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Az új esztendő küszöbén
Az emberi lét egyik legszebb adománya talán a veleszületett és kiirthatatlan optimizmus, bizako-
dás, ami elviselhetővé, s olykor talán még élvezhetővé is teszi a nagy utazást, amit életnek hívunk. 
Dacára a megannyi csapásnak, veszteségnek, tragédiának, nyomorúságnak, nem vagyunk hajlan-
dóak lemondani az utolsó szalmaszálunkról: a hitről és reményről, hogy majd mostantól biztosan 
jobb lesz. 

Mostantól, azaz az előttünk álló évben. Mert hogyan is bocsátottuk útjára pontosan egy eszten-
dővel ezelőtt a hamarosan immáron 7. évfolyamába lépő folyóiratunk évzáró számát? Abban a 
reményben, hogy a 2016-os esztendő a korábbival – a legújabb kori népvándorlás traumájával be-
köszöntő 2015-tel – szemben az ébredés esztendeje lesz. Mind Európában, mind a Felvidéken. Erős 
hittel reméltük, hogy az idei “év embere” majd a felvidéki magyar választó lesz, aki ezúttal képes 
lesz otthon hagyni vélt és – sajnos többnyire – jogos sérelmeit, keserűségeit, az elmúlt negyedszázad 
tapasztalata okozta fásultságot. 

Nem így történt. Tavasszal nemcsak a keserűség és fásultság maradt otthon, hanem az év em-
bere, a felvidéki magyar választó is. Negyedszázad bűnös mulasztásait, gyengeségét, erőtlenségét 
büntette azzal, hogy a márciusi parlamenti választások során az urnákhoz járulás helyett valami 
értelmesebb elfoglaltságot talált magának. És ezért aligha tehet szemrehányást bárki is, aki aktív 
részese volt ezen elmúlt negyedszázad szlovákiai (magyar) politikacsinálásának.

A parlamenti választásokon nem arról született népítélet, hogy rosszul mennek a felvidéki ma-
gyarság dolgai – ez nyilvánvaló tény – hanem arról, hogy a közösség gazdátlannak érzi a közös 
ügyek intézését. Hogy fogytán, sőt, talán híján is van már annak az optimizmusnak, reménynek, 
hitnek, amely elviselhetővé, s olykor talán még élvezhetővé is teszi a nagy utazást… 

Így ma, egy újabb esztendő elteltével – annak minden további keserű tapasztalatával, sőt tragé-
diáival – e kötelező optimizmus hangja átadja helyét az aggodalomnak. Aggódhatunk akár azért 
is, hogy vajon még meddig tart e közösség számára a közös nagy utazás...

De nem! Mégiscsak elképzelhetetlen, hogy kizárólag e kétségekkel, félelmekkel, aggodalmakkal a 
szívünkben vágjunk neki az új esztendőnek. A közösségünket érintő megpróbáltatások, az Európát, 
civilizációnkat fenyegető életveszélyes csapások árnyékában továbbra is a reménnyel, a kötelező 
kincstári optimizmussal kell átlépnünk a 2017-es évbe. Szerencsére van miből erőt merítenünk. Az 
idén 70. születésnapját ünneplő Bauer Edittel készült nagyinterjúnk minden sorából sugárzik ez az 
üzenet. És a talán beinduló magyar-magyar párbeszéd, vagy nevezzük egyelőre inkább kapcsolat-
felvételnek – ténye is adhat némi okot a reménytelenül optimistáknak a reménykedésre. 

2017 minden bizonnyal a kapaszkodás éve lesz. Egy szakadék szélén táncoló civilizáció kapasz-
kodása és egy megfogyott, megtört közösség kapaszkodása az utolsó szalmaszálakba...
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Bauer edit: Úgy kerültem be  
a nagypolitikába, mint Pilátus a krédóba
Bauer Edit, aki nemrég ünnepelte 70. születésnapját, felvidéki politizálásunk 
és közéletünk egyik meghatározó alakja. A rendszerváltozás óta szolgálja az 
itteni magyarságot. Először parlamenti képviselőként, majd egy időben csa-
lád-, munka- és szociális ügyi államtitkárként, végül pedig európai parlamenti 
képviselőként. Napjainkban sem csupán jól megérdemelt nyugdíjas éveit tölti 
és három unokáját kényezteti, hanem van még feladata is bőven. A jubileum 
alkalmával kértük fel egy kis múltidézésre.

Emlékszik még arra, hogyan töltötte 1989. november 17-ét?
Erre pontosan emlékszem. Itthon voltam, mert érgyulladásom volt, és nem tudtam cipőt húz-

ni. Ezért a tévéképernyő előtt izgultam végig, hogy mi történik a prágai Vencel téren. A kony-
hában is egész nap ment a rádió. A somorjai utcai történéseken, a kulcscsörgetésben inkább a 
férjem (Bauer Győző akadémikus – a szerk. megjegyzése) vett részt, mivel én az első hetekben, 
a lábam miatt, ki voltam iktatva.

Eredeti szakmám közgazdász, csak úgy hozta a sors, hogy olyan kutatási területen dolgoztam, 

Beszélgetés Bauer Edittel
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ahol közgazdasági elméletekkel nem le-
hetett megmagyarázni a történéseket, és 
ezért a tudományos fokozatot szocioló-
giából szereztem meg. A Munka- és Szo-
ciális Ügyi Kutatóintézetben dolgoztam, 
és érdekes véletlenként pont valamikor a 
bársonyos forradalom környékén, az azt 
követő hetekben kerültem át új munka-
helyemre, a Szlovák Tudományos Aka-
démia Prognosztikai Intézetébe.

Bizonyára máshogy alakult abban az 
évben a karácsonyuk is, hiszen esemény eseményt követett?

Jól emlékszem arra, hogy az év végi véres romániai események bizony átírták a szokásos ün-
nepi készülődést, hiszen közvetlenül karácsony előtt az erdélyieknek csomagoltunk adományo-
kat, itt, a tájházban. Érdekes időszak volt, hiszen a gyerekeim is érezték, hogy itt most valami 
különleges dolog, folyamat megy végbe. Nem karácsonyi süteményeket sütöttünk együtt, mint 
máskor, hanem adományokat csomagoltunk, hiszen ők is velem voltak.

A forradalmat követő első időszak egyébként rendkívül képlékeny volt. December elején Prá-
gában tartózkodtam, a Nőszövetség egy nagy rendezvényén, és érezhető volt a félelem, a feszült-
ség, de az is, hogy lépni kell, mert ez így nem mehet tovább. Úgy tanácskoztunk, hogy az a hír 
járta, a milícia készen áll a bevetésre.

Aránylag sokáig nem lehetet tudni, hogy mi lesz, de nagyjából februárra-márciusra vált teljesen 
egyértelművé, hogy visszaút nincs. Arra viszont senki nem számított, hogy a „mindenható”párt 
feladja a pozícióját, ráadásul harc nélkül. Az emberekben november 17 után még sokáig ott volt 
a félelem, hiszen abban éltek évtizedekig. Kétségtelen, hogy főleg az első időben, a levegőben 
lógott a katonai beavatkozás lehetősége is.

Hogyan csöppent bele a politikába?
Engem gyakorlatilag úgy ért el a nagypolitika, hogy megkértek, segítsek összeállítani az 

Együttélés programját. Az megint csak egy eufórikus időszak volt, hiszen a szlovákiai magyar-
ság arra ébredt, hogy lehet saját pártja, saját politikai képviselete. Ez egy óriási felszabadító és 
történelmi pillanat volt, amit mi nem szalaszthattunk el, 1990 tavaszán. Néhányan már ismertük 
egymást, én például egy munkahelyen dolgoztam Harna Istvánnal, és a férjemen keresztül is-
mertem Duray Miklóst is. Ő volt a kulcsember, a mozgatórugója az egésznek. A program össze-
állításával párhuzamosan kértük a párt bejegyzését a belügyminisztériumban.

1990 elején kooptált tagok kerültek a cseh és a szlovák parlamentbe, a kommunista képviselők 
mellé, de eléggé nyilvánvaló volt, hogy előrehozott választások lesznek.

Beszélgetés Bauer Edittel
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S ez az Ön számára is valami teljesen újat hozott, hiszen parlamenti képviselővé választották…
A választásokon az Együttélés listáján indultam, és amikor kiderült, hogy az Együttélés 

kapott annyi szavazatot, hogy az új szabad parlamentbe kerüljön, valami egészen új kezdő-
dött számomra is, amire megmondom őszintén, akkor nem is számítottam. Úgy kerültem 
be a nagypolitikába, mint Pilátus a krédóba. De mindannyiunknak új volt a feladat, és egy 
kicsit olyan hályogkovács szerűen folyt a törvénygyártás és a politizálás, sokszor éjszakába 
nyúlóan.

Nagyon gyorsan egy sor új törvényt kellett hozni, vagy módosítani, amelyek már az új kö-
rülményekhez voltak szabva. A legnagyobb változás a politikai rendszerváltás mellett talán a 
piacgazdaságra való áttérés volt, vagyis a szocializmusból a kapitalizmusba való gyors átmenet. 
Ennek meg kellett teremteni a jogi hátterét, ami elég nehéz volt, hisz nem igazán ismertük az 
új rendszert, a működési elveivel sem voltunk tisztában. Ennek következményeként bizony hir-
telen összefércelt, gyakran átvett törvények is születtek, tele joghézaggal, így könnyű volt őket 
megkerülni. Drága tanulópénzt fizettünk, hiszen tisztességtelen vállalkozások indultak el, hogy 
a privatizálásról már ne is beszéljünk, hiszen az leginkább politikai alapon folyt. Nevezhetjük a 
vadkapitalizmus korának is, mert a zavarosban jól lehetett halászni.

Elég sötét korszaka volt ez a bimbózó szlovákiai demokráciának, ahol a magyar képviselők is 
atrocitásoknak voltak kitéve. Hogy emlékszik erre az időszakra?

A magyarellenes hangulat nagyon hamar lángra kapott, nemcsak a tereken és az utcákon, de 
később a parlamentben is. Emlékszem, az első nyelvtörvény elfogadásakor, 1991-ben, igazán éles 
volt a helyzet, hiszen fejszével verték a parlament kapuját és nem sokon múlott, hogy a felbőszült 
tömeg betörjön az épületbe… A Csemadok és az Együttélés is fenyegetésnek volt kitéve. Amikor 
Mečiar még csak belügyminiszter volt, részt vettünk vele egy találkozón, ahol rám hárult az a 
feladat, hogy elmondjam, mi a problémánk. Neki nem tetszhetett, amit mondtam, mert a vála-
szában megjegyezte, hogy van elég hely 
a börtönökben számunkra. Sosem felej-
tem el, hogy ekkor Sidó Zoltán átugrotta 
a padokat és megfogta Mečiar gallérját... 

Azokban a rendszerváltást követő 
időkben iszonyatos nyomás alatt vol-
tunk, magyarok és szlovákok egyaránt. 
Volt olyan parlamenti kollégám, aki 
azokban az időkben fogkefével és egy 
váltás alsóneművel járt a parlamentbe, 
mert annyira bizonytalan volt a helyzet. 
A lányaimat is megviselte, hogy keveset 
láttak otthon. Mondta is a kisebbik, ha 
ez így fog menni tovább, kiteszik az el-

Beszélgetés Bauer Edittel

Bauer Edit és Molnár Judit az MKP pozsonyi székházában, 
 a Szövetség a Közös Célokkal közösen szervezett ünnepségen
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hagyott gyerekek zászlaját. Szerencsém-
re akkoriban még élt az édesapám, aki 
a gyerekekkel volt. Én pedig, ha este tíz 
tájban hazaértem, akkor neki kezdtem a 
főzésnek, hogy másnapra legyen étel.

Kemény idők voltak, nyomás alatt dol-
goztunk és nagyon is átéreztük a dönté-
sek súlyát. Tele voltunk illúzióval, de volt 
bennünk elszántság. A közeg, amiben 
léteztünk, meglehetősen ellenséges volt, 
sőt néha úgy tetszett, mintha egyenesen 
a vérpadra mennénk…

A politikusok zömében is ott lappangott a nacionalizmus. Čarnogurskýt például, aki rend-
szerváltó politikus volt, egy beszélgetés során megkérdeztük, miért határozzák meg magukat, 
a szlovák nemzetet a magyarokkal szemben, hisz az nem lehet érdeke a társadalomnak. Azt 
válaszolta, azért, mert a szlovákokat öntudatra kell ébreszteni. Ez a gondolat túlélt minden kor-
mányt, a mai napig rengeteg feszültség forrása és jó hangulatkeltési eszköz, ha politikailag szük-
ség van rá.

1998-ban a Magyar Koalíció Pártja kormánypárt lett, aminek eredményként Ön a család-, 
munka- és szociális ügyi minisztérium államtitkára lett. Jól gondolom, hogy talán ekkor tudott a 
legtöbbet tenni, ráadásul egy igencsak elhanyagolt területen?

Az államtitkári korszak egy nagyon tevékeny időszaka volt az életemnek, és talán többet is 
tudtam tenni az ügyek előremozdításáért, mint képviselőként. Ezen a téren legalábbis. Tény az 
is, hogy ez egy nagyon kiszolgáltatott funkció, mert a munkamegosztás teljes mértékben a mi-
niszteren múlik. Az államtitkár gyakorlatilag azt teheti, amit a miniszter leoszt neki.

Nekem különben nagyon sok kijutott a kormányzati munkából, hiszen sokszor helyettesítet-
tem a minisztert a kormányüléseken, s olyankor is, amikor a tárca törvényjavaslatokat terjesztett 
elő. Azt nem volt nehéz észrevenni, hogy bizony a szociális kérdések és ügyek mindig az utolsó 
helyen szerepelnek. Államtitkárként az egyik legfontosabb feladatomnak tartottam, hogy pró-
báljuk átláthatóvá tenni az állam járulékbefizetéseit a biztosítottai után. S kiderült, hogy abban 
az időben nem is fizetett utánuk, a költségvetés inkább a biztosító hiányát pótolta. Nem volt 
áttekintés arról sem, hogy hány fogyatékos ember él az országban.

Olyan valósággal kellett szembesülnöm nekem is sokszor, amiről addig sejtésem sem volt. 
Elsőként a gyermekotthonok leépítéséhez fogtunk hozzá, megpróbáltunk családias körülmé-
nyeket teremteni a rászoruló gyerekeknek. Ugyancsak megkezdődött a nagy szociális otthonok 
átalakítása. Hihetetlen körülmények között éltek a fogyatékosok, nagyon sok intézetet végigjár-
tam és ledöbbentem. Volt olyan intézet, ahová még út sem vezetett – valahol az isten háta mögött 
egy régi vadászkastélyban –, hogy senki se lássa. Amikor esett és sár volt, még bevásárolni sem 

Beszélgetés Bauer Edittel
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tudtak elmenni. S hangsúlyoznám, ez már mind a 21. századi valóság volt.

Szociológusként bizonyára nagy figyelmet szentelt ezen a poszton a nyugdíjreformnak is, hiszen 
akkoriban már elindultak a kedvezőtlen demográfiai folyamatok?

Államtitkárságom idején készült a nyugdíjtörvény első változata. Azóta már többször módo-
sították. Sajnos nem épülnek társadalmi stratégiák, amelyek hosszabb távra szólnának és sem-
miben sincs társadalmi konszenzus. Pedig vannak témakörök, amikben ez szükséges, és ahol 
nem volna szabad a törvényeket túl sűrűn változtatni. A nyugdíjtörvényt sem lehet egy válasz-
tási ciklusra, négy évre meghozni, hanem annak kell egy- két évtized, hiszen az emberek annak 
tudatában tudnak stratégiát kidolgozni a saját életükre, időskorukra vonatkozóan.

Egyelőre az a gyakorlat nálunk, hogy amint jön egy új kormány, megváltoztatják a törvényt és 
felülírják azt, ami még alig kezdődött el. Ahogy látom, a szociálpolitikák annyira különbözőek 
az egyes európai országokban, hogy egy mintát átvenni aránylag nehéz, viszont a jó tapasztala-
tokkal foglalkozni kellene. Stratégiában gondolkodó politikusokra volna szükség, akik legalább 
középtávban gondolkodnak a nagy horderejű ügyekben, amilyen a nyugdíjrendszer is.

A demográfiai válságnak, a népességfogyásnak véleményem szerint sokkal komolyabb követ-
kezményei vannak és lesznek, mint a gazdasági válságnak. A válságok jönnek, aztán elmúlnak, 
de a hiányzó generációkat nem tudjuk pótolni… A  megoldatlan problémák pedig, amiből a szo-
ciálpolitika terén rengeteg van, egyre kulminálódnak és bármikor komoly gondot okozhatnak.

Úgy tűnik, a jelenlegi hazai politikának a kedvezőtlen demográfiai folyamatok megállítására, 
visszaszorítására sincs semmilyen elképzelése. Hol vannak például a gyermekvállalást ösztönző 
programok?

Jól látja, erre sincs hosszú távú stratégia. S mint már említettem, a hiányzó, meg nem született 
generációkat nem lehet pótolni. Kiderült az is, hogy az sem jó európai megoldás, ha ezt betele-
pítéssel akarjuk pótolni. Többet érne, ha tanulnánk abból, hogy vannak uniós tagországok, ahol 
ezt a problémát jól kezelik.

Svédországban például elég jók a népességi mutatók, családonként több gyermek születik. Ott 
ugyanis felismerték, hogy a nőket visszaterelni a konyhába, már nem járható út. A nők általában 
kényszerpályán vannak, dolgozniuk kell, hiszen egy jövedelemből nem nagyon lehet fedezni a 
létszükségleteket. A svédek ezért úgy díjazzák a szülői szabadságon lévő nőket, hogy a második 
vagy harmadik gyerek esetében, amennyiben az 36 hónapon belül születik, nem az utolsó jöve-
delmükből számítják ki a gyest, hanem megkapják azt a juttatást, amit az első gyermek esetében. 
Ezzel biztosítják, hogy legyen az anyának egyfajta anyagi biztonságérzete, amikor a kisgyerme-
keivel van otthon.

2004-ben lett az Európai Parlament képviselője, kerek tíz évre. Mit tart a legnagyobb sikerének 
brüsszeli munkájából?

Ez megint egy egészen újfajta kihívás és munka volt számomra. Rengeteget kellett tanulni, 

Beszélgetés Bauer Edittel
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mert nemcsak maga a parlament épülete 
egy útvesztő, de nagyon bonyolult a tár-
gyalási szabályzat és a döntéshozatal is. 
Komolyabb nyelvi ismeretekre is szert 
kellett tenni – bár elég jól beszéltem an-
golul – mert minden területnek megvan 
a maga speciális szókészlete.

Brüsszelben egy pártnak sincs a parla-
mentben többsége, ott még a legnagyobb 
pártnak is kellenek szövetségesek. Ott 
nincs az a könyökből való politizálás, 
aminek itthon lépten-nyomon tanúi va-
gyunk, hanem meg kell próbálni szövet-
ségeseket és olyan megoldásokat találni, 

amik keresztülvihetők.
A legnagyobb elismerést az a teljesen új európai irányelv hozta számomra, ami az emberke-

reskedelem elleni harcra vonatkozott. Ez volt az első olyan európai törvény, amelyik az orszá-
gok büntetőtörvénykönyveit is módosította az adott témában. Kétéves munka eredményeként 
született, én voltam a javaslat egyik előterjesztője. Nagyon igényes munka volt, amelynek során 
rengeteg emberi sorssal, drámával találkoztam. Ezerszámra foglalkoztunk konkrét esetekkel.

Nagy öröm, hogy sikerült rávilágítanunk és megoldást kínálnunk egy addig inkább leplezett 
problémára, és azóta egyre több ilyen eset derül ki és kerül reflektorfénybe Szlovákiában is. 
Gondolok itt például a fiatal nők szexmunkára való külföldre hurcolására. Örülök annak is, 
hogy a munkaerő szabad mozgása, a külföldi munkavállalás terén sikerült a bizonytalanságot 
csökkenteni.

Mivel telnek napjai, mióta a nagypolitikából kivonult?
Nem unatkozom, tele van a naptáram. Egyrészt maradt még európai ügyekhez kötődő mun-

kám, miután eljöttem a parlamentből. A kollégáim ugyanis két európai intézménybe javasoltak. 
Az egyikben, ami egy esélyegyenlőségi intézet Vilniusban, a szakértői fórum tagja vagyok. Ezen 
kívül pedig egy európai ügynökség igazgatótanácsában is dolgozom. Ez már nem fizetett mun-
ka, de megtisztelő feladat.

Lakhelyemen, Somorján pedig a helyi önkormányzatban próbálom a szociális kérdéseket elő-
térbe helyezni, mert úgy érzem, van még bőven tennivaló. Nagy sikerünk, hogy a város költ-
ségvetéséből sikerült felépíteni egy új, 36 férőhelyes nyugdíjasotthont. Gondolkozunk még egy 
nappali ellátóban is, ahol ideiglenesen lehetne elhelyezni a rászorulókat. Nagy segítség lenne ez 
a családoknak, akik ily módon biztonságban tudnák rászoruló vagy beteg hozzátartozójukat, 
amíg ők dolgoznak.

B. Vida Júlia

Beszélgetés Bauer Edittel

Menyhárt József MKP-elnök köszönti Bauer Editet 
(fotók: Oriskó Norbert)
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Kimondva-kimondatlanul, az 1994-es komáromi nagygyűlés lebeghetett a kez-
deményezők szeme előtt, midőn a november 21-re Dunaszerdahelyre összehí-
vott társadalmi fórum programját és meghívóit készítették. A szervezést és le-
bonyolítást aligha érheti szó, a többi pedig már a résztvevőkön múlott. Hogy a 
novemberi találkozó történelmivé érik-e a felvidéki magyar közösség életében 
(mint ahogy az 1994-es nagygyűlés a jól ismert „belső” okok miatt nem válha-
tott azzá), azt  csak a jövő, talán nem is túl távoli jövő mutatja majd meg. Sem 
túlértékelni, sem alábecsülni nem szabad azonban a jelentőségét. 

A Magyar Közösség Pártjának vezetése azzal a céllal hívott össze a társadalmi fórumot – 
Magyar-Magyar Párbeszéd elnevezéssel – hogy megvitassák a felvidéki magyarságot érintő kér-
dések közül az oktatásügy helyzetét, s a jövőben ne csak a politikai pártok közötti vitára korláto-
zódjék az, hanem induljon el egy össztársadalmi együttgondolkodás.

A szakmai fórumon az MKP és a Most-Híd vezetői mellett parlamenti és megyei képviselők, 
oktatásügyi szakemberek, civil szervezetek és az egyházak képviselői, de számos település pol-
gármestere is részt vett, összesen mintegy százan.

Menyhárt József, a Magyar Közösség Pártjának elnöke köszöntőjében rámutatott, számba kell 
venni céljainkat, újra kell gondolni közösségünket, s tennünk kell a felemelkedésért. A párbe-
széd és közös gondolkodás beindítási lehetőségeként nevezte meg az összejövetelt Bugár Béla, 
a Most-Híd elnöke, aki kiemelte, parlamenti és kormányzati pozícióból eredő lehetőségeikkel 
segítik nemzetiségi oktatásügyünk helyzetének javulását.

A találkozón előbb szakmai előadások hangzottak el – melyek mindegyikét felidézzük követ-
kező írásainkban –, majd vita következett volna. A sajtónyilvánosság kizárása mellett folyó, alig 

Magyar-magyar kapcsolatfelvétel

Magyar-magyar 
kapcsola� elvétel 
a párbeszéd reményében
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félórás valami ugyanis aligha nevezhető vitának, a felszólalók száma a meghívottakéhoz képest 
finoman szólva is lehangolóan csekély volt. Párbeszéd helyett már csak ezért is érdemes talán 
inkább a kapcsolatfelvétel szónál maradni.

Miután a résztvevők a nyilatkozat szövegét illetően egyezségre jutottak, megtörtént a doku-
mentum aláírása. Valamennyi szervezet aláírta, az MKP és a Most-Híd részéről a parlamenti és 
megyei képviselők, tisztségviselők nevében a két pártelnök látta el kézjegyével a dokumentumot, 
a többi intézmény nevében a jelenlévő képviselő.

Közös nyilatkozat  a szlovákiai magyar iskolák megmaradása érdekében
A szlovákiai magyar kisebbség megmaradásának legfontosabb eszközét – mint minden kisebbség 

esetében – egy erős, a szlovákiai magyarok újabb és újabb nemzedékét felnevelni képes oktatási 
rendszer jelenti. Ezért mindent meg kell tennünk, hogy élve az adott lehetőségekkel, megerősítsük 
a szlovákiai magyar iskolaügy helyzetét. Okulva népességünk fogyásából, felismerve az anyanyelvi 
oktatás megtartó erejét, a szlovákiai magyar iskolák megmaradásának és fejlődésének érdekében a 
következő alapvetéseket fogadjuk el:

A jó minőségű oktatás garanciája. Fontos, hogy a szülők tudják: a magyar tannyelvű iskola, 
az anyanyelvi oktatás versenyelőnyt jelent a szlovák iskolához képest. Fontos, hogy ezt közösen 
és nyomatékosan kommunikáljuk a szülők irányába, magát a minőséget pedig jobb módszertani 
felkészültséggel, erősebb szakmai munkával és folyamatosan fejlődő infrastruktúrával garantáljuk.

Kisebbségi iskolaügy. Jelenleg a szlovák törvényi gyakorlat nem definiálja a kisebbségi iskola-
ügy fogalmát. Sikerült újjáalakítani a kisebbségi oktatási főosztályt, de az is kiemelten fontos, hogy 

Magyar-magyar kapcsolatfelvétel

Czimbalmosné Molnár Éva nagykövet és az MKP vezető politikusai: Menyhárt József elnök,  Őry Péter OT-elnök és 
Farkas Iván gazdasági alelnök(fotó: Oriskó Norbert)
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a kisebbségi iskolaügy fogalmát törvény rögzítse. Ez egy kisebbségi intézményrendszer komplex 
fejlődésének alapelve. Ezért a közoktatási törvény megfelelő cikkelyében, a Tanuló Szlovákia című 
stratégiai-fejlesztési terv értelmében szorgalmazzuk a nemzetiségi iskolák hálózata fogalmának be-
vezetését (národnostné školstvo).

A kisiskolák és kis létszámú iskolák sorsa. Az oktatási törvény módosítása alapján sikerült 
megakadályozni a kisiskolák bezárását. Ez egy ideiglenes megoldás, mert a jövőben kérdéses a 
kisebb diáklétszámú iskolák fenntarthatósága és hatékonysága. Erről a témáról őszinte vitát kell 
folytatnunk, előállva egy hosszú távú koncepcióval. A kis létszámú nemzetiségi iskolák fennmara-
dásához nélkülözhetetlen a szükséges anyagi feltételek biztosítása, a pozitív pénzügyi megkülön-
böztetés. Ennek érdekében a nemzetiségi iskolahálózatot külön kell kezelni a finanszírozási eljárás-
ban, és többletforrásokkal kell biztosítani további működését a kompenzációs támogatás megőrzése 
mellett is. A minimális osztályonkénti tanulói létszámot a nemzetiségi középiskolákban is meg kell 
szüntetni.

Oktatásügyi önkormányzatiság. Ahhoz, hogy hosszú távon jó döntések születhessenek a mód-
szertan, az intézmények, a közös célok terén, a szlovákiai magyar iskolaügy önkormányzó irányí-
tására van szükség. Ezen a téren is fontos a közösségi koncepció kidolgozása és érvényesítése. A 
nemzetiségi, esetünkben a magyar iskolák minőségi fejlődésének feltétele az önálló kerettanterv 
megalkotása az iskolák minden szintjén (alsó tagozat, felső tagozat, középiskola), összhangban az 
állami műveltségi célkövetelményekkel, de sajátos igényeinknek megfelelően.

A szlovák nyelv oktatásának minősége. A magyar szülők egyik gyakori kifogása a magyar 
iskolákkal szemben a szlovák nyelv oktatásának minőségével kapcsolatos. Ezt azzal ellensúlyozhat-
juk, ha a magyar iskolákban a szlovákot nem anyanyelvként, hanem második nyelvként oktatjuk. 
2020-ig ez országszerte legalább 50 iskolában meg is valósulhat. Ennek feltétele a gyermekek anya-
nyelvi kompetenciáinak megfelelő szintre fejlesztése, melyre az idegen nyelvek oktatása ráépül, va-
lamint a szlovák, mint idegen nyelv oktatásának a gyermek megfelelő életkorában való bevezetése.

A magyar ajkú romák helyzete. Külön odafigyelést igényel a magyar anyanyelvű romák okta-
tása. A roma diákok a legtöbb esetben különösen hátrányos helyzetből fognak neki a tanulásnak, 
ezért fontos a pedagógiai asszistensek munkája, a jobb diagnosztikai eszközök bevezetése és az 
óvodai látogatás kiszélesítése is. A magyar közösség elemi érdeke, hogy a magyar ajkú romák fel-
zárkóztatása gyors ütemben haladjon előre.

Az innováció támogatása. Az oktatásügy szerves része a kutatás, fejlesztés és innováció támoga-
tása. Erre mind a főiskoláink, mind az újonnan létrehozandó Kisebbségi Kulturális Alap működése 
esetében érdemes odafigyelni. Csak egy fejlődő, életképes közösség képes ugyanis a megmaradásra.

Magyar-magyar kapcsolatfelvétel



12

   Felvidéki Magyarok, 2016-iv.

„Nem minden magyar anyának születik magyar gyermeke”
A nemzeti identitás változása gyakran nemzedékeken átívelő folyamat

A november 21-ei magyar-magyar pár-
beszéden, amelyet a dunaszerdahelyi 
sportcsarnokban tartottak és okta-
tásügyünk helyzete került terítékre, a 
nyitóelőadást Lampl Zsuzsanna szo-
ciológus, a nyitrai Konstantin Egye-
tem politológia tanszékének docense 
tartotta, aki kiemelten foglalkozott az 
asszimilációval, ami fogyásunk egyik 
legfőbb oka. Vele beszélgettünk az 
okokról, a nyelvhasználat fontosságá-
ról és a további kilátásokról.

Előadásában a 2011-es népszámlálási 
adatokból indult ki, és közösségünk fogyá-
sának okait firtatta. Mit mutatnak ezek a 
népszámlálási adatok?

Az derül ki belőlük, hogy az utóbbi 20-25 évben a magyarok száma és a lakosságon belüli 
részarányunk is folyamatosan csökkent. 1991-ben még 567 ezer magyar élt az országban, húsz 
évvel később már csak 458 ezer. Ugyanakkor a részarányunk a többségi nemzethez viszonyítva 
10,8 százalékról 8,5 százalékra csökkent.

Nagy figyelmet szentelt az asszimiláció és a nemzetiségváltás közti különbség magyarázatának. 
Mi a lényeges különbség a kettő között?

A nemzetiségváltás a nemzetiség, az asszimiláció viszont a nemzeti identitás változása. A ket-
tő közötti különbség abból fakad, hogy a nemzetiség sem azonos a nemzeti identitással. A nem-
zetiség deklarált identitás, annak kinyilvánítása, hogy olyan helyzetekben, amikor „színt kell 
vallanom”, milyen nemzethez tartozónak érzem/tartom magamat. Ilyen helyzet lehet például a 
népszámlálás. Bizonyos körülmények között, az életünk folyamán akár többször is, változtat-
hatunk nemzetiséget. Erre példaként a reszlovakizált magyarok egy része említhető, akik azért, 
hogy ne kelljen elhagyni a szülőföldjüket, formálisan nemzetiséget váltottak, de később, amikor 
megszűnt ez a veszély, visszaváltottak a magyar nemzetiségre. Miért tették ezt? Azért, mert bár 
a deklarált identitásuk, vagyis a nemzetiségük szlovákra változott, a nemzeti identitásuk magyar 
maradt.

A nemzeti identitás az egyén önazonosságának egyik szelete. Ez egy olyan jellemzőnk, amely-

Magyar-magyar kapcsolatfelvétel

Lampl Zsuzsanna
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nek nem csupán racionális, hanem érzelmi dimenziói is vannak, s ezért nem igazán tudjuk meg-
változtatni – képletesen szólva – egyetlen tollvonással. A nemzeti identitás változása egy folya-
mat – gyakran nemzedékeken ível át. S ez a változás az asszimiláció, vagyis a másokhoz való 
idomulás, a beolvadás.

Milyen mikro- és makrotársadalmi tényezők határozzák meg az asszimilációt?
A makrotársadalmi tényezők alatt értendők a nemzetiségi lét politikai, jogi, gazdasági, kul-

turális és szociális feltételei, amelyek egyfajta keretet adnak, amelyen belül a nemzetiség „nyúj-
tózkodhat”. Fontos tényező a magyarok által lakott területek jellege, az, hogy kompakt-e vagy 
szétforgácsolt, többségben vagy kisebbségben élnek-e ott, holdudvara-e az adott vidék valame-
lyik nagyobb városnak vagy sem. Az utóbbi azért fontos, mert a szuburbanizációs folyamatok, 
pontosabban a városi, többnyire szlovák lakosság vidékre települése megváltoztatja az ottani fal-
vak, kisvárosok nemzetiségi összetételét, s ezáltal felgyorsít(hat)ja az ott élő magyarok asszimi-
lációját. S nagyon fontos makrotársadalmi tényező az is, hogy a politika alanyai hogyan láttatják 
és hogyan kommunikálják a nemzetiségi létet, s hogyan kommunikálja ugyanezt a szlovák és a 
magyar állam.

A mikrotársadalmi tényezők belőlünk, egyénekből fakadnak. Végső soron a mi döntéseink, 
amelyeket nem véletlenül nevezek kulcsfontosságúaknak. Ide tartozik a deklarált identitás, 
vagyis a nemzetiség választása, saját magam és gyermekeim számára. Tehát az, hogy magyar 
nemzetiségű vagyok-e, s a gyermekeimet is magyarnak anyakönyveztetem-e. Másodikként em-
líteném a magyar tanítási nyelvű alapiskola választását. Fontos tényező a nyelvválasztás családi 
és nyilvános környezetben és negyedikként említeném a párválasztást.

Bár minden helyzetben hatnak a külső befolyásoló tényezők, amelyeket makrotársadalmi té-
nyezőknek neveztem fentebb, de a végeredmény mindig az egyén döntésén múlik.

Mikor beszélhetünk rejtett migrációról?
A rejtett migráció alanyai azok a különböző nemzetiségű szlovák állampolgárok, akik bármi-

lyen oknál fogva (munkavállalás, tanulás, utazás) rövidebb-hosszabb ideig, vagy akár állandó 
jelleggel külföldön tartózkodnak, viszont épp azért, mert nem változik az állampolgárságuk, 
a külföldi tartózkodásnak nincsenek statisztikailag nyilvántartott nyomai. Vagyis „rejtve” ma-
radnak. Köztük vannak magyarok is, de nem tudjuk, hogy pontosan mennyien. A demográfiai 
becslések szerint azonban a rejtett migráció is hozzájárul Szlovákiában a magyarok számának 
csökkenéséhez. 

Milyen hatással van a nyelvhasználat az identitás megőrzése szempontjából?
A nyelvhasználat a nemzeti identitás megőrzésének egyik fontos feltétele és mutatója. Nem 

véletlenül emlegetjük, hogy „nyelvében él a nemzet”. A nyelvhasználat egyik fontos tere a csa-
lád. De nem az egyetlen. Az iskola – főleg az alapiskola – tanítási nyelve nem különíthető el a 
családi kommunikáció nyelvétől, mint ahogyan azt sokan gondolják, mondván, járjon a gyerek 

Magyar-magyar kapcsolatfelvétel
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szlovák iskolába, otthon úgyis magyarul beszélünk. Rengeteg adat bizonyítja, hogy a szlovák is-
kolát látogató gyermekek egy idő után már nem akarnak magyarul beszélni, s a szülők hozzájuk 
alkalmazkodva úgyszintén áttérnek a szlovák nyelvű kommunikációra.

És akkor még nem beszéltünk a nyilvános nyelvhasználatról, amely nélkül a magyarságunk 
jobb esetben is csak „családi folklór” lenne. S a nyilvános nyelvhasználat alatt nemcsak a kimon-
dott szó, tehát az értendő, hogy magyarul beszélünk-e az utcán, az üzletben, a hivatalban, az 
orvosnál, hanem az írott szó is, például vannak-e a lakhelyen köztéri magyar feliratok, kiírják-e 
magyarul is, hogy „fagylaltozó, étterem” stb.

Milyen tendenciák várhatók fogyásunk tekintetében? A természetes fogyást is figyelembe véve, 
várhatóan mennyivel leszünk kevesebben a következő népszámláláskor?

Erre a kérdésre nem tudok válaszolni. Sajnos, csak szociológus vagyok, nem jós. De a ter-
mészetes fogyás sem teljesen természetes, mert mi nemcsak biológiailag nem reprodukáljuk 
magunkat, azaz a magyar anyáktól született gyermekek száma nem ellensúlyozza az elhalálo-
zásokból következő fogyást. Emellett etnikailag sem reprodukáljuk magunkat, ami azt jelenti, 
hogy nem minden magyar anyának születik magyar gyermeke. És itt újra visszakanyarodunk az 
asszimilációhoz… (vida)

Mindenütt fogy a magyar – interjú Gyurgyík Lászlóval

Az országos szervezettségű magyar intézmények képviselőinek részvételével első alka-
lommal megrendezett magyar–magyar párbeszéd egyik előadója Gyurgyík László szocio-
lógus-demográfus volt, aki a szlovákiai magyarság demográfiai változásaival  kapcsolatban 
vázolta fel kutatásainak eredményeit.

A szakember szerint a szlovákiai magyarság létszámának változása három időszakra tagolható 
Trianontól napjainkig. 1920 és 1950 között a magyarok száma csökkent, majd 1950 és 1991 kö-
zött – ha kisebb mértékben is – de növekedett (1950 és 1961 között nagymértékben emelkedett). 
A rendszerváltást követően már a magyarság drámai fogyását észlelik a szakemberek.

A változások okairól, az aggasztó demográfiai folyamatokról, és arról, hogy ez nem csak felvi-
déki jelenség, Gyurgyík Lászlóval, a Selye János Egyetem oktatójával, a Fórum Intézet munkatár-
sával készített interjúnk festhet átláthatóbb képet.

Mely tényezők befolyásolják a szlovákiai magyarság demográfiai változásait?
Legfőképpen három fő tényezőcsoport befolyásolja. Az egyik csoportot a természetes szapo-

rodás folyamatai alkotják, azaz a születések és a halálozások alakulása. A másik meghatározó 
csoportot jelenti az asszimiláció és végül nem szabad elfeledkezni a migrációról, az elvándorlás 

Magyar-magyar kapcsolatfelvétel
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folyamatáról sem. Ezek a meghatározó, 
valós tényezők. De emellett mindenkép-
pen beszélnünk kell arról, hogy a ma-
gyarság számát nemcsak a valós ténye-
zők határozzák meg, hanem a statisztikai 
gyakorlat is.

Mint ismert, az utolsó, 2011-es nép-
számlálás alkalmával a lakosságnak egy 
igen jelentős része, több mint hét száza-
léka nem vallott be nemzetiséget. Koráb-
ban ez az arány jóval alacsonyabb volt, 
2001-ben 1%-os, ráadásul az ismeretle-
nek kétharmadát az idegen állampolgá-
rok tették ki, tehát gyakorlatilag alig be-
folyásolta a nemzetiségi adatokat.

Azok, akik nem vallottak be nemzeti-
séget a legutóbbi népszámláláskor, némi-
leg különböző arányban oszlanak meg az egyes nemzetiségek között. Nyilván ez nem azt jelenti, 
hogy nincs nemzetiségük, hanem azt, hogy ilyen-olyan okokból nem tüntették fel. Nemcsak 
a nemzetiségüket, hanem a felekezeti hovatartozásukat sem, a gazdasági aktivitásukat sem, és 
nagyon sok más társadalmi, statisztikai mutatónál is magas az ismeretlenek száma az előző év-
tizedekhez viszonyítva.

Mi ennek az oka? Miért van ennyi válaszelkerülő?
Az ismeretlenek számának alakulása részben magyarázható azzal, hogy a rendszerváltást kö-

vető évtizedekben a korábbi, zárt állami keretek megnyíltak, a szabad mozgás biztosítottá vált. 
Ám legalább ennyire fontos az is, hogy hogyan, milyen módszerrel történik a népszámlálási ada-
tok begyűjtése. Az önkitöltős módszer miatt a lakosok döntő többsége a kérdőívet maga tölti ki 
és adja le, vagy küldi be az interneten keresztül. A biztosoknak nem feladatuk, hogy a kérdőívek 
kitöltését ellenőrizzék. Vélhetően ez is az oka annak, hogy a korábbi népszámlálások alkalmával 
az ismeretlenek száma sokkal alacsonyabb volt. 

Persze bizonyos esetekben gondot okozhat egyértelműen azonosulni a feltett kérdés valame-
lyik válaszlehetőségével, kategóriájával. Ekkor választhatják a számukra még leginkább elfogad-
ható válaszlehetőséget, vagy pedig a feltett kérdésre inkább nem válaszolnak. Gondoljunk az 
etnikailag többes kötődésű vagy bizonytalan vallási hovatartozású személyekre. Ráadásul, ami-
kor egy polgár egyedül van, lehet vicces vagy kevésbé vicces hangulatban, ettől függően válaszol 
vagy nem válaszol meg bizonyos kérdéseket. Mindenestre elgondolkodtató, hogy Csehország-
ban húszezer eszkimót és indiánt számoltak össze, de vannak olyan országok, ahol több ezer jedi 
lovag él a népszámlálási adatok begyűjtése után.

Magyar-magyar kapcsolatfelvétel
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Mit lehet kezdeni az ismeretlenekkel?
Ennek több aspektusa van. Minél nagyobb egy település, annál nagyobb az ismeretlenek szá-

ma, ráadásul a városi közegben sokkal jellemzőbb a többes kötődés, mint a falusi közegben. Egy 
becslési eljárás segítségével községszinten korrigáltam az ismeretleneket és szétosztottam az egyes 
nemzetiségek között. Mintegy megszüntettem az ismeretleneket. Ennek segítségével egy elfogad-
ható, ám hipotetikus becslést kaptam, ami szerintem sokkal jobban megközelíti a valóságot, mint 
a kimutatott adat, amely hét százalék ismeretlennel számol. Így a magyarok száma településszinten 
mintegy huszonkétezer fővel lehet magasabb a regisztráltnál. Tehát a 2011-es népszámlálási ada-
tok szerint Szlovákiában 458 000 magyar nemzetiségű személy helyett az én számításom 480 000 
körüli értéket mutat, de ugyanígy magasabb minden más nemzetiség száma is. 

Még ezzel az eredménnyel is negyvenezerrel kevesebben vagyunk, tehát fogy a magyar. Miért?
A szlovákiai magyarság népesedéstörténetének harmadik szakaszában, a kilencvenes évektől nap-

jainkig tartó időszakban jelentős mértékű a magyarságfogyás. A fogyatkozás meghatározó összetevői 
az asszimilációs folyamatok, a természetes szaporodást felváltó fogyás. A magyar lakosság a többségi-
nél kedvezőtlenebb települési, demográfiai és társadalomszerkezeti mutatókkal rendelkezik. Nagyobb 
mértékű az elöregedés is. Kedvezőtlenek a településszerkezeti jellemzők, és kedvezőtlen a végzettségi, 
foglalkozási szerkezet is. Általánosságban elmondható, hogy a szlovák születési ráta jobb, mint a ma-
gyaroké. Kedvezőtlen a számunkra, hogy rövidebb ideig élünk, mint a szlovákok. A magyarlakta terü-
letek gazdasági fejlettsége is rosszabb, többen kényszerülnek külföldre munka után.

Más határon túli területeken is hasonló a magyarság fogyása?
Mindenütt fogy a magyar. Ami lényeges, hogy mi itt a Felvidéken és Kárpátalján is, még a leg-

jobb helyzetben vagyunk. Minél inkább északra található egy magyarlakta térség, annál jobbak 
a demográfiai mutatói. A legrosszabb helyzetben a Délvidék van, ott a legnagyobb mértékű a 
fogyás. Az egykori délszláv területeknek megvolt a sajátos nemzetpolitikájuk, a termékenység is 
alacsonyabb és a vegyes házasságok aránya is magasabb. A nemzeti hovatartozás megtartására 
legnagyobb hatása a homogén magyar származásnak van. 

A vegyes házasságoknak valóban nagy szerepük van az asszimilációs folyamatokban?
Igen, ezek az identitásváltás legkomolyabb, legmarkánsabb mozgatói. A tényleges vegyes há-

zasságokban, ahol az egyik fél nem beszéli a magyar nyelvet, ott a döntő többségnél a közös nyelv 
a többségi nyelv, azaz a szlovák nyelv lesz.

Az oktatásnak milyen szerepe van a nemzeti hovatartozásunk, az identitásunk megtartásában?
Jelentős szerepe van. Az asszimilációs folyamatokról készített egyik korábbi kutatásomban az-

zal is foglalkoztam, hogyan alakul egy gyermek nemzeti hovatartozása. Ha homogén családból  
származnak, és magyar iskolát választanak, akkor szinte alig van olyan gyerek, aki később szlo-
váknak vallja magát. Viszont a magyar családból származó szlovák iskolát látogató gyermekek 
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egyharmada „elveszett“, azaz szlováknak vallotta magát. Ebből is kitűnik, hogy az oktatásnak 
milyen fontos, komoly szerepe van a nemzeti identitástudat megőrzésében. 

Mit lehet tenni a romló tendenciák ellen?
A romló tendenciák ellen országos szinten is csak korlátozott mértékben tudnak tenni az 

egyes társadalmak. Népesedéspolitikai célokat tekintetbe véve lehet cselekedni, de ezeknek az 
eredményei hosszú idő után mutatkoznak meg. Mindenekelőtt kell egy szociálpolitikai bizton-
ság, amely által növelni lehetne a születések számát. A másik lényeges mozzanat a gazdasági biz-
tonság. Munkahelyeket kell biztosítani a szülőföldön, hogy ne kelljen a munka után vándorol-
niuk az embereknek. Emberhez méltó megélhetést kell nyújtani, a fiataloknak lakástámogatást 
biztosítani és komolyabb anyagi hozzájárulással kellene támogatni a gyermekvállalást.

A dinamikus, mozgalmas világ egyáltalán nem kedvez a családoknak. A házasságon belüli 
szerepek is összemosódnak. Ma a házasságok negyven százaléka válással végződik, a gyermekek 
több mint harminc százaléka házasságon kívül születik – ez évtizedekkel ezelőtt nyolc százalék 
alatti volt. Ez mind azt jelzi, hogy komoly probléma van. Ma közel tíz évvel később születik 
meg az első gyermek, mint 25-30 évvel korábban. Többek között ezek a társadalmi változások 
vezettek a család megrendüléséhez, mondhatni, a stabil pontok meglazultak. Amikor százezrek 
vándorolnak ki külföldre munkát keresni, nem beszélhetünk stabilitásról.

Milyen jövő vár ránk?
Sok a kérdőjel. Még nem beszéltünk egy nagyon fontos mozzanatról: ez pedig a romakérdés, 

a magyarság és a roma lakosság kapcsolata. A szlovák demográfusok számításai szerint Szlová-
kiában valamivel több mint 400 ezer roma él. Mégis csak egy töredékük vallja magát romának. 
Számuk valamivel több mint 100 ezer volt a legutóbbi népszámláláskor, ennyien vallották magu-
kat roma nemzetiségűnek. A valamiféleképpen magyar kultúrkörhöz kötődő romák aránya elég 
magas, tehát felülreprezentált a roma lakosság a magyar népesség körében. 

Nem tudni, én legalábbis nem tudom, mi fog ezzel történni. Ez azért is érdekes, mert mint 
tudjuk, a romák termékenysége durván kétszer nagyobb, mint a nem roma lakosságé. Évek múl-
va ettől is függ majd a kimutatott magyarok száma. Kérdés, hogy sikerül-e ezeket a romákat 
integrálni a magyarság körébe? De itt van még az utóbbi idők nóvuma: a migránskérdés. Nem 
tudjuk még, mik lesznek ennek az utóhatásai, lesz-e hatása ránk nézve?

Tud mondani valami pozitívumot a beszélgetésünk végére?
Az Európai Unióhoz való csatlakozás után Szlovákiába is sok külföldi érkezett, főleg nyugat-

európaiakra gondolok. Ezáltal, illetve ennek köszönhetően a szlovák társadalomban is megje-
lent, jobban tudatosult, hogy a világban létezik nagyon sokféle másság. Végső soron az utób-
bi időszakok fejleményei folytán úgy érzem, hogy a magyarokkal szembeni előítéletek mintha 
csökkentek volna.

 Szalai Erika
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Oktatási intézményeink helyzete és az előremenekülés stratégiája
A szlovákiai magyar közoktatás jövőképe címmel tartott előadást a magyar-magyar pár-

beszéden Jókai Tibor, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke.

Elsőként intézményrendszerünk sa-
játosságairól beszélt, kiemelve a csök-
kenő gyereklétszámot, mely a magyar 
isko1ákban még szembetűnőbb, mint 
a szlovákokban. Ugyanakkor a magyar 
tanulók számához képest sok az intéz-
ményünk, az egy intézményre eső tanu-
lólétszám pedig alacsonyabb az országos 
átlagnál. Magyarázatként hozzátette, ez a 
kistelepüléseken még működő kisiskolák 
miatt van így. S amíg azokban a lélekta-
ni határ alá nem esik a gyermeklétszám, 
meg kell tartanunk ezeket a kis intézmé-
nyeket, már csak a jövő szempontjából is.

Fogyó gyermek- és intézményszám
Jókai Tibor ezután rátért oktatási in-

tézményrendszerünk helyzetének bemutatására. Egy óvodai intézménybe országos átlagban 54 
kisgyerek jár, míg magyar óvodába 27, tehát feleannyi. Az alapiskolák tekintetében egy intéz-
ményre országosan 200 tanuló jut, egy magyar nyelvű alapiskolára pedig 112. A gimnáziumok-
nál még rosszabb a helyzet, országos viszonylatban 310 diák esik egy szlovák gimnáziumra, egy 
magyarra viszont csak 139. Szakközépiskolák esetében a szlovák országos átlag 320 fő, a magyar 
pedig 176.

Felvázolta továbbá oktatási intézményeink rendszerét. Ebből kiderült, hogy jelenleg 269 ma-
gyar nevelési nyelvű, valamint 72 közös igazgatású óvodánk van, ami összesen 341 intézményt 
jelent. Magyar tanítási nyelvű alapiskolából Szlovákiában 228 van, amihez csatlakozik még a 28 
közös igazgatású iskola, vagyis összesen 256 intézményben tanulnak magyarul a gyermekek. 
Megemlítette az idén megszűnt három kisiskolát – Csallóköznádasdon, Dercsikán és Kajalon. 
Pozitív példaként említette, hogy ugyanakkor Rimaszombatban létrejött egy két tannyelvű alap-
iskola, amelyben magyar és szlovák osztályok párhuzamosan nyíltak. Ebben az iskolában idén 
ősszel 10 magyar gyermek kezdett tanulni.

Ami a gimnáziumokat illeti, abból 19 magyar tanítási nyelvű és 7 közös igazgatóságú van, 
vagyis összesen 26. Mindössze 11 magyar tanítási nyelvű (Komáromban és Dunaszerdahelyen) 
szakközépiskolánk van, amihez csatlakozik még 32 közös igazgatású intézmény, vagyis összesen 
43-ban tanulhatnak anyanyelvükön a fiatalok.

Magyar-magyar kapcsolatfelvétel
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Iskolahálózatunk megtartása és fejlesztése
A pedagógusszövetség az elmúlt időszakban felmérést végzett a magyar óvodák területén, 

hogy átfogó képet kapjon óvodáink helyzetéről. Annál is inkább fontos ez, mivel az intézményes 
oktatásnak az első színhelye éppen az óvoda. Magyar nyelvű óvodai nevelésben jelenleg 8915 
gyermek részesül, ami az összes óvodáskorúaknak csak mindössze 5,64 százaléka. Ez nagyon 
kevés, főleg, ha azt vesszük, hogy 200-220 olyan településünk van, ahol nincs magyar tanítási 
nyelvű óvoda.

Az előadó pozitív és követendő példaként említette az óvodák hálózatának bővítése kapcsán 
a Rozsnyói járást. Barka községben, ami egy zsákfalu és hetven százalékban romák lakta tele-
pülés, csaknem negyven éve nem volt már magyar óvoda. A polgármester felismerte, hogy az 
ehhez a közösséghez tartozó roma gyermekeknek biztosítani kell az óvodai nevelést. Önerőből 
felújította a régi óvodaépületet, ahol szakképzett pedagógusok gondoskodnak a gyermekek ne-
veléséről. Később ezek a gyermekek Dernőre kerülnek a magyar alapiskolába, ahol az iskolave-
zető elmondása szerint sokkal könnyebben illeszkednek be az oktatási folyamatba. Rozsnyón 
az önkormányzat úgy döntött, hogy az egyetlen magyar csoportot az óvodában megszünteti és 
ezek után a Fábry iskola vezetése elérte, hogy szeptemberben ott, az épületükben megnyitották 
a magyar óvodát.

A pedagógusszövetség elnöke megemlítette, hogy az idén 353 magyar gyermeknek nem jutott 
óvodai hely, majd elmondta, hogy egy brüsszeli elemzés szerint az óvodás gyermekek aránya 
Szlovákiában 77 százalék, holott az uniós átlag 93 százalék. A legtöbb gyerek Pozsony megyében 
jár óvodába, ahol a négyévesek 89 százaléka látogat ilyen intézményt, míg a keleti országrész-
ben csupán 60 százalékuk. Jókai szerint a helyzet javítására az önkormányzatoknál van a kulcs, 
hiszen azok hozhatnak létre óvodákat. Éppen ezért óriási felelősség hárul a polgármesterekre és 
a képviselőkre. A városokban sokkal több magyar óvodai helyre volna szükség, mint amennyi 
van. A helyhiány miatt nagyon sok magyar szülő kénytelen szlovák óvodába íratni a gyermekét.

A továbblépés lehetőségeit boncolgatva a pedagógusszövetség elnöke elmondta, fontos, hogy 
minden magyar településen, ahol erre igény mutatkozik, legyen magyar óvoda. A közös igaz-
gatású óvodák egynyelvűsítése és magyar osztályok számának növelése is járható út. Szerinte az 
iskolák és óvodák összevonásától sem kellene félni, hiszen a tapasztalatok azt mutatják, hogy 
ezáltal sokkal szorosabb az együttműködés a két intézmény között, nem is beszélve arról, hogy 
anyagilag is sokkal könnyebb fenntartani az intézményt. Természetesen óriási a szülők felelős-
sége is.

A finanszírozás létkérdés
Előadásának további részében rátért az intézmények finanszírozására, mely napjaink egyik 

égető kérdése. Szlovákiában a bruttó nemzeti terméknek, a GDP-nek csupán 4,1 százalékát teszi 
ki az oktatásra szánt összeg, míg az uniós átlag 4,9 százalék. Elmondta, 116 olyan alapiskolánk 
van, ahol a gyereklétszám 50 alatti. S mindössze 29 olyan iskolánk van, ahol a tanulók létszáma 
251 és 850 között van. A 26 gimnáziumunkból csupán 5 olyan intézményünk van, ahová 200-nál 
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több tanuló jár, s mindössze 1 igazán nagy gimnáziumunk van, a komáromi, ahol maximum 575 
diák tanulhat.

Fontosnak tartotta megjegyezni, hogy az intézmények normatív támogatási formája, ami 
most működik, a jövőben nem hasznosítható és nem lesz járható út, mert annak idején ezt a 
kétszázötvenes létszámú iskolákra találták ki.

„Szövetségünk álláspontja az, hogy a minőségi kisiskola a falu lelke, ami otthon tartja a gyer-
mekeket nevelő fiatalokat, hogy az alsó tagozatos gyermekeket semmi áron ne kelljen utaztatni 
”– emelte ki Jókai Tibor.

Majd rátért arra, hogy még nem tudni, hogyan változik meg az oktatási intézmények finanszí-
rozása. Ám az már előre látható, hogy a számarányát tekintve legnépesebb magyar nemzetiség 
teljes intézményrendszerének megőrzése, fejlesztése csak úgy képzelhető el, ha nem az egységes 
finanszírozási rendszer, hanem a pozitív diszkrimináció elvét érvényesítő sajátos finanszírozás 
vonatkozik rá… Ebben a helyzetben a normatív fejkvóta rendszer és tervezett osztályfinanszí-
rozás sem kedvező iskoláink számára, ennél sokkal érzékenyebb finanszírozási rendszerre van 
szükség, hangsúlyozta az SZMPSZ elnöke. Szerinte hasznos lenne egy külön alap létrehozás is, 
a kisebbségi iskolákra nézve.

A szlovákiai magyar oktatási stratégia alappontjai
Jókai Tibor a továbbiakban elmondta, hogy az SZMPSZ szakmai szervezetként többször 

foglalkozott már kisebbségi iskolaügyünk stratégiájával. Fodor Attila, a Comenius Pedagógiai 
Intézet igazgatója fogalmazta meg azt az öt pontot, melyek ennek a stratégiának az alappont-
jai lehetnek. Ezek: az önkormányzati elvű oktatásirányítás; a megfelelő óvoda- és iskolahálózat 
megléte; a minőségi hazai pedagógusképzés; a felkészült, rátermett intézményvezetők, valamint 
a gyermekközpontú minőségi iskola.

Az előadó szerint az óvodák esetében kell közös – szakmai és civil – összefogással lépni, hogy 
a helyi önkormányzatok is megértsék, fontos a magyar óvoda, illetve a magyar óvodai csoport 
egy-egy településen. Így nagyobb esély lesz arra, hogy a magyar óvodából magyar iskolába ke-
rülnek a gyermekeink és akkor a gimnáziumaink és a szakközépiskoláink sem fognak tíz év 
múlva kiürülni.

Jókai Tibor változást sürgetett a hazai pedagógusképzésben is, ahol rátermettség alapján kel-
lene kiválogatni a hivatásra leginkább alkalmasakat. Meg kell változtatni a pedagógusképzést 
ahhoz, hogy jó pedagógusaink és gyermekközpontú, minőségi iskoláink legyenek, zárta mon-
dandóját.

Forrás: televizio.sk (vj)
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Kiss Beáta: Most vagyunk a legsebezhetőbbek!

Kiss Beáta, az MKP oktatásügyi és 
kulturális alelnöke a dunaszerdahelyi 
fórumon elhangzott felszólalásában 
megkongatta a vészharangot: most va-
gyunk a legsebezhetőbbek, mert nem 
elég, hogy rossz a demográfiai helyzet, 
kevés gyermek születik, folyik isko-
láink kiéheztetése is. A magyar párt 
szakpolitikusának előadása olvasható 
az alábbiakban.

Engedjék meg, hogy a következőkben 
megvilágítsam azt a véleményrendszert, 
mely a MKP részére kiindulópontot je-
lent a mai találkozó alkalmával, illetve 
amelynek alapján téziseinket megfogal-
maztuk. 

A felvidéki magyarság identitásválság-
ban szenved. A magyar népesség fogyá-
sában mintegy 60 százalékban okolható 
az asszimiláció, a maradék negyven a csökkenő születésszám, az elvándorlás, tehát a természetes 
népességcsökkenéssel magyarázható. Az asszimilációban jelentős súllyal bírt a múltban és a je-
lenben is az oktatásügy. Ha visszagondolunk a múlt rendszer tudatos asszimiláló törekvéseire, 
akkor azt látjuk, hogy magyar iskolákat ért több különböző súlyú és sikerű támadás közül a leg-
hatékonyabb az ún. körzetesítés volt, melynek során alapfokú intézmények sokasága szűnt meg. 
Továbbá hasonlóan hatékony volt a peremvidéki városok középiskolai hálózatának leépítése. Ha 
ma megtekintjük az ország etnikai térképét, azt látjuk, hogy a legerőteljesebb fogyásunk épp ott 
van, ahol az iskolaügyünk a múltban megrendült, illetve további lépésekkel fokozta a beolvadást 
az akkori hatalom. Minden lépés célja az identitás szálainak eltépése volt. Ezeket a múltbeli tör-
ténéseket nem azért kell szem előtt tartani, hogy sírva, szenvedőn révedjünk el a régi dolgokon, 
hanem azért, hogy a közelmúlt történéseiből okulva készüljünk fel a jelen kihívásaira. 

Nos, ha ma népességünk csökkenéséről beszélünk, s ezt a folyamatot próbáljuk lassítani, ak-
kor újfent iskoláinkkal kell kezdeni. Az itt jelenlévők mindannyian egyetértenek abban, mekko-
ra nagy súlya van az oktatásnak, anyanyelvünk széleskörű használatának nemzeti közösségünk 
megmaradásában. Végső soron azért lett a mai találkozó témája épp az oktatás, mert az 1980-as 
évek óta talán csak a hírhedt 90-es évekbeli alternatív oktatás témája sodorta olyan nagy ve-
szélybe intézményeinket, mint amilyenben most vannak.  Meglátásom szerint éppen jelenleg 
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vagyunk a legsebezhetőbbek. A szlovákiai politika kifinomultabb már annál, hogy direktív mód-
szerekkel, durván bezárja intézményeinket, ugyanakkor a rendkívül rossz demográfiai ténye-
zőkkel, az alacsony diáklétszámmal összefüggésben iskoláink egyfajta „kiéheztetésére“ kerülhet 
sor. Ennek következtében pedig az a veszély fenyeget, hogy a fenntartók egész sora „dobja be a 
törülközőt“ és adja fel a hiábavalónak tűnő küzdelmet. A társadalmi életben, közéletben és poli-
tikában működők felelőssége, hogy ezt a veszélyt elhárítsák s megoldásokat kezdeményezzenek.

A szlovákiai oktatási rendszer alapvető hibája, hogy a közoktatási törvény nem tesz különbsé-
get iskola és nemzetiségi iskola között. A polgári elvek alapján, nélkülözve minden közösségi jo-
got, a nemzetiségi szülő az oktatás nyelve alapján választ  iskolát, olyat, amely nemzeti hovatarto-
zásának, elkötelezettségének megfelel. A törvény nem teszi lehetővé, hogy a nemzetiségi oktatás 
önálló rendszerként, illetve a nagy rendszerben egy önálló egységként jelenjen meg. Ez azért 
hátrányos, mert bármiféle többletjogokat szeretnénk elérni, nincs hivatkozási alapunk, nem tud-
juk konkrétan definiálni, kinek a számára szólnak igényeink. Bármilyen kérdésről legyen is szó, 
tartalmi, finanszírozási, öndefiniálási kérdések – ezek mind megválaszolhatatlanok maradnak. 
A nemzetközi példákból kiindulva van lehetőség arra, hogy erre a régóta létező jogos igényre vá-
lasz szülessen. A közoktatási törvényben meg kell határozni a nemzetiségi iskolarendszer fogal-
mát, megfogalmazva benne annak jellemzőit, tulajdonságait, működésének feltételrendszerét. A 
már említett nemzetközi példák, melyek önigazgató oktatásügyről beszélnek, azt mutatják, hogy 
egy jól meghatározott, állam által támogatott, kiemelt figyelmet kapott kisebbségi oktatási rend-
szer megerősödik, megváltozik a lakosság hozzáállása, megnő a bizalom, nő a tanulói létszám, 
megerősödnek az intézmények – egyszóval jönnek az eredmények.  A témafelvetés nem irreális, 
hiszen az oktatási minisztérium által nemrég bemutatott Nemzeti művelődési fejlesztési terv is 
használja a „národnostné školstvo“ azaz nemzetiségi iskolaügy fogalmat, bevezetve újdonság-
ként és számolva annak meglétével 10 év múlva is. Ez mindenképp egy pozitív jövőkép, melyre 
alapozni lehet, és mellyel érvelni szükséges. 

Az önigazgató nemzetiségi iskolaügy, beleértve a magyar oktatási hálózatot, csakis akkor ma-
radhat életképes, illetve gyarapodhat igényeink szerint, ha van mód és lehetőség az önálló tar-
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talom megalkotására. Kétségtelen tény, hogy eddig is volt jogi lehetőség arra, hogy iskoláink 
egyéni arculatukat a helyi oktatási programokban megmutassák. Azonban néhány, szintén évek 
óta húzódó problémakör ezt nehézkessé teszi. Mivel a kerettantervek az anyanyelvi órák okán 
térnek el alapvetően az egységes kerettantervektől, ezért a magyar iskolák sajátosságai, igényei 
ezekben nem mutatkozhatnak meg. Nagyon fontos lenne, hogy egy erre jogosult intézmény, 
tanács, bizottság (mindegy minek nevezzük), mely magyar szakemberekből állna, vehesse át 
intézményeink tartalomirányítási szerepét. Csakis így lehetne közmegelégedéssel megszabni az 
anyanyelvi órák számát minden fokon, megszabni a szlovák nyelv oktatásának mennyiségét, 
tartalmát, módszertanát, beleértve azt is, hogy mikor kezdje azt el tanulni a gyermek. El kell azt 
is dönteni, hány idegen nyelv tanulható, elviselhető, illetve hatékony az alsó tagozaton.  Mint 
ahogyan arra is teret kell adni, hogy iskoláinkban a történelem oktatásában a nemzeti közös-
ségünkhöz való tartozásunk egyértelmű legyen. A magyar iskolák sajátosságainak nemcsak a 
regionális történelem, regionális földrajz, néprajz, hagyományok, illetve helyi irodalomtörténeti 
tartalmakat kell felölelniük, hanem olyan tudást fontos közvetíteniük, amely versenyképessé te-
szi tanulóinkat mind a szlovákiai, mind nemzetközi viszonylatban, beleértve a magyarországi is-
kolákban végzetteket. Tudatosítva, hogy rengeteg felvidéki fiatal tanul magyarországi egyeteme-
ken, e minőségi tartalmat kompatibilissá kell tenni. Ugyanakkor a felvidéki magyar iskoláknak 
(különösen a középiskoláknak) arra kellene ösztönözniük a tanulókat, hogy a szülőföldjükön 
boldoguljanak a későbbiekben, megmaradva magyarként, akár vállalkozóként, akár alkalma-
zottként, akár közhivatalnokként. Ez olyan összetett elvárásrendszer, melyre a jelenleg működő 
kerettantervek egyáltalán nem képesek reagálni. Az önálló kerettanterv az oktatási önigazgatás 
egyik első pillére, melyet mindannyian nélkülözhetetlennek tartunk. 

A következő problémakör, mely jelentősen közvélemény-befolyásoló téma, a szlovák nyelv 
oktatása és annak hatékonysága. Úgy vélem, nincs köztünk vita abban a tekintetben, hogy a 
szlovák nyelv oktatásának módszertanán sürgősen változtatni kell. Sok szülő érvel azzal, hogy 
azért íratja szlovák iskolába a gyermekét, mert szeretné, ha későbbiekben jól beszélve szlovákul, 
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jobban érvényesülne. Vannak olyan vélemények is, melyek szerint túlbecsüljük e kérdés fontos-
ságát. De vannak tények. Tény, hogy mindenki megtanul szlovákul, akinek szüksége van rá, az 
élet rákényszeríti. Az is tény, hogy az érettségi előtt álló diákok jobban félnek a szlovák felelettől, 
mint az angoltól, noha elvileg szlovák közegben élnek. Az is tény, hogy elindult egy projekt, mely 
három kiválasztott iskolában méri az új módszertan sikerességét, s a projekt maga öt évig tart. 
Új tankönyvek egyelőre nem születtek hozzá, csupán segédfüzeteket kapnak a pedagógusok. 
S végül az is tény, hogy a két év múlva érettségiző magyar diákok olyan módon érettségiznek 
majd szlovákból, mint az idegen nyelvekből – tehát szövegértés, kommunikáció hallás után és 
írott szövegből. Nos, a kimenet, a számonkérés megelőzi  magát az oktatást. Elismerve, hogy van 
szándék a változtatásra, javaslom ezek gyorsítását és összhangba hozását. Anélkül, hogy valóban 
túlbecsülnénk e kérdés fontosságát, helyükön kezelve a dolgokat, oda kellene hatni, hogy tényleg 
gyorsan, sürgősen szülessenek új tankönyvek és módszertani füzetek, pedagógusi továbbképzé-
sek, melyek során a magyar anyanyelvű szlovák szakos pedagógusok valóban minden segítséget 
megkapjanak a szlovák nyelv hatékony oktatásához. 

Tisztelt jelenlévők, az oktatási önigazgatás a tartalmi szabályozáson túl elsősorban a finan-
szírozás kérdésében válik rendkívül fontossá. Amikor a múlt tanév végén a közoktatási törvény 
módosításával elhárult a kisiskolák és a kis létszámú teljes szervezettségű iskolák fölül az azon-
nali leépülés és a fokozatos megszűnés veszélye, egyértelmű lett, hogy ez a jogi szabályozás még 
hosszú távon nem jelent megoldást. Ugyanis a fenntartók, az önkormányzatok képtelenek saját 
forrásból kiegészíteni azokat a hiányzó euró tízezreket, melyek az állami dotáció fölött az oktatási 
intézmények működéséhez szükségesek. Az előbb említett nemzetközi példákból kiindulva erre 
egy hatékony megoldás létezik, mégpedig a pozitív diszkrimináció, mely szakmai fórumokon 
már sokszor elhangzott, nem én vagyok a kitalálója, de egyértelmű lenne a hozadéka. Ha meg-
engedik, magyarországi párhuzammal élnék. Odaát nyolc szülő kezdeményezésére már nemze-
tiségi intézményt lehet működtetni. A nemzetiségi önkormányzatoknak egyetértési joguk van 
minden, az intézményt érintő kérdésben: név, költségvetés, vezető megbízása és visszahívása, 
eleve az intézmény létrehozása és megszűnése. A költségvetési törvény alapján ugyanaz a bér – 
és működési támogatás illeti őket, mint az önkormányzati intézményeket, nyolc fő esetén is. Ha 
az alacsony létszám miatt a fenti források nem elegendőek, kiegészítő támogatást kapnak a köz-
nevelési miniszterrel kötött szereződés alapján. Ezeken felül különböző támogatási projektek ál-
tal további források állnak rendelkezésre, nemzetiségi tananyagfejlesztésre, oktatási programok 
fejlesztésére, iskolai sikerességet és esélyegyenlőséget támogató programok, pályázatok kerülnek 
kihirdetésre, illetve ösztöndíjak kerülnek átadásra – mind a nemzetiségek számára. Persze, ará-
nyaiban kevesebb intézményről, s ugyanakkor több nemzetiségről van itt szó, de a tanulság az 
eredményekben van: a támogatások hatására mérhetően megnőtt a nemzetiségi intézmények és 
az azokat látogató diákok száma. A szlovákiai magyar iskolák számára ebből az következik, hogy 
az anyagi ráfordítások növelése egyértelműen szükséges iskoláink megtartása és gyarapodása 
érdekében.  A jelenlegi finanszírozási rendszer, melynek átalakításán dolgozik a minisztérium, 
az ún. fejkvótákra alapoz. Kétszázötven főnél kisebb iskoláknál kompenzációs támogatást is kap 
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minden intézmény – nemzetiségtől függetlenül. Jelen pillanatban 256 iskolánkból mindössze 
29 éri el ezt a létszámot. A kompenzációs támogatás megvonása a felső tagozatokon  -  melyre a 
hírek szerint a minisztérium törekszik – iskoláink döntő többségét hozná még az eddigieknél is 
sokkal nehezebb helyzetbe, s növelné még jobban az idáig is nagy költségvetési hiányt az egyes 
intézményekben. Ezért gondoljuk azt, hogy oktatásügyünk megőrzése érdekében a kompen-
zációs támogatást a nemzetiségi iskolákban meg kell őrizni, sőt ennél többre is szükség van. 
Egyedüli járható útnak az tűnik, hogy a nemzetiségi iskolákat az egységes szabályozó eljárásból 
kiemeljük, és külön rendszerként kezelve, többletforrásokkal emelt támogatásban részesülnek. 
Ez a gondolat szintén nem új keletű, hisz ezzel a tartalommal a szlovák-magyar kisebbségi ve-
gyes bizottság legutóbbi ülésén egy ilyen ajánlás megfogalmazódott, s ezt az ajánlást a szlovák 
fél - melynek a tagjai között a kormánykoalíció magyar képviselői is helyet foglaltak – elfogadta. 
Így, értesülve erről az ajánlásról, nem alaptalan feltételeznünk, hogy a magyar iskolák jövője 
szempontjából járható útra leltünk, és ezzel megoldást találhatunk iskoláink nagyobb részének 
fenntartására. Bízom benne, hogy ez mindenki részéről támogatást nyer, aki ebben kompetens.

Ide tartozik középiskoláink kérdése is. A közoktatási törvényben nem módosult a minimális 
osztálylétszámokról szóló kitétel a középiskolákat tekintve, tehát maradt a tizenhét, indokolt ki-
vétellel  kilenc. (Szakiskolákban kissé más a helyzet.) A megyei képviselők pedig jól tudják, hogy 
sok helyen, például Nyitra megyében mekkora küzdelmeket kell megvívni évről évre, amióta 
a megyei önkormányzatok döntenek a területükön működő középiskolai osztályok számáról. 
Ráadásul a döntéshozatal érinti a nem megyei fenntartású, hanem egyházi és magán középisko-
lákat is. Véleményem szerint a peremvidéki, szórványosodó városokban a magyar középiskola 
ugyanazt a szerepet tölti be a közösség életében, mint a falun a kisiskola. Szellemi műhely, köz-
pont, magyarságmegtartó erővel bír. Számtalan tapasztalat szól arról, hogy a magyar alapiskolát, 
de nem magyar középiskolát végzett személyek ugyanolyan erővel vesztik el nemzeti kötődésü-
ket, mintha már alapiskolába is szlovákba jártak volna. Ráadásul jelenleg felerősödött a végzős 
alapiskolás generáción belül a szlovák iskolákba való elvándorlás. Ez nemcsak a magyar közép-
iskolai hálózatot gyengíti, hanem egész közösségünket. Ebben a helyzetben szükséges, hogy „is-
kolamentő” törekvéseinkbe a középiskolákat is beemeljük, mind a minimális osztálylétszámok, 
mind az oktatás finanszírozásának kérdésében. 

Az MKP részéről úgy véljük, minden olyan helyen meg kell őrizni intézményeinket, ahol a 
diáklétszám még nem csökkent a lélektani határ alá. Természetesen meg kell határozni, hogy ez 
tulajdonképpen hány fő. De éppen az identitásvesztés és az asszimiláció okán, melyben kulcs-
szerepet játszik a magyar és nem magyar iskolák közti szülői döntés, közösség-lélektani okokból 
és gyakorlati okokból is elhibázott arról elmélkednünk, hol maradjon meg az iskola, és hol nem. 
Épp fordítva, azon megoldásokat kell megtalálnunk, melyek a legtöbb iskola megőrzését és gya-
rapodását tudják szolgálni. Azokét is, amelyekre a jelenlegi törvényes állapotok miatt a megszű-
nés veszélye leselkedik. Remélem, hogy a mai találkozó alkalmával megfogalmazott álláspontok 
ezeket a közös törekvéseinket segítik majd elő.
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A Híd készen áll kisebbségi oktatásügyünk helyzetének megoldására
Ravasz Ábel, romaügyi kormány-

biztos, a Híd alelnöke is hozzászólt a 
kisebbségi oktatásügyünk helyzetét 
felvázoló magyar-magyar párbeszéd-
hez. Bevezetésként elmondta, hogy 
nagyon röviden szeretne beszámolni 
arról, hogy a Híd párt oktatáspolitikai 
fronton hogyan viszonyul ezekhez a 
kérdésekhez, mi az, ami a párt számára 
a legfontosabb, és mivel segítették már 
az iskolaügy előre menetelét az utóbbi 
időben. 

„Nem elég arról beszélünk, hogy a fo-
gyás milyen ütemben zajlik, hanem arra 
kell koncentrálni, hogy hogyan tudjuk 
azt lassítani, illetve megakadályozni. 
Minden jel arra mutat, hogy az egyéni 

döntések mellett – a házassági döntések és iskolaválasztás mellett – a legfontosabb tényező az 
iskolarendszer állapota: hogy az adott településen van-e vagy nincs magyar iskola, óvoda, eset-
leg valamilyen középiskola. Ezt észben tartva a szlovákiai magyar nemzetpolitika legfontosabb 
kérdése az iskolarendszer fenntartása és megerősítése kell, hogy legyen. A Híd párt célkitűzései 
ezen a téren jól olvashatóak. A párt 2015-től kezdve bemutatta Polgári vízió nevű stratégiai 
tervét, amelyben az oktatásügyi elképzelések is szerepelnek. Ezek egy részét a párt sikeresen 
átültette a kormányprogramba is, és ezen keresztül próbálja ezeket érvényesíteni. Ezt az oktatás-
ügyi minisztériumban újonnan felállított kisebbségi oktatási főosztály előre tudja vinni”– kezdte 
mondandóját a kormánybiztos.

„Nem azért mentettük meg a kisiskoláinkat, hogy utána hagyjuk őket bezárni”
Ezután három fő témakörre szorítkozott beszédében. Elsőként az intézményrendszerről szólt, 

kiemelve, ha ez nincs, ha nincsenek intézményeink, nincsen minőség sem. S ha nincsenek intéz-
ményeink, akkor nincs miről meggyőzni a szülőket.

„Nagyon fontos az óvodai elérhetőség. El kell gondolkoznunk azon, hogy nem kellene-e kör-
nyező országokhoz hasonló módon legalább egy évre kötelezővé tenni az óvodalátogatást, az 
iskolára való felkészítést. Egy ilyen jellegű célkitűzés szerepel az oktatásügyi minisztérium most 
publikált Tanuló Szlovákia nevű programjában is, és Magyarországon ez nagy sikerrel működik. 
A polgármesterek figyelmébe ajánlom, hogy most van lehetőség óvodák építésére, uniós forrá-
sokból. 2020-ig még lehet, jó feltételek mellett, óvodákat építeni. Itt az idő a kapacitásbővítésre, 

Magyar-magyar kapcsolatfelvétel
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az óvodaépítésre, utána erre már nem lesz lehetőség” – hangsúlyozta az óvodai nevelés fontos-
ságának kapcsán.

Az alapiskolák tekintetében elsősorban a kisiskolákról beszélt, s örömmel nyugtázta, hogy 
száz kisiskolát sikerült megmenteniük, „visszacibálnunk a szakadék széléről”.

„Nem azért mentettük meg a kisiskoláinkat, hogy utána hagyjuk őket bezárni. A Híd a továb-
biakban is ugyanúgy oda fog figyelni a kisiskolák finanszírozására, mint eddig, hogy biztosítsuk 
hosszú távú megmaradásukat” – mondta, hozzátéve, hogy a létszámok lélekhatáráról, az isko-
labuszok indításáról is beszélni kell. Véleménye szerint a magyar iskola nem akkor szűnik meg, 
amikor megszűnik az iskola, hanem amikor elfogynak a magyar gyerekek.

Fontosnak tartotta, már csak romaügyi kormánybiztosként is, felhívni a figyelmet arra, hogy 
az intézményrendszerhez tartozik a magyar anyanyelvű romák becsatornázása a szlovákiai ma-
gyar iskolaügybe. Erre annál is inkább szükség van, mert Közép-Szlovákiában és Kelet-Szlovákia 
egyes részein a magyar iskolák fenntartásához most már elengedhetetlenül szükséges a magyar 
anyanyelvű romák megtartása és ez morális kötelességünk is.

Ravasz szerint: „A magyar romák beiskolázását három módon tudjuk pozitívan befolyásolni. 
Az első ezek közül a már említett óvodaépítés, illetve az óvodalátogatás motiválása, illetve kö-
telezővé tétele. Azok a roma gyermekek, akik járnak óvodába, azokkal később sokkal könnyebb 
dolgozni az iskolában. A másik kérdés itt az ún. diagnosztika, amin már szintén dolgozunk. 
Lényege, hogy a gyerekek csak azért, mert nem beszélik tökéletesen a nyelvet, ne kerüljenek 
speciális iskolába. A harmadik pedig a szociális terepmunka.”

Említést tett a szlovákiai magyar szakképzésről is, kiemelve, hogy „a leszakadó régiókban, 
Dél-Szlovákiában a szakképzés megerősítése lehet az egyik út ahhoz, hogy növeljük a foglalkoz-
tatottságot.”

Magyar-magyar kapcsolatfelvétel
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A szlováknyelv-oktatás megoldása sürgető feladat
Beszédének második részében a minőségről szólt. A kérdés, ha már vannak iskoláink, akkor 

hogyan garantáljuk azt, hogy minőség is legyen? Szerinte az ellenőrzőrendszer megerősítésére 
van szükség, hogy a szülők ne csak azért adják gyermekeiket a magyar iskolába, mert az valami-
féle kötelességük a közösség irányába, hanem azért, mert a magyar iskola minőséget ad.

„Fontos, hogy beszéljünk a sikeres iskoláinkról, hisz tudjuk, hogy vannak ilyenek. A felméré-
sek is mutatják, hogy a magyar iskolák nem rosszabbak a szlovák iskoláknál. Azt is el kell mon-
danunk, hogy nem minden iskolánk jó minőségű, s ezekkel az iskolákkal foglalkoznunk kell. 
Külön kiemelném a minőségbiztosítás területén a szlováknyelv-oktatás kérdését. A Híd számára 
ez hosszú távú stratégiai kérdés, hiszen sok magyar szülő azért adja szlovák nyelvű iskolába a 
gyermekét, mert attól fél, hogy a gyermeke nem tanul meg rendesen szlovákul”– mondta, meg-
említve, hogy ez a Galántai járásban, de másutt is kiemelkedően nagy probléma.

Beszámolt arról, hogy a Híd nemcsak a szavak szintjén foglalkozik ezzel, már el is indult 
a program, amely reformálja a szlováknyelv-oktatást a magyar iskolában. „Ezt jövőre legalább 
ötven iskolában szeretnénk végrehajtani, ami egy elég jelentős része a szlovákiai magyar oktatás-
ügynek, és ha sikerül, akkor továbbiakra is kiterjeszteni” – tudatta a jelenlévőkkel.

Hogy magunk tudjunk dönteni
Ravasz Ábel végezetül az önkormányzatiságról szólt. A Híd is fontosnak tartja, hogy a kisebb-

ségi iskolaügy a törvényekben definiálva legyen, mi az a kisebbségi iskolaügy. Megemlítette, 
hogy pártja ebben a kormányzási ciklusban már előállt a kisebbségi kulturális önkormányza-
tiság modelljével, ami nem más, mint a Kisebbségi Kulturális Alap. Valami hasonló modellel 
kellene előrukkolni az oktatás területén is.

„Ne csak beszéljünk róla. Egy innovatív kisebbségi oktatási önkormányzati modell már né-
hány év alatt is előállítható. Ez talán egy olyan dolog, amiben meg kellene egyeznünk. Az önkor-
mányzatiság azért is fontos, hogy magunk tudjunk diktálni, például abban, hogy mi legyen az 
óraszámokkal. Ugyanez a helyzet a tankönyvekkel és a módszertannal is. Ezekben a dolgokban 
is tudjunk magunk dönteni és ne kelljen másokkal tárgyalnunk”– vélte a felszólaló. 

Mintegy végszóként elmondta, hogy az intézményrendszer megerősítése, az iskolák minősé-
gének a garantálása és az önkormányzatiság elérése olyan célkitűzések, amelyekhez összefogás 
szükségeltetik.

„Azt gondolom, hogy ennek az előfeltétele az, hogy mindkét fél komolyan vegye a témát, le-
gyen szó a Hídról vagy az MKP-ról, hogy olyan minimumot dolgozzunk ki, amely utána a civil 
szféra számára és bármely más szereplő számára is elérhető legyen, amihez hozzá lehet szólni 
és amelyhez igazodni tudunk. Azt gondolom, és azt remélem, hogy a mai találkozó azt mutatja, 
hogy a Híd készen áll erre” – zárta beszédét a romaügyi kormánybiztos.

(vj)
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A Kárpát-medence tájaira barangolt a Szőttes

Varázsuk a szeretetben rejlik

December elején nagyszabású előadással ért véget a Városi Kulturális Napok 
rendezvénysorozata Pozsonyban. A jubiláló rendezvénysorozat zárónapján, 
december 5-én a Szőttes Kamara Néptáncegyüttes a Kárpát-medence tájaira 
kalauzolta el a nézőket. 

A hatás nem maradt el, s bár a Szőttes tiszta forrásból merít, azért segítségül hívta a technikát 
is, és a műsor alatt népi motívum, vagy annak a tájnak a képe látszódott a kivetítőn, ahonnan 
származó táncot láthattunk, de olyan régi fényképet is kivetítettek, ahol jellegzetes népviseletet 
láthatott a közönség. Mindezek mellett a dallamok és a tánc ténylegesen a múltba varázsolták a 
nézőket. 

A műsorszámok között Holop Zsóka a néptáncegyüttes múltját és jelenét ismertette a kö-
zönséggel. Elmondta: „Amikor a Szőttes 1969-ben megalakult, az volt a célja, hogy felkutassa 
és megőrizze a hazai és egyetemes magyar, valamint a környező népek hagyományait, és azokat 
színpadra állítsa. De emellett az is cél volt, hogy ezt a kultúrát „visszavigye” a falvakba, oda ahon-
nan erednek, s ahol lassan feledésbe merülnek a népszokások, a népzene, a néptánc. Éppen ezért 
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az együttes elsősorban szűkebb hazánk 
magyarlakta településeit járja már évti-
zedek óta. Ugyanakkor fontosnak tartja 
a hazai és külföldi fesztiválokon való sze-
replést, megmérettetést is.” Elhangzott az 
is, hogy a Szőttes számos díjat, kitüntetést 
kapott. A legutóbb, idén augusztus 19-én 
Magyarország miniszterelnöke a „Kül-
honi Magyarságért Díj” elismeréssel tün-
tette ki a táncegyüttest. Elhangzott Füzék 
György tánckarvezető véleménye is:  „…
nálunk (mármint a Szőttesben) a lányok 
sok alsóban szeretnek táncolni még ak-
kor is, ha szorítja a derekukat, mi, férfiak 
pedig nehéz csizmában, vastag nadrág-
ban, még ha nehezebben is emelhetjük 
így a lábunkat. Mindezt azért, mert mi 
így szeretjük elődeink táncait táncolni, 
bemutatni; és ami a legfontosabb: hogy 
táncaink, viseleteink méltóságukat, szépségüket megtartva kerüljenek színpadra.”

A Szőttes vezetőinek hitvallása kezdetektől fogva a „csak tiszta forrásból”, és ez a hitvallás 
máig érvényes. Az Úton című műsorral az együttes tagjai a Vág-Garam közéből elindulva az 
erdélyi Mezőségre kalauzolták el a közönséget.

A darab rendezője Gémesi Zoltán, akit néhány nappal a bemutató után egy próbán faggattam. 
„A teljesség igénye nélkül mutatjuk be azokat a táncokat, amelyek jellemzőek az adott régióra 
és a magyar tánckultúrára. Ez az én ötletem volt, tehát egy kicsit az én utam. Három dialektusa 
van a magyar néptáncnak, a dunántúli, a tiszántúli és az erdélyi. Ezek mindegyikét érintettük. 
Otthonról indultunk, Garam-Vág vidéki táncokat mutattunk be elsőként és innen délre vettük 
az irányt. Mivel én dunántúli vagyok, ez volt a következő állomásunk. Átmentünk a Tiszántúl-
ra, majd tovább Erdélybe, a Mezőségre. Amikor kitaláltuk a címet, jó pár koreográfia már adva 
volt, ehhez is kellett egy kicsit alkalmazkodnunk. Vannak tánctípusok: az eszközös, ami az egyik 
fő motívuma a műsornak, a Csallóközben a verbunkos, Bogyiszlóban az ugrós, más régióban 
a csárdás a jellemző. Mint mondtam, ez az én utam is, hiszen kilenc éve kerültem a Szőtteshez 
Pozsonyba dunántúliként, de szívesen járok Erdélybe is.” 

Felmerül a kérdés, – vetem fel – hogy Magyarországról miért éppen a Szőttesbe jött táncolni, 
hiszen az anyaországban nagy választék van, jobbnál-jobb néptáncegyüttesek vannak. „Mert ide 
hívtak” – nevet fel Zoltán, majd elmondja: „Magyarországon profi együttesben táncoltam, Buda-
pesten tíz évet, az államiban és a Budapest Táncegyüttesben 1991-től 2000-ig. Aztán Szekszár-
don és Tatabányán is dolgoztam. Valószínűleg ez egy kijelölt út volt számomra. Szabó Szilárd és 
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Németh Judit voltak előttem 
a művészeti vezetők a Szőt-
tesben, akik fiatalkori meste-
reim. Amikor hívtak, nagyon 
szívesen jöttem. Nem lakom 
messze, Tatabányán élek, ami 
háromszáz kilométer oda-
vissza. Azt is mondhatnám, 
azért vagyok a Szőttesben, 
mert ezt írta meg nekem a 
sors.”

A december 5-én bemuta-
tott műsor vendégei a mezőségi buzai hagyományőrzők voltak. „Az 1990-es évek vége óta járok 
Buzára. Sajnos a néptánckultúra ott szűnőben van. Ott már szó szerint értékmentésről beszé-
lünk, ha népi kultúráról van szó. Néhány éve kitaláltuk, hogy vissza kellene tanítani az ottani 
hagyományokat a helyieknek. Volt ott egy tánctábor. Salánki Teréz, Takács Piroska és Takács 
Anna nénivel, akik felléptek az este folyamán, még az 1990-es évek végén ismerkedtem meg. 
Amikor összeállítottuk a programot és láttuk, hogy ennek a régiónak a tánca az utolsó, akkor 
eldöntöttük, hogy meghívjuk őket. És itt volt Ilka Gyurika is, aki egy legendás zenészcsalád 
leszármazottja. Azt gondoltam, megérinti az embereket, ha őket is el tudjuk hívni és látja őket 
a közönség. Remélem, sokáig fognak még élni a nénik, a mi örömünkre is. A három néninek 
december elejére egy turnét is szerveztem, felléptek többek között Komáromban, Budapesten a 
Fonóban, Tatabányán is.”

Arra is kíváncsi voltam, minek alapján válogatták ki a táncokat és a régiókat, amelyekre el-
vitték a nézőt az est folyamán. „Amikor kialakult a műsor címe, már több koreográfia megvolt, 
szándékosan kerestem hozzá olyan tájegységekből való táncokat, amelyek beleillettek. Például 
a mérai táncok Kalotaszegről már tavaly elkészültek. Még maradt is ki egy összeállítás, de az-

zal együtt már túl hosszú lett 
volna, egy magyarszováti és 
mezőszopori magyar-román 
összeállítás. Azt is mondha-
tom, véletlen, hogy ezek ke-
rültek bele az Útonba, hiszen 
sok más koreográfia is része 
lehetne a műsornak, de nem 
szeretnénk ismételni önma-
gunkat, ezért nem került be a 
mostani összeállításba példá-
ul Gömör vidéke.”

A Kárpát-medence tájaira barangolt a Szőttes
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A Szőttes tánca olyan, 
mintha improvizáció lenne, 
a tiszta forrásból való merítés 
eredménye, hogy már koráb-
ban áttért az együttes arra a 
táncmodorra, amelynél a pá-
rok más-más lépéssort adnak 
elő, tehát úgy néz ki a műsor, 
mintha ténylegesen egy falu-
si mulatság kellős közepébe 
csöppentünk volna. Gémesi 
Zoltán elárulja, tudatosan 
nem változtatott az elődök 

módszerén, örökségén. A hetvenes évek közepéig tartott a Mojszejevről elnevezett stílus divatja 
Magyarországon – mondja Zoltán. Hozzáteszem, Szlovákiában még mindig ezt a trendet köve-
tik. A stílus lényege, hogy minden egyes pár ugyanazt a lépéssort táncolja, amelyekben gyakran 
keverednek a balettelemek a néptáncjegyek közé. „Van egy nem túl szép kifejezés, az adatközlő. 
Ettől van egy jobb meghatározás is: kincshagyók, ezt először egy barátom a folkMAGazinban 
használta, ezek az idős emberek olyan kincset hagynak ránk, amely igazi érték. Tőlük tanulva to-
vább adjuk azokat a táncokat, amelyeket ők tanítottak nekünk. Abban a formában, ahogy tőlük 
láttuk, így a párok tánca nem lehet egyforma. A Mojszejev-stílusú táncnál mindenki ugyanazt 
csinálta, ami természetellenes. Mivel a falvakban mindenki másként táncol, ezért ez így termé-
szetes a színpadon is. Ha neked és a közönségnek tetszik, az nekünk külön öröm. Annak idején 
még Richtarcsik Misiék (1988 és1992 között volt a Szőttes vezetője – a szerk. megj.) vezették be 
a Szőttesben ezt a stílust, mi pedig folytattuk.”

Minden együttes odafigyel az utánpótlásra, így van ez a Szőttesnél is. Pozsonyban műkö-
dő együttesként azonban sok nehézséggel kell szembenézniük. A Duna utcai iskolában és 
Pozsonypüspökin is van Apró Szőttes, gyermekek tehát vannak. A 13-16 éves korosztály, mely-
nek képviselői a legfontosabbak lennének, azonban hiányzik a Szőttes környékéről– árulta el 
Gémesi Zoltán. Ez jelentené a Szőttes előszobáját. A gimnáziumban vannak olyan fiatalok, akik 
táncolnak, de ők az Ifjú Szíveket választják, hiszen az profi együttes, ahol a táncosok pénzt is 
kapnak a fellépésekért. A Szőttes tagjai viszont szabadidejükben táncolnak, és a fellépésekért 
nem kapnak fizetést. „Csak abban bízhatunk, hogy azok a fiatalok, akik egyetemre jönnek, és 
szeretik a néptáncot, idejönnek.” A Szőttes próbáján látszott, egy nagy családdá váltak a tánco-
sok. Ragyog a szemük az örömtől még a próba alatt is, hogy táncolhatnak. Ez a Szőttes varázsa, 
szeretetből csinálják. 
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„Hiányzik egy egységes, stabil menetrend, 
ami mentén haladni lehetne”
Fibi Sándor, a sokunk által 
tisztelt és szeretett peda-
gógus októberben volt het-
venéves. A Fülekpüspökiről 
származó magyar-szlovák 
szakos tanító diákok szá-
zait oktatta, nemcsak e két 
nyelvre, de tisztességre, be-
csületre is. Egész életében 
szívén viselte a magyar iskolák sorsát, és ha módjában állt, tett is értük. Ma 
sem tétlenkedik, még tanít és több szervezetben is tevékenykedik. A Katedra 
Társság oszlopos tagja, a Katedra folyóirat szerkesztőbizottságának elnöke. A 
kerek évforduló kapcsán beszélgettünk vele.

Hogy emlékszik a pályakezdő éveire?
1968. augusztus 25-én kezdtem tanítani, vagyis immár 46 éve. Akkoriban a pedagógusokat 

még úgy helyezték el. A járási hivatal iskolaügyi szakosztálya bennünket – a feleségemmel együtt 
– Bősre helyezett. Emlékszem rá, nekem, mint nógrádinak, fogalmam sem volt arról, hol van 
ez a falu. Kicsit meghökkentünk, amikor az ottani iskolaigazgató az ajtóban azzal fogadott ben-
nünket, hogy csak az egyikünknek van itt helye. Ekkor egymásra néztünk a feleségemmel, és 
azt mondtuk, hogy így nem vállaljuk. Egyenesen a járási tanügyre mentünk, ahol rájöttek, hogy 
tévedés történt, s azonnal korrigálták. A következő busszal már mentünk is Vásárútra. Az ottani 
iskolában kezdtük a pályánkat.

1972-ben jöttem Dunaszerdahelyre, feleségem pedig egy évvel korábban. Ő a Szabó Gyula 
szakmunkásképzőben kezdett tanítani, én pedig az akkori Lenin utcai, tehát Fő utcai alapis-
kolában. 1974-ben költöztünk az új épületbe, a mostani Szabó Gyula Alapiskolába. Csodálatos 
időszak volt. Emlékszem, mikor megkaptuk az értesítést arról, hogy megjöttek a bútorok, ne-
künk kellett traktort, teherautót szerezni, s aztán a tantestület vasárnap délelőtt kivonult vagont 
kirakni. Felpakoltuk a holmikat a teherautóra és szállítottuk az új iskolába.

Mire belejött a tanításba, és megszerezte a rutint, akkor ugye, újabb állásajánlatot kapott?
Az úgy történt, hogy posztgraduális tanulmányokat kezdtem Nyitrán. S ott, mint kicsit szabad 
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szájú ember, az egyik képzést vezető ta-
náromnak feltettem a kérdést: miért eny-
nyire rosszak a magyar iskolák tanköny-
vei? Azt a választ kaptam, hogy jó helyen 
tettem fel a kérdést, hiszen személyesen 
az oktatásügyi minisztérium nemzetségi 
osztályának vezetőjétől kérek rá feleletet. 
Pár hónap múlva kaptam egy ajánlatot 
tőle, hogy mi lenne, ha azokat a hibákat, 
amiket említettem, igyekeznék elháríta-
ni és hívott az iskolaügyi minisztérium-
ba dolgozni. Egyéves gondolkodási időt 
kértem tőle, majd 1979 januárjában be-

léptem a minisztériumba, és egészen 1990 májusáig dolgoztam ott. Szakreferensként kezdtem, 
aztán néhány év után a nemzetiségi szakosztályt vezettem.

A rendszerváltozás úgy helyzetet teremtett, és új lehetőség adódott az Ön számára is.
A járási tanügyi hivatal vezetője lettem, létrehoztuk a tanügyi igazgatóságot, leválva a járási 

hivataltól. Ma is állítom, hogy ez volt az iskolairányítás leghatékonyabb formája, amikor a járás 
összes iskolája hozzánk tartozott. Egy év alatt végiglátogattam valamennyi iskola igazgatóját, 
rengeteg kollégát ismertünk meg személyesen, s képbe kerültünk az iskolák helyzetét illetően. 
Akkoriban mindenki azt hitte, hogy amikor ez a szint megszűnik, és az iskolák megkapják a jog-
alanyiságot, sokkal jobb lesz nekik. Ám ha a pénzekről, a finanszírozásról közvetlenül mindig a 
minisztérium dönt, nem beszélhetünk teljes fokú önállóságról.

Hová vezetett az útja a hivatalnokévek után?
Valóban, egy idő után meguntam ezt a hivatalnoki munkát, és jeleztem a minisztérium felé, 

hogy inkább lemondanék a funkciómról. 1992-ben visszamentem tanítani a Szabó Gyula Alap-
iskolába, ahol gyönyörű éveket töltöttem. Egy szép napon felhívott telefonon az akkori Hviez-
doslav utcai alapiskola igazgatója, hogy helyettest keres, s megkérdezte, nem vállalnám-e el. Így 
kerültem oda 1997-ben. 2000-ben pedig, amikor az ottani igazgató nyugdíjba vonult, megpá-
lyáztam az igazgatói tisztséget és utána tíz évig vezettem a Vámbéry Ármin nevét felvevő alap-
iskolát.

S ha jól sejtem, itt kezdődött ennek a túljelentkezéssel küzdő, remek iskolának a sikertörténete?
Valójában már a Hviezdoslav utcai iskola is országszerte ismert tanintézmény volt, az egyetlen 

magyar sportiskolaként tartották számon. Kiváló atlétáink, focistáink voltak. Ebből a sportisko-
lából váltunk aztán idegen nyelvekre szakosodott iskolává, ahol – az angol szakos kollégáknak is 
köszönhetően – a kilencedikes tanulóink közül többen is középszintű angol nyelvvizsgát tudtak 
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tenni. De ami a legfontosabb, hogy teljes szemléletváltás történt az intézményben. Gyermekköz-
pontúvá váltunk. Ehhez minden tanítónak a magáévá kellett tenni a gondolatot, hogy az iskola 
nem a pedagógusokért, hanem a gyermekekért és a szülőkért van. Szoktam is mondogatni a 
kollégáknak: úgy taníts, hogy a gyermek téged szeressen meg, s akkor rajtad keresztül az adott 
tantárgyat is megszereti. Akkor vezettük be azt a rendszert az alsó tagozaton, hogy a gyermekek 
hétfőn behozták a táskájukat és csak pénteken vitték haza. A napköziben megtanulták a leckét, 
és a szülőknek otthon már nem kellett foglalkozniuk velük, nagy terhet véve le a vállukról.

Bizonyára ezzel váltották ki, hogy hamarosan özönleni kezdtek a tanulók az iskolába?
Igen, valószínűleg a szülők ezt nekünk erkölcsileg meghálálták, mégpedig oly módon, hogy 

pár év alatt 150-160 fővel nőtt a gyermekek létszáma az iskolában. A másik nagy változás és újí-
tás az volt, hogy mi nem nyílt napokat rendeztünk, amikor bárki beülhetett a tanórákra, hanem 
nyílt iskolát hirdettünk. Magyarán, ha a szülő úgy gondolta, bármikor bejöhetett az iskolába és 
beülhetett az adott órára, láthatta, hogyan tanítunk. Azt vettük észre és ez szívet melengető volt, 
hogy a szülők elkezdték nagyon becsülni a tanítókat. A tanítás folyamatát látva jöttek rá, hogy 
micsoda nagy munka ez.

Volt olyan szülő, aki megkérdezte tőlem: igazgató úr, mit csinálnak maguk ezekkel a gyerekek-
kel? A gyereke ugyanis pénteken délután hazament az iskolából, és azért sírt, hogy szombaton 
és vasárnap otthon kellett maradnia. Küzdeni tudásra és akarásra buzdítottuk a gyermekeket, és 
elhitettük velük, hogy képesek is arra, amit szeretnének. Jelenleg is több mint 600 gyermek jár 
ebbe az iskolába, helyszűke miatt egyszerűen több gyermek nem fér el.

Ön mégis úgy döntött, hogy tíz év után búcsút int az iskolának.
2010-ben járt le a második igazgatói megbízatási időszakom, és hatvannégy évesen már nem 

pályáztam meg újra az igazgatói állást. Nem intettem azonban búcsút az iskolának, hanem még 
két évig ott maradtam és tanítottam. Ezután kerültem vissza a Szabó Gyula utcai iskolába, aztán 
egy ideig nyugdíjas voltam, és most október 1-től ismét tanítok, Légen. Hetvenévesen is imádom 
ezt a munkát.

Mi az, Ön szerint, ami leginkább ve-
szélyezteti magyar iskoláink létét?

A dél-szlovákiai magyarság körében 
nagy bajt látok. Jobban mondva a ma-
gyar identitásunkkal van baj. Minden-
nél többet mond egy számadat. Ezen a 
tömbben élő magyar vidéken, mint a 
Dunaszerdahelyi járás, a szlovák isko-
lát végzett gyermekek 57 százalékának 
a szülei magyar nemzetiségűek. Vagyis 
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ennyivel több gyermek járhatna magyar 
iskolába! A szülők azonban, úgy látszik, 
még mindig vevők az ostoba politikusi 
puffogtatásokra, még mindig elhiszik, 
hogy a gyermek érvényesülésének zálo-
ga a szlovák iskola. Holott tudjuk, hogy 
ez nem igaz, ezer meg ezer magyar isko-
lát végzett diplomásunk igazolja ezt.

Nagyon sok kritika éri és sokszor jog-
gal, a szlováknyelv-oktatást magyar is-
koláinkban. Hogyan lehetne elérni a célt, 

hogy minden gyerek tanulja meg jól beszélni az államnyelvet?
Az, hogy a gyermek az alapiskolában megtanul-e szlovákul, főleg a tanítón múlik. De sokat 

lendítene az ügyön, ha a magyar iskolákban a szlovákot nem anyanyelvként, hanem végre idegen 
nyelvként kezdenék tanítani. Azzal, hogy száz verset kell megtanulni egy olyan kisgyermeknek, 
aki elsős és még nem tud olvasni sem, a szülőnek adunk a házi feladatot. Meggyőződésem, hogy 
csakis beszélgetve, a dolgokat sokszor átismételve lehet jól megtanítani a gyermekeket szlovákul.

Mi, a Vámbéryben megtettük azt, hogy Čaplovičot (volt iskolaügyi minisztert), amikor még 
miniszterelnök-helyettes volt lehívtuk az iskolába, hogy jöjjön el, nézze meg, hogy ebben az isko-
lában, ahol nem az állami koncepció szerint megy a nyelvtanítás, milyen eredményeket érünk el 
szlovák nyelvből. Le is jött, igaz, meglepetésszerűen érkezett, ráadásul az amerikai nagykövettel. 
Rövid idő alatt összehoztunk egy angol nyelvű üdvözlőbeszédet a nagykövet fogadására, majd a 
két vendéget több osztályba is bevittük, hogy hallgassanak bele, hogyan oktatjuk a nyelveket, s 
hova lehet eljutni – idegen nyelvi módszerekkel – a gyermekekkel. Amikor később Čaplovič mi-
niszter lett, felszabadított több mint 1 millió eurót arra, hogy dolgozzák ki a szlovák nyelv idegen 
nyelvként való tanításának az egész módszertanát. S ezzel a feladattal az egyetemeket bízta meg. 
Ez most is egy állandó és sürgető feladat, még mindig csak várjuk a koncepciót.

Pedagógustüntetésektől volt hangos mostanában a média. Miben látja a száz sebből vérző okta-
tásügy problémáink megoldását?

A pedagógusok és a szülők összefogására van szükség ahhoz, hogy a kormányt rá lehessen 
venni arra, hogy egyszer végre már vegye komolyan azt, amit minden programjában meghirdet, 
hogy az oktatásügy prioritás. Az iskolaügy mindmáig képtelen arra, hogy valami különleges 
programmal segítse a tehetséges gyermekek oktatását. A hátrányos helyzetűekre is kellene egy 
külön program, nem biztos, hogy az integrálásuk célravezető döntés volt. Nem is beszélve arról, 
hogy a különböző és különleges hozzáállást igénylő gyermekek tanítására a pedagógusok nin-
csenek felkészítve.

Rengeteg kérdés merül fel a tantervekkel és tankönyvekkel kapcsolatban is. Vajon mennyire 
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voltak kiváló pedagógusok, akik ezeket megalkották? Minimális elvárás lenne, hogy gyakorló 
pedagógusok írják ezeket, és figyelembe legyen véve az is, hogy az adott vidéken milyen lehető-
ségei vannak például a szlovák nyelven való kommunikációnak. Differenciálni kellene a követel-
ményrendszert is, hisz egy pozsonyi vagy kassai magyar gyerek játszva megtanul szlovákul – a 
szlovák környezetnek is köszönhetően –, ám egy bögellőinek, egy csallóközinek ez már sokkal 
nagyobb erőfeszítésébe kerül, mert ő az utcán nemigen hallja ezt a nyelvet.

Az új iskolaügyi miniszter oktatási elképzelései közt szerepel, hogy a jövőben jobban odafigyel-
nek arra, ki kerülhet pedagógusi pályára. De vajon ki figyeli azt, hogy mennyi és milyen képesítésű 
pedagógusra van szükség?

Az egész főiskolai rendszerünk beteg. Először is azt kellene felmérni valahogy, hogy kiből lehet 
pedagógus, ki alkalmas egyáltalán erre a pályára. Megfelelő  tehetségvizsgára és pszichotesztekre 
lenne szükség és természetesen  a felvételi vizsga kötelező részévé kellene tenni az alkalmassági 
vizsgát. Ezen kívül sokkal nagyobb hangsúlyt kellene fektetni a szakmai gyakorlatokra a főis-
kolás évek alatt. Volt olyan időszak ebben az országban, amikor valaki elvégezte a hároméves 
főiskolát, aztán kiment egyéves pedagógiai gyakorlatra…

Tény, hogy sok a pályatévesztett közöttünk, akik az egész életüket úgy dolgozzák végig, hogy 
valójában nem szeretik azt, amit csinálnak. Vitathatatlan az is, hogy a pedagógusokat a mosta-
ninál jobban meg kell fizetni. A kis fizetések miatt nagyon sok a pályaelhagyó, és köztük sok jó 
pedagógus is van – sajnos. Nagyon sok pedagógusnak van másod- sőt harmadik állása is, hogy 
meg tudjon élni. Az eredmény egy fáradt, kiégett ember, akinek naponta motiválnia, tűzbe kel-
lene hoznia a gyermekeket…. A pedagógus munkanélküliség már létezik, kérvények sokasága 
sorakozik az iskolaigazgatók fiókjában.

Bizonyára nem tesz jót az oktatásügynek az sem, hogy túl sűrűn váltják egymást a tárcavezetők. 
De akkor mi lenne a megoldás?

Magáért beszél a tény, hogy a rendszerváltozás óta 19 iskolaügyi miniszterünk volt, ami bi-
zony látszódik is az egész iskolaügyön, hiszen mindegyiknek megvolt a magas saját elképzelése. 
Hiányzik egy egységes, stabil menetrend, ami mentén haladni lehetne. Legalább tíz-tizenöt évre 
szóló elképzelésekre gondolok.

Mintha a nemzetiségi politikusok is valahogy azt bizonyítanák, hogy beszélni nagyon jó az 
iskolaügyről, meg arról, hogy mit lehetne csinálni, de az eredmény mégiscsak az, hogy 10 évig 
egyetlen magyar szakember sem dolgozott a minisztériumban. A nemzetiségi politikusoknak 
ezt bizony nem lett volna szabad hagyniuk. Most végre újra megalakult a nemzetiségi osztály, 
ahol ismereteim szerint ma már négy szakember dolgozik. Tehát egy reménysugár már megvil-
lant, de mikor lesz ebből napsütés…? Egy szó, mint száz, az oktatásügynek meg kell kapnia az őt 
megillető helyet és rangot. 

B. Vida Júlia
(Fotó: Felvidék.ma és a szerző)
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Határozottabb jogérvényesítésre lenne szükség
A polgárok kiábrándultak a politikából. A fel-
vidéki magyarokra ez még hatványozottabban 
érvényes, legalábbis a szavazási passzivitás 
erre utal. A magyarság eddig nem túl sok po-
zitív lépést látott a márciusi választások után 
megalakult kormánytól. Pedig gond van elég, 
amit meg kellene oldani. Őry Péterrel, a Ma-
gyar Közösség Pártja Országos Tanácsának el-
nökével értékeltük az évet. 

Nehéz év van mögöttünk. A márciusi választás nem úgy 
alakult, ahogy az MKP várta. Miben látja az okát annak, 

hogy nem sikerült mozgósítani a választókat? Alacsony volt a részvételi arány a déli járásokban, 
miközben a szlovákoknak megjött a szavazókedvük.

Számtalan elemzés látott napvilágot a parlamenti választások után. Le kell szögezni, hogy 
gyakorlatilag össztársadalmi szempontból sem tudták a közvélemény-kutatók „bemérni” a va-
lós társadalmi állapotokat, hiszen az előrejelzések és a valóság között szakadéknyi különbségek 
voltak. Meglepetés volt számomra a Család Vagyunk jó szereplése, a Háló leszerepelése és még 
sorolhatnám… Ami közösségünket érinti, azt gondolom, hogy a magyarság elvesztette hitét a 
politikában, hiszen a 25 éve ismételgetett ígéretek csak ígéretek maradtak. A többpólusosság oda 
vezetett, hogy a hivatalosan 8,5 százaléknyi közösség már nem vesz magasabb arányban részt 
a választásokon, sőt a déli járásokban volt a legalacsonyabb részvételi arány. A magyarok egy 
jelentős része ma már nem etnikai alapon szavaz, azaz nagyobb a távolmaradás és vannak, akik 
szlovák pártokra voksolnak. Az általam divatpártoknak nevezett formációktól pedig politikailag 
semmilyen megoldást nem lehet, vagy lehetett várni. A pontos és aprólékos elemzést személy 
szerint a politológusokra és szociológusokra bíznám. Egy jelenségre azonban szeretnék rámu-
tatni: a Pozsony–Zsolna tengelyen voltak átlagon felüli részvételi arányok, tehát pontosan ott, 
ahol évek óta a legnagyobb beruházásokra került sor. Dél mostoha, az arány pedig alacsony volt, 
ezért is említettem, hogy a polgárok kiábrándultak a politikából.

A márciusi választás után nagyon gyorsan megalakult a kormány. Véleménye szerint mi volt a 
sietség oka? Nemzetiségi szempontból eddig nem sok jót tapasztaltunk. Milyen elvárásaink lehetnek? 

Így van, pár nap alatt összeállt az ország régi-új kormányzata. Számomra nem a választá-
sok napja és a megalakulás közötti időpont az igazán érdekes és egyben fura is, hiszen közös 
alapokon fekvő és előzőleg együttműködő pártoknál ez más országokban is megtörténhet. Az 
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azonban furcsa, hogy önmagukat teljesen más értékrend mellett meghatározó és egymás ellen 
kampányoló pártok álltak ilyen módon össze. Végiggondolva a történéseket, felmerült bennem 
a kérdés, hogy a választási kampányban mondottak és ígértek, nem csak egy több forgatóköny-
vet tartalmazó „színjáték” részét képezték-e, vagy történtek-e esetleg már hónapokkal előtte 
megegyezések a kormány esetleges összetételről. Naivitás lenne azt gondolni, hogy egy hét alatt 
hirtelen összeáll egy egymással szemben álló pártokból létrejött kormány. Mindenesetre az is 
érdekes volt, hogy ma már tudjuk, a Hálónak „halálos ölelés” volt a kormánykoalícióba lépés. A 
nyáron mondtam egy tábori előadás során, hogy az ilyen gyors megalakulás mediális elhitetése 
olyan, mintha hinnénk a vegetáriánus farkasokban…

A márciusi választás után az MKP tisztújításán megfiatalodott az elnökség. Azóta több téma 
napirendre került, a médiatörvény módosítása, a nyelvhasználati kérdések, melyekkel az MKP a 
minisztériumokhoz fordult. Történtek előrelépések ebben az ügyben? 

Valóban új ügyeket tártunk a nyilvánosság elé az MKP-ban. Konstruktív kritikákat fogalmaz-
tunk meg. Ez alatt azt értem, hogy nemcsak a gondokat vagy törvényi hiányosságokat tettük 
szóvá, hanem kész, teljes és szövegezett megoldási javaslatokkal éltünk. A nyelvhasználat terüle-
tén kidolgoztuk a teljes közlekedésügyi kétnyelvűség törvénytervezeteit. Elküldtük a közlekedési 
tárcának, tudtommal a mai napig nem érkezett válasz, bár a sajtóban hónapokkal ezelőtt nyilat-
kozta a miniszter /is/, hogy egy tollvonással megoldja az ügyet, amire azóta is várunk. 

A másik konkrétum a Szlovák Televízió műsoridejét érintő intézkedési tervünk volt, ahol  már 
most a lakossági aránynak megfelelően kellene magyarul is sugározni. A kulturális tárca egyik 
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főosztályvezetője válaszában azt magyarázta, hogy mit 
miért nem lehet, illetve hogy nincs erre keret. Döbbene-
tes, hogy egy „jogállamban” nem a törvényi kötelességek 
betartására figyelmezteti a televíziót a minisztérium, ha-
nem arról elmélkedik, hogy miért nem lehet biztosítani 
a jogszabály betartását. Gondoljunk csak bele, hogy mit 
szólna a rendőr, ha egy bírságolásnál a közlekedési sza-
bályt sértő azt mondaná: nincs fedezetem arra, hogy én 
önnek bármilyen büntetést fizessek. Elvben hasonló volt 
a válasz. Természetesen az MKP-ban az ügyet tovább 
fogjuk vinni, de ez már csak jövő évben történik meg.

Választottak az erdélyi magyarok is. Az összefogás listája, azaz az RMDSZ és a MPP listája 
valamivel több, mint hat százalékos eredményt ért el, ami jó eredménynek számít. Példát vehet a 
felvidéki politikai elit az erdélyi összefogásból? 

Azt gondolom, hogy igen. De pár napja mondtam el, hogy Erdélyben egy széleskörű magyar 
listán szerepeltek kizárólag magyar jelöltek. Számtalanszor elmondtuk, hogy a magyar összefogás 
közösségi és nemzeti érdekünk is. Ebben az irányban szerintem nincs olyan tagja az MKP-nak, 
aki azt mondaná, hogy nem szükséges a magyarságot összefogni, függetlenül attól, kinek milyen 
politikai nézetei vannak. Ez egyébként az MKP néppárti jellegéből adódóan is alapelvünk.

A Pro Civis Polgári Társulás elnökeként gyakran felhívja a figyelmet a kisebbségeket ért jogsér-
tésre, elsősorban a nyelvi jogok be nem tartására. A legutóbb 117 hiányosság miatt fordult a társu-
lás a kormányhivatalhoz. Történt az ügyben előrelépés? Milyen lépéseket tervez még a Pro Civis? 

Valóban 117 beadvánnyal fordultunk a Szlovák Köztársaság Kormányhivatalához a kisebbsé-
gi nyelvhasználati törvény megsértése miatt. Beadványainkkal az elektromos hálózatokon fel-
tüntetett feliratokkal kapcsolatos hiányosságokra kívántuk felhívni a figyelmet. Hivatalos válasz 
a hivataltól nem érkezett, hogy finoman fogalmazzak, ez is eléggé furcsa, hiszen vannak törvényi 
határidők. Biztató lehet viszont, hogy  Bukovszky László kormánybiztos a sajtóban megerősítet-
te: a beadványok megérkeztek. Remélem, rövidesen tájékoztatást kapunk az ügy menetéről is. 
A sajtóból viszont arról is értesültünk, hogy kizárólag ezek a beadványok érkeztek kisebbségi 
nyelvhasználati ügyben. Ilyenkor kicsit elszomorodom, hiszen talán többen is élhetnénk a jo-
gunkkal, arról nem is beszélve, hogy hányan deklarálták a nyelvhasználat melletti kiállásukat. 
Nézetem szerint ennél erőteljesebben kell fellépnünk. Így év végéhez közeledve viszont  enged-
jék meg nekem, hogy a Pro Civis munkatársainak és segítőinek is megköszönjem, hogy tettek a 
magyar nyelvhasználat biztosítása érdekében. Karácsonyra pedig mindenkinek meghitt, békés 
és szeretetteljes ünnepeket kívánok. 

Neszméri Tünde

Interjú Őry Péterrel
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„Az embert ki lehet szakítani a hazájából,  
a hazáját azonban nem lehet kiszakítani  
az emberből.”
A lakosságcsere-egyezmény margójára

Az 1945-ös kassai kormányprogram nacionalista alapokon szervezte újjá Csehszlovákiát. A 
program megállapította a csehek és a szlovákok egyenjogúságát, emellett azonban deklarál-
ta a németek és a magyarok kollektív bűnösségét, amely rengeteg negatív következménnyel 
járt. A háborús bűnösök jogfosztottként éltek – deportálásokkal, kitelepítésekkel néztek 
szembe. 

A Beneš-dekrétumok a csehszlovákiai magyar lakosság teljes jog- és vagyonfosztásához vezet-
tek: a szláv nemzetállam megvalósítása érdekében felszámolták többek között a kisebbségi nyel-
vi jogokat. A csehszlovák vezetés mindent megtett annak érdekében, hogy olyan körülményeket 
teremtsen a magyarok számára, amelyek szülőföldjük elhagyására kényszerítik őket.   

A csehországi deportálások és a magyar kisebbség jogfosztása következtében végül 1946. feb-
ruár 27-én született meg a csehszlovák-magyar lakosságcsere-egyezmény, amely a magyarok 
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számára igencsak hátrányosnak bizonyult. A csehszlovák vezetés önkényesen jelölte ki azokat a 
magyar családokat, amelyek elhagyni kényszerültek otthonaikat.   

A kitelepítések számos következménnyel jártak, Csehszlovákia magyarlakta területein jelen-
tős mértékben érezhető volt a migrációs és asszimilációs veszteség. A csehországi kényszermun-
káról visszatértek elveszítették földjeiket, otthonukat. Nem is beszélve azokról, akik mindenüket 
– házukat, családjukat – hátrahagyva teljesen idegen városokba kényszerültek.

Ebben az időszakban a magyarlakta területeken élők arra lettek figyelmesek, hogy egyre gyak-
rabban jönnek idegenek a falvakba, hogy úgymond „kinézzék maguknak a házakat”. Megszüle-
tett a hírhedt jelszó: „Maďari za Dunaj!”  

„A legelkeserítőbb az volt, hogy nem tudtuk, hová visznek bennünket, és mi okból kell el-
hagyni otthonunkat. Csak azt mondták, hogy háborús bűnösök vagyunk, és mindezt büntetés-
ként érdemeljük, holott semmiféle politikai vagy egyéb vétségünk nem volt” – emlékezett vissza 
a Kubovics család. 

A kitelepítések során a magyarokkal embertelenül bántak, erőszakkal kényszerítették őket 
otthonuk elhagyására. „Beesteledett. Ki-ki tette a dolgát. Egyszer csak hatalmas autók dübörgé-
se hallatszott a falucskánk bevezető útján. Mindenki felfigyelt rá. Az emberek rájöttek, minket 
akarnak elvinni. Fegyveres katonák zárták körbe a falut. A kijelölt családok házainak bejárati 
ajtajánál felfegyverzett szlovák katonák álltak. Nem engedtek senkit se ki, se be. Rettenetes féle-
lem tört ránk. Még most is könny szökik a szemembe, amikor eszembe jut, milyen gorombán, 
kegyetlenül viselkedtek velünk a katonák. Lökdöstek minket, ránk fogva a fegyverüket” – idézte 
fel elhurcolásuk éjszakáját egy család, akiket jéghideg marhavagonokba zárva, embertelen kö-
rülmények között szállítottak el.  

„Jöttek a rokonok, a barátok, az ismerősök és kispajtásaink, hogy búcsút vegyenek tőlünk, 
merthogy minket Csehországba deportálnak, valahova a Szudéta-vidékre, s reggel ötkor, mielőtt 
ébredezne a falu, már visz a teherautó Komáromba” – így emlékezett vissza a búcsú pillanatáról 
az izsai Pintér Ferenc, felidézve a félelmet, amelyet azon az éjszakán éreztek, majd az ezt köve-
tő megkönnyebbülést: „De hova lett nagyapám, apám? Ők észrevétlenül tűntek el. Édesanyám 
már-már aggódni kezdett, amikor betoppantak. De hogy? Arcukon derű, mosoly, majd kitörő, a 
sírást és nevetést együtt lélegző örömkiáltás: „Sikerült!”. Nem tudtuk mire vélni a dolgot, míg el 
nem mondták, hogy egy tízliteres, zamatos rizlinggel megtöltött demizsonnal fölkeresték Beneš 
jegyzőjét, és levették a lábáról. Átírt bennünket a deportáltak jegyzékéről a fehérlaposok listá-
jára.” Így került a család végül Magyarországra a csehországi nyomor helyett – tíz liter boron 
múlott. 

A kitelepítettek jellemzően régi, értéktelen házakat kaptak csupán, így vagyonuk jórészt el-
veszett. „Édesapám és édesanyám éppen akkor építették fel az új otthonunkat: elkészült a gyö-
nyörű, szép nagy ház, melléképületekkel, istállókkal, nagy gazdasági udvarral együtt. Az nagyon 
fájó pont volt, hogy az új ház éppen csak elkészült, amikor ott kellett hagyniuk” – idézte fel egy 
Mórra telepített felvidéki magyar.  

A lakosságcsere-egyezmény margójára
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A családok egy része németek 
házába került, akikkel otthonuk 
megosztására kényszerültek. „Ter-
mészetesen sváb házba kerültünk, 
a tulajdonost nem telepítették ki, 
így velük osztoztunk a házán. Úgy 
gondolom, eleinte gyűlöltek ben-
nünket, és nem sejtették, hogy 
évtizedekig együtt kell majd él-
nünk.”

A svábok többnyire nehezen 
fogadták be az újonnan érkező 
magyarokat, akik nyilvánvalóan 
nem tehettek a kialakult helyzetről. „Be kellett illeszkednünk, pedig kezdetben a móri svábok 
bizony leköpdöstek bennünket a határban, ha találkoztunk. Azt mondták: „Pfuj, büdös telepes!” 
Annak hívtak bennünket.”

Rengeteg család a menekülést választotta a deportálás és az áttelepítés helyett. A befagyott 
Duna jegén tömegesen keltek át azok, akik a „beneši embertelenséget” szerették volna elkerülni. 
Erre a legalkalmasabb a folyó izsai szakasza volt, ugyanis földrajzilag a legkedvezőbb volt az 
átkelésre. Fontos tényező volt továbbá az is, hogy az itt állomásozó cseh határőrökkel, csend-
őrökkel a helyi lakosság viszonylag jó kapcsolatot ápolt. Éppen ezért az őrség több alkalommal 
is szemet hunyt a magyar határsértők felett. 

„Nagyon sokan érkeztek a faluba menekülési céllal. Néha két-három napig is várakozni kellett 
az átjutásra. Addig azonban a falu népe szállást, ellátást biztosított részükre, miközben titokban 
intézte és szervezte az átjutásukat. Azokban a drámai pillanatokban, amikor a befagyott Dunán 
40–50 méteres kötelet fogva, hason csúszva húsz-húsz embert menekítettek át a túlsó partra, az 
izgalmat és félelmet növelte, hogy sokszor a kötél egy része a még be nem fagyott, sima vízfelület 
felett kúszott” – idézte fel egy szemtanú. 

Az átkelés sokszor rendkívül veszélyes volt, több alkalommal is beszakadt a Duna jege, elso-
dorva a menekülőket. Sokan vesztek a mélységbe, ugyanakkor előfordult az is, hogy a határőrök 
lőttek a menekülők közé. „Emlékük, példájuk egy-egy könnycseppként pihenjen meg nemze-
tünk testén!”

A kitelepítéssel a csehszlovák vezetés azt kívánta elérni, hogy ne maradhasson a Felvidéken, 
aki magyarnak vallja magát – „Azt remélték, hogy a lakosságcserével elszlovákosíthatják a ma-
gyarlakta területeket.” A reszlovakizáció során bezáratták a magyar nyelvű iskolákat, tiltották a 
nyelvhasználatot. „Fájó szívvel értékeljük azt, hogy mi, kitelepítettek magyarságunk vállalásáért 
lettünk nincstelenek” – vallotta egy felvidéki magyar.  

Az 1945 és 1948 közötti időszakban a szülőföldjüket elhagyni kényszerülő csehszlovákiai ma-
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gyarok száma 90 ezer főre tehető, 
akiket többségében Csallóközből 
telepítettek át Magyarországra, 
főként Pest és Nógrád megyébe, 
Dél-Dunántúlra, valamint Dél-
Alföldre – a kitelepült szlovákok 
és németek helyére. Túlnyomó ré-
szüket a lakosságcsere-egyezmény 
következtében telepítették ki 
Csehszlovákiából, azonban több 
család önként hagyta el az orszá-
got. A lakosságcsere során a felvi-
déki magyarok hozzávetőlegesen 

110 ezer hold földet hagytak hátra, míg a Magyarországról kitelepült szlovákok csupán 43 ezer 
holdat. 

A kitelepített magyarok sokáig abban bíztak, hogy visszamehetnek, és újra láthatják ottho-
nukat, hátrahagyott szeretteiket, azonban ez a pillanat soha nem jött el. „…sok-sok idő kellett 
ahhoz, hogy feldolgozzuk azt, ami velünk megtörtént.”

Immáron 70 év elteltével a kitelepített családok fájó szívvel tekintenek vissza a szörnyű idő-
szakra – otthonaik, szeretteik elhagyására. A lakosságcsere-egyezmény következtében deportál-
tak története mindig is érzékeny pont lesz a külhoni magyarság életében.   

Berta Ágnes
 
(Forrás: Štefan Šutaj–Sápos Aranka: A magyar-csehszlovák lakosságcsere. Előzmények és kö-

vetkezmények / Szarka László: A csehszlovákiai magyar kisebbség politikai forgatókönyvei a 
második világháború után / Szarka László, Tóth Ágnes: A szlovákiai magyarok kényszertelepí-
téseinek emlékezete 1945-1948) 
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Kósza szél
Felvidéki zenészek emlékeznek Szécsi Pálra

Szécsi Pál Zsapka Attila gyermekkori kedvelt sztár-
ja és egyben édesanyja kedvenc énekese volt. Ennek 
köszönhetően sokáig mást nem is hallgatott a család, 
csak az ő lemezeit. Ezek aztán tudat alatt is beivódtak a 
lelkébe, annak ellenére, hogy a későbbiek során hosz-
szú ideig nem nagyon hallgatta Szécsi Pál dalait, majd 
ismét előtérbe kerültek. 

„Pár évvel ezelőtt jutott eszembe, hogy most már 
talán elég öreg vagyok ahhoz, hogy megpróbáljak 
egy nosztalgiaműsort összehozni” – vallott az alapöt-
let megszületéséről Zsapka Attila, aki elsősorban a Kor-Zár alapítójaként, megzenésített versek 
énekeseként ismert. „Kiválogattam a dalokat, melyeket nagyon szeretek, majd kerestem hozzá 
zenészeket, ha már csináljuk, akkor legyen profi hangzása. Így sikerült egy nagyon jó zenekart 
összehozni. Van egy nagyzenekari felállás, velük teljesen élőben játszunk. A dobon Kovács Lász-
ló játszik, Emmer Péter a gitáros. A Kor-Zárból Fujas Andrej a basszusgitáros, Sipos Dávid sza-
xofonon játszik. Farnbauer Péter később csatlakozott a csapathoz, ő a billentyűs és Korpás Évivel 
énekeljük Szécsi Pál dalait, illetve olyan számokat is, melyeket ugyan nem ő énekelt, de neki 
íródtak. Elő szoktuk adni Domján Edit Köszönet mindenért című slágerét is. Amolyan vissza-
emlékezős a műsor, beszélünk is Szécsi Pálról és közben énekeljük a slágereit, közelebb hozva 
őket a közönséghez” – emlékszik vissza a kezdetekre Zsapka Attila. 

Kérdésünkre azt is elárulta, hogy az októ-
berben megjelent cédén szűkített csapattal 
dolgoztak együtt. „Farnbauer Péter készített 
zenei alapokat, azokra énekelünk. A csapat 
tagjai Farnbauer Péter, Sipos Dávid, Korpás 
Évi és jómagam. Így állt össze az ESZPÉ ze-
nekar.”

A lemezen 17 ismerős dal csendül fel. „A  
Kósza szél a címadó dal, a Gedeon bácsi 
pedig talán ma is minden nosztalgiabulin 
elhangzik, nagyon népszerű sláger, ezek ki-
hagyhatatlanok. Vannak kevésbé ismert da-
lok is, melyeket elénekeltünk, úgy éreztük, 
illenek a lemez tematikájába és ezért nem 
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hiányozhatnak. Ilyen a Zenészballada, ez az első dal a lemezen és a koncerteket is ezzel kezdjük, 
mert Szécsi Pálról íródott. Rengeteg ismert slágert énekelünk, melyek a lemezen is megtalálha-
tók.” 

Az ESZPÉ elsősorban a Felvidéken koncertezik, bár voltak már fellépéseik Magyarországon 
is. „Inkább a Felvidéken próbáljuk bemutatni Szécsi Pál művészetét. Nem feldolgoztuk a dalo-
kat, hanem arra törekedtük, hogy azt a hangzásvilágot hozzuk vissza, amelyek a bakelitekről és 
annak idején a koncerteken szólhattak. Próbáltuk autentikusra venni a figurát. Vannak, akik ezt 
nehezményezték, mert azt várták, hogy hozzáteszünk valamit a mai korból, a mi világunkból. 
De mi az eredetire törekedtünk. Ebben egyeztünk meg a zenésztársakkal is. Van némelyikben 
persze némi módosítás, de nem olyan jelentős, hogy észrevehető lenne.” Zsapka Attila szerint ez 
a műsor inkább a középkorosztálynak és az idősebbeknek szól, de ők nagyon szeretik. 

„Szécsi Pál hangját nagyon szerettem, elég ritka az övéhez hasonlítható hang a magyar köny-
nyűzenében, azóta sincs ilyen bársonyos bariton hangú énekes Magyarországon. Nekem nagyon 
tetszettek a szövegei, szerette az olasz zenei világot, a romantikus hangzást. Mélyreható szövegei 
is voltak, kitűnik belőle az a kettőség, ami az életét is jellemezte és talán a vesztét is okozta. An-
nak idején egyszerre volt ünnepelt sztár, a nők bálványa és visszahúzódó srác, aki mindenféle 
pszichés problémákkal küzdött, ezek visszaköszönnek a dalokból is. Nem egyszerű slágerek, el 
is lehet rajtuk gondolkodni, sőt, időnként meg is borzongunk.”

Zsapka Attila kérésére a zenészek egyből igent mondtak, így állt össze a csapat. Farnbauer Péter 
a szlovákiai magyar zenei élet egyik kulcsfontosságú egyénisége, a szlovák könnyűzene élvona-
lában is elismert művész. Billentyűs hangszereken, gitáron és basszusgitáron egyaránt kitűnően 
játszik. Tulajdonosa és működtetője a komáromi FAMBI STÚDIÓ-nak, amely többek között a 
közismert Ghymes együttes állandó műhelye. Több mint 100 CD anyaga készült el ott az elmúlt 
13 évben – mondta el zenésztársáról Zsapka Attila. Sipos Dávid is közismert zenész körökben. 
Szerepelt Pély Barna és Romhányi Áron funky műsorában és tagja volt Gönczi Gábor zeneka-
rának. A Cunami Fusion Band nevű együttessel 2011-ben megnyerték a budapesti A38-as hajó 
zenei versenyének jazzkategóriáját. Szerepelt az Alma Art P. T. műsoraiban, és Čerňánsky Ru-
dolf Čeku lemezein. Tagja a Kor-Zár együttesnek és Korpás Éva világzenei együttesének. Korpás 
Éva tizennégy éven át a Tükrös együttes énekese volt, akikkel hat lemezt készített. 2005-ben Ba-

logh Kálmán cimbalomművésszel, 2009-ben 
Berecz Andrással készített közös albumot. 
Az autentikus népzene mellett a világzene is 
foglalkoztatja. Több albuma megjelent: Csa-
logató, Szerelem, szerelem, Szól a kakas, szól, 
Fecském, s a legutóbbi A pozsonyi sétatéren 
címmel. A 2012-ben Malek Andreával készí-
tett közös albumon gyermekverseket énekel. 

 NT (fotó: zsapkaattila.sk)
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Növekvő tendenciák  
a felvidéki magyar iskolaválasztásban 1 
Szerző: dr. Tárnok Balázs

Bevezetés
A 2014-es és 2015-ös hivatalos szlovák is-

kolakezdési adatok alapján az elmúlt két év-
ben 165 fővel nőtt a magyar iskolát választók 
száma a Felvidéken. A 2014-es év iskolakez-
dési számai kiugró adatokat mutattak, hiszen 
146 fővel növekedett a magyar iskolakezdők 
száma az azt megelőző év adataihoz képest. 
Ennek ellenére 2015-ben is sikerült tovább 
növelni 19 fővel a magyar iskolakezdők szá-
mát, így az elmúlt két év alapján egyértelmű-
en kijelenthető, hogy egy pozitív trendváltozás van kialakulóban a Felvidéken a magyar iskola-
választás kérdésében. 

1. A felvidéki magyar közoktatási helyzetkép
Jelen fejezetben bemutatjuk a felvidéki magyar közösség sor-

sát befolyásoló tényezőket, felvázoljuk az aktuális demográfiai, 
és az ehhez kapcsolódó politikai tendenciákat, valamint a ki-
sebbségi oktatás helyzetét. Különös figyelmet fordítunk az isko-
laválasztási motivációkra, tekintettel arra, hogy ennek elméleti 
megalapozása és megértése döntő lehet a kisebbségi oktatás tá-
mogatásának filozófiájában.

1.1. Demográfiai és etnopolitikai áttekintés
Az elmúlt évtizedek magyar népességfogyása a Felvidéken köztudomású ténynek tekinthető. 

A legutóbbi két népszámlálás eredményei lesújtóak, hiszen az elmúlt 20 évben mintegy 108 ezer 
fővel fogyatkozott meg a felvidéki magyarság. Amíg 1991-ben 567 296 fő vallotta magát magyar-
nak, 20 évvel később csupán 458 467 fő2. 

A felvidéki magyar iskolaválasztásról

A szerző a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Ál-
lamtudományi Doktori Iskolájának hallgatója. E-mail: 
tarnokbalazs@gmail.com

A szerző ezúton fejezi ki köszönetét Dr. Halzl Józsefnek, 
a Rákóczi Szövetség elnökének és Csáky Csongor főtit-
kárnak, akik szakmai meglátásaikkal és ösztönzésükkel 
segítették e tanulmány létrejöttét, valamint a Szövetség 
többi munkatársának, akik szintén hozzájárultak a kutatás 
sikeréhez, különös tekintettel Nagy Domonkos Istvánnak, 
a demográfiai ábrák és térképek szerkesztéséért. A szerző 
köszöntet mond témavezetőjének, Dr. Láncos Petra Leá-
nak a szöveg nyelvi és tartalmi felülvizsgálatáért, valamint 
Dr. Kántor Zoltánnak és a Nemzetpolitikai Kutatóintézet-
nek a szakmai lektorálásért.

1  Megjelent: Pázmány Law Working Papers, 2016/29., Budapest. http://plwp.eu/legfrissebb/185-2016-29
2  Gyurgyík László: Egy csökkenés anatómiája, Kommentár, 2012/3. Letöltés helye: www.kommentar.info.hu/
iras/2012_3/egy_csokkenes_anatomiaja; letöltés ideje: 2015. november 10.
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1. ábra. A magyar nemzetiségű lakosság aránya Szlovákia településein 2011-ben 3 
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3  Forrás: Rákóczi Szövetség
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Ehhez a nagy népességfogyáshoz hozzájárult az elmúlt pár évtized következetes, a magyar 
nyelvű lakosság szempontjából rendkívül káros közigazgatási politikája is, egyfajta „etnopolitikai 
gerrymandering” 4.  A dél-szlovákiai magyar többségű sávban a 2001-es népszámlálási adatok 
alapján 432 magyar többségű település, ugyanakkor mindössze két magyar többségű járás ta-
lálható, valamint egyetlen olyan megye sem jött létre, ahol a magyarok aránya elérné a 40%-ot.5

Érdemes ugyanakkor felhívni a figyelmet Kapitány Balázs megállapításaira, amelyek árnyalják 
a hivatalos népszámlálási adatokat, így a felvidéki magyar közösség lélekszámát is. 6  Alapvető 
kiindulási pontja, hogy a népszámlálások etnikai vonatkozású eredményei a legtöbb országban 
közpolitikai következményeket vonhatnak maguk után, másrészt a polgároknak országonként 
eltérő politikai és nyelvi környezetben kell nyilatkozniuk a nemzetiségükről a népszámlálás al-
kalmával. Ez az etnikai identitásuk felvállalására is kihathat, ezért ezeket az adatokat megfelelő 
forráskritikával kell kezelni.7  Megállapítja, hogy a főszabály szerinti kötelező adatszolgáltatás 
kivételeként a nemzetiséghez tartozásra vonatkozó kérdésekre nem kötelező a válaszadás a leg-
több Magyarországgal szomszédos országban, amely lehetőséggel egyre többen élnek, ekképpen 
pedig a nem szolgáltatott adatok vizsgálata kulcskérdéssé vált a népszámlálási eredmények értel-
mezésében. 8  Szlovákiában a nem nyilatkozók aránya a publikált és a feltehetőleg részben pótolt 
adatok szerint 7,1 százalék, mintegy 382 ezer fő (2001-ben csupán 55 ezer fő nem nyilatkozott a 
nemzetiségéről). Kapitány Balázs becslésen alapuló feltételezése a magyar nemzetiségűek „kor-
rigált” 9 számát tekintve 493 437 fő, tehát 34 970 fővel több, mint a hivatalos 2011-es népszám-
lálási adatok. 10

Az egyre gyengülő demográfiai helyzetet a szlovák politikai irányvonalak mentén kialakult ál-
lami tendenciák is csak tovább rontják. Ennek egyik megjelenési formája a nyelvpolitika formá-
lása, amely az állami nacionalizmus egyik lecsapódási területe lehet. A hivatalos nyelvet támoga-
tó nyelvpolitika nagyon gyakran a hatékonyság érvével van alátámasztva, ám egyben a kisebbség 
többségbe való beolvasztását is szolgálja. 11  Ezen állami nacionalizmus, amely az oktatásban 
is komoly szerepet tölthet be, kényszerített asszimilációs hatásokat válthat ki a kisebbségben 
élő nemzeti közösségben. Mindemellett a kisebbségi oktatásnak van egy markáns differentia 
specificája: e képzések világa „rejtett tantervként“ a kisebbségi identitást is újratermeli. 12  A 
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4 Morvai Tünde, Szarka László: A magyar tannyelvű iskolák választása Dél-Szlovákiában Gömöri, mátyusföldi és 
zoboralji gyakorlatok, Kisebbségkutatás, 2012/3. 536-567, itt: 539.
5 Szarka László: A szlovák és a magyar nyelv státusa a dél-szlovákiai kétnyelvűség gyakorlatában, Magyar Tudo-
mány 170, 2009. 11:1335-1342.
6 Kapitány Balázs: Külhoni magyar közösségek, in: Monostori Judit, Őri Péter, Spéder Zsolt  (szerk.): Demográfiai 
portré 2015, KSH NKI, Budapest. 227-240.
7 Kapitány 2015, 227-228.
8 Kapitány 2015, 228-229.
9 Kapitány becslése úgy korrigálja a nemzetiségükről nem nyilatkozók számát, hogy a nem nyilatkozókat arányo-
san szétosztja az adott területen az etnikumukról nyilatkozók aránya szerint.
10 Kapitány 2015, 234, 239.
11 Will Kymlicka, Christine Straehle: Kozmopolitanizmus, nemzetállamok, kisebbségi nacionalizmus: a legújabb 
irodalom kritikai áttekintése, Kellék filozófiai folyóirat, 25. szám, Pro Philosophia Alapítvány: Kolozsvár, 2004, 190.
12 Papp Z. Attila: Kisebbségi magyarok oktatási részvételének értelmezési lehetőségei, Educatio, 2012, 10.
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kisebbségi oktatás tehát kiemelt területe a kisebbségben élő nemzeti közösség megtartásának és 
erősítésének, így a nemzetstratégia szempontjából is kiemelt helyet élvez.

1.2. Az anyanyelvi oktatás helyzete Felvidéken 
A 2001 és 2011 közötti népességfogyás a felvidéki magyar intézményrendszert is megtépázta. 

2001-ben még 411 magyar többségű település volt a Felvidéken, de közülük már 144-ben nem 
működött magyar tannyelvű iskola. A nemzetiségi bevallás szerint magyar többségű települések 
száma a 2011. évi népszámlálási adatok szerint közel ötvennel csökkent. A 363 magyar többségű 
településre 2011-ben 227 magyar tannyelvű általános iskola jutott, azaz az iskola nélkül vegetáló 
magyar többségű falvak száma (136) statisztikailag ugyan csökkent, de közben 21 magyar tan-
nyelvű iskolát be kellett zárni. 13

A Szlovák Oktatási Információk és Előrejelzések Hivatalának (Ústav Informácií a Prognóz 
Školstva – UIPŠ) honlapján található hivatalos adatok szerint 2003 és 2011 között Szlovákiában 
a magyar nemzetiségű iskolakorú népesség 44 218 főről 34 203 főre, azaz 20 százalékkal csök-
kent. Kizárólag a nagyrőcei és a rimaszombati járásban lettek többen ugyanezen időszak alatt 
a magyar nemzetiségű tanulók (előbbiben 24,1 százalékkal, utóbbiban 1,6 százalékkal gyarapo-
dott a magukat magyar nemzetiségűnek tekintő tanulók száma). 14

Ha az alapiskolás korú gyermekek arányát nézzük szlovákiai országos szinten, egy másik ku-
tatásból 15  kiderül, hogy a magyar nemzetiségűek száma a szlovákhoz viszonyítva kisebb mér-
tékben csökken. 2003 és 2013 között ugyanis a szlovákiai alapiskolás korú gyermekek száma 
27 százalékkal csökkent, a magyar nemzetiségű diákok száma azonban csak 24 százalékkal, a 
magyar tanítási nyelvű alapiskolába járó diákok száma pedig „csak” 20 százalékkal voltak ke-
vesebben 2013-ban, mint tíz évvel azelőtt. Említésre méltó ugyanakkor, hogy a kutatás tárgyát 
képező nyitrai járás magyar nemzetiségű diákjainak száma az országos átlagos csökkenésnek 
mintegy kétszerese, vagyis e régió különösen veszélyeztetett a magyar nemzetiségű alapiskolás 
korú diákok csökkenése tekintetében. 16

Külön vizsgálati perspektívát jelent annak elemzése, hogy a magyar nemzetiségű gyermekek 
közül hány százalék jár magyar nyelvű iskolába. A szlovákiai hivatalos statisztikák 17  kitérnek az 
oktatás nyelvére és a diákok nemzetiségére egyaránt, így ezt az összehasonlítást meglehetősen 
pontosan el lehet végezni. Ebből az következik, hogy az általános iskolások 20 százaléka nem az 
anyanyelvén tanul, és ez az arány egyre növekszik az egyes magasabb iskolai szintek felé haladva. 
Szlovákiában a középiskolák tekintetében ez az arány riasztóan magas, hiszen a magyar nemze-
tiségű diákok mintegy 67 százaléka tanul csupán anyanyelvű középiskolában. 18
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13 Morvai, Szarka 2012, 536. – Ezek az adatok kizárólag a magyar nyelvű iskolákra fókuszálnak, a kétnyelvű intéz-
mények figyelmen kívül hagyásával. Mi a későbbiekben a kétnyelvű és magyar nyelvű iskolákkal is számolunk a 
felvidéki magyar tanítási nyelvű oktatási intézmények összegzésénél. 
14 Morvai, Szarka 2012, 537.
15 Morvai Tünde: „Duplán teljesít”. Iskolaválasztás a Zoborvidéken, Kisebbségkutatás, 2013,  62-63.
16  Az adatok az állami iskolákban tanuló diákokra vonatkoznak. – Morvai 2013, 62-63.
17   www.uips.sk 
18   Papp Z. Attila: Az iskolaválasztás motivációi és kisebbségi perspektívái, Kisebbségkutatás, 2012, 409.
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1.3. Az iskolaválasztás motivációi

Tudományosan többször bizonyítást nyert az a tétel, miszerint az anyanyelvű oktatás válasz-
tása az adott közösség fennmaradását szolgálja.19 Ennek megfelelően kiemelt figyelmet érde-
melnek azok a motivációk, amelyek a szülőket az anyanyelvű oktatás irányába terelik. Papp Z. 
Attila részletesen foglalkozik tanulmányában 20 az iskolaválasztás kisebbségi perspektíváival. Az 
iskolaválasztás motivációi tekintetében az általános elméleti elemzés síkján haladva különbsé-
get tesz aszerint, hogy az adott közösség a tömbrégióba, vagy a szórványközegbe tartozik-e. 
Előbbi esetében a piaci és szociológiai modellek egyaránt érvényesülhetnek, míg utóbbiban vél-
hetően intenzívebben jelen lehetnek az oktatás nyelvével kapcsolatos megfontolások is. Ezen 
felül azonban Papp Z. Attila megjegyzi, hogy bármely oktatási formára jellemző megfontoláson 
túl a külhoni magyarok oktatása két sajátos mozzanattal bír. Egyrészt van benne egy közösségi 
mozzanat, melyben az anyanyelvi oktatás a közösség hosszú távú fennmaradását szolgáló intéz-
ményrendszerként tételeződik, hiszen az anyanyelvi oktatás puszta léte a közösségi fennmaradás 
záloga. Másrészt megemlítendő a méltányossági mozzanat is, mely a kisebbségi közösség ösz-
szes tagja iskoláztatásának felvállalására késztet, különös tekintettel arra, hogy egy kisebbségi 
csoport humánerőforrás-készlete szűkösebb, mint a teljes társadalomé, így a kisebbségi iskola, 
miként a kisebbségi közösség sem engedheti meg magának, hogy bizonyos tanulókról, illetve 
társadalmi alcsoportjairól lemondjon. 21

Az iskolaválasztási motivációk ugyanakkor több tudományos értekezésben is megemlítésre 
kerültek. Morvai Tünde motivációs tényezőként említi az óvoda jelentőségét, a vegyes házasság 
hatásait, az iskola megnyíló osztályának várható létszámát, a szülők vívódását az iskolaválasz-
tásban (gyermeküket szlovák iskolába írató magyar szülőkkel készített interjúkból kiderül, hogy 
mindannyian mérlegelték a magyar iskola lehetőségét, míg a gyermeküket magyar iskolába íra-
tó szülők döntésüket határozottan hozták meg), valamint a nyelvhasználati tér szűkülését. 22  
Ravasz Ábel dunaszerdahelyi központú kutatása során ismertette a szülőket az iskolaválasztás 
során leginkább befolyásoló tényezőket. Ezek közül kiemelkedően fontos a nyelvi kompetenciák 
elsajátítása, valamint a szülők iskolaválasztási tapasztalatai (ha a szülő is szlovák iskolába járt, 
valószínűleg gyermekének is szlovák iskolát választ). 23
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19 Ld.: Morvai 2013, 60-61. 
20 Ld.: Papp Z. 2012.
21 Papp Z. 2012, 402-403.
22 Morvai 2013, 64-70.
23 Ld. Lampl Zsuzsanna felmérési eredményeit, amelyek ezzel az állítással megegyező eredményt mutatnak. – 
Lampl Zsuzsanna: Magyarok és szlovákok. Fórum Kisebbségkutató Intézet: Somorja, 2008. 100.
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1. táblázat. Magyar iskolák és iskolakezdők aránya a Felvidéken 2005 és 2015 között a Felvidéken

Magyar és kétnyelvű iskolák  
a Felvidéken 24

Magyar iskolakezdők száma  
a Felvidéken 25

2005/2006 279 4 366
2006/2007 273 4 003
2007/2008 267 3 881
2008/2009 263 3 641
2009/2010 261 3 695
2010/2011 259 3 689
2011/2012 255 3 662
2012/2013 252 3 679
2013/2014 250 3 672
2014/2015 248 3 818

 

2. A felvidéki magyar iskolaválasztás támogatása

2.1. Nemzetpolitikai törekvések
A külhoni magyar, így a felvidéki anyanyelvű oktatás támogatásának, és a magyar iskolavá-

lasztási törekvések segítésének elsődleges jogalapja a Magyar Köztársaság Alkotmányában rög-
zített követelményhez kapcsolódik, mely szerint az anyaország felelősséget érez a határon túli 
magyarok sorsa iránt, és támogatni kívánja megmaradásukat a szülőföldjükön. Ezt a követel-
ményt megtartotta, és bizonyos tekintetben erősítette az új Alaptörvény, melynek D. cikke értel-
mében „Magyarország az egységes magyar nemzet összetartozását szem előtt tartva felelősséget 
visel a határain kívül élő magyarok sorsáért, elősegíti közösségeik fennmaradását és fejlődését, 
támogatja magyarságuk megőrzésére irányuló törekvéseiket, egyéni és közösségi jogaik érvé-
nyesítését, közösségi önkormányzataik létrehozását, a szülőföldön való boldogulásukat, vala-
mint előmozdítja együttműködésüket egymással és Magyarországgal.“

A külhoni magyarság anyanyelvű iskolaválasztásának támogatását a magyar állam elsősorban 
az oktatási-nevelési támogatás keretén belül valósítja meg, melynek jogalapját a 2001. évi LXII. 
törvény a szomszédos államokban élő magyarokról (a továbbiakban: státustörvény) 14.§. rende-
zi. Ennek értelmében a „magyar oktatás és kultúra ápolását céljának tekintő társadalmi szervezet 
közreműködésével a hatálya alá tartozó, óvodai, alap- és középfokú oktatási intézményben ma-
gyar nyelven vagy a magyar kultúra tárgyában tanulmányokat folytató kiskorúak nevelési, okta-
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24  www.uips.sk – kizárólag az állami tulajdonú iskolák figyelembe vételével
25  Adatok forrása: www.uips.sk, feldolgozta: Rákóczi Szövetség
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tási, valamint tankönyv és taneszköz támogatásban, továbbá a felsőoktatásban tanulók hallgatói 
támogatásban részesülnek.“ Ezen törvényi rendelkezés értelmében a magyar állam a Bethlen 
Gábor Alapon keresztül (a továbbiakban: BGA) 2010 óta közvetlenül a családokhoz juttatja el 
oktatási-nevelési támogatását. A támogatásra jogosult 3 éves kortól 18 éves korig minden olyan 
kiskorú, illetve szülei, akik magyar nyelvű nevelési vagy oktatási intézmény növendékei. Ennek 
keretében a BGA 2014-ben  négymilliárd-háromszázharmincegymillió forintot fordított oktatá-
si-nevelési támogatásra, nagyban hozzájárulva a magyar iskolaválasztás motivációs megalapo-
zásához. 

A Nemzetpolitikai Államtitkárság 2012 óta minden évben tematikus évet hirdet, a Magyar 
Állandó Értekezlet 2011. november 24-ei plenáris ülésén elfogadott a Magyar Nemzetpolitika 
– A nemzetpolitikai stratégia kerete című dokumentum alapján. Ennek során az anyagi támoga-
tást a BGA Zrt. biztosítja, a program szakmai koordinációját a Nemzetpolitikai Államtitkárság 
látja el, a programot háttérkutatásokkal pedig a Nemzetpolitikai Kutatóintézet alapozza meg. 
A tematikus évek sorát a „2012 a külhoni magyar óvodák éve” című program nyitotta meg. 
Ennek célja a magyar tannyelvű óvodák minőségének emelésével támogatni azokat a szülőket, 
akik az anyanyelvi oktatás fontosságát hiszik és vallják, valamint a magyarországi és Kárpát-
medencei óvodapedagógiai jó gyakorlatokkal, módszertani segédanyagokkal támogatni azon 
külhoni magyar óvodapedagógusokat, akik szerepet vállalnak a gyermekek nemzeti identitásá-
nak erősítésében, a minőségi oktatás megteremtésében. A 2011-ben elfogadott nemzetpolitika 
stratégiai kereteit meghatározó dokumentumban ugyanis annak elfogadói nemzetpolitikai célo-
kat határoztak meg: a külhoni magyar nemzeti közösségek számbeli, szellemi, gazdasági és jogi 
szempontból gyarapodó közösségek legyenek. Ennek érdekében, a magyar reprodukciós lánc 
fenntartásával, 2012-ben a külhoni magyar óvodák intézményeit, tehát a reprodukciós lánc első 
intézményi láncszemét kívánták megerősíteni. Egy évvel később a „2013 a külhoni magyar kis-
iskolások éve” elnevezésű program keretén belül a kisiskolák támogatására került sor, hiszen a 
kisiskolák jelentős szerepet vállalnak annak biztosításában, hogy az oda járó gyermekek magyar 
közösségben szocializálódjanak, kapjanak minőségi anyanyelvi oktatást, aktív részesei legyenek 
közösségüknek, tisztában legyenek jogaikkal, és anyanyelvű oktatásban szerzett tudásukkal hoz-
zájárulhassanak régiójuk felemelkedéséhez. 2014-ben a tematikus évek sorában a külhoni ma-
gyar felsősök, majd 2015-ben a külhoni magyar szakképzés éve következett.

2.2. A magyarországi civil szféra szerepe a külhoni magyar nyelvű iskolakezdés 
 támogatásában – a Rákóczi Szövetség Beiratkozási Programja

A Rákóczi Szövetség és Alapítványa, együttműködve a Felvidéken működő Szülőföldön Ma-
gyarul Társulás regionális tagszervezeteivel, a Város és Vidéke Célalapokkal, illetve a magyar 
iskolákkal és óvodákkal, 2004 óta valósítja meg a Felvidéki Beiratkozási Programot azzal a céllal, 
hogy minél több magyar család vállalja gyermeke magyar iskolába íratását. Felvidéken elért po-
zitív eredmények alapján terjesztette ki a Szövetség 2013-ban a Beiratkozási Programot erdélyi és 
délvidéki területekre, így a Partiumi Bihar megyére, valamint a Délvidék szórványtelepüléseire, 
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2014-ben Horvátországra és Dés környékére, 2015-ben pedig a kárpátaljai Felső-Tisza vidékre.
A Program két fő elemből áll: az óvodai iskolaválasztási kampányból és a magyar iskolakezdő 

diákok beiratkozási ösztöndíj programjából. Az iskolaválasztási kampány keretében karácsonyi 
ajándékcsomagot kap minden felvidéki magyarul beszélő óvodás, aminek része egy szülőkhöz 
szóló levél a magyar iskolaválasztás érveivel együtt. Ebben a levélben tesz ígéretet a Szövetség 
arra, hogy amennyiben a szülők vállalják gyermekük magyar iskolába íratását, számíthatnak az 
iskolakezdést követően a Rákóczi Szövetség beiratkozási ösztöndíjára. A program célja, hogy 
ráirányítsa a magyar családok figyelmét a magyar iskolaválasztás fontosságára és helyességére. 
A Beiratkozási Program minden év decemberében, tehát a januárban és februárban esedékes 
iskolai beiratkozás előtt veszi kezdetét az óvodások megajándékozásával, illetve a szülők levél 
útján történő megszólításával. Ebben a levélben a Rákóczi Szövetség a magyar iskola előnyeire, 
az ott megszerezhető többlettudás lehetőségére, valamint a magyar közösség megmaradása és 
a magyar iskolaválasztás közötti összefüggésre hívja fel a szülők figyelmét. Ezen felül a Szövet-
ség az óvodai ajándékakció keretében megszólított gyermekek és szüleik részére megígéri, hogy 
magyar iskolaválasztás esetén számíthatnak a Rákóczi Szövetség beiratkozási ösztöndíjára. A 
beiratkozási ösztöndíj mértéke 10.000 Forint, amit támogatási szerződés keretében személyesen 
vehetnek át a magyar tanítási nyelvű (és kétnyelvű) iskolában tanulmányaikat megkezdő gyer-
mekek szülei. A Szövetség a támogatás lehetőségét felhívás keretében teszi közzé minden évben 
az iskolai beiratkozásokat megelőzően, felvidéki partnerszervezetei, illetve a felvidéki óvodák 
és iskolák közreműködésével. Az ösztöndíjra igényt tartó családok ez irányú kérelmüket egy 
erre a célra készített pályázati adatlap kitöltésével tehetik meg, az iskolai beiratkozás alkalmával. 
Minden felvidéki szülő, aki gyermekét a magyar tanítási nyelvű alapiskola első osztályába íratja, 
jogosult a Rákóczi Szövetséghez benyújtott pályázat alapján a beiratkozási ösztöndíjra.  A támo-
gatás ösztönző szerepét kiemelve a pályázatok a teljes beiratkozási időszak alatt, a szeptemberi 
iskolakezdésig benyújthatók a Rákóczi Szövetség részére. A kitöltött pályázati adatlapokat az 
iskolák gyűjtik össze és küldik el közvetlenül a Rákóczi Szövetség postai címére, vagy közvetett 
módon a területileg illetékes Város és Vidéke Célalapnak adják át.

A Beiratkozási Program mögött nagyszabású társadalmi összefogás jött létre. A támogatók 
között mintegy kétszáz magyarországi önkormányzat, civilek, közéleti személyiségek és ala-
pítványok sorakoztak fel. A Rákóczi Szövetség arra törekszik, hogy az egyes ösztöndíj átadási 
ünnepségeken a program támogatói is jelen legyenek, és ebben a formában is kifejezzék szoli-
daritásukat és bátorításukat a gyermeküket magyar iskolába írató családok felé. A szükséges for-
rások megteremtése érdekében a Rákóczi Szövetség minden évben felhívást tesz közzé, melyben 
arra kéri az ügy iránt elkötelezett civil szervezeteket, önkormányzatokat, alapítványokat, vállala-
tokat, illetve magánszemélyeket, hogy vállalják fel egy vagy több felvidéki kisdiák támogatását, 
a tanulmányaikat magyar általános iskola első osztályában megkezdő diákok közül. A program 
keretén belül lehetőség van arra, hogy azok az adományozók, akik meghatározott felvidéki ré-
giót vagy települést kívánnak támogatni, ez irányú ajánlásaikat is megtehessék, illetve az átadási 
ünnepségeken is részt vegyenek, és személyesen adják át az ösztöndíjat a kisdiákok részére. Az 
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utóbbi években rendszeresen immár több mint kétszáz önkormányzat támogatja lehetőségeik-
hez mérten kisebb-nagyobb összegekkel a programot. Több esetben a támogatást helyileg célzott 
régiókra, tipikusan testvértelepüléseik magyar iskolát választó lakosai számára ajánlják fel. A 
támogatók sorát erősítik ezen felül különböző nagyvállalatok is, amelyek sok esetben sikeralapú 
támogatás keretén belül szintén meghatározott régiók diákjait támogatják. A pozitív beiratko-
zási tendenciák ennek megfelelően további célzott támogatások életre hívását vonhatják maguk 
után. Az ösztöndíjprogram további pillérét képezik a magánszemélyek, akik szintén hozzájá-
rulhatnak egy vagy több kisdiák beiratkozási támogatásához. Ezen felül iskolai szervezetek is 
segítik adományaikkal a külhoni magyar iskolaválasztást. 

2.3. Szlovákiai szakmai és civil szervezetek a magyar iskolaválasztásért
A felvidéki magyar iskolaválasztást a magyar állam mellett több más szakmai és civil szervezet 

segíti, és tűzte annak ügyét zászlajára. Kiemelkedő szerepet tölt be ebben a Szlovákiai Magyar 
Pedagógusok Szövetsége (SZMPSZ), amely a Szlovákiában élő magyar nemzeti közösség mű-
velődéséért felelősséget vállaló civil szakmai szervezet. Célja az anyanyelvű nevelést, oktatást, 
szakképzést, felnőttképzést és élethosszig tartó tanulást biztosító intézményrendszer megóvása 
és fejlesztése, valamint a magyar pedagógusok és oktatásügyi dolgozók érdekvédelme, munká-
juk és szakmai fejlődésük támogatása, segítése.26  Az SZMPSZ minden évben felmérést végez 
a felvidéki magyar iskolák körében, hogy a januári és februári beiratkozási időszakban hány 
magyar gyermek iratkozott be anyanyelvű képzésre az adott iskolában. Ezzel a felméréssel nagy-
ban hozzájárulnak a szlovákiai magyar iskolaválasztás előrejelzéséhez, vagyis, hogy a tárgyév 
szeptemberében várhatóan hány magyar gyermek kezdi meg anyanyelvű tanulmányait az okta-
tási intézmények első osztályaiban. Különös jelentősége ennek a felmérésnek abban áll, hogy a 
februári előrejelzések alapján a beiratkozási határidő után, az előrejelzések fényében a szakmai 
és civil szervezetek még az iskolakezdés előtt kezdhetnek bele figyelemfelhívó és kampányren-
dezvényekbe, annak érdekében, hogy a szeptemberi iskolakezdés idejére a magyar diákok száma 
a februári beiratkozási adatokhoz képest emelkedjen. 

A civil szervezetek sem maradnak ki a felvidéki magyar iskolába beiratkozást népszerűsítő 
kampányból. A Rákóczi Szövetség Beiratkozási Programja sem valósulhatna meg a 25 Város 
és Vidéke Célalap nélkül, melyek civil szervezetként működnek és fejtenek ki népszerűsítési 
tevékenységet a területükhöz tartozó községekben. Az egyéni kampánytevékenység mellett a 
Célalapok a területükön található magyar iskolákkal is felveszik a kapcsolatot, és hozzájárul-
nak az iskolák beiratkozási felhívásaihoz.  Ezen minőségükben a Célalapok a Rákóczi Szövetség 
„karjait” jelentik, amelyek ennek folytán a legalsóbb szinteken is képesek eljutni a szülőkhöz és 
a pedagógusokhoz, hozzájárulva a minél hatékonyabb figyelemfelkeltéshez. 
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2. ábra. A Rákóczi Szövetség célalaphálózata, a Város és Vidéke Célalapok területi eloszlása

Mindemellett más országos civil és ifjúsági szervezetek is részt vállaltak a beiratkozás nép-
szerűsítésében. Külön kampányt folytatott 2015-ben a Via Nova Ifjúsági Csoport, illetve az ezt 
megelőző években is felhívták a figyelmet a magyar iskolaválasztás fontosságára az olyan or-
szágos és országhatárokon átívelő szervezetek, mint a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség, a 
Diákhálózat illetve a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége. 

3. A kutatás módszertana
Amikor az iskolakezdési és iskolai beiratkozási számokról értekezünk, többféle statisztikai 

kimutatással is találkozunk. Az időrendben első irányadó, iskolai beiratkozással kapcsolatos 
adat az adott év januári és februári beiratkozási számai mutatja (a továbbiakban: beiratkozási 
számok). Eddig kell a szülőknek előzetesen beíratni gyermeküket abba az oktatási intézménybe, 
ahol majd szeptemberben kezdik meg a tanulmányaikat. Ezeket a számokat a Szlovákiai Ma-
gyar Pedagógusok Szövetsége (SZMPSZ) a honlapján (www.szmpsz.sk) közli minden évben, 
egy általa elvégzett telefonos felmérés után.  A második statisztikai adat, amely már a szlovák 
statisztikai adatok alapját képező hivatalos szám, az adott év szeptember 15-ei állapotot tükrözi. 
Ez annak kimutatása, hogy hányan kezdték meg tanulmányaikat az adott oktatási intézményben 
(a továbbiakban: iskolakezdési számok) az Oktatási Minisztérium részére biztosított adatszol-
gáltatás szerint. Ezeket az adatokat a Szlovák Oktatási Információk és Előrejelzések Hivatalának 
(Ústav Informácií a Prognóz Školstva – UIPŠ) honlapján (www.uips.sk) publikálják minden 
évben. Ezek az adatok képezik jelen tanulmány kimutatásainak alapját, a tanulmány során fel-
tüntetett iskolakezdési adatok tehát a hivatalos szlovák statisztikára épülnek. Ezekbe beleérten-
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dő mind a kizárólag magyarul tanító oktatási intézmények, mind a kétnyelvű iskolák magyar 
nyelven tanuló iskolakezdői.

Az SZMPSZ által publikált beiratkozási számok és az UIPS által közölt iskolakezdési számok 
között azonban általánosnak mondható az eltérés. Ez leginkább annak tudható be, hogy bár a 
hivatalos határidőt februárra tűzik ki a beiratkozások esetében, ezen határidő elmulasztása sem 
lehet teljes érvényű az iskolalátogatási kötelezettség miatt. Akik ugyanis elmulasztják a februári 
határidőt, és később jelzik az iskoláknál gyermekük iskolakötelezettségét, az oktatási intézmé-
nyek általában elfogadják a későbbi jelentkezést, aminek megfelelően általában magasabbak az 
iskolakezdési számok a beiratkozási számoknál. Ehhez még hozzátartozik az is, hogy a hivatalos 
szlovák UIPS adatok sem mutatják minden esetben a gyakorlatban érvényesülő képet, hiszen 
előfordulhatnak olyan esetek, hogy különböző családi és egyéni okok miatt a tanulmányaikat 
az iskolákban hivatalosan megkezdő gyermekek ténylegesen távol maradnak az oktatási intéz-
ménytől, iskolát váltanak, vagy a későbbiekben hagyják el az iskolát. 

4. Magyar iskolaválasztás a Felvidéken 2004 és 2015 között

4.1.  Iskolakezdési tendenciák 2004 és 2013 között
Amíg 2004 és 2005-ben stabilan 

4300 körüli volt a magyar iskolakez-
dők száma, addig a 2006 és 2008 közti 
adatok drasztikus visszaesésről tanús-
kodnak. Ennek alapján három év alatt, 
évente 200, összesen pedig több mint 
600 magyar iskolakezdővel lett keve-
sebb a Felvidéken.  A magyar iskolába 
beíratott gyermekek száma azonban az 
összes iskolába beíratott gyermek szá-
mához viszonyítva csupán kisebb mér-
tékben csökkent ezen időszak alatt, 
ami arra utal, hogy a gyermekeiket 
szlovák iskolákba beírató szülők vagy 
családok körében is csökkent a gyer-
meklétszám. 2008-tól stabilizálódott a 
magyar iskolakezdők száma, és kisebb-
nagyobb eltérésekkel 2013-ig maradt a 
3600 körüli magyar iskolakezdő szám. 
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2. táblázat. A magyar tanítási nyelvű iskolában 
tanulmányaikat elkezdő diákok számarányának 
változása 2004 és 2013 között 27

A magyar 
iskola- 
kezdők  
száma  

a Felvidéken

A 25 Város és Vidé-
ke célalapterületen 
a magyar iskolakez-
dők aránya az összes 

iskolakezdő számához 
viszonyítva

2004 4 359 38,28%
2005 4 366 38,46%
2006 4 003 37,64%
2007 3 881 36,99%
2008 3 641 38,75%
2009 3 695 38,21%
2010 3 689 36,83%
2011 3 662 36,46%
2012 3 679 36,44%
2013 3 672 35,71%26  Adatok forrása: www.uips.sk, feldolgozta: 

Rákóczi Szövetség



58

   Felvidéki Magyarok, 2016-iv.

A 2004 és 2013 közti időszakban 16,64 százalékkal csökkent a magyar iskolába beíratott gyer-
mekek száma, valószínűsíthetően a demográfiai lejtmenet következményeként is. Ezt az is alá-
támasztja, hogy a magyar iskolába beíratott gyermekek számaránya az összes beíratott gyermek 
számához viszonyítva a vizsgált régiókban az elmúlt kilenc év viszonylatában csupán 2,78 szá-
zalékkal csökkent.  

4.2.  Iskolakezdési tendenciák 2014-ben és 2015-ben
2014-ben az előző évek adataihoz képest kiugró iskolakezdési adatok jelentek meg a hivata-

los szlovák statisztikai nyilvántartásban. Ezek szerint mintegy 146 fővel nőtt a felvidéki magyar 
iskolakezdők száma. A 2008-tól stabi-
lizálódott iskolakezdési adatok tehát 
újra kimutatható és látványos növeke-
dést produkált. A Szlovákiai Magyar 
Pedagógusok Szövetsége által 2015 
februárjában végzett felmérésből kide-
rült, hogy 52 fővel nőtt a magyar isko-
lába beiratkozó diákok száma a 2014-
es beiratkozási számokhoz képest, így 
a szeptemberi tényleges iskolakezdési 
adatok tekintetében emelkedés volt 
várható. A várakozásnak megfelelően a 
hivatalos iskolakezdési adatok alapján 
2015-ben is nőtt a magyar iskolakez-
dők száma 19 fővel, ami a tavalyi kiug-
ró növekedés fényében is különösen pozitív eredmény. 

A 2005 és 2008 közti kiugró csökkenést követő, 2013-ig tartó stabilizálódott időszakot követő-
en 2014-ben újra jelentős növekedési pályára állt a felvidéki magyar iskolakezdők száma, amely 
növekedés bár kisebb mértékben, de 2015-ben tovább folytatódott.

Külön vizsgálati szempont, hogy az egyes régiókban hogyan alakult a magyar iskolakezdők 
száma 2014-ben, összehasonlítva a 2013-as évvel. Azért érdemes a 2014. évi adatokat vizsgálni, 
mert amíg 2013 és 2014 között 146 fővel növekedett a magyar iskolakezdők száma, addig 2014 
és 2015 között csupán 19 fővel, így célszerűbb a nagyobb növekedés adatait részletesebben meg-
vizsgálni az esetleges következtetések levonása céljából.  
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3. táblázat. A 2014. szeptember 15-ei állapotot  
tükröző hivatalos szlovák iskolakezdési adatok 28

A magyar 
iskola- 
kezdők  
száma  

a Felvidéken

A 25 Város és Vidé-
ke célalapterületen 
a magyar iskolakez-
dők aránya az összes 

iskolakezdő számához 
viszonyítva

2011 3 662 36,46%
2012 3 679 36,44%
2013 3 672 35,71%
2014 3 818 35,71%
2015 3 837 36,14%

28  www.szmpsz.sk
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3. ábra. Magyar iskolakezdők számának változása 2004 és 2015 között

4. táblázat. A magyar iskolakezdők számának változása célalapterületenként 2013-2014-ben 29 

2013 2014 2013/14 2013 2014 2013/14
Dunaszerdahely 366 353 -3,55% Párkány 143 216 51,05%
Érsekújvár 129 137 6,20% Nyitra 23 21 -8,70%
Fülek 158 148 -6,33% Rimaszombat 377 430 14,06%
Galánta 197 191 -3,05% Rozsnyó 119 126 5,88%
Gúta 140 116 -17,14% Somorja 139 150 7,91%
Ipolyság 89 79 -11,24% Szenc 45 31 -31,11%
Királyhelmec 190 186 -2,11% Szepsi 143 141 -1,40%
Komárom 449 521 16,04% Tornalja 251 308 22,71%
Léva 15 14 -6,67% Vágsellye 119 98 -17,65%
Losonc 43 34 -20,93% Zselíz 88 89 1,14%
Nagykapos 163 166 1,84% Kassa 23 18 -21,74%
Nagykürtös 42 37 -11,90% Pozsony 34 39 14,71%
Nagymegyer 187 169 -9,63%

ÖSSZESEN 3 672 3 818 3,98%

2014-ben a pozitív előjelű, tehát a magyar iskolakezdőkben gyarapodó régiók közé tartozik 
Érsekújvár (6,2%), Komárom (16,04%), Nagykapos (1,84%), Párkány (51,05%), Rimaszombat 
(14,06%), Rozsnyó (5,88%), Somorja (7,91%), Tornalja (22,81%), Zselíz (1,14%) valamint Po-
zsony (14,71%). 

A felvidéki magyar iskolaválasztásról

29  Adatok forrása: www.uips.sk, feldolgozta: Rákóczi Szövetség



60

   Felvidéki Magyarok, 2016-iv.

Külön említést érdemel, hogy földrajzilag az ország mely régióiban találhatóak a „jól teljesí-
tő” célalapterületek. Amennyiben a dél-szlovákiai országrészt két nagyobb területre szeretnénk 
bontani, nyugati és a keleti részre, a legcélszerűbb, amennyiben ezt a „határvonalat” Ipolyságtól 
keletre húzzuk meg. Ennek értelmében a 10 gyarapodó célalapterületből 6 az ország nyugati 
felében, 4 pedig a keletiben jelentkezik. Ha a konkrét számarányokat is megvizsgáljuk, ezen el-
határolás alapján az 6 jól teljesítő nyugati célalap területén 982-ről 1152-re nőtt a magyar iskola-
kezdők száma, ezzel 170 fős növekedést produkálva a célalapterületeken, addig a keleti célalapok 
tekintetében 910-ről 1030-ra nőtt a magyar iskolakezdők száma, 120 fős növekedést produkálva. 
Megdőlni látszik tehát az a tévhit, hogy a magyar iskolakezdők gyarapodása leginkább az ország 
keleti részében élő roma lakosság demográfiai fölényének tudható be.

5. táblázat. A 2014-ben jól teljesítő célalapterületek kelet-nyugati megoszlása 

A jól teljesítő „nyugati” célalapterületek A jól teljesítő „keleti” célalapterületek
2013 2014 2013 2014

Érsekújvár 129 137 Nagykapos 163 166
Komárom 449 521 Rimaszombat 377 430
Párkány 143 216 Rozsnyó 119 126
Somorja 139 150 Rozsnyó 251 308
Pozsony 34 39
Zselíz 88 89
Összesen 982 1 152 Összesen 910 1 030
Növekedés + 170 Növekedés + 120

5. Konklúzió
Amint láthattuk, a tragikus demográfiai helyzet és asszimilációs ráta ellenére az elmúlt évek-

ben megállt a magyar iskolakezdők fogyása, sőt, az elmúlt két évben jelentős növekedést is pro-
dukált. Ez az egész magyar nemzetpolitika, illetőleg a magyar iskolaválasztást népszerűsítő és 
támogató szakmai és civil szféra sikere. Bár tudományosan nem kimutatható, hogy e siker mek-
kora részben tulajdonítható az egyes beiratkozást és iskolakezdést népszerűsítő programoknak, 
de a pozitív eredmények egyértelmű visszaigazolásai az elmúlt évek munkájának és befektetésé-
nek. Bár a magyar iskolaválasztást népszerűsítő programok hatásfoka nehezen mérhető ponto-
san, a programokkal kapcsolatban érkezett visszajelzések arról tanúskodnak, hogy különösen a 
személyes találkozások mély hatást tudnak gyakorolni a szülőkre, és a beiratkozási és iskolakez-
dési számok is azt támasztják alá, hogy a kampánynak van kimutatható eredménye.  

A felvidéki magyar iskolaválasztásról

30  Adatok forrása: www.uips.sk, feldolgozta: Rákóczi Szövetség
31  Morvai Tünde: Mit mutatnak a tavalyi beiratkozási számok? 2015. február 6. http://www.bumm.sk/
regio/2015/02/06/mit-mutatnak-a-tavalyi-beiratkozasi-szamok
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Kis faluképek a Trianon utáni évtizedekből I.
Szerző: Csáky Károly:

A huszadik század első fele, a Trianon utáni korszak a Felvidék magyar falvai számára kü-
lönösen nehéz idő volt. Hisz háborúkra, határmódosításokra, kitelepítésekre, deportálásokra 
került sor. Dúlt a jogfosztottság: az embert száműzték otthonából, megfosztották vagyonától, 
anyanyelvétől. Történészeink eme évtizedekről, a politikai viszonyok alalkulásáról-elemzéséről 
immár igen sok tanulmányt tettek közzé, megannyi munkát publikáltak.

Alábbi dolgozatomban falvaink hétköznapjaiból szeretnék felvillantani valamit. A nagy tör-
ténelem lecsapódásait megvizsgálva, választ adni arra, érzékeltetni azt,  miként élte át az adott 
közösség a sorsfordulókat; a helyi események milyen változataival találkozhatunk az egyes tele-
püléseken stb.

Garamsalló
Az első világháború Garamsallón igen mély sebeket ejtett. Amint a község egyik kis kiad-

ványában olvassuk: „Az 1914-18-as világháború csaknem az egész falu férfilakosságát fegyverbe 
szólította. A háború idején lovakat, szekereket, gabonát rekviráltak. Később a rézüstökre, sőt a 
harangokra is sor került. De minden anyagi áldozatnál fájdalmasabb veszteség volt az a 48 hősi 
halott, kiknek emlékét 1922 óta emléktábla őrzi a templomban. " (Zsigmond, összeáll., 1996, 2) 
Az itteni nagycsaládokat, hadakat szinte megtizedelték a háború frontjai. A Tóth nevűek közül 
például 6 férfi, a Veszeleiekböl 5, a Bálintokból, Kovácsokból és a Csontosakból 3-3 veszett oda. De 
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Cséplés az ötvenes években
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Kétnyelvű adókönyvecske az első köztársaság idejéből
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meghalt a Karácsonyi, Balázs, Hárs, Török, Bukó, Tar, Nagy, Vladár hadak tagjai közül is 2-2 fér-
fi. Aztán volt háborús áldozatuk a Zsigmond, Sípos, Fazekas, Terelmes, Baka, Molnár, Laszlovík, 
Varga, Majer, Pető, Kelecsényi és a Takács nevű családoknak is.

A trianoni döntés értelmében Sallót is a Csehszlovák Köztársasághoz csatolták. A húsz évet 
követő újabb visszacsatolásig is sok mindent történt a faluban. Csontos Vilmos írja falukönyvé-
ben, hogy a Trianont követő „Néhány nap múlva csakugyan kalapos cseh katonák szállták meg 
a falut, talán húszan lehettek. A bírót keresték, akivel aztán kimentek a határba, és kijelölték a 
demarkációs vonalat. Itt lesz az országhatár, mondták. Mi gyerekek a közelükbe settenkedtünk, s 
láttuk, ahogy embermagasságú karókat vernek a földbe. A karók felső végére szalmacsutakból cso-
mócskát kötöttek, hogy jól látható legyen. A karók mentén aztán elkezdték az őrségjárást, felváltva, 
éjjel-nappal.

Akinek a földjét derékon találta a demarkációs vonal, vagy azon túl esett a szántója, annak iga-
zolványt állítottak ki. Más a vonalon nem léphetett át. " (Csontos 1972, 3 l) 1919-ben magyar vö-
röskatonák árasztották el a falut, de ittlétük nem tartott sokáig. Aztán újra visszatértek a dolgos 
és keserves hétköznapok, újra beindult a munka a falu köré települt uradalmakban: az oroszkai 
cukorgyár által bérelt egykori esztergomi hercegprímási földeken, a Szeszler nagyságos úr birto-
kán, a gróf Breuner Ágoston uradalmában, az Ároki-, a Sándor- és a Mária-majorokon, no meg 
persze a néhány 20-30 holdas parasztgazda birtokain s a szétszórt parcellákban elterült földeken, 
a 3-6 holdas kisparasztok gazdaságaiban. Munkálkodtak a cselédek és a zsellérek, a részesaratók 
meg a gazdák is. Nem volt könnyű senkinek sem, de volt ebben a népben óriási kitartás és aka-
rat, élniakarás és felemelkedés utáni vágy. Szinte csoda, hogy három évvel a világégés után, az 
1921-es népszámlálás alkalmával 1458 sallóit írtak össze, s ez volt az ismert adatok szerint az 
eddigi legmagasabb népességszám. Volt életkedv a gazdákban, a református gyülekezetben. Az 
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előbbiek közül Fejes András l922-ben járgányos lovas gépét már gőzgéppel váltotta fel. De mások 
is vásároltak cséplőgépeket, például Duba András vagy Csenger Lajos, akinek már benzinmo-
torja is volt (Csontos 1972, 51). Aztán híressé vált Szvornyik Nándor sallói asztalosműhelye is. 
Bedross Endre malombérlő 1920-ban már saját maga s néhány lakos szükségletére villanyáramot 
is termelt a Szikincén, de a faluba csak 1957-ben vezették be az áramot. Az elrekvirált harangok 
helyett a reformátusok önkéntes adakozásból hat mázsa tiszta ércsúlyú harangot öntettek Buda-
pesten, s 1926-ban sor került a templom első általános javítására is.

Az 1920-as választások után új pártok alakultak, mint a Magyar-Német Szociáldemokrata 
Párt, a Magyar Kisgazdapárt, a Magyar Nemzeti Párt vagy a Köztársasági Földműves Párt. A 
legtöbbnek Sallóban is volt bázisa. S megalakult itt a Kommunista Párt is, lévén a faluban több 
szegényebb ember, akik szociális érzékenysége utat nyitott a munkásmozgalmi eszméknek. A 
párt titkára Laszab Ferenc volt, aki részt vett a spanyolországi mozgalmakban is. Nem volt ritka 
errefelé az uradalmi birtokokon kirobbant nyugtalanság, az aratósztrájk sem. A harmincas évek 
válságos időszakában pedig néhányan (Balázs Vince, Kassai Vilmos, Búcsi Elemér) nyugatra, 
Franciaországba vándoroltak munka után.  

A faluban 1927-ben Hitelszövetkezet létesült, 1932-ben pedig megépült a Fogyasztási Szövet-
kezet reprezentatív  háza. Működött a községben a Hanza, az SZMKE, tevékenykedtek a szín-
játszók, az énekkar s a zenekar is. A kulturális élet mozgatói voltak a református lelkészek és a 
református egyház által fenntartott iskola pedagógusai, mint például a sokak által nagyra be-
csült, Teleky Miklós és az évtizedeken át itt oktató Nagy Pál. Teleky Miklós vezette az országos 
hírű Garamsallói Református Földműves Énekkart, amely a húszas években sorra aratta sikereit, 

Faluképek a Trianon utáni évtizedekből

A II. világháborúban elesettek emlékére



65

   Felvidéki Magyarok, 2016-iv.

s 1931-ben, a lévai országos rendezvényen, a Szlovenszkói Magyar Dalos Ünnepen 2. helyezést 
ért el.

Az 1938-as visszacsatolástól a második világháború végéig
1938 második felében feszültebbé vált a helyzet a két állam, Magyarország és a Csehszlovák 

Köztársaság közt. A határzónában már előbb is érezhető volt némi mozgolódás, a szokásostól 
eltérő megnyilvánulás. Sallóba is vezényeltek a távolabbi falvakból munkaszolgálatosakat, akik 
lövészárkokat ástak, vasbeton bunkerokat építettek. Fegyveres összecsapásokra azonban nem 
került sor.

1938. november 8-án Garamsallót is visszafoglalták a „magyarok”. Igaz, nem az előre elkészí-
tett díszkapun jöttek, mert „eltévesztették” az utat, de végül is megérkeztek a községbe. Csontos 
Vilmos visszaemlékezéseiben olvassuk ezzel kapcsolatban az alábbiakat: „Ujjongott a falu. Nov-
ember nyolcadika volt. Déltájban érkezett községünkbe a magyar hadsereg. Öregemberek kereked-
tek táncra, amikor megszólalt a honvédbanda a Fazekaspiacon.” (Csontos 1972, 137) Megalakult 
a Községi Nemzeti Tanács, és Zsigmond István lett a bíró. Tudjuk azonban azt is, hogy az első 
köztársaság rebelliseit, a földosztó agrárpártiakat és a kommunistákat nem nézték jó szemmel 
az anyaországiak.

A visszacsatolás után a szegénység okozta problémák nem oldódtak meg. Mint az egykori hely-
zetjelentésben olvassuk: „A leszegényedést csak növelte, hogy a napszámbér mind alacsonyabbra süly-
lyedt. Egy pengő nyolcvanat, a kaszálásért két pengőt fizettek a munkásoknak.” (Csontos 1972, 140)

Faluképek a Trianon utáni évtizedekből
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Garamsallónak 1940-ben 1021 lako-
sa volt, ebből írni-olvasni tudott 862, 
a felnőttek közt pedig 30 analfabéta is 
akadt. A reformátusok száma 667, a ka-
tolikusoké 333, az evangélikusoké 17, az 
izraelitáké pedig 4 volt. A lakosság 99,5 
%-a magyar anyanyelvűnek vallotta ma-
gát. A már régóta működő Szlovenszkói 
Magyar Kultúr Egyesület nevet cserélt, 
s Széchenyi Magyar Kultúr Egyletként 
működött tovább. Tagjai színdarabokat 
tanultak, zenekart alakítottak. 1941-ben 
„távbeszélő" és távíró létesült a faluban, 
1942-ben új községházát építettek. Mie-

lőtt a nép egy kicsit újra talpra állott volna, megint jöttek a katasztrófák: a háború és a nyilas-
uralom. A régi jegyzőt, dr. Kara Lajost leváltották, összeszedték és elvitték a kommunistákat, 
elhurcolták a falu két zsidó családját is. A nyilasuralom alatt a terror áldozata lett Karácsonyi 
Lajos és Karácsonyi András, Gál Ernő, Molnár Géza és Tar Gyula.

A második világháború újra sok sallói 
áldozatot követelt. A templomban elhe-
lyezett emléktáblán huszonöt helybeli 
polgár neve szerepelt, közülük a fronto-
kon tizenhatan pusztultak el. A község-
ben és annak környékén hatalmas ütkö-
zetekre került sok. A falu lakosságát ezért 
egy hónapra evakuálták innen. A harcok 
ideje alatt a községi temetőben mintegy 
120 orosz katonát temettek el, a néme-
tek pedig elszórtan kerültek elföldelésre. 
Mint azt Csontos Vilmos megörökítette 
könyvében, a háború után „A faluban 
egyetlen aprójószág sem maradt . (...) Néhány kutya és macska lézengett lesoványodva, amikor 
visszatértünk a faluba. Egy-két tehén, esetleg beteg ló volt a falu összes igavonója. Keservesen indult 
a szántás-vetés is, s ha már vetni lehetett volna is, nem volt mit vetni. " (Csontos 1972, 236)

Az 1945 utáni évek
A második világháború végével Garamsallón sem fejeződött be a katasztrófák sora. Azon kí-

vül, hogy csökkent a lakosság száma s tönkrement a birtok, a kevéske vagyon, az itteni magyarok 
jövője is teljesen kilátástalanná, reménytelenné vált. Hisz hontalanokká lettek: elveszítve állam-
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polgárságukat, megfosztva az anyanyelv használatának jogától.
A falu ismét Csehszlovákiához tartozott. A bíró helyett komiszárt neveztek ki  Jozef Horniak 

személyében, aki az első köztársaság idején Észak-Szlovákiából telepedett a községbe. Helyet-
tese Vacho Jozef lett, aki nyomban vendéglőt nyitott. Aztán jött a deportálás, a reszlovakizáció 
és a kitelepítés. A községi krónika szerint Csehországba mintegy 42 családot deportáltak kény-
szermunkára. Ők általában a szegényebb réteghez tartoztak, s időközben hazaszöktek a messzi 
idegenből, vagy 1948 után tértek vissza. Magyarországra 34 családot telepítettek át, elsősorban 
Tolnába és Mór községbe. Helyükbe ugyanannyi szlovák család érkezett Szarvasról, de ők sokkal 
népesebbek voltak. Az itt csak „tyirpákoknak” nevezett anyaországiak szegényesen érkeztek, s 
egy sem volt köztük igazi gazda, nem úgy, mint a Sallóról kitelepítettek közt.

Popély Árpád tanulmányából tudjuk, hogy Garamsalló is szerepelt a Lévai járás ama 37 községe 
közt, amelynek magyar lakosságát kitelepítésre szánták. Ugyancsak ott volt a 66 reszlovakizandó 
község közt is. Popély adatai szerint az itteni reszlovakizáltak száma 206 volt; deportáltak 50 
személyt; Magyarországra telepítettek 122 sallóit, 55 pedig oda menekült. (http://www.hhrf.org/
kisebbsegkutatasok/kk2003 01)

A sallói magyarok deportálását örökíti meg az a jegyzőkönyv is, melyet 1946. dec. 21-én a 
pozsonyi magyar meghatalmazott hivatalában vettek fel. Csontos Vilmos asztalosmester, író, 
garamsallói lakos így vallott: „A zselizi járásban levő Garamsalló községet december 17-én zárták 
körül, és a magyarok munkára való elszállítása 19-én fejeződött be. Összesen 44 család került el-
szállításra. A kidobolásnál nyíltan áttelepítésről, nem pedig közmunkára való elvitelről beszéltek, 
bár a kijelölés közmunka behívóval történt.

Csontos István 60 év körüli beteg ember a vonatban meghalt, és Párkánynál tették ki. 
Garamsallótól 30 km-re.

Faluképek a Trianon utáni évtizedekből
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Garamsallóról a csendőrök Kisölvedre 
mentek, ahonnan 19-én 20 családot szál-
lítottak el. A csendőrök borozgatás közben 
azt mondták, hogy 18-a után szabadságra 
mennek, és az áttelepítést január 6-a után 
fogják folytatni. " 

Csontos Vilmos falukönyvében az erő-
szakos reszlovakizáltatás furcsa eseteiről 
is számot ad. „Hogy mennyire a soviniz-
mus uralkodott, arra egy jellemző esetet 
kell elmondanom. Laszab Ferenc a har-
mincas évek derekán elment Spanyolor-
szágba, s kilenc év múlva, a háború végén 

mint szovjet kapitány tért vissza a községbe. Most szülőfalujában szeretne megpihenni. Amikor híre 
jött, hogy aki reszlovakizál, vagyis szlováknak vallja magát, azt nem telepitik ki, Ferenc bácsit is 
elhívatták a komiszár elé, ahol egy Zselízről jött fiatal párttitkár felszólította, hogy reszlovakizáljon, 
akkor a kommunista pártba is beléphet... Ferenc bácsi   --    mindenki Ferenc bácsija -- aki az inter-
nacionalizmust évtizedeken át szívta magába, megbotránkozva válaszolta; - Mit beszélsz öcsém? 
Soha! Az eset annyira felkorbácsolta idegeit, hogy a kitelepítéskor egyik ismerősével átvitette hol-
miját (a határon -Cs.K. megj.), maga pedig illegális úton hagyta el az országot. Amikor e sorokat 
írom, Börzsönyben él, Magyarországon. " (Csontos 1972, 242)

Salló lakossága 1948-ra 964-re csökkent. Ez a csökkenés innentől folyamatos, annak ellenére 
is, hogy a magyarság újra visszakapta jogait: 1950-ben megnyílt Sallón is a magyar iskola, meg-
alakult a Csemadok, s lassan gyógyultak a háború meg az azt követő időszak sebei. A lassú esz-
mélés után a magántulajdonnal rendelkező polgárok 
csak nehezen nyugodtak bele az újabb megpróbálta-
tásba: földjeik erőszakos elkobzásába. Elvették a leg-
jobb gazdák, a Zsigmondok, Törökök, Mészárosok, Fe-
jesek földjeit, akiket kulákoknak nevezett a végrehajtó 
hatalom. Ezek földjein alakult meg aztán a szövetkezet, 
az uradalmi birtokokon pedig az állami gazdaság. Né-
hány év után az új helyzetbe kénytelen volt belenyu-
godni a sallói lakosság is, s a polgárok újra megtalálták 
helyüket a mindennapok forgatagában. Lassan felesz-
mélt az itteni református gyülekezet is, bár soraikat az 
idő igencsak megnyirbálta. Lélekszámuk 427-re csök-
kent, de a hívek összefogásával, önkéntesen felajánlott 
segítségével 1959-re kijavították templomuk háború 
okozta sérüléseit.

Faluképek a Trianon utáni évtizedekből
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Nagycsalomja
Nagycsalomja XX. századának első felét is a változások, a nagy átalakulások, az események 

sokasága, a megrázkódtatások, a sorsfordulók gyakorisága jellemzi. Mindezek valamennyi te-
lepülés számára egyaránt jelentettek örömet és bánatot, fellendülést is visszaesést, reményt és 
reménytelenséget. Az eseményeket azonban minden közösség egy kicsit más-más módon élte 
meg, mindenki a maga lehetőségein belül próbált eligazodni és megoldást keresni a nem min-
dennapi káoszokban, rendkívüli helyzetekben, történelmi-politikai változásokban. A lecsapódá-
sok eredményei pedig máig hatóak, a jelenben is érzékelhetőek.

A nagycsalomjai falukép jobb megértéséhez jó anyagokat szolgáltatnak a különféle statisztikai 
és a levéltári adatok, a recens közlések, visszaemlékezések stb. 1912-ben tették közzé az ország 
1910-es népszámlálási adatait. Csalomjának ekkor 685 lakosa volt, akik közül 680-at magyar-
nak, 5-öt szlováknak (tótnak) tüntettek fel. Vallásfelekezetileg így oszlott meg a lakosság: római 
katolikus 536, görögkatolikus 6, református 4, evangélikus 126, görögkeleti 1, izraelita 12.  Írni 
és olvasni tudott 432 személy. A lakóházak száma 126 volt, ebből kő- vagy téglaház 2, kő- és 
tégla alapon vályog- vagy sárfallal épült ház 105, vályog- vagy sárház 10. Cseréppel, palával 
vagy bádoggal fedtek 37, zsindellyel vagy deszkával 19, náddal vagy zsúppal 74 házat. 1930-ban 
a 768 csalomjaiból 577-et magyarként, 152-t szlovákként tartottak nyilván, zsidónak pedig 1 
jelentkezett. A katolikusok száma 623, az evangélikusoké 135 volt. Nyilvánvaló, hogy a fenti két 
népszámlálásra a nagypolitikai egyaránt rányomta bélyegét. 
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Élet Trianon után
A Trianon utáni állapotokról a helybeli krónikákban is olvashatunk. 1919-ben „egy ködös és 

sáros januári estén énekszó mellett jöttek be a községbe a legionistáink. Az alapiskolában lettek 
elszállásolva. A nép nem tudta jövetelüket, és kíváncsian szemlélte a tollas-kalapos olasz legio-
nistákat” – írta krónikájában 1927-ben a falu tanítója, Bottka József. A  községet aztán elfoglal-
ták a cseh katonák, vagy ahogy a krónikás Pölhös Vince említi: „A megszálló cseh légiók 1919. 
január 11-én  szombat du., 4 órakor jöttek a falunkba”. 

Nemsokára a magyar vöröskatonák foglalták vissza egy időre a községet. A Balassagyarmat 
melletti Nyírjesből ágyúlövedékeket is kapott a falu. Mint Bottka József írta: „A bolsevik betörést, 
lövöldözést nagy borzalom között élte végig a lakosság, mert a kölcsönös ágyúzás és gépfegyvertü-
zelés kereszttüzében volt. Sokan el is menekültek. Különösen az asszonynépség a gyermekekkel a 
távolabbi községben élő rokonokhoz”.

Az elcsatolás után Csalomja Csehszlovákiához került. A helyenként 5-6 méter széles, 2-3 mé-
ter mély, itt-ott kis szigetecskéket is kialakító Ipoly határfolyó lett. A falu határának egy része, 
mintegy 957 kat. hold és 800 négyszögölnyi terület azonban a folyó másik oldalán maradt. A 
kettős birtokosságról szóló rendelkezés viszont még meghagyta ezt a tulajdont, s a gazdák átjár-
hattak földjeikre, a termést haza is hozhatták. A gazdák átjárását a falu Ipolyon túli területeire 
a gázló  és a hidak  biztosították. Az első világháború után a mederhíd mindkét oldalán őrbódét 
állítottak fel, s csak Hatérszéli útigazolvánnyal (Pohraničná cestovná legitimácia) lehetett azon 
átkelni. A határőrök, fináncok bejegyezték az átkelés és visszatérés idejét stb. Az igazolvány-
ban szerepelt, hogy ki mivel, milyen fogattal, munkagéppel, hány családtaggal jogosult átkelni 
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a folyón túli földjeire, ahonnan termé-
szetesen a termést is áthozhatta. Határ-
széli igazolvány többek közt megillette 
azt, aki „életszükségleteinek beszerzése 
okából kénytelen többször vagy rendsze-
resen a határt átlépni“, de azokat is, akik 
„Hivatásuknál, foglalkozásuknál fogva, 
alkalmaztatási viszonyból vagy létfeltételi 
indokokból tekintetbe jönnek“ (lelkészek, 
kántorok, egyházfiak, orvosok, a gazdák 
családtagjai, alkalmazottai, cselédei, idő-
szaki munkások, halászok, pásztorok, 
kocsisok, szülésznők, az elszakított plé-

bániák vagy filiák hívei stb.).
Az új államban érvényesült a kétnyelvűség: ilyenek voltak a nyomtatványok, megmaradt a 

magyar iskola, működhettek a magyar pártok is. 1920-ban a községről Csehországban készült 
egy képes levelezőlap is. (Bottka, 1927) 1923. május elején megalakult a településen az Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület. 1924-re pedig felépült a kaszárnya, az idegenből hozott csendőrök otthona.

1924-ben további földosztásra került sor, s a következő évben elkészült a falu újabb kataszteri 
térképe. Az Ipolyon túli dűlőket bemutató térképrészletek a Nógrád Megyei Levéltárban látha-
tók. Ezek legtöbbje akkor már igen kis parcellákra felosztott földterület volt. A egykori úrbéresek 
legelőjét többek közt Madách Emánuel, Grosschmidt Károlyné, Madách Alice, gróf Fáy Arnold, 
Bolgár János, illetve az alábbi családok birtokolták: Kiss, Vanda, Pölhös, Kovács, Bugyi, Bella, Tóth, 
Cseri, Nagy, Varga, Vincze, Mészáros, Dénes, Fábián, Majer. Köztük több dejtári gazda is akadt. 
Az Ipolyon túli réteken szintén nagyobb területtel rendelkezett Madách Emánuel, Grosschmidt 
Károlyné, Madách László, Madách Alice, de volt itt tulajdona a következő gazdáknak is: Bacso, 
Varga, Tóth, Balázs, Mészáros, Kovács. A Homoktó dűlőben a már említett nagyobb birtokosokon 
kívül földtulajdonnal rendelkezett a zsidó Schwartz Mór és Kiss Gyula molnár, s  további birto-
kos családok voltak még a Pölhösök, a Bugyik, a Bellák, a Tóthok és a Cserik. Legtöbbjük azonban 
már nem csalomjai illetőségű volt. Vörösharaszton Kohn János  zsidón és  a Pölhösökön  kívül 
földdel rendelkezett még néhány olyan család, mint a Hegedűs, a Fábián,  a Varga  és a Dénes. A 
Nyárás  kataszterében a Tóth, Veszlík, Pölhös, Nászali, Vanda, Szölszki, Nagy családokat találjuk. 
A Lókos mellett nagyobb birtoka volt Schwartz Mór zsidónak, az Itatónál és a Mélyvölgyben 
Bolgáréknak, a Lőrinci út mellett és Dinnyésben pedig az alábbi nevűeknek: Vanda, Pölhös, Páldi. 
Ugyanezen a területen volt az Irtás nevű dűlő is. 

Az 1925-ös földreform következtében felosztás alá került a báró Majthényi és a Kondor-féle 
birtok. Földhöz jutott többek közt Korcsok János, Kulifaj András, Rados András, Majer Lajos, 
Veszlik József, Vincze István, Zachar István, Korcsok György, Tóth Mihály, Balázs László, Keresztes 
János, Kúkel Imre és mások (Pölhös 1955, 61).
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Érdemes beletekintenünk a Nagykürtösi Állami Levéltárban őrzött további csalomjai körjegy-
zőségi és községi hivatali iratokba is. Itt csak néhányat áll módunkban ismertetni. Közülük a 
Kégl-féle iratokkal külön foglalkozunk.

1930-ban a helybeli állami szlovák elemi  iskola a Szlávák Liga iskolai bizottságától (Školská 
matica Slovenskej ligy) kapott levelet, melyben figyelmeztetik, hogy a Fábián Mihály házában 
elhelyezett intézmény nem fizette ki a bérleti díjat. Erre Gažo Dezider igazgató válaszol, amiből 
kiderül, hogy a bérlet lehetősége tovább úgy sem áll fenn, ezért a faluközpontban új épületet 
akarnak vásárolni 100 000 koronáért, s ehhez építenének hozzá még egy helyiséget. (44/930)

Megmaradt az iratok közt több községi képviselőtestületi jegyzőkönyv is. Ezekből tudjuk, hogy 
1936-ban  például az alábbi összetételű bizottság irányította a falut: Nagy László elnök, Kiss And-
rás körjegyző, Pohánka Mihály, Sulyan György, Keresztes András, Balázs László, Vanda Ágoston, 
Cibula Mihály, Pölhös Lajos, Korcsok Vince, Gál József és Juhász Jenő tagok. 

1927-ben került Csalomjára az első rádió. 1933-34-ben felépült az evangélikus templom, 1934-
ben az új iskola, majd 1936-ban a szlovák, az ún. ligaiskola is, s orvos települt a faluba. 1932-ben 
a hívek kifestették Ádám Gyula rozsnyói művésszel a Magyarok Nagyasszonya templomot.

A parasztember évtizedekkel ezelőtt is megőrizte legfontosabb iratait: az adásvételi szerződé-
seket, az öröklést igazoló bizonylatokat, az adókönyvecskéket és adóíveket, a különféle igazolvá-
nyokat stb. Ezek a láda- vagy asztalfiában, a padlásra tett katonaládákban, a szekrények mélyén 
vagy kis kofferekben maradtak meg. Sajnos, lassan-lassan sok minden kidobódik, a szemétre 
kerül, vagy örökre elrejtőzik. Csalomján a Pölhös család egyik ágának ilyen hagyatékát Pölhös 
Vendel őrizte meg. Jó lenne, ha a nála található s az azokhoz hasonló iratokból – megfelelő ga-
rancia esetén – minél több dokumentum, de legalább azok fénymásolata kerülne be a Falumúze-
umba, hogy az utókor is megismerhesse valamiképp az ősök iratokkal is bizonyítható keserveit, 
sikereit, mindennapjait. A falukép színésítése végett lássunk most legalább néhányat a hajdani 
aprónyomtatványokból.

Az első köztársaság idejéből fennmaradt egy politikai pártbeli tagságot igazoló dokumentum 
is. Az Országos Keresztényszocialista Pártról van szó, melynek 1924. évi  63426. számú Tagsági 
jegyét (évi tagdíj 12 korona) Pölhös István Szögi nevére állították ki. A párt főtitkára ekkor Varju 
József, elnőke Dr. Lelley Jenő nemeztgyűlési képviselő volt. Talán őket is fogadta egykor körútjaik 
alkalmával Kégl Elemér csalomjai udvarházában. 

A két háború közti időben a Csehszlovák Köztársaságban még minden dokumentum, okirat 
kétnyelvű volt. Akárcsak Pölhös Lajos és felesége, Péter Rozália fennmaradt Adó könyvecskéje 
(Berná knižka) 1928-ból. Érdemes itt megjegyezni, hogy 1929-ben  az Ipolysági Takarékbank 
R.T. (Šahská sporivá banka Úč. Sp./ Ipolyságer Sparbank) Pölhös Lajos úrnak Nagycsalomjára 
csak magyar nyelven írta az alábbi szöveget: „Ezennel igazoljuk, hogy a mai napon lefizetett  
dr.Ladányi-Schwarcz Mór örökösei számla javára Kčs. 50,000, azaz:Ötvenezer čsl. koronát Tisz-
telettel: Ipolysági Takarékbank R.T.“  Kétnyelvű az 1936-os Adólap  is, melyeből kiderül, hogy 
tulajdonosa 48 korona földadót, 61 korona házadót, 8 korona forgalmi adót fizetett.
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Kégl Elemér harca a csehszlovák hivatalokkal
A jónevű Bolgár-családba nősült be 1910-ben a Mezőőrsön született (1881), később győri 

illetőségű Kégl Elemér gazda, tartalékos katonatiszt. Bolgár János lányát, Ilonát vette feleségül, 
s 1916-tól a nagycsalomjai birtokot irányították, a mintegy 450 holdas területet művelték. Kégl 
sokoldalú és tájékozott magyar ember volt: az első világháborúban hadnagyként harcolt az olasz 
fronton, publikált mezőgazdasági szakcikkeket, foglalkozott madármegfigyelésekkel, vezetője 
volt az ipolynyéki székhelyű vadásztársaságnak; írt a Prágai Magyar Hírlapba, kiterjedt baráti és 
széleskörű társadalmi kapcsolatai voltak. Csalomjai otthonában több felvidéki magyar politikus 
és külföldi előkelőség is megfordult. Ő volt az, aki kiépíttette a csalomjai Ipoly-hídtól a szilárd 
burkolatú utat a dejtári vasútállomásig stb. A felvidéki hivatalokkal azonban az államfordulat 
után sorozatos összetűzésbe került, mígnem kiutasították őt az országból. A visszacsatoláskor 
aztán a bevonuló magyar katonákkal tért újra haza Csalomjára. Nevezték őt kollaboránsnak, a 
köztársaság bomlasztójának, fasisztának és nyilasnak is. Az igazság eldöntése, az ellentmondásos 
ügyek tisztázása nem e munka feladata. Csupán néhány levéltári anyagot, sajtócikket teszünk itt 
közzé, melyek tükrözik az akkori közállapotokat, a felvidéki helyzetet is.  

A Prágai Magyar Hírlap  1929. jún. 20-iki számában Kégl (Kégly) Elemér A kisebbségek hely-
zete Beneš-expozéjában és –  a valóságban címmel írt egy terjedelmes cikket. A szerző, cáfolva a 
külügyminiszter állításait, saját helyzetét hozta fel példának. Így ír  minderről:„1919. év őszén 
háromszor egymásután elfognak és elhurcolnak Besztercebányára, ahol egy hétig (...) vagyok be-
csukva, majd Komáromban és Pozsonyban magam mosom fel cellámat, végül 55 napi fogság után 
ejtik a vádakat. Ezalatt itthon a propagacsna emberei vagy háromszor házkutatást rendeznek...“ 
Majd elmondja, hogy illetőségét megsemmisítették, negyedévenként kiutasítják őt az országból, 
csehszlovák állampolgárságért hiába folyamodik 1920 óta. Útlevelet nem kap, holott birtokának 
fele a magyar oldalon fekszik. 

Hogy Kéglt a csehszlovák hatóságok szemmel tartották, az egészen biztos. Konkrét dolgok-
ról, a „köztársaság ellen elkövetett bűneiről“ azonban sosem olvashatunk az iratokban. 1930-

ban a kóvári határőrség parancsnoka, 
Pivovarnik  azt jelenti feletteseinek, hogy 
Szent István napján Csalomján az evan-
gélikusokon kívül senki sem dolgozott. 
A templomban szentmisét tartottak, 
ahol családjával és Schvartz Tivadar fes-
tőművész barátjával Kégl is megjelent 
magyaros viseletbe öltözve.  (138/1930) 
Ugyancsak ez évben jelenti a járási csend-
őrparancsnok a megyei illetékesnek, 
hogy Kégl  a határmenti útiigazolvánnyal 
naponta átlép a magyar oldalra, s nincs 
kizárva, hogy ott az ország számára nem 
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kívánatos elemekkel élő kapcsolatot tart. Szent István napján nem engedi dolgozni alkalmazot-
tait, külföldi vendégek járnak hozzá, köztük egy angol újságírónő is.  Gyanús elem, de konkré-
tabb bizonyítékok nincsenek ellene.  (976/1930. Prez.) 

1930-ban a falu körjegyzője ( Kišš) is ad róla egy terjedelmes jelentést, melyben leírja, hogy 
Kégl nemcsak a munka végett jár a túloldalra, hanem postájáért is a szomszéd falu, Dejtár vasút-
állomására. Baráti kapcsolatot tart az ottani tisztekkel, s gyakran jár Balassagyarmatra, a megye-
házára is.  Jó barátságban van Sáska Dezső járási főszolgabíróval és Pályi Pál főispánnal. Szerinte 
Kégl nem lojális a csehszlovák államhoz, gyakran ad cikkeket a külföldi sajtónak, melyekben 
bírálja az ország vezetőit, megszégyeníti a hazát. 1926-ban részt vett Balassagyarmaton a főis-
pán beiktatásán is. 1927-ben meggyalázta a helyi tűzoltók szlovák feliratos jelvényét. Bensőséges 
kapcsolatban van a Nemzeti Keresztényszocialista Párt és az ellenzéki pártok képviselőivel, akik 
körútjaik alkalmával mindig megállnak nála, de részt vesz ő is nagygyűléseiken, például Ko-
máromban, Losoncon és Ipolyságon.  1930-ban felelősségre vonta Rábay László tanítót, hogy a 
magyar gyerekekkel az országot dicsőítő színdarabot tanított be. (23/1930. Prez.) 

1932-ban azt jelenti a járási rendőrparancsnok, hogy megjelent az irredenta Kéglnél az ismert 
„magyarofil“  angol írónő, utazó, Miss Enid Hudson. (374/1932./Prez.) Ezekután Kéglt azzal tá-
madják, hogy az 1919-ben kapott magyar útlevelét (1916-tól nagycsalomjai lakos volt, tehát 
itteni illetőséggel rendelkezett) nem hosszabíttatta meg. Fellebezéseit, állampolgársági kérelmeit 
azonban sorra elutasították, mígnem az országból is kitoloncolták. Erről Az Est és a Prágai Ma-
gyar Hírlap  egyaránt írt.  Az utóbbi csaknem egész oldalas beszámolót közölt Az állampolgársági 
front újabb áldozata – Kégl Elemér nagycsalomjai földbirtokost szuronyos csendőrök kitoloncolták 
a magyar határra  címmel. Mint írják: „Az új államhatár itt is kellemetlen következményekkel 
járt, mert kettészelte a birtokot, s ezáltal sokszor leküzdhetetlen akadályok tornyosultak a gazda-
ság vezetése és a termés értékesítése elé.“ Mint a továbbiakban olvassuk: „Épületes látvány lehetett, 
amikor egy ártatlan, köztiszteletben álló lojális polgárt, a vidék rajongásig szeretett földbirtokosát, 
a vidék szegény  adósainak konvenciós váltóaláíróját a faluk uccáinak jövő-menői és a mezőkön 
dolgozó munkások szeme láttára szuronyos csendőrök kísérik a határhídra.“  Közli a lap Kégl egy 

korábbi Nyilatkozatát is, melyben egye-
bek mellett ez áll: „1919. évi február 2-án 
Pokorny Teodor 34. csehszlovák-olasz 
légióezredbéli hadnagyot és sok legényét 
életem kockáztatásával megmentettem a 
fölkoncolástól. /.../ 1919. évi május 26-án, 
a bolseviki áttöréskor egy súlyosan sebe-
sült csehszlovák közlegényt, aki nálam 
keresett oltalmat, elrejtettem, és amint le-
hetett, saját hintómon a balassagyarmati 
kórházba szállítottam.“(1932. aug. 13.) A 
nyilatkozatban még több olyan cseleke-
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detről is olvashatunk, amely Kégl emberségét, a más nemzetiségűek iránti szolidaritását fejezi 
ki. Mindezt a község akkori bírója, Nagy László is igazolta. Ám hiába volt minden, a magyar 
földbirtokos állításait kiforgatták, megcáfolták: a hivatalokban, a bíróságokon, de még a kor má-
sik magyar lapjában, a Magyar Híradóban is (1932.aug.28.). Egyszer érdemes lenne kideríteni, 
mi is volt hát az igazság valójában! Annyit azonban addig is elmondhatunk, hogy a kettős bir-
tokosság ügyeinek rendezése és  a határigazolványokkal való „szabad átkelések“ Kégl idejében 
bizony nem mindig mentek zökkenőmentesen. Az illetékesek ahol csak lehetett, nehezítették 
az új határ átlépésének lehetőségét. 1930-ban a Határátkelés problémái címmel az ipolysági A 
Hét című lap is közölt egy elgondolkodtató hírt, amely így szól: „A Kékkői járásban vasárnap és 
ünnepnap a határátkelési bizonyítvánnyal rendelkezőket nem engedik át magyar területre azzal az 
indoklással, hogy magyar helyen magyar istentiszteletet hallgatni mennek az emberek“. Tették ezt 
annak ellenére, hogy az igazolványokban is benne volt, mire jogosították azok tulajdonosaikat. 
Többek arra például, hogy a hívő ember vallási szükségleteinek kielégítésénél is igénybe vehes-
se az okmányt. A cikk szerzője megjegyzi továbbá, hogy a Kékkői  járásban az akadályoztatást 
annak ellenére is megtették, hogy a járási főnök papi ember volt. Aztán azt is hozzáfűzik a nem 
ritka jelenséghez, hogy itt-ott a földművesek is akadályoztatva vannak az átkeléseknél, pedig a 
„kóvári és nagycsalomjai gazdáknak magyar terőleten vannak a szőlői, gyümölcsösei“. (A Hét, 
1930.VI.28., II. évf. 27. sz. 2.p.) S bizony a jó gazda ünnepnapon is kinéz gyümölcsösébe, szőlő-
jébe. Már csak azért is, hogy szemügyre vegye a termés alakulását.

A visszacsatolás
Magyarország revizionista törekvéseitől tartva, a csehszlovák szervek errefelé is erősítették az 

országhatárt. Az Ipoly menti határfaluban, Nagycsalomján is építettek betonbunkereket,  úgy-
mond „védelmi célból”. Igaz, az utóbbira csak 1937-ben került sor. A krónikás így ír minder-
ről: „A magyarországi revíziós mozgalmak miatt a csehszlovák honvédelmi miniszter elrendelte az 
egész határmentén építendő betonerődök építését. Így falunk határában is építettek hat erődöt és 
egy tankakadályt az Ipoly parton.” Egész pontosan 1937-ben és 1938 tavaszán került erre sor. Öt 
erőd a határba, egy a Kassaiék kertjébe, a tankakadály pedig a hídfeljáróhoz került. Ám, mint a 
továbbikaban olvassuk: „a problémák békés megoldása révén nem voltak az erődítmények haszná-
latban, és 1938-39-ben, a Magyarországhoz való visszacsatolás után felrobbantották azokat, csak 
a Kassaiék kertjében nem lehetett, mert ez veszélyeztette volna a közeli házakat”. Tehát az utóbbi 
„műemlék” ma is áll. 

1938. november 8-án bevonultak a községbe a magyar katonák; Nagycsalomját visszacsatolták 
Magyaroszághoz, Nógrád megye s a Balassagyarmati járás része lett. 1939. március 11-én sor ke-
rült a képviselőtestület alakuló közgyűlésére. Ezen jelen volt dr. Debreczeny Márton főszolgabíró, 
Deák Ferenc körjegyző, Nagy László községi bíró, Kelemen János törvénybíró; Kassai Gábor, Kakas 
János, Balázs István, Pölhös Lajos, Petressél János, Kégl Elemér, dr. Szánthó Elemér, Kiss Vince, 
Gemer István, Balázs Vince, Vanda Vince, Pölhös Vince, Czibulya Mihály és Gemer László képvi-
selőtestületi tagok. A főszolgabíró az ülésen többek közt az alábbiakat mondta: „Húsz év kemény 
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megpróbáltatása után az isteni igazságszolgáltatás lehetővé tette számunkra, hogy elrabolt felvi-
déki véreinkből egymillió magyart ismét testvéri szeretettel ölelhetünk keblünkre. A rossz álmok-
nak vége. A cseh elnyomó uralom összeomlott, és a magyar honvédségünk diadalmas bevonulása 
után ismét magunknak mondhatjuk azt a földet, amely ezer év véráldozatának jogán minket illet.” 
1939-ben kiadták a község új szabályrendeletét is. Eszerint a községi segédszemélyzet  sorában 
volt: egy segédjegyző, egy kisegítő, egy községi szülésznő, egy húsvizsgáló, egy halottkém, egy kisbí-
ró, egy éjjeliőr, két mezőőr és egy tűzoltóparancsnok. A községi bíró és törvénybíró évi tiszteletdíja 
100 pengő volt; a szülésznőnek 600, a kisbírónak és az éjjeliőrnek 250, a két mezőőrnek 700 
pengő járt. Megalakult rövidesen a faluban a Leventeegyesület, működtek a katolikus körök: a 
Leány- és Legényegylet, bekapcsolódtak a Gyöngyösbokréta-mozgalomba stb. 1943-ban  a faluban 
4 telefon volt: Kégl Elemér földbirtokosnak, Kiss Gyula malomtulajdonosnak, a körjegyzőségnek és 
dr. Szantd Elemér körorvosnak.

 Sajnos, a második világháború Csalomja mindennapjait, az új magyar életet is beárnyékolta. 
Bár összeírták és támogatták a hadirokkantakat (Kúkel Imre, Rados István, Sulyan György, Varga 
Pál, Veszlík Bertalan, Vincze Gábor), elkészült a hadbavonultak  (Kecskés László, Gózan Imre, 
Polyák József, Gere József, Sulyan László, Varga Lajos, Gemer József, Vincze László, Valusz Sándor, 
Sulyan András, Kovács Ferenc, Okolenszki Lajos, Kövesdi Vince, Majer Lajos, Vincze Sándor, Bella 
János, Tóth Sándor, Pásztor Lajos, Korcsok György, Balik András, Veszlik Vice) támogatási listája, 
a sok-sok sebért, a családok  erősszakos szétszakításáért, a megnyomoríttatásért és a háborúban 
elveszett életekért nem lehetett az embereket kárpótolni.

Sok-sok szenvedés érte a világháború éveiben a nagycsalomjai zsidókat is.  Az 1941. évi nép-
számlálás szerint Csalomján 781 fő élt, ebből 8 zsidó származású volt. Közülük a koncentrációs 
táborok áldozata lett Kalmár Dávid üzletes, vendéglős, aki igen közkedvelt ember volt a faluban, 
továbbá Kalmár Dávidné Schweitzer Malvin és Rauschwerger Sándorné Kalmár Irén. (Szederjesi 
– Tyekvicska, 2006: 229)  

A templom  előtti kertben látható az a világháborús emlékmű, melyet Deák Ferenc körjegyző 
tervezett, s eredetileg az első világhábo-
rúban elesett hősök tiszteletére emelték. 
A kétlépcsős beton talapzaton  áll az 
ugyancsak két részből kiképzett szürkés 
műkőoszlop, melynek alsó része széle-
sebb a felsőnél. Középütt egy-egy katonai 
puska-  és kardalakzatot látunk egymá-
son keresztültéve. A két szélső téglalap 
alakú oszlopsávon látjuk az újabban el-
helyezett fehér márvány emléktáblákat, 
melyeken a második világháborúban 
elesettek nevét tüntették fel. A baloldali 
táblán ez olvasható: 1941/ Balázs Vince/ 

Faluképek a Trianon utáni évtizedekből

A csehszlovák betonbunker maradványa Csalomján. (Önkor-
mány. gyűjtemény)



77

   Felvidéki Magyarok, 2016-iv.

Bello István/ Brezovszky József/ Dólla János/ Frunyó József/ Gemer Vince/ Majer István/ Majer 
János. A jobboldali márványtáblán az alábbi felirat áll: 1945/ Polyák József/ Skerlec Gábor/ Vanda 
László/ Vincze Gábor/ Vincze József/ Vincze László/ Zsilka János/ 1991. 11.2.án. Az alsó oszlop 
alatti lépcsőn pedig ez olvasható: „A hazának szent szerelme/ Még a sírban sem pihen le“.  Az 
oszlop alsó részét egy kétlépcsős, félkörívesen díszített oszlopfő választja el a felsőtől, melynek 
tetején hasonló kiképzésű díszítés látható: alatta az 1914-1918-as felirat, felette fehér halmon egy 
kettős kereszttel. A téglalap alakú magasabb felső oszlop közepét egy jobbra hajló leveles faág 
díszíti, mintegy körülvéve a fehér márványtábla alábbi szövegét: Hőseink/ Balázs György/ Begala 
Ferenc/ Deák Mihály/ Kovács Ferenc/ Kovácsik János/ Kukel János/ Piliánszki János/ Pohánka Já-
nos/ Révész András/ Sulyán András/ Sulyán Mátyás/ Tóth István/ Tóth János/ Zólyomi László. Az 
emlékmű az 1938-as visszacsatolás után az országzászló tartójaként is szolgált. A zászlót tartó 
vaskarikák még ma is megvannak az emlékmű hátsó részén.

Az újabb kálvária
A háború vége felé, 1944-ben a visszavonuló németek felrobbantották a partokat évszázado-

kon át összekötő Ipoly-hidat is. A falu ismét Csehszlovákiához került, határának jelentős része 
pedig megint a túlparton maradt. S mivel 1950-ben megszűnt a kettős birtokosság, a háború alatt 
megnyomorított, majd a háború után megfélemlített csalomjai gazdák birtoka így odaveszett. 
1946. január 16-án egy-két család kivételével szinte az egész falu reszlovakizált. Mint a krónikás, 
Pölhös Vince írta 1955-ben: Csalomja „Ezzel asszimilálódott a testvérnemzetiség felé, és aláren-
delte magát a törvény követelményeinek, jobban mondva kívánalmainak. 1947-ben, a Beneš-féle 
deportálás hírére mégis megrémült a falu népe, s átmenekült egy része a befagyott Ipolyon Magyar-
országra " (Pölhös 1955, 73).

A kilátástalanság sorozatának még sokáig nem volt vége Csalomján sem. Bár 1947-ben sor ke-
rült a III. földosztásra, amikor is Kégl Elemérné vagyonát parcellázták fel. Mindez Szölszki János 
bíró korában történt, s az alábbiak jutottak földterülethez: Szölszki János (ev.), Pohánka Mihály 
(ev.), Kremnicsan Vice (kat.), Györgyík Mihály (kat.), Kovács András (ev.), Rados István (kat.), 
Tóth Vince, Varga Lajos (ev.), Tomay János (kat.), Korcsok János (ev.), Jánosík József, Balik András 
(kat.), Tóth Mihály (ev.), Kremnicsan János (kat.), Nagy István (ev.), Okolenszki Lajos ifj., Rados 
János, Striho János, Szkabela Antal (kat.), Szölszki Zsuzsanna, Kremnicsan Vince, Szölszki Mihály, 
Ivanics János, Fábián András (ev.), Kapuszta József (kat.), Gazdik András, Petrovics István (ev.), 
Rafaj Mihály (kat.). 1948-ból ugyancsak a Kéglné vagyonából osztottak házhelynek való terüle-
teket. A krónikás szerint a földosztásban sok-sok igazságtalanság is történt, mert nem jutottak 
többen földhöz olyanok, akik évtizedeken át nincstelen cselédek, zsellérek voltak, mások pedig, 
akik jobb módban éltek, újabb vagyonra tettek szert.   1948-tól érvénybe lépett a jegyrendszer, 
aztán következett a pénzreform, s a maradék földek elkobzása. Bezárták a magyar iskolát, 1953-
ra teljesen felszedték az Ipoly-hidat. 1959-ben négy nagyobb gazda kivételével - kényszerből - 
mindenki aláírta belépési nyilatkozatát a szövetkezetbe.
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Amiről  az 1945 utáni aprónyomtatványok beszélnek
Az 1945  utáni iratok már csak szlovák nyelvűek. Ilyen nyelven íródott Pölhös Lajos (1889) 

állampolgársági kérvénye is, melyet még 1945. szept. 11-én írt a legfelsőbb illetékes hivatalba. A 
kérvényező leírja, hogy magyar nemzetiségűként, csehszlovák állampolgárként az első köztársa-
ságban részt vett az önkormányzati munkában, és „csehszlovák demokratikus gondolkodásúnak“ 
tartja magát. Erre a kékkői járási hivatalból 1945. december 15-én meg is kapta a választ, hogy a 
kérvények beadásának időpontja még nem volt meghatározva, így azt nem tartják aktuálisnak. 
(9182/1945) 1949. febr. 26-án a Kékkői Ideiglenes Járási Hiavatal komiszárjától Pölhös Lajos 
egy hivatalos bizonylatot kap arról, hogy minden tekintetben megbízható (je národne, štátne a 
ľudovodemokraticky spoľahlivý) polgárnak tartják. (215/336/1949) Ennek ellenére az állampol-
gársági bizonylatot csak 1955-ben  kapta meg (vnútr.403/28/P/1955), bár az adót ettől függet-
lenül befizettették vele, beadási kötelezettségét is teljesítnie kellett. De adóznia kellett nemcsak 
Csehszlovákiában, melyhez akkor szülőföldje tartozott, hanem, lévén kettős birtokos, Magyar-
országon is, mivelhogy 2 kat. hold, 586 négyszögöl szántóterülete az Ipoly bal partján volt. A 
gazdálkodónak a Beszolgáltatási lap 1946/47 értelmében  Dejtár községben  be kellett szolgáltat-
nia  135 kg gabonát, ugyanannyi burgonyát, 45 kg olajos magvat és 16 élő állatot. Itthon ezidőtájt 
beadattak vele 34 mázsa búzát, 8 mázsa árpát, 1 mázsa zabot és 9 mázsa rozsot.

1946-ból  fennmaradt egy termésfeldolgozásról szóló jelentés is. Eszerint gazdánk október 15-
én befejezte a szőlő feldolgozását, melynek eredménye 322 liter must lett. 1948-ban a tejleadás-
nak is szigórúan elegett kellett tennie. Csalomján Jozef Osladil cseh származású lakos szerzett 
portáján, a volt Méhes-kúriában gyűjtötték a tejet. Ennek egy részét a tejcsarnok feldolgozta, s 
a vajat Csehországba szállították. Pölhösék az év novemberében 114 liter tejet adtak le 350 Kč 
ellenértékben. A leadott mennyiség naponta 3 és 7,5 liter közt volt. Ugyanitt kellett leadni a to-
jást  is, amiből gazdánk havonta 40-60 darabot szolgáltatott be. Az 1950-es évektől  tűzelőlapot 
(Palivový list) kaptak a helybeliek. Ez meghatározta, ki milyen s mennyi tüzelőre jogosult. Pölhös 
Lajoséknak, 1954-ben, akik akkor öten voltak, s az egy konyhán kívül   még egy szobát fűtöttek, 
11 mázsa barnaszén járt. A következő évben ez a mennyiség 20 mázsára emelkedett. A fa meny-
nyisége nincs meghatározva.  
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