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Mú lhatatlan gyermeké vek
Ember Mária: 2000-ben foqunk mé q é lni?
Lap- é s KöwJvhiadó Budapest, 2a0l .

Mú lt é 5 |öv

A harmincas-neglvenes é vek gyermeknemzedé ke, amikor

már kjcsit számolni tanu]t, Sokszor játszott el a ké rdé ssell

é Iünk-e 2000-ben? Nagyszüleink korához mé rt k azt az
é Vet, Nem sejthettük. hogy é letünk iövend ideje

'0-70
mö
gött ott leselkedik egy háború ba zuhanó ország, minden
elké pzelhet é s elké pzelhetet]en borzalmával,
Már tú llé pve az akkor mé rhetetlenül táVoli é ven, ViSSzané zünk a gyorsan elrebben é vtizedekre, s egyre gyakrabban kutatí uk az indulás é veit, A gyeí mekkor titkait vizsgálva
azt keressük. hogy is jutottunk el idáig? Közhely ma már,
hogy az a kor meghatározza é letüket, Visszafordulva, megtaláliuk ú ira a ré gi helyet, otthont, családot. Akinek nem jutott, ezek hiányát okolja jóé rt-rosszé rt. mindazé rt, akivé
lett, azé í t,amit megcsinált Vagy elmulasztott.
Fontossá válik minden, ami akkor, vé dett korunkban törté nt Amit azóta elfelejtettünk, felragyog ú jra, valóságosan,
Meg kell öregedni ahhoz, hogy tisztán lássuk ezeket a me€
határozó é veket, é s ha már ú jra látjuk, meg kell mutatni
másoknak is: é rté knek, okulásnak, pé ldának, esetleg törté nelemnek,
A könyv szerint, í rójában a té Vé ké pernyón idé zett borzaIom indí tia el aZ emlé kezé st, Ami a Vihar gyermekkori látványával folytatódik, ahogy ablakban állva né zte, Nem fé lt t -

le, Me€
szokta - szerencsé re?
Egymástól távoli, de azonos id ben me€
é lt gyeí mekkorunkról keveset tudtunk, barátsággá n tt ismeretsé günk közé piskolás korunkból eredt, Máshol, máské pp é ltük át azokat
a korai é veket - mé gis ismer s minden, A Grimm-mesé k

után Pet fi (nekem Arany), egé sz a bakanótákig - e€
yütt idé Ztük fel ket -. s most a könyvben is olvashatók, Együtt jártuk
be azokat a távoli, mé gis nagyon hasonló jskolaudvarokat,

együtt derültünk a felidé zett iáté kainkon, mondókákon,
yunk a könyvben idé zett Vásári csodáÉ smost egyú tt Va€
kat bámulók között, ahogy a falus1 lakodalomban is, Együtt
a visszahí vott id ben, mint azóta, most már szomorú an í r-

hatom: Vé €ig,
Töprengé sek szakí tják meg a felidé zett emlé keket, külön
kis tanuImányok, mint a háború s katonalevelek fejezete,
Sürgetett a fogyó id - ha 2000, s t 200l, mé g adott is
kegyelmet - Ember Mária tudta, tudtuk, hogy eZ a kegyelmi
id egyre fogy. Befeiezi a könyvet - mi lehet egy í ró számára iontosabb? Nagyon betegen, rettenetes er feszí té ssel é S
er S akarattal sikerült, Megkaptam - akkor már tudtam -

utolsó kön}./é t, .. Sré gi barátsággal" - de már csak megköszönni iutott id , Elmondani, amit akkor kellett Volna, már
nem,

MariI

- ahogy
az iskolaudvarokra, iáté kainkhoz.
Min á]lasz? K alln! Min lebegsz? Levelen|
Mln lebegsz? Könnyebb ]ett-e a lebegé s, a minden nehé z
e]veszté se í €
y, hogy a gyermekkorból ié pté lát? A me€könnyebbü]é S öröme, hogy Sikerült, itt Van, ha T€ Vé gleg ki,
lé pté liS beI le?
sikerült a visszané z ! okulásul felmutatni a mának azt a
nem is oIyan ré €
i id t, A je]enté ktelen apróságok, humorral
átsz tt törté netek - aztán a mindent behálózó borzalom, a
ké rdé s: de hát mi a baj Velem?
Az otthoni vé dettsé gb 1 mé g a feln ttek számára is hihe.
tetlenül, egy kislány számára meg teliesen felfoghatatlanul
a kitaszí tás a semmibe, A gy löletbe fulladt gyermekkorral
minden ósszezavarodott é s é í thetetlenné váIt,
Máie,
Aztán a kibí rhatatlant mé gis kibí rók ú iabb próbákat kiálló igyekezete a né pek országú tján, annak is a szé lé re Vetve:
Megint visszavezetté i a gyermekkorba. Megint

é vek el tt

-

haza. akárhogy,

Haza? Az elhagyott otthon üresen, kifosztva, Már nemcsak az anya, a feln tté keseredett kislány is felfogja, hogy
a ré gi é Iet nem folytatható. Megszú nt, Apa né lkül hogyan
mé gis? Mit hozott az a ré gen uijaink segí tsé gé velszámí tgatott ké rdé s: ,,É lünk mé g 2ooo-ben?"
Igen. hí rmondók - már tú l is a ké tezren, Hí rmondók, az
utolsó szó jogán, Talán akad avatott ké z, kibontia ezt a kes-

keny kötetet, é S megé rt Valamit, többet a Világból, Hogy
nem volt é rtelmetlen az adott id , hogy a ,,sárkányfog vetemé ny" helyé n kikel mé g más is, világ csodájára.
A borí tó ajánlása lí rai szociográfiának nevezi a kön1vet. É n
inkább Szubjektí V töfté ne]emnek. AZ áté lt gyermekemlé kekhez hozzásimul a visszané z feln tt táié kozottsága - de nem
váInak szé t a törté net szálai, é ppen í gy válnak valósággá,

Pontos jegyzet-apparátus egé szí tiki az elmondottakat,
Effe is szakí tott a szorí tó id b l, pontosan mindent, ahogy
mindig, Vé gig.
KöszönömI
KöSzönóm, Mari, hogy ú ira együtt iehettú nk
a kön}.r' segí tsé gé velI

sinka Erzsé bet

Ki a sváb é s ki a magyar?
Bind|lí er caörqai,,Kettí s identitás"
Úi Mandátum Kiddó. MTA Kisebbsé qkutató lnté zet Budapest, 2ool.

A

második világháború s magyar tragé diák koztil sokról
beszé lú nké s gyakran: Don,kanyar, malenkii robot, nem,
zettársaink szomszé dos országokból - els sorban Cseh-
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- törté nt kitelepí té se. Aí í ól iS szó esik persze, hogy Magyarországról több százezer né met honfitársunknak kellett ké nyszer en távoznia a háború t követ en.
szlovákiából

EZt azonban mintha nem tartanánk tragé diának, pedig az,

né met csoportokkal való együtté lé sb l sok
A különböZ
haszna származott a magyarságnak, Hogy egyebet ne
mondjunk, a magyaI Városkultú ra alapjait legnagyobbré SZt a né metek Vetetté k meg. AZ iparj é s mez gazdasági

munkakultú ra számoS területé n iS rengeteg ismeIetet, tané met ieiedelemsé pasztalatot Vettünk át a kü]önböz
gekb l, tartományokból Magyarországra SZármazott - é s
lehet ,
hosszú id n át itt é l - köZöSsé gekt l. Igaz, me€
mé
g
a legvatö
bbsé
gük
óriási
é
ltek,
de
zárt
Vi]ágban
sen
dabb náci id kben is loiális volt Magyarországhoz, VagyiS: egyszerre voltak öntudatos né metek é s hú magyarok,
Ez persze a valóságban meglehet sen bonyolultan iutott
kifejezé Sre. é s í gy nyilvánul meg manapSág is. Hogy
mennyire, azí - egy, a Dunakanyarban fekv köZSé g Dunabogdánq pé ldája mutat ja,

Miután Magyarországon vé get é rt a török uralom, nem
fejez dtek be a sorscsapások, AZ 1708-17lo-es é vekben
pé ldául pusztí tó járványok apasztották az amú gy sem tú l
nagy számt dunabogdányi reformátusságot, Í gy törté nhetett, hoey Zú nU lstván gróf, a komáromi uradalmához tartozó közsé gbe l723-ban katolikus sváb telepeseket hí vott.
A reformátuS magyarok s a katolikus sVábok közötti kezdeti
bizalmatlanság ugyan lassan oldódott, de már l?27-hen
, A külónfé le teImé megköttetett az els vegyes háZassá€
szeti csapások, járványok, de els sorban a dunai árvizek
mindinkább er ssé tetté k a kapcsolatokat a ké t né pcsoport
között, Í gy aztán szinte logikus volt, hogy az l848-as szabadságharcban é ppen taní tóiUk Vezeté sé vel Vettek ré szt a
dunabogdányi svábok is, Az 1903-ban felé pí tett áLlam1 iskola szüksé ges voltát a falu világi önkormányzala azzal indokolta, hogy a magyar nye]ven való oktatás el segí ti a né met nemzetisé g magyarrá válását A sVábok loialitását jelzi
az 189ó-oS milIenniumi emlé kmú felállí tása is, EZen a loialitáSon ütött ré St a hitleriSta Volksbund megszeí vezé se,Ennek nyomán 1947-ben körülbelül ezer né metet - a falu lakosságának egyharmadát Zté k el itteni szül he|yé r l,
hogy aztán helyükre a Felvidé kr ] kitelepí tett magyarok költözZenek,
Mj a heIyzet fé l é vszázaddal a tragé diák után? Erre a ké rdé sre kereste a vá|aszí Bindor|t'er Cyörgyi, ,,Krttó's identitá;" cí ,
m munkáia, A szerz , aki a kilencvenes é vekben vé gzett ki-

tartó kutatómunkát a köZsé gben. megállapí tja, hogy:

,,Az

l990-es né pszámlálási adatuk szerint a 2723 lelket számlá-

ló

Dunabogdányban nemzetisé gé ttekintve csupán 755,

anyanyelvé t tekintve pedig 107 sváb é I, de a té nyleges arányok szerint a lakosság ké tharmadát a svábok teszik ki."
Ugye meglep megállapí tás? Annál is inkább az lehet, mert

azt megállapí tani, hogy valójában ki a sváb é s ki a magyar,
módfelett nehé z,
Né zZünk né hány pé ldát!

Bindorrfer Gyórgyi egyik adatköZl ie ezt mondja, ,,É n 4
svábok közé szimí tam a lówlomat é s az unokóimat is, Akkor is, ha
nem akariák F, v m is taqadí a. Az nevé :lel ne|,lem ne mondja
már senki, hogy nem sváb " Egy másik dunaboqdánui pedig í qlJ
beszé l: ,,Az é n angám uagyar valt, de az apám nem innen vette el,
N,-b hozta. Engem az apai nagqanyáu nevelt, aki nem is igen
tudltt nl\EJarul, tóle tanultam svábul Ha az equik szilí ez, a má-

í

í

sik meq az, akkar a qgereknek kell eld.öntenie. É nis eldöntötten.
É ,n mindiq is svdbnah tart|ttam naqam, ma is annak í art\m. Ma,

é lí ,

magyar áIlampolqársógú svábnak, é s az
an,4anqelvem i5 syáb- De hiába a nevelteté s meq a szórmazós, a mi
gyereheink maggarnak vallják uaqukat, az id sebb rné g a szárma,
ú qa é rez. Mikor mind a hé t szüIqük
zósát is megtaqadja. Mert
sváli." Megint másik adatközl : ,Nehem a svábság annyit je,
qqarországon

lent, hoqq a naTuszüleim svábul szóltak hozzám. Ha a szú Ieinhet
né zzük, akkor mindketten svábok vaggunk, de mindketten maquarnak valljuk magunkat, A í é rjem,Pesten dalgazik, a munkahelgé n
senki nem tlldia, de senkit new is é rdehel, hoqg slláb.ltthon az ap,
jával é s az idí sebbekkel i5 kizárólaq magqarul beszé l." Né zzink
azonban egy másik Szempontot: ,,A falun k(vül senkit sem é r,
dekel, hogy svdb vagyok-e- Felszdllah a buszra, é s mór ugganolgan
vagalh, mint 6 többiek." Ecy hasonló: 'A ggárban a svdbok ma,
gaarnak számí tottak. Twl.ták, h\ga DunabaqdáuLból jártunh be,
de soha sen|zi nem bánt\tt bennü ket ezé rt. lq6z, att egqrads k zt
wi is magqarul beszé ltüí ]i]." Mé g ké t nyilatkozó: ,Náluuk a csa,
ládban mindenhi sváb. É nmór uagyarul jobban beszé Iek é s jobban
szeretek beszé lni. Maggarnak vallom magam, de hoqqan is
mondhatnám meg az apámnak meg az anyámnak, hogttr neken
nem az a í antls, hoqu í h---, v^qais mi, sváb|h vaqaunh. valah\I
mind a kettí í antls. Mind a, hett móské nt é s násé rt í Ont,s," ,,Fi,
ggelj, engem equóltalán nem é rdekel ez a magyar vaqyok, svdb va,

is

qgob doloq. 1\kkal iabba( é rdehel, haqaayl ,zc,vezzew mcq a nudr
ra a ggerekek ngaralósát. De ha mindenké ppen aharod, akkor ma-

gyar vaggok."

Bindorffer Gyórgyi könyve roppant é rdekes, é s mé rhetet-

lenül gazdagabb, mint amilyennek egy rövid cikk be tudja

mutatni Nagyon gondolaté breszt , Nyomában eitú n dhe,
tünk pé ldául azon, hogy hány millió ember é ihet a Kárpát,
medencé ben o1yan kett s identitásban, amilyen a
dunabogdányiaké . AZon is, hogy mi magyarok, vajon hány
nem magyart asszimilá]tunk csupán az utóbbj é vszázadyart olvasztottak be ugyanakkor a környeban, é s hány ma€
z országok né pei. Egyáltalán min Sí thet -e az asszimiláció? Ió dolog-e vagy nem?

Hovanyecz László

A humanitárius segé lynyuitás öt é vtizede
Menekültek, menedé kké r ft é s ké nqszervándorl h

ff
fI

ailamosak vagyunk a nemlelisé gek,e es altaláb"n a
k;sebbsé gekre, mint e]eve adott, ,tatiku, 1é pcsopor-

tokra gondoIni, amelyekhez e] szeretettei ragasztiuk a törté nelmi ielz t, Annak ellené re, hogy é ppen az elmtllt é vszázad törté neIme bizonyí thatja legjobban, milyen vé dtelenek
a nem állama]kotó né pcsoportok, amelyek pillanatok alatt
bármilyen fegy,,eres ellenté t els dleges áldozataivá válhat_
y
nak, Sokszor már maga az összeütközé s iS eredend en e€
adott kisebbsé g megsemmiSí té sé revagy elüldóZé Sé re irá-

nyul. Az ily módon ú jrarajzolt té rké pek csupán a megváltoZott né pessé geloSZláSt mUtathatják: kik é s hol válnak ú j kisebbsé ggé , azt azonban nem, hogy miké nt alakul a meghurcolt tú lé l ké s az elnyomók, a lé gi é s ú i szövetsé gesek,
az ellensé gek, menekültek é s befogadók közötti Viszonyrendszer, amely aztán ú jabb é s ú iabb konfliktusok forrásául
szolgál. Ez nem csupán a kurdok, palesztinok vagy a kelettjmoriak, é s általában a harmadik világ ,,szemé lyes ügye",

Howátország, Bosznia-Helcegovina é s Koszovó pé ldája -

3587

