kulturális intézményeink: színházunk, hetilapunk,
dokumentációs és kulturális központunk, kutatóintézetünk is teszik. A szlovák nyelvet
mû velik, használatát ösztönzik, összegyûjtik, feldolgozzák, hozzáférhetõvé teszik ér té -
kein ket. Meggyõzõdésem szerint nem csupán meglévõ nemzetiségi kulturális igényeket
elégítenek ki, hanem újakat is ébresztenek. 

Intézményi jellegükbõl fakadóan kapcsolatokat építenek, együttmûködést tesznek le -
he tõvé. Mindezt nem csupán egymás között fejlesztik, hanem a hazai, az anyaországi
vagy akár más országok szlovák társintézményeivel is. Szlovák Dokumentációs Köz -
pon tunk például digitalizálja és feldolgozza hetilapunk több évtizedes fotóarchívumát,
együtt mûködik a túrócszentmártoni Szlovák Nemzeti Könyvtárral, s közben a Sulinet-
prog ram elektronikai könyvtárában megjelenteti kutatóintézetünk és pedagógiai mód -
szer tani központunk köteteit. Ez utóbbiban rendszeresen publikálnak a vajdasági és
romá niai szlovák pedagógusok is. 

Kulturális Központunk a szlovákiai Nemzeti Kulturális Centrummal, kuta tó in té ze -
tünk a Szlovák Tudományos Akadémiával kötött együttmûködési megállapodást. A Ver -
tigo Szlovák Színház amatõr és hivatásos részlege gyakran játszik Szlovákiában, onnan
elõ adásokat hív meg, és közös seregszemlét rendez a vajdasági és romániai szlovák
szín játszósokkal. 

Sorolhatnám intézményeink jó példáit, amelyek maguk is motivációt, perspektívát,
leendõ munkahelyet jelenthetnek a fiatalok számára. Persze, egyelõre igen szerény mér -
ték ben. Igaz ugyan, hogy a három iskolán kívül is többtucatnyi embert foglalkoztatnak
külön bözõ formában intézményeink, nem egynek azonban csak egyetlen félállású veze -
tõje – alkalmazottja van. Kétségtelenül jelentõs eredmény, hogy ezek az intézmények
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immár garantált költségvetéssel, tervezhetõ jövõvel rendelkeznek, de a költségvetésük
hosszú évek óta stagnál. Így aztán az Országos Szlovák Önkormányzat intézményeinek
al kalmazottai gyakran úgy érzik, hogy hátrányos helyzetbe kerültek a nem nemzetiségi
terü leten dolgozó kollégáikkal szemben. 

Ennek ellenére igen kedvezõ és biztató körülményként könyvelhetjük el, hogy intéz -
mény rendszerünk létrejöttével olyan alapot sikerült leraknunk, melyen tovább lehet épí -
teni és fejleszteni azt a struktúrát, amely még hatékonyabban szolgálhatja a ma gyar or -
szági szlovák nemzetiségi közösség fennmaradását.

Köszönöm figyelmüket!

Pátrovics Péter

Nyelv és identitás
„Le style c’est l’homme même.”

„A stílus maga az ember.”

Buffon, Georges Louis Leclerc

Bár különféle alkalmakkor gyakran fo -
lyik vita arról, hogy egy adott nyelv meny -
nyire tekint hetõ egységesnek, fontos már
jó elõre leszögezni, hogy valójában nincs a
vilá gon egyet  len nyelv sem, amely a szó
szo ros értelmében teljesen egységes len ne,
hiszen a nyel  vek csak nyelvváltozatok for -
májában léteznek.1 Ez pedig nemcsak az
ún. több köz pon tú, azaz a plu ri centri kus,
de a monocentrikus nyelvekre is igaz.2
Másképp hasz nál ják a nyelvet a kü lön bözõ
vidékrõl valók, s megint másképp azok,
akik eltérõ társadalmi réteghez, fog lal -
kozási (vagy más) csoporthoz (pl. szub kul -
túrához) tartoznak. (Cseres nyési 2004: 61)

Szinte minden kultúrában kisebb vagy nagyobb eltérés figyelhetõ meg a különbözõ nem -
zedékek, illetve a férfiak és a nõk nyelvhasználata között is. (Tannen 2001) Általában még
ugyanarra az emberre is igaz, hogy hasonló helyzetekben más-más nyelvi esz kö zök höz
folyamodik, azaz gyakran másképpen fejezi ki magát. Teheti, hi szen minden való sá go -
san is létezõ anyanyelvi beszélõ nyelvismerete heterogén, nem más, mint nyelv -
változatok inventáriuma, egyfajta nyelvi repertoár, amelybõl az adott szi tuáció függ vé -
nyé ben és egyéni szándéka szerint válogat(hat). Minden nyelv anya nyel vi beszélõi is mer -
nek és használnak is néha régies, veretesnek tûnõ szerkezeteket, mel lettük pedig gyak -
ran köznyelvi kifejezéseket és nyelvjárási formákat. De talán szlen get, szitok sza va kat és
vulgarizmusokat is. Mert- ahogyan Balázs Géza írja egyik köny vé nek be ve ze tõ jé ben „nem
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viselünk mindig szmokingot. Még ha egyébként törekszünk is az igényes, az igényesebb nyelv -
használatra”. (Balázs 2011: 18) G. B. Shaw mondta egyszer magá ról, hogy három külön -
bözõ nyelven tud „angolul”, ez a három nyelv pedig alig ha son lít egymáshoz. Az egyik
az, amelyiken a színmûveit írja, a másik, amelyiken a hi va ta los ügyeit intézi, s a har ma -
dik, amelyet akkor használ, ha a jó barátaival folytat meghitt be szélgetéseket. 

Mivel az imént hivatkozott változatosság vagy szakszóval: variabilitás a nyelvek
mind egyikére jellemzõ, sok nyelvész úgy véli, hogy ez az emberi nyelv egyik lényegi
tulaj donsága. Talán nem járunk messze az igazságtól, ha azt állítjuk, hogy a variabilitás
olyan tulajdonsága a természetes emberi nyelveknek, mint a földi élõvilágnak a bio di -
ver zitás. A szakirodalomban J. R. Firth és M. A. K. Halliday nyomán a nyelv vál to za tok -
nak két fõ típusát szokás megkülönböztetni: a használat szerinti (helyzeti-stilisztikai) és
a használók szerinti (szociális-regionális) variabilitást. (Cseresnyési 2004: 63) 

Ha pedig arra a kérdésre szeretnénk választ kapni, hogy valójában milyen változatai
van nak, illetve hány változatuk van az egyes nyelveknek, akkor azzal szembesülünk,
hogy erre a kutatás aprólékossága szerint eltérõ válaszok adhatók. Ad absurdum víve
a fenti okfejtést, akár az is kijelenthetõ, hogy a magyar nyelvnek mintegy tízmillió, vagy
a lengyelnek akár 39 millió változata létezik, hiszen az említett nyelvek minden egyes
be szélõjére bizonyos mértékben eltérõ egyéni nyelv, azaz idiolektus jellemzõ. Valójában
tehát a fent hivatkozott variabilitás által válik lehetõvé, hogy sajátos, csak ránk jellemzõ
nyelv használatot alakítsunk ki, hogy nyelvi értelemben is egyéniséggé váljunk. A jel lem -
zõ nyelvhasználat aztán természetesen árulkodik az egyén identitásáról (társadalmi
hely zetérõl, mûveltségi fokáról, csoporthoz való tartozásáról), amely azonban sok eset -
ben akár nem kívánt következményekkel is járhat. Ennek egyik ismert ószövetségi pél -
dá ja az, amikor a gileádiak legyilkolták a sibolet ‘kalász, folyó’ szót jellemzõen sz-szel ejtõ
efra imitákat a Jordán mellett, amirõl a Bírák könyve tudósít. (l. Bírák könyve 12,4-6) A
shibboleth szó e történet nyomán válhatott/vált mára az angolban annak a (többnyire kiej -
tés beli) sajátságnak a szinonimájává, amely az egyént meggátolja abban, hogy magasabb
presz tízzsel rendelkezõ foglalkozási, illetve társadalmi csoportba jusson.

Eddig inkább csak az egy nyelven belüli variánsok és az identitás összefüggéseirõl
szól tunk, de a nyelv és identitás kérdése magában foglalja a nyelvek közötti választás3
lehe tõségét, a „másik” vagy „második” nyelv és az (esetleges másik) identitás közötti
kap  csolatot is, hiszen sokszor éppen ez a „másik” vagy „második” nyelv lehet az iden -
ti tás kibontakoztatásának, megélésének az eszköze. Az antropológiai nyelvészet alap -
tör vényeinek egyike világosan szól errõl: 

„Minden emberi nyelv a közösségek identitásának, identitásmegõrzésének egyik legfontosabb jegye.
Ez a törvényszerûség a nyelv identitásjelölõ, identitásõrzõ funkcióját hangsúlyozza. Ha több al ter -
na  tívánk van arra, hogy egy nyelvet (nyelvváltozatot) mikor, milyen körülmények között használunk,
választásunk identitásjelölõ”. (Balázs–Takács 2009: 31.)

Ez pedig továbbvezet minket a nyelvtudás, az ebbe természetesen beletartozó, de
sok esetben- exponált helyzete miatt mégis különös és kitüntetett figyelemmel kísért
kiej tés, a két- vagy többnyelvûség (errõl l. Bartha 1999) és az identitás kérdéseinek bo -
nyo lult összefüggései felé. 

A nyelvtudás általános definíció szerint nem más, mint „a beszélõtõl elvárt nyelvi reper -
toár, a szituációkban és a használati színtereken való nyelvi viselkedés ismerete”. (Cseresnyési
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2004: 153) Viszonylag könnyen belátható, hogy azok, akik formális tanulással próbálnak
elsajátítani egy idegen nyelvet, soha nem juthatnak el a nyelvhasználat olyan fokára,
mint az anyanyelvûek. Ennek két fõ oka, hogy: 1) nincs módjuk végigjárni az anyanyel-
vi közegben természetesen adódó nyelvhasználati helyzeteket; 2) mennyiségileg sem
lehet össze vetni az anyanyelv és az idegen nyelv gyakorlásának idõtartamát. A szakiro-
dalom még az ún. kétnyelvûek esetében is a kétnyelvûségnek több típusát (pl. kie gyen -
sú lyo zott vs. egyenlõtlen, koordinált vs. kompozit /összetapadó/ stb.) különbözteti meg,
és tapasztalati tény, hogy a kétnyelvûek nyelvhasználatában is mindig tetten érhetõ vala -
milyen interferencia, azaz áthatás.4 Ez az áthatás természetesen az ún. egyenlõtlen két -
nyel vûség esetében erõsebb, itt értelemszerûen a domináns nyelv hat a „gyengébb”
nyelv használatára. Cseresnyési írja, hogy: „sok esetben a második nyelv az elsõt kiszorítva,
annak helyére lép [...] létezik azonban hozzáadó [...] kétnyelvûség is, amelynek során állandósul a
két nyelv színterek szerint elkülönülõ használata. Azok a százmilliók, akik két nyelven ’teljesen azo -
nos színvonalon’ beszélnek, általában nem ugyanazokban a beszédhelyzetekben használják eze ket a
nyelveket: azaz a két nyelv ismerete között van eltérés. Igen sajátos, folytonosan változó nyelvi
rutin esetében megesik, hogy a beszélõk két nyelvet a használati színterek tekintetében is lé nye gé -
ben azonos módon sajátítanak el. A koordinált és kiegyensúlyozott kétnyelvûség tehát létezik, de
csak nagyon ritka esetben jelenti a nyelvek teljes egyenlõségét”. (Cseresnyési 2004: 153) 

Egyes vélemények szerint létezik a nyelvelsajátításnak egy ún. kritikus periódusa is,
amit alátámaszt az, hogy ha két nyelvet a beszélõ nem egyszerre, hanem jelentõs idõbeli
kü lönbséggel sajátít el, akkor a második nyelv elsajátítása jóval nehezebben megy, s az
ered mény sem lesz tökéletes. Ez azt igazolja, hogy a nyelvelsajátítás eredményességére
az életkor is kihat. Ha mindehhez még hozzávesszük, hogy egyes vélemények szerint
az anyanyelv és a késõbb tanult nyelv a beszélõ agykérgében nem is ugyanazon a helyen
táro lódnak (Kim & al. 1997), kétségessé válik minden olyan vállalkozás sikere, amely az
ide gen nyelv valamiféle „anyanyelvi” szintû elsajátítását tûzi ki célul. Meg lehet tanulni
a nyelvet, s vele a kiejtést akár annyira jól, hogy az illetõ gyökerei „felismerhetetlenné
vál janak”, ettõl azonban a „bennszülöttek” még nem fogják õt maguk közül valónak te -
kin teni, s az ún. „jó kiejtés” is mindig csupán az eredeti „utánzata” marad. Nem ki fo gá -
sol ható tehát, ha valaki idegen nyelven is megõriz bizonyos sajátos, egyéni jegyeket a
kiej tésében, ha ez nem megy önmaga megértetésének a kárára. (Pl. sok magyarországi
né metajkú beszélõ szándékoltan követi ezt a gyakorlatot: nem igazodnak mindenben a
né metországi német kiejtés normáihoz, ezzel is öntudatosan kifejezésre juttatva ma -
gyar  országi német /ungarndeutsch/ identitásukat.) Teodor Józef Konrad Korzeniowski,
akit Joseph Conradként ismer a világ, s akit J. Rudyard Kipling és a már említett G. B.
Shaw mellett az angol nyelv egyik legnagyobb stilisztájaként tartanak számon, élete
végéig jellemzõen lengyel akcentussal beszélte az angolt. 

A nagy lengyel származású angol író példájával természetesen nem a jó kiejtés ki mun -
kálásának fontossága ellen kívánunk szólni, hiszen kétségtelenül igaz, hogy nyelv tu -
dásunkat az elsõ pillanatban legtöbbször a kiejtés alapján ítélik meg. A magát ling vis tá nak
valló poliglott tolmács, Lomb Kató írja, hogy a kiejtés körülbelül olyan szerepet játszik
nyelvi képességeink elbírálásában, mint a külsõ a nõk esetében: „a csinos nõnek meg -
jelenése pillanatában mindenképpen igaza van. Késõbb kiderülhet róla, hogy buta, unal mas
vagy éppen rosszindulatú, de az elsõ csatát mindenképpen megnyerte.” (Lomb 1990: 79).
Inkább arról van szó, hogy az egyéni jegyek megléte a kiejtésben nem föl tét le nül hátrány.
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Többek példája éppen azt bizonyítja, hogy az üzleti életben ez még akár elõnyt is jelent-
het: jobban megjegyezhetõvé, karakteresebbé válik a személy. A kiejtés iden titásjelölõ funk-
ciójának szerepe egyébként mintha egyes anyanyelvû beszélõk sze mé ben is kezdene
felértékelõdni. Míg a brit angolban egy-két évtizede még abszolút köte lezõ érvényû volt az
ún. Received Pronunciation, ma egyre több angol igyekszik „szí ne síteni” kiejtését olyan ele-
mekkel, amelyek társadalmi osztályára vagy származási helyé re utalnak. George Mikes
mondja az RP szinonimájaként használatos oxfordi ak cen tusról, hogy „az olyan megerõltetõ,
hogy néha maguk az angolok is belefáradnak abba, hogy foly tonosan ezt használják. Akkor viszont
megeshet, hogy egyszer csak kizökkennek belõle, és el kez denek természetesen beszélni. Ha azonban
ez megtörténik az emberrel, akkor fölmerül a kér dés, hogy ki is õ valójában?” (Mikes 1966: 32.)

Eddig fõként a nyelv és az identitás közötti összefüggésekrõl beszéltünk, el en ged he -
tet len azonban, hogy ne szóljunk a „nyelvbe kötött kultúráról” és ennek az identitással
való kapcsolatáról is, hiszen a természetes nyelvek sohasem izoláltan, hanem mindig az
adott kultúrába beágyazódva léteznek. Balázs Géza így ír nyelv és kultúra kapcsolatáról: 

„Tudjuk, hogy az 1990-es évek az emberi jogokon túlmutató nyelvi emberi jogok tudatosításának, ku -
ta tásának, valamint kodifikálásának az évtizede volt. De ne feledkezzünk meg róla, hogy a nyelv és
a kultúra között szoros, bonyolult kapcsolat van, a nyelv a kultúra függvénye, illetve talán a kultú-
ra is a nyelv által van meghatározva, vagyis a nyelvi kérdések mélyen be vannak ágyazva egy adott
kul tú ra áramköreibe. Az talán már teljesen egyértelmû, hogy a nyelvek mögött kultúra, kulturális is -
me ret, tudás van, éppen ezért nem elég egy nyelvet megtanulnunk, hanem az abban kódolt, abban
tárolt mentalitást is meg kell ismernünk, ami persze tökéletesen lehetetlen. 
Vagyis a nyelv, a nyelvi jelek használatát ki kell terjeszteni, és helyesebb a jelek sokféleségérõl beszél-
ni. Világos, hogy nem elég azt kijelenteni, hogy mindenki használhassa szabadon az anyanyelvét,
mert az anyanyelv-használati jogokba beletartozik a metakommunikáció, gesztusok, paraling -
visztikai ele mek, a feliratok, a nevek, az etnikumhoz tartozó ünnepek, nemzeti szimbólumok haszná-
lata is. Tágabb környezetben egy település feliratain túl az, hogy hányféle nyelven állnak készséggel
a szol gá latunkra, az éttermek étlapjainak ételmegnevezései, sõt idegen nyelvû fordításai, a másik
nyelvvel való próbálkozás suta, megmosolyogtató esetei”. (Balázs–Takács 2009: 260–261.)

A nyelvi identitás, a nyelvi kötõdés általában kulturális identitással, kulturális kö tõ dés -
sel is együtt jár. A nyelv és vele együtt azon területek kultúrájának az ismerete, ame -
lye(ke)n az adott nyelvet beszélik, tehát az ún. kulturális háttérnek az ismerete el vá laszt -
ha tatlanok. Ebbe beletartoznak mindazok az információk: személyek, fogalmak, jelen -
ségek, ételek, italok, történelmi események, tárgyak (illetve ezek nyelvi képe), földrajzi
helyek, közhelyek, versrészletek, mondókák, szállóigék, mesealakok, amelyek egy anya -
nyel vû számára alapjelentésükön kívül is hordoznak valamilyen mögöttes tartalmat,
vagy további asszociációkat ébresztenek, amelyek azonban az adott nyelvet és kultúrát
nem ismerõk elõtt általában rejtve maradnak. Ez tulajdonképpen tehát annak az is me -
re tét jelenti, amit a kognitív nyelvészetben nyelvi világképnek (Bańczerowski 2008) ne -
ve zünk, és ami nyelvenként eltérõ. Egy másik nyelv elsajátítása, illetve annak használa-
ta ugyanis nem anyanyelvünk új jelekkel leírt vagy új hangokkal kimondott másolatát,
ha nem a másik nyelvi anyaggal együtt egy másik kulturális anyagnak és egy, az anya -
nyelvitõl némileg eltérõ gondolkodásmód alkalmazását is jelenti. Az egyes tárgyak nyel -
vi képe közötti eltérésekre álljon itt most illusztrációként a „vörös pipacsok” példája. 
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A Czerwone maki „Vörös pipacsok” egy híres második világháborús lengyel dal címe,
amelynek szövegét F. Konarski írta, zenéjét pedig A. Schütz szerezte. A dal, amely nem
sok kal a világháború egyik híres csatája után született a Władysław Anders tábornok
paran csnoksága alatt harcoló lengyel II. hadtest dicsõségét énekli meg. 1944 májusában
Monte Cassino hegyénél sikerült áttörni jelentõs lengyel véráldozattal a német védelmi
vona lat, s a szövetségeseknek megnyílt az út Róma felé. A dal refrénje a következõ:
„Czerwone maki na Monte Cassino / Zamiast rosy piły polską krew. / Po tych makach szedł
żołnierz i ginął, Lecz od śmierci silniejszy był gniew. / Przejdą lata i wieki przeminą, / Pozostaną
ślady dawnych dni / I tylko maki na Monte Cassino / Czerwieńsze będą, bo z polskiej wzrosły
krwi.” Saját nyersfordításomban: ‘Vörös pipacsok a Monte Cassinón / harmat helyett lengyel
vér öntözte õket. / A pipacsok között jártak a katonák és ott estek el, De a halálnál erõsebb volt
a harag. / Múlnak az évek és a századok, / De a régi napok nyoma megmarad / És csak a pipa-
csok a Monte Cassinón / azok vöröslenek majd erõsebben, mert lengyel vér táplálta õket.’
Fõként ezzel asszociálódik a vörös pipacsok képe a lengyeleknek. A vörös pipacs azon -
ban már az elsõ világháborúban a nyugati fronton (fõként Flandriában) elesett szö vet -
séges katonák jelképévé vált. Angliában a hõsi halottak emléknapján (Rememberance
Day) ma is kis piros szövetvirágot árulnak az utcán, amelyet flandriai pipacsnak (Flan -
ders Poppies) neveznek. Ennek neve John McCrae egy 1915-ös költeményébõl származik.
(Bart 1998: 96.) Amíg tehát a vörös pipacs Lengyelországban a második, Angliában (és
Ka nadában) az elsõ világháború emlékét idézi. 

Ugyanígy a „közös kód”5 ellenére, a hasonlóságok ellenére van még (eltérõ nyelvekrõl
és mégiscsak eltérõ kultúrákról lévén szó, hogyne lenne?) számos apróbb-nagyobb
különb ség pl. lengyel–magyar vonatkozásban is, ami adott esetben a felszínen azonos
je lentésõnek tûnõ szavak konnotációját, a mögöttes tartalmakat illeti. Hiszen a nyelvek
és bizonyos mértékben a nyelvváltozatok mögött mindig különbözõ világ(látás)ok, az
ezek közötti választások mögött pedig egyéni attitûdök húzódnak meg. Ez a szempont
per sze leginkább akkor kerül elõtérbe, ha a nyelvet egyfajta létezési módnak tekintjük,
mel lékessé válik azonban, ha a nyelvet kódolási mechanizmusként vagy épp az egyik
talán legelterjedtebb, de tudományos szempontból nem a legprecízebb definíció szerint
a kommunikáció eszközeként határozzuk meg. Ez utóbbi megközelítések viszont nem
alkal masak a beszélõk valódi nyelvi tevékenységének a leírására, hiszen a nyelvet ide a -
li zált, elvont objektumként értelmezik. Pedig egyre valószínûbb az, amit a legújabb ku -
ta tások is igazolni látszanak, hogy ti. a nyelv nem elválasztható magától az embertõl.
Janusz Bańczerowski nyelvészprofesszor írja: 

„A nyelvet nem értelmezhetjük eszközként, mivel nem kívülálló dolog az emberhez viszonyítva. A nyelv
nem létezhet az emberen kívül. Így az emberi nyelv eszközként való felfogása teljesen el fo gad ha -
tatlan. Az ember fogalma kötelezõen implikálja a nyelv fogalmát is. Az ember olyan lény, amely ter -
mé szeténél fogva nyelvileg meghatározott. A nyelv nem valamilyen kiegészítõje az embernek,
hanem konstitutív tényezõje, kognitív felszereltségének, programjának releváns eleme.”
(Bańczerowski 2008: 23.) 

Mi is tehát még a nyelv? A nyelv szerepének meghatározásához, a nyelv lényegéhez
alig ha kívánkozik a fenti fontos sorok után még valami. Talán ha ennyi: identitásunk
meg élésének egyik módja.
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Megjegyzések
1. Ez persze nem azt jelenti, hogy ne létezne nyelvi norma, amely az eredményes, a hatékony nyelv -
hasz nálathoz elengedhetetlenül szükséges.

2. A nyelvek többközpontúságának kérdésével az 1990-es évektõl – fõként a Michael Clyne szer kesz té sé -
ben 1992-ben megjelent Pluricentric languages címû tanulmánykötet hatására – kezdenek el foglalkozni
a kutatók. A magyar nyelvészetben az 1990-es évek közepén bontakozik ki heves vita a magyar nyelv
többközpontúságáról, többek között Lanstyák István, Benkõ Loránd és Deme László részvételével.

3. Bartha hivatkozik C. Barber egyik vizsgálatára, amely az Arizonában élõ, háromnyelvû yaki indiánok
egy csoportjára vonatkozott, akik a yaki nyelv mellett naponta használják a spanyolt és az angolt. A
vizs gálatból kirajzolódott, hogy a yakik kizárólag indián nyelven érintkeztek otthon az idõsekkel, a
saját korosztályukban a yakit és a spanyolt felváltva használták, míg a gyermekekhez csak angol nyel -
ven szóltak (l. Bartha 1999. 89.). Ez azt támasztja alá, hogy amellett, hogy az ún. többnyelvûek az ál -
ta luk beszélt egyes nyelveket gyakran különbözõ színtereken használják, a nyelvválasztásra számos
té nyezõ (pl. tevékenység, kik vannak jelen, vagy épp hol tartózkodnak, tehát: helyzet, helyszín, sõt a
mon dandó tartalma) is komoly hatással van. Maga a tény, hogy a yakik gyermekeikkel csak az angol
nyel vet használják, a nyelvhasználat színterének szûkülését jelzi, és azt mutatja, hogy saját indián
nyel vüket az angollal szemben maguk is alacsony presztízzsel bírónak, kevéssé hasznosnak ítélik,
ami elõrevetíti a felnövekvõ generáció nyelvvesztését, és a yaki rövid idõn belüli eltõnését.

4. Az ún. áthatásról magyar–lengyel vonatkozásban Gedeon Márta írt tanulságos cikket Lengyel–magyar
inter ferencia címen. (Gedeon 1995. 85–88.).

5. A kifejezést Kiss Gy. Csaba használta egy magyar és lengyel történelmi és mentalitásbeli pár hu za mo -
kat elemzõ tanulmányában. (Kiss Gy. 2011. 34–37.) 
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Hattinger-Klebasko Gábor

A magyarországi ruszinok kettõs identitása
(különös tekintettel a Magyarországon született ruszinokra)

Tisztelt Konferencia!
Bizonyára nincs olyan nép, amelyrõl bizton állíthatnánk, hogy történelme során ne

szen vedett volna, ne érte volna kudarc, vagy ne szenvedett volna vereséget. Azt azon -
ban meg kell állapítanunk, hogy az itt felsoroltak közül bizony több kijut a kisebbségi
sors ban élõ népeknek. Így van ez a ruszinokkal is, akik tudják, mert mélyen vallásos
nép, hogy Jézus sem ringatta lila dicsfényben híveit, pontosan ezért a ruszin nép nem
cso dálkozik szenvedésén és nem is fél a haláltól.

Igen, ez az a nép, melynek õstörténete, vagy nevezzük korai történelmének, az egyik
leg vitatottabb kérdés, márpedig természetes, hogy egy nemzet számára az egyik leg fon -
to sabb kérdés az identitás, az eredet kérdése. Mivel errõl már részletesen írtam a Ma -
gyar  országi ruszinok címû munkámban, ezért itt csak megjegyzem azt a három el kép -
zelést, amit a történészek hagyományosan elfogadottnak tekintenek a ruszinok ere de tét
illetõen:

1) Õshonos elmélet
2) Árpád vezérrel történõ bejövetel, csatlakozó népként
3) Beköltözéses elmélet
A mítoszteremtõk Laborc vezéren át, az Anjou-korhoz köthetõ Ungváron keresztül jut -

nak el a pánszlávizmus vonakodva végbevitt nyelvújításához. E romantikus el kép ze lé sek -
ben – mely a ruszin nemzeti identitástudat részeként jelenik meg – nagy szerepe van
Ano ny musnak, aki krónikájában megemlíti, hogy Árpád fejedelemmel rutének is jöttek
Pannó niába.

Még feltétlenül meg kell említenem egy nevet az õsiséggel kapcsolatban, mely – bár
a ru  szinok megkésett eredetmondájában kap szerepet – nagyban hozzájárult a ruszinok
iden  titásának megõrzéséhez, és ez a név nem más, mint Koriatovics Tódor, a podóliai lit -
ván herceg, aki a ruszin nemzettudat részévé vált.

A beköltözéses elmélet két elismert tudósa Hodinka Antal és Bonkáló Sándor abból in -
dul nak ki, hogy a gyepüelve teljesen lakatlan terület volt, elzárva a lakosság elõl. Bár a
dolog nem ilyen egyszerû, mégis érdemes ezt az oklevelesen igazolható álláspontot
bon colgatni, hiszen a beköltözéses elmélet egyik legfontosabb érve, hogy a Kárpátok in -
nen sõ oldalán olyan néprajzi csoportok élnek, mint a túloldalon, tehát: lemkek, bojkok,
huculok, kiknek nyelvük, tárgyi és szellemi néprajzuk azonosságot mutat. Nem vo nat ko -
zik ez a megállapítás a ruszinok legnagyobb csoportjára, a dolisnyákokra, akik a ru szinok
lakta terület azon peremvidékét lakják, mely közvetlenül érintkezik a magyarsággal.

A ruszinok kettõs identitását voltaképpen a török hódoltságtól számíthatjuk, hiszen
a ruszinok nyugodtan élték életüket, míg a magyarok javait törökök pusztították. Ez az
ura lom hozta meg a ruszinok számára a mûvelõdés lehetõségét, hiszen az alföldi ma -
gyar családok északon, északkeleten kerestek menedéket a törökök elõl. Ezért van az,
hogy Ung megye számos, ruszinok lakta falujában a XVII. században, túlnyomó több -
sé gé ben magyar nevû ruszinokkal találkozunk. Az 1649 évi urbárium szerint még a leg -
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észa kabbra fekvõ településeken, mint Volóc, Trosztonyica is találhatók magyarok. Így
tör tént, hogy még a nemesek közül is nagyon sok család elruszinosodott. A ma gyar–ruszin
nyelvhatártól délre ruszin telepesek jöttek a kipusztult magyar lakosság helyére, de éppen
úgy ruszinok telepedtek meg a magyaroktól északkeleten elhagyott falvakba is. Mint lát-
hatjuk, a vándorlások során igen erõs volt az érintkezés a magyarok és a ru szi nok között,
ami jó hatással volt a ruszinság fejlõdésére, kettõs identitásának ala ku lásá ra.

1657-ben Lubomirszki vezetésével mintegy 40 000-fõs lengyel portyázó csapat fosz to -
gat Bereg és Máramaros vármegyében. Azonban a ruszinság szenvedése a kuruc-
labanc háborúval kezdõdik. Az elviselhetetlen teher, amit a császári csapatok raknak a
ru szinság vállára, még erõsebbé kovácsolja a ruszinok kettõs identitását, melynek az az
ered ménye, hogy a ruszinok kitörõ örömmel fogadják urukat, II. Rákóczi Ferencet, kinek
zász laja alá seregestõl özönlik a ruszinok hadra fogható népe, várva felszabadulását a
Fejedelemtõl. Maga II. Rákóczi Ferenc így emlékszik Emlékirataiban a ruszinokra:

„Skoleba érkeztem. Megérkezésem hírére egy Kamenszky Petronius nevû jó öreg – egy szomszédos
ru tén zárdának a feje, aki gyermekkoromban karján hordozott – örömkönnyekre fakadt, és nem tud -
ván eltelni látásommal, elkísért a határokig. Mihelyt híre terjedt jöttömnek a munkácsi hercegség-
ben, alig lehet elképzelni, hogy milyen igyekezettel és örömmel tódult hozzám a nép… Ezek az
emberek gyer mekestõl, feleségestõl jöttek, és messzirõl meglátván engem térdre ereszkedtek, és orosz
módra keresz tet vetettek. Buzgóságukban és ragaszkodásukban nem csak élelemmel láttak el, hanem
haza küld vén feleségeiket és gyermekeiket, maguk beálltak a seregembe, és többé el sem hagytak… és
kinyi lat koztatták, hogy velem akarnak élni, halni.”

A ruszin nép az 1711. évi fegyverletétel után is osztozott Rákóczival szenvedéseiben,
a bukás után sem tagadta meg Fejedelmét, így joggal mondhatta el a ruszinokról, hogy
a leghûségesebb nép – gens fidelissima. 

Ma van Magyarországon hûséges falu, hûség városa, bátorság városa és még ki tudja
mi, és ki, de ilyen nyilvánvaló kijelentése II. Rákóczi Ferencnek miért nem készteti a
jövõ-menõ kormányaink egyikét sem, hogy odaítélje a „leghûségesebb nép” címet a ru -
szi noknak? Talán nem erõsítené e rang a ruszinok kettõs identitását itthon és külföldön
egyaránt?

De hogy Rákóczi és a magam igazát még jobban megerõsítsem, ugranom kell mint -
egy 130 évet elõre, az 1848-as magyar szabadságharc idejére, hogy mindenki figyelmébe
ajánl jam Kossuth Lajos szavait: 

„A történelem beigazolja, hogy a kárpátalji nép és klérus a haza iránti hûségét minden idõben ta nú -
sí totta. Meghajlom hazafiságuk elõtt. Fogadja köszönetemet, és adja át szívbõl jövõ üdvözletemet
Kár pátalja derék klérusának és vezetése alatt álló népének.” 

Ez volt Kossuth Lajos válasza 1889-ben, emigrációjában, amikor a ruszinok, Desko János
beregi fõesperessel az élen, felkeresték õt, és „a görög katolikus klérus és az orosz ajkú, de
szívben-lélekben hazafias magyar érzelmû nép nevében…” kinyilvánították, hogy vissza várják.
1911-ben Lembák Vaszil Kossuth volt koszómezõi katonája elindítja a Lajos miséket, melyek
1920-ig tartanak, mert a cseh megszállás alatt ez már hazaárulásnak számított. És itt elju-
tottunk a mai Magyarországon született ruszinok kettõs iden ti tá sá nak vizsgálatához.
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Ebben a körben talán senki sem lepõdik meg és elfogultsággal sem fog vádolni, ha
ezt a témát Komlóska körül fogom körbe járni. Nem mintha nem tehetnénk ezt meg Ma -
gyar ország több más településével, mint például Miskolc–Görömböly, Sáros patak-
Végardó, vagy éppen Mucsony, Tolcsva, Bodrogkeresztúr és hasonlók vonatkozásában.

Komlóska elsõ írott említése 1396-ból származik. Az idén 615 éves település ha tá rá -
ban található Solymos várának romja, ami késõbb Rákóczi–vár lett. 1592-ben állítanak
temp lomot Szent Anna tiszteletére. Az 1646-os névjegyzék és a Mária Terézia-korabeli
urbáriumok a lakosság egy részének folytonosságát bizonyítják. A lemk nyelvjárást
beszélõ komlóskai lakosság õsei 1720 után érkezhettek a faluba, ahol a korábbi ruszin
beköltözésbõl még élt néhány család. 1773-ban görög rítusú parókiával rendelkezõ szláv
nyelvû településként szerepel. 1806-ban a templomi prédikáció nyelvét is feljegyezték,
ami a ruszin nyelvû volt. Fényes Elek a XIX. század közepén a korabeli szóhasználattal
élve orosz – azaz ruszin – lakosságúnak említi Komlóskát. Az 1880-as népszámlálás ada-
tai szerint Komlóska 89,68%-ban tót (ma szlovák) többségû település. Mindez nem szo-
katlan jelenség, hiszen ekkor Zemplénben ruszin települések sorát szerepeltetik tót ként,
ami a szlovák–ruszin nyelvhatár elmozdulását jelzi, és a szlovák nyelv ter jesz ke dé sé nek
hatására Zemplénben sorra tûnnek el a ruszin települések. Komlóskát azonban nem
zökkenti ki ez a tendencia identitásából. A XIX–XX. század fordulóján az or szág ban
lezajló magyarosodás sem jellemzõ a falura. Identitásában szilárd, fiatalos szer ke ze tû,
nyelvében élõ, 97%-ban görög katolikus, földrajzilag elzárt közösségként marad meg a
település egészen az 1960-as évekig.

A görög katolikus egyház fenntartásában mûködõ elemi népiskola anyanyelvre utaló
adatai az alábbiakról tanúskodik: 1942-ben a tanulók 96,27%-ának nyelve ruszin, 1945-
benez az adat 94,87%-ot mutat a ruszin nyelvûek javára. A nyelv átadásának elsõszámú
eszköze a család, a közösség, valamint az egyház és az iskola, mely utóbbi hozzájárult
ahhoz, hogy a gyermekek valamilyen szinten (többségében éppen csak) elsajátítsák a
magyart. Jól látható ezekbõl az adatokból, hogy a két világháború közötti idõszakban
sta bil identitástudatról beszélhetünk Komlóskán. A II. világháborút követõen ezt a te le -
pü lést sem kerüli el a lakosságcsere. Minden ellenkezõ híreszteléssel szemben a ki te le -
pü lés Komlóskán nem volt erõszakos, a 64 család önkéntesen távozott egy jobb gaz da -
sági feltétel reményében. Ez azonban jelentõs mértékben csökkentette a falu lélek szá mát,
hiszen a 30-40 év közötti férfiak családtagjaikkal együtt távoztak. Nem volt ez más ként
e sorok szerzõjének a családjában sem, amelybõl heten távoztak el. A bajt tetézte az az
ad minisztratív döntés, mely ugyan ebben az idõben a hazai ruszinságból szlovákot „csi -
nált”. A rokonság révén kialakult kötõdés és az adminisztratív döntés identitászavart
oko  zott a környezetében egyébként is csak „tótnak” nevezett ruszinság körében. Ez a
szán  dékosan téves nemzetiségi besorolás magával hozta a komlóskai szlovák iskola
létre hozását, a szlovák–ruszintudat összemosódását, a kettõs identitás kialakulását. A hely -
zet elfogadását segítette, hogy a kisebbségek támogatásban részesültek. Csak is ennek és
a kommunista rendszernek tudható be az az 1960-ból származó statisztikai adat, mely
szerint Komlóska lakosságának 89,2%-a szlovák, ruszinnak pedig senki sem vallja magát.

Az 1941-es évben a fent említett adminisztratív intézkedés hatására az 1920-as év
91,32%-os ruszin jelenlét a faluban lezuhan 15,40%-ra, miközben az országos statisztikai
ada tok a ruszinokat a második legnagyobb létszámú nemzetiségeként tartja számon.
Hozzáteszem, hogy ebben benne van a visszacsatolt területek ruszinjainak a létszáma
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is. Gondolhatnánk, hogy ezzel  egy identitás–erõsödés indul meg, azonban ez nem kö -
vet kezik be Komlóskán, mert 1941-tõl, 2001-ig tehát hatvan éven át szovjet sugallatra, vagy
in kább parancsra a ruszinság mint nemzetiség megszûnik a keleti–blokkban, kivéve  a Ju go -
 szláviához csatolt  ruszinokat, ott államalkotó tényezõ, nyelvük elismert állami nyelv.

Érdekes az a statisztikai adat, amit már fentebb említettem 1941-bõl, ahol  a ruszinok
15,40%.ban vannak jelen Komlóskán, mert ugyan az adatok 1990-bõl nem említik a ru -
szi  nok jelenlétét a faluban, de az a tény, hogy a ruszinok identitásának újraélesztése érde -
kében létre jött a Magyarországi Ruszinok Szervezete 1991. május 3-án, meghozta azt az
eredményt, hogy az idõben akkor rendezett népszámlálás  az 1941-ben  meg tar tott hoz
hoasonló ért éket mér. A 2001-es év eredménye: 15,45% az 1941. évi 15,40%-al szem ben.

Az 1960-as években beindult Komlóskán is a falu átalakulása. A javuló közlekedés
meg hozta az ingázás lehetõségét, így az elvándorlást is. A továbbtanulás, az el köl tö zé -
sek a vegyes házasságok Komlóska lélekszámának csökkenését hozta magával, és ezzel
el indult a magyarosodás folyamata, a kétnyelvûség, ami sokak számára jelent kettõs iden -
ti tást, sõt a szlovák nyelv hatása alatt állók számára a hármas kötõdést.
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Rostás-Farkas György

Gondolatok a cigány identitásról 
és kultúráról

A cigányság kulturális eredményeirõl, igényeirõl kellene szólnom. Elsõként mégis in -
kább az identitásról, az önazonosság meghatározásáról és vállalásáról szólnék. Ez most,
a népszámlálás kapcsán újult aktualitást nyer.

Ki a cigány? Mi a cigány? Etnikum? Nemzetiség? Az önmeghatározás minden nép
szá mára társadalmi szükséglet. Különösen felerõsödik ez az igény a válságok idején,
mint a mai korban is.

Az én megközelítésem a cigányságát büszkén vállaló, hagyományait õrzõ, és to vább -
adó, de kettõs identitású emberé.

A cigányok önmeghatározása ellentmondásos. „Amennyire cigány vagyok, annyira ma -
gyar is!” – mondják sokan. Én magam is, ahogy ezt már megvallottam. Se ci gány sá gom,
se magyarságom ne vonja kétségbe senki. De a „cigány” mint olyan, mindaddig csak sze -
mé lyes élmény maradhat, amíg a köztudatban a „cigány” fogalom oly sokfélét jelent. 

Hazánkban ma tudományosan „a cigányság etnikum, mely sajátos történeti és társadalmi
múlt tal rendelkezik”. A kettõs identitástudat bennem harmóniában van, de magyar voltom
mel lett cigányságom sem óhajtom megtagadni soha. 

Minden nemzet büszke az anyanyelvére, nemzetiségére, eredetére, kultúrájára, er köl -
csére, hagyományvilágára. Különösen érzékenyek erre a kisebbségi sorban élõk, kö zü -
lük is azok, akik õrzik szívükben, személyiségükben népük öntudatát, kultúráját. Akik
nem akarnak asszimilálódni, vagy fölolvadni a köröttük élõ többségi nemzet tengerében.

A saját nyelv, a saját kultúra, a saját hagyományok a nemzetiséggé válás irányába mu -
tat nak. Csakhogy ahhoz, hogy egy népcsoport nemzetiséggé legyen, anyaország szük-
ségeltetik. A bizonyítottan óind eredetû cigányság anyaországa India lenne. India nem
is zárkózik el tõlünk, de maga is oly soknemzetiségû ország, hogy nemigen vár ható el
az anyanemzet volt vállalása.

Mivel a cigányságot az õt körülvevõ népek a történelem folyamán majd’ minden eset -
ben perifériára szorították, leértékelték, életükben más értékek váltak meghatározóvá,
ame lyek gyakran disszonanciába kerültek a körülöttük élõk törvényi és erkölcsi elõ írá -
sai val. 

Így alakulhatott ki az az ellentmondásos helyzet, amelyben a cigány embernek a „ci -
gány ság” kategóriájához fûzõdõ érzelmi viszonyulása más, ha „maguk között” vannak,
más, ha „magyarok” között, hivatalos, vagy nem hivatalos helyen. Nehéz vállalni a cigány -
ságot olyan közegben, ahol a negatív elõítélet az uralkodó.

Az utóbbi idõben egyre gyakrabban találkozom olyan tanult, jól képzett cigány fia ta -
lokkal, akik nem vállalják cigányságukat. Vajon még mindig úgy érzik, születésük miatt
hát rányos megkülönböztetésben lesz részük? Talán szégyellik népüket, s mindazt, ami
a köztudatban a cigány szóhoz, mint jelzõhöz kapcsolódik?

Lehet, hogy egyszerûen csak gyökértelenné váltak, mert nem volt szerencséjük a mi
õsi kultúránk családi örökségét megkapni. A sors iróniája, hogy a világ többnyire mégis
ci gánynak tartja õket. Összesúgnak a hátuk mögött…
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Nehezíti a helyzetet az is, hogy a magyarok körében is felvetõdnek identitásgondok
– gyakori a kérdés, hogy ki is a magyar, milyen is a magyar. A nemzetben való hit az,
ami segíti a kérdés megoldását, megélését. Nem politikus dolog ütköztetni a cigány és
a nem cigány kérdést, és nem is hálás. A cigány ember olyan közegben keresi a múltját,
amely az identitás szempontjából nagyon is bizonytalan. (Gondoljunk a „nyelvében él a
nem zet”, az „állam a nemzet” stb. kitételekre.) Nem könnyû feladat tehát a cigányság
iden titásának megtalálása, elfogadtatása.

Egy hazában élünk, de az együttes biztonságért sokat kell tennünk mindkét részrõl.
El kell ismerni a cigányság létét, jogait. Joguk van az élethez, de kötelességük figyelembe
ven ni a jogok mellett a kötelezettségeiket is. A történelmi-társadalmi múlt magyarázatot
ad, de felmentést nem adhat. A cigány népnek kötelessége ugyanúgy élni, mint a nem
ci gányoknak. Kötelessége? 

Ebben nem vagyok biztos. Még akkor sem, ha a jogszabályokat és a társadalmi
együtt élés szabályait betartandónak ítélem. Ugyanakkor elengedhetetlennek tartom
meg õrizni és továbbépíteni, újjászervezni hagyományainkat, azokat a szokásokat, ame -
lyek emberileg is értékesebbé tesznek bennünket a magunk és környezetünk számára.

Az Unesco 1989. november 19-i párizsi közgyûlésén ajánlásokat fogalmazott meg a nyelv,
a hagyományos kultúra és folklór védelmében. A dokumentum kiemelte, hogy az egye -
temes emberi örökség részeként a hagyományos kultúra a népek és társadalmi cso por tok
közötti távolságok csökkentésének, valamint a kulturális identitás ér vé nye sí té sé nek eszköze.
Vallom, örökösei és hordozói vagyunk egy olyan kultúrának, amelyet mi teremtettünk

meg, mi õriztünk meg évszázadokon át, ez a romani kultúra, aminek létét néhányan még
a cigányok közül is kétségbe vonják, mondván nem létezik egységes cigányság, tehát
nincs egységes cigány kultúra sem. De vajon létezik-e egységes magyarság? Ennek el le -
né re senki sem vonja kétségbe a magyar kultúra létezését.

Hogyan várhatnánk el, hogy a többségi társadalom kíváncsi legyen a cigányság érté -
keire, ha mi sem védjük azokat? Ha a cigány fiataloknak sem tanítjuk meg a nyelvet, ha
õk sem ismerik a költõinket, íróinkat, muzsikusainkat, énekeseinket, akkor honnan tud -
ná nak róluk a nem cigányok? Itt élünk több mint ötszáz éve, és nem ismernek ben nün -
ket. Ezen változtatni kell!

„Amelyik nép elveszíti nyelvét, kultúráját az eltûnik a népek tengerében.” Szinte hal -
lom a kérdést; kinek érdeke, hogy nyelvünk és kultúránk éljen és virágozzék?

Itt és most kellene felsorolnom eredményeinket, kultúránk neves képviselõit, mind -
azt, amivel a cigányság hozzájárult az egyetemes emberi kultúra gazdagításához. Mél -
tán lehetünk büszkék nagy elõdeinkre és kortársainkra is a legkülönbözõbb mû vé szeti
ágak terén. De sorolhatnám itt mindazon cigány mesterembereket is, akik szakmájuk
kiváló képviselõiként értéket teremtettek és közvetítettek a századok során. Vagy azo -
kat a sokszor névtelen hõsöket, akik a nehéz történelmi idõkben részt vettek a ma gyar -
ság szabadságküzdelmeiben…

A közös útról gondolkodom, az adott reális történelmi esélyekrõl. A közös azt is je -
len ti, hogy kölcsönös, mégpedig mind a két fél részérõl. A beolvasztás politikája, amire
a távol- és közelmúlt története is számos szomorú példát szolgáltat, sok-sok ta pasz ta la -
tot halmozott fel, s számtalan praktikát ismer.

Újabb kérdõjel; vajon hány generáción keresztül maradunk meg cigánynak kultúránk,
nyel vünk, hagyományaink ápolása, intézményes képviselete nélkül.

87

A történelem faggatása



Az MTA székházában a cigány értelmiségiek találkozóján Orbán Viktor 2008. április
11-én a következõket mondta: 

„A cigány kultúrának intézményekre van szüksége. Nem egyszerûen támogatásra, nem egyszerûen
ösz töndíjakra, hanem egy saját intézményrendszerre. Olyan intézményrendszerre, amely ezt a kul -
túrát elismeri, ápolja, és hosszú távon garantáltan fenntartja… szeretném Önöket afelõl biztosítani,
hogy ha a csillagok állása számunka kedvezõen változik, akkor ezt a kulturális autonómia in téz mény -
rend szert Önökkel együttmûködve, reményeim szerint az Önök elõterjesztései és javaslatai alapján
fel fogjuk majd építeni.” *

A csillagok állása, úgy látszik, mégsem kedvez számunkra, mert az ígéret eleddig
nem valósult meg. Én mégis remélem, talán sikerül megérnem, hogy saját múzeumunk,
szín h ázunk, kutatóközpontunk és nyelvi mûhelyeink lesznek!

Legyen múzeuma a cigányságnak, legyen színháza, kutatóközpontja, legyenek kul tu -
rá lis intézményei. Legyenek sajtóorgánumai. Kulturális autonómiáról csak akkor be szél -
he tünk, ha az említett intézmények biztosítottak lesznek számunkra.

(Szerzõ írásban küldte meg hozzászólását, a szerk.)
___________
* Idézet Orbán Viktornak a Cigány Értelmiségiek Országos Találkozóján 2008. április 11-én, az MTA 
szék házában megtartott beszédébõl.
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Damdinszürengín Urjanhaj

1940-ben született Mongóliában, Szelenge megyében. Költõ, író, Mongólia legismertebb és
leg elismertebb költõje. 1979-tõl a Mongol Írószövetség, valamint a Mongol Mûfordítók Szö vet -
sé gének elnöke. 2002-tõl a Mongol Tudományos Akadémia tagja, 2003-ban egyik verséért a leg -
ran gosabb irodalmi elismerésben, a Kristály-díjban részesült, az év költõjévé választották. Köl -
té szetét a filozófiai irányzatok, valamint az õsi természeti népek hiedelemvilága határozza meg.
Jelen tõsek esszéi, filozófiai költeményei, drámái, énekei. Családját tragikus körülmények kö zött
vesztette el, és ez az érzés meghatározó lett szimbólumaiban és szóképeiben. Mongóliában né -
hány szerzõ mûködtet csak blogot, de Urjanhaj többek között arról híres, hogy semmilyen mo -
dern eszközt nem használ – sem mobiltelefont, sem internetet, de még számítógépet sem. 

* * *
Minden út szemfényvesztõ ígéret.
Minden elhitt igazság hízó habbuborék.
Ma kisimítom a Nap ráncát.
Mi hátramarad: lassú Éj!
Vele eleven gondolatban
Valamire való valóság sem akad.

Szilánkos égen
Támaszok nélkül kolduló Isten.
Történet... amely felett az ember 
Csupán puszta földre vetett bolygó
Csontalak.

Hol az utat mutató Halál?
Karma! Karma!
Tisztátalan lény!
Hol a kölcsön? Merre vagy?

Minden út minden próbálkozás.
Minden elhitt igazság hízó habbuborék.
Ma kisimítom a Nap ráncát.
Mi hátramarad: végsõ kétségbeesés!
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* * *
Anya,

hogy szaladtál,
könnyeket gyûjtve
öleltelek, öleltél,
mint fûszál a lábadat,
körbe fonva ültünk,
elveszett emlék, egy pillanat
örvény, forgó a hajban,
tejjé cseppenõ könny az arcon,
az arcról aláhullva
vízként elszaladt.

Anya,
mikor ajkadat mozgattad.

Mit csinálsz! Mit csinálsz! 
Tapasztalás, tapasztalat,
ó kárba veszett
felhõket emésztõ tûz,
sárgult, száradt fû,
könny 
tej
víz...
lobogó ég
köldökén ébredõ
mindenség…

Hamu volt, álomharmat,
billogoz a hajnal.



* * *
Pusztán, egyedül,
öltésekkel tûzõ bánat
vadrozs, cigánybúza,
harmatban ázó gyermekeit
hátán hordja,
kapkodó csillag,
aluszékony szél
törli arcom,
szakadékban, kõszálon 
bagoly sír
hadd sírjon...

Baigaagui Alchoor

Baigaagui Alchoor (1977–) mongol költõ, drámaíró. A kora gyerekkorában történt ese mé -
nyek meghatározóak költészetében. Árvaként egy buddhista kolostorban nevelkedett, a szerzete-
si rend elhagyását követõen tanulmányait Ulánbátorban és Berlinben végezte. Itt ismerkedett
meg Heidegger filozófiájával, amely – akárcsak Urjanhaj költészetében – több versében is vissza -
kö szön. Képeiben, motívumsoraiban erõsen képviselteti magát a német filozófus. Színdarabokat,
kí sérleti színdarabokat és filmnovellákat ír.

Létfejtõ 
Hunyorgó magány, téged vártalak,
s hogy itt voltál,
tenyerem õrzi vénülõ utadat,
õrizõje voltál a mindent elemésztõ
éjnek,

tétova,
lassú léptek,
ásító kapuk tornáca,
kezdete van a felejtésnek.

A harangok örök mozdulatlanságában
álmodó jelen,
fel-felvillanó gyáva kétségek között
állandósuló, néma gyötrelem.
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Tövisek
Hajnal 

tört szarvú Hold
telelõ földtaraj hasad

tejet önt árnyára
kézfejen fakó pillék
csillaggyújtó alvó bárány
vászonba csavart 

párnahaj...

Úton
Kong, kong a harang távol,
Hantokon surranó 
Áldó álom,
Árnya-szegett kései árva,
Emlékem végtelen járása,
Zúgó folyamként töri át
Szívemnek belsõ templomát.

Árva árnyak táncát járom,
Szelek imáját mormolva állom,
Míg õ ködbõl hajót fon nekem,
Vitorlát bont újra 
A háborgó tengeren.

Ki az? Ki szól?
Lélek? Világ? Isten? 



Heidegger erdeje
„Wir kommen nie zu Gedanken.

Sie kommen zu uns.”

Martin Heidegger

úttalan szórt unalmak
zavaró bizonytalanság
a semmist dicsõítõ
ámító önfeláldozás

újra és újra

egy eszmélõ ének
pillanat távolsága
a hazavitt emlékezésnek

újra és újra

magában forgó gondolat
keskeny az ösvény és ingatag
gyökeret eresztenek az emlékek
az utak mindig visszatérnek

újra és újra

a megfelelésre késztetés
félelem hogy kudarcot vall
egy kitekintõ ölelés
magasztos tölgyet köszönt
lemondásra biztató
feloldást hallgatagon hordva
járása végesség
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újra és újra

jelenlevõ a jelenlét 
szótlan a szó
a tartózkodás igazsága

újra és újra

fogva tartó kiválasztás
borítsa lángba
a mélység õrzõit

újra és újra

fák törzsei közt suhogó szár-
nyak
lassúságában összezárva
nõ a bölcsesség nagysága

újra és újra

már megint mögöttünk jár
aranyos színben tetszelgõ
pókhálófonál



Narának
Csöndköntösöm mélyén hallgat egy dallam, 
Hívtam, 
jött is, 
nagy karimájú felhõkalapban. 
Nem láttam már oly rég. 
Lombkabátja gombjai kék színû ég. 
Vállain három picinke cinkefiók, 
Zsebébõl folyton harkály kopog, 
Lába elõtt napsugarú sárgarigó szalad,
Szelíden rám néz, s nagyokat kacag: 
– Jöjj! Gyere fel a dombtetõre! –
Mentem, mentünk, s hogy ottan – vállvetve ülve –
hosszan nevettünk
Múltra, Jelenre, Jövõre. 

________
(Nara: nõi személynév, jelentése Nap – a ford.)

(Törcsi Levente Balázs fordításai)
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HORVÁTH SÁNDOR

PAULIK ANTAL

POPOVICS TIBOR



Adamik Tamás

Juhászkutyámhoz
Maxi, ma rád gondolok.
Annyi év után csak most jutottál eszembe.
Nem is tudtam, hogy ily sután forog az agy.
Vadul rohan a távoli jövõbe nézve,
s egyszer csak megtorpan, hátra bámul.
Hány kutyát láthattam én is évrõl évre,
de egyik sem lobbantotta föl elõttem képedet?
Ma azonban láttam valamit,
valami alaktalan öklömnyi férget,
egy vénasszony vonszolta,
felöltöztetve.
Elrémülve megálltam.
Az összeaszott korcs kutya
bukdácsolva cammogott elõttem.
Élettelen szemében nyoma sem volt a tûznek.
Lankadt füle fonnyadtan lelógott.
Egész testén nem volt egy ép tag.

Régi barátom, Maxi, téged látlak
megcsúfolva e szörnyben!
Ó, amikor még együtt tereltük
a tengernyi nyájat!
Hány sötét éjjel voltál a társam
szeles viharokban.
Csak szóltam, s máris akár
a büszke sas, repültél,
és összeterelted a szétszórt nyájat,
én meg csak heverésztem a fûben.
Ó, ez a megrontott kutya is éppen így
repülhetett volna,
de úgy tetszett egy emberi szörnynek,
hogy rútabb legyen a ronda halálnál.

Jaj, ez szívtelen nagy város mily könnyen
pusztítja a testet és a lelket!
Bizony én is alaposan elváltoztam
füstös levegõjét szíva.
Most, ha meglátnál, Maxi,
mint idegent megugatnál.
Szemüveg csúfítja az arcom,
s a hajam is hullik már.
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Néha úgy nyomja vállam a gondok sokasága,
hogy belerendül a térdem.

De állok kõkemény hittel,
mert metszõ tavaszi szél edzette az arcom,
friss levegõt árasztó éjszakák csillagai
szívembe vésték a törvényt,
és megtanított mosolyogni a telihold.

Szofia
Miért kereslek tégedet?
Miért szeretlek tégedet?
Ha tudnám. Ha tudnám.

Mindig csak feléd révedek.
Mindig csak véled ébredek.
Jaj, de jó! Jaj, de jó!

Már szinte látlak, s nem te vagy.
Ölelnélek már, s messze vagy.
Jaj, de fáj! Jaj, de fáj!

Grandpierre Attila

Mágikus Karácsony
Karácsonyi éjjel csillagok zenélnek
Napköszöntõ fénnyel égig érõ tûzzel
Megnyílik az égbolt ilyen szép még nem volt
Zene hallik az égbõl az ég kellõs közepébõl
Haj regõ rejtem Haj regõ rejtem
Csodafiú szarvas Csodafiú-szarvas

Ahány szõre szála annyi csillag rajta!
Minden ember érzi, a Tejút a földre leszáll!
Karácsony jön Karácsony jön Karácsony jön újra
A lélek énekel beszél minden csillag
Haj regõ rejtem Haj regõ rejtem
Csodafiú szarvas Csodafiú-szarvas
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Ki vagy, eltûnõ nõalak?
Kamaszként már úgy vártalak.
Miért hívsz? Miért hívsz?

Mikor súgod meg, merre jársz?
Mondd meg már végre, merre vársz!
Hallgatom. Hallgatom.



Hajnali napsugár idehoz a földi tánc
Emberi testet ölt az égi fénysugár!
Hozzál tavaszt, hozzál tavaszt, hozd el ma hajnalra!
Hozzál tavaszt, hozzál tavaszt, hozd el ma hajnalra!

Hajítsd fel magasra, kapjon sólyomszárnyra!
Sólyom, szállj magasra, rikolts a hajnalba!
Hozzál tavaszt hozzál tavaszt hozd el ma hajnalra!
Hozzál tavaszt hozzál tavaszt hozd el ma hajnalra!

Hoztam nektek minden szépet! Muzsikával fényességet!
Regöljük meg a jövendõt! Hozz boldog új évet!
Haj regõ rejtem! Haj regõ rejtem!

Apám igaz fia lettem
Apám igaz fia lettem
Apám szíve dobban bennem
Ha volt valaki halhatatlan
Apám az, ahogy szívem dobban
Az õ érzése süt belõlem
Érzem, õ érez bensõmben
Sejtjeimben õserõ él
Õseimbõl öröklét kél
Mert õserõt örököltem
Mikor apám fia lettem
Az õserõt megõrizte
Õseitõl örökölte
S õk az örök õserõtõl
Ezt a verset is õ írja
Ott a végtelenben súgja
És én teljes életemmel
Szítom ezt a tüzet bennem
Hogy örökké világítson
S tõle ragyogjon az otthon
És az egész életemben
Az élet vadsága lobogjon bennem
Fölfakad erõm a végtelenben
Valóságörvénnyé válik kint és lelkemben
Valósággá, ami élni fog, míg világ a világ,
Most és mindörökké 
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Seredjuk Péter

Találkozások – Pilinszky Jánossal
„Hányféle találkozás Istenem
együttlét, különválás, búcsúzás!

Hullám hullámmal, virág virágtól.
Szélcsendben, szélben

mozdulva mozdulatlanul ”

Pilinszky János: Találkozások

Gondolom, többen feltették már a kérdést maguknak, miért és fõleg miként történt,
hogy az egyhangúan rohanó hétköznapok egy-egy eseménye évek, évtizedek múltán
kü lönlegesen érdekessé válik, felértékelõdik.

Pilinszky Jánossal már kisiskolás koromban megismerkedtem, bár ez az ismeretség
ko rántsem tudatosult bennem. Egyike volt azoknak az ismerõsöknek, akik – mint ké -
sõbb megtudtam – a Rákosi-idõ kényszerû hallgatással és suttogással teli idejében, ke -
reszt apámmal, Possonyi Lászlóval együtt kijöttek hozzánk Pasarétre, hogy a béke csön -
des szigetén egy kis friss levegõt szívjanak azokkal együtt, akik menedékként rend sze re -
sen nálunk találkoztak.

Gyakorta fájdalmas emlékek felidézésével telt az idõ. Régi és új sebeket gyógyított a
gond  talan közösség. Szó esett a pár éve befejezõdött ostrom alatt végleg elbúcsúzott
hoz zátartozókról, az idegenbe kényszerült barátokról és a nemkülönben nehéz hely zet -
ben itthon maradottakról. Volt, aki csuklóján látható bilincsnyomokkal jött el hozzánk,
és volt, aki külsõleg nem látható súlyos sebbel érkezett, mint Sermage gróf, akinek föld -
birtokai, házai, állatai és teljes vagyona Battonyánál Magyarországon elsõnek került a
szovjet közösbe. Utánajött rokonsága, a Beliczay család három gyerekkel, hogy az alföl-
di kitelepítés elõtti utolsó éjszakát nagybátyjuknál töltsék.

A mindennapi iskolai zászlófelvonások és zászlólevonások között a miniszterek gyer -
mekeivel együtt jártam a Fenyves utcai iskolába, ezután úttörõ nyakkendõben álltam õrt
a Pasaréti téri Ferences templomban nagypénteken Krisztus sírjánál. Ez volt e kor fur -
csa kettõssége.

Hajnalonként a hatórás, fél hetes miséken ministráltam, szigorúan vallásosan nevelõ
nagy mamám utasítására, mondván, kora reggel nincs ministráns. Hívõk sem voltak,
csak a mindennap a hátsó sorban térdeplõ Mária fõhercegnõ és komornája, a grófnõ.
A hajnali misére jöttek, mert reggel hétre a TÜKER-telepre mentek kis kézikocsijukkal fát
és szenet szállítani a jobb módú családoknak. Pár év múlva eltûntek, egyesek szerint éhen
haltak. Remélem, hogy 1949-ben õket is kiengedték Ausztriába, mint Sermage gró fot.

Se szeri, se száma nincs azoknak az egy idõben megélt idõknek és történéseknek,
me lyeket késõbb, már felnõtt fejjel, Pilinszky Jánossal visszaidéztünk, s amelyek meg ala -
poz ták késõbbi kölcsönös szimpátiánkat. Természetesen õ hozzám képest, már a ge ne -
rá ciós különbség miatt is, sok mindent személyesen átélt. Különös gyermekkorát, a
hábo rú szörnyûségeit, a hallgatásra ítéltség nehéz éveit. Szerencsére korunk ci ga ret ta -
ellenes világát nem érte meg.
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Nem ok nélkül kezdtem Pilinszky János Találkozások címû versének soraival, mert a
mi kettõnk találkozása oly régi és az évek során oly sok szállal szövõdött össze, hogy
eze ket a szálakat korai halála sem tudta széttépni, csak megfeszíteni.

1963-ban találkoztunk ismét nevelõapám, Kósa György zeneszerzõ, zongoramûvész
Maros utcai mûtermében, akinek figyelmét Pilinszky János verseire édesanyám hívta
fel. Szomorú emlékei miatt jól rezonált a versekre, és többet megzenésített közülük. 

Évekkel késõbb Possonyi László hívta fel János figyelmét rajzaimra, képeimre, és ek -
kor együtt meglátogattak a Maros utcai ház hatodik emeleti kis mosókonyhájából ki ala -
kí tott mûtermemben. Lelkesen mutattam készülõ kiállításom egyes képeit, erõt adott,
hogy valakit – nem is akárkit – érdekli a sorsom, mûvészetem. Beszélgettünk a pá lya -
kez dés nehézségeirõl, a 60-as évek végén erõteljesen érvényesülõ három T-rõl (a tá mo -
gatott, tûrt és tiltott mûvekrõl), ami János szerint a háromról ötre fokozható (túlértékelt
és tudomásul sem vett) kiegészítõ kategóriákkal. Elmeséltem, hogy a kiállításra fe le sé -
gem mel együtt éjjel kereteztük a képeket, mert egyéves kislányom, Évike akkor nyu -
god tan aludt, és így zavartalanul dolgozhattunk. 

A kis féldecis üvegekbõl közben a barackpálinka elfogyott, Laci bácsi és János ci ga -
ret táztak, én pipáztam, és a gomolygó füstben úgy ültek mûtermem sarkában, mint az
Olimposzon az istenek.

1968 novemberében nyílt meg kiállításom az ötödik kerületi Nõtanács helyiségében.
A megnyitást, amit hozzám hasonló izgalommal várt minden barátom, hozzátartozóm,
a fõiskolát nemrég befejezett barátom, Krizsán István vállalta. Ekkor érkezett meg a
Mester, Z. Gács György festõmûvész, a Fõiskola tanszékvezetõ tanára, aki a képek lát-
tán saját, spontán elõtörõ szavaival nyitotta meg a kiállítást. Ekkor föllélegzett minden-
ki, mert a lektorátusi zsûri nélküli képeket bármikor leparancsolhatta volna a hatalom a
falak ról, ahogy ez 1986-ban a Margitszigeti Termál Hotelben rendezett kiállításon a
„Hadak Útja” címû képemmel megtörtént.
„Látomásos mûvészet ez, egy világkataklizma vagy remélhetõleg egy ujjá vajúdott világ te rem -

tés értelmében. Mintha a világ felfedezetlen titkait akarná megsejtetni vagy kiserkenteni a töp -
ren gõ emberbõl, hogy õ is segítsen a kibontakozó új világ bábújaként lelki odaállással. S az egész -
ben a legfontosabb az odaállás és a mellészegülés, amit a fiatalság provokatív erejével sikerül
belõ lünk kicsikarnia.” – írta Possonyi László a kiállítás képeirõl. 

Jánost – mint késõbb elmondta – az õszinte légkör, a fiatalos lendület és az fogta meg,
amit Laci bácsi a fiatalság provokatív erejérõl írt. Szinte észrevétlenül, immár a falon,
ismét megnézegette képeimet, felkeltették érdeklõdését a rajzok keletkezésének kö rül -
mé nyei és azok technikája, és úgy éreztem, hogy rendkívül mély, egymást megértõ
mély ségekben tudtunk beszélgetni. Beszélgetésünk arra inspirálta, hogy mintegy útra -
va lóként leírja nekem az alábbi pár sort: 

„Kedves Péter, megnyilatkozni – azt hiszem – megnyílást jelent, ahogy beszélni, igazán beszélni:
hall gatást, meghallgatást. Röviden nyitottságot. Te ismered ezt a beszédet és ezt a hallgatást, mely
több, mint mi vagyunk.”

Ettõl a naptól kezdve többször eljött a Maros utcai mûtermembe, most már cél za to -
san, azért, hogy láthassa, hogyan rajzolok, miként készülnek lavírozott tusrajzaim. Ami -
kor én rajzoltam, a rajzokat rögtön meg is mutattam, amit érdeklõdéssel megnézett, kü -
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lö nösen, amikor egy-egy általa mondott szóra, jelzõre rajzban reagáltam (kövér, bánat,
pri bék, félelem, hideg). 

Késõbb sokszor gondoltam arra, hogy ezek mintha kísérletek lettek volna. Nagy ér -
dek lõdéssel figyelte a lavírozott tusrajzok készítésének technikáját, az idõt, amíg egy-
egy száradás között várni kellett, hogy a rajz ne a technikából adódó tasisztikus szép sé -
get adja, hanem a szándék szerinti kifejezésnek legyen megfelelõ segédeszköze. Nézte,
hogy mit kell még hozzátenni, és mikor kell abbahagyni. Nemegyszer õ is megpróbált
raj zolni, ezeket egy-két kivétellel elvitte, de néhány kísérletét nálam hagyta. Sajnos több
– fõleg régi aktrajzommal együtt a Maros utcából való elköltözésem idején – nyom ta la -
nul eltûnt, „lomtalanították”.

Egy alkalommal gépelt lapokat hozott. Nem gyújtott cigarettára, csak megállt a mo só -
konyha szürke falánál – mintha maga is a falból lépett volna ki –, és egészen halkan el -
mondta nekem a Harbach 1944 és a Vacsora címû versét. „Ezeket itt hagyom, olvasd majd
el” – mondta, majd leült, rágyújtott, és pillanatok alatt a füstfellegben ki tudja, hol járt. 

A spirituális világ rendkívül vonzotta, és mellette a kezem alól soha nem látott arcok
a távolból, különös tájak és fantasztikus világok bukkantak elõ. Jelenléte soha nem feszé -
lye zett, inkább inspirált. Észrevette, hogy a rajzolás nálam egy bizonyos állapot. Tán
nem is én rajzoltam, hanem valamilyen erõ rajzolt velem. Többször mondtam neki, azért
kell rajztudásomat fejlesztenem, hogy ennek az erõnek én jó eszköze lehessek. Amint ott
ült, hirtelen, egészen váratlanul megkérdezte: 

„Mondd Péter, nem félsz sokszor leszállni a mélységbe, a tudatalattiba? Mi történik, ha egyszer nem
tudsz visszatérni?” 

Atyai-baráti féltése, tudom, jogos volt, de az ifjúság bátorsága miatt ilyesmire soha
nem gondoltam. Abban az idõben készítettem illusztrációkat John Updike Szegényházi
vásár címû kisregényéhez. Ezeket a rajzokat õ is látta. Nem sokkal ezután megszülettek
az elsõ Pilinszky-illusztrációk, amelyeket mûtermemben szándékosan szanaszéjjel hagy -
tam. Mikor legközelebb Laci bácsival együtt szüleimnél volt látogatóban, búcsúzás elõtt
feljöttek hozzám, és rövid beszélgetésünk közben egyszer csak János azt mondta: „Te,
ezek nem az én …?” „De igen, válaszoltam, megrajzoltam róluk egy-két gon do la to mat.

Nincs arra szükség, hogy e rövid emlékezésemben mindenrõl szó essen, a fény ké pe -
zés rõl, a százéves üvegnegatívokról, melyeket mûtermemben megcsodált és a többi kö -
zös szálról…

A 70-es években már sokat utazott, nekünk megszületett második kislányunk, Rita,
és a mindennapi megélhetés gondjai miatt kevesebbet találkoztunk. Sok tanácsot adott,
különösen témaválasztásomat illetõen. Õ mondta, hogy a Bibliát vegyem elõ, és azóta a
biblikus téma mûveimben jelentõs szerepet kapott. Jánossal való beszélgetéseim akarva-
aka ratlanul engem mindig az Istenhit megerõsödése felé vezettek.

Most, mindenszentek napján, e sorok írásának befejeztével kisétáltam a csodás,
arany sárga lombkoronáját levetett juharfa alá, és a zizegõ leveleken mintha nem egyedül
jár tam volna… Talán csak a szél volt?

__________
Számunk Pilinszky Jánosra vonatkozó személyes emlékezéseivel és dokumentumaival a költõ
kettõs évfordulóját ünnepeljük, a szerk.
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Lisztóczky László

„Csángúknak is vannak kültûik”
„Mindenkinek jót kívának, kedvesem,
nem nagyon tudok én írni helyesen,
mígis csángúknak is vannak kültûik,

nálunk is a régi világ változik.” 

(Lakatos Demeter: Kedves üsmeretlen testvér)

I.

1935 novemberében egy húsz év körül járó, „sudár magas, szép csángó fiú” ko pog -
ta  tott be a kolozsvári Keleti Újság szerkesztõségébe. Irulva-pirulva megállt Dsida Jenõ
író  asztala elõtt, s átnyújtott neki egy kéziratot a következõ megjegyzéssel: „Írtam verset
ma gyarul.” Csillogó szemmel, büszkén meg is ismételte: „Magyarul írtam.”

A csángó fiatalembert Lakatos Demeternek hívták. Eredetileg Demeter János névre
hall  gatott, de mivel végzettsége szerint lakatosmester volt, foglalkozásából vezetéknevet
for  mált, a régit pedig keresztnévként õrizte meg.

1911. november 9-én született a moldvai Szabófalván. Édesapja kovács volt, mint ön -
élet rajzában írta: „nagy mester, de szegíny ember”. 1916-ban besorozták katonának, a
front ra vitték, s „meghótt az verekedésben Erdélyben”.

Édesanyja egyedül maradt három árvával. Lakatos Demeter négy elemit járt ki román
iskolában, s csakhamar napszámosnak szegõdött gazdag emberekhez. Sokféle mes ter -
ség gel és munkahellyel megpróbálkozott, de csak Szabófalvához maradt hûséges mind -
ha lálig. Volt kovácsinas a Szabófalvától kilenc kilométerre fekvõ Románvásárban, cu kor -
gyári munkás, bolttulajdonos, kitanulta a lakatosmesterséget, kétszer is sofõrnek állt.

Tizenegy-tizenkét éves korától verseket írt románul. Megpróbálkozott az újság írás -
sal is. 1930 és 1937 között színjátszó kört szervezett, mely az õ darabjait adta elõ Szabó -
falván és környékén.

Egyszer magyar nyelvû újság került a kezébe, melyben elolvashatta Reményik Sán dor
egyik versét is. Az élmény hatására fölsajdult benne az elfelejtett, eltemetett magyar ön -
tudat. Magyarul is írt verseket, melyeket román ortográfiával vetett papírra, s aho gyan
Dsida Jenõ fogalmazott: Körösi Csoma Sándor bölcsõkeresõ vágyaival elindult Erdély felé.
1935-ben az Universul címû bukaresti lap kolozsvári tudósítója lett. Ekkor ke reste föl Dsida
Jenõt, aki az említett kéziratot közreadta a Keleti Újság 1935. november 15-i számában.

A Falevelek hullodoznak címen ismertté vált vers a lét örökös labilitásáról és kör for gá -
sá ról szól; az évszakok rendjében és változásaiban a természet közelében élõk böl cses -
sé gével fedezi föl az emberi sors törvényeit. Gyönyörûnél gyönyörûbb hasonlatokkal és
meg személyesítésekkel készít leltárt az elmúlás megfékezhetetlen hatalmáról: falevél -
ként hullunk földre és rothadunk el mi is egyszer; úgy tûnünk el, mint a víz; lehet, hogy
most, lehet, hogy holnap télbe fordul az életünk, s mi is mély álomba zuhanunk; hó -
harma tok vagyunk, melybõl semmi sem marad, ha rásüt a nap; az ember olyan, mint a
virág az ablakban, mely egy napon a földre porlad.
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Dsida Jenõt a költemény archaikus nyelvezete és témája is elsõ nyelvemlékünkre em -
lé keztette: 

„Az elmúlás mély és szomorú gondolatain töprengõ, filozófiai tartalmú költemény egészen a Halotti
be széd hangulatát sugározza. A huszadik század magyarságának a tizenharmadik század nyelvén
mond ja el az õsi igazságot, hogy »isa pur és homu vogymuk« […] A különös tömörségû, primitíven
döcö gõ és mégis õsi szépségeket csillogtató vers egy néprõl beszél, mely származásában és nyelvében
ma is magyar és – mégis évszázadok távolságában van tõlünk. Nem értek a nyelvészethez, de az az
érzé sem, hogy az õsmagyarok beszélhettek így, ahogyan Lakatos Demeter elmélkedik az élet tünékeny
vol táról. Olyan nép nyelve ez, mely távoli elszigeteltségében, szinte változatlanul õrizte meg az õsi
hagyo mányokat: szókincsét nem befolyásolta a nyelvújítás, a nyelvfejlõdés századai nyomtalanul
tûntek el fölötte […] És most eljön hozzánk ennek a népnek egy fia, és versbe zendíti ezt a régi nyel-
vet, a regösök és kobzosok nyelvét…”

A vers megjelenése számon tartandó esemény a moldvai és az egyetemes magyar
iro dalom történetében: annak a népcsoportnak az elsõ költõjét mutatja be, amelyet
koráb ban csak népköltészeti alkotásai révén ismerhettek meg az olvasni tudó magyarok.
Lakatos Demeter fellépését Dsida Jenõ a legendák közé sorolta. Ennek a legendának a
legfõbb titkát Domokos Pál Péter egy megválaszolatlan kérdésbe tömörítette: „Van egy
költõje a csángómagyaroknak, a neve Lakatos Demeter. De hogyan nõhet ki költõ egy olyan nép -
bõl, melynek csaknem nyolcszáz éves történelme során szinte sohasem volt magyar anyanyelvû
isko lája? A kutatás legfõbb meglepetése, hogy akad egy ember, aki anyanyelvû iskolába nem járt,
köl tészetet nem tanult, rímet farag s verset ír anélkül, hogy mintát ismerne.”

A költemény közzététele után Lakatos Demeter pályája új lendületet vett. Személye
és alkotásai iránt megnõtt az érdeklõdés – az erdélyi és az anyaországi saj tó or gá nu mok -
ban egyaránt. Illusztrálja ezt életének az az epizódja is, amikor az 1930-as és az 1940-es
évek fordulóján Románvásárnak a „Zöld pipához” címzett fogadójában összetalálkozott
az akkori Erdély egyik figyelemreméltó egyéniségével, Széfeddin Szefket Beyjel, akinek
az apja török, az anyja magyar volt. A magyar nyelvet tökéletesen beszélõ török, aki
Erdély, fõként pedig a Székelyföld szerelmese volt, s maga is írt verseket, 1941-ben A hét
vár országa címû könyvében örökítette meg találkozásukat, és közölte Lakatos Demeter
ta lán legszebb alkotását, melynek a címe: Messze ott, hol nap szentüle. A vers egyik gyö -
nyö rû szava, a „napszentület” önmagában is nagy visszhangot keltett és népszerûséget
szer zett, gazdagította a magyar líra kincsestárát. Diadalútjának nyomon követése külön
tanulmányt igényelne.

A versben nagyapja alakját kelti életre, aki napszentületkor sokszor kézen fogta õt,
te kintetét nyugat felé fordította, s mutatta, hogy ott, ahol a nap lebukik az égrõl, egy
„nagy, szép ország” terül el, a csángók igazi hazája, Magyarország. Könnyezve arra
kérte õt, ha módjában áll, keresse föl ezt az országot. Halálos ágyán is fölidézte közös
tit ku kat, s azt mondta, hogy soha életében ne felejtse el, amit tõle hallott:

Nem felejtem el soha én
apómot,
Kicsike det1 voltam nekem
mit mondott:
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Lakatos Demeter alkotókedve és népszerûsége töretlen maradt a második világ há bo -
rút követõen is, fõként abban a korszakban, amelyet Petru Groza neve fémjelez. Az idõ
tájt magyar nyelvû iskolák megindítására is lehetõség nyílt Moldva csángó településein.
Lakatos Demeter két gyermeke Marosvásárhelyen járt magyar iskolába, maga pedig to -
vább ra is kétkezi munkás maradt. Többnyire a földet túrta szülõfalujában, de ön élet raj -
zá ban azt olvashatjuk, hogy 1952-ben a románvásári cséplõgépgyárban, majd az új vaj -
gyár ban helyezkedett el, s naponta vonattal utazott haza Szabófalvára – családjához.

Az õ költészetét is áthatotta az akkori idõk sematizmusa, mesterkélt és hamis for ra -
dal mi pátosza, de olykor õszinte és tiszta hang is fölcsendült alkotásaiban. Fõként a
szülõ faluja iránti hûséget és a családi élet szépségeit, örömeit megszólaltató versek
között találkozhatunk ilyenekkel. Közülük való például a Szép a falum, mely Szabófalva
iránti szeretetérõl vall lírai emelkedettséggel. Vártalak! címû, Domokos Pál Péter hagya -
té kában megmaradt szerelmes verse arról szól, hogy régen mindig õ várt kedvesére,
várt reá patakparton, luza (fûzfa) árnyékában, forrás vizénél, banyhában (nádasban),
szénaboglya tövében, búzatábla vánkosán:

Most meg változat2 a szerep
nincs mász dolga,
te vársz öste a kapuba
musuiogva!3

Ahogyan a Ceausescu-diktatúra éveiben Románia fölött egyre inkább elsötétült az ég,
úgy vált Lakatos Demeter sorsa is mind mostohábbá. Bántások, zaklatások érték ma -
gyar nyelvû versei miatt. Kényszerû okokból megszakította kapcsolatait magyarorszá-
gi és erdélyi barátaival. Váratlan látogatóival szemben egyre bizalmatlanabb és elutasí-
tóbb volt.

1974. augusztus 21-én halt meg Szabófalván. Hamvai szülõfaluja temetõjében nyug -
sza nak. Sírkeresztjére csak románul vésték föl a nevét.

Sok évnek kellett eltelnie, amíg elérkezett az idõ, mely emlékének igazságot szol gál -
tatott. Kötetekbe gyûjtve az 1980-as évek második felétõl jelentek meg versei. Elsõként
1986-ban Budapesten, az ELTE Magyar Nyelvtörténeti és Nyelvjárási Tanszéke és az
MTA Nyelvtudományi Intézete adta ki Csángó strófák címmel – sokszorosított formában
és kis példányszámban – összegyûjtött verseit. A kiadvány csupán nyelvtörténeti szem -
pont ból volt figyelemre méltó kezdeményezés, nem célzott meg szélesebb olva só kö zön -
sé get. Ez a feladat a berni Európai Protestáns Magyar Szabadegyetemre várt, amely
1988-ban Csángú strófák címmel tette közzé válogatott verseit. Búcsú az ifjúságtul címû
köte tét Domokos Pál Péter hagyatékából Libisch Gyõzõ rendezte sajtó alá, és a buda -
pesti Áramlat Kiadó jelentette meg 1992-ben. A teljes életmûvet tette hozzáférhetõvé a
Csángó országba címû kétkötetes gyûjtemény, mely versei mellett meséit és leveleit is köz -
re adta. A kiadványt Libisch Gyõzõ szerkesztette, s a Lakatos Demeter Csángómagyar
Kul turális Egyesület gondozásában látott napvilágot Budapesten, 2003-ban. A rep re zen -
ta tív válogatást Domokos Pál Péter emlékének ajánlották.
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II.

A Ceausescu-rendszer bukása után követõi is akadtak Lakatos Demeternek, újabb
költõ-szószólói a moldvai magyarságnak. Az akkor beköszöntött viszonylagos sza bad -
ság, a Moldva és Erdély, a Románia és Magyarország közötti kapcsolatok újjászületése
ked vezõ feltételeket teremtett az irodalmi érvényesüléshez. Különösen Csíkszeredának
jutott fontos szerep az újrakezdésben, ahol moldvai csángó diákok továbbtanulását tet -
ték lehetõvé, a Székelyföld címû folyóirat és a Hargita Kiadóhivatal szerkesztõsége pe -
dig – melyeket Ferenczes István irányított – fölkarolta a pályakezdõ tehetségeket.

Elsõként a Klézsén élõ, negyvenes éveiben járó Duma-István András mutatkozott be
Én országom Moldova címû kötetével, mely 2000-ben jelent meg a Hargita Kiadóhivatal
gon dozásában.

Duma-István András 1955. november 27-én született a Bákó megyei Klézsén. Ennek
a falunak volt papja 1841-tõl 1886-ban bekövetkezett haláláig, negyvenöt éven át Petrás
In cze János, a csángó népi hagyományok gyûjtésének és kutatásának egyik úttörõ kez -
de ményezõje. Az atya azután rejtélyes körülmények között, állítólag rablógyilkosság ál -
do zataként halt meg, de emléke ma is elevenen él a községben. Duma István András
Petrás pap példája címû versében idézte föl alakját:

Jüjan4 egy más pap hézánk visza
Hagy a pap nyomát kitisztítsa
Tisztítsa mentse meg a népit
Ne búsulja gonosz földi életit

Családjának eredetileg István volt a vezetékneve. Az õsi nevet egy „Ne dumálj mán
annyit” elszólás nyomán írta át Dumára az egykori anyakönyvvezetõ. Duma-István
And rás román tannyelvû iskolákban végezte el az elemit, a szakiskolát és a kö zép is ko -
lát. Bákóban érettségizett. Otthon szüleivel magyarul beszélt, magyarul írni és olvasni
fel nõtt korában tanult meg – az itt-ott még föllelhetõ régi imakönyvekbõl. Vasipari mun -
kás lett belõle. Amikor 1999-ben munkanélküli lett, hazatért Klézsére, hogy három hek -
tár földjükön gazdálkodjék. Számos közéleti funkciót kezdeményezett és vállalt a csán -
gók emberi és nemzetiségi jogainak védelmében.

Említett kötetéhez Ferenczes István írt elõszót. Ebben többek között a következõket
ol vashatjuk: 

„Olyanok ezek a versek, mint a szívroham elõtti migrén, a végleges megõrülés elõtti neuraszténiák.
Talán a moldvai csángómagyarok utolsó, utolsóelõtti nyelvemlékei [...] A végveszélybe került, el pusz -
tí tásra ítélt anyanyelv szûkölõ jajszavai. Olyanok ezek a versek, mint a földrengések, tûz vé szek, hir -
te len árvizek elõtt a barmok kötélszaggató vergõdése, a házhoz hû ebek nyüszítése, baromfiak éjjeli
rikojtozása, madaraknak megvadult röptei, halak szárazföldre vetõdõ önpusztítása […] Duma-
István András versei olyanok, mint a kínvallatáson kimondott utolsó NEM után az ajkak közül
kibuggyanó vér.”

Duma-István ugyanazt az archaikus nyelvet és hagyományt szólaltatja meg, amelyet
Lakatos Demeter verseiben is megismerhettünk. Igazi õstehetség ösztönösségében,
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nép költészeti reflexeiben, mágikus, mindent megelevenítõ szemléletében, gazdag kép -
al kotó fantáziájában, merész asszociációiban, természetközelségében, természeti ké pei -
nek bujaságában.

A kötetbõl a két legszebbet mutatjuk be: az egyik a címadó vers, a másik a Medig él
a szerelem.

Az elõbbi a tragikus közösségi és egyéni sors megrendítõ dokumentuma, a csángók
sok évszázados elnyomásának, üldöztetésének, megaláztatásainak és félelmeinek hát -
bor zongató számbavétele. Növeli hatását a fokozás elvére épülõ szerkezet. A meglódult
in dulat intenzitását a legvégsõ határig gerjeszti:

Én országom Moldova
Ott nem tudok szólni
Érzésemet ott soha
Nem lehet elmenteni5
Szájom bé van dugva
Szemem elburkolva
Nem tudnak megértni
Nyelvemen beszélni
Én országom Moldova
Ott nem tudok szólni
Érzésemet ott soha
Jól nem lehet érteni
Szájom bé van dugva
Szemem elburkolva
Gyerekeket csángólni6
Nem lehet megtanitni

A Medig él a szerelem idillikus hangvételével, egyszerûségével, tömörségével, mon tázs -
sze rû képváltásaival, távoli képzettársításaival, kihagyásaival és elhallgatásaival ma ga so -
dik Duma-István András átlagos teljesítményei fölé:

Egy szép madár repül fen
Úgy rebeg az én lelkem
Vele lenék a fényen
Nagy lenne a szerelem
Foly a víz a gödrökön
Míg meggyúl a szerelem
Jön leányka ösvenyen
Megtölti az én szüvem

Duma-István András 2005-ben új kötettel jelentkezett: a Csángó mitológia címû össze -
állí tással, mely a kézdivásárhelyi Havas Kiadó emblémájával látott napvilágot. Ez a kötet
a csángó önismeret szempontjából fontos állomás pályáján: összefoglalja benne mindazt
a tudást, amelyet elõdeitõl örökölt, s amelynek a birtokába – Sántha Attila szavaival – oly -
kor bábasszonyok vagy „titkos tátosok” elbeszéléseibõl jutott. Ha ezeket az ismereteket
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Senki testvérekbõl
Nem tud segiteni
Szereti patakból
Könyvet7 választani
Temetõkbe siraink
Nem tudnak nyugudni
Megértük a hótakat
El fogjuk lesz tagadni8
Erdõink mezõink
Patakok vizeink
Rivánk9 hulljatok
Örökére dugjatok10
Hanem tü Kárpátok
Keté szakagyatok
Münköt Moldovába
Veszni ne hagyatok

Csókról csók a szemeken
Meggyógyult az én szüvem
Ne térj meg az ösvenyen
Maradj örökké velem
Szeretkezünk11 kedvesen
Legyen végig jó kedvem
Az lesz örökké földön
Medgyig12 él a szerelem



szer vesen beépíti költõi szótárába és világképébe, akkor életmûve minden korábbinál
tel jesebben, a költõi tudatosság igényével örökítheti meg s forraszthatja szintézisbe a
csángó világszemlélet legfõbb alkotóelemeit. Erre már a kötet végén is kísérletet tesz: a
két harmad részben prózai írásokat tartalmazó válogatást negyvennyolc vers zárja.
„Ezek a versek már inkább egy sajátos Duma-István-i realizmus kifejezõdései, semmint
mítosz darabkák” – írja róluk Sántha Attila.

III.

Iancu Laura már az 1989 után beköszöntött „viszonylagos szabadság” gyermekeként
lépett Lakatos Demeter és Duma-István András nyomába.

1978. december 30-án született a moldvai Magyarfaluban. Vezetékneve a Jankó név el -
románosított változata. 1991 szeptemberéig élt és nevelkedett szülõfalujában, ugyan abban
a nyelvi és kulturális közegben, mint költõ elõdei. Akkor került Csíkszeredába, hogy
magyarul folytassa Magyarfalu román tannyelvû iskolájában megkezdett ta nul má nyait.

Egyik hozzám írt levelében így foglalta össze, hogy az új állomáshelyén eltöltött évek
mit jelentettek számára: „Az 1989 utáni újrakezdésben Csíkszeredának, közelebbrõl két sze -
mély nek és az általuk vezetett intézményeknek volt meghatározó szerepe a csángók életében. A két
személy pedig Borbáth Erzsébet magyar szakos tanár, a József Attila Általános Iskola igaz ga tója
és Ferenczes István, a Hargita Kiadóhivatal vezetõje, a Moldvai Magyarság kiadója és a Székely -
föld fõszerkesztõje. Erzsike néni nagy hatással volt valamennyi Szeredában megfordult csán gó
diákra, de a többi tanár és a kollégium nevelõtanárai is mindent megtettek azért, hogy a beillesz -
kedésünk zökkenõmentes legyen, a nyelv- és kultúraváltással járó nehézségeket át vé szel jük. Talán
elfogultságnak tûnik, de ez a több mint tíz éven át tartott oktatási program egy hi he tet len és
páratlan sikertörténet mind az én életemben, mind a csángók történetében. Ferenczes István
érdemei elsõsorban a laphoz kapcsolódnak, a magam részérõl azt sem tartom túlzásnak, ha azt
mondjuk, neki köszönhetõ, hogy ma létezik moldvai magyar irodalom, legalábbis õ volt az, aki
vállalta a csángó szerzõk könyveinek a kiadását.”

Iancu Laura a csíkszeredai József Attila Általános Iskolában elvégezte a hetedik és a
nyol cadik osztályt, majd beiratkozott a helyi Nagy István Zene- és Képzõmûvészeti
Líce um zenei tagozatára, ahol 1997-ben érettségizett. Nem mindennapi tudásszomjról
tanús kodik, hogy érettségi után tizenegy éven át folytatott egyetemi, majd dok to ran du -
szi tanulmányokat. 1998 és 2001 között a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem
Tanító- és Óvóképzõ Karán elvégezte az óvodapedagógia, 2002 és 2004 között a Cor vi -
nus Egyetem Századvég Politikai Iskolájában a politikai kommunikáció, 2000 és 2005 kö -
zött a piliscsabai Pázmány Péter Katolikus Egyetemen a hittanári, 2003 és 2007 között a
Szegedi Tudományegyetemen a néprajz szakot. 2006 és 2009 között a Pécsi Tu do mány -
egyetem Interdiszciplináris Doktori Iskolájának Néprajz-Kulturális Antropológia Tan -
szé kén doktori képzésben részesült.

2004-ben Csíkszeredán jelent meg a Hargita Kiadóhivatal emblémájával, György
Attila elõszavával elsõ verseskönyve, a Pár csángó szó. Ezt követte 2007-ben a budapesti
Ma gyar Napló kiadásában, Ferenczes István utószavával a Karmaiból kihullajt, 2009-ben
a Kortárs Könyvkiadó gondozásában a Névtelen nap.

Ezek a kötetek azt tanúsítják, hogy Iancu Laura az utóbbi évtized egyik legnagyobb
köl tõi ígérete, sõt ma már nem is csupán ígéret. Izzó tehetsége, a magyar költészetben,
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a néprajztudományban, a filozófiában és a metafizikában való jártassága arra szemelte
ki õt, hogy szülõföldje archaikus népi hagyományait összekapcsolja a modern lírai törek -
vé sekkel és tudatformákkal, s fölnevelõ közösségének, a moldvai magyarságnak a sor-
sát és értékeit korábban el nem ért költõi magasságokba emelje.

Évekkel ezelõtt Zelei Miklós ezt a célt és mércét tûzte ki elé: „Vajon megteszi-e Iancu
Laura, hogy létrehoz egy különleges költõi vállalkozást, meg is feledkezve mindarról, amit tanult,
meg nem is – és tudását szerencsésen, isteni segítséggel képes lesz-e a csángó nyelvnek egy
olyan költõi megújítására, hogy beemelje irodalmi köztudatunkba? Ez nagy dolog lehetne.”
Azóta a költõ jelentõs lépéseket tett, hogy e próféciát valóra váltsa.

Csángó származását értéknek, ajándéknak, szavainak súlyt, tetteinek irányt adó el hi -
va tottságnak tekinti, mely nehéz kötelességeket ró rá, s eleve kijelöli helyét és küldeté-
sét a világban. Néprajzi stúdiumokat is azért folytatott, hogy fölkészültségével és hely -
is me re tével hozzájárulhasson Moldva – elsõsorban Magyarfalu – archaikus népi
örökségének föl tárásához. Moldva a helyszíne 2011-ben megjelent Szeretföld címû
történelmi el be szé lé sének is, mely egy csángó katona történetét meséli el, aki nyolcévi
szibériai hadifogság után gyalog tér haza szülõfalujába, s szembesül a háború okozta
káosz hatásaival és kö vet kezményeivel. Verseiben – például a Keleti magyar vagy a Nincs
ellenség címûben – oly kor közvetlenül is kifejezi a szülõföldje és népe iránt érzett
bensõséges szeretetét s ren dületlen hûségét. Úgy tette meg a Magyarfaluból
Csíkszeredán át a magyar fõvá ros ba, szülõfaluja egyszerû iskolájából az egyetemi
elõadótermekig vezetõ útját, s szerezte meg széles körû néprajzi, pedagógiai, filozófiai
és esztétikai-poétikai mûveltségét, hogy nem tépte el a gyökereit, ellenkezõleg: egyre
erõsebb szálakkal kötõdött az õt fölnevelõ és útnak indító tájhoz. A szülõföld öröksége
ott él tragikus életérzésében, mitologikus lá tásmódjában, az apró emberi rezdülésekre,
megaláztatásokra is hatványozottan fo gé kony kifejezõerejében, képalkotó fantáziájában.

De tovább él a csángó hagyomány Iancu mély vallásosságában is. Szakrális köl té sze -
té re, mely az Istennel való pörlekedés és szembeszegülés mozzanatait is magában hor -
doz za, Ady Endre és Pilinszky János gyakorolta a legnagyobb hatást. Hozzájuk hason -
lóan õ sem evidens Isten-élményt fejez ki. A világ lényeg szerinti felfoghatatlanságát és
megmagyarázhatatlanságát oldja föl Isten létének abszurditásával, amennyiben a semmi
és a halál markában vergõdõ modern ember legfõbb metafizikai támaszát, minden hiá -
nyok betöltõjét látja benne.

A csángó népi vallásosság gesztusai és motívumai idézõdnek Krisztushoz való viszo -
nyá ban is. Az Üdvözítõt égi trónjáról a földre, érinthetõ és megszólítható közelségbe
hozza, személyes léte hétköznapjaiba illeszti, meghitt kapcsolatba lép vele, szinte ész re -
vét len természetességgel, az evidencia fokán társítja a profánt és a fenségest. Nagy pén tek
címû versét például így intonálja:

ma este újra leülök veled
csak veled szemben és
hallgatom, ahogy szólni nem mersz
hallgatom görnyedésed

Ha nem szeretsz, Isten címû versében az Isten nélküli lét sivárságáról, értel met len sé -
gé rõl és embertelenségérõl vall. Assisi Szent Ferenc – Naphimnusz címû versében –
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Istent éri tetten a természet szépségében és tökéletességében, megszemélyesíti, át lel ke -
sí ti az egész mindenséget. A vizet például húgának becézi, „oly nagyon hasznos õ, oly
drága, tiszta és alázatos”. Iancu Laura említett versében, a benne megragadott Isten nél -
kü li valóságban „víz-húgunk” is kémiai képletté degradálódik:

Ha nem szeretsz, a világ tárgy,
És zöld a hiány, ha nem vagy.
Ha nem szeretsz, H2O a víz,
És keserû a szív-vérben az íz.
Ha nem vagy itt, ûrben kóborgok,

Az Egyszer nosztalgikus hangvétele legszebb és legtisztább vágyaiba, misztikus han -
gu lataiba enged betekintést. Sorait a titokzatos csodavárás, a boldogságkeresés at mosz -
fé rája hatja át. Új és emberibb világot álmodik nemcsak önmagának, hanem népének is,
sza badulást a „térkereszt” fogságából:

egyszer az idõ megszán
minket is
hajnal lesz tán a végsõkig
karom felenged, elereszt
elejt a térkereszt
megértik egyszer tán a holtak is
az istennyelveket

Egyik nekem címzett levelében arról vallott, hogy az újabb magyar költõk közül kik
áll nak hozzá a legközelebb. Dsida Jenõt, Pilinszky Jánost és Hervay Gizellát említette: õ
azt éli most, ami hármuk magányának és boldogtalanságának poklából „kimaradt”, oly -
annyira rokon lelkek a szenvedésben. 

„Amikor Pilinszkyre gondolok – vallja –, úgy érzem, fölemészt a hit magánya. Amikor Dsidára gon-
dolok, úgy érzem, hamarosan meghalok. Amikor Hervayra gondolok, úgy érzem, rosszul végzem
majd. Nem vagyok szomorú!”

Jegyzetek:
1 Amikor 
2 Megváltozott
3 Mosolyogva
4 Jöjjön
5 Kimondani
6 Csángóul
7 Könnyet
8 Le fogjuk tagadni
9 Reánk
10 Örökre bújtassatok el
11 Szeretkezzünk
12 Ameddig
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És semmi nincs, csak hiányod,
Nem vagy névadó betû,
És a világ pápaszemmel kergetett tetû,
Ha nem szeretsz, rám tör az elapadt
Áradat.



Noha „reprezentatív” irodalomtörténeti ké zi -
könyveinkbõl (A magyar irodalom tör té ne tei, 2007;
Magyar irodalom, 2010) ez nem derül ki, kö zel
három évtizede tanít és publikál ha zánk ban
Nyilasy Balázs Arany-kutató. Ez a jeles férfiú
már elsõ ta nul mány gyûj te mé nyé ben („A szó tár -
sa dalmi lelke”, 1996) külön alfejezetet, ké sõbb pe -
dig két önálló kötetet szen telt az Arany János-i
verses epika vizsgálatának (Arany János, 1998; A
kon zervatív-modern költõ: Arany János ver ses epi -
kája, 2001). E korábbi kutatások – kon fe renciák
kereszt tüzében megérlelt – anyagát nyújt ja most
át a szerzõ új, Arany János balladái cí mû szin -
tézisében. A következõkben e szín vo nalas
összegzõ munka méltatására teszek kí sér  letet.

Az irodalomtörténész címválasztása máris
faj súlyos kérdéseket vet fel az újabb Arany-
szak irodalomban járatos olvasó számára, te -
kint ve, hogy Imre Lászlónak – a jelen kötet lek -
to rának – 2006-ban ugyanezzel a címmel jelent
meg monográfiája Arany balladapoétikájáról.
Vajon az átgondolt, sokszor költõien intenzív
cí meket adó Nyilasy Balázs milyen meg fon to -
lás ból vesz át, örököl meg ezúttal egy „idegen”
címet? A szak mai egyetértés kollegiális gesz tu -
sa ként, vagy inkább a cím jelöltjének újra (be) -
írására vonat kozó szándékként értékel(het)jük
ezt a lépést (amely utóbbi kétségtelen el ha tá ro -
ló dás volna attól a szellemi tartalomtól, amelyet
ko rábban Imre László rendelt e me ta textus
alá)? Nos, Nyilasy értelmezõi attitûdjét (a „Jó -
ma gam ezzel szemben…” visszatérõ föl ütését),
illet ve korábbi Arany-cikkeinek egyetértõ Imre-
uta lásait figyelembe véve mind két eshetõség
kö zel azonos súllyal esik latba.
Az Arany János-i ballada címû nyitó fejezet

kü lönféle poétikai alapfogalmak (mint fabula -
–szüzsé, story–plot, discourse time–story time)
tisz tázása után az Arany-féle modern bal lada
defi níciójának megfogalmazására vállalkozik,

még pedig a ballada elõnyeinek, azaz a mûfaj
kom petenciáinak számbavételén keresztül. Eb -
ben segítségére vannak: North rop Frye mû faj -
el méleti terminusai (alacsony és magas mimézis,
dé monikus-ironikus al kotástípus), Riedl fizio ló -
giai realizmus fogalma, továbbá a korábbról már
jól ismert ki fe jezéskészlet: valóságvízió, ro -
mán  cos-idilli, vígjátékiság, ártatlanság, vágy tel -
je sülés, ér ték világ, bûn, bûnhõdés stb. E be ve -
ze tõ, áttekintõ fejezet elõször a Hitelben látott
nap  világot (2010/3, 95–113), s a folyóirat-pub li -
ká ció szövegében található apróbb hibák miatt
a dolgozatot még azon frissiben utó kor rek tú -
ráz tam. Lévén akkori javításaimat a szerzõ át -
ve zette a kötetbeli kéziratba, felelõs szerkesztõi
okvetetlenkedésre nincs okom. Hiá nyol tam vi -
szont a Szilárd értékérvény, magas mimézis címû
al fejezet végérõl a frye-i ter minust és az általa
kép viselt elvet (a cím után ismét) össze kap cso -
ló, egyértelmûsítõ monda tot.

„Soha semmilyen izolációs erõfeszítés nem
fogja tudni elhalványítani a tényt, hogy az em -
ber szociális fenomén” – idézhetném Nyilasy
Ba lázs Szociálpszichológia és irodalom címû ta nul -
mányának (Tiszatáj, 1994/2, 34–49) szállóigévé
vált elsõ sorát az 1852-es Roz go nyiné elemzését
ol vasva, hiszen az irodalomtörténész itt ismét
sze rep konfliktusról, szo ciál pszichológiai tárgyi as -
ság ról beszél. És bár az újabb, ezúttal al kal ma -
zott románc defi ní ció ban freudi ízeket érzünk
(„ösztön-én”, „felettes én”, „maszkulin rend”
stb.), ez – az argu mentáció tisztasága révén –
egy pillanatra sem válik zavaróvá. Annál in -
kább a követ kezõ szerkezet: „Cicelle asszo nyi -
sá ga faszcináló” (37), s nem csupán a szóalak
ko mi kus, trágár konnotációi, mindinkább az
ide gen kifejezés erõszakos magyarítása miatt.
Pedig Nyilasy értekezõi teljesítményének kez -
det tõl vitathatatlan értéke, hogy a nél kül tudja
hasz nosítani az irodalom- és kultúraelméletek
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Soltész Márton

Költõi polémia
Az újabb Arany-kutatás esete Nyilasy Balázzsal

„Zách capricciók véres zenéjén
– Alexandr Szergejevics spleenjén –”

(Nyilasy Balázs: Könyvtárban)



ered ményeit, hogy – Szabó B. Istvánt citálva –
„elõ adásmódját, világos, szép nyelvezetét fölös -
le ges szak ki fe je zé sek kel túlterhelné” (Magyar
Tu domány, 1999/4, 496–499). Az említett ter -
mi nustól el te kint ve azonban jól látszik, hogy
szép író, sõt költõ könyvét olvassuk, tükrözi ezt
pél dának oká ért az alábbi sor is: „A Rozgonyiné,
mint eleddig fejtegettem, a romance szívén fek -
szik”. (39)
A románcballadák címû harmadik fejezet is -

mét egy frye-i szakkifejezést, a displacement fo -
gal  mát vezeti be, amelynek alkalmazási le he tõ -
sé geit a szerzõ már korábbi (a jelen kötetben
saj nos nem jelölt), Arany János románcballadái
címû tanulmányában fel vil lantotta (Agria,
2010/3, 181–189). A szóban forgó mûfajt (illetve
an nak egyes jegyeit) Nyilasy a vágyteljesítõ víg -
já té kon, a tavasz müthoszon, a miniatúrán,
vala mint a trufán (víg balladán) keresztül kö ze -
lí ti meg, a riedli fogalommal párhuzamosan pe -
dig egyfajta anyagi realizmusról értekezik. Míg
a második fejezetben egy betûtöbbletre, itt leg -
följebb egy betûtévesztésre figyelhet föl az éles
szemû olvasó, ám ennél sokkal zavaróbb az a
kö rül mény, hogy Csûrös Miklós fontos ta nul -
má nyát címe szerint nem találjuk meg a bib lio -
grá fiában, noha a jelzett gyûjteményes kötetbõl
(és a szerzõtõl is) csupán erre az egy textusra
van hivatkozás. (Arról már nem is szólva, hogy
Csûrös a bibliográfia ábécés rendjében sem a
meg felelõ helyen szerepel.)

Hajmeresztõ stiláris bravúrok, magával ra -
ga  dó ritmus szervezik ugyanakkor a Szondi két
ap ródját tárgyaló fejezetet. Szerzõnk itt reflektál
a v szeptemberében Szé csény ben tartott
Arany-konferencia elõadásaira. A stílus ön ma -
gáért beszél: „Olyan érvelési mód áll tehát elõt -
tünk, amely párját ritkítja: a kutató állítása iga -
zo lására kilátásba helyez egy szövegrészt, majd
azt megidézve, õ maga jelzi, hogy ott bi zo nyí -
ték nem rejlik. De az okfejtés slusszpoénja még
hátra van…” (54) Ugyanitt, Margócsy István,
Tar jányi Esz ter és Milbacher Róbert elõ adá sai -
nak méltatása közben derül fény arra a sajátos
tény re, hogy Nyilasy bírálóként sokszor in for -
má ciógazdagabb, mint tanulmányíróként.
(Lásd ehhez az 54. oldal második bekezdését,
amely ben több szakirodalmi adat szerepel,
mint az egész fejezetben együttvéve.)

Itt utalnék vissza írásom elejére, hang sú lyoz -
ván, hogy a „tendenciózus félre ma gya rázás”
(53) kortárs irodalmáraival szemben szerzõnk
Gyu lai Pál, Nemes Nagy Ágnes és Imre László
mun kái iránt viseltetik egyetértéssel, s ez – ha
át tételesen is, de – kijelöli saját értelmezõi po zí -
ció ját az Arany-életmû körüli diskurzusban.
Hogy e hosszú dol go zat stílu sa bántó vagy szó -
ra koztató, természetesen nézõpont kérdése, az
min denestre tény, hogy az elemzõ érvei meg -
gyõ zõek – akkor is, amikor a történetmondás ma -
kacs foly to nos sá gáról, a Szondi két apródjának
lehet séges olvasatairól, valamint a verselés im -
ma  nens sze man tikájáról beszél, és akkor is, ami -
kor a török küldönc taktikai rögtönzéseit a fiatal
éne  ke sek tervszerû kompozíciójával állítja szembe.
Ugyan akkor zavarónak ítélem az „iro da lom tör -
té nész asszony” jelölõsort, mert bizony kel le -
met -lenül (hím)soviniszta mel lék íze van.

A Zsács Klárát elemzõ ötödik fejezet ismét a
szo ciológia és szociálpszichológia te ma ti káival
köti össze a mûfaj és a versforma jelentéstani
kér déseit. Így kapcsolódik például a bûn kö vet -
kez ményiség balladatípusán belül érvényesülõ
nyel vi archaizálás a rossz eufe mi zálásához,
azaz a rossz elleni ösztönös védekezés el tá vo lí -
tó gesztusához. Hasonló a hely zet a Híd-avatás
estében. A „kísértetvõlegény”-típusú történet
kap csán (a dance macabre- és vado mori-típusú
szö vegekkel vonható párhuzam mellett) ismét
olyan szem pon tok kerülnek elõ, mint a pszi cho -
ló giai presszió, a szociologikus konkrétság, a tár sa -
dalmi elkötelezettség vagy a szociális lelkiismeret,
sõt Angyal Pál kriminológiai jellegû elemzése
nyo  mán még a korabeli társadalom men tál -
higié nés állapota is olvasatteremtõ as pek tus -
ként merül föl. A fõszöveg címleírási kö vet ke -
zet lenségein és néhány vesszõhiányon kívül a
fe jezetben más stiláris vagy szerkesztési kivet -
ni valót nem találunk.

Nem így az utolsó két fejezetben, ahol az
em lítettek mellett egy értelmi zavar („csak a
buta, rossz helyzetfelmérõ képesség miatt” 90)
és egy kellemetlen terminus, az „in ten zi fikálás”
(95) okoznak pillanatnyi rövidzárlatokat. Ezek
azon ban, szerencsére, nem von nak le a munka
össz értékébõl, a hibák oka valószínûleg a fele -
lõs szerkesztés hiánya (a kötet kolofonjában
leg alábbis nem találtam föltüntetve ilyen jellegû
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mun katársat). Nyu godtan ajánlhatom tehát e
köte tet a felsõoktatás, sõt – érthetõ tagolása,
vilá gos, szép nyel vezete miatt – akár a kö zép -
fokú oktatás szakirányú mûhelyei számára is.
Emellett szól továbbá, hogy a Vörös Rébéket
elem zõ hetedik fejezetben olyan, a középiskolai
órá  kon és az egyetemi szemináriumokon egy -
aránt megvitatható kérdéseket rögzít a szer zõ,
mint például: „nem tudjuk, a boszorkány miért
ra gaszkodik már a mû elején oly igen nagyon
Dani megrontásához”. (93)

„Hogy a bor varázsital-e, nem tudhatjuk”
(92) – írja Nyilasy más helyütt. A több év ti ze des
gim náziumi és egyetemi oktatási tapasztalattal
ren delkezõ értekezõ tehát nem zár rövidre,
nem sulykol, nem erõltet semmit, inkább csak
utal, felvillant, késztet, me der be tereli az ol va -
sást, ezzel párhuzamosan pedig gondos ér ve lés  -
sel hárítja el a „ten den ciózus félremagya rá zók”
deduktív olvasatait. Amint az a záró fe je zet bõl
kiderül, Arany poétikája „vál ság ér zé ke lõ”,
ugyan akkor „életérdekõen próbálkozó” (96), és
mint ilyen, az esztétikai értéken túl általános
em beri-erkölcsi értékeket is közvetít. S talán
mind  azon érvek közül, amelyekkel az Arany
János balladáit a középiskolák fiataljainak ajánl -
hatjuk, ez a legfontosabb.

Végezetül ismét a könyv stílusához kell
vissza kanyarodnom, mert ami szerzõnket utá -

noz  hatatlanul olvasmányossá teszi, az éppen –
a XIX. századi irodalom olvasási tapasz ta la tá -
ból, valamint szuverén költõi gyakorlatából ki -
pá rolt – egyszerre szakmai és mû vészi be széd -
módja. 

„A posztmodern elméleti diskurzus szél sõ sé -
ges képviselõi szerint az emberi szellem egy -
sé ge, egye te mes sége avíttas, kõkorszaki fan -
taz magória, s a koherencia keresése csupán
gyáva, önáltató védekezés a mindent átható,
meg határozó ürességgel szemben.” (89) 

– olvashatjuk a hetedik fejezet nyitányában.
Nyi lasy Balázs ezt az alapállást sem köl tõ ként,
sem tanárként, sem tudósként nem fogadja,
nem fogadhatja el. József Attila-i, „vi lá got
fröccs öntõ” hévvel teremt saját perspektívát,
sa ját nyelvet, saját olvasatot. Elemzõ cikke met a
há rom évtizedes „Nyilasy-szótár” néhány – a
je len kötetben is felmerülõ – ter minusával zá -
rom. Sajátosságuk, izgató idegenségük ön ma -
gá ért beszél: armatúra, boszor kányszombat, chari -
vari, emanatív, fieszta, formatartalom, happy
ending, iteratív, lét rang, processzus, triumfálás,
való ságvízió, virtuozitáspróbák stb.

(Nyilasy Balázs: Arany János balladái.
Szombathely, Savaria University Press, 2011.)
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Átszállás Zürichben
Hendi Péter könyve 2011 tavaszán egyszerre jelent meg Párizsban franciául, és Budapesten

magyarul – ilyen azért ritkán történik íróinkkal, könyveinkkel. 
Az író különös pályát befutó alakja a magyar irodalomnak, elbeszélései, útirajzai, tár ca no vellái év -

ti zedek óta vannak jelen folyóiratainkban, egy rövidebb válogatással már a Két dió héj címû kötetben is
sze repelt, 1987-ben. Ez a negyedik prózakötete. Hendi be utaz ta Eu ró pát és a világot, a maga aka ra tá -
ból vagy részben a magáéból. Nagyreményû jogász nak in dult, hamarosan forgatókönyvek kerültek ki
a keze alól – a megfilmesítés nem nagy re mé nyé vel. Hendi Péter azután Magyarországról Európába
tet te át „mû kö dé si területét”, élt Svéd országban, Svájcban, francia földön; városnévre fordítva a hely -
szí  neket: Stockholmban és Göteborgban, Párizsban, Genfben, de beutazta, ahová munkája küldte, aho -
vá érdeklõdése vezette, vagy sportversenyek izgalma hajtotta. Mun ka adója nagy, nemzetközi szer ve -
zet lett, mun kaköre az informatika, munkaeszköze a számítógép, miközben mindvégig magyar író-
nak érzi magát – amikor csak lehetõséget teremt magának erre. Nagyszerû dolog ez a ren geteg utazás
szép országok és nagy váro sok között – gondolja a sokáig röghöz kötött hazai olvasó –, nehezen visel -
he tõ el élet hossziglan ez a jól temperált hontalanság, vagy a sok or szágot és nyelvet magában foglaló



ide genség – gondolja esetleg ugyanez az olvasó, ha végigpergeti az elegáns szürke-kék el be szé lés kö -
te tet. Hendi Péter „állja a sarat”, hajdani jogász és hajdani filmes szem mel figyeli a világ bõségét, az
em berek sokaságát, az író pedig lankadatlan buz ga lom mal válogat belõle. Átszállás Zürichben – a cím
az egyik novelláé, de valójában jel ké pes, az örökös készenlét és úton lét, a megérkezés és az útra kelés
jelképe, az itthon és az otthon egybefonódása.

És amikor már azt gondolja az olvasó (sõt maga Hendi Péter is), hogy sikerült egyen súlyt te rem -
te nie külsõ élmény és belsõ befogadóképesség között, sikerült élete sze rep lõit rendbe tenni, akkor
de rül ki, mennyire törékeny ez az egyensúly, milyen nehéz el hagy ni helyszíneket, s talán még ne -
he zebb visszatérni hozzájuk. Az idegenbõl érkezett (pl. egy magyar író vagy jogász) azt gondolja,
már beleszokott más ország, nyelv, szo kás rend labirintusába, és ilyenkor gyakran kiderül, a be fo -
gadás néha nehezebben érhetõ el, mint a beilleszkedés (Olympia). Az író, az informatikus évtizedek
során megtanulja a nyelvet, a nyelveket (s talán még jobban is a gép nyelvét), de a beszélt emberi
nyelv igényes és árnyalt papírra tételéhez talán egy emberélet is kevés.

Új városok és ismeretlen szereplõk, elhagyott és visszavágyott helyszínek, kihûlt, majd felizzott
is meretségek, kapcsolatok indáznak végig az író életén, hotelek, kon fe ren ciatermek, pá lya ud va -
rok ennek az életnek a leggyakoribb helyszínei (Hotel Excelsior). Persze, a gyerekkorból indul ez a
kötet is, mint a legtöbb könyv (vagy inkább: a legtöbb élet), az autóstop, a balhés balatonozás ide jé -
bõl, amit aztán lappangva magában hordoz, dédel getve az otthont keresõ író, majd egyszerre vá -
rat lanul elõpattan belõle, de már a je len és az eltelt idõ szûrõjén átszitálva (Igaz történet). Szép él -
mény ez így is, tanulságos lett az évek folyamán, feltöltõdött késõbbi helyszínekkel és szereplõkkel,
akik mintha ugyan olyanok lennének, mint tízen-húszon éves korukban, vagy mint a múltját ötven-
hat van évesen rendezgetõ író. Hendi nemcsak a kontinens kilométereit-mérföldjeit utaz za végig,
ha nem az elmúlt évtizedeket is, de mondhatjuk úgy is: tér és idõ jól megfér nála egyetlen kö rül te -
kin tésben, egyetlen kötetben, az állandó változatosság ter mé sze tes sé gével.

Azért persze idõnként (gyakran, ötletszerûen, kiszámíthatatlanul) hazatér Buda pest re, hogy
idõn ként itthon is otthon érezze magát. És meghökken (az elején), amikor egy kül földön élõ ma -
gyar (nem író, nem jogász) a szülõi hagyatékból nem a tárgyi emléket jelentõ varrógépet röpíti el
amerikai otthonába (ahol már maga is évtizedek óta él), hanem egy hozzájuk csapódott, kóborló
ku tyát, amellyel csak a zûr van, az állatorvos, a hatóságok, a légitársaságok miatt. Az olvasó – mi -
köz ben nevet és bosszankodik a tár gyak csalafintaságán – a novella végére maga is az eb mellett
sza vazna. Miért is? – Hendi Péter a megmondhatója (Tigrisugrás).

A család ugyanúgy indázik az ember körül, mint minden más személy vagy esemény, vagy ta -
lán még jobban, amennyivel közelebb volt és maradt, amennyivel bonyolultabb a „házi vi szony la -
tok” között a bujkálás, amennyivel fájdalmasabb ezeknek az élõ szá lak nak a feszülése, szakadása. A
zürichi út az író-fiú számára egyike a sok rutinos uta zás nak, édesapja idõs kora nagy élményét várja
tõle, s talán nem is csalódik várakozásában, mi közben mindketten tudják (apa és fiú, egy ér zel mes
szókimondás nélkül), ezt az át szál lást nem fogja több közös utazás követni (Átszállás Zü rich ben).

Hendi Péter idõnként „nemes haragra gerjed”, a nyelv dzsungelén és finom lankáin ne héz át -
vág nia magát, a fordító pedig végzi a maga munkáját – rutinosan, de most ez a szó csúnya és
hitel telen, elnagyolt és lélek nélkül való. Hiába évtizedek gyakorlata, a ma ga magyar nyelvi mély -
sé gét, hangulatát az író nem hallja vissza a franciából (mert azért annyit tud ám a franciából Hen -
di Péter!) (A francia fordító).

Fegyelmezett jogász ez a nemzetközi informatikus, ez a magyar író, a jogászi szem lé let nem -
csak arra szolgál, hogy az igazságszolgáltatás egyes szerepeiben meg mu tat ko zó kat fölismerje és
meg nevezze (az ügyészt, a vádlottat, a tanút, de még a hóhért is), hanem hogy egy tárgyalás sza -
bá lyos rendjét legyen képes önmagára ölteni, ha a szükség úgy kívánja.

A dolgokon egy kicsit mindig kívül állni – ezt hangoztatja Hendi egyik alteregója (aki bõl több
is van a kötetben), de hát, aki keresztül-kasul száguld (vagy akár csak döcög) síne ken, éveken, az
nem lehet mindig mindenütt. Akinek óvnia kell nehezen kialakított sze mélyiségét, annak aligha
sza bad fenntartás nélkül azonosulnia magával. Otthon leszel te még valaha valahol? – kérdezi, ez -
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úttal tegezve önmagát, s ha foglalkoztatja is ez a kérdés, a választ inkább egy furfangos ügyvédtõl
várja, nem pedig tragédiaírótól (Kezükben vagy mindhalálig).

Az udvariasság, az elegancia nemcsak az író személyét jellemzi, hanem a figuráit is (de hiszen
leg többször magáról mintázza õket), csak védekezés ez ám a javából, a kö rül mények óvatos fel mé -
ré se, a múlt (múltak?) számontartása, az emberközi kapcsolatok pon tos érzékelése, és ha kell,
gyors megváltoztatása. Mindez persze alkalmanként lát vá nyos kudarccal jár. Alkalmanként nem…

Mintha kemény kõzetbõl építené történeteit Hendi Péter, mintha a földbõl ki emel kedõ köveket
fa ragná könnyed szobrokká, de az olvasó tudja, nehéz és sokelemû ez a le begõ építkezés. Mon -
da tai némelykor sûrûk és súlyosak, és mégis világos a vád és a vé delem szava. Mindeközben fölé -
nyes biztonsággal bírja és beszéli a hazai nyelv ár nya la to kat, hasonlóképpen a svédet, a franciát.
A sok nyelvben élés persze gondolkodási für geséget is jelent, mindehhez Hendinél a sok mozgás,
az utazás, a könnyed kap cso lat teremtés járul (hiszen kevés az idõ, megy a vonat, jön az ügyfél és
el vész az alkalom).

Végül pedig – ezzel kellett volna kezdeni! – azon töpreng a magyar könyvbarát, mit, hogyan ért
meg mindebbõl a francia olvasó a Szajna-parton, mivel képes azonosulni, mit tart non szensz nek, s
mit evidenciának a maga számára, és miként egyezik ez a mi nonszenszünkkel és evi den ciánk kal,
vagy miként áll éppen ellentétben vele? Hendi Pétert nehéz elképzelni az elegáns laptopja nélkül,
magával hordozza a Kék Nyíl vagy más fantázianevû expresszeken, repülõn, és a Semmelweis utcai
hangulatos borozóban, amikor néhanapján összekoccantjuk rozé borral telt poharunkat.

(Hendi Péter: Átszállás Zürichben. Elbeszélések. Bp. 2011, L’Harmattan. 193 oldal)

Bácsalmási István

Miska János: Túl a hídon...
(Novelláskönyv)

Németh László 1967-ben eléggé hányaveti módon írt naplójában megemlékezett egy New Yorkból jött
láto gatójáról, jó képzettségû egyetemi kutatóról, de nevét nem árulta el, akirõl többek között azt írta, hogy
távol tartja magát a magyar emigrációtól, s megsemmisítõ véleménye van róla. Ez a megállapítás nem
sokat árult el Németh László véleményérõl az emigrációt illetõen, viszont nem is kérdõjelezte meg láto-
gatójának jogát az ilyen ítéletre… Sajnos nekünk is volt elég lehetõségünk hallani hasonló általánosításokat.  

Most azonban minden kérdés vagy félelem nélkül néztem elé a lehetõségnek, elolvasni Miska
János odahaza kiadott és nemrégen megjelent novellás kötetét: Túl a hídon. Pár éve, hogy ismerem
Mis ka Jánost, megismertem véleményét, és vártam, hogy amit leír könyvében, az minden csûrés-
csa varás és általánosítás nélkül elénk hozza ennek a különleges, megtépázott társadalmi  és politi -
kai közösségnek igazi, emberi arculatát.

Nagyon sajnálom, hogy késõn ismertem meg a novellák íróját. Egyéniségét és írásait is. Annak
el lenére, hogy Torontóban „egymás mellett éltünk”, dolgoztunk. Sõt, amikor õ Hamiltonban élt,
ak kor sem voltunk messze egymástól. Viszont amikor végre találkoztunk, mindketten nyug díj -
ban, én családomat látogattam, János pedig Victóriában élt, ezer kilométerekre attól a részétõl
Kana dának, ahol dolgoztunk. Ilyesmi nemcsak velünk történt, de másokkal is. Az emigrációs ma -
gyar újságok nem hozták íróikat össze, inkább „kijelölték helyüket”, s ha az írók nem ugyanabba
a papírba vetették a betûket, nem láthatták kapcsolataik virágzását sem. Itt, Victoriában végül
össze ütköztünk.

Hetekkel ezelõtt jelent meg a Túl a hídon, és én nagy örömmel vettem kézbe, kezdtem el az
olvasást.  Miska János elsõ novelláskötete, az Egy bögre tej, még 1969-ben jelent meg, és csak nem
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sokkal elõbb lett olvasmányom. A mostani novelláskötetrõl azonban tudtam, hogy dolgozik rajta,
kiadót keres és talált is, és vártam is nagyon, hogy kézbe vehessem az eredményt.

Az irodalommal foglalkozók meggyõzõdése, hogy minden íráshoz két kulcs nyit ajtót az ol va -
só nak. Az egyik a történetek idejének mikénti tárgyalása, az a szerencsés helyzet, ha az író leg kö -
ze lebb van érzelmileg a történetek idejéhez; a másik viszont a hely megrajzolt fizikai és érzelmi kap -
cso lata a történtekhez. Miska János igen szerencsésen megtalálta mindkét kulcsot, és a töréneteket
azok elé vetíthette, akik csak túl a hídon nézhették egymást. A megértés, amivel Miska János vizs-
gálta, mutatta be egyiket is, másikat is: tiszteletben, szeretetben és igazságban fakadt.

Az otthoni visszaemlékezések fõszereplõi, az életnek megfelelõen, a szülõk, rokonok és bará-
tok. Hasonló gondolkodású emberek, akik akár a Mindenszenteki vásárokban, a faluba szûkültek,
s a vásári zenészek bandáinak szerepén keresztül, vagy a vásári eladók s a segítõ alkudozók csín-
jein át, mind a résztvevõ falusiak egyszerû, igaz arculatát mutatták. Nemkülönben, ha a Búcsújárók
no velláját olvassuk, ahol a  háromszáz évet visszaidézõ pócsi Mária-kép csodájáról van szó a mai
kör menetek leírása mellett, és amelyben több ezer ember egyszerre kivetített legbensõbb, vallásos érzü -
le tét ismerhetjük meg. Nem nagyzolva vagy dicsekedve, de egyszerû vallomásokban, énekekben a
va lóság szépségét festve. Nem is beszélve arról, hogy az Anyai levél minden szavából az a termé -
sze tes szeretet és gondoskodás árad, s amely mesterkélt lenne, ha nem figyelmeztetne, hogy „sze -
res sétek egymást az idegenben. Bár az nektek már az otthonotok”.

De ugyanolyan egyszerû és tisztességes magyarokról emlékezik meg Miska János az emigrá-
ciós történetek novelláiban, mint például a Könyvesboltban, ahol a tulajdonos panaszából megis -
mer hetjük a dr. Krekk fajtájú magyarokat, akik a „tengeri doktorok” diplomáját sejtetik, s aki a
köny vesboltba szemezgeti a könyveket, de nem vásárolja. Ezek is mind megtartották egy sze rû sé -
gü ket, és maguk között sem harsognak, de csendesen nagyzolnak nem létezõ sikerekkel…  A
Temp l omjáró krónikája novellában a krónikás beismeri, hogy belenevelte az otthoni rendszer az „új
filo zófiát”, és tõle elmehetett a templom a víz alá. Noha beismeri azt is, hogy eljár itt is a magyar
temp lomba, ha lejön a bányából, ami aztán kiváltotta a hallgatóiból a haragos vádat, hogy „Te elve -
szett ember vagy. Téged megmételyeztek otthon”. A szokott védekezés sem váratott magára az zal,
hogy „Alkalmazkodni kell. Az életet azért teremtette az Úr, hogy éljük” S élte is mind, ahogy tudta.

Miska János novelláiban sem otthon, sem az emigrációban senki sem vádolta a másikat haza -
áru lással, és senki nem hõsködik honvédelemmel. Mindenki megmaradt jóban vagy rosszban is
ter mészetes, egyszerû embernek. Az általánosítás is hiányzik a novelláiból. Itt az igazi élettel talál -
ko zik az olvasó.

Nagy érdeme Miska Jánosnak, hogy ebben a munkában is igyekezett összekapcsolni a hídon
túl egymás felé nézõ két valóságot, s amely csak Miska Jánoson keresztül tudott kezet fogni.

A könyv 167 oldalas, kemény kötésû könyv 21 novellával, amely a Kráter Mûhely kiadásában
Po mázon jelent meg, 2011. október végén. Reméljük, a magyarországiakon kívül az itteni – kana dai
– könyvüzletekben is rövidesen kapni lehet.
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A WASS ALBERT MESESOROZAT REJTVÉNYÉNEK NYERTESEI

A Wass Albert Mesesorozatokban meghirdetett rejtvény helyes 
megfejtõi közül novemberben az alábbi nyerteseket sorsoltuk ki:
Kovács Áron Budapest
Ökrös Gergõ Nyíregyháza
Szecsõdi Márton Szombathely

Gratulálunk! A nyertesek könyvjutalmát postán küldjük el.


