
KÁFER ISTVÁN

A megalázott völgy esélye
Gondolatok a magyar-szlovák viszonyról

A szlovákok történetét lapozgatva gyakran tűnnek fel a megalázott nemzet kép
sorai. Kétségtelen, ennek a népnek eredete óta bizonyítania kell létezését. A 18.
században azt, hogy ők nem leigázottak, hanem a magyarok segítségül hívói a
morva önkény és lenézés ellen. A 19. század elején azt, hogy ők nem pusztán
al- vagy mellékhajtás a nagy szláv családfán, a század dereka táján azt, hogy a
Tátra-völgyeknépének nyelve nem írástudatlan pásztorok és útonállók primitív
dadogása. Es ez már kétszeresen fájdalmas volt, mert a bántást a szlovákság
szlávapostolaitól, Kollártól és Safáriktól kapták. Kossuth Lajos alig állt sz6ba
velük, aztán már csak vérdíjra szorította a szélsebes idő. A szabadság szlovák
bajnokai nem jutottak a császár előszobájáig sem, a horvát bántól vállveregetést,
majd a mégis császári zsoldban elszenvedett megalázó vereségek után a gyó
zelmeket megtorló Bécs büntetését kapták jutalmul. Voltak pánsz1ávok, ha töb
bet kívántak, mint a tótul beszélő magyar státusát. Vol~ szeparatisták, amikor
nem lelkesedtek a szlovákul beszélő csehszlovák címért. Es megaláz6 volt az ősi

német-szlovák testvériség felújításáért végre megkapott állam, majd az állam
"úgynevezettségének" kötelező kimondása minden említésekor az utóbbi majd
nem fél évszázadon át.

A megalázott völgy jobb esetben ábrándozásban keresett vigaszt, rosszabb
esetben az ezeréves elnyomottság tehetetlenség-magyarázó s6hajtásaiban.
Gyűlölt németet, csehet, lengyelt, magyart és zsidót egybemosva, a végén
oroszt is. A parancsot teljesítő ember önigazolása jutott osztályrészéül. ami
kor a cseheket a Protektorátusba űzte, a magyarokat a Dunán túlra és még
tovább. A náci megszállók elleni felkeléséért mínisztériumok helyett csak
megbízotti hivatalokat kapott, és 1968 szovjet tankjai nyomán hálálkodva
fogadta a szocíalista köztársaságot, a szlovák szocialista Dubcek után a szo
cialista szlovák Husák asszisztálásával.

*
Szent István másságot becsülő országát a történelmi szükségszerűség magyar
országiságból magyarrá gyúlta, amely csakis nemzeti viszályokat eredményez
hetett. Batsányiék óta nem érthette a hazai szellemi élet, hogy az emberi hala
dással egyenértékűnek tartott magyarságtudat. hogyan szerithatja a nemzetin
kívül mást nem látó sündisznóállásba a fogyatkozó, magyarosodé és magyaro
sított középrétegét vesztő szlovák nemzetnevelőket.

Ismerjük a magyarság nagyjainak a vívódását nemzet és haladás, a füg
getlenség és a gazdasági építés helyes sorrendjén és egyensúlyán. Párducos
Arpád hódítását, dicsőségét romok és szomszédvárak viszálya követte, hogy
a vigasztaló tisztázódás nemesi-népi párosa után a könyvtár emberiség-kere-
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sö elmélkedése szolgáljon az élet értelméül. A "hass, alkoss, gyarapíts" a
nemzetért könyörgő bűnbánó imádsággal forrott egybe. Gyötrelmes volt Ve
recke és Dévény egyensúlyának keresése, s a keserűség a Bús magyar éneké
ben a határon túl került magyarság szivárvány-képében közös dolgaink ren
dezésévé humanizálódott az utóbbi időkben. Talán ezekért és más igazakért
nem teljesedett a magyarok eltűnéséről szóló herderi jóslat." Talán az első

koronás fő kemény nemzetregulája, a nemzet eszköz-létének örökül hagyása
őrzi meg utódait a megmaradás reményének, a tolerancia általi újrakez
désnek.

A szlovákságtól sohasem volt idegen és ma sem az a szerves szimbiózis válla
lása, amikor arra lehetőség,esély mutatkozik. Az önpusztító mitológiai gyűlöl
ködés mindig Magyarhon tolerancia-vesztésének volt függvénye, és igen hosszú
út vezetett a mai merevgörcshöz, amikor e régió sajnálatosan utolsóként önál
lósuló népének hangadói azokkal az eszközökkel vélik egynemzetúvé gyúrni
déli tájaikat, amelyekkel Magyarország már - a história törvényeinek tragikus
meg nem értésével - önmagának és a benne foglalt valamennyi nemzettársá
nak nehézségeket okozott.

A polgárosodáshoz nélkülözhetetlen történet- és nemzettudomány megje
lenése egyetemi oktatásunkban a 18. század első felében a magyarhoni szlo
vák etnikai tudatú értelmiség körében igen korán a magyar-szlovák történeti
szimbiózis tételes megfogalmazásához vezetett. Ezért írta Krman Dániel
evangélikus szuperintendáns 1707-ben Rákóczi elkötelezett szlovák híveként.
hogy Szvatopluk Magyarhon királyaként vezette keresztvíz alá a szlovák
nemzetet, s a jó helyismerettel rendelkező szlovákság ezért őrizhéttehíven a
nyugati országhatárt a szlovákságot lenéző, becsmérlő morvák becsapásai
ellen. Ezzel cseng össze Samuel Timon vatikáni vizsgálódásokra is alapozott
okfejtése a morvák ellen segítségül hívott, majd egyenrangúvá lett szlovákok
magyarokkal létrejött testvérközösségéről. A szlovák nemzetet és méltóságát
kétségkívül védelmező elmélet nem irányult más etnikum ellen, hanem a
korszellemhez alkalmazkodva törekedett a szlovák nemzeti identitás beil
lesztésére Magyarhon egységébe. Ezt az építkezést folytatta - a Pázmány
Péter önálló szlovák irodalmi nyelvteremtésre késztető intézkedései nyomán
létrejött nagyszombati kultúrát betetőző - Anton Bemolák nyelvtudományi
és tudományszervező munkásságával.

A gyorsuló ütemű magyarosodás - utóbb magyarosítás - kivédésére a
szlovákság a romantikus, majd az egyre erőteljesebbrasszista vonásokat mu-'
tató szláv egység mitológiájához folyamadott, amelynek részét alkotta a ger
mán- és magyarellenesség. Az abszolút céllá mínősült nemzeteszme máig
hatóan embertelenség-sorozattá változtatta a mindig is Nyugat és Kelet pe
remvidékén sodródó régiónk népeinek történetét, s benne a magyar-szlovák
viszonyt is. A Magyarhonban eleinkkel őshonos, külországi anyanemzettel
nem rendelkezőésa szláv világtól sem elismert szlovákság hely- és jogkere
sése 1848 és 1867 előestéjén mutatott építő vonásokat, amikor a magyarság
toleranciakészsége a nagy események érlelődésénekidőszakaibanmérsékelni
tudta saját nemzeti agresszivitását. Ekkor jött létre a szlovák írásnak a szláv
mitológiától felszabaduló, saját hazájára és népe hagyományára boldogan
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rátaláló korszaka, mindenekelőtt Andrej Sládkovic Detvanjában (Gyetvai le
gény), amelyben Martin a germán ármány ellenére egyezséget köt Mátyás
királlyal, beáll seregébe, ha megtarthatja népi öltözékét - identitását. 1848
tavaszának eufóriájában lelkes szlovák kiáltások is hangzottak, majd a tragi
kus szembefordulás utáni kijózanodás éppen a volt vezért, [ozef Miloslav
Hurbant késztette Ielkiismeretvizsgálatra: nem a magyar az ellenség, hanem
a nemzethagyó szlovákok. Es a Kisfaludy Társaság tót népdalgyújteményé
nek gesztusára Ludovít Kubáni cseh-magyar-szlovák szövetséget sugalló re
génytorzója volt a válasz.

A történelmi paktum alapján induló Magyarhon liberális, de kisszerű bü
rokratákkal teletűzdelt államgépezete egyetlen politikai nemzet, a magyar
megtűrésérevolt alkalmas. Igaz, nyugati mércével is példamutató demokra
tizmussal és toleranciával senkitől sem kérte számon származását, anyanyel
vét, vallását - egyetlen kritériuma volt, a politikai magyar nemzettudat vál
lalása. Aradt is az asszimilánsok milliós nagyságrendű tömege, és Arpád
hazája keblére ölelte valamennyit, ha alig dadogott is néhány szót magyarul,
de nemzetiszínű lelkesedéssel, új névvel, nemegyszer volt etnikuma nemzeti
aspirációinak teátrális megtagadásával járult hozzá az ország kétségtelen pol
gárosodásához. Nem volt ez a népek börtöne, csak a fejlődés hideg fejjel
értékelhető szakasza mindannyiunk számára. Ellentmondásai, belső és külső

problémái kezdeteitől magukban hordozták a romlást, hiszen Európa vala
mennyi nemzetének joga volt az önrendelkezésre, a "saját göröngyre", amint
azt Trianon előtt Martin Rázus írta.

Az a Magyarország nem lehetett alkalmas a föderalizálásra, annak az or
szágnak meg kellett újulnia. át kellett alakulnia, amire önerejéből termé
szetesen képtelen volt. De a szlovákság nemzeti végromlásának korában is
akadtak olyan gondolkozó fők, akik óvták népüket a hamari ítélkezéstől,a
szellemi értékek tagadásától. Hviezdoslav - Pavol Országh - a legsúlyo
sabb magyarosítás idején ültette szlovákra Arany, Madách és Petőfi műveit.

Akkor, amikor egyetlen szlovák középiskola sem működhetettaz országban,
amikor százával magyarították az ősi szlovák helységneveket, amikor tucat
jával indították a pereket a "pánszlávoknak" minősítettszlovák értelmiségi
ek ellen. Hviezdoslav vádiratot írva ugyan a fentiekért, de elfogadta a Kis
faludy Társaság tagságát, jelezve, hogy el kell választani a magyar kultúrát
az állami bürokráciától. Volt olyan szlovák törekvés is, amely meg akarta
ismertetni a magyar kulturális közvéleményt a szlovák irodalom legjavával,
hiszen Magyarország nemcsak mostohájuk, hanem megőrző hazájuk is volt,
éppen a szomszédos nagyobb szláv népek, a csehek, a lengyelek, az ukránok
vonzásával szemben. A szlovákok maguk fordították alkotásaikat magyarra,
s publikálták saját kiadású és terjesztésű hetilapjukban, megértést várva el
sősorban Budapest irodalmi berkeitől. [ószándékuk visszhang nélkül maradt,
akár Stefan Krcméry vállalkozása: saját fordítású Anthologiája szlovák költők
ből, igaz, már a fordulat utáni évekből. Emil Boleslav Lukác sem fordított
hátat a magyar költészetnek. amiért Selmecbányán magyar líceumba kellett
járnia. Milo Urban is egyszerű magyar tanítókat emleget önéletírásában, akik
humanizmusuk leleményességével kijátszották az egyébként európaizálódni
akaró magyar közoktatás egynyelvűségetparancsoló rendelkezéseit.
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A magyar-szlovák szimbiózist valló, a szlovákságot szélsőséges nemzeti indu
latoktól féltő írástudók természetesen háttérbe szorultak. A védekező nemzet
hangadói elvakult keresztes hadjáratot indítottak minden és mindenki ellen, ami
magyar volt, és aki közösséget vállalt a magyar kultúrával. Szlovák Kölcsey,
Vörösmarty, Arany, Ady, József Attila nem lehetett, hiszen a magyarok huma
nizmusa, búntudata vagy éppen nemzetostorozása a létező nemzet helyzetében
fogant, a szlovák nemzeti lét pedig a legkisebb felföldi városkában is szenvedte
a kényszerű magyar iskolát, postát, vasutat, közigazgatást. A békét keresőket

szükségszerűen elnyomta a századvégre anakronisztikussá vált késő-felvilágo

sodás eszmevilágának felújítása, miszerint Isten és ember elleni vétek, hogy a
magasabb rendű szlovákságnak, szlávságnak az alacsonyabb rendű magyarság
ba kelljen olvadnia.

Ez a szellemi örökség alig változott Trianon után, hiszen keletkezése pil
lanatában hamis tákolmány volt Csehszlovákia, és a szlovákok védekezése,
nemzetmentése sokszor még a magyarellenességet is meghaladó szélsőségek

be torkollt. Nyugodtabb időkben sokat segíthet majd a magyar-szlovák vi
szony megértésében a szlovák-cseh kapcsolatrendszer elemzése, mert köz
helynek számíthat közgondolkozásunkban, hogy a szlovákságot a magyar
honi lét mentette meg az elszlavcsodastöl, de Csehszlovákia mentette meg
az elmagyarosodástól. Ebből fakad napjaink szlovák identitászavarának tra
gikuma, a szinte mítikus, szenvedélyes és ezért elvakult gyűlölet két közvet
len, ezer éven át sorsát meghatározó szomszédjával szemben. Ezt az igen
súlyos tehertételt teszi még elviselhetetlenebbé a mindenképpen szerencsé
sebb sorsú, fejlettebb magyar és cseh nemzet közgondolkodása, amely csak
nyomelemekben volt képes egyáltalán megérteni a szlovákság érzékenységet,
sértődöttségét. Ezért szólalhatott meg 1990 legelején az a bátortalan, azóta
persze elhalni tűnő szlovák értelmiségi hang, mely szerint a szlovákság akkor
gyógyul csak ki a nemzeti pubertászavarokból, ha a fejlettebb cseh és magyar
közgondolkodás egyáltalán felfogja a szlovákság jelenkori problémáit, amik
hez akarva-akaratlanul maga is hozzájárult.

Mindezt az amúgy is alig átlátható magyar-szlovák Dante-bugyrot még
áthatolhatatlanabbá tette a szláv fajiság utolsó nekiveselkedése a második
világháború után kialakult helyzetben. Tudjuk, nem akadt szlovák válasz
Fábry Zoltán jajkiáltására a lakosságcsere, a deportálás, a transzfer, a mun
kaerőtoborzás idején. A magyarság kollektív felelősségrevonását, a hírhedt
kassai kormányprogramot, a reszlovakizációt a szláv rasszizmus jelszavaival
indokolta a szovjet helyeslésre és sugalmazásra tobzódó cseh és szlovák fa
jiság. A szovjet típusú történelmi bosszúállás módszerei a hidegháború
parancsinternacionalizmusává embertelenedtek, de a magukat győztesnek

tekintők félelmükben - Sztálingrád példájára - sebtében szlovákká és néhol
munkásmozgalmivá változtatták a helységneveket. A nagy igyekezetben a
századforduló legotrombább helynévmagyarosításán is túltettek. hiszen szín
magyar falvaknak adtak olyan szlovák/szláv mitológiai neveket, mintha
1890 táján Arpádvárra, Kundvárosra, Koppányrétre, Elődfalura magyarítot
tak volna színszlovák településeket. E súlyos örökségtől az 1948-49 utáni
diktatúra sem mert megszabadulni. Sót! Szánalmas félelme a hatvanas évek
től megköveteli a be nem avatkozás rendszabályát - a lenini gyakorlatot is
megcsúfítva - a nemzetiségekké lefokozott, másodrendűsített nemzeti
kisebbségek ügyeibe..Ennek jegyében fél a többség a kisebbségtől, hozza an-
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tidemokratikus, tragikomikus településtábla- és feliratrendeleteit. A médsze
rek ismertek, jól kidolgozták és ideologizálták őket a saját árnyékuktól is
rettegő diktatúrák egynyelvűséget és egyI állerkölcsiséget teremtő idő

szakában. Lehet-e demokratizálódás, rendszerváltás a negyven, illetve het
ven év nemzetpolitikájának folytatásával, lehet-e éppen és csak ez a nemzet
és kisebbségpolitika ma is követett gyakorlat? Lehet-e erkölcsi, társadalmi,
nemzeti megújulás az érte további kiszorításával az ellene javára?

ill
7v

Nem vagyunk vétkesek és felelősek apáink, nagyapáink mulasztásaiért, bűnei
ért, de azért igen, amit mi, itt és most nem teszünk meg. Az önálló Szlovákia
ellen nem szabad cselekednünk, helyette nem cselekedhetünk, de érte nagyon
is sokat tehetünk. Es amit érte teszünk, azzal magyarságunk európaizálódásá
nak tesszük a legtöbbet! Mindenekelőtt a szlovákság helyzetének megis
merésével és felismerésével, a szlovák nemzettudat tisztázatlanságának a lehe
tőség végső határáig történő tolerálásával. Ennek eszköze lehet a szlovák nép
történetének és művelődésének objektív megismerése, elődeink magyarosító
ténykedésével együtt. Helyre kell állítanunk lelkiségünkben, közgondolkodá
sunkban a Felföld, Fels6-Magyarország legalább Mikszáth-látta egységét. A mai
határok csak akkor lehetnének szellemiek és átjárhatóak is egyben, ha nem raj
zolnák, nem rajzolnánk rá őket az 1918 előtti térképekre. Szlovákia nem volt, de
szlovák nemzet igen. A szlovák nemzet megfosztása magyarhoni társnemzet
voltától a magyar nemzeti kultúra mindennemű létének megtagadását jelenti a
mai Szlovákia területén. E társnemzeti státus retrospektív elismerése akkor lenne
esélybiztosítás a mai önálló Szlovákiának, ha az 1918előtti Magyarhon szlovákságát
a mai magyar közgondolkodásban annak látnánk és láttatnánk, ami egykori való
ságában volt, s amire a szlovák szellemi élet sokáig, legjobbjaia mai napig töreked
tek A Trianon előtti magyar-szlovák sorsközösség tagadása vagy meghamisítása is
visszafelé irányuló irredentizmus, emberiség elleni bűntett! Mindkét részről!

A ma újra és a korábbitól eltérő módon önállósult Szlovákia esélye ugyan
úgy a demokrácia, a nemzeti tolerancia, mint régiónk bármely népéé, Rá is
érvényes a történelmi tanulság, hogy antimagyarizmussal, antiszemitizmus
sal, antibohémizmussal nem jöhet létre a megújuló szlovákság. Nekik is meg
van a maguk, ha úgy tetszik "kisantantjuk" . A csehektől válnak, ami civilizált
módon sem lehet barátságos dolog. Szlovák-lengyel barátság nincs, legfeljebb
Comenius Lengyelhonba menekülésében fedezhető fel. A nagy keleti szom
szédok, akár az ukránok, akár az oroszok éppen nem potenciális szövetsége
sek. Ausztriában akadhat ugyan egy-egy áldozatkész magánvállalkozó, de
mint ország csakis nyílt, demokratikus Szlovákiát tekinthet partnerének. Ma
gyarország... Es rossz esetben a kőr számukra is bezárulhat.

Milan Rúfus régóta inti népét Pozsony, majd Kassa hirtelen elszlovákosí
tásának nyelvi és egyéb öncsonkító veszélyeire. Lubomír Feldek évekkel eze
lőtt figyelmeztetett a városokat elözönlő, történelem- és utcánévátkeresztelő

szlovák úthengerre, fölötte a mégis kacagó, kikacagó gótikával. Ladislav Bal
lek hentescsaládjának etnikumvesztése a szlovák délen ugyanezt példázza.
Peter [aros az ezeréves szlovák méhszorgalmat tekintette a megmaradás le
hetőségének. Július Balco csendőrbosszuló cigánytörténete a történelem kö
nyörtelen igazságosztásának, az identitásváltás titkolhatatlanságának és ön-
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mareangolásának a mementója. A történelmi magyaros írású családnevek
erőszakos "reszlovakizálásának" nemcsak helyeslő hangja volt. A történelmi
szégyennek is minősített akció kapcsán azt is olvashatta a szlovák közönség
szlovák tollból. hogy Budapesttőlis lehetne szlovákul tanulni, ha megbecsül
nék a magyar nyelvben konzerválódott ősi szlovák szavakat, mint amilyen
a ponosa-panasz vagy a slobodno-szabad. Nekünk magyaroknak ezekben
a hangokban kell bíznunk, és nem szabad hamari ítélettel általánosítanunk a
nemcsak Szlovákiában hangoskodó türelmetlenek félmúveltségét.

Vladimír Minác írta három évtizeddel ezelőtt, hogyamagyarok a szlovák
politika végzete. Mert a szlovákság tettei ellentettek voltak a magyar politi
kával szemben. Ugy tűnik/ igaz a megállapítás. De minden múlt és jelen
közös rontásunk ellenére újból és újból meg kell kísérelnünk a baráti
kéznyújtást, sérelmeinket el kell viselnünk, hogy a szeretet alaptörvénye
nemzetek közötti legyen, és az Ember boldogságát szolgálja. Akár akarjuk,
akár nem, józan befelé fordulássallátnunk kell, hogya szlovák újjászületés
esélyének biztosításában nem a legkisebb szerep a miénk. Ha nem hallgatunk
erre a belső, nem könnyen fogalmazható, sokaknak tán arcpirító szelíd ősz

tökélésre, búnt talán mi már nem követünk el, de mulasztást mindenképpen.
Es az új ember megítélésekor nem érdem a bún elkerülése, ha a mulasztás
tényét magyarázgatjuk, mentegetjük vele.

CS.GYIMESI ÉVA

"Mert keresztények, végül is"

A tragikus sorsú erdélyi költő, Szilágyi Domokos úgyszólván egész életében
küzdött a kihívással, amit "a láthatókon túli" Valóság az ember számára jelent.
Metafizikus költészetében a titokkal viaskodott, aminek tartalma egyesek szá
mára a Semmi, mások számára az Isten. És nem pusztán a végső kérdésekre
adható válasz iránti szomjúságból eredt ennek a szüntelen harcnak a nyugtalan
sága. Nem csupán a kielégíthetetlen megismerési vágy hajtotta őt/ amikor rá
kérdezett a létezés fundamentumára. A huszadik századi történelmi tapasz
talatokból fakadó mély kétségbeesés szülte keserű kérdéseit és kétségeit. Missa
Solemnis című drámai hatású költeményében - melyben a vietnami háború
válik a lírai példázat anyagává - döbbenetes kíméletlenséggelleplezi le a kép
mutatást, a keresztény éthosz - az értékideál - és a köznapi morál - az
értékrealizáció - közötti szakadékot:

"KeK ég. Olyan keK, mint csak színes filmeken. / A mise sem valódi. It is celeb
rated by sixty Military. / Policemen. Hatvan tábori csendőr. Vagy hatszáz. Hatezer.
/ Hatezer Feldkurát. Géppisztoly mellükqn keresztben. / Mert keresztények, végül
is. Géppisztoly mellükön keresztben... / Es a kereszt élesre töltve..."

Mindezek mögött pedig ott van a legszemélyesebb élmény: egy szönyeg
bombázás emléke, amikor a családdal együtt menekülő hatéves gyermek 
a református papfiú - hite végzetesen megrendül. A jól ismert kérdés - Ha
ez megtörténhetik, egyáltalán létezik-e a Gondviselés? - ezután haláláig
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