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A magyarországi né met kisebbsé g
ú iraszerve z dé se 19 48- l 95 6 köz tt
- a második világháború
embervesztesé gei, a háború utáni kiteiepí té sek é s az
oroszországi e]hurcolások következté ben megfogyatkozott - né met közössé g lé lekszámát valószí n leg so,
hasem lehet már pontosan felmé rni, Az l946-ban er szakosan az amerikai zónába kitelepí tett l3r 655 t ,
az |947-48 folyamán a szovjet megszállási öVezetbe
kitelepí tett további mintegy ötvenezer f , valamint a
szovjet munkatáborokba elhurcoIt 30-40 ezer magyarországi né met polgár együttesen 225-25o ezer f ben
valószí n sí thet összes Vesztesé ge a ké t világháború
közötli í 477,475 ezres) né met anyanyelv köZössé gnek hozzávet ieg a felé t jelentette.
A hatalmas számbeli vesztesé gekkel együtt ielentkeztek a kitelepí té sek, elhurcolások é s menekülé sek
sú lyos anyagi, erkölcsi, lé lektani következmé nyei is.
Ezek az itthon maradottak helyi é s regionális közössé geiben a megfé lemlí tettsé get,a fé lelmet, a né metsé ghez való köt dé s rejtegeté sé t, tagadását eredmé nyezté k, Magyarország a második világháború utáni é vekben a szovjet hatalmi övezetben, teret engedve az általános né metellenes kisebbsé gi politikának, té tlenül
szemlé lte az itthon maradt né metek anyagi, nyelvi,
kulturális, é s po]itikai kiszolgáltatottságát.

adatok é s a kitelepí té sek során az országból e] zött
né metek számának különbözeté t tekintette kiinduló-

kevesebb, mí nt tí z százalé k

A KSH mellett a M vel dé si Miniszté rium Nemzetisé gi Osztálya l955-ben, 19ól é s l9ó3-ban - a nemzetisé gi iskolák iránti é rdekl dé s felté rké pezé seokán Szinté n ké Szí tettegyfajta felmé ré st-A né pszámláJási
é s az elvándorlási vesztesé g alapián számí tott adatok,
illetve a becsült adatok közötti elté ré sek ekkor kezd dtek el, A küIönbsé geket a fokozatosan felerósöd
nyelweszté si fo]yamat mé g tovább nöVelle,'
A lé lekszám radikális csökkené sé vel párhuzamosan ké t egymást feler sí t folyamat Vette kezdeté t a
korábban magyarországi né met többsé g , il]etve né met ielleg vidé keken, a városokba vándorlás, valamint a

A Magyarországon maradt

Az l949-es magyarországi né pszámlálás során 22 45',
magát né met anyanyelv nek valló szemé l}t számoltak
öSsZe, ami azt jelenti, hogy - a tömeges elhurcolások,
er szakos kitelepí té sek, jog- é s vagyonfosztások srllyos lelki megrázkódtatásai hatására - az ország területé n maradt mintegy 250 ezer né met anyanyelv sze,
mé lynek kevesebb, mint tí z százalé ka merte csak válla]ni né met anyanyelvé t, Ez a lakosságfelmé ré s, hasonlóan a csehszlovákiai é s lengyelországi né pszámIásokhoz, Magyarországon is a mé lypontot ielentette
a XX, századi nemzetisé gi adatfelvé telek töí té neté ben, Az ország 9,2 milliós összné pessé gnek csupán l
százalé ka, 93 2l0 f vallotta magát nem magyar anya,

pontnak,

Számottev né metsé getez a felmé ré saz oszág tizenké t megyé lé ben ta]á]t, A legtöbben Baranyában
maradtak (55 ezren), de 25-30 ezer né met é lt Bács,
Kiskunban, Tolna- é s Pest-megyé ben, illetve szórványké nt. Ugyanakkor l0-20 ezres lé lekszámú né metsé get regisztrá]tak Csongrád, Fejé r, Komárom é s Vas
megyé kben.'
EZ a KsH-té nysor alaposan elté r ú gy az 1949., mint
az |960. é vi né pszámlások anyanyelvi adataitól, 19ó0ban egyedül Baranyában haladta meg a né met anyanyelv ek száma a l0 ezret í |7 72l í ), Az összes többi
megyé ben l990,ig a né met anyanyelv ek - BáCS-KiS-

kun megye l9ó0-1970, é vi adatainak kivé telé velaz
ötezres határt Sem é rté kel, Az l930-ban mé g ó3 ezres,
l94l-ben 42 ezres í városi né metsé g lé lekszáma az
1960. é vi 4773 f s rekordszám után a XX, század utolsó é vtizedeiben a háromezres határé rté k alá csökkent,
ami a Magyarországon maradt Városi né met köZössé gek er teljes beolvadásának fé lreismerhetetlen bizonyí té ka.

l9r7-ben, az els nemzetisé gi szövetsé gi önbecs-

lé s, a né metek eseté ben a 250,300 ezres adatot rögzí t.

naelv- é s identitásváltás, azaz az beolvadás, Az

elvárosiaso,

dási folyamat hátteIé ben alapvet en három té nyez

állott,
l. AZ eredeti né met köZössé gek szé tveré se, szé tszóA KSH 1955 novemberé ben száznál több telepú lé , ródása, amely maga után vonta a nagycsaládok szé tsen folytatott helyszí ni vizsgálatot, é s az í gy nyert hullását, a szül ház elveszté Sé Ve]együtt a szül föld
adatokat l955, december ó-án kiadott jelenté sé ben iránti ragaszkodás fellazulását, A bukovinai szé keiyek,
a felvidé ki - s a né met közsé gekbe költöztetett hazai összegezte. A felmé ré sszerint az oí szág nem magyar
magyarokkal való együtté lé s els é vei tagadhatatlaanyanyelv nemzetisé gi összné pessé ge hozzávet leg
nul sok emberi, vagyoni é s társadalmi konfliktussal
370 ezer f volt, s ebb l a né met anyanyelv ek számát
220 ezerre becsü]té k- A becslé s az 194l . é vi anyanyelvi
iártak. A te]epesek áltat használt földek, házak parasztember számára feldolgozhatatlan é lmé nye, az
A KöZpond statisztlkal Hlvatal é § a Magyar Tudományos Ákaegymás házaiba összetelepí tett, a fogságból a kiürült
l adá§
dé mta 2oo2. í ebruár 2o-1 konferenctá|án elhangzott €
szül faluba visszaté rt vagy Né metországból hazakeszövegé . D.. szarka László az MTA Kl§ebbsé gtüdományt Kiltarült né metek buidosása, kálváriája, fé ]elme mindlgargatóia.
tólnté zé té nek
nyelv nek,'
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mind kiváltó té nyez ie volt a városba költözé snek, a
nagy- é s közé pvárosokban való ú jrakezdé snek,
2. A korábban é vszázadokon keresztül a megé lheté st biztosí tó földek elveszté se, a szövetkezetesí té s els hullámaiban megtapasztalt kisemmizettsé g, a közös nyomorú ság, az ú jonnan iött telepesek té rfoglalása, a né metek é s a telepesek közt kialakult feszültsé gek é s összeütközé sek szinté n a fa|vak elhagyására
ösztönöZté k Baranya, Tolna, Bács-Kiskun é s Pest megye né metsé get.
Bindlrí er Cyörgyi a dunabogdányi svábok kett s
identitásáról nemré giben megjelent könyvé ben ennek
a kezdeti id szaknak a magyarországi né met települé sek interetnikus viszonyaira 1ellemz alaphelyzeté t a
következ ké ppen í rta 1e: ,,Az áté lt igazságtalanságok
é s frusztráció hatására, amikor nemhogy beszé lni, de
,,svábuJ lé legezni sem volt szabad", a faluban az eddig
csak katolikus-református ellenté tnek tartott konf liktusok kibú jtak a vallási köntösükb l, s magyarok é s
svábok közötti nyí lt gy lölködé ssé váltak, Nemcsak a
törté neti té nyez k é s a kulturális különbsé gek játszottak ebben az attit dben szerepet, hanem a gazdasági
é s státusé rdekek ütközé se is. A gy löletté fokozódó
etnikai el í té letek hosszú é vekre negatí v társadalmi
következmé nyekkel jártak,"a

A társadalmi mobilitás feler södé se fokozatosan
elé rte a magyarosodás ú ltára ké nyszeí ú ltnemzetisé gi
közössé geket is. Ily módon k is ré szesei lettek az ipari munkássá, ilIetve é rteimisé givéváló els nemzedé k
3.

kialaku]ásának.

Nqelv é s í dentittisvdltds

A

magyarországi né met etnikai té rszeí kezetHolgel

Fischer álta] megvizsgált XX- századi változásaiban az

l945-1949 közötti ké nyszer-kitelepí té sek 1elentik a
legé lesebb cezú rát. Ezek hatása minden ViZSgált tele,
pülé sszerkezetben, a határ mentiekben é ppú gy, mint
a góc-, illetve szigethelyzetben é l helyi közössé gek

eseté ben az elvándorlás é s a nyelweszté s egyaránt
egymást feler sí t folyamatok voltak, Összessé gé ben
ez azt eredmé nyezte, hogy az I94l é s l990 közötti fé l
é vszázad alatt a magyaí oí szági né metsé get a falvak,
ban - a baranyai góchelyzet települé sek kivé te]é vela né pszámlálások anyanyelvi önbevaliásainak adatai
szelint, átlagosan 95 százalé kos vesztesé g é rte,'
A nyelv- é s identitásváltás lefoJyásában é s hatásában az elvárosiasodáshoz mé rhet , igen er teljes foiyamat ké pé tmutatia, Összetev i közül szinté n a bels lakóhely,váitoztatás feler södé sé hez vezet okok
játszottak meghatározó szelepet: a ki- é s betelepí té sek, elhurcolások miatt megváltozott szüI földi etnikai té rszerkezet, a szünte]en fé le]em, a hosszan elnyú ló jogfosztottság, Ezek mellett azonban a ké nyszerbeo]vadás. valamint a társadalmi alkalmazkodás örök
szabályainak megfelelni vágyó, az önké ntessé g látszatát kelt magyalosodás mintája is megjelent.
El bbit az l95 1-52-es tané vig tartó kizárólagos magyar tannyelv iskolákban, maid azt követ en a nyelvoktató iskolatí puSra korlátozott né met nemzetisé gi is-

kolatí pusban folytatott iskolai magyarosí táson lehet
leginkább pé ldázni, Utóbbit pedig az - Eró Ferenc ái,
tal rejt zköd identitásnak mondott - jelensé g-együttes megnyilatkozásai tehetik é rzé kletessé ,Feí lr Miklós
,,Az utolsó percben" cí m könyvé ben a Tolna é s Veszpré m megyei né metek önké ntes elmagyarosodásról
hí rt adó korabeli pártielenté sekí e, nemzetisé gi sZö,
vetsé gi anyagokra é s a megyei oktatáspolitikai elemzé sekre, illetve a né vmagyarosí tás tömeges jelensé gé re hivatkozva már az l950-es é ltized vé gé rebefejezett
asszimilációról beszé lt.ó
Az ú jabb e]emzé sek enné i ióval összetettebb ké pet
mutatnak. Í gy pé ldául a már idé zett Bindorffer Györgyi a Magyarországon maradt falusi né metek é s telepesek közötti konfliktusos viszonyt vizsgálta, Az emlí tett folyamatok következmé nyeké nt - a dunabogdányi
sváboknál * a sorsközössé g tudatosí tását, a ké t etnikai közössé g közötti átjárások tilalmát, s ez á]tal a saját etnikai összetartozás megszilárdulását, a kisebbsé gi csopolt identitáSának meger sí té Sé tfigyelhette
meg,

Hasonló folyamatokról számolnak be az örvendete-

sen szaporodó számban megjelen helytörté neti
szaktanulmányok is. Í gy pé ldául a Mohács melletti

Somberekr l ké szült óvatos fogalmazású munka vagy
a mecseknádasdi helytörté neti feldolgozás közelmú ltban megieIent második kötete, A heIyi né met-magyar
ellenté t tehát els sorban a ké nyszer,kitelepí té sre,iIletve az annak köVetkezmé nyeit otthon megé lt né metek emberi megaláztatására visszavezethet sváb-telepes eilenté tet jelentett. EZ egyszerre jelentette a heIyi né met közössé gek elutasí tó reakcióiát, illetve a kitelepí té st I megkí mé ltek itthoni önmeger sí t nagy
törté nelmi é lmé nyé nekels dleges feldolgozását,
AZ ötvenes é vek a mai magyarországi né metsé g
nagy többsé ge által termé szetesnek tekintett kett s
identitásának fenyegetettsé gé t é s a reit zköd identitás straté giájának id szakát jelentetté k, A kollektí V
b nössé g elve jegyé ben a szül földlé r 1 e] zött vagy
el zni szándé kozott né metek egyé ni é s csoportos
identitását az l950-es é vekben a háború s b nössé bé Iyegzé s tette els dlegesen fenyegetetté . olyan önazonossággá, amelyet a tóbbsé gi társadalom el tt reitegerni, me8tagadni, vagy relativizá|ni ke]lett,?
AJ, l956-os forradalomig tartó id szak alapvet etnikai folyamatává a magyarországi né metek köré ben
ezé rt válhatott a nyelwáltás, illetve a reitegetett-fenyegetett helyzet né met önazonoSSág-tudat hátté rbe szorulása, magyar elemekkel való kiegé szülé se,

Az

ú jjdszervez dé s

jogi háttere

A magyarországi né met kisebbsé g közössé gi ú jjászer-

vez dé sé t befolyásoló té nyez k közül els sorban a jogaiktól, vagyonuktól é s házaiktól megfosztott né metek megfé lem lí tettsé gé t,az ellensé ges lé gkört kell tehát kiemelnünk. Ez olyan akadálynak bizonyult, amely
a közössé ghez való tartozáSt, a né met nyelv é s hagyományok válIalását - különösen az l950,es é ltized e]s
felé ben - egyaránt rendkí vül megnehezí tette.
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A kommunista hatalomátvé telt követ en, a magyarországi né metek iogegyenl sé gé nek ké tdé se a
kommunista nemzetisé gi politika lassan feledé sbe
merül - egyszerIe ideologisztikus é s pragmatikus megközelí té sé nek ré szé vévált, Rákosi Mátyás l949.
május 8-i celldömölki beszé dé benazt í gé rte,hogy az
é v folyamán a párt gondoskodni fog arról, hogy ,,a ma,
gyarországi né metallú polgárok beilleszkedhessenek
demokráciánk rendszeré be, é s ezzel ez a nehé z ké rdé s
is megoldást nyer". A megoldás alkotmányos kereteit
aZ l949 augusztus 20-án kihirdetett alkotmány 49. paragrafusa körvonalazta, amely a nemzetisé gi megkülönbözteté s tilalmának é s bünteté sé nek rögzí té se
mellett azt is magában foglalta, hogy a,,a Magyar
Né pköZtársaság terüIeté n é l minden nemzetisé g sZámára biztosí tja az anyanyelvé n való oktatásnak é s a
nemzeti kultú rája ápolásának lehet sé gé t,"3
l949 októberé ben é S l950 márciuSában a minisztertanácS rendeletei ielentetté k az els áttöré st a ma,
gyarországi né metsé giogfosztottságának felszámoIásában. Elismerté k a né metek állampolgársághoz, lakóhelyük, illetve a munkahelyük szabad megválasztásához való jogát, azaz ismé t a többi magyar állampolgárral azonos jogokat kaptak, A 4274/|949. számú rendelet, egy é wel a kitelepí té sek leállí tása után, rendeletileg is megfogalmazta, hogy ,,a magyarországi né met lakósság té nyleges áttelepí té se megsz nt", AZ
l9r0. március 25-i 84. számú minisztertanácsi lendelet a né metekkel szemben öt é Ven át fenntartott iogkirekeszt állapot felszámolását szentesí tve leszögezte,
hogy az áttelepí té ssel kapcsolatban a]kalmazott korlátozó rendelkezé seket többé a né metekkel szemben
nem lehet alkalmaznj, é s megengedte, hogy a né metek tulajdonában lé v l0 kataszteri holdnái kisebb
földeket meghagyhassák,
A ké t kormányrendelet elvben megteremtette a
többi nemzetisé ggel azonos kulturáiis, oktatási, egyesületi é s nyelvhasználati jogokat is, A gyakorlati megvalósí táshoz azonban szinte minden hiányzott, A tömeglé lektani felté telek rendkí vül kedvez tlenek voltak, hiszen,,a közös törté nelmi sors szé tválásával" fel,
bomlottak az eredeti falusi é s városi né met közössé gek, a helyi viszonyokat a fé lelem é s az elmé rgesedett
sváb-telepes viszony konfliktusai határozták meg, Hiányoztak a kulturális, oktatási inté zmé nyek ú jraterem_
té sé hez szüksé ges ké pzett é rte]misé giek, s hiányzott a
politikai helyreigazí tást támogató többsé gi közvé lemé ny, A szövetkezetesí té s els hulláma ráadásu] további töré svonalakat hú Zott a né met közössé geken
belül, illetve a kisebbsé gi-többsé gi viszonyban egyaránt.

A pártállami - er sen korlátozott - kisebbsé gi jogok teliessé gé t a né met közössé g küls legesen 1955.
jú Iius l8-án, a Magyarországi Né metek Szövetsé gé nek
megalakí tásával nyerte el, A hazánkban maradt né metekb l ú i tí pusr1, szocialista nemzetisé gi közössé g

megteremté sé tcé llának tekint szövetsé g munkája minden h sies er feszí té s é s ré szeredmé ny eliené re igen kevé s sikerlehet sé get kí nált. A megfé lemlí tettsé g, a felgyorsuló, nemzedé ki hátter , asszimiláció é s
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a szórványosodási folyamat egyaránt kedvez tIen hátteret jelentett, A magyar kommunista nemzetisé gi poIitika (a többi té rsé gbeliszocialista ország gyakorlatá-

hoz hasonlóan) ráadásul egyé rtelm en az ideológiai
segé dcsapat szerepé re kárhoztatta a nemzetisé gi szö-

Vetsé geket,

Friedrich Wiid, a szöVetsé g els elnöke igyekezett a
szervezetet arra is felhasználni, hogy a né metek a többi kisebbsé ggel szembeni lemaradást miel bb behoz-

zák- Ezé rt termé szetesen folyamatosan a loialitásáról
kellett biztosí tani a pártállami Vezeté st. (Ezt mé g aZ
l95ó-os forradalom után minden nemzetisé gt l megkí vánt lelenté sekben is megtette, mellyel sikerült kivé denie a né meteket fenyeget esetleges retorziókat.)
Az l9ró, máius 4,é n elfogadott nemzetisé gpolitikai
párthatározat a kisebbsé gek további alapkövetelé sé nek is igyekezett megfelelni: engedé lyezte, é s elvben
támogatta a magyarországi kisebbsé gek anyaországi
kapcsolatait, A né metsé geseté ben azonban egyedül
a szocialista tömbhöz tartozó Né met Demokratikus
Köztársasággal ápolt kapcsolatok sZámí thattak politikai é s ideológiai é rtelemben elfogadhatónak, A szocialista anyaországgá kinevezett NDK-Val azonban csak
igen lassan é s igen ellentmondásosan ]ehetett é rdemi kulturális kapcsolatokat kialakí tani, de ezek mögött igazi é rzelmi fedezet nem iS igen Volt. A nemzetisé gi szöVetsé gek munkálának f feiadatát - miké nt a
fogalmat az emlí tett dokumentum a korábbi nemzetisé g kifeiezé s helyett bevezette - a ,,nemzeti kisebbsé cek" ku|tú rájának ápolásában jelöJte meg_ A nemzeti_
sé gek által lakott területeken a párthatározat elvben
kötelez vé tette a nemzeti kisebbsé gek nyelvé t, de a
gyakol]atban nem törté nt semmilyen é rdemi változás.
UgyaneZ a párthatározat Szorga]mazta a nemzetisé gek
országgy lé si ké pviseleté t,azzal a megköté ssel, hogy
a ké pvisel ket ne a nemzetisé gi szövetsé gek Ielöljé k. '
A párthatározat el ké szí té sesorán a Magyar Dolgozók Pártjának Központi Vezet sé ge is hatáí ozatot hozott, amely a nemZetjsé gek iogainak kiteliesí té sé t
szorgaimazva igen kritikusan, s t vádaskodva beszé lt
a né metekr l, de a kisebbsé gekkel szemben el í té letesen gondolkodó magyarokról is, ,,A né metek több,
sé ge. a dé lszJávok é s az elmaradottabb románok bizalmatlanok rendszerünkkel szemben, A magyarok a
volksbundista né metekr I alkotott vé lemé nyüket kiterjesztik minden né metre" - olvasható az MDP KV ál_
tal elfogadott dokumentumban,'0 A Központi Vezet sé g mé g nyolc é wel az er szakos kitelepí té s után is a
nagyhatalmak által - a fegyverszüneti megáIlapodásban é s a bé keszerz dé sben - Magyarországra kirótt
kötelezettsé gké nt próbálta beálJí tani a né metek kitelepí té sé t.

A

né met iskolarendszer ú jraszervezé se

A Va]lás, é s Közoktatásügyi Miniszté rium a ,,fordulat
é ve" után arra töí ekedett, hogy az államosí tott iskola,

rendszer nagyjából meg tudjon feleIni a nemZetisé gek
álta] támasztott anyanyelvi, illetve nyelvoktató követelmé nyeknek, Más kisebbsé gekkel ellenté tben, a né -

metek eseté ben a kisebbsé gi iskola folytonossága
azonban l945-ben telIessé ggel megsz nt.
Els lé pcs ben, az l95],/r2-es tané vt l kezd d en,
a né met nyelvet oktató iskolákat kezdté k ú iiászervezni. Egy é V alatt 59 iskolában taní tották ismé t a né met
nyelvet, í gy pl, Bácsálamáson, Budakeszin, Buda rsön, Dunabogdányban, PilisszentiVánon, Ófaluban,
Mecseknádasdon, Kis- é s Nagymányokban, Sopronbánfalván, Eleken é s Hajóson, A né metet oktató iskolák száma l955-ben már 75-í e, egy é v mú lva pedig
százra emelkedett, Az els né met tannyelv iskolák
megszervezé sé reaZ l955l56-os tané Vben került sor
Ké t ilyen iskolát sikerült elindí tani."
A kisebbsé gi iskolák rövid í e]í vel szakasza az 1956os forradalom leveré se után röviddel az ú i nemzetisé g,
politikai straté gia áldozata lett, A bels rendteremté s,
az egysé g növelé se, a szocialista hazafiság er sí té se é s
más hasonló - a korban divatos * ielszavak mögött, a
kommunista asszimilációs politika a magyarországi kisebbsé gi iskolákat is eszközké nt akarta feihasználni, Az
196O. é vi 44 |67. szám,á miniszté riumi rendelet utasí totta a nemzetisé gi taní tási nyelv iskolákat, hogy az
l9óO/ól-es tané w l kezd d en fokozatosan té rjenek át
a magyar tannyelv oktatásra, ''
A kisebbsé g közössé gé szervez dé sé nek, ebben az
általunk vizsgált szakaszban, igen cseké ly esé lyei voltak, Többnyire a helyi közössé gek ú jraszervez dé se,
é rdekvé delme é s a telepesekke] szembeni küzdelme
ielentette a legfontosabb közössé gi cselekvé st, Az ú |rakezdé s lehetsé ges straté giai választásait a pártállam jogi, gazdasági lehet sé gei eí sen behatárolták,
ami nemcsak az önszervez dé s igen lassú kibontakozásában, hanem a szemé lyes é letstraté giák nagyfokú
elté ré sé benis megfigyelhet ,
Összessé gé bena Magyarországon maradt né met
kisebbsé g a fenyegetett é s reit zköd
etnikai identi,
táS igen gyakorlatias magatartását Vá]asztotta,
amennyiben a kett s identitásszerkezet kié pí té sé veIa
többsé gi hatalom lojalitásigé nyé t kielé gí tve, é s a
többsé gi elvárásoknak is megfelelve, rövid id n be]ül
magyar nyelv-domináns közössé ggé vált,
A második világháború é s az azt követ é vek megpróbáJtatásai, vesztesé gei után Magyarországon ma,
radt hozzávet leg 200-220 ezer t s né met köZössé g ú i,
raszervez dé se - az 1953, é yi kormányprogram felzárkóZtató törekvé seivel együtt - ióval nehezebb körül-

mé nyek közt kezd dött meg, mint a többi kisebbsé g
eseté ben, A kitelepí té sek,e]hurcolások következté ben
traumatizált né met (sváb) identitás - aZ ötvenes é vekben felgyorsult társadalmi mobilitás é s a beJs migráció, valamint az asszimilációs iskola, é s nyelvpolitika
hatására - nem bizonyult (nem bizonyuIhatott) elegend összetartó er nek az egé sz maradé kközössé g
ú jraszervez dé sé ben.
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