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Surján László

Dunaszerda-HELYRE 
KELL TENNI

Sok évvel ezel�tt, amikor a tojáshéj még rajta volt a rendszerváltás nev� 

képz�dményen, egy holland és egy szlovák illet�vel – vezet� politikusokkal, 

pártelnökökkel – beszélgettem Pozsonyban. Egy rendezvénynek kerestünk 

megfelel� helyet. Amikor felmerült Dunaszerdahely, a hollandus rákérdezett: 

a név alapján ez ugye a Duna mellett van? Persze, mondtam én. Ám szlovák 

barátunk kiszínezte a dolgot. A magyarok nem elég találékonyak, és ezért sok 

településnek ugyanazt a nevet adták. Kés�bb ez zavaró lett, és a XIX. század 

végén megkülönböztet� szavakat tettek az azonos nevekhez. Mint nem elég 

találékony magyar, úgy reagáltam, hogy ez a fantáziátlanság az oka, hogy van 

Frankfurt am Main például.

Mi van e kis történet mögött? Miért érezte úgy szlovák kollégám, hogy szúr-

nia kell egyet rajtunk? Miért nem tudtam én ezt baráti év�désnek látni, és egy 

mosollyal elintézni?

Szögezzük le: többr�l van szó, mint a konkrétumról. Értelmetlen lett volna 

azzal el�állni, hogy az általános településnév-rendezés kora el�tt jóval, a XIX. 

század harmincas éveiben már úgy emlegették ezt a Pozsony közeli települést, 

hogy Duna-szerdahely. Az sem viszi el�re a kérdést, hogy a szerdai napokon 

tartott vásárokról jön az elnevezés, ezért logikus, hogy minden érintett település 

igényt tartott a Szerdahely névre. Ha Csíkszeredát is ideveszem, a Kárpát-me-

dencében 14 Szerdahely van. A  sor talán még b�víthet� is, például az egyik 

kedves nógrádi falunak, Szécsénkének korábbi neve Zerdahely puszta volt. De 

nem a névazonosság a szurkálódás lényege, ne itt keressük a védekezést sem.

Könnyebb belátnom, hogy én miért nem tudtam félvállról venni, ugratásnak 

kezelni a beszólást. A „csehszlovákok” akkorát hasítottak ki Magyarországból, 

amekkorát nemzetállamok kialakításának a jelszavával nem lehetett volna. 

Épp Dunaszerdahely és tágabb környezete, a Csallóköz – ahonnan anyai nagy-

anyám is származott –, színmagyarnak tekinthet� térség. A területet elvették, 

de a lelket is el akarták venni. Jogfosztás, hátrányos jogszabályok, verbális, 

olykor valóságos inzultusok, történelemhamisítások sora után érzékeny lesz 

az ember. Elismerem: akár túl érzékeny is. Nem kellett volna visszaszúrnom, 

a mosoly elegánsabb lett volna.

A szlovák reakció megértése egy fokkal nehezebb. Érdemes körbejárnunk: 

mi van a hasonló megnyilvánulások mögött? Ma úgy látom, ez is túlérzékeny-

ség, ez is viszontválasz.

Miért? A szlovákok �sei már a honfoglalás el�tt itt éltek a Kárpát-meden-

cében. A  még többé-kevésbé egységes szlávságból épp azáltal váltak ki és 

szervez�dtek nemzetté, hogy államhatár választotta el �ket a lengyelekt�l és 

a csehekt�l is. A  régi nemzetfogalom nem etnikai jelleg�: a natio Hungarica 



CHARTA XXI

199199

tagja a nemesember, bármi is volt az anyanyelve. A gyakorlatban ez azt jelen-

tette, hogy a jobbágysorból kiemelked� szlávok, szlovákok magyar nemesek 

lettek, és ekként el is szakadtak a népt�l, amelyb�l származtak, de nem etnikai, 

hanem rendi helyzetüknél fogva. Ez a középkorból származó rétegz�dés úgy-

szólván áthidalhatatlan lett attól fogva, hogy Habsburg-kézbe került az ország.

Virt László nemrég megjelent könyvében1 rámutatott arra, hogy a Habs-

burg-uralom alatt végzetes szakadék támadt a magyar népen belül is. Az jut-

hatott el�re, aki alkalmazkodott az idegen uralomhoz. A magyar nemesség a 

XVIII. századra, a dics�séges, de sikertelen forradalmak bukása után elfogadta 

ezt a helyzetet. Elszakadt egymástól a falu és a város is. Az iskolarendszer is 

követte ezt a kett�sséget. Lényegében megsz�nt a magyar nemzet egysége, 

ma úgy mondanánk, megsz�nt a társadalmi mobilitás. A XIX. század elejére 

ezt a rétegz�dést a szlovákká öntudatosodó szlávság etnikai jelleg�nek ta-

pasztalta. Ekkor és ezért alakult ki a szlovákokban az a tudat, hogy a magyar 

az úr, a szlovák az jobbágy, cseléd. A Habsburg-uralom tehát nemcsak azzal 

ártott, hogy egy-egy adott helyzetben a magyarok ellen lázította az ország nem 

magyar ajkú polgárait, hanem ett�l függetlenül is hozzájárult a Magyarország 

lakosai közötti sorsközösség felbomlásához. Trianon tragédiáját persze nem 

lehet ide visszavezetni, de az okai közül ezt a jelenséget sem szabad kifelejteni. 

A törökök, de még a labancok ellen is együtt harcoltunk. Ám a XIX században 

a szlovákok már megalázottnak, megvetettnek érzeték magukat. Magyaráz-

hatjuk persze, és magyarázzuk is, hogy ennek nem etnikai, hanem rendi okai 

voltak, hogy a magyar jobbágy ugyanúgy alávetett volt, mint a szlovák, de azt 

nem tagadhatjuk, hogy amikor mi ráébredtünk a nemzeti nyelv fontosságára, 

és kezdtünk szakítani a nemesi nemzet fogalmával, amikor nemzeti szabad-

ságunkat fokozatosan visszaszereztük a ránk nehezed� idegen hatalomtól, 

akkor a magunk szabadságát nem osztottuk meg a velünk él� többi nemzettel. 

Példálózunk Mikszáth jó palócaival és tót atyafi aival, de azért élt az egyébként 

is értelmetlen mondás, hogy a krumpli nem étel, a tót nem ember. Az úgyne-

vezett szlovák kisebbrend�ség nem genetikai betegség, kialakulásáért tettünk 

is valamit. És teszünk ma is, amikor „id�sebb vagyok, mint Szlovákia” feliratú 

trikóban páváskodunk, és azon élcel�dünk, hogy Szlovákia története egy le-

velez�lapon is leírható. Joggal állíthatjuk persze, hogy ezek a jelenségek nem 

általánosak. Buta, h�zöng� emberek minden nemzetben vannak, találunk ilye-

neket szlovákban is, magyarban is. Ésszel talán be is látja ezt minden jóérzés� 

ember, de ez kevés. A nemzeti túlérzékenység éppoly nehezen kezelhet�, mint 

például a pollenek okozta allergia.

Az els� világháború után a meghirdetettekkel ellentétben – talán az egy, 

körbevágott Magyarországot leszámítva – nem nemzetállamok jöttek létre. 

Régiónkban ezért a különböz� nemzetek – Dunaszerdahely kapcsán szlovákok 

és magyarok – együttélésére tartósan be kell rendezkedni. Ehhez azonban 

helyre kell tenni az egymáshoz való viszonyunkat. Az Európai Unión belülre 

kerülve nagy érdekazonosság jött létre a Kárpát-medence országai között, s�t 

még azon túl is. Jogos történelmi sérelmeink és a sebeket folyton feltép� új 

1 Virt László: Magyar nevelés, népi gondolat (Muravidéki Baráti Kör Kulturális Egyesület, Pilisvö-

rösvár, 2017)
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sérelmek sajnos felettébb nehézzé teszik a szükséges együttm�ködést, a közös 

érdek érvényesítését. A  reálpolitika tehát közép-európai összefogást sürget, 

s a kisebbségbe kényszerült magyarban az a benyomás támadhat, különösen 

a 2004. december 5-i népszavazás után, hogy az úgynevezett anyaországnak 

fontosabb az utódállamokkal való együttm�ködés, mint az � sorsukkal való 

tör�dés. Ezért a nagy regionális kiengesztel�dési folyamatnak nemcsak szerves 

része, de elengedhetetlen alapja a magyar nemzet újraegyesítése is.

Itt az ideje az �szinte, nemcsak a reálpolitikát folytató politikusok, hanem 

az egyes emberek közötti megbékélésnek.

Ahhoz, hogy valóban helyre tudjuk tenni a magunk túlérzékenységét – és 

ezt a leckét sem a szlovákok, sem a magyarok nem kerülhetik el –, be kell látni, 

hogy a kialakult helyzetért mi is felel�sek vagyunk. Nem méricskélhetjük azt 

sem, hogy ki hibázott nagyobbat. Csak így sz�nhet meg a „törlesztési kényszer”.

Ahhoz, hogy mindez meg is valósuljon, beszélnünk kell egymással. Magán-

akciókban és szervezetten. Magánakción azt értem, hogy magyar és szlovák 

tudjon egymással a munkahelyi feladatokon és az id�járáson túl a két nemzet 

viszonyáról is �szintén beszélni. Kevés alkalmat szoktunk erre találni, mert jobb 

a békesség. Az ilyen beszélgetéseknek egy nagy titka van. Ne legy�zni, hanem 

megérteni akarjuk a másikat. Nagyon sok félreértés tisztázódik majd.

A munkahelyi, szomszédsági kapcsolatok ápolása és a kormányok közötti 

párbeszéd között van még két szint, amelyeken ugyancsak fontos a párbeszéd. 

Az egyik a „szakmabeliek”, a történészek szintje. Olyan évtizedek vannak mö-

göttünk, amelyekben a politika er�sen akarta befolyásolni a múltat. Itt az ideje, 

hogy a valós múlt befolyásolja a jöv�t, ehhez pedig hitelesen meg kell ismerni, 

hogy mi is történt, hogyan jutottunk el idáig. Erre, hála Istennek, mind szlovák, 

mind magyar oldalról vannak alkalmas emberek: egy új, szakmailag megala-

pozott, korrekt történésznemzedék. Sokat várunk t�lük. Egy másik, bár ehhez 

a történész-vonalhoz közel álló lehet�ség a társadalmi, egyesületi szint. Olyan 

párbeszédekre gondolok, amelyek négyoldalú tárgyalásokon próbálják el�revin-

ni a közeledést. Többségi szlovákok, többségi magyarok, magyarországi szlo-

vákok és szlovákiai magyarok. Ebben a négyesben kell megfogalmazni, hogy 

mi az, ami fáj, és hová kellene eljutni. Egy ilyen konferenciát már rendeztünk 

2016-ban Budapesten. A következ� akár lehetne Dunaszerdahelyen is. Tartós 

jószomszédi viszony nem alakulhat ki, ha Szlovákia magyar és szlovák polgárai, 

valamint Magyarország szlovák és magyar polgárai között nincs egyetértés.

Közeledik Trianon százéves évfordulója. Itt az ideje, hogy szembenézzünk 

azzal, mi is történt, miért is történt, és azzal is, hogy hová jutottunk azóta. A cen-

tenárium alkalom lehet arra, hogy körvonalazzuk az újabb száz évet: hová kell 

eljutnunk az el�ttünk álló id�ben. Ha egymás ellenében tervezzük a jöv�t, egyi-

künk sem lesz sikeres. A sérelem vezérelte törlesztések, bosszúk világa a pusz-

tulás felé vezet. Rajtunk áll, hogy túl tudunk-e lépni, túl akarunk-e lépni a múlt 

sötét árnyékán, illetve készek vagyunk-e megismerni és elfogadni a tényeket.

Trianon centenáriuma embert próbáló id�szak lesz. Hiszen ami az egyiknek 

fájdalom, a másiknak öröm. Egymásnak esünk-e az évfordulón, vagy hozzá-

látunk egy olyan világ építéséhez, amelyben félelem nélkül és örömben élhet 

egymás mellett, s�t együtt szlovák és magyar?

Ha helyre tesszük a múltat, helyére kerülhet és közös lehet a jöv� is.
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Megértés, szeretet
Remélem, soha nem lesz olyan bíróság, ahol egy n� meger�szakolásának peré-

ben enyhít� körülménynek veszik, hogy az áldozat túlságosan vonzó. Az áldozat-

tól sem várom el, hogy az els� sokk után magába nézve feltegye a kérdést: nem 

volt-e a kelleténél kihívóbban öltözve. Megvetem, elutasítom ezt a gondolkodást.

Most mégis, mutatis mutandis, valami hasonlóra készülök. Gabriel And-

reescuval való levélváltásom1 egy fontos gondolatot hozott a felszínre: And-

reescu úgy látja, hogy 1918-ban az akkori Erdély lakosságának többségét 

jelent� román közösség diszkriminált státusza megsz�nt. Ami azt jelenti, hogy 

volt minek megsz�nnie. Erre els� körben úgy válaszoltam, hogy ezzel kapcso-

latban nagyon sok munka vár ránk, mert a magyar közvélekedés ezt a diszkri-

minált státuszt egyszer�en nem hiszi el.

Ekkor került elém Octavian Goga Nálunk c. versének Kányádi Sándor-féle 

fordítása, amit a Korunkban megjelent formában idemásolok.

1 http://chartaxxi.eu/centenariumok-evadja-1918-1920/
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Mintha Ady írta volna, ez volt els� gondolatom. De Goga írta, s 1905-ben. Íme 

egy irodalmi bizonyíték, hogy az erdélyi románság nem volt boldog, mai szóval 

diszkriminálva érezte magát. A Kányádi-fordítás 1966-ban jelent meg. Ízlelgetve a 

sorokat, átérezve a sorsunkat, akár Kányádi is írhatta volna. Mondjuk épp hatvan év-

vel Goga után. Csak mások bánatát hordozta a vén Maros akkor, és másokét most.

Ady, Kányádi – ezek csak az én beleérzéseim. De volt valaki, aki ki is mondta, 

hogy akár � is írhatta volna ezt a verset: Wass Albert. „Volt életemben egy román 

költ�, akinek tehetségét különösen nagyra becsültem és nagyra becsülöm még ma 

is. Neve Octavian Goga. Úgy éreztem már fi atal koromban, hogy verseit én is meg-

írhattam volna és � is megírhatta volna az enyimeket.”2 Wass Albert le is fordította 

ezt a verset. „Tizenhét éves voltam akkor, hetedik gimnazista a kolozsvári reformá-

tus kollégiumban. Fordításomat felolvastam az önképz� kör gy�lésén. Utána Kovás 

Dezs� igazgató úr behívatott az irodájába és ezeket mondta: »Goga fordításod alig-

hanem kiváló, mivel költ� vagy magad is. Az írás azonban ma politika is, és vigyáz-

nod kell arra, hogy mit írsz, mert a magyar román kérdésnek útveszt�je is van.«”

Amikor Észak-Erdély visszatért, erdélyi magyar fi atalok egy csoportja Wass 

Albertet Goga iránti elismer� szavaiért és ennek a versnek a lefordításáért ha-

zafi atlansággal vádolta. Hiszen ez a vers többek szerint azt bizonyította, hogy a 

román nép Magyarországon elnyomás alatt szenvedett, súlyos elnyomás alatt. 

Aki magyarként ezt elfogadja, szerintük hazafi atlan. Pedig nem az érzelmek-

nek, hanem a tényeknek kellene dönteni. Hogy volt-e, s milyen fokú elnyomás, 

vagy sem, a történészek tisztje kimondanie. Hogy a románok úgy érezték, volt, 

azt ennek a versnek az elolvasása után megkérd�jelezni nem lehet.

Elnyomás? Diszkrimináció? Meghatározásra váró kifejezések. Ezeknél en-

gem jobban érdekel valami más. A g�gösség.

Ady Endre a Nyugat 1913. évi 10. számában Oktávian Goga vádjai címmel 

írt egy cikket. Hogy mik voltak akkor a vádak, a cikkb�l nem derül ki, s ma már 

voltaképp mindegy. Nem mindegy azonban Ady válaszának ez a része: „…�Ma-

gyarország egy kicsit mindig Európával élte az életét, a keresztes hadjáratokon, 

protestantizmuson, franciás forradalmon keresztül egészen a szocializmus 

testes, izmos való valóságáig. Szerencsénk vagy átkunk: nemcsak keresztül-ka-

sul hatott, de át- és áthasogatott bennünket a legnagyobb civilizációk minden 

kilüktetése. Nem mondom, hogy elképzelhetetlen, de egyel�re szédít�en nagy, 

színesen gazdag a mai románságnak a mi intellektuális kultúránk, f�képpen 

pedig vakító, tehát bosszantó is.” Ahogy az osztrák lenézte a barbár magyart, 

úgy nézi le Ady az európai kultúra magasáról a balkáni románt. Ezt a g�göt 

megérzi, aki felé irányul, s ezzel hatástalanodnak azok a gyönyör� gondolatok 

is, amelyek ebben az idézett Ady-cikkben is olvashatók: „…nemesen meg kel-

lene becsülnünk egymást, szomszédoknak a Földön s lelkeink útirányában, 

de ehhez megértés is kell, s amaz ócska, kompromittált, bizonyos szeretet.”

Attól tartok, hogy a megértés és a szeretet hiányzott Adyból is, Gogából is. 

S ami ennél is nagyobb baj, hiánycikk még ma is. Nem is lesz könny� besze-

rezni, a trianoni er�szak után még száz évvel sem. Pedig nemesen meg kellene 

becsülnünk egymást, szomszédoknak a Földön s lelkeink útirányában, de eh-

hez megértés is kell, s amaz ócska, kompromittált, bizonyos szeretet. 

2 http://www.wassalbert.eu/wasalbert/irasai/goga_es_en.pdf
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Vájlok Sándor a szlovák–
magyar kapcsolatokról

Attól tartok, hogy Vájlok Sándor nevét kevesen ismerik. Érdemes tehát ideidéz-

ni1 a legfontosabb életrajzi adatokat:

(* 1913. nov. 7. Deáki, † 1991. dec. 31. Budapest) Kritikus, m�vel�déstörté-

nész. Komáromban érettségizett (1931), szlavisztikai tanulmányait Pozsonyban 

végezte, Prágában a Politikai és Szabad Tudományok F�iskoláján szerzett ok-

levelet. Diákkorától kritikákat, tanulmányokat publikált; a két vh. közötti szlo-

vákiai magyar irodalom egyik jelent�s kritikusa volt. 1939–1940-ben a kassai 

szlovák gimnáziumban tanított magyar és szlovák nyelvet, 1940–1948-ban a 

budapesti miniszterelnöki hivatalban, majd a külügyminisztériumban dolgo-

zott. 1946-ban a csehszlovákiai magyarság ügyeinek szakért�jeként részt vett 

a  párizsi magyar békedelegáció munkájában. 1948 után állásából elbocsá-

tották; 1949-t�l az Országos Érc- és Ásványbányák tisztvisel�je lett, s közben 

bányamérnöki diplomát is szerzett.

Szlavisztikától a bányamérnökségig – ezt tette vele a XX. század. A Katoli-

kus Szemle 1938-ban közölte Szlovákok és magyarok cím� tanulmányát.2

A  sz�k kilencoldalas írás szükségszer�en tömör, sok részletet, bizonyító 

idézetet nem hozhat. Mindazonáltal a mai magyar közvélemény számára meg-

világosító a mondanivalója, amelynek a lényegét megpróbálom az olvasóhoz 

közelebb hozni.

A kiindulópont a cikk megírása óta eltelt mintegy nyolc évtized alatt nem 

változott: „Fontos kérdés mind középeurópai, mind magyar szempontból, 

hogy miként alakul a magyarok és a szlovákok viszonya. Utóbbi pedig sok 

tekintetben azon fordul meg, hogy a magyarországi államnemzetb�l kivált és 

alig 150 éves nemzeti öntudattal rendelkez� szlovákság és a Dunavölgy leg-

nagyobb népe, a magyarság, egymás mellett élve mennyire és miben ismeri 

fel a tér és a történelem parancsát.”

Voltaképp szomorú, hogy lassan száz év távlatából visszanézve ki kell mon-

danunk, a két nemzet egésze még mindig nem ismerte fel a „tér és a történe-

lem parancsát”. A reálpolitikusok, a történészek, a gondolkodó emberek talán 

igen. Ám egy népszavazáson elbukna a békevágy.

Pedig nem volt ez mindig így. A békés id�ket Vájlok így írja le:

„A  régi magyar államban a magyarság után a szlovákság volt a legna-

gyobb nemzet. Számát Acsády a XVIII. század els� negyedében az összla-

kosság 22-24 százalékára becsülte. (…) A  szlovák népcsoport a történelem 

folyamán mindig államalkotó volt a szó legszorosabb és legtisztább értel-

mében. A gens Hungarica nem faji, hanem állami, politikai fogalom volt. Ma-

gába foglalta az ország területén lakozó nemzetiségeket, amelyekkel állami 

egységet alkotott. Ebben a nemzetben, amelyet a nemesi családok összessé-

ge jelentett, a szlovák nemzet népi tulajdonságai nem lelhet�k fel, ahogyan 

1 http://adatbank.sk/lexikon/vajlok-sandor/
2 Katolikus Szemle 52. (1938) 9. szám, 535–544.
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nem lelhet�k meg a többi nemzetiségéi sem. Küls�leg a nyelv, a  latinság 

volt az államnemzet alapja, aminek következtében a nyelvi különbségek nem 

ütköztek ki s nem jutottak bele a közigazgatás különböz� ágaiba. Nem volt 

nemzetiségi probléma sem.”

Ennek az idillnek a modern nemzetfogalom megjelenése és a latin nyelv 

visszaszorulása véget vetett, de persze az átalakulás lassan következett be, és 

az önálló Szlovákia létrehozása soká nem szerepelt a szlovák nemzeti célok 

között.

Vájlok rámutat: a  protestáns anyanyelvhasználat következménye egyfajta 

cseh-szlovák gondolat megszületése lett. A  cseh nyelv magyarországi hasz-

nálata ráadásul még a reformáció el�tti jelenség: „A szlovákság egy részének 

kikapcsolódása a magyar kultúrkörb�l a XVI. század folyamán kezd�dik. 

A reformációval megindult anyanyelvi törekvések a kultúra területér�l leszo-

rították a latint és kimondottan közigazgatási nyelvvé tették. A szlovákság en-

nek következtében távolodik a magyar kultúrforrásoktól, amelyek most már 

magyar nyelven buzognak; irodalomban és kultúrában részben szétválik a két 

nemzet. A szlovák evangélikusok elválása nemcsak egyszer� tény, a korabeli 

eszmeáramlatokban megadott mozgalom eredménye, hanem a magyaror-

szági hagyomány megtörése. Az evangélikus szlovákság leszakad a magyar 

kultúra eml�ir�l, átveszi a cseh egyházi nyelvet, amivel együtt jár a kulturális 

áttájékozódás is. Küls�leg egyszer� népmozgalmi tény, a bevándorlás moz-

dította ezt el�. A csehországi katolikus visszahatás után a cseh reformáltak 

tömegesen özönlenek Szlovenszkóra, ahol vallási szabadság van. Magukkal 

hozzák b� és virágzó vallási kultúrájukat, amit a régi irodalmi nyelvvel sem 

rendelkez� szlovákság megfontolás nélkül tesz magáévá. A cseh nyelv szlo-

venszkói terjedésének magyar részr�l is van vonatkozása: Ulászló és Miksa 

szerz�dését cseh nyelven olvasták fel a magyar országgy�lésben, Zápolya 

pedig cseh levelet írt Pozsonynak 1492-ben.”

Nem követhetjük végig a szlovák nyelv kialakulásának minden lépését, de 

azt tudatosítani érdemes, hogy a reformáció-ellenreformáció hullámveréseinek 

is volt szerepe. A cseh bibliafordítás er�sen hatott, de a nép nyelvét nem ala-

kította át. Pázmány úgy próbált csatát nyerni a szlovákság körében, hogy pap-

jait a nép, azaz az egyszer� közemberek nyelvének a használatára buzdította, 

a cseh, s ezzel együtt a protestáns hatás visszaszorítása érdekében.

A  nagyszombati egyetemen nevelkedett katolikus „szlovák papság eme-

li fel a népi nyelvet irodalommá és használja szóban és írásban egyaránt. 

A magyar egyetem könyvsajtója adja ki azokat a szlovák könyveket, amelyek 

általánosítják a nyelvet és úgy, ahogy kanonizálták írásmódját. (…) A  ka-

tolicizmus fellendülése nélkül nem következhetnék be a szlovák népnyelv 

irodalmasítása, s nem jelennék meg idejében a szlovák irodalmi nyelv. (…) 

A szlovákság nemzetivé válása természetesen még nem jelenti a magyar ha-

gyomány végét. (…) Az együttélés továbbra is megvan, közösen dacolnak a 

sorssal is. A török támadást megérzi a szlovák is és népballadáiban megsirat-

ja. Tömegesen csatlakozik Rákóczi mozgalmához, az osztrák politika nyomá-

sa elviselhetetlen számára.”

A  XVIII. század vége azonban meghozta a fordulatot. Vigyázó szemünket 

Párizsra vetettük, s nem gondoltunk a következményekkel. A latin tudatos visz-
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szaszorítását az öntudatra ébred� magyarság kívánta, mert helyébe a magyar 

nyelvet akarta elterjeszteni. A XIX. század eleji országgy�léseken a rendek már a 

korábban nem tudatos nemzeti különböz�ségeik szerinti csoportokat alkottak.

A magyar hevességre, írja Vájlok, a nemzetiségek hasonlóval válaszoltak. 

A nyelvi harcok a magyarság és a nemzetiségek korábbi viszonyának a felbom-

lását idézték el�. A szlovákság nemzeti létének egyetlen alapját, a nyelvét fél-

tette a magyarosító mozgalomtól, és szembe is szállt azzal. A szlovák megyék 

követei vonakodnak a nyelvtörvények megszavazásától, végrehajtásukról pedig 

hallani sem akarnak. Ellenkezésük visszahatásaként reájuk zúdul a magyarság 

haragja. Durva gúnyversek születtek. Vájlok ezt a példát hozza:

„És legyen az a föld darabja átkozott, 

Mely valaha csak egy tótot teremt és hozott.”

Erre a korra vezethetjük vissza azt a sértettséget, amellyel a szlovák–ma-

gyar viszonylatban ma is találkozunk. Maguk a szlovákok is beszélnek a maguk 

„kisebbrend�ségi érzésér�l”. Ez azonban nem valami genetikus hiba, kialaku-

lásában ez a lekezel�, lenéz� magyar hang is szerepet játszott.

Ugyanakkor Vájlok is rámutat, hogy a szlovákokat lenéz� magyar kivagyiság 

mellett mérsékeltek is voltak. Széchenyi a Kelet Népében émelygést okozónak 

mondta a tótok és svábok becsmérlését, s az ebben vétkeseket börtönbe vagy 

inkább „�rül-házba” ill�nek tartotta. A Bajza-féle Athenaeum szintén véget akart 

vetni az etnikai alapú konfl iktusoknak. Vájlok idézi a szerkeszt�i nyilatkozatot:

„Egyébiránt kinyilatkoztatom itt egyszer s mindenkorra, hogy valamint 

egy részr�l azt, ki a németet, vagy tótot azért, mert német, vagy tót, üldözi, 

mást a tót névvel szidalmazni akar, nemcsak túlzónak, … hanem nevelet-

lennek és embertelen fanaticusnak is tartom.”

Sajnos nem a józan hang lett az uralkodó, s persze a szlovák válasz sem 

maradt el. Ide kívánkozik még egy megjegyzés. A tót szó eredetileg semmiféle 

bántó éllel nem rendelkezett. Ráadásul nemcsak a mai szlovákokra, hanem 

Magyarország többi szláv lakosára is vonatkozott. Magam is azt hittem, hogy 

pejoratív értelmezése szlovák túlérzékenység. A  fent idézett versike és társai 

azonban világosan mutatják, mi kezdtük el megbélyegzésként használni.

Ezek a szlovák–magyar összecsapások indították el a „cseh-szlovákizmus” 

második hullámát. Tyždennik néven cseh nyelv� hetilap jelent meg Pozsony-

ban. Irodalmi lap volt, magyar anyagokat is közölt mint idegent, sajátjaként 

hozta viszont a csehet és a szlovákot. Nem igaz tehát, hogy a csehszlovák 

gondolat az els� világháború és a cseh nagyravágyás terméke. Mindez azonban 

akkor még els�sorban az irodalomra vonatkozott. Ahogy Vájlak Sándor fogal-

maz: „ami az államot illeti, a szlovákság továbbra is hungáriai talajon marad.”

Viszonyunk gyökeresen a XIX. század derekán változott meg. A XVIII. szá-

zad elején a szlovákok kurucok voltak. 1848-ban már ellenünk harcoltak (bár 

még sokan álltak a honvédek közé is). Egykorú feljegyzések szerint ’48-ba a 

magyarság kényszerítette bele a szlovákságot türelmetlenségével és taktikai 

balfogásaival. A  francia forradalom eszméi a szlovákokat is megérintették. 

Ezek megvalósításában a hatalom lépten-nyomon akadályozta �ket. „A dics� 

hármasságot: a  szabadságot, egyenl�séget, testvériséget Szlovenszkón az 
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általuk [a magyarok által] nem kevésbé dics�ített hármassággal: a statárium-

mal, börtönnel, akasztófával helyettesítették.”

Csak egy példa. A szlovákok kezdetben magyarbarát nagy költ�jét, Sládko-

vičot 1849 júniusában letartóztatták. A rend�rkapitány a költ� beteges felesé-

gének ezt mondta: „Holnap az els� fára felakasztatom a pánszlávot!” Ez ugyan 

nem következett be, de ugye ezzel a hanggal nem lehetett a magyar ügy mellé 

álltani a szlovákokat.

A  XIX. századi történések részletei külön tanulmányt is megérnének, 

a végs� következtetésünk annyi, hogy magyar részr�l sok felesleges és durva 

lépéssel terheltük meg a szlovák–magyar kapcsolatokat, s ezek igen nehezen 

hozhatók helyre. A XXI. század elején viszont érdekazonosság jött létre a két 

nép között. Nagy felel�sségünk mindkét oldalon, hogy ezt ne csak a múlt feltá-

rására, hanem egy értelmes közös jöv� megtervezésére is kihasználjuk.

Ferdics Béla rajza
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Duray Miklós

�rszem és gyep�*

A magyar középkori államiság hajna-

lán, a 9. és a 10. században az állam-

szervez�k a kelet fel�l a Kárpát-me-

dencébe irányuló utakat a hágókon 

felállított �rökkel ellen�riztették. 

A medence nyugati megközelíthet�sé-

gét pedig a gyep�elvén, a gyep� révén 

tartották felügyelet alatt. Sajátos, hogy 

kelet és délkelet fel�l valamint nyugati 

irányból kellett védeni ezt a térséget 

már akkor is, mint fél évezreddel ké-

s�bb, vagy most, a Krisztus születése 

utáni huszonegyedik évszázadban. Az 

elmúlt századok során mintha sem-

mit sem változott volna a világ a Du-

na-medencében, a  Fekete-erd� és a 

Vaskapu közötti térségben.

Az sem elhanyagolható emlékezeti 

anyag, hogy Árpád honfoglalóinak a 

nagy m�gonddal szervezett betelepü-

lését követ�en röviddel, éppen azok 

támadták meg az új államszervez�ket, 

akik korábban már nem szenteltek túl 

nagy fi gyelmet ennek a területnek. Vi-

szont rádöbbentek, hogy a volt Frank 

Birodalom keleti részén és a Duna 

észak-déli vonalától keletre, a  meg-

állapodott avar településrendszerre 

természetszer�en, mintegy rokoni 

vonzalmakkal ráteleped� új vándor-

lási hullám szervez�i az akkor alakuló 

Német-római Császársággal verseng� 

államot tudnak alkotni. Ez egyb�l te-

rületbirtoklási és hatalmi kérdésként 

jelentkezett, aminek a soron követke-

z� évszázadok során csupán indoklási 

változatai jelentek meg, s  amit a 19. 

század vége felé már érdekövezeti 

vagy befolyási övezeti kérdésnek ne-

veztünk, a  huszadik század második 

évtizede óta pedig trianoni tragédiá-

nak. Mindebb�l észszer� kiút egy-

el�re nem vezet, csak kezdemények 

jelennek meg, pl. a V-4-nek nevezett 

államok közötti együttm�ködésben, 

ami talán szerencsés is lehet, hiszen 

a kés� középkorban kialakult gyümöl-

csöz� együttm�ködésen alapul.

Mondhatnánk azt is, hogy a 907-es 

pozsonyi csatától eltelt több mint 

ezerszáz évben alig változott valamit 

a helyzet a térségünk iránti hatalmi 

érdekl�désben, az érdekek megne-

vezése kivételével. Viszont a pozsonyi 

csatát kiváltó okoknak és végkimene-

tele okának az ismerete nélkül nem 

érthetjük azt sem, ami most, a  21. 

században zajlik a szemünk láttára.

A  pozsonyi csata idején még élt 

Árpád, a stratéga. Az � gondolkodás-

módja, pontosabban „másként gon-

dolkodása” lett sikeres a nyugatiak 

hatalmas létszámfölényével szemben. 

A  gy�zelmet követ�en azonban nem 

lehetett megfékezni a kisebb vezé-

reket, akik értelmetlenül portyáztak 

nyugati irányban, aminek következ-

ménye el�ször a 933-ban lezajlott 

merseburgi csata, majd a kínos, de 

nem tanulságmentes augsburgi csa-

tavesztés lett 955-ben. Géza fejede-

lem értette meg els�ként, hogy az új 

feudális rend szerint szervez�d� nyu-

gat irányában nincs más lehet�ség, 

csak az összhang keresése. Bizánccal 

szövetkezni vakmer�ség lenne, vagy 

öngyilkosság. Olyan államformát kell 

választani, ami a térségben felér a 

* (Kárpátok 	re, XVI. megemlékezés, 2017. szeptember 16., Szilvásvárad)
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Német-római Császárságban válasz-

tottal.

A 9. századi új állam, azaz a nomád 

állam hagyományait követ� nagyfe-

jedelemség európai királysággá való 

átszervezése a valamikori keleti frank 

birodalom határán történt, ehhez kell/

kellett megválasztani a szövetségese-

ket. Ezért vette fel egész családjával a 

kereszténységet és vállalt együttm�-

ködést 973-ban Quedlinburgban az 

els� európai csúcsértekezleten I. Ottó-

val, emiatt vonta vissza a nyugati gye-

p� határát keleti irányba a mai Bécs 

térségéig, emiatt lett Vajk nev� fi a, 

a kés�bbi István, Bajor Gizella férje.

Nem kérdés, hogy a fejedelemsé-

get a korábbi hagyományok szerint 

egyértelm�en örökl� Koppányt miért 

kellett átküldeni az örök vadászme-

z�kre – nem fogadta el a nyugati 

irányultságot. Arra azonban még nem 

érkezett egyértelm� válasz, hogy Ist-

ván és Gizella gyermekei, a  trónörö-

kösök miért haltak meg hamarább, 

mint szüleik. Ez valószín�leg nemcsak 

az akkori gyermekhalandóságnak a 

számlájára írható.

Ett�l a ponttól elrugaszkodva egy 

korai európai uniós összekacsintás-

ról beszélhetünk, beleértve III. Ottó 

német-római császár és II. Szilveszter 

pápa egyetértését abban, hogy ne 

h�béri koronát kapjon István, mint a 

cseh király, hanem az akkori h�béri 

világi hatalomtól látszólag független 

pápait, amit valóságosan is hatalmilag 

függetlenné lehetett nyilvánítani. Ez 

utóbbi törekvés a hatalom birtokosai-

nak ügyességét�l és képességeit�l lett 

sikeres.

Az akkori császár és a pápa ha-

talmi összekacsintásának a mai ér-

telmezése így hangzana: elégítsük ki 

ezt az új fi ckót, úgyiskinyírjukafi út. 

Ami majdnem megtörtént a leginkább 

életrevalónak, Imrének a meggyilkolá-

sával. Szerencsére volt egy vérségi, de 

oldalági László, aki negyven évvel ké-

s�bb rendet teremtett a királyságban, 

az államban, visszaverte a nyugat felé 

tartó, kelet fel�l jöv� támadásokat, 

tehát védte a Nyugatot, Istvánt pedig 

szentté avattatta, ami által Nyugattól 

védte meg az országot. Az akkori 

Nyugatnak nem volt más választása: 

ismét el kellett ismernie, meg kellett 

er�sítenie a Kárpát-medencei térség 

magyar államhatalmi fennhatóságát.

Ez a helyzet azóta többször meg-

ismétl�dött, ami a magyar állami-

ság ismételt meger�sítését jelentette. 

Sajátos, hogy a magyar történelem-

tudomány annak ellenére Mátyás ki-

rályt tartja az egyik utolsó bölcs és 

példaérték� magyar királynak, hogy 

� játszotta el a magyar államiság foly-

tonosságát. Utána az állam összeom-

lása következett, ami el�re jelezte az 

ország válságát is.

A reformkorban ezekb�l a romok-

ból akartunk újraépítkezni. Látszólag 

sikeresen 1848-ig, de a kor szelleme 

szerint esetlegesen, vagy a kiegyezés 

korában kevéssé képzetten, inkább 

indulatoktól vagy érdekekt�l f�tötten, 

azaz belterjesen. Hiába volt Deák a 

Haza Bölcse, Kossuthnak, az emig-

ránsnak volt igaza mind a külügyek, 

mind a hadügy ellen�rizhet�ségének 

kérdésében, de nem biztos, hogy a 

magyarországi érdekérvényesítési tü-

relmetlenség miatt az � véleményé-

nek akkor érvényt lehetett volna sze-

rezni. A  rövid táv a hosszú távot be-

láthatatlanná ködösítette. A  rövid táv 

akkor a Monarchia birodalmi létének 

megmaradását és a magyarországi 

társadalmi türelmetlenség kielégítését 

jelentette. Ez megtörtént a kiegye-

zéssel vagy megegyezéssel. Akik ma 

úgy gondolják, hogy ez volt akkor a 

leghelyesebb út, azokkal nem vitat-

kozni kell, hanem elemezni a biroda-
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lom modernizálásának lehet�ségeit. 

Ez akkor nem történt meg, ezért ezt 

követte az összeomlás 1914 és 1918 

között. Ez az elemzés a mai napig 

nem történt meg.

De mi van ma?

Nyugati gyep� nincs. Luxembur-

gi Zsigmond királysága idején, a  14. 

század vége felé végleg megsz�nt. 

A Kárpátok �reinek a küldetése pedig 

a 18. század végén befejez�dött, mert 

egyrészt megsz�ntek a betörések, 

másrészt átalakult az európai politi-

ka, elt�ntek a terjeszkedés geográfi ai 

akadályai.

Noha ez sem teljesen igaz. Hiszen 

1944-ben éppen az Északnyugati-Kár-

pátok egyik szorosának, a  Dukla-há-

gónak földrajzi térségében folytatott 

többhetes katonai ütközetet a Vörös 

Hadsereg és a Wehrmacht. A  tétje az 

volt, hogy észak fel�l törjenek be a 

Szovjetunió katonai egységei a Kár-

pát-medencébe. A  betörés sikertelen 

volt, és ez akadályozta meg a felvidéki 

magyar civil lakosság „kardélre hányá-

sát”, valamint az életben maradottak 

ki�zetését szül�földjükr�l. A hágónak, 

hágóknak tehát a közelmúltban is volt 

jelent�ségük.

Ha tréfára akarnánk venni a dol-

got, mondhatnánk, hogy mára csupán 

a gyep�rágók és gyep�rágcsálók ma-

radtak, a Kárpátok maradék, önkéntes 

�rszemeit pedig folyamatosan egyelik 

az �rszemkiszúrók.

Ez az itt, Szilvásváradon és Csík-

csomortánban álló, keményfából fa-

ragott Kárpátok �re szobor azonban 

egyszerre kétszeres emlékeztet�: fel-

idézi a múltat, amikor még �riztük az 

�rizend�t, de a múló id� viszonylatá-

ban fi gyelmeztet a jelenre, mert most 

is lenne és kellene is mit meg�rizni, 

védelmezni.

Sajátos a helyzetünk. A  nyugati 

gyep� akkor sz�nt meg, amikor kez-

dett összemosódni a Kárpát-medence 

a Német-római Birodalommal, ami-

nek a több száz évig tartó végkifejlete 

valami hasonlóra emlékeztet, mint 

az Európai Unióban itt-ott megjelen� 

szándékok: a  császárság érdekének 

a királyság és a fejedelemség érdeke 

fölé rendelése.

Nem a részletkérdéseknél kell le-

ragadnunk, hanem a törekvést, az 

irányt kell szemünk el�tt tartani.

A  Magyar Királyságnak az els� 

világháború végén bekövetkezett fel-

osztása ennek a folyamatnak a vég-

következménye volt, aminek egyik 

okaként azt kell megneveznünk, hogy 

fontos kérdésekben nem az érintettek 

egyetértésével hozták meg a döntése-

ket. A  Birodalom császárának utolsó 

ilyen baklövése éppen az 1914-es 

hadüzenet volt.

Nem tudjuk, és sohasem fogjuk 

tudni, ha nem történik meg ez az 

intézkedés, mi történt volna, de azt 

tudjuk, hogy nem kellett volna meg-

történnie. A trónörökös el�re tervezett 

meggyilkolása, amit az orosz titkos-

szolgálat szervezett meg a franciák 

egyetértésével, akkor egy szellemileg 

csavartabb megoldást válthatott volna 

ki, mint a dinasztikus politika refl ex-

szer�ségét: a hadüzenetet.

A  baj az, hogy ugyanilyen lehet-

séges válaszokra épül a mai európai 

kérdésözön is. Ma senkinek sincs el-

képzelése arra vonatkozóan, hogy az 

Európai Unió nem adhat-e egy ehhez 

hasonló rossz választ egy, a  kornak 

megfelel� kihívásra. Nem tudatosít-

juk, hogy az adott kor kihívásait nem 

a korszakalkotók fogalmazzák meg, 

hanem azok esetlegesek. A korszakal-

kotók azok, akik ebben rendet tudnak 

teremteni.

Ezért nem tartható tévelyedettnek 

az elvárás, hogy az Európai Unió a 

szuverén államok és nemzetek szö-
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vetségeként maradjon meg, és ne ala-

kuljon át egy Egyesült Államok-szer� 

alakulattá. Ha ez megtörténne, való-

szín�leg végzetes helyzet alakulna ki, 

vagy elvezetne egy európai polgárhá-

borús láncolathoz.

Szembesülünk azonban egy új 

jelenséggel, amit még a Nagy Ró-

mai Birodalom összeomlása óta nem 

tapasztaltunk. Ez a 2015-t�l egyre 

er�söd� migrációs hullám, amit in-

kább Európába való beözönlésnek 

nevezhetnénk. Nem hasonlítható sem 

a népvándorláshoz, sem a letelepí-

tésekhez, sem a betelepítésekhez, 

sem a meneküléshez, mert ember-

csempészek tömegei szervezik üz-

leti alapon, és nyomon követhet� 

a célzatos politikai támogatottsága. 

Minden korábbi tömeges népmoz-

gásnak más volt a jellege, bels� szer-

vezettség uralta, és nem küls� érde-

keknek voltak alárendelve, valamint 

egyik végeredményük az volt, hogy 

záros határid�n belül át kellett vennie 

a jövevényeknek a befogadó térség-

ben uralkodó értékrendet, és ha nem 

voltak keresztények, akkor fel kellett 

venniük a kereszténységet, vagy meg 

kellett tanulniuk környezetük nyelvét, 

de legalább a szokásait. Mai kifeje-

zéssel élve, be kellett illeszkedniük az 

adott térségbe.

Többek között a gyep� és a Kárpá-

tok �rei annak idején egy ilyen kívülr�l 

jöv� helyzet kialakulásának megel�-

zését is szolgálták. Ma egy európai 

gyep�re és �rszemekre, azaz Euró-

pa küls� határának védelmére lenne 

szükség ahhoz, hogy Európa az ma-

radhasson, amivé az elmúlt csaknem 

két évezredben lett: a római jogrend, 

a keresztény értékrend és az egymást 

kiegészít� kultúrák közös rendszer-

elv� hazája. Mert ha én magyarként 

érzelmileg a Kárpát-medencét érzem 

hazámnak, akkor Kárpát-medencei 

magyarként a széles hazám a keresz-

tény Európa, amelyet nem felekezeti 

vonatkozásban értelmezem keresz-

ténynek, hanem gondolkodásban, ér-

tékrendben, a  szeretetre való alkal-

masságban és a megbocsátásra való 

képességben, a  türelemben, a  pár-

beszéd igényében és az általánosan 

elfogadott törvényeknek való megfe-

lel�ségben.

Európa védelme azonban nem 

csupán a földrész kultúrájának, civi-

lizációjának, értékeinek és értékrend-

jének a védelmét jelenti, hanem a 

részek védelmét is. Az �rség arról is 

szól, hogyan lehet a létez� keretek kö-

zött fenntartani a nemzetet. Az állam 

keretét vigyázókat nevezhetjük Kár-

pátok �reinek, gyep�véd�knek vagy 

bárminek, a lényeg mégis bent zajlik: 

amit védünk, azt rendben tudjuk-e 

tartani és meg tudjuk-e tartani.

Nyilvánvaló, hogy ez ma nehezebb 

feladat, mint egy évezreddel ezel�tt, 

hiszen akkor egyszer�bbek voltak a 

kihívások. Ezt az egyszer�séget, vagy 

inkább egyértelm�séget jelképezi a 

Kárpátok �re szobor is. Ha az ilyen 

jelleg�, mai feladatokat akarnánk szo-

borba formázni, valószín�leg egy na-

gyon kusza, nonfi guratív szoborkom-

pozíciót kellene alkotnunk, amelyben 

egyszerre kellene megjeleníteni a vé-

delemre szorulót, a megmásíthatót és 

az elutasítandót. Tartalmaznia kellene 

a jóságot, a gazemberséget, a számí-

tást, a  cselszövést, az elszántságot, 

a  kiszolgáltatottságot, a  nyereségvá-

gyat, az áldozatkészséget, a  hamis-

ságot, az er�szakot, a gyengédséget, 

a ráutaltságot, a globalitás és a lokali-

tás közötti ellentétet, a nemzetet és a 

nemzetellenességet. Ennyiben bonyo-

lultabb mostani korunk, mint az ezer 

évvel korábbi.

A Kárpátok �re el�ttünk álló szob-

rában azonban a helytállás, azaz en-
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nek példája testesül meg. Európa 

mai válságában már nem elegend� a 

helytállásra való elszántság. A helytál-

lót gyakran megkerülik, kigúnyolják. 

Nem véletlen, hogy mintegy hat és fél 

évszázada megsz�nt a Kárpát-meden-

ce nyugati részén a védelmi gyep�. 

A  mai globalizmus el�szelei már ak-

kor vígan nyargalásztak Európában, 

csak azt akkor Német-római Császár-

ságnak nevezték. A 19. században in-

ternacionalizmusnak mondták, majd 

átmenetileg proletár nemzetköziség-

nek, közben kommunista hatalmi 

rendszernek, világkapitalizmusnak, 

ma pedig globalizmusnak hívják, ami 

az el�bbiekhez képest már valóban 

világrendként jelenik meg.

Nyilvánvaló, hogy a gyep�t és a 

hágók �reinek hálózatát nem lehet új-

raszervezni, de szerencsétlen kísérlet 

lenne ehhez akár hasonló megoldá-

son gondolkozni – ma már nincsenek 

földrajzi határai az uralomnak.

Ha már létrejött az elmúlt két 

évtizedben, a  második világháború 

borzalmait követ� együttm�ködé-

si kezdemények alapján az Európai 

Unió, akkor ezt tekintsük az európai 

államok és nemzetek közös védelmi 

rendszerének, de ne egyesületének, 

hanem a közös értékek védelmét szol-

gáló szövetségének.

Ennek akár a Kárpátok �re egy 

fatörzsb�l kivésett, itt álló szobra is 

lehetne a jelképe.

Ferdics Béla rajza


