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németh csaba–varga lászló: Egy elveszett
zászlónyomában.Tápiógyörgyeésnagymegyer
kapcsolatánaktörténete.kiadja:Tápiógyörgye
község Önkormányzata, nagymegyer város
Önkormányzata,aTápiógyörgyeiTorockóBaráti
Társaság és a csemadok nagymegyeri Alap-
szervezete,2015,213.p.

2015.szeptember19-énegyrendhagyó,kiállí-
tással egybekötött találkozóra került sor egy
kismagyarországitelepülésen,Tápiógyörgyén.
ilyen jellegű ünnepi estekről, megemlékezé-
sekrőlgyakortahallani,deaszóbanforgódél-
utánt más miatt is érdemes megemlíteni. A
fotókiállítás nemcsak Tápiógyörgyét célozta,
hanemegyfelvidékikisvárostis,nagymegyert.
Afotókakéttelepülésbarátikapcsolatátidéz-
ték meg az odaérkezők számára. A délután
másikjelentőspillanatavolt,amikorakéttele-
püléspolgármesterealáírtaa„testvértelepülé-
sek”közti,satovábbiközösegyüttműködésről
szóló szerződést. A különféle megemlékezé-
seknek, ünnepi esteknek, koszorúzásoknak
megvanugyanahangulata,demivelgyakran
váltjaegyikamásikat,hamarafeledéshomá-
lyába merülnek. Fontosabb és értékesebb
viszontaz,hahitelesdokumentumokéshosz-
szaskutatómunkaalapjánmegjelenikegykéz-
zel fogható monográfia, gyűjtemény vagy
emlékirat,melypontosanésmegmásíthatatla-
nulrögzítiatörténelmieseményeket,múltbeli
élményeket,emlékeket.

AcsemadoknagymegyeriAlapszervezete
ésaTorockóiBarátiTársaságkezdeményezé-
sére,valamintahelyiönkormányzatoktámo-
gatásával két ismert helytörténész, varga
lászló (nagymegyer) és németh csaba
(Tápiógyörgye) közös munkáját dicsérve
jelentmegegy igényesenátgondolt ésmeg-
szerkesztetttanulmány,melynekbemutatójá-
ra is sor került azemlített napon.Akönyvet
BihariJózsef,aPestmegyeimúzeumoknyu-
galmazottigazgatójalektoráltaéstanulmány
értékűelemzéssel ismertetteértékeitahall-
gatóság számra. A kötet a 95 évvel ezelőtti
eseményeket, azok történelmi hátterét és
utóéletét, illetve a két település kapcsolatát

hivatott visszaidézni az olvasóinak. A könyv
hitelességét nemcsak a felhasznált doku-
mentumok, tanulmányok és szakirodalom
támasztjaalá,hanem„olyanvalóstörténése-
ketrögzítenek,amelyekmaihitelétmégleír-
tan, élő visszaemlékezésként hitelesíteni
lehet”–írjaBihariaTápiógyörgyeiFaluújság1

helytörténetirovatábanmégakönyvbemuta-
tótmegelőzően.

A történelmi visszaemlékezés 1938.
november2-ávalindul,amikorazi.bécsidön-
tést követően magyarország visszakapta a
Felvidékdéli részét, s veleegyütt1millió62
ezer, többségében magyar nemzetiségű
lakost. Ekkor alakult a „magyar amagyarért”
mozgalom is,melynek legfőbbcéljaa vissza-
csatolt területek integrálása, lelki és anyagi
támogatásavolt.Ezafelhívástömegeketmoz-
gósított,hogybizonyítsákhazaszeretetüketés
elkötelezettségüket. Emellett működött még
az országzászlómozgalom is,melynek lénye-
ge,hogykülönféleszervezetekésintézmények
követeként indultakkisebb-nagyobbdelegáci-
ók azért, hogy 1-1 hímzett zászlóval ajándé-
kozzákmegafelvidékitelepüléseketsarégi-új
honfitársakat. A magyar hadsereg katonái, a
leventékisörömmámorbanünnepeltékavisz-
szatérést.Eztazidőszakotméltánemlíthetjük
tehátmagyarországkét világháborúközti tör-
ténelméneklegszebbfejezeteként.ilyentörté-
nelmi háttér alapozta meg a két település
megismerkedésétésegymásratalálását,sígy
jutott el Tápiógyörgye küldöttsége első ízben
nagymegyerre–olvashatómindezakönyvelő-
szavában,némethcsabatollából.

A második világháború zivataros esemé-
nyeiokánsajnosfeledésbemerültekemegha-
tó ünnepség emlékei, mígnem 67 év után a
kétközségújrafelvetteegymássalakapcsola-
tot. Azóta számos találkozó, rendezvény való-
sultmeg,melyeknekaszóbanforgókönyvállít
méltóemléket.

A kemény fedelű könyv szürkésbarna
színe, mint egy megkopott fénykép sejteti a
távolabbimúltat, régiemlékeksorát.Akönyv
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borítóján egy fotó bizonyítja azt a bizonyos
zászlóátadásiünnepséget,melyre1939. júni-
us 6-án került sor nagymegyeren. Emellett
megannyi fénykép, korabeli térképrészlet,
újságcikkmásolat tanúskodik a régmúltról,
valós,megtörténteseményekrőlsakétközség
kapcsolatánakalakulásárólés jelenkorivirág-
zásáról.Akiadványtartalmáttekintvetízfeje-
zetreoszlik,melyetamáremlítettelőszóvezet
be,sakönyvmásikszerzőjefejezibeaztazár-
szóval.

Az első fejezet Tápiógyörgye történelme
(ncs), melybenafaluföldrajzielhelyezkedését
pontosítvatérkiaszerzőafalunevénekere-
detére, a környéken talált értékes leletekre,
jelentősépítményeire,sazittmegfordultvagy
élthíresszemélyiségekre.Teljesképetkapunk
emellett arról is, hogy a természeti csapások
éstörténelmieseményekbefolyásolótényező-
ivel szemben miként született újjá a falu,
hogyan változott a község lakosságának
összetétele,milyenjelentőseseményeket,szo-
kásokattartottvagyépptartamainapigaköz-
ség közössége. Tápiógyörgye 2005-benmeg-
nyerte a magyarországi Falumegújítási ver-
senyt,2007-benpedigalegvirágosabbmagyar
falu volt. A falu jelenlegi arculata, a tiszta és
rendezett környezet, valamint korszerűen fel-
újítottépületekkellemeshangulatotnyújtanak
azidelátogatóknak.

A könyv második fejezete A Megyer név
emlékei Tápiógyörgyén (ncs) címet kapta. A
megyernévmegjelenésétaszerzőkvisszave-
zetikaz1200-asévekig,régi,kézzelírotttérké-
pek,helyszínrajzok,régészetileletekéskülön-
félebirtokleveleksegítségével.Egy20.század
eleji helytörténeti tanulmányban az egykori
települések elhelyezkedését a következőkép-
penjegyeztékfel:„Atatárjárásidejénaközség
Pokoltanyaimegyernél,atörökhódoltság ide-
jén pedig báró megyernél volt, s ekkor több
adót fizetett, mint Tápiószele” – olvasható a
31.oldalon.nemvéletlen tehátakétközség
kapcsolataésegymásratalálása.

AharmadikfejezetNagymegyer történetét
mutatjabeazolvasónak.vargalászlóhelytör-
ténész több munkájában dolgozta fel
nagymegyertörténetét,vagyazokatazesemé-
nyeket, amelyeket a történelem kereke és a
változásokbefolyásoltak.Aszerzőelőszöregy

nagyobbterületet,acsallóközföldrajzimegha-
tározásával és természeti környezetének
bemutatásával indít.régészetikutatásokala-
pozzákmegaztatényt,hogymáraneolitikum
idején is lakottvoltezaterület.A legkorábbi,
nagymegyerrevonatkozóírásosfeljegyzéseka
11–12.századbólszármaznak.érdekeslehet
azolvasószámáraavárosnevénekváltozása,
amátyásfafotója,melyalattalegendaszerint
a király sátra állt, a város pecsétje, jelentős
épületeiésemlékművei, intézményei,avirág-
zóvagyéppárvízsújtottaarculataés fejlődé-
se.Aszerzőapezsgőkulturáliséletésvirágzó
időszakokkal párhuzamosan a város lakosait
értmegaláztatásokat és elnyomást is kendő-
zetlenültárjaazolvasóelé.

Akönyvnegyedikfejezetenagymegyertör-
ténelménekutolsócsaknem100évétdolgoz-
zafelakülönfélehatásokfényében.Afejezet
címeA trianoni döntés hatása Nagymegyeren.
Avárost1919. január7-éncsehszlovákiához
csatolták.Efordulatmerőbenmeghatároztaa
várostovábbisorsát, lehetőségeitéséletét.A
terület 1938-as újabb visszacsatolásáról, a
területről,sőtmégalakosokszámárólispon-
tosadatokatközölaszerző.Ebbenazidőben
alakultmegaA „Magyar a Magyarért” mozga-
lom Nagymegyeren, mely valójában már a
következő fejezet címe is, viszont szervesen
kapcsolódikazaztmegelőzőhöz.olvashatunk
itt amozgalom célkitűzéseiről, tevékenységé-
ről.UgyanittemlítimegaszerzőTurák istván
főjegyző nevét, akinek kezdeményezésére a
Tápiógyörgyei község elöljárói nagymegyer
városát kívánták segíteni és támogatni. Ez a
támogatásmeg is történt,melyről az egykori
szent Elzeár zárdaiskola naplója is említést
tesz. Ugyanitt látható egy fotó is egy
nagymegyerrekerültzászlóról,amelyetsokáig
a város esperese, kovács lászló őrzött.
Egyöntetűen viszont nemderül ki, vajon ez-e
az a bizonyos zászló, amelyet Tápiógyörgye
hozottajándékba.

A következő fejezet Az első nagymegyeri
találkozás emlékei Tápiógyörgyéről ismét
németh csaba szerzőtársmunkája. Ebben a
fejezetbenisszóesikamozgalommunkájáról
és törekvéseiről 1938 után, egymásik néző-
pontból. Ennek bizonyságaként látható egy
levelezőlap,melyetszarvassándor írt felesé-
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gének,egyigazolványmásolatavarrósándor
tápiógyörgyei lakos nevére, mely a felvidéki
bevonulásbanvalórészvételttanúsítja,külön-
féleújságcikkekTápiógyörgyeésmásfelvidéki
városokkapcsolatáról,vagyéppenegyrendkí-
vüli közgyűlés jegyzőkönyvének másolata.
Ugyanitt olvashatunk még a leventék közre-
működéséről, melyet szintén egy korabeli
dokumentum fotója támaszt alá. Az utazás
előkészületeiről, a zászlóátadás ünnepélyes
aktusárólamégélőkvisszaemlékezésesegí-
tetteaszerzőkmunkáját.

A hetedik fejezet a nagymegyeriek szem-
szögébőlközelítimegazelőzőekbenleírtakat.
Afejezetcíme„ tápiógyörgyei leventék látoga-
tása Nagymegyeren (vl).Aszerzőittismegfe-
lelő mennyiségű korabeli dokumentummal
támasztjaaláakét településközti kapcsolat
alakulásátfotók,beszámolókésleveleksegít-
ségével. A történések leírása szinte egybeol-
vad,sazolvasóészresemveszi,hogyimmár
a következő fejezethez érkezik:Egy elveszett
zászló nyomában, mely egyben a kiadvány
címeis.Ebbenafejezetbenvargalászlóakét
településaktívkapcsolatát,aközösprojekte-
ketéseseményeketszedirendszerbe.Afotók,
azegyüttműködésiszerződés,vagyazesemé-
nyek táblázatba (2006–2013) szedésesegíti
az olvasót. A feldolgozott „nyolc év alatt 45
találkozástésközösrendezvénytsikerültakét
szervezetnek megvalósítani, ebből 25-öt
nagymegyeren illetve19-etTápiógyörgyénés
1-etTorockón.”(128.p.)

A kiadvány két utolsó fejezete szintén
németh csaba munkája, melyben az előző
gondolatmenetet lendíti tovább: A kapcsolat
folytatása Tápiógyörgyén címetviselő fejezet-
ben, melyet történelmi tényekkel, az adott
körülményekéslehetőségekfelvázolásávalés
újabbismeretekkelteszérthetőbbéésérdeke-
sebbé.olvashatunkittakapcsolatújrafelvéte-
lének minden lépéséről, a kezdeti nehézsé-
gekről, a baráti fogadtatásról és a közös
ügyhözvalópozitívhozzáállásról.Akéttelepü-
lésegymásnakisbemutatkozott,sakésőbbi-
ekben nemcsak az önkormányzatok, hanem
civilszervezetek,azegyházakképviselői,kul-
túrcsoportok, sportolók is bekapcsolódtak a
közösprojektekbe.Akéttelepülésbaráti,ille-
tőlegtestvérkapcsolatajelenleggyümölcsöző,

s az összegyűjtött és leírt események egyre
közelebbhozzákegymáshozalakosokatis.A
kapcsolatújrafelvétele,elindításamármegtör-
tént. mindkét fél arra törekszik, hogy ez a
közeliéstávolijövőbenisígymaradjon.Errea
tényreutalnakaszerzőkazutolsófejezetben,
melynekcíme:Az ifjúságba vetett reményeink.
mindketten fontosnak tartják a kapcsolat
kibővítésétafiatalgenerációirányábais.ilyen
meggondolásból látogattakela tápiógyörgyei
gyerekeknagymegyerreésviszont.Azígyszer-
zettélményekettámasztjákaláazokalevelek
ésbeszámolók,melyekhelyetkaptakakönyv
emefejezetében.

Akiadványzárszavaszabódezsőgondola-
tával indul: „minden magyar felelős minden
magyarért”, mely valójában az egész könyv
mottójaislehetne.Aszerzőkbizakodvatekin-
tenekagyümölcsözőjövőfelé,melynekmeg-
alapozásátőkissegítettékazeseményekpon-
tosfeltárásávalésösszegzésével.Amelléklet-
bentovábbiösszegyűjtöttanyagokból,levelek
sokaságából, oklevelek, meghívók másolatá-
ból, fotók sorozatából, illetve újságcikkekből
szemezgethet az olvasó. mint ahogy azt a
könyvrecenziójánakbevezetőjébenmármeg-
írtam, a hivatalos könyvbemutató Tápiógyör-
gyén ez év szeptemberében megtörtént. A
nagymegyeri közönség számára a könyv
bemutatójátaszervezőkésakétközségveze-
tősége novemberre tervezik. Ezúton köszö-
nömmegenemesésátfogókutatómunkáta
kétszerzőnek.

Orsovics Yvette

karol Fremal: slovenskí sociálni demokrati
1938-1944. sociálnodemokratická strana na
slovensku v odboji a snP. Banská Bystrica,
múzeum slovenského národného povstania,
2014,200p.

Apolitikaipártoktörténeténekvagyakárcsak
működésükegyfejezeténekafeltárásanapja-
ink viszonylag kedvelt kutatási irányzata.
köszönhető ez többek között annak, hogy a
sokszempontú,mélyfúrásokatésháttéranya-
gokatfelvonultató,majdazezekmenténszin-
tetizáló tudományos munkákkal adós a szlo-
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vák2 (vagyakáramagyar) történetírás is.Egy
ilyen múltbuborék felszámolását célozta meg
karol Fremal itt bemutatásra kerülőmunkájá-
ban.Amásodikvilágháborútközvetlenmegelő-
ző évtől indulva vizsgálja a szlovák szociálde-
mokraták történetét,ésazellenállásbankifej-
tettszerepükönátjutelaszlováktörténetírás-
bannagyhangsúllyalmegjelenő szlováknem-
zeti felkelés (sznF) előkészítésében és folya-
mánkifejtetttevékenységükismertetéséig.

karol Fremal a szlovák történészek éret-
tebb korú (1943) generációjánakaktív tagja.
Egyetemitanulmányaittörténelem–oroszsza-
kon végezte Pozsonyban. szerteágazó mun-
kássága során foglalkozott tankönyvírással,
kutatással, és egyetemen oktatott. kuta-
tásaibanbehatóanvizsgáltaamásodikvilág-
háború idején kialakuló és cselekvő szlovák
ellenállásimozgalomnemkommunista törté-
netét, de ugyanilyen elmélyült odaadással
mélyült el a sznF történetében is. Bemuta-
tásrakerülőkönyveetöbbévtizedesmúltfeltá-
rás(ok) szintézises szeletét tárja a közönség
elé. olyan múltszeleté, amivel behatóan,
mikéntmagaaszerzőállítja,1945ótamind-
összecsakkéttörténészfoglalkozott.

Akeménytábláskönyvszerkezetilegbeve-
zetésre,nyolcfejezetreésrövid,pontokbasze-
dett befejezésre tagolódik. Függelékként (a
befejezés rész előtt) képesmellékletet illesz-
tett a kötetben szereplő egyes személyekről,
valamint a megjelent illegális sajtótermékek
válogatottpéldányairól.Akötetlegvégénafor-
rás-és irodalomjegyzéketnév-éshelynévmu-
tatózárja.

nem éppen rövidre fogott előszavában
némileg túlzónakható részletességgel ismer-
teti amunkája során használt levéltári anya-
gok hollétének ismertetését, majd ugyanitt
röpke, kivonatos összefoglalóját adja könyve
egyesfejezeteinek,ahogyszinténbevezetőjé-

benhangsúlyozzakönyvénekaszlovák törté-
netírásban betöltött hiánypótló szerepét is.
Eszerint monografikusan elsőként foglalta
összeésmutattabeönállóellenállásiirányzat-
ként a szociáldemokrata Párt és tagjainak
korabeli szerteágazó munkáját. mindenképp
megjegyzéstérdemelazatényis,hogyaszer-
zőnek mindezen kutatásai nem új keletűek,
hiszenmárévtizedekkelkorábbanpublikálta
témaegyesaspektusairól.

Első fejezetének indításában pár sorban
vázolja a szlovák szociáldemokraták és párt
1930-asévekbenkifejtettegyik legfőbbmeg-
határozóját:a fasizmusellenességüket.Akro-
nológia kezdeti lépcsőjének választott 1938-
asévtőlhaladvamutatjabelényegüket,minta
kor – Hlinka néppártjával szembeni – elvi
ellenzékét, amely az osztatlan csehszlovák
állami lét feltétlen híveinek vallotta magát.
Fremalmegállapításaszerintezenutóbbiszi-
lárdálláspontjukadtaegybengyengebefolyá-
sukat, ráhatásukatakorszlovákpolitikai-tár-
sadalmiéletére.

Ausztrianémetbekebelezéseutánaszoci-
áldemokraták, valamint a kommunista párt
vezetői előtt nem maradt kérdéses, hogy a
csehszlovák köztársaság szétzilálása követ-
kezik. Fremal e felismerésüknek tudja be,
hogy 1938. május 1-én közös ünnepléssel,
demonstrálvaaköztársaságvédelmében,nyil-
vánítottákkivéleményüket.

Bárakétpártképviselői,eltekintveafen-
tebbvázoltközösfellépéstől,(még)nemkülö-
nösebbenszívleltékegymást,ugyanezafiatal
szimpatizánsaikattömörítődiákszervezeteikre
márkorántsemvoltjellemző.sőt,megtörtént,
hogy a szlovák diákságot tömörítő országos
vezetőségbe (zväz slovenského študentstva)
egyetlen néppárti szimpatizáns sem tudott
választásokkorrajtukkívülbejutni.

Aszlovákországrészoktóberelejiautonó-
miájának zsolnai kihirdetésére a szociálde-
mokraták nem kaptakmeghívót. Ekkor, min-
denkorábbiilyenállamjogimódosítástelutasí-
tóálláspontjukatátértékelve,és felismervea
politikailégkörgyökeresváltozását,mégoktó-
ber6-ánaszlovákországrészszociáldemokra-
ta tagozata nyilatkozatban jelentette be a
kialakult új helyzet – autonómia – elfogadá-
sát.FÓ
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2 mindenképp említést érdemel, hogy a szlovák
nemzetiPártnakakét világháborúközötti idő-
szakábankifejtett tevékenységéről nemrégiben
jelentmegkönyv fiatal történész tollából.lásd
Jaroslavaroguľová:Slovenská národná strana
1918-1938.Bratislava,kalligram,2013.
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működésüket 1938. november 23-án a
szlovák belügyminiszter beszüntette, majd a
következő év januárjában, más politikai pár-
tokkalegyütt,feloszlatták.Feloszlatásukután
szinteazonnalmegindultaszociáldemokrata
ellenállásicsoportokaktívszervezése.

Ennekanemveszélytelenszervezésimun-
kának a nehézségeivel foglalkozik második
fejezetében.Akülönféletitkosösszejövetelek
lebonyolításántúlfáradoztakésdolgoztakegy
országos központ kialakításán is, ami 1939
januárjábanaszociáldemokrataPártközpon-
tivégrehajtóBizottságának(Ústrednývýkonný
výborsds)létrejöttébenöltötttestet.További
elért sikereik a leginkább az ország középső
(az egész korszakon át ellenállásilag legfrek-
ventáltabb)részénkialakítottillegáliscsoport-
jaik voltak; ahogy e csoportoknak tudhatóan
kezdettmegjelenniazillegálishatárátkelések
szervezett kialakítása, melynek keretében a
politikai vagy faji üldöztetések elől távozni
kívánókszámáraisútvonalatbiztosítottak.

Fremalebbenafejezetbenadbetekintést
az 1960-as években született és a sznF-t
megelőző, főleg Gustáv Husák papírra vetett
emlékezeteszerintelbeszélttörténelemmeg-
létéről.Ebbenaelbeszélésben,amelyhivata-
losmúltkéntévtizedekigtartottamagát,aszo-
ciáldemokraták jelenlétét az ellenállási moz-
galomlétrejöttében,alakításábanegyszerűen
szintenegligálták.

könyvénekharmadik fejezetébena legki-
terjedtebb szociáldemokrata ellenállási cso-
portok plasztikus ábrázolását adja. legrész-
letesebbenazólyomiközponttal,adanielErtl
vezetésealattműködőcsoporttalfoglalkozott.
választásanemvéletlen,hiszenaközép-szlo-
vákiaiillegálishálózatkiépítéseutánazegyes
sejtekéscsoportokvezetői1943-banBeszter-
cebányán találkoztak, hogy megválasszák a
szociáldemokratapárt közép-szlovákiai illeté-
kességűbizottságát.Ennekügyvezetőelnöké-
ül választották Ertlt. rezolúció keretében
ugyanittkijelentették,hogynemfogadjákela
münchenidöntőbíróihatározatot,illetveacse-
hek és szlovákok egysége mellett csak a
demokratikus és szociálisan igazságoscseh-
szlovák köztársaságot ismerik el. röviddel
ezutánErtltaszlovákszociáldemokrataPárt
elnökévéválasztották.

kétfejezetben–a4.ésa7.–írakorban
illegálisanmegjelenő,ésaszociáldemokraták
tevékenységéhez, szellemiségéhez szorosan
kapcsolódóidőszakisajtótörténetéről.AHlas
národacímenkiadottlapkörülszámostényre
hívjafelafigyelmet,ésatörténetiszakiroda-
lomban található faktográfiai hiba kijavítását
iselvégezte.

Amikor,hol,hogyankészítettékésterjesz-
tettékazillegálissajtóterméketkérdéscsopor-
tot járta alaposan körbe. Tartalmi szempont-
ból rávilágít, hogy a lapba kerülő írások leg-
főbbüzeneteaharcanéppártiakésanáciz-
mus ellen, illetve a harc az új szocialista és
nemzetiségileg (csehek és szlovákok között
megvalósuló) igazságos csehszlovák
köztársaság felújításáért vívott küzdelem,
valamintaszlávkölcsönösségésegyüttműkö-
dés gondolatának az erősítése volt. Az első
illegálisszám„csak”1943márciusábanjelent
meg.

AsznFkirobbanásautánahetedikfejeze-
tébenazimmáronafelkeléslapjakéntmegje-
lenő, de a korábbi címet megtartó orgánum
történetévelismertetimegazolvasót,hangsú-
lyozva,hogyirányvonalábanéstartalmábanez
a lap képviselte a teljes fasisztaellenes front
arculatát, illetve a nemzet széles rétegeinek
fegyveresegyesítéséértszólítottharcba.Azúj
helyzetbenalapfelettiaddigiszociáldemokra-
tapolitikai-ideológiabefolyástakommunisták
kívántákmegszerezni,aminekeléréséértmin-
dentelkövettek.

Az illegalitásban a politikai csoportosulá-
sai között létrejött együttműködés az ötödik
fejezettárgya.Aszociáldemokratáknakakom-
munistákkalésazellenálláspolgári-demokra-
tikusszárnyávalszembenkialakítottkapcsola-
tával összefüggésben megállapítja, hogy az
előbbiek leghatékonyabban,azegész idősza-
kon át, a kommunista párt képviselőivel
működtekegyütt.Eztajóegyüttműködéstiga-
zoljaatény,hogyszámosesetbenaszociálde-
mokrata tagok átléptek a kommunistákhoz,
míg,jegyzimegFremal,fordítotthelyzetrenem
találtprecedenst.

A könyv legterjedelmesebb (6.) fejezeté-
ben boncolgatja a szociáldemokratáknak a
sznFelőkészítésébenbetöltöttszerepvállalá-
sát. A háború évei alatt felbukkanó, majd
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egyre erősödő kívánalom, hogy az ellenállás
egyescsoportjaitközösirányításalattegyesít-
sék, élő gondolat volt. kézzelfogható ered-
ményt ennek megvalósítására az 1943–
1944.éveseményeihoztak. idesorolandóak
az1943őszénmegalakultaszlováknemzeti
Tanács (sznT) létrejötte, amelynek tagjai de-
cemberben elfogadták a karácsonyi egyez-
mény3 névenismerttéválóprogramadódoku-
mentumot.

míglegfelsőszintenasznT,addigazala-
csonyabb régiókbanaszervezetilegkialakuló
Forradalmi nemzeti Bizottságok (revolučné
národnévýbory)létrehívásávalkészítettékelő
azellenálláshálózatát.Többilyenmegalakuló
bizottságnakalétrejöttét,annakkörülményeit
és tevékenységét tárja Fremal az olvasó elé.
valamint e fejezetének utolsó bekezdésében
rövidenutalaz1945és1989közöttkeletke-
zetttörténetiszakirodalomidevágópontatlan-
ságairól,kiemelve,hogysúlyánaksosemmeg-
felelőenmutattákbe(haugyanbemutatták)a
nemkommunistaéskatonaiellenállástényle-
gesjelentőségét.

könyvéneknyolcadik,egybenutolsórészé-
ben a sznF idején a szociáldemokrata és
kommunistapártközöttmegvalósultpolitikai
és szervezeti egyesülés folyamatát ismerteti.
mintkiderül,aszociáldemokratákegyessora-
ibanmár korábban végbement egyfajtamar-
kánsabbeltolódásabalirányánbelül.Afelke-
lés érintette területek szociáldemokratáinál
pedigtörténetiténykéntkezelhető,hogytöbb-
ségük egyetértett a kommunistákkal való
egyesüléssel. mindehhez Fremal még hozzá-
adtaafúziónapját–1944.szeptember17.–
követőnapok,hetek sajtó-, illetvebelföldi és
külfölditámogatóvagyelutasítóválaszadások
visszhangjait.

értékelésébenugyannemtagadja,hogyez
amomentum(is)asznFeseményeinekegyik

jelentős történései, emlékei közé tartozott,
mégis korainak, politikai és társadalmi szem-
pontbólvizsgálvaelhibázottnaktekinti,megál-
lapítva,hogyamunkásoldalonezzelazaktus-
sal a kommunistákmonopolhelyzetbe hozták
magukat,amiegyebekmellettaháborútköve-
tő,későbbiévekfejleményeinekalakulásában
issegítségükrevolt.

karolFremalvitathatatlanérdemeketszer-
zett a korszak és benne a szlovák szociálde-
mokraták és párt történetének kutatásában.
Ugyanakkorazittismertetettmonográfiájaoly-
kor szerkezetileg a fésületlenség benyomását
kelti egyes fejezetein belül. Egészében azon-
banmindenképpérdeklődésretarthatszámot,
hiszen az évtizedeken át politikai-ideológiai
okokból torzított felfogású múltelbeszélést
kirostálva a valós valóság megjelenítésére
törekedett.

Baki Attila

miroslavaHlinčíková–martinasekulová(szerk.):
integrácia ľudí s medzinárodnou ochranou na
slovensku: Hľadanie východísk. Bratislava,
inštitútpreverejnéotázky,2015,182p.

Alapos és aktuális könyvet adott ki a szlovák
közéletikutatóintézet(ivo).Alaposságaabban
áll,hogymindenfontoskérdést,amelyamene-
kültekbefogadásávalkapcsolatos, tárgyszerű-
en körüljár, aktualitását pedig sajnos az e
nyári, közép-Európát felkészületlenül érő
menekülthullámadja.Tegyükgyorsanhozzá:a
kompetensintézménytőléppeztvárjuk:legyen
alaposésszolgáljonfrissadatokkal.

Akötetnemmelleslegamenekültmelletta
„földönfutó”,az„üldözött”,„idegen”,„nemzet-
közivédelmetélvezők”ésa„kliens”szavakat
ishasználja,ezekgyakranegymásnakszinoni-
mái,nohafogalmilagtermészetesenazottho-
nátelhagyószemélymás-másstátuszátfedik.
nekünkmárai„displacedperson”kifejezéseis
eszünkbe juthat: „a displaced personoknak
olyanszerepükvanmaavilágban,mintvolta
zsidószáműzötteknekababilonivizekpartján,
aholsokmindentmegértettek,amitodahaza,
aholazéletésahalálismerősbiztonságavette
körülőket,nemérthettek...”4FÓ
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3 mindenképp említést érdemel, hogy bár kará-
csonyiegyezménynévenvonultaszlováktörté-
nelemlapjaira,demintaztFremalismegjegyzi,
máignemtudnielfogadásánakpontosdátumát.
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A nemzetközi védelemben (menekültstá-
tuszban)részesültekszlovákiaihelyzetétfeltér-
képező tanulmánykötet egy több síkon zajló
kutatás eredménye, a kutatás 2014 szeptem-
berétől2015 júniusáig tartott– jórésztennek
eredményeit találjuk a kiadványban. (de vala-
mivelennélistöbbet,mertahivatkozottiroda-
lomban2015.szeptemberiisakad,alábjegyze-
tekegyikepedigutalFicominiszterelnökneka
kvótákat elutasító kijelentésére s arra, hogy
szlovákia legföljebb százmenekültet hajlandó
befogadni,csakisszíriából,éskizárólagkeresz-
tényeket.)magaatörzsszövegnyolcfőfejezetre
oszlik,tematikusan,ezekakövetkezők:1.miért
fontosanemzetközivédelmetélvezőkintegráci-
ója;2.Azintegrációfolyamataésacivilszerve-
zetek munkája; 3. A lakás mint az integráció
eszköze;4.Gazdaságibetagozódás:amunka-
helyproblémaköre;5.Aszociálisjuttatások;6.
Azegészségügyiellátásbanvalórészesülés;7.A
szlováknyelvésazoktatás;8.kulturálisésszo-
ciálisintegráció.Akötetegyébkéntháromrész-
bőláll:aközépsőképeziakutatásokeredmé-
nyeit, az elsőben négy (inkább fiatal, mint
középkorú) ismert szlovák író (Jana Beňová,
michal Hvorecký, zuska kepplová és marek
vadas)prózáiolvashatók;ezekafféle irodalmi
megközelítéseivagyreferenciálisábrázolásaia
menekültek,idegenek,bevándorlókélethelyze-
teinek.Azutolsóharmadtartalmazzaatábláza-
tokat,aforrásokatésakötetbenhasználtfogal-
makmagyarázatát.

A szakmai szempontból legfontosabb
középsőrészsemszokványosmódonelőadott
kutatási jelentés – és ez magából a kutatói
módszerbőladódik.Anevezett időszakbanaz
ivo munkatársai 12 szakember véleményét
kértékki,s8menekültcsaláddaltartottakfenn
kapcsolatot. A szakemberekkel interjúkat
készítettek, amenekültekkel többfélemódon
tartottákakapcsolatot:ezekköztvoltcsaládlá-
togatás,találkozásvalamelyhivatalban,semle-
gesterületen,ezenkívülamenekültekkelnap-

lótisírattak.ilymódonatanulmányoksok-sok
közvetlen idézettel támasztjákaláazelméleti
részeket.mindaszakemberek(civilszerveze-
tekdolgozói),mindamenekültekálnévensze-
repelnekakönyvben,ezzelbiztosítvaarésztve-
vőkanonimitását.

kiderül, ami egyébként sejthető: a legna-
gyobbgond,hogyazilletőmenekültjószerével
még alig hagytamagamögött az otthonát, s
ezzelegyüttazotthonikeserveséletmegannyi
traumás emlékét (családtagok legyilkolását,
például), szlovákiában nagyon rövid idő alatt
nagyonsokadminisztratívdolgotkelleneelin-
téznieahhoz,hogylegalábbazalapvetőmegél-
hetését biztosíthassa. „Allahnak hála – írja
egyikük a naplójában –, ma megkaptuk a
menedékjogot.”idáigazonbannagyonhosszú
út vezet, a befogadás feltételeit és módjait
ugyanisazállamiszervekhatározzákmeg.Az
pedig különösen ritka, ha egy menekült
szlovákiában akár évekre visszavezethető itt-
tartózkodás után is biztonságban érzimagát,
mintegyotthonosan.Azelsőkritérium,aminek
megkellfelelnie,azállandólakhely–hanégy
évig kimutathatóan szlovákiában tartózkodik,
folyamodhatmenekültjogért.Ezajogazonban
nem jár automatikusan, számos más körül-
ménytőlisfügg,sőt:azilletőmindenfeltételtel-
jesítése után is kaphat elutasító választ. Ha
mégiselnyeriamenedékjogot,négyévvelmeg-
szerzése után kérelmezhető az állampolgár-
ság. (melyértnemmellesleg700eurós illeté-
ket is fizetni kell.) A menedékjogot igénylők
számaéventetöbbszáz,amenedékjogotmeg-
szerzőké évente kevesebb tíznél: tavaly 6-an
kapták meg, idén júniusig szintén 6-an. Az
elmúlthétévbenakövetkezőországokállam-
polgárai kaptak menedékjogot szlovákiában:
Afganisztán,irak,irán,kubaésszomália.

integráció,betagozódásalattegyébkénta
szerzőkakétfél:amenekültésamenedéket
adóországközeledésétértik,felhívvaafigyel-
metarra,hogyhacsakamenekültalkalmazko-
dik,aznemkívánatosasszimiláció,nempedig
beilleszkedés.Amúltbansokgondszármazott
abból,haamenekülteket„táborokban”,vala-
miféle gyűjtőhelyen, integrációs központban
szállásolták el, kivált ha az adott térségben
magas volt a munkanélküliek aránya. így a
menekültnekszinteesélyesemvolteltartania
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családját,nemjutottmunkához,sajátlakáshoz
vagy szobához, legföljebb munkásszállóhoz.
manapság Pozsony, kassa és zsolna környé-
kénbiztosítanakamenekülteknekletelepedé-
si lehetőséget.Ebben,mintmajdnemminden
egyébben nem a Bevándorlási Hivatalra vagy
másállamiszervre támaszkodhatnak,hanem
acivilszektorönkénteseire:őkazok,akikhasz-
nos tanácsokkal látjákelamenekültet,eliga-
zítjákahivatalibürokráciában,elkísérikorvos-
hoz, elmagyarázzák, hogyan kell vállalkozói
engedélyt kérvényezni vagymunkahelyi felvé-
teli beszélgetésen eljárni. Afféle integrációs
terv szerint haladnak. A menekültek szerint
mindenesetreszlovákiábannehézamegélhe-
tés, nehéz munkahelyet találni, és szlovákul
megtanulni sem lehet az előirányzott hat
hónap alatt. naponta szembesülnek azzal is,
hogy„mások”,idegenek,semiattdiszkriminá-
ció és rasszizmus áldozatai. Gyakran a sok
„kisebb” akadályt sem képesek leküzdeni,
albérletet,melyegyébkéntisdráganekik,csak
akkorszerezhetnek,haa lakástulajdonosaa
rendőrségenjelentibe,hogy„idegennek”adta
kialakását.nemmelleslegsegélybeniscsak
azelsőhathónapbanrészesülnek,utánamár
mintegyelkellenemagukattartani–amielmé-
letilegiskizárt.

A civil szféra szakértői abban is különböz-
nekpéldáulazidegenrendészetalkalmazottai-
tól,hogyönállóságraszoktatjákarászorulókat.
Egyfajtacouchingésmentorkodásez,denélkü-
lük még az a kimutatható csekély eredmény
semvolnaelérhető.Tavalyótapszichológus is
helyet kapott a csaknem teljes szervizt nyújtó
civilszakemberekközt.Ahétköznapokzűrzava-
rábanőkazegyedüliközeliéskonkrétszemé-
lyek,akikreamenekültszámíthat.súlyosteher-
tételazelértvégzettségvagyakitanultszakma
szerintielhelyezkedésivágy:akutatásokszerint
csakazorvos,anővérésatolmácsszámíthat
arra,hogyaszlovákiaimunkaerőpiaconeséllyel
pályáziknekimegfelelőmunkára,atöbbieknek
legfeljebbatakarítóimunkakörvagyazalkalmi
munka jut. A legtöbb menekült nem is tudja
bizonyítani a végzettségét, vagy hamégis, azt
többnyire szlovákiában nem ismerik el.
nagyobbesélyevanannak,akibármilyenmun-
kára kapható, főleg szerződés nélküli idény-
munkára,vagyakiszlovákiábantanulki.

vissza-visszatérő gond az előítéletek és
sztereotípiák:az idegen, főkénthaabőrszíne
vagyakiejtéseszerint(elsőlátásravagyhallás-
ra) idegennek bizonyul, nem kapmunkát. „A
muzulmán nők kendőviselete szintén nagyon
nagy akadály nemcsak az elhelyezkedésüket
illetően,hanemamindennapiszociálishelyze-
tekben” (106. p.), például ha iskolába vagy
óvodábavezetikagyermeküket.

százszónakisegyavége:azotthonátelha-
gyó,súlyoslelkiésleküzdhetetlenanyagiprob-
lémákkal küszködő menekültnek nagyon
nehézabefogadóországbanújrakezdenieaz
életet.mégszerencse,hogyavelükvalótörő-
désterhétszlovákiábanazállamvállárólfoko-
zatosanleveszikanemzetközisegélyszerveze-
tek által támogatott civilek, az államtól csak
részbenfüggővagyfüggetlentársulások.

Akötetbátranajánlhatóegyrésztazállami
szférábandolgozóknak,háthaegynémelyaján-
lását megfogadják vagy figyelembe veszik:
külön érdeme a kiadványnak, hogy minden
fejezetelegvégénajánlásokatfogalmazmega
mindenkorikormányzatésmenekültügyihiva-
talokszámára.másrészt jóvolna,haaszéles
nyilvánosság soraiban is olvasókra találna –
mertafelmérésekéskutatásokaztmutatják,
hogy bizony, szlovákiában nagyon alacsony a
menekültekről való tudás szintje. Azátlagem-
berkellőinformációkhíjánhajlamosamenek-
ültet a társadalom terhének, s ilyen értelem-
ben nem kívánatos személynek tartani.
szlovákia azonban a legtöbb menekültnek
csak közbülső állomás: ebben az országban
ugyanismég az őshonos lakosság egy részé-
nek is sok gondja-baja van amegélhetéssel,
lakásviszonyaival, az egészségi és szociális
ellátással.

zuska kepplová szerint a menekülteknek
megkellbékülniükazzala ténnyel,hogyakik
rólukdöntenek,azoknaknincstapasztalatuka
menekültekről, sőt személyesen eggyel sem
találkoztak,véleményükazonbanvanróluk.A
menekülteket isellátjanéhány jó tanáccsal–
példáulhogyahivatalokbanöltsékmagukraaz
állhatatos türelem védőpáncélját, mert kifog-
hatnakolyanhivatalnokotis,akineképprossz
akedve.Ahogymáraiírja:„iparkodnakudvari-
asakéssimáklenni,hallgatjákapackázóhiva-
talnokok kérdéseit, aláírnak okmányokat és
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nyilatkozatokat,melyeketkövetelnektőlük,fel-
szállnakahajóra,amelyelvisziőketazidegen-
be,aholújhivatalnokok,újokmányokésújide-
genségvárjaőket.”5

Eszünkbe juthatmég Tőzsér árpád1970-
es keltezésű híres esszéje,6 mely szerint
„Európa tulajdonképpen ázsia félszigete”, s
kelet és nyugat folyamatosan átrendeződik,
mintaffélehomokóra,amitezer-kétezeréven-
ként megfordítanak: „olyan óriási homokóra,
amelynekkétfeleegymástállandóangazdagít-

ja (tölti) és rabolja (üríti).” s valójában ilyen
rövidreisredukálhatóamenekültkérdés:töltő-
dünk-evagyürülünk.köztes(közép-európaiés
kisebbségi) létünkbőlperszeaz iskövetkezik,
hogy a homokóra nyakában vagyunk, s ilyen
értelemben jórészt csak szemlélői, átmeneti,
nem fontos részesei a történéseknek.
márpedigaszemlélőnyilvánakkorjárelhelye-
sen, ha az érintettekre figyel, nem magára.
(meghallgatja, figyelemmel kíséri őket, véle-
ményalkotásában visszafogott, látszatra nem
ad.)vagyakkor,hailyen,politikátólésbulvártól
mentes könyv jut a kezébe, mint ez a fent
ismertetett.

Csanda Gábor
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5 San Gennaro vére.im.174–175.p.
6 A homokóra nyakában. dunaszerdahely, nap

kiadó,1997,27.p.


