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adunabalpartjánfekvőkomáromjelene–különösenagazdaságihelyzete–magán
viseliadél-szlovákiairégiómindenproblémáját.Pedigavárosnemvoltmindigperife-
rikushelyzetben,hiszenhosszúésdicsőmúlttalrendelkezik,amelyneklegszebbpilla-
natai az 1848-as szabadságharc előtti időszakra esnek. a szabadságharc bukását
követőenazonbanavárosfejlődésemegrekedt,amileginkábbavasúthiányánakvolt
betudható.adualistamagyarországvárosairaolyjellemzőfejlődéskomáromotcsaka
19.századutolsókétévtizedébenérteel,miutánaváros(ajobbpartiúj-szőnybenfel-
épültvasútállomásnakköszönhetően)rákapcsolódottabudapest–Győrvasútvonalra,
smiutánmegépültekaPozsony–dunaszerdahely–komáromésakomárom–érsekúj-
várvasútvonalakis.avasutaknakésaz1892-benátadottErzsébethídnakköszönhe-
tőenadunabalpartjánfekvővárosésajobbpartiújszőnyisegyreinkábbközelebb
került egymáshoz, aminek betetőzéseként a jobb parti települést 1896-ban
komáromhoz csatolták, létrehozva így a duna mindkét partjára kiterjedő nagy-
komáromot.1

avárosfejlődéseazonbaneztkövetőensemvolttöretlen,amitaz1910-benkimu-
tatottcsupán18ezreslakosságszámisjelez,smintkovácsévaismegállapítjaaváros-
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* a tanulmányacseh-szlovák Történészvegyesbizottság2011. június1-jénaselye jános
Egyetemenanemzetközivisegrádialaptámogatásávalmegrendezettakettéosztottváros
c.konferenciájánelhangzottelőadásírottváltozata.
a dolgozattal kapcsolatos kutatásokat a szlovák Tudományos akadémia és a szlovák
köztársaság oktatási minisztériuma tudományos kutatásokat támogató alapja vEGa
2/0117/09sz.projektjetámogatta.

1. komárom1918előttifejlődésévelkapcsolatbanlásdmáczamihály:Komárom. Történelmi
séták a városban.Pozsony,madáchkönyv-éslapkiadóvállalat,1992.
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rólírttanulmányában,2 azegyesítésmégnemjelentetteazt,hogyadunakétpartján
lévővárosrészekténylegesenisegytelepüléskéntkezdtekvolnaműködni.Igaz,aváros
erre igazából időt sem kapott, hiszen a történelmi magyarország első világháború
végén bekövetkezett tragédiája és az 1918–1920-as impériumváltás az addig köz-
igazgatásilagésnyelvilegisegyneműtelepüléstegyszigorúanőrzöttállamhatáráltal
kettéosztotta,miközbenaTrianonutánifejlődésabalpartikomárom–komárnóbanis
meghasonlástokozott,hiszenavároslakosságamentálisankétegymássalszemben
állóetnikaitáborbakezdetttömörülni.a jelentanulmányennekakettősmegosztott-
ságnaknéhánykiválasztottaspektusátigyekszikkörüljárni.

azállamhatárokáltalikettéosztottság

aTrianonbantörvényesítettújállamhatárokolyanélőrégiókatvágtakketté,amelyek
évszázadokonátszervesegészetalkottak,miközbenfigyelmenkívülhagytákazetnikai
viszonyokatis.Ezadurvabeavatkozásazérintettrégiókéletébejelentős,mondhatni
döntőváltozásokathozott.olyantérségekésegészmegyék,amelyekkorábbanatör-
ténelmimagyarországcentrumáhozközelhelyezkedtekel,s–gazdaságiéskulturális
értelembenegyaránt–természeteskapcsolódásipontotésközvetítőiszerepetjátszot-
takazalföldésaészakihegyvidékközött,1919/20-bansajátállamaikperifériájára
kerültek,saperiférikuslétmindenhátrányarájukzúdult.kétolyanállamhatáröveze-
tévéváltak,amelyekellenségesviszonybanálltaksszintenemiskommunikáltakegy-
mással.Ennekhátrányátazígylétrejöttdél-szlovákiaésészak-magyarországegyaránt
megérezte.azolyanadualizmusidejéngyorsanfejlődőgazdaságiközpontok,mintpél-
dáullosoncvagyrozsnyófejlődésemegtorpant,egyesvárosokelveszítettékgazdasá-
giésnépesedésihátországukat,vagyfordítva,némelyikrégióelveszítetteaddigtermé-
szetescentrumát(példáulazIpolymentebalassagyarmatot).

aváltozásegyik legnagyobbveszteseéppkomáromvolt,hiszenazújállamhatár
nemcsupánadunakétpartjánelterülőmegyétvágtaketté,hanemmagátavárostis,
amelyhelyzettelkomáromlakosai–mindkétoldalonegyaránt–csaknehezenbékül-
tekmeg,saztkezdetbencsakátmenetiállapotkéntfogtákfel.Ennekszéppéldájaként
a bal parti komárombanmegjelenőmagyar nyelvű lapok (szlovák sajtó a városban
ekkormégnemvolt)1919nyaráigtovábbraiskülföldkéntérzékeltékPrágát,amagyar-
országieseményekrőlbelpolitikakénttudósítottak,stovábbraisbudapestettartották
fővárosuknak.3
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2. kovács éva: a „házassági piac” alakulása komáromban (1900–1940). In Horváth
zsolt–lugosi andrás–sohajda Ferenc (szerk.):Léptékváltó társadalomtörténet. budapest,
Hermészkör–osiris,2003,371.p.

3. azt,hogyantudósítottakomáromisajtóazállamfordulatról,kételemzéstárgyavoltmár.az
első kovács éva: Határváltó diskurzusok: komárom 1918–22, 1938. In bárdi nándor
(szerk.): Konfliktusok és kezelésük Európában. Technikák és hagyományok. budapest,
Teleki lászló alapítvány, 2000, 181–212. p.; amásodik egyetemi tanítványommunkája:
beselászló:azállamfordulatkomáromieseményeinekvisszatükröződéseahelyisajtóban
(1918–1920). Eruditio-Educatio,4.évf.(2009),4.sz.7–26.p.



azújállamjogihelyzetelsőkézzelfoghatóhátrányaivalakomáromiakésazérintett
régiókbanélőlakosságazállamhatárokátjárhatatlanságakapcsántalálkoztak.azállam-
határokátjárhatóságaateljesszlovák–magyarhatárszakaszonkomolygondotjelentett,
hiszenakétháborúközöttiidőszakbanahatárátlépéshezútlevélkellett,miközbenennek
kiadásátacsehszlovákhatóságokadminisztratíveszközökáltalnehezítették.amagyar
nemzetiünnepekidejénpéldáulmégazérvényesútlevéllelrendelkezőketsemengedték
át,nehogyrésztvegyenekamagyarországonszervezettünnepségeken.4 akikpedigezek-
benanapokbanmagyarországontartózkodtak,azokatszigorúanszámontartották.nem
csoda,hogyakorabeliátlagpolgár,akárazolyanis,akiahatárövezetbenélt,azelsőköz-
társasághúszévealattritkánjutottátahatármásikoldalára.

Ezafajtaszigorúhatárőrizetahatármindkétoldalánlakókszámárarosszésnehéz
volt,nemzetiségrevalótekintetnélkül,dekülönösenaszlovákiaimagyarokesetében.
az ittenimagyar polgárságés értelmiség– különösenHont ésnógrád térségéből–
ugyanistovábbraistermészeteskulturáliscentrumakénttekintettbudapestre,smeg-
próbáltatartaniveleakapcsolatot.Ezfőlegagazdagabbpolgárságnaksikerült,amely
anyagihelyzeténekköszönhetőenletudtagyőzniazelőttetornyosulóutazásinehézsé-
geket.jólpéldázzaeztaz1929-benjómódúlosoncizsidópolgáricsaládbanszületett
Hidasijózsefvisszaemlékezése,akiígyírtarról,mitjelentettnekikbudapest:„Kezdtem
a világot megérteni, és azt is, hogy miért beszélünk magyarul, amikor az országunkat
Csehszlovákiának hívják. Megtudtam, hogy Budapest a főváros Losonc számára
továbbra is, és mágikus vonzását nem csak azonos nyelvünk okozza. (…) A magyar
nyelvű világváros életünk lényeges tartalmi része volt. Budapesttel állandó kapcsolat-
ban álltunk, valaki mindig éppen Budapesten járt, valaki mindig valami újdonságot
fedezett fel ott, valaki valamit mutatott, amit éppen Budapestről hozott. Mindenki oda
járt, ünnepekre, színházba-operába, vásárra, futballmeccsre.”5 aztmárcsakmelléke-
sen jegyzemmeg,hogymivelatömegközlekedésmégnehézkesés lassúvolt,külön
taxijáratkötötteösszelosoncotésbudapestet,sazösszesszlovákiábakerültváros
közül arányait tekintve épp az 1918 előtt budapest elővárosaként számon tartott
losonctartottafennalegélénkebbkapcsolatokatavoltfővárossal.

aszigorúhatárőrizetirezsimetahatárkétoldalánélőlakosságazöldhatáronvalóátjá-
rássaligyekezettmegkerülni.azillegálishatárátlépéstazegymástlátogatórokoncsaládo-
kon,amagyarországiiskolákbantanulószlovákiaidiákokonkívülleginkábbacsempészek
vettékigénybe.különösenerősvoltezafajtatevékenységnógrádésGömördimbes-dom-
bos,erdőkkelborítottvidékein,aholszintelehetetlenvoltmegelőzniazillegálisátkelést.
mintazegyarendőrségáltalaharmincasévekbenfelgöngyölítettesetealapjánkiderül,
Tornaljatérségébenegyhelyiboltosvoltaközpontiszereplő,akinélamagyarországicsem-
pészekrendszeresenvásároltákfelacigarettapapírt,borsot,öngyújtókövet,6 svittékáta
zöldhatáron.nógrádbangyakorivoltazállatok:lovak,birkákáthajtásais.
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4. slovenskýnárodnýarchív(atovábbiakban:sna),fond(f.)Policajnériaditeľstvovbratislave
(Prba),kartón(k.).520,mat.249/1.maďarskýnárodnýsviatok15.marca.

5. Hidasi józsef:Losonctól Losoncig. Egy város, egy család, egy túlélő története. budapest,
múltésjövőlap-éskönyvkiadó,2008,40.p.

6. národníarchívčeskérepubliky,Praha(načr),fondPresídiumministerstvavnitra(načr,
amv-Pmv),225,k.225-1478-7



komáromlakosaiszámára,akikszámáraazújállamhatáregybenvárosukmester-
ségeskettévágástisjelentette,ahatáronvalóátkeléslétszükségletvolt.ígyazt,hogy
1919februárjábanelőszörcsakakétoldalközöttipostaforgalmatszüntettékbe,7 majd
februárvégénazakkorkezdődőpénzcserévelösszefüggésbenteljesenlezártákakét
partot összekötő hidat is, legalább olyan tragédiaként érték meg, mint a város
csehszlovákmegszállását.ahelyieknekezaztjelentette,hogyazorvosokonkívül,akik
szabadonközlekedhettek,csakrendkívüliengedéllyellehetettahídonátkelni,saztis
szigorúmotozáselőztemeg.anőkviszontgyakorlatilagnemmehettekátatúlsópart-
ra,mertnemvoltolyanszemélyzet,akimegmotozhattavolnaőket.8

acsehszlovákhatóságokeredetilegaztközölték,hogycsupán8-10naprazárjákle
ahidat(alezárásegyébkéntazakkorlezajlottpénzcserévelvoltösszefüggésben),de
azmégmárciusközepéniszárvavolt,majdmiutánamagyarTanácsköztársaságkiki-
áltását követően szlovákiában statáriumot rendeltek el, természetesen továbbra is
megmaradt a hídzárlat, sőt az átkelést teljesen beszüntették. Ebben az időszakban
ugyanisszlovákiaésmagyarországközöttcsupánPozsonynál,szobnáléslosoncnál
lehetett,decsakrendkívüliesetben,átkelniahatáron.9

miutánaTanácsköztársaságelbukott,afegyvereskonfliktusmegszűnt,sahatáro-
kat is végleg kijelölték,1919nyarától némileg könnyebbé vált ahídon valóátkelés.
Ekkor heti két alkalommal, szerdán és szombaton délután 3 órakormegnyitották a
hidat,sakirendelkezettameglehetősennehezenbeszerezhetőátkelésiengedéllyel,
azátkelhetett.dehanemjöttazonnalvissza,akkor3-4napotkellettvárniaavissza-
téréssel.

Ezalehetetlenhelyzetcsak1920elejénenyhültismétvalamelyest.Ekkormármin-
dennapátlehetettmenniatúlpartra,detovábbraiscsakhosszúengedélyezésután(s
alegtöbbútlevélkérelmetvisszautasították).azhídonvalóátkelésreanapmeghatáro-
zottóráivoltakkijelölve:reggel7és10óraközött,12és14óraközöttés16és18óra
közöttvoltnyitvaahíd.10 kivételtaszőlőtulajdonosokképeztek,vagyisazok,akikneka
magyarországioldalonmaradtaszőlőjük,őkreggel5ésestenyolcközöttkelhettekát
ahídon.Ezekazún.kettősbirtokosokvoltakazegyedüliek,akikállandóhatárátlépési
engedéllyel rendelkeztek,ámhaahatóságokkicsit kellemetlenkedniakartak,akkor
időnkéntbevontákazengedélyeiket.

Eztahatármizériát,hogyelvoltakzárvaavárostúlpartjától,aholannak idejéna
budapestivonatrafelszálltak,akomáromiaknehezenéltékmeg,sbezártságkéntérzé-
kelték,amelyérzéstazalábbi–egyakomáromilapokbanmegjelentírásbólszárma-
zó–mondatok is igazolják:„Valóssággal foglyok vagyunk, nem lehet szabad mozgá-
sunk abban az irányban, amely felé mozognunk kellene és lehetne. Itt a Duna-híd,
amely normális időben a világ forgalmába bekapcsolt bennünket. 27 személy és gyors-
vonat állt a nap 24 órájában rendelkezésünkre, amellyel 2 óra alatt Pestre vagy 4 óra
alatt Bécsbe értünk….”11
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7. Komáromi Lapok,1919.február1.,5.p.
8. Komáromi Lapok,1919.március8.,2.p.
9. Komáromi Lapok,1919.április26.,3.p.
10. Komáromi Lapok,1920.február27.,3.p.
11. Komáromi Lapok,1920.február21.,1.p.



anehezenátjárhatóésnemcsakországokat,hanemembereketéscsaládokategy-
mástól elválasztó határok támadások egész sorának célpontjai voltak az adott kor-
szakban.olyanakciókéi,amelyekolykorahatárokérvényességétakartákmegkérdő-
jelezni, máskor mulandóságát jelezni. különösen sok ilyen történt a csehszlovák
köztársaságmegalakulásátkövetőelsőkétévben,valamintazelsőköztársaságutol-
sóévében,1938-ban.

akomáromiErzsébethídakétháborúközöttvégigazegyiklegfontosabbhatárát-
kelőhely volt akétországközött, de leginkábbkétesetbenkerült a figyelemközép-
pontjába.azelsőilyenaz1919.május1-jénamagyarországikomáromi,győriéstata-
bányaimunkásokáltalindítottéstragikusanvégződőtámadásvolt,amelyatámadók
valóságoslemészárlásávalvégződött.amásodikilyeneset1938októberbentörtént,
ám ez szerencsésebben végződött. az október negyedikén a katolikus templomból
kiáramlóésmagyarhimnuszténeklőtömegugyanisösztönösenaszámárasérelmes
TrianontjelképezőakadályokkallezártErzsébethídravonult,sazaveszélyfenyegetett,
hogyahídcsehszlovákőrségeközéjüklő.12 ámnéhányjózanabbrésztvevővisszafor-
dulásrabírtaatömeget,ésígyademonstrációnemfordulttragédiába.Egyakkoriben-
césdiák,Füssylászlókésőbbígyrekonstruáltaazeseményeket:„A templom ajtajában
megjelent Győri Vince diák a koronás háromszínű magyar zászlóval. A tömeg hangosan
követelte: »hozd ki«, »hozd ki« – és elindultak a zászlóval a két országot összekötő híd
felé. – Időközben megjelent a tömeg vonulása mentén a rendőrség és a csendőrség is.
Akcióba akartak lépni, de a tömeg a magyar himnuszt kezdte énekelni. A himnusz
éneklése alatt úgy a rendőrség, mint a csendőrség szolgálatában lévő egységei vigyáz-
ban állva, tisztelegve várták az éneklés végét, ami azonban nem akart a végéhez érni.
A tüntetők azért mégis lassan elértek a hídfőhöz. Ekkor jelent meg előttük Csütörtöki
Lajos rendőrségi alkalmazott, aki egyébként a lakásbejelentő hivatalban dolgozott.
Csütörtöki figyelmeztette a tüntetőket, ne menjenek tovább, mert a hídőrséget már fel-
szerelték nagy teljesítményű fegyverekkel. Ne menjetek tovább, kiabálta, ordította,
majd könyörgött a tömegnek: »Ne tovább« – és csoda történt. A tömeg megállt, és a
magyar himnusz éneklése után visszafordult, és e napra befejezték a tüntetést.”13 a
komáromiaknakmégegyhónapotkellettvárniukarra,hogyahídonemeltútakadályok
leomoljanak.

Ha öszességében értékeljük, azt kell mondanunk, hogy a kettéosztott város két
oldalaahatárrealitásábólfakadónehézségeketkülönbözőmódonélteát.abalparti
komárom számára az új államjogi helyzet nagy visszalépést jelentett, hiszen a
csehszlovák köztársaságban municipiális, törvényhatósági jogú városból14 nagyköz-
séggé minősítették le. még nagyobb gondot okoztak azonban számára a jobb part
elvesztésénekgazdaságivonatkozásai:hiszenazonazoldalonmaradtavárosszámá-
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12. sna,f.kúba,k.255,62165/1938.prez.
13. számadóEmese–Turizsolt:Komárom, 1938–1945. A Felvidék visszacsatolása és komáro-

mi következményei a korabeli sajtó és dokumentumok tükrében.komárom,Önkormányzat,
2008, 82.p.

14. aTrianonbancsehszlovákiáhozcsatoltterületekencsaknégyvárosrendelkezettilyenjogál-
lással:Pozsony,kassa,selmecbányaéskomárom.Igaz,ebbőlkettő,selmecéskomárom
nemkorabelijelentőségemiattvívtakieztamegtisztelőjogállást.



ralegfontosabbvasútvonalésvasútállomás,miközbenamegyedéli,jobbpartirésze
alapvetőeniparosodottabbvoltabalpartirésznél.vagyisavárosgazdaságihátorszá-
gánakegyjelentősenrészétiselveszítette,sjelentősencsökkentekavárosilakosság
munkalehetőségeiis.smivelabalpartirészlegnagyobbüzemét,alőszergyárat–ahol
korábban 4 ezer fő dolgozott –már 1919 folyamán bezárták,15 komáromban a két
háborúközöttikorszakbanaszlovákiaiátlagotmeghaladószintűvoltamunkanélküli-
ség.

agazdaságinehézségekkövetkeztébenmagaaváros isállandópénzügyiproblé-
mákkalküszködött,saharmincasévekközepénteljescsődbekerült,aminekkövet-
keztébenaTartományiHivataldöntésealapján1935-benavárosképviselő-testületét
feloszlatták, a város élére pedig az Ivan dérerrel jó kapcsolatokat ápoló nagy jenő
bankigazgatószemélyébenkormánybiztostneveztekki.16 Ezazállapotaz1938-asköz-
ségiválasztásokigfennmaradt.

ajobbpartiújkomárom,amely1918-bantulajdonképpenfaluvolt,viszontparadox
módonprofitálnitudottakettéosztottságból,hiszennéhányévigmégmegyeszékhely
maradt,ahováhivataloktelepültek,ésamelynek infrastruktúrájáterőltetettütemben
fejlesztették,lakosainakszámátgyorsanfelduzzasztották.ígyaz1919-esszétváláskor
csupánhétutcávalrendelkezőtelepülés1938-banmárnegyvenutcávalrendelkezett.17

amagyar–csehszlovákállamhatárkétkülönbözőberendezkedésűállamotválasz-
tott el egymástól: a liberális színezetű csehszlovák demokráciát és ameglehetősen
konzervatív,magyarországiautoritatívrendszert,sennekakülönbségnekahatárkét
oldalán élő lakosság gondolkodásában is nyoma kellett, hogy legyen. a szlovákiai
magyarokkal foglalkozó szakirodalom egyik nagy s máig megválaszolatlan kérdése,
hogy húsz év csehszlovákiában való élet után, 1938-ra másokká váltak-e az itteni
magyarok,mintamagyarországiak.vagyis létezett-eazadottkorszakbansokakáltal
hangoztatott„felvidékiszellem”,amelyalattáltalábanaszociálisabbkérdésekreérzé-
kenyebb,aközügyekirántelhivatottabb,demokratikusabbgondolkodásúmagyarokat
értettek.

Erreakérdésreajelendolgozatnemtudésnemisakarválasztadni,aztazonban
látnikell,hogyaszigorúanőrzötthatárokegyfajtaelidegenedést, vagyúgy ismond-
hatnánk,szétfejlődéstismegindítottakahatárövezetkétoldalánelőmagyarokközött.
Ezafajtadifferenciálódásmárrögtön1919-benmegkezdődött,leginkábbabban,hogy
ahatárkétoldalánélőmagyaroknakolykormáreltérőekvoltakazérdekeik,sezért
egyreinkábbkétkülönközösségkéntkezdtékegymástlátni.Ennekazelsőnyomáta
komáromilapokban1919elejénmegjelentegyik írás jelenti,amelybenagazdasági
nehézségekkelküzdőbalpartikomáromiakakövetkezőmondatokkalfordulnakajobb
partiakhoz: „A Dunán át kiáltunk hozzátok, magyar testvéreink s kérünk titeket: ne
tekintsetek bennünket idegeneknek (…) Ma, amikor a szomorúság mardossa lelkünket,
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15. máczamihály:apolitikaierőviszonyokalakulásaegydél-szlovákiaihatárvárosbanazelső
csehszlovák köztársaság idején (komárom 1919–1938). Új Mindenes Gyűjtemény 1.,
bratislava-Pozsony,madách,1981,92.p.

16. uo.96.p.
17. komáromvároshivataloshonlapja.http://www.komarom.hu/komaromrol.php



miért fordultatok el tőlünk és miért hagytok minket magunkra? Egy kormányrendelet
ugyan kimondja, hogy a megszállott területekre árut nem szabad szállítani. Igen, de kik
vannak a megszállt területen? Kitől várunk mi élelmet, cukrot, tejet, tűzifát, gyufát és
egyebet, ha nem tőletek?”18

avalódiszemléletbeliésvilágnézetikülönbségekazonbancsaklassanalakultakki,
s igazábólcsakaz1938.november2-ibécsidöntésutánváltak láthatóvá,amikora
szlovákiaiésamagyarországimagyar,akikhúszévenkeresztülelszigetelveéltékegy-
mástól,közvetlenüliskonfrontálódhatottegymással,samikorahatárkétoldalánélő
magyarokközöttazörömmellettitt-ottazidegenkedésérzéseisfelbukkant.

Ennekjelentiszéppéldájátazaleírás,amelyazoknakabalpartikomáromiaknak
azérzéseitörökítimeg,akik20évutánelőszörmehetekátajobbpartikomáromba,
aholmeglehetős idegenkedésselnéztékazelőzőhúszévalattottemeltépületeket:
„Barátságtalan gőggel bámultak le ránk ezek az épületek, és mi farkasszemet néztünk
az idegen cikornyáikkal. Valami a torkomat fojtogatta. Talán az idegen, áporodott leve-
gő, ami ezekből az épületekből áradt. Sohasem éreztem annyira a spengleri igazságot,
mint épen itt, hogy minden műalkotás szükségszerűen magán viseli a Zeitgeistnek,
annak a kornak a bélyegét, amelyben fogantatott. A teret betöltötte az a lelkiség, amit
Szekfű Gyula neobarokknak nevez: a magyar dekadencia (…) Mint élő anakronizmus
meredt felénk egyre idegenebbül egy koncepció és mondanivaló nélküli kornak, az ún.
’konszolidációs’, a ’keresztény kurzus’ a ’kultúrfölény’ korszakának bemerevedett pöf-
feszkedő önáltatása. A háború utáni Csonkaország reprezentatív stílusa – állapítottam
meg magamban, amit mi már nem ismerünk és ezért állunk érthetetlenül előtte (…)
Ebben a városházatéri revelációban már csírában benne volt mindaz a csalódás és
konfliktus, amit később a felszabadulás mámoros, önfeledten boldog napjai után a két-
féle, húsz év óta egymástól elfejlődött lelkiség szükségszerűen felszínre hozott.”19 de
hasonlóankiábrándultanláttákabalpartikomáromiakaztis,hogyatrianonihatárok
ledőléseutánielsőnapokbanamagyarországioldalrólabalpartraáttódulótömeget
nemannyiraa„visszatértmagyarokérdekelték”,mintazolcsócsehszlovákiaiiparter-
mékek,különösenacikta-cipők.20

Persze,ahogyanaszlovákiaimagyarnakhúszévutánbizonyosszempontbólidegen
voltnéhánymagyarországi jelenség,úgycsodálkoztakráamagyarországiakaz itteni
viszonyokraésmentalitásra.Ezarácsodálkozásmégaztamáraisándortisjellemez-
te,akifeltehetőenjólismerteazitteniéletet,sakiegybalpartikomáromivendéglőben
szerzetttapasztalataialapjánírtale1939májusábanazalábbisorokat:„A vendéglők-
ben sok ember, hangos szó, kirándulók és emlékezők: a felvidéki városokban most egy
nemzedék keresi emlékeit. Az ebéd jó és olcsó, a kiszolgálás gyors és készséges, s
mégis, az egészben van valamilyen árnyalati idegenség: ez még a másik stílus, ez az
étterem, ez a modernség, ez az étlapnélküliség, ez az olcsó, kéretlen menürendszer…
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18. Komáromi Lapok,1919.január25.,1.p.
19. Ikvay lászló: újkomáromi kontraszt (felszabadulási élmény). Új Élet, 1939, 5–6. sz.,

321–322.p.
20. aciktatulajdonképpenbaťa-cipőttakar,csakabécsidöntéselőttinapokbanazérsekújvá-

riüzemetátnevezték,hogyígymentsékátatermeléstésazértékesítést.



valahogy más minden az étteremben, mint a Duna másik partján. A személyzet figyel-
mes, de másként, mint odaát, az egészben van valami gyárias, tömegre beállított, s azt
kell mondanom, hogy ez a modor, ez a stílus, ez az egész változás, melynek már csak
az életformákban találni ízét és nyomát, nem is ellenszenves. Itt húsz évig másként
éltek az emberek, sok gond között, sok szenvedésben, s mindenestül tanultak egy
újfajta életütemet, amely nem sokat kivételez. A demokrácia rejtélyes folyamat, s nem
szabad összetéveszteni a rossz modorral. Ez a Baťa-cipős demokrácia még rajtahagy-
ta kézjegyét a visszakerült területek életformáin, s ha szelleme, hangja idegen is, azt
kell mondanom, nem ez volt a legrosszabb, amit a csehek ellenünk elkövettek.”21

azetnikailagmegosztottváros

miközbenTrianonélőrégiókatvágottketté,egyújrégiót is létrehozott,amelyetmáig
dél-szlovákiánaknevezünk.sbárElenamannovádél-szlovákiátolyanelképzeltrégió-
kéntírjale,22 amelyneknemlehetkijelölniahatárait,mégislétezőéskörülhatárolható
régiórólvoltszó,amelyetetnikaialapokonlehetettkijelölni.vagyisdél-szlovákiaakora-
beli–kétháborúközötti–közbeszédben(éstkp.mais)aztazakkormégélesnyelv-
határáltalbehatárolttérségetjelentette,aholamagyarlakosságélt,saholabbanaz
időszakbanjelentőstöbbségetalkotott.

akétháborúközöttdél-szlovákiakettősképetmutatott.afaluvilága–azidebeköl-
tözöttszlávtelepesek,csendőrök,postások,tanítókmegjelenéseellenére–szinteérin-
tetlenmaradt,sőrizteetnikaimagyarjellegét,avárosokazonbanjelentősátalakuláson
mentekvégig,s többnyelvű, többkultúrájúközeggéváltak.nemmaiértelembenvett
multikulturális közegekről volt azonban szó, hanem sokkal inkább megosztott, egy-
mássalaligkommunikáló,párhuzamosstruktúrákról.avárosimagyarés„csehszlovák”
világokugyanisegymássalnemnagyonérintkeztek,egymássalaligkeveredtek.

amegosztottság alapját jórészt az etnikai hovatartozás adta, de nem feltétlenül
csakaz,hiszenaválaszfalaknemmindigmagyarok,valamintakisebbségetképező
csehekésszlovákokközött voltak,azőslakosokésazújbevándorlókközött isaka-
dozhatottakommunikáció.Hogyazőslakosokésazújonnanbeköltözőkközöttisza-
kadékolykorerősebbvolt,mintazetnikaicsoportokközötti,aztadél-szlovákiapere-
mén elhelyezkedő Pozsony példája igazolja. daniel luther kutatásai szerint ugyanis
nohaahúszasévekPozsonyábanelsősorbanamagyarokésnémetekazegyikoldalon,
valamintacsehekésszlovákokamásikonálltakegymássalszemben,azőslakosszlo-
vákokpozíciójanemvoltennyireegyértelmű,hiszenatársadalmikonvencióktovább
éltek,ésaszlovákoktöbbetkommunikáltakamagyarokkal,mintacsehekkel.23
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21. máraisándor:Ajándék a végzettől.budapest,Helikon,2004,181.p.
22. mannová,Elena:southernslovakiaasanImagenedTerritory.InstevenG.Ellisandraingard

Eβer (eds.):Frontiers, regions and identities in Europe. Thematic work group. 5.Frontiers
andidentities;4.Pisa,Plus-PisauniversityPress,2009,185–204.p.

23. luther, daniel: Polarizácia bratislavskej spoločnosti v prevrate roku 1918. In salner,
Peter–luther,daniel(eds.):Etnicita a mesto. Etnicita ako faktor polarizácie mestského spo-
ločenstva 20. storočí. bratislava,ústavEtnológiesav,2001,29.p.



daniellutherPozsonypéldájánnégyolyantényezőtsorolfel,amelyavárosilakos-
ságpolarizációjáhozvezetett.mégpedigazetnikaihovatartozást,azúj, illetvea régi
államhozfűződőviszonyt,azőslakosokésbevándorlókközöttikülönbségeket,valamint
agazdaságiérdekekközöttikülönbségeket.24

komáromesetébengyakorlatilagmindanégytényezőmegfigyelhető,ámalapvető-
enmégisetnikaialapúpolarizációrólvanszó,hiszenbármelyiktényezőtnézzükanégy
közül,azegyikoldalonmindigamagyarok,amásikonpedigacsehszlovák lakosság
állt,aminekelsősorbanazvoltazoka,hogyPozsonnyalellentétbenkomárombanaz
őslakosokszintekizárólagmagyarokvoltak.Ezafajtahasadáspedigóhatatlanuloda
vezetett,hogyakülönbözőkommunitásokdifferenciálatlanulláttákegymást.azegyik
voltami,amásikazők,függetlenülattól,hogyazegyesközösségekmagukiserősen
rétegzettekvoltak.

aTrianonelőttikomáromotegynyelvűmagyarvároskéntszokáselkönyvelni,sasta-
tisztikákeztigazoljákis,hiszenaz1910-esnépszámlálásszerintavároslakosságának
89,2%-avallottamagátmagyaranyanyelvűnek,5,6%-apedignémetnek.25 azösszma-
gyarországitrendekkelellentétbenaszlovákokszáma1880és1910közöttnemhogy
csökkentvolna,hanemlényegébenmegkétszereződött,s2,4%-ról4,1%-raemelkedett.
annakellenéreazonban,hogyavároslakosságanagyrésztmagyarvolt,ahelyimagya-
rokmintegynegyedemásnyelvet isbeszélt.Főleganémetet,deaszlováksemvolt
ismeretlenésidegenelőttük,hiszenavárosnakazországoskereskedelembenbetöl-
töttszerepemiattszlovákokisgyakranmegfordultakitt.ígyazokaszlováktutajosokis,
akikavágonkeresztül leúsztatottfaárutegészenPestigkísérték,sakikhez–liszka
józsefkutatásaiszerint–akomáromimagyarkereskedőkszlovákszóraküldtékagye-
rekeiket.26 Ezek a szlovák tutajosok 1918 előtt időszakonként valósággal ellepték a
várost,megvoltatörzskocsmájuk,templomuk,ahovájártak,shozzátartoztakaváros-
képhez.akomáromilapoknagyrokonszenvvelekképpírtróluk:„Ünnep és vasárna-
pokon a Szent András templomot népesítették be az ájtatos tót hívek. A borbélyműhe-
lyeket is nagyban frekventálták. (Hogy is ne? Hiszen én szakálas talpas tótot nem lát-
tam, bajuszosat is csak ritkán.) Leginkább azokat, melyekben szívesen fogadták el –
fizetés gyanánt – a dorongot. Ez volt a pénzegységük. A vörös hasú bankót már a pausz
képviselte. Elég sűrűn keresték fel – bevásárlások végett – az üzleteket is. Legtöbbet
csábított a híres komáromi fehér cipó. Kalács számba ment náluk (...) Sűrűn hangzot-
tak fel utcáinkon – sokkal sűrűbben mint ma – az ’ablako-o-o-ót drótozni’ no meg a ’bo-
rovicska borova’ kiáltások.”27 Ennek a „szlovák kapcsolatnak” paradox módon épp
csehszlovákiamegalakulásavetettvéget,hiszenaszlovákfadéliiránybanvalószállí-
tásamegszűnt,ígymintakomáromilapokegyfentiírásaisjelzi,elmaradtakaváros-
ból,aholemiattegyrekevesebbszerlehetettszlovákszóthallani.

komárometnikaikettészakadásátnema„talpasok”snemisakomáromkörnyéki
őslakos szlovákság okozta, hanem az 1919 tavaszától ide meginduló imigráció. a
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24. uo.31.p.
25. azadatokforrása:kepecsjózsef (szerk.):A felvidéki települések nemzetiségi (anyanyelvi)

adatai százalékos megoszlásban (1880–1941). budapest,ksH,1996,42.p.
26. liszkajózsef:Populáris kultúra.somorja,FórumkisebbségkutatóIntézet,2010,407.p.
27. Komáromi Lapok,1919.szeptember20.,2.p.



bevándorolástahadseregegységeikezdték,hiszennagyszámúhelyőrségköltözötta
városba, majd hivatalnokok, kereskedők stb. folytatták, illetve a húszas években a
komáromkörül létrehozottszlováktelepesfalvakból ismegkezdődöttabeköltözésa
városba.atelepítésekegyikfőideológusa,Ivandaxneravároskörülösszesen18tele-
pes falu létrehozását tervezte,amelyekgyökeresenmegváltoztatták volnakomárom
hátországánaketnikaiviszonyait.28 Ezatervazonbancsakrészbenvalósultmeg.

avárosbairányulóbevándorlásnakköszönhetőenaz1930-asnépszámlálásidején
a21ezer lakosúkomáromlakosságánakmártöbbmintegyharmadavoltolyansze-
mély,akimásjárásbanszületett.Ebből5251személyszlovákiamásjárásaibólköltö-
zött ide,2560viszontcsehszlovákiamástartományaiból.29 Ezutóbbikategóriaa71
kárpátaljáról idekerült–nemzetiségi szempontbólnembehatárolható–személyen
kívülgyakorlatilagcseheketésmorvákat,főlegállamialkalmazottakat,illetvekatoná-
kat jelentett. de amás járásokból komáromba költöző személynek is nagy része a
magyar–szlováknyelvhatárfölöttirégiókbólszármazott,őkfeltehetőenszlovákokvol-
tak.vagyisaz,hogyaz1930-asnépszámlálásalapjánkomáromlakosságánakimmár
25%-átacsehszlovákelemtetteki,nagyrésztamigrációvalmagyarázható,scsupán
elenyészőlehetettazokszáma,akiknemzetiségetváltottak.

a városbanélő őslakosokésbevándorlókahelyi társadalomkülönbözőpozícióit
foglaltákel.azőstermelőktovábbraisszintekizárólagazőslakosságközülkerültekki,
denagytöbbséggelőkalkottákaziparosokrétegétis.azElenamannovááltalfeltárt
adatokszerint1929-benakomáromi iparosok68%-avoltmagyar,27%-azsidó(akik
szintén magyar anyanyelvűek és őslakosok voltak) és csupán 5%-a csehszlovák.30

viszontamagántisztviselőkközött37%,avárosiköztisztviselőkközöttpedig54%volt
acsehszlováknemzetiségű.31

az így létrejött két komáromi közösség egymás mellett élt ugyan, de egymástól
jórésztizoláltan,amikülönösenakulturáliséletben,illetveaszimbolikusmegnyilvánu-
lásoksoránváltjólérezhetővé.mintamáremlítettElenamannovákimutatta,azelzár-
kózásabbanismegnyilvánult,hogyakomárombanműködő74társulásközülcsupán
azok19%-arendelkezettvegyesnemzetiségűtagsággal,atöbbivagykizárólagmagyar,
vagykizárólagcsehszlováktagságúésnyelvűvolt.32

amindennapokésamunkaszintjéntermészetesenszükségszerűnormalitásvolta
kétetnikumközöttiérintkezés,azünnepekazonbanmáréleshatártvontakközéjük.
különösenahúszasévekrevoltjellemző,hogyamagyarlakosságteljesenelzárkózott
ahivataloscsehszlovákállamiünnepekenvalórészvételtől:semazoktóber28-i,sem
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28. daxner,Ivan:Vnútorná kolonizácia na Slovensku.bratislava,1924,33.p.,atelepítésekről
részletesenlásdsimonattila:Telepesek és telepes falvak Dél-Szlovákiában a két világhá-
ború között.somorja,FórumkisebbségkutatóIntézet,2008.

29. Sčítání lidu v republice Československé ze dne 1. prosince 1930. Díl III. Ostatní data
demografická.Praha,státníúřadstatistický,1937,9,204–211.p.

30. mannová,Elena:konštrukciamenšinovejidentityvmestskomprostredí.[maďarivkomárne
avlučenci1918–1938.]Insalner,Peter–luther,daniel(eds.):Etnicita a mesto.bratislava,
ústavetnológiesav,2001,113.p.
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amasaryk elnök születésnapja alkalmából rendezett ünnepségekennem vett részt,
otthonmaradássaltüntetett,sacsehszlováknemzetilobogókatsemraktaki.amagyar
nemzetiünnepek(március15.,szentIstvánnapja)megegyenesentiltvavoltak,sígy
azokravalóemlékezésatemplomokésegyesületekzártajtajamögészorultvissza.

bizonyosfajtaenyhülésebbőlaszempontbólahúszasévekközepétőlmutathatóki,
amikorazállamiünnepekalkalmábólmáramagyarháztulajdonosokegyrészeiskirak-
taacsehszlováklobogót,samikorahelyimagyarságképviselőiismegjelentekmára
hivatalosünnepségeken.33 sőt,mintElenamannovájelzi,1928-tólmárhivatalosrészei
voltak a magyarok a helyi állami ünnepességeknek, hiszen az ez évi október 28-i
ünnepségenabencésgimnáziumdiákjaiisfelléptek.34 sfordítvaisakadtakmárgesz-
tusok,hiszenkomáromnagyszülöttjének,jókaimórnakaz1925-ösévfordulósünnep-
ségén, ha a helyi csehszlovák lakosság nem is, de a kormányzat képviseletében
methodbellaispánisrésztvett.azünnepségfényébőlazonbannémilegelvett,hogyaz
akkoriszokásokkalellentétbenavárosnemöltözöttünnepidíszbe,amitaslovenský
denníkígykommentált:„Az nyilvánvaló, hogy a szlovák Komárnót nem lehet feldíszíte-
ni magyar zászlókkal, s mivel csehszlovák vagy szlovák lobogókat sem lett volna helyes
kirakni, így a várost inkább feldíszítetlenül hagyták.”35

az ünnepek kérdése összefügg azzal, ahogy a két közösség (vagyis a komáromi
magyarokés„csehszlovákok”)atörténelmet,adottesetbensajátvárosukétegymástól
eltérőenlátta.Ennekjópéldájaaz1919.május1-jeiszigeticsatahelyiutóélete,ame-
lyetszakdolgozatábanaselyejánosEgyetemegyikhallgatójadolgozottfel.36 minttud-
juk,1919.májuselsejénelsősorbangyőri, tatabányai ésújszőnyimunkások (aköz-
ponti hadvezetéstől függetlenítvemagukat) abban hitben, hogy csehszlovákiában is
napirenden van a bolsevik forradalom, támadást intéztek a bal parti komárom
csehszlovákhelyőrségeellen.amegfelelőenelőnemkészítettkalandortámadástra-
gikuskövetkezményekkel járt,acsehszlovákhadseregazErzsébet-szigetreszorította
beatámadókegyrészét,sottmáigpontosanfelnemtártokokmiattmintegy200-300
támadótegyszerűenagyonlőtt.

Ennekatragikuseseménynekazemlékehosszúévekremeghatároztaakétközös-
ségnekazállamfordulathozéstulajdonképpenegymáshozvalóviszonyátis.mintaza
kétkomáromihivatalnokáltalösszeállítottanyagból iskiderül,37 avároscsehszlovák
része a szigeti csatát a csehszlovákkomárnomegteremtésének egyik legfontosabb
mozzanataként,egyfajtaalapmítoszkéntértékelte,selsősorbanavárostvédőkatonák
hősiességéttartottafontosnakelőtérbetolni:„cseh és szlovák kéz a kézben, ha kellett,
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33. uo.126.p.
34. uo.Egyvoltbencésdiákkal,vargaImrévelkészítettbeszélgetésazonbanaztisjelzi,hogya

magyardiákokcsupánkényszerhatásaalattvettekrésztezekenazünnepségeken,miköz-
ben saját nemzeti ünnepeiket nem ülhették meg. Interjú Varga Imrével. Fórum
kisebbségkutatóIntézet–bibliothecaHungarica,kézirattár.

35. Slovenský denník,1925.február24.
36. bese lászló: Egy komáromi május 1. A szigeti csata elfelejtett története. szakdolgozat.

komárom,selyejánosEgyetem,2011.
37. novák,Emil–bellák,michal:Obsadenie mesta Komárna a maďarský bolševický útok dňa 1.

mája 1919. okresnýúradvkomárne,komárno,1929.



életét áldozta a drága haza oltárán Szlovákia felszabadításáért, melynek elválasztha-
tatlan része a mi Komárnónk is.”38 azemlítettírásbanszintebüszkeséggelszámolnak
bearról,hogyamagyaroktömegesenugráltakadunába,aholvagymegfulladtak,vagy
agyonlőttékőket.sőtaháláscsehszlovákközösségemlékművetisemeltaharcokban
elesettmintegy17–19csehszlovákkatonaemlékére.asokoléslegionáriusokhelyi
szervezeteinek kezdeményezésére részben gyűjtésből felállított emlékmű avatása
1928. május 28-án, pünkösd hétfőjén zajlott a komáromi katolikus temetőben,39

melyentöbbdíszvendégésfelszólalógazdagítottaaprogramot.acsehszlovákhadse-
regképviseletébenmilošŽáktábornokisottvolt,ésahelyicsehésszlovákközösség
szinteegyemberkéntvettrajtarészt.

komárommagyarközösségetermészetesenegészenmáskéntláttaazakkoriese-
ményeket. s bár sokan úgy vélték, felelőtlen akcióról volt szó, az áldozatok – akik
között19helybéliisvolt–nagyszámamiattazeseményakomáromiemlékezetbetra-
gédiakéntvonultbe.Ezt jelziakomáromilapokegyik1928-as írása:Még nem szá-
radtak fel az arcokon a könnyek, még nem fakultak meg a gyásznak fekete kendői
Komáromban a legszörnyűbb május elsejének emlékén, és nem szűnt meg a jajszó és
az elfojtott zokogás, ha erről a napról beszélnek a dunaparti kisvárosban: május else-
je örökre fekete marad az élők emlékezetében, akik tanúi voltak a borzalmak éjszaká-
jának.”40

amagyaráldozatok(azotteltemetettmintegy120fő)szinténemlékművetkaptak
ahelyitemetőben,amelyahúszasévekbenakommunistapártáltalszervezettmájus
1-jeifelvonulásokelsőfontosállomásavolt.

a húszas évek megemlékezései azonban arra engednek következtetni, hogy az
emlékűnemáltalánosvárosimegemlékezések,haneminkábbcsakacskPáltalszer-
vezettkoszorúzásokhelyszínevolt.azazonbannyilvánvaló,hogyacsehszlovákemlék-
műnél szervezett ünnepségeken a helyimagyarok nem vettek részt, s amagyar el-
esetteksírjánálsemvoltakcsehszlovákmegemlékezők.

minta fentipéldák is igazolják,akétháborúközöttikomáromkétszeresen isketté-
osztottvárosvolt,amelyteherugyannemzetiségrevalótekintetnélkülavárosmindkét
részébenélőketegyformánsújtotta,deamelylegnehezebbenmégisabalpartimagya-
rok vállára nehezedett. a komáromi magyarok két válaszfal közé került elszigetelt
közösséggé váltak, amely amagyarországi oldallal nem tarthatta, a saját partjának
szlovákjaivaléscseheivelpedignemnagyonakartaápolniakapcsolatokat.

az államhatár jelenléte azonban azt is jelentette a bal parti komárom számára,
hogynemcsakkétország,hanemkétkultúratalálkozásánakhelyszínévéisvált.olyan
hellyé,aholtermészetesmódonlehetmegismerniegymásiknemzetnyelvét,kultúráját,
mentalitását. Ez pedig, ha élni tud vele valaki, olyan gazdagodást és lehetőségeket
jelent,amelyakisebbségilétszámoshátrányátfelültudjaírni.
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38. uo.8.p.
39. beselászló:Egy komáromi…,i.m.46.p.
40. Komáromi Lapok,1928.május1.,1.p.



aTTIla sImon
Thedividedcity

Thestudygivesaninsighttotheinterwarlifeofkomárom/komárno,situatedon
thetwobanksofthedanuberiver,cutintotwopartsbytheoverturnin1919/20.
TheTreatyofTrianondividedkomárom,theuniformcityregardingadministration
andthelanguagespokenintotwoparts.localpeopleperceivedthisasasevere
trauma,astheywererestrictedfromanimportantpartoftheirlivingspace.The
divisionhadbroughtdeclinefortheczechoslovakianpart(leftbank)andgrowth
for newkomárom, on the Hungarian part (right bank). after 1919, the city of
komárno (on the left bank), with its decisively Hungarian-speaking citizens,
becameanethnicallyandculturallydividedcity.althoughthenativeHungarians
andtheimmigrant„czechoslovaks”wereabletocooperateintheeverydaylife,
but holidays and other symbolic acts clearly indicated that there are two
separatedcommunitieslivingsidebyside,butbuildingtheircultureparallelly.
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