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A kol lek tív em lé ke zet je le ne tei Ko má rom ban,
a szlo vák–ma gyar ha tá ron

1

A mai Komárno (Ko má rom, Komorn) a maga 38 000 la ko sá val egy  
  Laj tán túli tá bor nok sza vai sze rint va la ha a Habs burg mo nar chia

kö ze pén te rült el, a 18. szá zad ban a Ma gyar Ki rály ság négy leg na gyobb és leg -
gaz da gabb vá ro sá nak egyi ke volt. A vá ros tör té ne té nek „leg ra gyo góbb” fe je -
ze te a (ma gyar) hely tör té né szek sze rint az 1848/49-es for ra da lom ide jé re
esett. A vá ros két har ma da ugyan le égett, ami egy ko le ra jár vánnyal és ár víz -
zel ki e gé szül ve ka taszt ro fá lis pusz tu lást ered mé nye zett, de en nek em lé két
a ko má ro mi erõd nek, „a ma gyar for ra da lom utol só bás tyá já nak” a csá szá ri
ha dak kal szem be szál ló hõ si es vé dõ i re való büsz ke em lé ke zés ki tö röl te.
Az elsõ vi lág há bo rú után a Duna bal part ján fek võ vá ros rész – a tel jes köz -
igaz ga tá si, egy há zi és kul tu rá lis struk tú rá val, va la mint a ki kö tõ vel – a Cseh -
szlo vák Köz tár sa ság bir to ká ba ke rül. A ke vés bé ur ba ni zá ló dott jobb par ti
rész a gyá rak kal és a vas út tal a tri a no ni szer zõ dés ér tel mé ben Ma gyar or szá gé 
lett. 1938 és 1945 kö zött tel jes Dél-Szlo vá kia Ko má rom mal együtt a ma gyar
ál lam ba ta go zó dott be. A vá ros 1945 óta is mét ket té sza kadt. Ma nap ság igen
élénk kap cso la to kat ápol a szlo vák Komárno és a ma gyar Ko má rom.2

1 A ta nul mány elõ ször né me tül hang zott el az „Inszenierzungen des kollektiven
Gedädrtnisses: Eigenbilder, Fremdbilder – Pa ra dig ma Zentraleuropa” c. kon fe ren ci án
2001. no vem be ré ben, Angersben (Fran cia or szág).

2 Michal Mácza: V ývoj Komárna v obrazoch. [Ko má rom fej lõ dé se ké pek ben.] Ko má rom,
1985.; Mácza Mi hály: Ko má rom. Tör té nel mi sé ták a vá ros ban. Po zsony, 1992.; Luk ács Lász ló: 
Städte an beiden Ufern der Donau in den historischen Komitaten Ko má rom und Esz ter -
gom. [Vá ro sok a Duna két part ján a tör té nel mi Ko má rom és Esz ter gom me gyék ben.] In:



Noha Ko má rom „ma gyar” vá ros ként mu tat ko zott és mu tat ko zik, min -
dig is él tek ott szlo vá kok, né me tek, zsi dók, szer bek és ro mák is. A 20. szá zad
ele ji erõ tel jes ma gya ro sí tás ide jén a vá ros la kos sá gá nak 80–90 szá za lé ka val lot -
ta ma gát ma gyar nak, de egy har ma duk több nyel vû volt, s az õ min den na pi éle -
tü ket e több nyel vû ség ha tá roz ta meg. A vá ros et ni kai szer ke ze te a cseh és szlo -
vák köz tiszt vi se lõk és ka to na tisz tek be te le pe dé se után vál to zott meg.
1930-ban a la kos ság 64 szá za lé ka val lot ta ma gát ma gyar nak, 27 szá za lé ka pe -
dig cseh nek és szlo vák nak. A vá ros összes in téz mé nyét ke resz tül szel te egy
ima gi ná ri us ma gyar-(cseh)szlo vák ha tár vo nal: a köz igaz ga tást, az ok ta tás -
ügyet, az egy há za kat, a saj tót, a könyv tá ra kat és az egye sü le te ket. Per sze ez
a ha tár vo nal nem volt ab szo lút, ma gyar is ko lák ba jár tak szlo vák gye re kek, és
for dít va is, az egye sü le tek egy ötö dé nek tag sá ga et ni ka i lag ke vert volt.3 A há -
zas ság kö té si sta tisz ti kák ve gyes há zas sá gok lé té rõl ta nús kod nak.4

1918, il let ve 1920 (Tri a non) után a szlo vá kok a több sé gi nem zet hez tar -
toz tak, bár lét szá muk a vá ros ban el ma radt a ma gya ro ké tól. A ma gya rok nem -
ze ti ki sebb ség gé let tek, noha a vá ros ban õk vol tak töb ben.5 A vá ros nyil vá nos
te re in te hát két, ön ma gát fe nye ge tett ség ben érzõ ki sebb ség ta lál ko zott össze.
A ma gya rok nál a du nai ál lam ha tár, il let ve az „anya or szág gal” fönn ál ló kap cso -
la tok, a szlo vá kok nál pe dig a mar gi na li zá ló dott pe rem vi dé ki lét kép ze te élez -
te to vább e konf lik tust. A ko má ro mi (cseh)szlo vák ki sebb ség a két vi lág há bo -
rú kö zött nem volt ké pes a ma gya ro ké val hosszú tá von ver sen ge ni tudó he lyi
saj tó fi nan szí ro zá sá ra, így az et ni kai küz de lem el sõ sor ban ut cai hir de tõ osz lo -
po kon és mû em lé ke ken je lent meg. 

Mi vel egy vá ros po li ti kai-kul tu rá lis to pog rá fi á ja a po li ti kai ren det szim -
bo li ku san is meg mu tat ja,6 a po li ti kai disz kon ti nu i tás és a „cse re a pi e desz tá lo -
kon” le he tõ vé te szi a két nem ze ti tá bor men tá lis ál la po tá nak össze ha son lí tá -
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E. Scherer, G. Stangler, I. Slawinski szerk. Kulturparks. Tagungen 2001. St. Pölten, 2001.
41–56. o.

3 Elena Mannová: „... de most már jó szlo vák”. A nem ze ti iden ti tás va ri á ci ói két dél-szlo vá -
ki ai kis vá ros egye sü le ti éle té ben, 1918–1938. In: Regio. 2000, 4. sz. 93–103. o.

4 Ko vács Éva: Alteritás és iden ti tás: a két vi lág há bo rú kö zöt ti ha tár tér sé gek, kü lö nös te kin -
tet tel a szlo vák–ma gyar ha tár ra. In: Tóth K. szerk. Ez red for du ló. Dunaszerdahely, 2001.
126–139. o.

5 Ko vács Éva: Mikrogeschichte: Die Repräsentation des Komáromer Grenz-Diskurses und die
Identitätspolitik der Zeitungen (1918–22, 1938). [Mikrotörténelem. A ko má ro mi ha tár dis -
kur zus rep re zen tá ci ó ja és az új sá gok iden ti tás po li ti ká ja (1918–22, 1928).] Kéz irat, 2000.

6 Heidemarie Uhl: Architektur, öffentlicher Raum und nationale Identität. Beispiele aus
Graz und Laibach/Ljub lja na um 1900. [Épí té szet, nyil vá nos tér és nem ze ti iden ti tás. Pél -
dák Graz ból és Laibach/Ljubl ja ná ból 1900 kö rül.] In: Bauen für die Nation. Meg je le nés
elõtt.



sát. A nyil vá nos szfé rá ban két kü lön bö zõ tör té nel mi em lé ke zet küz dött egy -
más sal, a kö zös, de még is kü lön fé le kép pen meg élt múlt két pár hu za mos em -
lé ke ze te. Az 1848/49-es esz ten dõk, 1918, 1919 (a ma gyar kom mu nis ta
ta nács köz tár sa ság), 1920 (Tri a non), 1938 (a vá ros vissza csa to lá sa Ma gyar or -
szág hoz) és 1945 ritualizált em lé ke ze te, a vál ta ko zó ál la mi kon tex tus sze rin ti
di csõ í té se vagy el nyo má sa, ke ve red ve a he lyi tra dí ci ók kal: ez jel le mez te és jel -
lem zi Ko má rom em lék mû ve i nek lát kép ét.

Ál lam po li ti kai vál ta ko zá sok vá ro si pi e desz tá lo kon

Ko má rom leg ré geb bi em lék mû ve – az 1715-ben emelt ba rokk Szent há -
rom ság-osz lop – he lyi ese mé nyek hez kap cso ló dik: egy pes tis jár vány hoz, il -
let ve a vá ros nak a Rá kó czi -fel ke lés ide je alat ti fe nye ge tett sé gé hez. A vá ros
már a ma gyar ne mes ség Habs burg-el le nes fel ke lé se ide jén olyan kü lön le ges
hely zet be ke rült, amely ké sõbb még kü lön fé le vál to za tok ban több ször is
meg is mét lõ dött: a ko má ro mi ak nak mind két fél irá nyá ban bi zo nyí ta ni uk kel -
lett lo ja li tá su kat. A la kos ság több sé ge Rá kó czi ku ru ca i val szim pa ti zált, de a vá -
ros erõd jé ben egy csá szá ri ka szár nya állt. (A mind két fél hez el jut ta tott bõ sé -
ges ado má nyok meg men tet ték a vá rost.)

Ma gyar or szá gon az Auszt ri á val való 1867-es ki egye zés után va ló sá gos
emlékmûállítási láz tört ki, ami a ma gya rok nak a his to riz mus je gyé ben tör té -
nõ nem zet ál la mi in teg rá ci ó ját tük röz te. A fel fe de zett és em lék mû vek ben
meg tes te sü lõ múlt igen csak kor hû jel leg gel bírt. A ma gyar tör té ne lem két ak -
ko ri fel fo gá sa, a Habs burg-ba rát (la banc) és a Habs burg-el le nes (ku ruc) kon -
cep ció kö zül ez utób bi ér vé nye sült.7 Ko má rom ban mind ez az 1880–90-es
évek elsõ tö me ges ut ca név-vál toz ta tá si hul lá má ban nyil vá nult meg. Az ut cá -
kat a ma gyar nem ze ti tör té ne lem nagy ja i ról (Rá kó czi, Szé che nyi, Kos suth),
ko ra be li po li ti ku sok ról (Ba ross, Eöt vös, Deák), il let ve köz vet le nül a vá ros -
hoz kö tõ dõ sze mé lyi sé gek rõl (töb bek kö zött Jó kai) ne vez ték el. A Bécs, il let -
ve a ko má ro mi K. u. K. tisz tek irán ti kor lá to zott lo ja li tást csak a Duna part Fe -
renc Jó zsef rak part el ne ve zé se mu tat ta. Eh hez tár sult még egy híd és egy szi -
get, ame lye ket a nép sze rû Er zsé bet rõl ne vez tek el.

Min den ma gyar ha gyo mány cent ru má ban az 1848–49-es for ra da lom
em lé ke ze te állt. A neo ab szo lu tiz mus ko rá ban a Béccsel szem be ni po li ti kai el -
len ál lást szim bo li zál ta, 1867 után pe dig a li be rá li sok és a füg get len sé gi-pár ti -
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7 L’ubomír Lipták: Storoèie dlhšie ako sto rokov. [Egy év szá zad hosszabb száz év nél.] Po zsony,
1999. 313. o.



ak kö zöt ti sza ka dást.8 Ko má rom ban el sõ sor ban a vá ros 1849-es hosszú meg -
szál lá sá ra, Klap ka György re, az erõ dít mény le gen dás pa rancs no ká ra és a tisz -
tes ve re ség re em lé kez tek. (A tá bor nok a vi lá go si fegy ver le té tel után még
majd nem két hó na pig véd te a vá rost, a ka pu kat pe dig csak mél tó fel té te lek el -
fo ga dá sa után nyi tot ta meg.) A mil len ni um esz ten de jé ben, 1896-ban a ko má -
ro mi pol gá rok a Vá ros há za elõtt bronz szob rot emel tek Klap ka tisz te le té re.
A tá bor nok, ke zé ben kard dal, he ro i kus póz ban állt egy emel vé nyen, amely
ágyú csö vek kel tûz delt bás tyát áb rá zolt, elõt te pe dig egy döly fös orosz lán ta po -
sott egy ha di lo bo gón. A bás tya ol da la in ol vas ha tó fel irat ok a tá bor nok gyõ ze del -
mes üt kö ze te i nek hely szí ne i re em lé kez tet tek. A szo bor ma gyar nyel vû szö ve -
ge (A vá ros hõs vé dõ jé nek – a há lás nem zet, 1896) azt hir det te, hogy a di csõ sé ges ko -
má ro mi ese mé nyek össznemzeti je len tõs ség gel bír tak. Az em lék mû vet a fõ té -
ren ál lí tot ták fel, amit Klap ká ról ne vez tek el. A Habs burg-el le nes ma gyar
tá bor nok szob ra majd nem szem ben állt a tisz ti ka szár nyá val, ahol K. u. K. tisz -
tek lak tak csa lád ja ik kal. Ezen a he lyen egy ér tel mû en a ma gyar füg get len sé gért
ví vott küz del met, a Béccsel szem be ni el len ál lást tes te sí tet te meg.

A Klap ka-szo bor a  meg vál to zott ha tal mi vi szo nyok kö ze pet te, 1918
után is a he lyén ma radt. A ma gyar utcanévtáblák a vá ro si köz igaz ga tás ma gyar 
több sé gét de monst rál ták – csak a hú szas évek má so dik fe lé ben je len tek meg
a szlo vák nyel vû for dí tá sok. A Fe renc Jó zsef rak part ból is mét Duna rak part
lett. A ma gyar sze mé lyi sé gek rõl el ne ve zett ut cák meg õriz ték ne vü ket,
a Cseh szlo vá ki á hoz való tar to zást a hú szas évek ben csak egyet len ut ca név je -
lez te: a Palatinus ut cát, mi u tán nem si ke rült Le nin ut cá vá ke resz tel ni,
Masaryk ut cá nak ne vez ték el. A kom mu nis ták ko má ro mi erõs po zí ci ó it je lez -
ték az újon nan épült mun kás ne gyed ut ca ne vei: pél dá ul Pro le tár utca, Karl
Marx utca, For ra da lom utca. A har min cas évek ben a Sokol és az Orol cseh -
szlo vák tor na egy le tek rõl is ne vez tek el itt ut cát.

A há bo rú utá ni elsõ em lék mû ve ket te me tõk ben, a há bo rú ban el eset tek
és a ma gyar Vö rös Had se reg ha lot ta i nak em lé ké re emel ték. A Vö rös Had se -
reg el le ni küz de lem ben el esett cseh szlo vák ka to nák sír ján csak 1928-ban avat -
tak em lék mû vet.
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8 Gyáni Gá bor: Tör té net írás: a nem ze ti em lé ke zet tu do má nya? In: Tör té ne lem – kép. Sze -
mel vé nyek múlt és mû vé szet kap cso la tá ból Ma gyar or szá gon. Bu da pest, 2000. 92–102. o.,
781–782. o.



Ko má rom ban a két vi lág há bo rú kö zöt ti idõ szak elsõ és egyet len szlo vák
nem ze ti hõst áb rá zo ló em lék mû vét Milan Rastislav Štefanik9 tá bor nok
bronz szob ra je len tet te. A ne vét vi se lõ 12. gya lo gos had osz tály, va la mint cseh -
szlo vák egye sü le tek nem sok kal a tá bor nok ha lá la után gyûj tés be kezd tek,
hogy fel ál lít has sák az em lék mû vet. A szob rot csak 1930-ban tud ta el ké szí te ni 
a két ne ves mû vész, Otakar Španiel cseh szob rász és Dušan Jurkoviè szlo vák
épí tész. Kö zel a Du ná hoz, egy park ban ál lí tot ták fel, Ma gyar or szág felé for dít -
va. A szlo vák saj tó sze rint e szim bo li kus hely az ál lam ha tárt és a „cseh szlo vák
ki sebb sé get” volt hi va tott vé del mez ni és erõ sí te ni.

A ko má ro mi tör té ne ti em lé ke zet ben fon tos sze rep ju tott a vá ros szü löt té -
nek, Jó kai Mór nak. Szü le té se szá za dik év for du ló já nak meg ün nep lé se (1925) 
Szlo vá ki á ban és Kár pát al ján a ma gyar ság de monst rá ci ó já vá vált, noha a cseh -
szlo vák ha tó sá gok ere de ti szán dé kai sze rint „az ál lam nak a ma gyar ki sebb ség
irán ti nagy vo na lú sá gát” lett vol na hi va tott ma ni fesz tál ni. A Jó kai Egye sü let
már 1911 óta szor gal maz ta az író szob rá nak fel ál lí tá sát, ez irá nyú fá ra do zá sa it
a há bo rú után sem szün tet te meg. Az en ge délyt a hi va tal csak 1936-ban adta
meg, Berecz Gyu la he lyi szob rász al ko tá sát a Kul túr pa lo ta elõtt ün ne pé lyes
ke re tek kö zött 1937-ben ál lí tot ták fel. 

1938 fe szült lég kör ében cseh szlo vák és ma gyar egye sü le tek gyûj tést kez -
de mé nyez tek egy Masaryk-emlékmû fel ál lí tá sá ra. Kö zös mû vek ki vi te le zé sé -
re azon ban nem ma radt már idõ. 

Ami kor a vá ros a ma gyar ál lam hoz ke rült, a 12. cseh szlo vák had osz tály
ma gá val vit te a Štefanik-szobrot Besz ter ce bá nyá ra. Ott már nem a tá bor nok -
nak a Cseh szlo vák Köz tár sa ság lét re ho zá sá ban be töl tött sze re pé re em lé kez -
tek, ha nem szlo vák iden ti tá sát és éles an ti kom mu niz mu sát hang sú lyoz ták.
A ko má ro mi park ban Štefanik he lyé re a Mo nar chia 12. re gi ment jé nek em lék -
mû ve ke rült.10 Az ut ca ne vek szlo vák for dí tá sai el tûn tek. A Masaryk utca neve 
Szent Ist ván utca lett, a Köz tár sa ság utca a Me gye utca ne vet kap ta.

A vá ros nyil vá nos te ré ben a leg na gyobb át ala ku lást a má so dik vi lág há bo -
rú utá ni idõ szak hoz ta, ami kor a (cseh)szlo vák po li ti ka a „kol lek tív bû nös -
ség” elve alap ján ki te le pí tett szá mos ma gyart. Az ut cák ne ve it po li ti kai szán dé -
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9 Csil la gász, ha di pi ló ta és fran cia tá bor nok, dip lo ma ta és had ügy mi nisz ter; je len tõs mér -
ték ben hoz zá já rult a cseh szlo vák ál lam meg ala ku lá sá hoz. 1919-ben Szlo vá ki á ba való
vissza té ré se köz ben vesz tet te éle tét. Vö: Peter Macho, Zora Vanovièová: Der Mythos Milan 
Rastislav Štefánik in Geschichtsschreibung und mündlicher Tradierung. [Milan Rastislav
Štefánik mí to sza a tör té net írás ban és a száj ha gyo mány ban.] Meg je le nés elõtt.

10 Ale xan der Reško: Pamtní generála Milana Rastislava Štefánika v Komárne. [Milan
Rastislav Štefánik em lék mû ve Ko má rom ban] In: Iuxta Danubium 12, 1998. 61–96. o.



kok sze rint vál toz tat ták meg.11 Az ut ca név adás gya kor la ta a „ma gya rok kal”
való le szá mo lást mu tat ta: a ma gyar hõ sök, po li ti ku sok, mû vé szek stb. ne ve it
vi se lõ ut cá kat mind át ne vez ték. A „szim bó lu mok uni ver zu ma”12 szá má ra
min den po li ti kai vál to zás kö vet kez mé nyek kel jár, de 1945 után az „irá nyí -
tott” cseh szlo vák de mok rá cia, majd 1948 után a kom mu nis ta re zsim „ter ve -
zett nyom ha gyá sa” a múlt tal való szin te tel jes le szá mo lást je len tet te. A hi va ta -
los he lyi em lé ke zet csak a ko má ro mi mun kás ve ze tõk em lé két kí mél te meg.
A Vö rös Had se reg fel sza ba dí tó ként való ér tel me zé sé nek, va la mint az ál lam
szov jet blokk ba való be ta go ló dá sá nak fe lelt meg az ut ca név adás gya kor la ta is.
Az ut cá kat szov jet és orosz ka to nai sze mé lyi sé gek rõl, szov jet po li ti ku sok ról
(Sztá lin ha lá la után né me lyik név is mét meg vál to zott), a nem zet kö zi kom -
mu nis ta és mun kás moz ga lom kép vi se lõ i rõl ne vez ték el. Az elsõ Cseh szlo -
vák Köz tár sa ság ide jén a ko má ro mi utcanévtáblákon rit ka volt a „cseh szlo vák 
szü zsé”. 1945 után fel buk kan nak 19. szá za di szlo vák köl tõk és írók, cseh, fõ -
ként kom mu nis ta köl tõk, va la mint az 1944-es szlo vák nem ze ti fel ke lés kom -
mu nis ta ve ze tõ i nek ne vei. A ko má ro mi ma gyar tör té ne ti em lé ke zet köz pon -
ti fi gu rá já nak, a mi ti kus Klap ka György tá bor nok nak a szob ra az erõd te rü le té -
re ke rült. A szo bor 1965-ben, a vá ros ala pí tá sá nak 700. év for du ló ján ke rült
vissza köz tér re; a Le nin-park ban, egy sem le ges emel vé nyen ál lí tot ták fel. Em -
lék mû vé nek „Skript”-jébõl13 a szlo vá kok a ma gyar for ra da lom kul tu szát ol -
vas ták ki. A for ra da lom ban való szlo vák rész vé telt a nem ze ti hõs, L’udovit
Štúr ne vé hez kö tik, aki „a ma gya rok el len har colt”. Ezért lo gi kus, hogy Klap -
ka ma gyar tá bor nok ne vé hez ne ga tív konnotáció fû zõ dik. (A té nye ket, hogy
a szlo vá kok na gyob bik ré sze Kos suth had se re gé be állt be, más részt hogy a ko -
má ro mi erõd meg szál lá sá ban szlo vák ön kén te sek is részt vet tek, a szlo vák tör -
té ne ti em lé ke zet egy ál ta lán nem õriz te meg.)

A ma gyar pan te on má sik hõ sé nek, Jó kai Mór nak a szob rát 1947-ben tá vo lí -
tot ták el. Mi u tán a ma gya rok Szlo vá ki á ban vissza kap ták pol gár jo ga i kat, az író nak 
is meg ke gyel mez tek, és szob rát 1952-ben vissza ál lí tot ták az ere de ti he lyé re. 
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11 Christian Ehetreiber, Otto Rath: Geschichtsbilder in Grazer Straßennamen. [Tör té ne -
lem ké pek a gra zi ut ca ne vek ben] In: S. Riesenfellner, H. Uhl szerk. Todeszeichen.
Zeitgeschitliche Denkmalkultur in Graz und in der Steiermark vom Ende des 19. Jahrhunderts bis
zum gegenwart. Bécs, Köln, Weimar, 1994. 197–214. o. 

12 Alois Sillaber: Straßennamen: Wegweiser zur Identität. [Ut ca ne vek: az iden ti tás út mu ta tói.]
In: S. Riesenfellner szerk. Steinernes Bewußtsein I. Die öffentliche Repräsentation staatlicher und
nationaler Identität Österreichs in seinen Denkmälern. Bécs, Köln, Weimar, 1998. 575–611. o. 

13 Klaus Zeyringer ter mi nu sa.



A má so dik vi lág há bo rú után a Vá ros há za elõt ti leg di csõ sé ge sebb hely
Štefanik tá bor nok nak ju tott. Szob ra 1946-ban tért vissza Besz ter ce bá nyá ról.
Klap ka tá bor nok üres he lyé re csak 1948 má ju sá ban ál lí tot ták, kü lö nö sebb hír -
ve rés nél kül. Ugyan is 1948 feb ru ár ja óta an ti bol se viz mu sa ál lam el le nes nek
mi nõ sült, vé gül 1952-ben szob ra az erõd ka za ma tá i ba ván do rolt. Em lék mû -
ve 1968-ban (a Ró zsa-park ban) rö vi den újra fel buk kant mint a „szlo vák nem -
zet de mok ra ti kus fej lõ dé sé nek” szim bó lu ma, majd 1974-tõl a mú ze um rak tá -
rá ban vá ra ko zott.

1948 elõtt Szlo vá ki á ban em lék mû ve ket pol gá ri kez de mé nye zé sek ered -
mé nye ként, a po li ti ka vagy a kul tu rá lis szfé ra ösz tön zé sé re ál lí tot tak fel.
Az 1948 és 1989 kö zöt ti esz ten dõk em lék mû vei csu pán a kom mu nis ta re zsim
ta nú bi zony sá gai, hi szen az ki sa já tí tot ta a maga szá má ra az em lé ke ze tet.14

1950-ben a park ban, ahol ko ráb ban Štefanik, majd 1938 után ma gyar ka to nák
em lék mû ve állt, föl ál lí tot ták az elsõ, ak ko ri ban még élõ cseh szlo vák „mun kás -
el nök”, Klement Gottwald szob rát. A kor szak összes töb bi em lék mû ve lo ká lis
ese mé nyek hez és sze mé lyek hez kö tõ dik: a fel sza ba dí tó szov jet ten ge ré szé
(1965, a há bo rú vé gé nek hu sza dik év for du ló ja), ko má ro mi an ti fa sisz ta már tí ro -
ké (1971), Steiner Gá bor kom mu nis ta mun kás ve zé ré (1980), va la mint az
egyet len nem po li ti kai jel le gû em lék mû: a hí res ze ne szer zõé, Le hár Fe ren cé
(szü le té sé nek 110. év for du ló ján, a szü lõ há za he lyén, amit le bon tot tak). 

1989 után az ön kor mány zat ki sza ba dult az egyet len en ge dé lye zett po li ti -
kai párt rab sá gá ból. A köz pont szin te összes ut cá ja vissza kap ta ere de ti, 1918
elõt ti, il let ve az elsõ Cseh szlo vák Köz tár sa ság ide jé bõl szár ma zó ne vét. A vá -
ros ut ca- és tér ne ve i nek het ven öt szá za lé ka nem ze ti leg sem le ges, majd nem
ti zen ki lenc szá za lé ka ma gyar, ki csit több mit hat szá za lé ka szlo vák konno -
tációjú. Az em lék mû vek is vissza ke rül tek a ki zá ró la gos ál la mi il le té kes sé gi
kör bõl a pol gá ri tár sa da lom ba. 1990 és 1992 kö zött a ko má ro mi épü le te ken is -
mét fel tûn tek a ma gyar kul tú rá hoz kö tõ dõ em lék táb lák; ré gi ek, ame lye ket
a má so dik vi lág há bo rú után tün tet tek el (pél dá ul idõ sebb és if jabb Péczely Jó -
zsef tu dó so ké, Tóth Lõ rin cé), va la mint újak (a ze ne szer zõ Bar tók Bé láé,
Selye Já nos or vos-stressz ku ta tóé, va la mint a Kis Zsi na gó gán15 a ho lo ca ust ál -
do za ta ié). A vá ros mind két nem ze ti tá bo ra im már aka dály ta la nul fe jez het te
ki ko ráb ban el foj ta ni kény sze rült iden ti tá sát, a köl csö nös szte re o tí pi ák kal és
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14 Lipták, i. m. (6. láb jegy zet) 337. o.
15 A ko má ro mi neo lóg zsi dók ma gya rul be szél tek.



elõ í té le tek kel egye tem ben. A (Matica Slovenská16 kul tu rá lis egye sü let be tö -
mö rü lõ) szlo vák na ci o na lis ták a ma gyar ál lam ezer éves el nyo má sá nak mí to -
szá val „ér vel tek”, a má sik ol dal (a vá ro si köz igaz ga tás, ma gyar kul tu rá lis szer -
ve ze tek) pe dig az 1945–48-as ma gyar ül dö zést em le get te. Az em lék táb lák fel -
ál lí tá sá nak kro no lo gi kus el ren de zé se erõ sen em lé ke ze tet egy pár harc ra:
1990 – a Matica Slovenská pa ra dox mó don ép pen a Cseh szlo vák Köz tár sa -

ság ala pí tá sá nak nap ján he lyez te el a Vá ro si park ban a Štefanik- emlék -
mûvet, mint a szlo vák ság szim bó lu mát. A ma gya rok szin te egy ál ta lán
nem is me rik Štefanikot, vagy az „ezer éves haza” szét hul lá sá val, Tri a -
non nal, a nem kí vánt ki sebb sé gi sors sal kap csol ják össze a ne vét.17

1991 – Klap ka tá bor nok vissza tért a Vá ros há za elõt ti, köz pon ti (im már újra az
õ ne vét vi se lõ) tér re. Is mét az ere de ti bás tya-ta lap za ton áll, a ko ráb bi fel -
ira tot alá írá sá nak fak szi mi lé je vál tot ta fel.

1992 – meg in dul a küz de lem Ci rill és Me tód szláv szer ze te sek em lék mû vé -
nek fel ál lí tá sá ért, ami mind a mai na pig tart.

1993 – A vá ros köz pont ban lévõ Zichy-pa lo tán le lep le zik a ma gyar re for mer
po li ti kus, gróf Szé che nyi Ist ván em lék táb lá ját. Noha a mû velt gróf nem
volt so vi nisz ta, gon do la tai kö zül azt idé zik, hogy egy tisz tes sé ges em ber
az el sõd le ges nem ze ti cé lo kat csak ha lá la után ad hat ja fel.

1995 – a szlo vák gim ná zi um fa lán a Matica Slovenská fel avat ta L’udovit
Jaroslav Šulek evan gé li kus lel kész em lék táb lá ját, aki az 1848/49-es for ra -
da lom ban Štúr, azaz a Habs bur gok ol da lán vett részt. A táb la szö ve ge:

„A szlovák nem zet már tír ja, aki a ko má ro mi erõd ben a kos sut hi ha dak
fog lya ként halt meg”. 

1998 – A Matica Slovenská szék há zán egy fe ke te már vány táb lát avat tak a kö -
vet ke zõ fel irat tal: „Szlo vá kia ál lam pol gá ra i nak, akik Dél-Szlo vá kia
1938–1945-ös ma gyar meg szál lá sa ide jén a Szlo vák Köz tár sa ság szu ve re -
ni tá sá ért és te rü le ti in teg ri tá sá ért tûr tek és ál doz ták éle tü ket.”18 A szlo vá -
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16 A szlo vá kok leg fon to sabb 19. szá za di kul tu rá lis egye sü le te, a ma gya ro sí tás kor sza ká ban be 
volt tilt va. Köz pont ja ré gen és ma egy aránt Túrócszentmárton; Ko má rom ban fi ók in téz -
mény mû kö dik.

17 Peter Macho: Štefánik a Kos suth ako symboly slovenského a mad’arského nacionalizmu.
Nacionálny mýtus versus integrácia a dezintegrácia v stredoeurópskom priestore.
[Štefánik és Kos suth mint a szlo vák és a ma gyar na ci o na liz mus szim bó lu mai. Nem ze ti
mí tosz versus in teg rá ció és dezintegáció a kö zép-eu ró pai tér ség ben]. In: P. Švorc, L’.
Harbul’ová szerk. Stredoeuropske národy na križovatkách novodobých dejín 1848–1918. Eper -
jes, Poszony, Bécs, 1999. 152–160. o.

18 Az em lék táb lát a „bé csi dön tés 60. év for du ló ján”, 1998-ban, a „szlo vá kok évé ben” lep lez -
ték le.



ko kat, akik 1938 no vem be ré ben Ma gyar or -
szág hoz ke rül tek, a „Beneš- demokrácia” ál -
lam pol gá ra i ként ugyan diszk ri mi nál ták,
de a „szu ve rén Szlo vák (Tiso) Köz tár sa ság” 
ér de ké ben ví vott harc ról nin csen sem mi fé -
le bi zo nyí ték.

1999 – A Štefanik-parkban fe hér kõ bõl el ne ve -
zés nél kül ha tal mas em lék mû vet emel tek:
em be ri ala kok cso port ja (fér fi ak, elõl egy

„ma gyar” ba jusszal, egy má sik há tul „zsi -
dó” sza kál lal) me ne tel, vál la i kon óri á si koc -
ka kö vet ci pel ve. Az ön kor mány zat mind
a mai na pig nem tu dott meg egyez ni az em -
lék mû el ne ve zé sé ben. A vá ros leg újabb ké -
pes is mer te tõ je a szob rot „az 1944 és 1948
kö zött erõ szak kal el hur colt ko má ro mi pol -
gá rok em lék mû vé nek” ne ve zi: „a kon cent -
rá ci ós tá bor ba hur colt ko má ro mi zsi dók
szen ve dé se i re és azon vá ro si pol gá rok kín -
ja i ra em lé kez tet, aki ket 1946-ban cseh or szá -
gi ha tár te rü le tek re de por tál tak, majd 1947–48 ban Ma gyar or szág ra ki te le pí -
tet tek.”19 A vá ros ban volt egy gyûj tõ tá bor, ahon nan egész Dél-Szlo vá ki á ból
vit ték a ro má kat el sõ sor ban Dachauba.20 A vá ros ve ze tés ben je len leg nin -
csen szán dék arra vo nat ko zó an, hogy az ál do za tok kö ré be a ro má kat is be -
von ja.

2000 – A vá ros köz pont egy má sik park já ban le lep le zik V. Lász ló ma gyar ki rály 
em lék mû vét. A szo bor kö zép pont ját nem a la tin fel ira tos ta lap zat, nem is 
az it te ni vár ban szü le tett fi a tal ural ko dó bronz mell szob ra je len ti. A leg -
na gyobb fi gyel met a gó ti kus ív rõl füg gõ szent ko ro na kel ti. A „szent” ko -
ro na ré geb ben a te rü le ti és a ma gyar-nem ze ti in teg ri tás jel ké pe volt.
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V. Lász ló szob ra
 (foto: Arne Mann)

19 Bár dos I., Kecs kés L., Mácza M. szerk. Komárno-Komárom, mesto na oboch brehoch Dunaja
[Komárno-Komárom, egy vá ros a Duna két part ján] Komárno, Ko má rom, 2000. 95. o. 

20 A roma transz por to kat a Csil lag és a Mo nos to ri erõ dök ben, a ma gyar ol da lon ál lí tot ták
fel. (Ak ko ri ban a két vá ros rész egy be tar to zott. Ctibor Neèas: Èeskoslovenští Romové v letech
1938–1945. [Cseh szlo vák ro mák 1938–1945.] Brno, 1994. 96–97. o.



A ko má ro mi em lék mû vek kö rü li, konf lik tu sok kal ter helt kon ku ren cia harc -
ban kü lön csa ta fo lyik Szent Ci rill és Me tód kö rül. A ke resz tény sé get a „bi zán ci
misszió” ke re tei kö zött 863-ban Nagy-Mor va or szág ba hozó két thesszaloniki fi -
vér kul tu sza a 19. szá za di szlo vák nem ze ti ide o ló gia alap ve tõ ré sze, fõ ként a ka to -
li ku sok kö re i ben. A test vé rek tisz te le te már a 17–18. szá zad ban igen erõs volt: az
el len re for má ció és a rekatolizálás ide jén ha zai szen tek ként tisz tel ték õket. A ré -
geb bi egy há zi ha gyo mányt ala kí tot ták át azu tán nem ze ti vé. A szlo vák ér tel mi sé gi -
ek a 18. szá zad óta azo no sul tak a Nagy morva Bi ro da lom, mint az egyik leg je len -
tõ sebb szláv ál lam ala ku lat ha gyo má nyá val, Szvatopluk, „a szlo vá kok ki rá lya”
alak já val és Szent Ci ril lel és Me tód dal, mint szláv/szlo vák hit té rí tõk kel.21

(Ugyan ezen tra dí ci ó val azo no sul tak cse hek és mor vák is.)
A Matica Slovenská 1992 óta fá ra do zik Ci rill és Me tód szo bor cso port já -

nak egy ko má ro mi köz té ren való fel ál lí tá sán, ami hez ké sõbb a Comorra pol -
gá ri egye sü let is csat la ko zott. Pró bál ko zá sa ik üze ne te vi lá gos: itt, a ma gyar ha -
tár nál akar ják meg je le ní te ni a szlo vá kok de mar ká ci ós vo na lát. A vá ro si kép vi -
se lõ tes tü let a Matica ja vas la ta it 2000 vé gé ig hét szer uta sí tot ta el! Mind két
szent Eu ró pa pat ró nu sai közé tar to zik és ter mé sze te sen bár hol em lék mû vet
ál lít hat nak ne kik. Ko má ro mi kon tex tus ban azon ban ez nem érv. A Matica
Slovenská azt ál lít ja, hogy Ci rill és Me tód „va la hol bi zo nyá ra át kelt a Du -
nán”. A ma gyar fél azt hang sú lyoz za, hogy ef fé le hi po té zi sek re nin csen sem -
mi fé le bi zo nyí ték, és mi vel egy há zi sze mé lyi sé gek, egy temp lom ban a he -
lyük. A Maticának fel aján lot ták az egy ko ri ka szár nya temp lom te rü le tét.
Amint az vár ha tó volt, az egye sü let nek nincs le he tõ sé ge fel újí ta ni az üres, le -
rom bolt temp lo mot. A szláv apos to lok em lék mû vé ért ví vott ko má ro mi harc
az egész or szág ban nagy ér zel me ket ger jesz tett, ami a leg ma ga sabb po li ti kai
kö rö kig el ju tott: a ke resz tény de mok ra ta moz ga lom pél dá ul a ko má ro mi ön -
kor mány zat rosszal lá sa mi att aka dá lyoz ta a Ma gyar Ko a lí ció Párt ját (MKP) az 
Eu ró pai De mok ra ti kus Uni ó ba való be lé pés kor.

A he lyi kép vi se lõk azt is el uta sí tot ták, hogy az em lék mû a szlo vák gim ná zi -
um ma gán tu laj do ná ban lévõ te rü let re ke rül jön. Pót ló la gos meg ol dás ként
a kép vi se lõ tes tü let jó vá hagy ta, hogy „Eu ró pa vé del me zõ i nek” hat kis szob rát
föl ál lít sák az Eu ró pa-té ren. Más szen tek (Be ne dek, svéd or szá gi Bri git ta, sienai
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21 Vö.: Frank Hadler: Der Magna-Moravia-Mythos zwischen Geschichtsschreibung und
Politik im 19. und 20. Jahrhundert. [Nagymorvaország mí to sza a tör té net írás és a po li ti ka kö -
zött a 19. és a 20. szá zad ban.] In: E. Behring, L. Richter, W. F. Schwarz szerk. Geschichtliche
Mythen in den Literaturen und Kulturen Ostmittel- und Südosteuropas. [Tör té nel mi mí to szok
Kelet-Közép- és Dél ke let-Eu ró pa iro dal má ban és kul tú rá já ban.] Stutt gart, 1999. 275–291. o.



Ka ta lin és Edith Stein – ke resz tes Szent Benedicta) mel lett ott kel le ne áll nia
 Cirill és Me tód szob rá nak is. Egy ma gán szer ve zet azon nal gyûj tés be fo gott.
 Cirill és Me tód meg lé võ szob rát a Matica ide ig le ne sen az evan gé li kus pa ró ki án 
ál lí tot ta fel, egy ga rázs és egy ját szó tér kö zött.

Ko má ro mi em lék mû vek és „él mény te rek”

A kul tu rá lis em lé ke ze tet szá mos új ság cikk ben, kö szön tõ ben, ün ne pi be -
széd ben és elõ adás ban for mál ták meg elõ re.22 De a köz em lé ke zet kul tú rá ja
csak ak kor vált le het sé ges sé és ha tá sos sá, ha meg fe lelt a kom mu ni ka tív, hét -
köz na pi, nem hi va ta los em lé ke zet nek.23 A hi va ta los rep re zen tá ci ók azon fá ra -
doz tak, hogy a la kos sá got ha tá so san be fo lyá sol ják, s eköz ben ki hasz nál ták az
ün nep, az em lék mû és a mí tosz össze fo nó dá sát, ami együt te se sen „él mény te -
ret” al ko tott. Az em lék mû vek, ün ne pek és tör té nel mi ku lisszák a múl tat vol -
tak hi va tot tak jelenidejûvé ten ni, hogy el ûz zék a mú lé kony ság tól való fé lel -
met. Az „él mény ben” le he tõ vé vált az in di vi du á lis tel jes ség meg ta pasz ta lá sa
és a múlt emo ci o ná lis meg élé se.24 A ri tu á lé ban, a szim bo li kus gya kor lat ban,
a drá mai szín re vi tel ben az egyes em ber „be ava tá si szer tar tá son” megy ke resz -
tül, amely ré vén in teg rá ló dik egy (po li ti kai) kö zös ség be. Az él mény össze kö -
ti a po li ti kát az ér zel mek kel. Az em lék mû meg te rem ti azt a te ret, amely ben
az él mény vég be me het. A tér te hát épp úgy föld raj zi hely mint tör té nel mi
aura, amely konk rét te rü let hez kö tõ dik.25

A Klap ka-em lék mû Vá ros há za elõt ti föl ál lí tá sa fon tos ko má ro mi él mény -
te ret te rem tett meg. Itt ün ne pel ték a hi va ta los ál la mi ün ne pe ket: au gusz tus
20-án Szent Ist ván nap ját, áp ri lis 11-én az 1848-as for ra da lom em lék nap ját.
A té ren a leg na gyobb szín já ték már ci us 15-én zaj lott: a for ra da lom ezen elsõ
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22 Reinhard Johler: Walther von der Vogelweide – Erinnerungskultur und bürgerliche
Identität in Südtirol. [Walther von der Vogelweide – Em lé ke zés kul tú ra és pol gá ri iden ti -
tás Dél-Ti rol ban.]. In: H. Haas, H. Steckl szerk. Bürgerliche Selbstdarstellung. Städtebau,
Architektur, Denkmäler. [Pol gá ri ön be mu ta tás. Vá ros épí té szet, em lék mû vek.] Bécs, Köln,
Weimar, 1995. 185–203. o.

23 Jan Assmann: Kollektives Gedächtnis und kulturelle Identität. [Kol lek tív em lé ke zet és
kul tu rá lis iden ti tás]. In: J. Assmann, T. Hölscher szerk. Kultur und Gedächtnis. [Kul tú ra és 
em lé ke zet.] Frank furt a. M. 1988. 9–19. o. 

24 Manfred Hettling: Das Denkmal als Fetisch  – Rütli und Tell. [Az em lék mû mint fé tis –
Rütli és Tell]. In: Schweizerische Zeitschrift für Geschichte 47 (1997), 46–55. o. 

25 Uo., 50. o.



nap ján fo gal maz ták meg a ké sõb bi sza bad ság harc esz mé it.26 Az elsõ Cseh szlo -
vák Köz tár sa ság ban a ma gyar ün nep na po kat (a szlo vá ki ai ma gyar ki sebb ség
és a ma gyar or szá gi ma gya rok szá má ra azo no sak) már nem volt sza bad nyil vá -
no san, az ut cá kon és te re ken ün ne pel ni, az ün nep sé ge ket az egye sü le tek ben
és temp lo mok ban tar tot ták. A ko má ro mi ma gya rok kol lek tív tu da tá ban rög -
zõ dött egy részt a ha tó sá gok kal ví van dó küz de lem, hogy e na po kat (ma gyar ál -
la mi zász lók kal és a ma gyar him nusz el ének lé sé vel) meg ün ne pel hes sék, más -
részt a cseh szlo vák ál la mi ün ne pek de monst ra tív ig no rá lá sa. A pi ros-fe -
hér-zöld ma gyar trikolór ugyan be volt tilt va, de ma gyar is ko lás gye re kek az
egy há zi és ci vil fel vo nu lá so kon gyak ran me ne tel tek fe hér vi rág ból, zöld le ve -
lek bõl és pi ros mas ni ból álló vi rág csok rok kal. A ma gyar ün ne pe ken az õs la -
kos ko má ro mi pol gár ság kép vi se le té ben 1945-ig min dig meg je len tek a „sze -
ke res gaz dák”. Az ut cá kon sa ját ka pi tá nyuk és zász ló vi võ jük ve ze té sé vel kék
ru há ba, ka bát ba és ezüst gom bos se lyem mel lény be öl tö zött, nagy ezüst lánc -
cal fel éke sí tett de rék lo va sok vo nul tak fel.27 A he lyi spe ci a li tás nak szá mí tó pa -
rasz ti-vá ro si ha gyo mány nem ze ti vé vált.

Ami kor 1938 és 1945 kö zött Ko má rom Ma gyar or szág hoz tar to zott, a Klap -
ka-em lék mû is mét az összes hi va ta los ün nep ség kö zép pont ja lett. A má so dik vi -
lág há bo rú után Štefánik szlo vák tá bor nok ke rült a ma gyar ge ne rá lis he lyé re.
A Klap ka te ret 1945 után Štefánik tér nek, az öt ve nes évek tõl pe dig a Nagy Ok tó -
be ri Szo ci a lis ta For ra da lom te ré nek hív ták. Az öt ve nes évek tõl a vö rös csil lag gal
dí szí tett Vá ros há za elõt ti Fõ tér üre sen állt, a hi va ta los ün nep sé ge ket kom mu nis ta 
em lék mû vek elõtt ren dez ték meg. 1989 óta is mét Klap ka ural ja a te ret. Ta nú ja le -
het a „ma gyar” ün nep sé gek nek, fõ ként már ci us 15-én, ame lye ket a Cse ma dok
ma gyar kul tu rá lis egye sü let ren dez. A ma gyar trikolórral dí szí tett ko szo rúk le pik 
el a szob rot az 1956-os for ra da lom év for du ló ján is, amit a ko má ro mi pol gá rok
köz vet le nül nem él tek át. Klap ka az ön kor mány zat hon lap já nak is fon tos al ko tó -
ele me.28 A róla szó ló rész a mon dá sá val kez dõ dik: „Ko má rom le gyen a ma gya -
rok Mek ká ja”, majd a le gen dás ma gyar hõ sök, Dobó Ist ván és Zrí nyi Mik lós mel -
lé emel ke dik, s az zal vég zõ dik, hogy Klap kát ugyan Bu da pes ten te met ték el, még -
is ko má ro mi föld ben nyug szik, hi szen te me té sén sír já ra e vá ros föld jét szór ták,
ame lyért négy vé res csa tát ví vott. 
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26 Sinkó Ka ta lin: Zur Entstehung der staatlichen und nationalen Feiertage in Ungarn (1850–1991).
[A ma gyar or szá gi ál la mi és a nem ze ti ün ne pek lét re jöt té rõl (1850–1991)] In: E. Brix, H. Stekl
szerk. Der Kampf um das Gedächtnis. Öffentliche Gedenktage in Mitteleuropa. [Harc az em lé ke zé sért.
Nyil vá nos em lék na pok Kö zép-Eu ró pá ban] Bécs, Köln, Weimar, 1997. 251–271. o.

27 Luk ács i. m. (1. láb jegy zet) 29. o.
28 http://www.komarno.sk



A má so dik ma gyar él mény te ret a vá ros kul tu rá lis té ren leg hí re sebb sze -
mé lyi sé gé nek, Jó kai Mór nak az em lék mû ve ké pe zi. Az alap kõ le té te lé nél
a Kul túr pa lo ta elõtt ugyan a cseh szlo vák mi nisz ter el nök, Milan Hodža ma -
gyar nyel ven a ma gya rok és a szlo vá kok együtt mû kö dé sé rõl és ba rát sá gá ról
be szélt 1936-ban, de az író lá ba i nál csak pi ros-fe hér-zöld sza la gos ko szo rúk
he ver nek, ame lye ket már ci us 15-én, va la mint kul tu rá lis ren dez vé nyek al kal -
má ból fo lya ma to san ki cse rél nek. Az em lék mû nél 2001. jú ni u sá ban im már
a 38. Jó kai-na po kat nyi tot ták meg.

Nem messze a Klap ka tér tõl, a vár irá nyá ban ta lál ha tó az An gol park.
1930 má ju sá ban egy ka to nai pa rá dé után itt lep lez ték le a Štefánik- emlék -
mûvet. Az ün nep sé gen ka to nák, hi va tal no kok, cseh szlo vák egye sü le tek, el sõ -
sor ban az egyen ru hás Sokol tor na egy let tag jai, va la mint a cseh szlo vák is ko lák 
ta nu lói vet tek részt. A ma gyar pol gár mes ter is el he lye zett egy ko szo rút, s ma -
gya rul el mon dott egy ün ne pi be szé det. Amint sok más ha son ló ese mé nyen,
a ma gyar pol gá rok (a he lyi szlo vák saj tó sze rint) passzí vak ma rad tak, de dél -
után so kuk már részt vett a Sokol nyil vá nos gya kor la to zá sán. E tér ben
(cseh)szlo vák po li ti kai és kul tu rá lis ün nep sé ge ket ren dez tek, a ka to nák itt
mond ták el es kü jü ket. Tíz év vel ké sõbb a ma gyar ka to nák em lék mû ve állt
a szlo vák tá bor nok he lyén, majd az öt ve nes évek tõl a kom mu nis ta cseh szlo -
vák el nök mell szob ra. Eb ben a park ban ál lí tot ták fel ide ig le ne sen Klap kát
(1965–1990) és Štefánikot (1968–1974) is. A szép, de még is má sod ran gú tér
a ki lenc ve nes évek ben üre sen állt: Gottwald el tûnt, Klap ka és Štefánik jobb
he lyet ka pott. Ez után a ma gyar fél el he lyez te a park ban Lász ló ki rály és
a Szent Ko ro na szob rát.

A vá ros köz pon ton túl, a le rom bolt ka to nai kór ház he lyén egy má sik park 
ta lál ha tó. E hely köz pon ti em lék mû ve ab ból az idõ bõl szár ma zik, ami kor
a park és a tér a Szlo vák Nép fel ke lés ne vet vi sel te. Az em lék mû nem más,
mint a szov jet ten ge ré szé. A há bo rú vé gé nek ezen em lé ke ze te még ma is áll,
s ha el te kin tünk a mat róz ke zé ben tar tott gép pisz toly tól, a szo bor il lik egy ki -
kö tõ vá ros imázsához. A ma Štefánik ne vét vi se lõ park egyik sar ká ban áll
a Matica Slovenská szék há za, elõt te a Štefánik-emlékmû (a tá bor nok há tat
for dít a szék ház nak, a park felé néz). Po li ti kai ün nep sé ge ket, szlo vák po li ti -
kai-kul tu rá lis ren dez vé nye ket (pl. a Matica-napok ke re te in be lül) és ka to nai
es kü ket ren dez nek itt. A szo bor fel ira tát (1996-ban) és a Matica fa lán álló em -
lék táb lát (2001-ben) is meg ron gál ták már. E szlo vák em lék hellyel szem ben,
a me gye há zá hoz és a vá ros köz pont hoz kö ze lebb ál lí tot ták fel a ko má ro mi ma -
gya rok az el hur col tak em lék mû vét. Nem egy ér tel mû, hogy a szlo vá kok a ma -
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gya rok 1945 utá ni diszk ri mi ná ci ó já ra való em lé ke zést szem re há nyás ként de -
kó dol ják-e, mi vel ez a tény hi ány zott a szlo vák tör té ne lem köny vek bõl és ma -
nap ság sem ré sze a szlo vák tör té ne ti em lé ke zet nek. Ez a park te hát az összes
ko má ro mi ha gyo mány nak he lyet biz to sít.

Las sacs kán a szlo vá kok új „él mény te ré vé” vá lik az evan gé li kus pa ró kia
ud va ra, a mél tat la nul itt el he lye zett Ci rill és Me tód szo bor cso port tal.
A Matica ren dez vé nyei so rán min dig meg ko szo rúz zák e he lyet, mint pél dá ul 
2001 nya rán a 12. Ci rill-Me tód Na pok al kal má ból. A szo bor ról írott né hány
szlo vák új ság cikk élénk vi tát vál tott ki az interneten, köl csö nös szte re o tí pi ák -
kal és elõ í té le tek kel.29 A mai hely zet az amúgy nem na ci o na lis ta ér zü le tû szlo -
vá kok kö ré ben is az igaz ság ta lan ság ér ze tét kel ti.
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Eu ró pa tér – Komárno (foto: Arne Mann)

29 http://www.sme.sk A vita né hány részt ve võ je úgy gon dol ta, hogy „a ma gya rok nak al kal -
maz kod ni uk kel le ne és tisz tel ni ük kéne a szlo vák tör té nel met is”, vagy hogy Ko má rom -
ban „a po gány tu rul és az eu ró pai szent ség kö rül zaj lik a vita”. El len fe le ik az em lék mû fel -
ál lí tá sát „ép pen Ko má rom ban” pro vo ká ci ó nak tar tot ták. 



„Eu ró pai” iko nog rá fia ma gyar szem mel egy szlo vák vá ros ban

Ugyan ak kor, ami kor Ko má rom ban küz de lem fo lyik a „szláv” szen tek
szob rá ért, az Óvá ros ban, köz vet le nül a Vá ros há za mö gött ho te lek, iro dák, üz -
le tek, la ká sok és ga rá zsok több eme le tes épü let komp le xu ma épül fel, amely
az Eu ró pa tér el ne ve zést kap ta. E mul ti funk ci o ná lis együt tes több pri vát be -
fek te tõ ke res ke del mi vál lal ko zá sa, a vá ros az út bur ko la tot, a mû sza ki há ló za -
tot és a vi lá gí tást fi nan szí roz ta. A komp le xum jel rend sze re – az épí té si te rü let
ki je lö lé se, az épü le tek föld raj zi el he lye zé se, az épít mé nyek cso por to sí tá sa –
ugyan az épí té szek in di vi du á lis „Eu ró pa”-képét tük rö zi, ugyan ak kor az épít -
te tõk és a (ma gyar–szlo vák vagy tu risz ti kai–eu ró pai?) köz vé le mény po zi tív
re ak ci ó já ra is szá mít hat. Mind egyik épü le ten lát ha tó egy kis táb la egy or szág
ere de ti nyel ven sze rep lõ ne vé vel. Kö zé pen áll a leg na gyobb épü let: fa szer ke -
ze tes ház, a neve Né met ház. Az észa ki szár nyon kap majd he lyet az Orosz,
a Fran cia, a Fe hér orosz, és Lu xem bur gi ház. Az Eu ró pa té ren akad Tö rök ház
is. Meg le he tõ sen nagy fi gyel met szen tel tek a miniállamoknak (San Ma ri no,
Mo na co, An dor ra, Lichtenstein). Más részt vi szont hi ány zik Bul gá ria, Szer -
bia, Mol dá via, Ma ce dó nia és ta lán Uk raj na is! Önál ló háza van Ang li á nak, Wa -
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Né met ház  – Eu ró pa tér (foto:Ko vács Éva)
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es nek, Skó ci á nak és Ír or szág nak, a ré gi ók kö zül Fríz föld nek és Er dély nek –
a kes keny és ki fe je zés te len Ro mán ház mel lett do mi náns a Hu nya di Má tyás
to rony,30 amely azo nos az Er dély ház zal. A Spa nyol ház mel lett egy ki lá tó to -
rony nak kel le ne áll nia, de a vá ro si kép vi se lõk 1999 óta nem en ge dé lye zik a fel -
épí té sét, mert mi na ret re em lé kez tet!

Az épí té sze ti for mák és mo tí vu mok az egyes „nem ze ti épí té sze tek” szte -
re o tip el kép ze lé se i bõl, a pa rasz ti és ur bá nus ele mek ke ve re dé sé bõl in dul nak
ki. A Szlo vák ház ki ala kí tá sá nál pél dá ul az épí té szek Duœan Jurkoviè mo tí vu -
mo kat hasz nál tak fel. Azt is ter vez ték, hogy em lék táb lát ál lí ta nak a regio -
nalizmus és a nem ze ti ro man ti ka eme ne ves kép vi se lõ je tisz te le té re. Jurkoviè 
a ha gyo má nyos min tá kat és sé má kat hoz ta össz hang ba a mo dern szük ség le -
tek kel. Vi dé ki épít mé nye i ben (tu ris ta há zak, rek re á ci ós és la kó épü le tek) rusz -
ti kus ins pi rá ci ó i nak en ge dett, a vá ro si tér ben a historizáló al ko tó ele met ked -
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Eu ró pa tér –Komárno (foto:Ko vács Éva)

30 For má ja és szí ne a Hu nya di ak Vajdahunyadvárán álló csa lá di vá rá ra em lé kez tet.



vel te.31 Az Eu ró pa té ren Jurkoviè folklorizmusa (népi ele mek egy más kon -
tex tus ban) maga is idé zet té vá lik. A szom szé dos Ma gyar ház ra ter ve zett Kós Ká -
roly em lék táb la utal az épí tész mû vé nek ins pi rá ló ha tá sá ra, de eb ben az eset ben 
is az el to ló dott kon tex tus át vi te lé rõl van szó – Kós a bel sõ tér ben al kal ma zott
olyan szí ne ket és or na men tu mo kat, ami lye nek a Ma gyar ház hom lok za tát
 díszítik.32 Az egyes or szá go kat szin te ki zá ró lag a hom lok zat ról le het fel is mer -
ni. Ez alól máig Ír or szág az egyet len ki vé tel az Irish pubbal. A Va ti ká ni ház ban 
játékautomaták és ázsi ai gyors ét te rem mû kö dik.

A be fek te tõi cso port az Eu ró pa te ret az interneten szlo vák, ma gyar, né met
és an gol nyel ven is mer te ti.33 A hon lap struk tú rá ja meg fe lel a vál lal ko zói ér de -
kek nek: elsõ he lyen áll a ke res ke de lem, utá na jön a po li ti kai és nem ze ti rep re -
zen tá ció, majd a tér le írá sa, vé gül pe dig vá ros tör té net. Az Atelier Europa épí té -
szei rö vid be ve ze tõ ben is mer te tik a pro jek tet jel le mez ni hi va tott esz mé ket és
fe no mé ne ket: „az új já é le dõ lo kál pat ri o tiz mus ... az eu ró pai épí té szet el fe le dett
he lyi ha gyo má nyok ból szár ma zó épí tõ ele me i nek szí nes ka val kád ja ... a pol gá ri
élet stí lus esz mé lé se ... Genius loci, Ko má rom mint a fel vi lá go so dás vá ro sa”.
Kü lö nö sen nagy fi gyel met szen tel nek a (még nem kész) komp le xum 2000 de -
cem be ri ün ne pé lyes át adá sá nak. Az ak tus al kal má ból ter mé sze te sen a ma gyar
fél kép vi se le te volt je len tõ sebb: az ün ne pé lyes meg nyi tó részt ve või kö zött volt
a ma gyar köz tár sa sá gi el nök, a szlo vák el nök he lyet tes, az EU szlo vá ki ai nagy kö -
ve te és a szlo vák par la ment el nök he lyet te se, aki egy ben a Ma gyar Ko a lí ció Párt -
já nak a ve ze tõ je. A ven dé ge ket a vi seg rá di „Szent György rend lo vag jai” kí sér -
ték. Más nap Szent Ist ván és ba jor or szá gi Gi zel la ki rály né34 szob rá nak le lep le zé -
sé re meg ér ke zett a ma gyar kul tusz mi nisz ter, szlo vák rész rõl pe dig a kul tusz mi -
nisz té ri um ki sebb sé gi osz tá lyá nak a ve ze tõ je.

A hi va ta los le írás sze rint az Eu ró pa té ren egy „kó rus kom po zí ció” is lesz,
„amely min den par ti tú rá ban más te rü le tet szó lal tat meg”. A komp le xum hoz
tar to zik két me sé be il lõ en po é ti kus ne vet vi se lõ ut cács ka (Az ének lõ ten ger ut cá -
ja, Nap fi vér és Hold nõ vér ut cá ja), va la mint két szö kõ kút (Mil len ni um – ma gyar?
– és A Föld al má ja).
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31 Dana Boøutová: The Persistence of Memory: Revalorization of Traditional motives in
the Architectural Work of Dušan Jurkoviè. In: Csáky M., E. Mannová szerk. Collective
Identities in Central Europe in Mo dern Ti mes. Po zsony, 1999. 179–196. o.

32 Az in for má ci ót dr. Dana Boøutovának kö szön he tem.
33 http://www.europaplace.com
34 A szob rok Szent Ist ván ka pu já nak hom lok za tán ta lál ha tók. A ka pu ban a Va ti ká ni ház ta -

lál ha tó.



Az interneten ol vas ha tó szö veg a ko má ro mi
tra dí ci ók ra hi vat ko zik, de ezek hasz ná la ta igen -
csak sze lek tív. Az épí té si mun ká la tok so rán ta lál -
tak egy kel ta tûz he lyet, ez után az épí té szek a pro -
jek tet ki bõ ví tet ték egy kel ta mú ze um mal. A régi
vá ros ra egy kút és egy ze ne pa vi lon má so la ta em lé -
kez tet majd. A vá ros kép szá mos ré te gét nem tud -
ták vagy nem akar ták épí té sze ti leg meg je le ní te ni:
pél dá ul a ne ve ze tes ró mai kor sza kot, a fel vi lá go so -
dást (a 18. szá zad ban fon tos tu dós tár sa ság mû kö -
dött a vá ros ban), a ki kö tõ- és a ka to na vá ro si tra dí ci -
ó kat, a nem csu pán a ma gyar és a szlo vák, ha nem
a szerb, a zsi dó és a roma kö zös sé get. A te ret
a szom szé dos ut cák kal szá mos kapu köti össze,
ame lye ket né hány to rony hoz ha son ló an ma gyar
ural ko dók ról ne vez tek el. A le írás hang sú lyoz za
kö tõ dé sü ket Ko má rom tör té ne té hez: IV. Béla,
a „má so dik hon ala pí tó” ado má nyo zott vá ro si jo go -
kat Ko má rom nak; Habs burg V. Lász ló35 itt szü le -
tett; Hu nya di Má tyás, a „leg nép sze rûbb” ma gyar
ki rály szí ve sen tar tóz ko dott az it te ni vár ban. Má ria Te ré zia – aki rõl egy „cseh
ba rokk” stí lu sú ka put ne vez tek el – emel te Ko má ro mot sza bad ki rá lyi vá ros -
sá. A szö veg így em lí ti õt: „azon Habs bur gok egyi ke, aki re a nép még ma is szí -
ve sen em lék szik vissza”. A vá ros tör té ne té vel nincs köz vet len kap cso la ta
Szent Ist ván nak, aki nek ka pu ját egy túl di men zi o nált „szent” ko ro ná val az Eu -
ró pa tér egyik leg fon to sabb he lyén épí tet ték fel. A rek lám szö veg az Ist ván-ka -
put a kö vet ke zõ kép pen mu tat ja be: „az elsõ ka to li kus ma gyar ki rály em lék -
mû ve”, ame lyet „a nép mû vé szet, va la mint a Ke let és a Nyu gat mo dern épí té -
sze té nek sze ren csés har mó ni á ja fog egy be”. Ist ván fe le sé gé nek, Gi zel lá nak
az ese té ben azt a tényt ér té ke lik, hogy „né met pa po kat és lo va go kat ho zott az
or szág ba”.

Ma gyar né zet ben (Má ria Te ré zi át le szá mít va) e ki rá lyok ban tes te sül meg 
a Ma gyar Ki rály ság di csõ sé ges múlt ja, õk vál tak ma gyar nem ze ti szim bó lu -
mok ká. Szlo vák szem pont ból õk ma „ma gyar nem ze ti szempontból” fog lal -
tak, a szlo vá kok csak eb ben az ér te lem ben né zik õket. A szlo vák is ko lá sok
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IV. Béla – Eu ró pa tér
(foto: Ko vács Éva)

35 Az interneten ol vas ha tó szö veg sze rint a kapu a 15. szá za di V. Lász ló ról kap ta ne vét. Egy
má sik rek lám szö veg sze rint a 11. szá za di I. Szent Lász ló ról.



csak a leg utób bi idõk ben kap nak olyan tan köny ve -
ket, ame lyek ben a szlo vák tör té nel met a ma gyar
(ma gyar or szá gi) tör té ne lem in teg ráns ré szé nek te -
kin tik, s a ma gyar ki rá lyo kat már nem azo no sít ják
a ma gyar ság gal. A ko má ro mi ma gyar di á kok bu da -
pes ti tan köny ve ket hasz nál nak ma gyar nem ze ti tör -
té nel mi op ti ká val. Ha a ko má ro mi di á kok (és nem -
csak õk) a kö zös tör té ne lem mind két fél szá má ra el -
fo gad ha tó vál to za tát ta nul hat nák, ak kor le het ne re -
mény ked ni ab ban, hogy az Eu ró pa tér
prena cionális (lo kál-his tó ri ai) szim bo li ká ját nem
csu pán nem ze ti (ha nem „eu ró pai”?) szem pont ból
ol vas nák.

A pro jekt rõl szó ló szlo vák saj tó hí rek szin te
meg sem je len nek az internetes vi tá ban.36 A Szlo vák 
Nem ze ti Párt el nök nõ jé nek37 a lá to ga tá sa után is
csak a szlo vák–ma gyar vi szony ról folyt he ves vita.

A kommercializálást, a tér ki ala kí tá sát, ter ve -
zett ki hasz ná lá sát, a plu rá lis el vet, idõ be li sé gé nek
vál ta ko zá sát és esz té ti zá lá sát (a lát vány ér té ké nek
a szubsztanciális ér ték do mi nan ci á já val szem be ni
ki hang sú lyo zá sát)38 az épí té szi nyelv ben és egé szé -

ben is fel fog hat juk „poszt mo dern nek”. A vá ros egyik köz pon ti te rét  en ge dik
át (leg alább is rész ben, a nem ze ti konnotációjú ka puk tól és tor nyok tól el te -
kint ve) a nem-po li ti kai ha tal mi ág nak, a gaz da ság nak. A tu laj don kép pe ni meg -
je le ní tés im már nem az épü let hom lok za tán, ha nem ezen épí té sze ten be lül és
kí vül he lyez ke dik el.39 Az Eu ró pa tér nem csak a két nem ze ti tá bor ki rán du ló -
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A ma gyar kapu  a cip ru si ház zal                
(foto: Arne Mann)

36 Egy épí tész hall ga tó kri ti zál ta a komp le xum mû vé szi ki ala kí tá sát. Épí tész szak lap ok és
a szak iro da lom ke rü li a té mát, csu pán a fo lyo só kon be szél nek meg ve tõ en üz le ti szfé rá ról,
giccs rõl, az el süllyedt poszt mo dern pro vin ci á lis vad haj tá sá ról.

37 Az Eu ró pa te ret „po li ti kai, eu ró pai Dis ney land”-nek ne vez te, és saj nál ko zott, hogy
a Szlo vák ház csu pán 4x4 mé ter nyi he lyet ka pott egy sa rok ban.

38 Vö.: Wilfried Lipp: Denkmalpflege und Geschichte. [Mû em lék vé de lem és tör té ne lem.]
In: U. Borsdorf, H. T. Grütter szerk. Orte der Erinnerung: Denkmal, Gedenkstätte, Museum.
[Az em lé ke zet he lyei: em lék mû, em lék hely, mú ze um.] Frank furt a. M. 1999. 131–167. o.

39 Klaus von Beyme: Die Kunst der Macht und die Gegenmacht der Kunst. Studien zum
Spannungsverhältnis von Kunst und Politik. [A ha ta lom mû vé sze te és a mû vé szet el len -
ha tal ma. Ta nul má nyok a mû vé szet és a po li ti ka vi szo nyá ról]. Frank furt a. M., 1998. 331.,
345. o.



he lyé ül, (po li ti kai) kul tu rá lis és egy há zi szín pa dá ul szol gál,40 ha nem kis ér dek -
cso por tok stb. „ide o ló gi a i lag sem le ges” ren dez vé nye i nek szín pa dá ul is.41 

A he lyi la kos sá got szem mel lát ha tó lag fõ ként az ér dek li, hogy az új komp le -
xum ban he lyet kap nak-e ed dig hi ány zó szol gál ta tá sok, pél dá ul egy ru ha tisz tí tó.

Az új em lék mû vek fel ál lí tá sa, át he lye zé se, mon da ni va ló juk és üze ne tük
ak tu a li zá lá sa, a két kon ku rens nem ze ti kul tú ra kép vi se lõ i nek ver bá lis és
nem-ver bá lis „di a ló gu sa” csu pán vé kony ré te gét je len ti a „kis vá ro si” kom mu -
ni ká ci ós tér nek. A rep re zen tá ci ók ki hasz nál ják a konf lik tu so kat, hogy a fe nye -
ge tett ség-ér ze tet éb ren tart sák és a nem ze ti iden ti tást erõ sít sék. A po la ri zált
határmenti vá ros ban a kol lek tív em lé ke zet ál lan dó konf ron tá ci ó ban ke rül
szín re. A nem ze ti hõ sök em lék mû vei mel lett meg je len nek ugyan ak kor a kon -
zum em lék mû vei, ame lyek a „patchwork iden ti tást”42 kom bi nál ják a nem ze -
ti iden ti tás sal. Csak et no ló gi ai ku ta tá sok fed he tik fel, hogy egyes ko má ro mi
cso por tok ol vas sák-e, s ha igen, mi ként az em lék mû ve ik fel ira ta it.
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40 Pél dá ul a Ko má ro mi Nyá ri Ün ne pi Já té kok, Komárno és Ko má rom kö zös ren de zé se,
vagy öku me ni kus is ten tisz te let a Ci rill-Me tód Na pok ke re tei kö zött.

41 Pél dá ul egy tök fesz ti vál, ame lyet a ma gyar és a szlo vák is ko lák kö zö sen szer vez tek.
42 Lipp i. m. (37. láb jegy zet) 162. o.




