
Schmidt mária: Politikailag inkorrekt. Esszék
diktatúráról és demokráciáról. Budapest, XX.
Század Intézet, 2010, 312 p.

az esszékötet schmidt mária, a Terror Háza
múzeum főigazgatója, történész és egyetemi
tanár2002és2010közöttmegjelent,váloga-
tottpublikációittartalmazza.atörténelemtudo-
mányi, történelemfilozófiai, morálfilozófiai és
aktuálpolitikai jellegű tanulmányok kavalkádja
többé-kevésbéegyközpontigondolatkörécso-
portosul:atotalitárius20.századkollektívem-
lékezetének és hagyatékának problematikája
köré.arrólasúlyoshagyatékrólvanszó,amely-
neklényegétaszerzőszerinta21.századbanis
csakpolitikailag inkorrektmódonlehetmegfo-
galmazni.

ahosszabb-rövidebbesszéknégynagyobb
egységbe,fejezetberendeződnek.

az első (Európa ébredése) túlnyomórészt
történelemtudományi és történelemfilozófiai
írásokatsorakoztatfel.aszovjetunióésakom-
munistavilágszületését,virágzásátéshanyat-
lását felölelő, sokatmondócímmelellátottnyi-
tótanulmány (A jövő végérvényesen megbu-
kott),valamintadiktatúrafojtogatóhétköznap-
jait, embertelen körülményeit és következmé-
nyeit bemutató esszé (Hétköznapi kommuniz-
mus) szépen keretbe foglalja enneka fejezet-
nekakülönbözőtörténelmieseményekre(pl.a
rákosi-rendszer kiépülésére, 1956-ra vagy a
prágaitavaszra)reflektálódarabjait.Ezekközül
alegizgalmasabb,leginkábbvitáraingerlőa30-
asévekésamásodikvilágháborúmeghatározó
diplomáciai eseményeit elemző esszé (Két
pogány közt – Münchentől Jaltáig),amelybővel-
kedikazún.politikailag inkorrekt,vagyisaha-
gyományos szemléletekkel gyökeresen ellent-
mondó nézetekben, megállapításokban. az
egyiklegmarkánsabb:„Chamberlain Mün chen -
ben egy, a nyilvánosság előtt zajló, a nagyhatal-
mak között folytatott konferencián mondott le
Közép- és Kelet-Európáról, és adott szabad
kezet Hitlernek és Mussolininak a térség felett.
Nyilvánvalóvá tette, hogy nem képes és nem is
akar beleszólni a jövőjükbe. Hat évvel később
Churchill cinikusan, suttyomban adta el a tér-

ség országait a másik diktátornak, Sztálinnak.
1938-ban Mussolini tekintélyes államférfiúnak
tűnt, Hitler sem követett el akkor még semmi
megbocsáthatatlant (!). Sztálin 1944-re már
ártatlan áldozatok millióit mészároltatta le.”
(51.p.)

Figyelemreméltómég e fejezeten belül a
kádárjánosrólésarólaelnevezettkorszakról
írott rövid elmélkedés (Mit kezdjünk vele?). a
szerzőittutalelőszörakettőstörténelmiemlé-
kezetre, amely ennek a kornak a felidézésére
és megítélésére hatványozottan jellemző:
„Kádár tehát egyrészről a kegyetlen és kímélet-
len gyilkos, másrészről a puha diktatúra kacsin-
gatós népvezére, akinek országlása alatt a szo-
cializmus ellenére is aránylag kibírhatóvá vált
az élet.”(88.p.)atanulmánymásodikfelében
nem mulaszt el szót ejteni a kádár-rendszer
hagyatékáról és továbbéléséről a rendszervál-
tás után, amely a következő fejezet („Nem
kicsit, nagyon” – A Gyurcsány-korszak)közpon-
titémájais:„A pártot és az apparátusokat ellep-
ték a karrieristák, akik számára a közérdek
nevetség tárgya volt, ami számított: az a sze-
mélyes érdek és haszon és az ennek elérésé-
hez szükséges hatalom birtoklásának vágya
volt. Ennek a késő kádári nómenklatúrának egy
része kormányozza ma, több mint másfél évti-
zeddel a rendszerváltoztatás után, Magyaror -
szágot.” (91. p.) a második fejezet zömében
aktuálpolitikaijellegűesszéibenschmidtabal-
oldalipártoklegfőbbhibájakéntéppenazelőző
rendszerrel való teljes szakítás, a hiteles
önmeghatározásésamegújuláselmulasztását
rója fel. a kádár-kor legsúlyosabb társadalmi
hagyatékaként pedig a „depolitizációs beideg-
ződést”,azállampolgárokszéleskörénekpoliti-
kaiérdektelenségétemlíti.

az Esztétika, politika, kultúra címet viselő
harmadiknagyegységlegérdekesebbdarabjá-
nakrögtönazelsőtanulmánytűnik(Az emléke-
zéspolitika esztétikája), melyben a szerző az
egykori buchenwaldi koncentrációs tábor
helyénlétesítettmúzeumbantettlátogatásáról
számolbe,majdennekkapcsántérkiatotali-
táriusmúltfelemás,személytelennétorzultkol-
lektív emlékezetére. E gondolatok jelen vilá-
gunksúlyoskritikájátishordozzák:„A látogatót
elárasztják a tárgyak és az információk, eliga-
zodását nem könnyíti meg semmi. Sorsok, sze-
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mélyes tragédiák nem fejtődnek fel kellő hang-
súllyal. A tárgy és információtéboly maga alá
gyűri az embert. Története nem domborodik ki,
tragédiája eljelentéktelenedik ebben a poszt-
kulturális, deszakralizált, elidegenített világ-
ban.”(179.p.)„Acélrudakat műanyag rózsával
csak ott állíthatnak az áldozatok tetemeit őrző
földbe, ahol meghalt a hit, ahol olyan fokú az
érzelmi sivárság, hogy már nem rendülnek meg
semmitől. Az acél egy eltárgyiasult, technika-
központú, hipermaterialista, deszakralizált világ
jelképe. A halál azonban ezek felett áll.” (187.
p.)aszerzőszerintannakamúltnakafeldolgo-
zását,amely„nem akar elmúlni, és fogva tartja
a jelent” (186.p.), különösképpennehezíti az
emlékezet és ítélet kettős mércéje is. Ennek
szomorúpéldája,hogyaszovjet„felszabadítók”
által1945és1950közöttabuchenwaldiláger-
benfogvatartottrabokéletévelfoglalkozótárla-
tot az eredeti, nácik által létesített tábortól
messze,egyaközelmúltbanemelt, jellegtelen
épületbeszáműzték.Holottaszovjetekalegyő-
zöttországnácitlanításajegyébenugyanabban
a táborban dolgoztatták és kínozták fogvatar-
tottaikat, ahol pár hónappal korábbanmég a
nácidiktatúraáldozatai szenvedtek.azefféle,
kettős mércével mérő megközelítés szerinte
leginkábbanémetértelmiségielitegyrészére
igaz, annak ellenére is, hogy az ország keleti
fele megtapasztalta és átélte a múlt század
mindkét totalitárius rémuralmát. mégis, egye-
sekszerint„minden, ami kisebb bűntény, mint
Auschwitz, a »század botránya« (Pilinszky János
szavai), jelentéktelenné válik. Hitleren kívül
minden tömeggyilkosnak akad mentő körül-
mény.”(183–184.p.)

akettősmércevissza-visszatérőmotívuma
maradakövetkezőesszéknekis.„Kettős mérce
nélküli totalitarizmusellenessége” (222. p.)
miattméltatjaaszerzőakétkiválóírót,George
orwellt(A gondolkodás bátorságáról)éskertész
Imrét(Korunk hőse),akiegészeneredetimódon
vonpárhuzamotazauschwitzbanszerzettélmé-
nyek és a kádár-korszak között. a Yes Future
címet viselő negyedik, egyben utolsó fejezet a
kettősmércealkalmazásátkizárólagakommu-
nistaszimpatizánskéntelkönyvelteurópaibalol-
dalhibájakénttüntetifel,megintcsakpolitikai-
laginkorrektüléstalánkissétúlzónfogalmazva:
„Míg a hatvan évvel ezelőtt mondott vagy írt leg-

kisebb helytelenségre sincs feloldozás, addig a
kommunista eszme szolgálatában elkövetett
legnagyobb aljasságok felett is szemérmes hall-
gatással siklik át a máskor oly kérlelhetetlen
szellemi terrorkommandó.”(297.p.)

azutolsófejezetbenvisszatérnekazaktuál-
politikaitémák:amagyarésanyugatibaloldal
egyoldalú, néha már fárasztó, torzító vagy
éppenmegmosolyogtatókritikája.azEgyszóla -
mú Európa? címűesszébenanyugatiliberaliz-
musgyökereitpéldáulérdekesmódonkizárólag
az1968-ashippimozgalmakbanvélifelfedezni;
az európai jobb és bal politikai vetélkedését
pedigmár-márajóésaGonoszheroikusküz-
delmeként tünteti fel.akötetetsólyomlászló
politikai szerepvállalásának elmarasztalása
(Civil a pályán), az új magyar szociáldemok-
ráciaprogramjánakszarkazmustsemnélkülö-
zőkivesézése(Gyorsbüfé garanciával)ésegya
baloldalt még egyszer végigostorozó, illetve a
jövő lehetőségeit latolgatóösszefoglaló jellegű
tanulmány zárja (A lét a tét). Ez utóbbi legin-
kább„inkorrekt”fejtegetése2001.szeptember
11-énekokait isazelnemzetlenítő,multikultu-
ralizmust erőltető, integrálóképességgel még-
sem rendelkező, balos nyugati „ellenkultúrá-
ban”láttatja.(298–299.p.)

schmidt mária stílusa világos és lényegre
törő. képes a kommunizmus velejét is három
egyszerű mondatban összefoglalni, röviden és
csattanósan: „Mindenki emlékszik még arra,
milyen is volt az egyenlőség és igazságosság
kora. A hiányt igazságosan szétosztották, a java-
kat megtartották maguknak. Voltak az egyenlő-
ek, ezek voltunk mi, és az egyenlőbbek, ezek vol-
tak ők, az elvtársak.” (266.p.) ahogya cím is
utal rá, a kötetben hemzsegnek a politikailag
inkorrekt, helyenként provokatív kijelentések–
ezekarrajók,hogyvitárasezáltalgondolkodás-
raiskésztetikazolvasót.Igaz,agyakranismét-
lődőpolitikaivádaskodásegyidőutánmonoton-
náválik,deazaktuálpolitikaiblokkokatszeren-
cséremeg-megszakítjákamúltbatekintővagya
múltat reflektáló elmélkedések. Ezek által a
szerzőajelenneküzen,ésjóérzékkelvonjalea
történelmitanulságokat,példáulamikorok-oko-
zatiösszefüggésbenábrázoljaalétidegenséget,
amagánytésaközösségekfelbomlásátatotali-
táriusrendszerekkiépülésével.

Kacsinecz Krisztián
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keszegh Béla (szerk.): a 2010-es parlamenti
választások a szlovákiai magyarok tükrében.
komárom, kempelen Intézet, 2011, 112 p.

a kempelen Farkas Társaság sorrendben
negyedikköteteakFTkönyveksorozatbanter-
jedelmét, küllemét és belső elrendezését
tekintve leginkább a konkrét és gyakorlati
célokatszemelőtttartóbedekkerekrehason-
lít:errevallszemléletestördeléseésoldalbe-
osztása,színesképeiésbetűi,nemkülönbena
hozzá tartozó cd,mely nemcsak a kiadvány
elektronikusváltozatát,hanemegyébhasznos
járulékos dokumentumokat és mellékleteket
tartalmaz(egyebekköztakFTelsőkétköny-
vét).Elsőránézésreésbelelapozásraisolyan
tehát,mintamanapságdivatosútmutatók:a
gyors tájékoztatást szolgálja a legfontosabb
szempontok szemléletes bemutatásával.
lehetneakárüzletibbcímeis,például:Hogyan
választottunk?

akönyvefentemlítettjellemzőitmegtart-
va ugyanakkor tanulmánykötet, hiszen társa-
dalomtudományi jellegű elemzéseket ad
közre,mindennel,amiazilyendolgozatoknak
formaiésszakmaikövetelménye:fejezetekés
alfejezetek,grafikononéstáblázatok,hivatko-
zásokaforrásokrastb.vagyisacímadástelje-
senhelyénvaló.

a többszerzős munka hat dolgozatot tar-
talmaz,barazoltánét,keszeghbéláét,kollai
Istvánét,ravaszábelét,TokárGézapedigket-
tőt jegyezközülük.Tárgya,mintezcímébőlis
kiderül, a legutóbbi szlovákiai parlamenti
választások szlovákiai magyar szempontú
rekonstrukciójaatényekismeretében;akönyv
nem sokkal e választások első évfordulója
(június12.)előttjelentmeg.behatóbblapoz-
gatása végül csak arra az olvasói kérdésre
nemadválaszt,pontosankinek,milyenréteg-
nekkészült,smivelabennefoglaltakjórészt
ismert tények, legfeljebb ezek árnyalása,
kiegészítése, összefoglalása, összefüggések-
behozásaésértelmezéseaz, amivel a kiad-
vány szolgál. ami természetesen nem kevés,
pontosabban:eza fajtaelemzés teljességgel
megfelelaszakszerűismeretterjesztéselvárá-
sainak, kevésbéa tudományos-szakmai (szo-
ciológiai, politológiai) igénynek. Ez utóbbinak
azegyesdolgozatok–úgyszinténlátványosan

– nemminden esetben képesek megfelelni,
detalánnemisezvoltacéljuk.abevezetőben
említettcélokegyikemindenesetremegelőle-
gezieztatapasztalatot:„akötetbenakutatók
fiatalabbkorosztályakapottteret,hogybemu-
tassaazösszegyűjtöttinformációkatéskonk-
lúziókat vonjon le. a kempelen Farkas
Társaságtudatosanafiatalabbgenerációlátó-
szögénkeresztülpróbáljaelemezniazesemé-
nyeket.”mindezteljesülis:sorkerülazössze-
gyűjtöttinformációkbemutatásáraésakonk-
lúziók levonására is, más egyebet azonban
hiábavárnánk.Tudjuk,afiatalságönmagában
nemerény,dehaenneklátószögeisreflektá-
latlanmarad,akkorszerintemaszerzőkélet-
korátszóbahozniisfölöslegesadalék,hiszen
mentségként sem szolgálhat. Persze, nem is
annyiraazifjabbkorosztálylátószögehiányzik,
mintazönállóvéleményalkotás,amegalapo-
zottérvelés,aforrásokgazdaságoskihaszná-
lása,akutatóiszempontokbemutatása,nem-
különbenaválasztottnyelv.sajnos,azelem-
zések nemcsak a tudományág(ak) ismérvei-
neknemkívánnakmegfelelni,hanemmagyar-
talanok is; a kollai István-szöveg kivételével
mondatfűzésükerőltetett,bonyolult,aszakki-
fejezések tekintetében (külön-külön és egy-
máshoz képest is) nemegységesek, gyakran
redundánsak, helyesírásuk ingatag és követ-
kezetlen, s egyáltalán: nyelvezetük jórészt a
beszélt nyelvi és a publicisztikai stílus okkal
kárhoztatott üresjárataiban mozog. Ehhez
képestkevésbézavaró,hogyesetenkéntelma-
rad a jelzett forrás feltüntetése (69. p.) vagy
hogyagrafikonésahozzátartozóleírásközt
nemlátniazösszefüggést(83.p.–nemvaló-
színű, hogy az mkP szavazóbázisának: a. 9
százaléka egyetért azzal, hogy szlovákia a
szlovákoknemzetállama,aholaszlovákokéa
döntőszó;b.8százalékaazzal,hogyszlovákia
mindenpolgáránakazállama,ezértmindenkit
azonos jogok illetnekmeg; c. amaradék 83
százalékpedigseaza.,seab.válasszalnem
tudazonosulni).

ravaszábeldolgozata(Közvélemény-kuta-
tások és felmérések a választásokat megelő-
zően)alaposéskimerítőösszegzésétnyújtjaa
2010-es parlamenti választásokat megelőző
legkülönfélébbfelméréseknek,afelméréseket
végzőmérvadó„cégeken”kívültöbbmarginá-
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lisvagyadhocintézményadataitiselemezve.
azelemzésvégigkövetiamérésekbecsültésa
választások valós eredményeit, s megpróbál
magyarázatokkal szolgálni a kettő közti
különbségekre. Elgondolkodtató a szerzőnek
az az okfejtése, mely szerint a Fórum
kisebbségkutatóIntézetáltalvégzettfelmérés
kudarcánakoka(amegszólítottakhallgatásba
burkolózása) egyedül az intézet kutatásaira
vonatkoztatva érvényes, egyetlenmás felmé-
réssemérzékelteugyanisaHídrokonszenve-
zőinek„bujkálását”(23.p.).

Tokár Géza a lehető legnehezebb témát
választotta (vagy kapta): A két magyar párt
választási programjának összehasonlítása.az
elemzésből nemcsak az derül ki, hogy a két
programnemösszehasonlítható,hanemhogy
aprogramokelemzéseisteljességgelfölösle-
ges.aprogramoknálmégazígéretekisérde-
kesebbek és színesebbek, ezekről meg már
ravaszábelmegállapítja:„aszavazóktermé-
szetesenavalóságbannemazígéretekracio-
nális mérlegelése alapján választanak pár-
tot…”(24.p.),aminemcsaklogikus,hanem–
TokárGézaelemzésénekfényében–legalább
ennyireemberiis:apártokprogramjaugyanis
lehangoló,elképesztőbikkfanyelven fogalma-
zott,arendszerváltástmegelőzőidőszaklegel-
koptatottabb kliséinek gyűjteménye. a kötet
címe itt vág vissza,mert ebbena fejezetben
látszik leginkább, mennyire nem érdekes „a
2010-es parlamenti választások a szlovákiai
magyarok tükrében”, mert a tükör ennél a
témánálönnönanyagánéskereténkívülegye-
betnemmutat–sajnálatosanéppaszlovákiai
magyarokrólnemmutatsemmit.s itt látszik,
mennyivel nagyobb kihívást jelentett volna
(nemcsakaszerzőknek,hanemazolvasóknak
is)egyolyankötet,melynekacíme„aszlová-
kiaimagyaroka2010-esparlamentiválasztá-
sok tükrében”. Ez a téma persze egyelőre –
ugyancsak roppant sajnálatosan – a szóban
forgó kutatóknál jóval idősebbek számára is
túlnagykihívás.

A választásokat megelőző kampányok cím-
melkeszeghbélaazmkPésaHídkampányát
veti össze, különös tekintettel a választási
hadjárat operatív és technikai elemeire, a
kampányokeszközeire,pozitívésnegatívüze-
neteire, ezek hatásfokát elemezve. részle-

tekbe menően vizsgálja a két magyar párt
választókat megszólító módszereit (az óri-
ásplakátokat illetően Híd-fölényt mutat ki, a
nagyrendezvényeket illetően mkP-fölényt; a
Hídkampányátátgondoltnakmondja,azmkP-
étkaotikusnakstb.).kimutatja,hogyazonline
média kihasználtsága mindkét párt részéről
„nagyon kezdetleges stádium”-ot jelentett, a
közösségiportálokonvalókampányoláspedig
a „klasszikushonlapra jellemzőmódú”hasz-
nálatbanmerült ki (50. p.). Hogy a két kam-
pánymunka nem igazán hasonlítható össze,
az is kiderül dolgozatából, tudniillik míg az
egyiket,aHídétproficsapatszervezteéshaj-
tottavégre(nochtaEditvezetésével),amási-
kat,azmkP-étapárthárompolitikusa(csáky
Pálmintelnök,Peczárkárolymintigazgatóés
bárdos Gyula, a párt kampányfőnöke). az
összehasonlítás ennek következtében azért
sem mondható sikeresnek, mert míg a Híd
kampányánakaprólékos,alegkisebbrészlete-
kig tökéletesen kidolgozott technikai elemei-
vel ismerkedhetünk meg, az mkP-kampány
szerkezeti jellemzőiből semmit nem tudunk
meg. bőven idéz viszont a szerző abból a
mélyinterjúból,melyetbárdosGáborralkészí-
tett,sezamintegykétoldalnyioralhistoryaz
elemzésvégénigazoljaaztabenyomásunkat,
hogyakönyvnekezafejezetealegszemélye-
sebb,a leginkábbélményszerű.más(desok-
kalfontosabb)kérdés,hogyéppenazélmény-
szerűség az, amit egy tanulmányon, elemzé-
sen, kutatáson legkevésbé kér számon az
ember: ez itt, bizony, nagyon a szakszerűség
rovásáramegy.azoralhistorybanugyanakkor
aza jó,hogyabeszélőemlékezőksokaságá-
nakvéleményébőlszűrhetőkinémiobjektivi-
tással is kecsegtető tapasztalat: egyetlen
emlékezéskevésahhoz,hogybármilyenképet
isalkothassunka történtekről. abból, hogya
kampányfőnök mindent az elnökre hárít (és
ahogy), egy kérdésre szűkíthető az élmény:
minekkampányfőnökötválasztaniolyanpárt-
ban,aholúgyismindenazelnökszerinttörté-
nik?(spersze,ugyanezakérdéstöbboldalról
isfeltehető,deezaz,amivagyapártonbelüli
vitákrésze,vagyabulvársajtótáptalaja.)

Egyújabbfejezetben(A részvételi mutatók
elemzése a korábbi választásokkal összevet-
ve)TokárGézamutatjabea2006-os(ésrész-
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ben a korábbi) parlamenti választásokhoz
viszonyított változásokat, sokat és körülmé-
nyesen időzveapreferenciaszavazatok témá-
jánál, ezenkívül a statisztikai hivatali adatok
alapjánországosésregionálisbontásbanvizs-
gáljaarészvételt.alegnagyobbteret(nagyon
helyesen)afiatalszavazókésazelsőválasztók
szereplésének és pártonkénti részvételének
szenteli, saját számításai felhasználásával. a
„Hídmegközelítőlegapártáltalánospreferen-
ciáival arányban rendelkezik fiatal szimpati-
zánsokkal” (74. p.), az mkP „képtelen volt
megszólítani a fiatalabbkorosztályt” (73. p.).
Tokár Géza szerencsére nem a többi párttól
elszigeteltenvizsgáljaa területet, ígymintegy
melleslegjólláthatóváválik,hogyaparlamen-
ten kívül maradt szélsőségesen nacionalista
Ľsns támogatottsága „elsősorbanaz elsővá-
lasztókkörébenmagas,azújonnanszavazók
komolyhányadátadjákapárttámogatóinak”.

bara zoltán elemzése (A 2010-es parla-
menti választási eredmények összegzése és
elemzése a korábbi választásokkal összeha-
sonlítva Szlovákiában) a címében megneve-
zetttárgyántúlegyszersmindapolitikaipártok
jellemzőit is nyújtja,mégpedig az idők során
változójellemzőit,sfőkéntazIvotársadalom-
kutató intézet tanulmányaira támaszkodva
sajátszerkesztésűábrákonszemlélteti,milyen
utatjártakbeszlovákiábanapártok1994-től
2010-ig a populizmus, paternalizmus, nacio-
nalizmus és a demokratikusság szempontjá-
ból.sbárvégkövetkeztetése–melyszerinta
kérdéses időszakban a pártok vagy az első
három izmus kategóriájába tartoznak, vagy
demokraták–meglehetősenleegyszerűsített-
nek tűnik, ma nehezen cáfolható. amellett
azonban lehetneérvelni,hogymígapopulis-
tának, paternalistának és nacionalistának
nyilvánított pártok (smer, sns, Hzds) eddig
valóbancsekély jeleitnyilvánítottákkiesetle-
ges demokratikus voltuknak, a demokrata
blokkbasoroltak(sdkú,kdH,sas,Híd,mkP)
nem mindenkor mentesek a kárhoztatott
háromizmustól.

a kötet utolsó fejezetében kollai István
dolgozataolvasható:Szlovákia a magyar saj-
tóban a 2010. évi választási időszakban.
sajnos, itt beigazolódik, hogy a sajtóvissz-
hang,főkénthaapolitikaprominensképvise-
lőire korlátozódik, nem több helyezkedésnél,
üzengetésnél és baklövéseknél. (a szlovákiai
magyar olvasónak nem sokat nyújt az elem-
zésnekazarészesem,melyaszlovákiaisaj-
tónakamagyarországisajtóáltal idézettkije-
lentéseitkívánjahasznosítani.)megtudjukpél-
dául, hogy „szlovákiában egy olyan éles
választásikampányzajlik,amilyet ittmagyar-
országonelsemtudunkképzelni”– idézior-
bánviktortaszerző(95.p.),vagyhogyaket-
tős állampolgárság kérdésemiatti felzúdulás
csak„aszlováknemzetipártokprovokációja”
ésígytovább,beszédesenszemléltetve,hogy
azitthonieseményekmagyarországireflektált-
sága legkevésbé nekünk, szlovákiai magya-
roknak szolgálhat bárminő tapasztalattal.
Hacsakazzalnem,hogyahivatkozottés idé-
zett szövegek retorikai-ideológiai íve azt mu-
tatja: talán nekünk (is), de semmiképp nem
rólunk beszélnek. mindez a szóhasználat
szintjénistükröződik:míga„szlovákválasztá-
si beszámolók”-ról vélhetjük, hogy megfogal-
mazója azt írta, amit gondolt, a „szlovák
választások”esetébenmárcsakelképzelése-
ink lehetnek.más kérdés (de nem ide tarto-
zik), hogy a nyomdafestéket látó diplomáciai
ballaszt egyáltalán szólhat-e valakikről, vagy
valóbancsakvalakiknek.

a kFT-könyvek újabb darabja föltétlen
megérdemli figyelmünket.Hasznosnemcsak
abbólaszempontból,hogyjó,hakezünkügyé-
ben tartjuk, mert sosem lehet tudni, mikor
melyikadatáraleszszükségünk,hanemazért
is,mertvéleményresarkalljaolvasóját.mégaz
olyat is, akinek a parlamenti választások se
nemkenyere,seneminge.mertrekonstruált
kisebbségivonatkozásaimégaz ilyenolvasót
isérintettéteszik.

Csanda Gábor
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