
EZt azonban mintha nem tartanánk tragé diának, pedig az,

A különböZ  né met csoportokkal való együtté lé sb l sok
haszna származott a magyarságnak, Hogy egyebet ne
mondjunk, a magyaI Városkultú ra alapjait legnagyobb-
ré SZt a né metek Vetetté k meg. AZ iparj é s mez gazdasági
munkakultú ra számoS területé n iS rengeteg ismeIetet, ta-
pasztalatot Vettünk át a kü]önböz  né met ieiedelemsé -
gekb l, tartományokból Magyarországra SZármazott - é s
hosszú  id n át itt é l  - köZöSsé gekt l. Igaz, me€lehet ,
sen zárt Vi]ágban é ltek, de óriási többsé gük mé g a legva-
dabb náci id kben is loiális volt Magyarországhoz, Vagy-
iS: 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 n-
hetett, hoey Zú nU lstván gróf, a komáromi uradalmához tar-
tozó 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
megköttetett az els  vegyes háZassá€, A külónfé le teImé -
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 sza-
badságharcban é ppen taní tóiUk Vezeté sé vel Vettek ré szt a
dunabogdányi svábok is, Az 1903-ban felé pí tett áLlam1 is-
kola szüksé ges voltát a falu világi önkormányzala azzal in-
dokolta, 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 loia-
litáSon ütött ré St a hitleriSta Volksbund megszeí vezé se, En-

nek nyomán 1947-ben körülbelül ezer né metet - a falu la-
kosságának egyharmadát  Zté k el itteni szül he|yé r l,
hogy aztán helyükre a Felvidé kr ] kitelepí tett magyarok köl-
tözZenek,

Mj a heIyzet fé l é vszázaddal a tragé diák után? Erre a ké r-

dé 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 t tekintve csupán 755,

anyanyelvé t tekintve pedig 107 sváb é I, de a té nyleges ará-
nyok 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 í  nevé :lel ne|,lem ne mondja

már senki, hogy í  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-

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

zósát is megtaqadja. Mert   ú qa é rez. Mikor mind a hé t szüIqük

sváli." Megint másik adatközl : ,Nehem a svábság annyit je,

lent, hoqq a naTuszüleim svábul szóltak hozzám. Ha a szú Ieinhet

né zzük, akkor mindketten svábok vaggunk, de mindketten maquar-

nak 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 n mór uagyarul jobban beszé Iek é s jobban

is 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,
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 vszázad-
ban, é s hány ma€yart olvasztottak be ugyanakkor a környe-
z  országok né pei. Egyáltalán min Sí thet -e az asszimilá-
ció? 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 ailamosak vagyunk a nemlelisé gek,e es altaláb"n a

fI k;sebbsé gekre, mint e]eve adott, ,tatiku, 1é pcsopor-
tokra gondoIni, amelyekhez e] szeretettei ragasztiuk a tör-
té nelmi ielz t, Annak ellené re, hogy é ppen az elmtllt é vszá-
zad 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_
nak, Sokszor már maga az összeütközé s iS eredend en e€y

adott kisebbsé g megsemmiSí té sé re vagy elüldóZé Sé re irá-

nyul. Az ily módon ú jrarajzolt té rké pek csupán a megválto-
Zott né pessé geloSZláSt mUtathatják: kik é s hol válnak ú j ki-
sebbsé ggé , azt azonban nem, hogy miké nt alakul a meg-
hurcolt tú lé l k é s az elnyomók, a lé gi é s ú i szövetsé gesek,
az ellensé gek, menekültek é s befogadók közötti Viszony-
rendszer, amely aztán ú jabb é s ú iabb konfliktusok forrásául
szolgál. Ez nem csupán a kurdok, palesztinok vagy a kelet-
tjmoriak, é s általában a harmadik világ ,,szemé lyes ügye",

Howátország, Bosznia-Helcegovina é s Koszovó pé ldája -
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Vagy é ppen a tavaly Szeptemberi repül gé pes terrortáma-
dások é s az azokat követ  fegyveres küzdelmek - azt bizo-
nyrliák, hogi mjndeZ a lejlell \i];g 5Zár;ra qen CsJpan
konfliktuS,menedzselé si é s finanszí rozási problé ma,

Mindig is Voltak háború k é s elnyomás, amelynek, ne fe-
lejtsük el: a szegé nysé g iS egy formá'a, Ezek egé sz né pcso-
portokat ké nvszerí tettek ú i otthon keresé sé re, Az emberi-
Sé g törté nete során a XX. században azonban e] ször ior-
dUlt el , hogy nemZetköZi együttm ködé SseI szembené zze-
nek ezzel a ké rdé sse1, Ez már önmagában is óriási dolog, Az
ENSZ Menekültügyi F biztosság (UNHcR) áltaI kiadott _
Saiát tórté neté t bemutató é s elemz  - ,. A vilóg menekültjeinek
helyzete" cí mí i könyv e kí sé r]et els  ötven é Vé t mutatia be. AZ
olvasó termé szetesen é lhet
a gyanú val, hogy a F biz-
tosság ezú ton próbálja meg
jó szí nben feltüntetni az ál-
tala elé rt eredmé nyeket, é S
jelenté ktelennek beállí tani
kudarcait, ám err l szó
sincs, A köny,,esboltokban
nem kapható, de a világ-
szervezet budapesti irodá-
iában bárki által beSzerez-
het  kötet nem b  lé re
eresZtett pí opaganda-röp-
irat, meg Sem kí sé rli eladni
a nem lé tez  sikersztorit, A
tizenöt f s szerz köZöSSé g
nem csupán a huszadik szá-
zad f bb menekültügyi vál-
sá€ait mutatja be törté ne]-
mi é s politikai összefüggé -
seikbe ágyazva, hanem a
kezelé sük során kia]akult
inté Zmé nyrendszer é S jogi
hátté r iormálódását is.

r epalább Ilven fonlos
|-1háev 

" 
krajvány bemu-

tatja é s elemzi a fejlett or-
szágok menekültpolitikáját
iS, amely szinté n rengeteg
ké rdé st vet fel, keserú  el-
lentmondás, hogy az
UNHCR-I els dlegesen finanszí rozó államok a nyolcvanas
é Vektól kezdve egyben cé lországokká iS váltak, Í cy - miköz-
ben világszerte a menekültválSágok miné l humánusabb é s li-
berálisabb megoldását szorgalmazzák - saját határaikon be-
lül szüksé gszer en szigorú an lé pnek fel a nem egyé rtelm en
politikai okokból menedé ket ké r kkel é s a törvé nltelen be,
vándorlókkal szemben. Nem csoda, hogy alig tizenké t ország
rendelkezik ma i€azán humánus bevándorlási politikáVal,
Ezek jelent s ré sze, mint pé ]dául Új-Zé land is, egyszer en
csak ezé rt engedheti meg magának ezt a nagyvonalú Ságot,
meft soha nem volt, é s várhatóan nem is lesz kité ve számot-
tev  menekültáradatnak, A kön}"r' elfogulatlanul számol be a
viLágszervezet közei fé l é vszádos m ködé sé nek számos ku-
darcáról is, mint amilyen - sok más eset mellett - pé ldául a
ruandai né pirtással é s a balkáni etnikai tisztogatással szem-
beni tehetetlensé g Volt,

lgaz, az is kiderül, hogy milyen hihetetlenül ósszetett é s
koniliktusokkal teli aZ UNHcR munkája, Számtalan szempont-
ra, é s é rzé kenysé €re kell folyamatosan tekintettel lenniük, Ki-
ket é s hogyan ismer eI menekültké nt? Hová, milyen módon é s
kinek a támogatásáva] lehet adott esetben sázezreket átszállí -
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tani egy másik, biztonsá€os helyre, ahol aztán zókken mente-
Sen kell óket ellátni? Lé tfontosságú  aZ is, hogy kikiel tud vagy
hajLandó a Szervezet tárgyalni, hjszen ezzel esetenké nt é ppen
ecy né pí rást vé grehajtó kormánynak biztosí that legitjmitást,
ha más módja nincsen a humanitárius segí tsé gnyú jtásra, Ez-
Zel é rtelemSzer en magára haragí that egy másik poiitikai cso-
portot, é S Saját m ködé Sé t is Veszé ]yezteti, CSak l992, januáí
l, - 1999, december 3l, köZött l84,en Vesztetté k é Ietüket fel-
adatuk teljesí té Se közben az ENSZ nemzetköZi é s helyi alkal-
mazottjai köZüI, s több mint hatvanan Váltak tú szeité si akciók
áldozataivá, tovább bonyolí tva ezzel a helyi válsághelyzeteket.

Nehé Z nem átlátni a menekültké rdé s politikai aIárendeIt-
sé gé t - miköZben az UNCHR minden heIyzetben deklaráltan

poIitikajlag semleges kell
hogy maradion, ]lyen körül-
mé nyek köZött beSZé lhetünk
olyan eleve abszurd jelensé -
gek l, mint - a könw által
talán tú ISágosan elfogultan
meeí té lt - Koszovóban zajló
humanitárius NATo-háború ,
Va€y AriStide elnök amerikai
katonák általi visszahelyezé -
se Haitin, amelynek els dle-
ges cé lja az Egyesült Álla-
mokba irányuIó menekült-
áradat megfé kezé Se volt,
Mjnden egyes konfliktus
ú jabb é s ú jabb ké rdé seket
Vet fel, Valamennyi politikai
változás ú j kiigazí tásokat
tesz Szüksé gessé , Elé g utalni
pé ldául a Vo]t Ju€oszláviá-
ban zajló háború ra adott Vá-
laszké nt megszületett ..ideig-
lenes vé delem" inté zmé nyé -
nek bevezeté sé re. Noha a te-
leví Ziós hí radókban Vé gigkö-
Vethetjük minden ielent S
menekültVálSág alakulását, a
kön!^r'et Vé gigolvasva meg-
döbbent , hogy milyen ke-
veset tudunk en l a ké rdé s-
r 1.

inden egyes válságra adott válasz - legyen az jó Vagy
roSSZ -, minden siker é s kudaí c felhasználható olyan

minták megalkotásához, amelyek sikerre] alkalmazhatók az e]-
következ  kié lezett hellzetekben Ak:kor is, ha minden kihí vas
máS termé Szet , Í gy szolgálhatnak a namí biai menekült-repat-
riálás tanulságai a salvadori é s guatemalai bé kefolyamat aIap,
jául, é s e módon kapcsolódhat az emberbaráti segé lynyú jtáS a
nemzetköZi büntet bí ráSkodáshoz.,A villig ueneküItjeinek helaze-

te" cí mú  kötet legfób eré nye ezen összefüggé sek megfelel 
megvilágí tása, A külsejé ben is tetszet S kön},"i felé pí té Se egy
jó tankönlvé hez hasonlatos, amely ké pes az egymástól elkülö-
ní tve tárgyalt té mákat szakszerú , de e€yáltalán nem száraz
nyelvezeten kóvethet en é s világosan összefüggé sbe hozni
egymással, A SzöVeget Számos keletes anyag, grafikon é S táb-
lázat egé szí ti kj, EZ a kön),"r' egyszerre ké szült a szakemberek-
nek, a kapcsolódó szakterületek kutatóinak, a törté ne]em é s a
politológja iránt é rdekl d knek, Valamint a mindennapok em-
beré nek, akiknek talán sosem lesz közvetlen kapcsolatuk me-
nekültekkel. de az   é rdekük is, hogy mindent tudjanak róIuk:
tiSztán, Világosan é s eIfogulatlanul,

ví zer Balázs


