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Jelenségek

A „Februári Győzelem”
előtt és után

Tanítóim annak idején csak
szemlesütve mondták-magya-
rázták, hogy bár a helyesírási
szabályok szerint a történelmi
események nevét a magyarban
kisbetűvel írjuk, de vannak ki-
vételek: ilyen például a Nagy
Októberi Szocialista Forrada-
lom, de a szlovákiai magyar diá-
kok meg újságok ideológiai meg
államhűségi kötelességből nagy
kezdőbetűvel írták a Szlovák
Nemzeti Felkelést, valamint a
Februári Győzelmet. Képzeljék
csak el, mi lett volna, ha valame-
lyik tanár az ötvenes években
„szakmai” támadást indít az ilyen
gyakorlat ellen.

Gyakorló tanárként én is ké-
nyelmetlenül éreztem magam,
amikor e kivétel mellett kellett
„érvelnem”. Ilyenkor gyakran el-
gondolkodtam a győzelem szó
jelentésén meg a fogalom tartal-
mán. Bizony több mint hat évti-
zednyi életem alatt sokszor ol-
vastam, hallottam győzelmekről
és vereségekről, győztesekről és
legyőzöttekről, diadalívekről és
diadalmenetekről, a győztesek
bosszújáról, a vereséget szenve-
dők megalázásáról. Volt holoka-
uszt, lakosságcserére pingált ki-
telepítés, tömegsírok, megideo-
logizált vagyonelkobzás és va-
gyonszerzés. Az emberek és né-
pek kapcsolatában farkastörvé-
nyek uralkodtak, s talán még ma
is – szélroham gyanánt – felbo-
rítják a békés kapcsolatokat.

Sajnos, meg kell állapítani – a
történelemben ugyanis rengeteg
példával találkozunk –, hogy a
győzelem magában hordozza a
bosszúállás lehetőségét. A ked-
ves olvasó bizonyára megbo-
csátja, ha konkrét esetekkel nem
illusztrálom ezt az állításomat.

Még elítélendőbb, ha valaki
vagy valamely közösség önző
számításból odacsapódik a
győztesekhez, holott „érdemei”
szerint éppenséggel a másik ol-
dalon lenne a helye. Az ilyen
„győztesek” még makacsabbul
ragaszkodnak a győztesi nim-
buszhoz, s helyzetüket szinte a
végtelenségig élvezni akarják. A
második világháború után – jó-
kaiasan mondva – politikai di-
vattá vált a nemzetek, az emberi-

ség felosztása győztesekre és
legyőzöttekre. Persze előbb is
voltak ilyen kísérletek. Talán so-
kak számára ismerős a követke-
ző felismerés: a monarchia had-
seregének valamely rajában szol-
gáló magyar és szlovák katona
közül az első vesztesként, a má-
sik győztesként öltötte magára
a civilt.

A 2. világháború után én sze-
mélyesen is – alig ötéves magyar
gyerekként – megtapasztaltam
az akkor sokak által győzelem-
nek becézett politikai állapot ke-
serű-keserves ízeit. Szinte na-
ponta vártuk családostul-rokon-
ságostul, mikor morajlanak fel a
kísérteties zúgású taherautók,
mikor deportálnak Csehország-
ba, mikor telepítenek Magyaror-
szágra. Máig nem tudom bizto-
san, minek köszönhető, hogy a
drámának ez a kifejlete, a győz-
tesek e „gesztusa” elmaradt. El-
sősként ízleltem meg a februári-
nak minősített győzelmet, ami-
kor szinte egy szempillantás alatt
a hatalomtól kezdve, állítólag,
minden a munkásosztály kezébe
került. Bárcsak valóban így tör-
tént volna. Őszintén kimondom:
ez volt a munkásosztály legna-
gyobb történelmi önbecsapása.
Nem nehéz kitalálni, kik követ-
ték el a csalást. Kisdiákként ak-
kor csupán azt tapasztaltam,
hogy a Beneš-portrét a tanterem
falán Klement Gottwald képe
váltotta fel. A tegnapi győztes
február 25-én vereséget szenve-
dett a későbbi legyőzöttől. Az
alig 18 éves tanító néni már nem
Masarykról és Benešről mesélt
legendaszintű történeteket, ha-
nem Gottwaldról, aki – úgymond
szegénysége miatt – utcai lámpák
fényénél ismerkedett meg Marx
és Lenin megkérdőjelezhetetlen
tanaival.

Hát ilyen, de még tovább il-
lusztrálható győzelem-képpel
sújtott le rám a sors. Milyen út
vezethetne az igazi győzelem-
hez? Talán egy olyan, ahol sike-
rülne összehangolni az emberi
erőket, képességeket, az erköl-
csi törvényeket, hogy erőtelje-
sebb hatásfokkal épülhessen az
emberségesebb világ.

Korpás Pál

Valószínűleg értékes doku-
mentum /magnófelvétel/ szüle-
tett azon az ankétszerű beszél-
getésen, amely 2005. január 5-
én zajlott le az Ipolysági Városi
Könyvtár új, Tabán lakótelepi
olvasótermében. Olyan szem-
pontból is érdekes ez a vélemény-
csere, hogy az új épületben e-
lőször került sor csoportos ren-
dezvényre. Puskás Tünde
szlovákiai magyar származású
svédországi doktorandusz fo-
galmazott meg több, a kisebb-
ségek nemzeti tudatával kap-
csolatos kérdést, s ezekre kért
választ a meghívott ipolysági-
aktól. Több országból össze-
gyűjtött válaszok alapján ír
doktori disszertációs munkát az
európai nemzeti kisebbségek
nemzeti tudatáról. A kérdezet-
tek, rövid bemutatkozás után –
többek között – ilyen kérdések-
re válaszoltak: Milyen a kötő-

Beszélgetés a nemzeti tudatról

désük a magyarsághoz, az a-
nyaországhoz? Mit jelent szá-
mukra a haza, a szülőföld? Mi-
lyen tényezők befolyásolják a
nemzeti kisebbségek tudatát? A
sikertelen dec. 5-i népszavazás
milyen hatással lehet a kisebb-
ségi egyén és közösség nemzeti
tudatára? stb.

A válaszokból színes és ár-
nyalt kép áll össze erről a jelen-
ségről. A megkérdezettek szin-
te egyértelműen úgy nyilatkoz-
tak, hogy a népszavazási ered-
mények egyáltalán nem ingatták
meg nemzeti öntudatukat. Vé-
leményük szerint azokra lehet
negatív hatással, akiknek nem-
zeti öntudata eddig is ingatag
volt.

A tartalmas eszmecseréhez
méltó feltételeket biztosított
Solmoši Márta könyvtárvezető
és munkatársai.

/korpás/

Balról: Lendvay Tibor, dr. Révész Angelika, Pálinkás Tibor
/háttal/, Puskás Tünde és Korpás Pál

Balról: Solmoši Márta, Kajtor Pál /háttal/, Bendík Béla
és B. Szabó Márta


