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láSzló letenyei

predslov k čitateľom 

Kto sa chce v 21. storočí venovať sociografii, ten sa nepoučil z 20. storočia. 
Sociografia je ťažkým dedičstvom. Sociografovia robotníckej triedy boli

najväčšmi prenasledovaní v medzivojnovom období, ľudoví sociografovia
zas v desaťročiach ľavicovej diktatúry. Vyskytli sa i takí autori, ktorí sa
ako priekopníci robotníckej sociografie dostali do neustáleho konfliktu s re-
žimom Horthyho, no napokon po roku 1948 emigrovali do USA, aby sa vyhli
prenasledovaniu zo strany komunistov. Vyskytli sa autori, ktorí skutočne
kolaborovali s komunistickou mocou, no napriek tomu sa dostali na čiernu
listinu a boli podrobení kadejakým represáliám. Vyskytli sa však aj takí
autori, ktorí s režimom nekolaborovali a napriek tomu ich režim dával na
piedestál slávy a dožičili im honosný smútočný obrad. „on Ti povie, kým si
bol, i Tvoj prach slúžil jemu.” 

Boli takí ľavicovo orientovaní autori, ktorých moc v 70-tych rokoch nú-
tila písať robotnícku sociografiu, no napokon kvôli pravdivému obrazu po-
merov v továrni na výrobu traktorov boli zadržaní z dôvodu protištátneho
sprisahania. V našom prepolitizovanom svete bola maďarská sociografia
súčasne obviňovaná z vytvárania živnej pôdy fašizmu a z kolaborácie s ko-
munistickou mocou. Viacero sociografov bolo obvinených z oboch príčin,
darmo označovali sami seba ako sociografov „tretej cesty.”

Niet platnej, každým prijateľnej definície sociografie a sociológie, fo-
tografie či filmu. Kto by sa podujal vytvárať presné hranice medzi socio-
grafiou a sociológiou, resp. sociografiou a kultúrnou antropológiou, či
práve medzi literatúrou, etnografiou a geografiou? Je zriedkavé, ak sa
sám autor označuje za sociografa. Väčšinou majú ukončené vzdelanie
v oblasti sociológie, antropológie, geografie, filozofie (a stotožňujú sa
s týmto vzdelaním), no nechcú silou mocou písať sociografické diela. Len
sa kdesi vyskytli, sledovali miestnu komunitu, získali nové zážitky a o
nadobudnuté skúsenosti sa chcú podeliť s ostatnými. Usudzujem, že práve
touto snahou o výskum a o podelenie sa so skúsenosťami sa začína socio-
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grafia. Sociografiu robili vždy takí ľudia, ktorých nebolo možné zaradiť
do akýchsi žánrových obmedzení a ktorí vytvárali diela rúcajúce discipli-
nárne či žán rové hranice.

Kritiky prvých maďarských sociografických prác mali výrazne nega-
tívne vyznenie. Lajos Fülep, literárny kritik, sa v časopise Nyugat o práci
Dezső Szabóa Mizina (Az elsodort falu) vyjadril: „učebnicový príklad toho,
ako sa nemôže (a ak sa nemôže, ani sa nemá) písať román.” Ale ani Mihály
Babits nebol Gyulovi Illyésovi nič dlžný v súvislosti s jeho sociografiou
Ľudia z pusty (Puszták népe). Závery jeho kritiky sú nasledovné: „prózu Ily-
lyésa popri všetkej nenáročnosti považujeme za rovnocennú jeho básňam.
Je to dokonalý epický štýl, štýl veľkého románu. Tak ako v knihe sa nachá-
dza materiál pre veľký román. No toto predsa nie je román.”  

Útok oboch veľkých literátov je pochopiteľný, veď nevedeli, kam majú
zaradiť tieto dve práce, ktoré nie sú skutočnými románmi. obe sú skôr so-
ciografiou. 

Dúfam, že v súčasnosti, 22 rokov po páde komunizmu, už konečne prišiel
čas, aby sme mohli sociografiu skúmať ako vedu bez všetkých politických
nánosov, a pokiaľ ju je potrebné hodnotiť (čo nie je za každú cenu potrebné),
tak ju hodnoťme nie z pohľadu ľavicovej či pravicovej orientácie, ale z hľa-
diska autentickosti či neautentickosti, resp. z hľadiska pochopiteľných či
nepochopiteľných sociografií a filmov či fotografií.   

V tejto zbierke má čitateľ možnosť spoznať vynikajúce súťažné práce so-
ciologických noviel, ktoré hodnotila nezávislá porota a najlepšie z nich boli
ocenené. Pre čitateľa môže byť zaujímavé, o aké ocenenie ide, kto udeľoval
danú cenu a kto sú účastníci danej súťaže. 

kto udeľoval ocenenie? 

Cenu „Sociography” nezaložila nejaká organizácia, ale konzorcium, ob-
čianske združenia, ktoré považujú oživenie sociografie, tejto stredoeuróp-
skej vedeckej disciplíny za dôležité. Zakladatelia ocenenia: 

Fórum inštitút pre výskum menšín (Fórum Kisebbségkutató Intézet),
Šamorín, Slovensko 

Nadácia Pro Minoritate – Pre menšiny (Kisebbségekért – Pro Minoritate
Alapítvány), Budapešť

Inovačné centrum Univerzity Corvina v Budapešti, n.o. (Corvinus Egye-
tem, Innovációs Központ Nkft. )

Spolok Interregio Forum (Interregio Forum Egyesület) Budapešť 

8



Štyri organizácie založili webovú stránku www.sociography.eu, ktorá
sa počas svojej krátkej existencie stala virtuálnym priestorom pre stredo-
európsku sociografiu. 

Súťaž organizácie realizovali v rámci CBC projektu Maďarsko – Slo-
venská republika v roku 2012. Podľa zámeru organizácií súťaž vyhlásia
každoročne a budú sa ju snažiť rozšíriť aj do ďalších krajín, hlavne do Ru-
munska, Česka, Poľska a nemecky hovoriacich krajín.

V rámci tejto súťaže sme ocenili autorov v ďalších dvoch kategóriách:
v kategórii sociofilm a szociofotografia. Tieto predstavujú organickú súčasť
dokumentácie a prezentácie nášho každodenného života. Našu publikáciu
sme ilustrovali ocenenými sociofotografiami, aby sme ukázali, že pri nove-
lách je medzi nástrojmi sociografie dôležitá aj obrazové stvárnenie. Filmy,
respektíve sociofotografie sú vystavené aj na webovej stránke programu.

o akú cenu ide? 

odpoveď na túto otázku je jednoduchá a zároveň aj zložitá. 
Jednoduchá, nakoľko súčasťou ocenenia nie je finančná odmena, len po-

zornosť, záujem a dôkladné zvažovanie zo strany nezávislej poroty. Plaketa
(dielo Zsolta Bredára) bude, dúfajme, ešte dlhé desaťročia udeľovaná ako
odmena v podobných súťažiach. Cena sa udeľuje v troch kategóriách: so-
ciografická novela, sociografická fotografia a sociografický film.  

kto sa mohol zúčastniť súťaže? 

Súčasní sociografovia, ktorých novely sme zahrnuli do tohto zborníka, sú
ľudia s rozdielnym sociálnym pozadím a rozdielnou motiváciou. Sú si na-
vzájom podobní azda len v jednej veci: stretávajú sa rovnako s nepochope-
ním ako ich kolegovia va 30-tych rokoch 20. storočia. 

Niet takého priestoru, kde by sa komunita sociografov cítila ako doma.
Niet takého školenia, kde by sociografovia mohli prehlbovať svoje poznatky
v organizovanej podobe. Každý sociograf je v súčasnosti samouk, ktorý sa
rôznymi cestami dopracoval k tomu, aby zistil, že má čo povedať o súčasnej
maďarskej či slovenskej spoločnosti. Má čo povedať, a to nielen úzkej sku-
pine odborníkov, ale širokej verejnosti. 

Cesta sociografov je kľukatá, nakoľko na nej musia zotrvať pri svojom
stanovisku aj napriek nepochopeniu či nezáujmu, resp. odporu odbornej ve-
rejnosti. Tí, ktorí sa zapojili do našej súťaže, sa venujú sociografickému po-

9



10

volaniu popri tom, že vykonávajú inú prácu. Pri vytváraní ich prác boli mo-
tivovaní akousi vnútornou silou (inšpirácia? túžba po poznatkoch? túžba
povedať niečo nové svetu?). Každá zo zverejnených prác je zameraná na
riešenie problému, zakladá sa na práci v teréne, predstavuje živý pohľad
na náš okolitý a predsa neznámy svet.  

Kto sú teda naši autori? Takí ľudia, ktorí sa síce v mnohom líšia, ale
jedna vec je v nich spoločná: všetci obstáli v skúške odvahy a vytrvalosti.  

Cteným čitateľom odporúčam ich sociografie s dobrým srdcom! 

V Budapešti, 6. novembra  2012



Anikó Botta: Návštevníci



Ágota Krnacs: Domáce oltáre 1



kriSzta molnár

len aby sme vedeli, čomu všetkému
vďačíme za Život 

Siedme sídlisko. Panel. Akoby povedal môj učiteľ zemepisu, betónová
džungľa. Žijú tu už tridsaťpäť rokov. Po poštátnení domu na ulici Sv. Jána
dostali byt tu. Ich dom zbúrali, na jeho mieste vznikla skládka smetí, či
niečo tomu podobné. Hovoria, že dedko, kým to len bolo možné, sa chodil
kúpať do starého domu, nebolo to ďaleko, len na pár ulíc odtiaľto. Už aj
preto, aby to viac bolelo. 

Sem sme sa narodili i my, tretia generácia. Tu som sa učila hrať na kla-
víri v poobedňajších hodinách naplnených obavou z hnevu suseda odspodu.
Náš spodný sused bol skutočný príklad hnevu, ktorým bolo možné deti stra-
šiť. Keď sa mu nepáčilo, že pridlho skúšam tú-ktorú melódiu, bez akého-
koľvek zmyslu pre rytmus trieskal svojou palicou o rúry radiátora. Jeho
črty tváre boli príznačné, ako ilustrácia nemožného bojovníka v knižke Já-
nosa Aranya Családi Kör, ktorý sa v príbehu zjaví až na konci. 

Tu som si osvojila chuť gaštanového pyré so šľahačkou, ktoré mi po
mame sem-tam posielala susedka odvedľa. Jej tvár som nevidela nikdy,
resp. sa na ňu nepamätám, ale chuť lahôdky mi dodnes zostala, jej podoba
sa mi navždy spájala s pieskom zmiešaným so snehom na chodníkoch, do
ktorých sme sa v zimných dňoch zabárali až po členky. Ak si človek pred-
staví, že sa prechádza v gaštanovom pyré, ani zima už nie je taká neznesi-
teľná. V byte odvedľa sa striedali aktuálne manželky nového majiteľa, s
tou poslednou sme sa zblížili viac. 

Vždy vo väčšmi striedmom oblečení pribehla, aby nás z času na čas po-
prosila o pomoc s nastavením internetu či doplnením zásob soli, ale boli
sme svedkami i toho, ako počas rodinnej hádky sotila vlastnú matku dolu
schodmi, a ona sa len gúľala a nadávala a nadávala.  

Tu som si v detstve uvedomila, že sú v našom okolí takí, čo hovoria len
po slovensky, ale keď ich zaujíma, čo hovoríme, tak to pochopia i po ma-
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ďarsky. Ako aj to, že sú takí susedia, ktorí dobehnú bez pozvania v nedeľu
napoludnie a než by sme otvorili dvere bytu, už sedia s nami pri obede. Sem
nám zapojili prvý telefón, ku ktorému neskôr pribudol i odkazovač a moja
babička nikdy nechápala, ako dokáže prístroj zdvihnúť slúchadlo, keď nikto
nie je doma. 

Tu sme vsunuli prvú (a snáď i poslednú) videokazetu do nášho rekor-
déra, tu sme spláchli i našu zdochnutú akvarijnú rybičku do záchoda a keď
sa začali veľké úpravy bytových priestorov, mama nám tu varila niekoľko
týždňov v provizórnych podmienkach na variči na balkóne. Žijú tu tridsať-
päť rokov a už takmer tridsať rokov túžia po vlastnom. No teraz už pohár
pretiekol alebo ak sa vám páči viac, konečne sa našiel ten skutočný. Alebo
sa našla odvaha. Kúpa nového domu a predaj starého bytu na prahu hos-
podárskej krízy. Už aj preto, aby bola cena vyššia.  

okolo nás cítiť sťahovanie. Všade. Veľmi. Bez konca a bez možnosti ná-
vratu. Ako odznova. Všetko meniac. Predmety, ktoré sa zrazu zjavia z rôz-
nych nečakaných miest, vytvárajú z prežitých udalostí a hodnôt priam
trojdimenzionálne kroniky okolo nás. Svadobné dary, ktoré ani neboli otvo-
rené, pramienky vlasov a svadobné kytice odložené na pamiatku, starost-
livo poukladané šatôčky pre bábätká, bakelitové platne, periodiká
Galaktika, a kto vie čo ešte. Predmet, ktorých zjavenie sa podtrháva vý-
znam hodnoty spomienok a zároveň nám toto množstvo harabúrd pripo-
mína pravdivú myšlienku jedného mnícha: „nehromaďte poklady na Zemi!”

Dedko z maminej strany je jedným z najvýznamnejších ľudí v mojom ži-
vote. V prvých troch rokoch môjho života som s ním trávila najviac času za
deň v tom spomínanom panelákovom byte – v spomienkach sa mi vynárajú
chvíle radostnej a ničím nerušenej hry a životadarného záujmu. Maňuška
na rukavičke – Maki – bola po celý deň na jeho ruke (o Makim odvtedy
viem, že predstavuje prechodný predmet, ako ho pomenúva vývinová psy-
chológia: „Deti vo veku 6-8 mesiacov si nájdu niečo, zväčša nejaký mäkký
predmet, ktorý pre nich predstavuje bezpečie aj v prípade neprítomnosti
matky, poskytujú im ochranu, pomáhajú im upokojiť sa a potláčajú ich
smútok. Tento predmet označuje vývinová psychológia ako prechodný pred-
met a môže ísť tak o plyšáka ako aj o deku či plienku. Pre dieťa je dôležité,
aby to bol ten istý predmet, aj keď sa zašpiní či roztrhne. Prechodný predmet
poskytuje dieťaťu pocit bezpečia aj v cudzom prostredí, roky ho sprevádza
aj do jaslí či škôlky. Objavenie sa prechodného predmetu je náznakom zdra-
vého duševného života, pomáhajú dieťaťu odtrhnúť sa od matky a formovať
jeho vlastnú osobnosť.” Môj prechodný predmet sa zašpinil a po viacnásob-
ných dedkových zašívaniach sa má fajn.), nedal si ho dole ani vtedy, keď si
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letmo prezrel správy v denníku Új Szó a prečítal si v ňom športové správy.
Ešte stále si spomínam na titulnú stranu denníka v tom čase.  

Nechápala som, prečo ten čas, čo nevenuje mne, venuje čítaniu novín,
čím sú pre neho také fajn, že na ten čas ma opúšťa. Stojan na tlač z kovo-
vého drôtu natretého načerveno bol pripevnený na stenu vo výške mojich
očí. Postavila som sa k nemu, lebo vtedy ešte moju zvedavosť neubil žiadny
vzdelávací systém. Moja zvedavosť bola taká veľká, že som až dovtedy hľa-
dela na písmená, až som zrazu začala v nich vidieť to, čo tam bolo napísané.
Takto som sa ako päťročná naučila čítať. 

Máme jedno hnedé menčestrákové sako, ktoré patrilo dedkovi a ktoré
som ako študentka filozofickej fakulty obdierala. Keď som ho objavila, v
jeho vrecku bol lístok mestskej hromadnej dopravy z čias, keď ma zobral
do hojdacieho parku s trpaslíkmi. Na lístku nápis: Starostlivo uschovajte!
Tak je, uschovávam ho dodnes. 

Fyzicky ma dedko sprevádzal až do mojich šiestich rokov, v deň môjho
nástupu do školy mal pohreb. odvtedy ma sprevádza iným spôsobom. 

Tak sa teda sťahujeme, ako som spomínala. Už týždne. Zostáva len pár
dní do odovzdania bytu a nekončiace množstvo vecí, ktoré musíme prevlá-
čiť, prelúskať, rozlúčiť sa s nimi a pustiť ich. Už máme veci, ktoré sme ro-
zobrali, sú aj také, ktorých sme sa dosiaľ nedotkli a ktoré nám otvárajú
dosiaľ nepoznané vrátka. Napríklad jedna škatuľa, babkina škatuľa, v kto-
rej sme naďabili popri množstve iných predmetov na jeden list. Matka
môjho dedka žiada maďarské kráľovské ministerstvo obrany v lete 1942,
aby pustili dedka z frontu:

Veľactenému M. kráľovskému ministrovi obrany 
Budapešť

Vaša Excelencia!
Dolupodpísaná Vás s hlbokou pokorou prosím, aby ste môjho syna, me-

novite majora Bélu Gábrisa, ktorý slúži pri 52. maď. kráľ. pešom pluku, ako
hlavu rodiny ráčili oslobodiť spod jeho služieb na fronte. 

Svoju pokornú žiadosť mienim odôvodniť nasledovným. 
Môj manžel, János Gábris umrel hrdinskou smrťou v prvej svetovej vojne

v roku 1914 a tak som sa stala vojenskou vdovou, môj syn József, ktorý sa
stal hlavou rodiny, umrel 28. júna roku 1942 na fronte a podľa správ od tá-
borového kňaza (táborová pošta 216/02) je pochovaný v obci Kulikovka. Po-
žadovaný syn Béla, ktorý je ženatý a je otcom štvorročného syna, momentálne
slúži na fronte v 52. pešom pluku, slúžil v pluku aj predošle, a to:
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V roku 1939 od 5.  februára do 29. februára.
V roku 1940 od 12. mája do 8. októbra  v pochode na Sedmohradsko.
V roku 1941 od 18. november do 26. februára 1942.
V roku 1942 od 19. júla na východnom fronte.
Smrť môjho syna Józsefa mi natoľko podlomila nervový stav, že odvtedy

som pripútaná na lôžko a som odkázaná na zdravotnícku pomoc, vzhľadom
na to, že som 55-ročná chorá žena a nie som schopná pracovať, kvôli čomu
ma aj syn Béla, ktorý pracuje ako maliar–natierač, vypomáhal, nakoľko z
dôchodku 10 pengő vyžiť nedokážem. Aj z tohto dôvodu Vás pokorne prosím
o rýchle a kladné riešenie mojej žiadosti.  

Vaša Excelencia! Vezmite, prosím, ohľad na to, že syn Béla je už tretím
synom na fronte, za čo Vás ešte raz pokorne prosím a zostávam Vám pokorne
oddaná,

vdova  Gábrisová 
5. dňa mesiaca august roku 1942 v Komárome
Vyššie uvedené potvrdzujem a vrele odporúčam vyhovieť. 
5. august 1942 Komárom
Kaplán, prepošt Dr. István Lestár 
Cirkevný spolok Sv. Ondreja  rím.-kat. cirkvi Komárom
Nikdy som sa nezamyslela nad tým, komu každému a na koľko generá-

cií spätne by som mohla byť vďačná za svoj život, každopádne v túto sobotu,
67 rokov po napísaní tohto listu sa k slzám mojej prababky na papier listu
prikotúľali i tie moje. 

Pustili ho. o 13 rokov neskôr sa mu narodilo ešte jedno dieťa, moja ma-
mička. 

A my sa lúčime, odtiaľto odchádzame. A vtedy ešte netuším, že o pol-
druha roka sa mi ani v snoch nevráti tento panelákový byt a o tri roky si
budem musieť potrápiť pamäť, keď si budem chcieť vybaviť, ako tu vyzerala
napr. špajza. Len vzorka tapiet v spálni, ktoré som pri poobedňajšom za-
spávaní neraz sledovala, sa mi vryla do pamäte. Kedykoľvek ju viem sle-
dovať zas a zas.

Preložila: Eva Kossárová
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1 Zelei Miklós: A kettézárt falu (Ister Kiadó, Budapest, 2000) časť predslova k nemeckej ver-
zii (Das Entzweigesperrte Dorf, Gabriele Schäfer Verlag, Herne, Németország, 2009). Pred-
slov v maďarskom jazyku nebol zverejnený, preto je použitá časť z rukopisu.

2 Zelei Miklós: A kettézárt falu, Ister Kiadó, Budapest, 2000. Zelei Miklós: A 342-es határkő.
Negyedszázad Kárpátalján, Kultúrne združenie zakarpatských Maďarov, Ungvár (Užgo-
rod), Ukrajina, 2006.

Dániel gazSó

toto je „sity”

„V KGB zarevali na nášho človeka: »No, vymenujte, v koľkých
krajinách ste žili!« Náš človek začne: »Narodil som sa v Ra-
kúsko-Uhorskej monarchii. Potom som žil v Maďarsku, neskôr
v Československu, potom zas v Maďarsku, po skončení druhej
svetovej vojny som krátky čas žil opäť v Československu a ná-
sledne v Sovietskom zväze.« KGB-ák naňho opäť zareve:
»Starý tulák! Čoho ste sa dopustili, že ste museli odvšadiaľ
odísť?!« »Ja som sa, prosím, celý život ani nepohol z rodnej de-
diny.« »Kde ste sa narodili?!« »V Kisszelmenci!« (Mali Szel-
menci) – odvetí náš človek.”1

obce Kisszelmenc a Nagyszelmenc (Malé a Veľké Slemence) boli do roku
1920 súčasťou Maďarska v rámci Užskej župy. Mierové rokovania okolo
Paríža, ktoré uzavreli prvú svetovú vojnu pripojili obce k Československu.
Po Prvej viedenskej arbitráži boli opäť súčasťou Maďarska (v rokoch 1938–
1944), následne po druhej svetovej vojne bola medzi obce spustená Sta-
linská železná opona, Kisszelmenc pripojili k Sovietskemu zväzu a
Nagyszelmenc zostalo súčasťou Československa. Po osamostatnení sa ne-
závislej Ukrajiny (v roku 1991), po rozpade Československa (v roku 1993)
a po pridružení Slovenska k Európskej únii (v roku 2004) sa železná opona
pretransformovala na schengenskú hranicu. Nakoniec, po viacročnom lo-
bovaní, rokovaní a organizovaní 23. decembra 2005 sa medzi rozdelenými
obcami otvorila medzinárodná hranica pre cyklistov a peších.2 Zlatá brána
je otvorená! Alebo nie?



V Nagyszelmenci je odvtedy veľké parkovisko. Cez jej brány prechá-
dzajú ľudia s prázdnymi nákupnými taškami, väčšinou slovenské rodiny.
Za stráženie svojich áut platia jedno euro na celý deň – tento príjem zastu-
piteľstvo obce využíva rozvoj obce –, potom sa poberú smerom k schengen-
skej hranici. Postavím sa s nimi do radu. Slovenský colník mi pozrie pas a
pustí ma.  Na ukrajinskej strane mi vtlačia do rúk imigračný dokument,
kde treba vpísať meno, štátnu príslušnosť, dátum narodenia, pohlavie, cieľ
pobytu a jeho výsledok. Predtým, akoby ho opečiatkovali, opýtajú sa, že ku
komu idem a prečo. Samozrejme, všetko po ukrajinsky. Len vtedy našli nie-
koho, kto hovorí po maďarsky, keď som sa anglicky dožadoval odpovede,
že čo odo mňa chcú. Povedal som im, že idem na návštevu ku kamarátovi
Ambrusovi Mitró, ktorý býva pod číslom domu 73. Veľa informácií sa im
zdalo byť podozrivé. Ako som sa dozvedel od ľudí stojacich v rade, každý
im hovorí, že ide do päťdesiatky alebo do dvadsiatky, lebo nikoho tu nepoz-
najú. Idú nakupovať.

„Táto celá záležitosť okolo hranice sa začala s kultúrnym cieľom, potom
sa to spolitizovalo a nakoniec je z toho hospodárska otázka” – povedal Am-
brus Mitró, koho miestni volajú len Öcsi.

otvorenie hranice veľa nevyriešilo v otázke izolovanosti, z Kisszelmencu
sa ani naďalej nedá jednoducho prejsť do Nagyszelmencu. Prechod cez hra-
nicu je drahý, zdĺhavý a komplikovaný.

„Darmo máme schengenské víza, pohraničiar nás otočí späť. Áno, lebo
máme maďarské schengenské víza. Žiadali sme maďarské, lebo so sloven-
ským sa dá hranica prekročiť len raz a dosť ťažko ho vydávajú. Treba k
tomu veľa papierov. Napríklad, ak rodina tvojej starej mamy má trvalý
pobyt na druhej strane, tak sa to vybaví jednoduchšie. Ak máš maďarské
vízum, tak ti povedia, že hranicu môžeš prekročiť len na maďarskú stranu.
Sem môžeš prísť cez Slovensko, ale opustiť Ukrajinu smerom späť na Slo-
vensko ti dovolia len veľmi ťažko. Tak, ak ideš do Nagyszelmencu, ideš cez
Maďarsko a vraciaš sa cez Slovensko. Toto tranzitné vízum existuje dodnes
napriek tomu, že je tu Európska únia – vysvetľuje Anett Tóth.

Napriek tomu, odvtedy, čo otvorili hraničný priechod, sa život Kisszel-
mencanov radikálne zmenil. Počas ostatných štyroch rokov bolo otvorených
viac ako šesťdesiat obchodíkov, vo väčšine ich prevádzkujú ukrajinskí ob-
chodníci, ktorí prišli z okolitých miest. Väčšina z nich nedisponuje vlastným
pozemkom, maloobchodné prevádzky postavili pred dedinskými domami.
Za jedno miesto platia v priemere dvesto amerických dolárov mesačne, čo
je zhruba plat učiteľa v škole v susednej obci Palágykomoróc (Palagy Ko-
marivci). Teraz dedina vyzerá tak ako obrovské čínske trhovisko. Zo slo-
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3 Hrivňa je oficiálnou menou Ukrajiny. V roku 2010 jedna hrivňa mala hodnotu dvadsaťtri
forintov.

4 Na Slovensku je od 1. januára 2009 oficiálnou menou euro. Tisíc korún má cenu asi trid-
saťtri eur.

venskej strany denne prichádza viac turistov, ako je celkové obyvateľstvo
obce. Priťahujú ich sem nízke ceny a to, že tu môžu platiť eurami (v ostat-
ných prihraničných obciach a mestách sa platí hrivňami3 a z ostatných
mien berú len doláre).

„Zoberme si priemer, že povedzme denne prejde deväťsto ľudí. Ak de-
väťsto ľudí tam nechá tisíc korún, je to skoro jeden milión korún denne.
Tie peniaze niekde musia byť. Končia vo vreckách obchodníkov. Ale, že kto
sú tí obchodníci, to ja neviem.”4 – hovorí Lajos Tóth, starosta Nagyszel-
mencu.

Predajcovia sú väčšinou obyvatelia Kisszelmencu, ale chodia sem za prá-
cou nielen ľudia z iných dedín z okolia, ale aj z Ungváru. Život tu nabral
na obrátkach, je tu väčší pohyb. Kým v roku 2005 sa autobus v dedine ob-
javil raz alebo dvakrát, teraz chodí takmer každú hodinu. Prichádzajú aj
kamióny, prinášajú tovar, treba dopĺňať zásoby. 

„Sme tu z obce Nagycsernyő. Prichádza dvakrát, trikrát mesačne. Je to
tu lacnejšie. Na predaj neprenášame nič, lebo čo je predajné, cigarety,
vodka, to sa už nesmie preniesť. Nakupujeme len na vlastnú spotrebu.
Najmä prací prášok, pätnásťkilový Ariel. U nás ho nedostať za takúto cenu,
za štrnásť eur. Kúpime aj anténu Digi. U nás sme za príjem programov
Digi platili 10 eur mesačne. Takto to bude lacnejšie, ale má to aj nevýhody,
nakoľko s touto ruskou anténou nebudeme môcť pozerať tie stanice, ktoré
sme mohli so slovenským prijímačom” – hovorí jeden z kupujúcich, kým
jeho manželka a dcéry skúšajú jedny čižmy za druhými.

Po prechode cez hranice, v Kisszelmenci ľudí víta transparent veľkosti
človeka, na ňom opálená žena v červenom spodnom prádle, v čižmách po
stehná, cez prsia nápis „Akcia”, pravou rukou si drží zadok, v ľavej tabuľku
s nápisom: Mix Market. Najlepšie ceny v Európe a šípka ukazuje smer na
„vidiecku plázu”, na ružovo a žlto zafarbené obchodíky s neónovým osvet-
lením. Pozemok, kde ich postavili, im predá Béla Rajkó.

„Ja som neotvoril obchod, lebo som na to nemal peniaze. Vtedy som aku-
rát staval hospodárske budovy pre kravy a ošípané. Určite by som bol lepšie
pochodil, keby som pozemok vtedy nepredal, ale dal ho do prenájmu. Ale
potreboval som peniaze, tak som to predal. Hovorí sa, že koľkí tu zbohat-



neli, že za aké ceny sa tu predávali pozemky. Jeden hovorí, že aj za dve -
stotisíc dolárov! A ja sa pýtam, že kto to bol? Nevie povedať. Tu za dvesto-
tisíc nikto nič nepredal, jedine ja som pozemok predal, za čo som dostal
dvadsaťtisíc. Všade boli už domy, jedine môj pozemok bol prázdny, preto
som vedel pozemok predať, mal som také šťastie. A teraz tu idú takéto vše-
lijaké klebety, že tu koľkí a ako zbohatneli” – hovorí Béla Rajkó.

V komplexe postavenom na tomto pozemku človek nachádza jeden ob-
chod v druhom, ako klaun Gábor Eötvös nachádzal hudobné nástroje vo
svojom baloňáku. Tu v obchode s alkoholom je ďalší obchod s odevom, v
ňom ďalší s hračkami a tak ďalej. Koľko častí, toľko majiteľov. Tu je aj
Euro-Shop, najnavštevovanejší obchod v Kisszelmenci, kde ponúkajú viac
ako tristo druhov alkoholických nápojov.

„Je tam päť druhov vodky Medoff, ale všetky sú tá istá pálenka. Len ští-
tok je iný. Keď sa na trhu objaví nejaký nový druh vodky, určitý čas ho ne-
falšujú, ale neskôr už áno. Vodka je len alkohol a voda. Falšovanie je len
toľko, že naň nalepia kolok a už sa zaň nemusí platiť spotrebná daň” – vy-
svetľuje Róbert Tóth, manžel jednej z predavačiek v Euro-Shope.

Nie je tomu inak ani v prípade ostatného tovaru, ktorý je možné kúpiť
v Kisszelmenci. Kupujú ho tak, či tak. Podstatné je, aby to bolo lacné.

„Nie sú to značkové veci. Tu je takmer všetko čínske. Skoro všetko, čo
tu predávame je na Slovensku zakázané predávať, nakoľko v únii sa nesmie
predávať falšovaný značkový tovar. Tu sa zatiaľ smie, ale aj tu už exis tuje
zákon, ktorý to zakazuje. U nás to však funguje tak, že určitým ľuďom dáš
každý mesiac to čo treba a nechajú ťa na pokoji. Je to štátna mafia. Na
Ukrajine to funguje tak a tak to aj zostane naveky” – hovorí Lajos Gatyás,
jeden z tých mála Kisszelmencanov, ktorí majú vlastný obchod. 

Nielen nelegálnosť tovaru je problém, ale aj to, že z predajcov takmer
nikto nie je legálne zamestnaný, čo znamená, že o dôchodku, či o dávkach
počas choroby môžu len snívať.

„Legálne tu nemá prácu nikto a zmeniť sa to nedá. Potrebovali by sme
na to bezkorupčnú vládu” – hovorí Róbert Tóth.

Na druhej strane, eurá, ako menu by sme nemali prijať ani tu. Zákon
tak káže – ako sa hovorí – konkurencia ho nedovolí dodržiavať. Čo kontroly
a pokuty? 

„oh, tých je toľko, že ich ani spočítať neviem, od policajtov po hasičov
neúrekom. Ak chcú, tak sa do teba pustia” – hovorí Lajos Gatyás. 

„Idú, niekto zavolá cez telefón, väčšinu obchodov rýchlo zatvoria, zopár
ich zostane otvorených, tí, ktorí majú ťažšiu strechu stánku. Tí zaplatia sto
dolárov a ide sa ďalej” – takto György Iván.
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„Títo obchodníci držia spolu, lebo ak vedia, že nemajú taký papier, ktorý
by mali mať, tak vedia aj to, kedy príde kontrolór. Správa o kontrole sa šíri
dedinou ako oheň, telefóny vyzváňajú a všetko rýchlo zatvoria. Bolo aj tak,
že volali manželovi, aby išiel s kontrolórmi do obchodov, ale on povedal, že
nech idú oni, on s tým nemá nič spoločné. No nie?” – vyznala sa Ágnes Illár,
manželka starostu obcí Palágykomoróc a Kisszelmenc. 

„Pravdou je, že štát z týchto obchodníkov nemá žiadny príjem, ale na
druhej strane, choď sa ísť pozrieť do susednej dediny Palágykomoróc ráno
o pol ôsmej a uvidíš, koľko ľudí ide sem do roboty, je ich plný autobus. Dá-
vajú ľuďom prácu a naviac tým, od ktorých si prenajímajú plochy, kde si
postavia svoje predajné stánky, platia nájomné. Verím však, že sa situácia
v budúcnosti zmení. Že budú každého zamestnávať aspoň za minimálnu
mzdu a aj zamestnanci musia pochopiť, že je potrebné, aby ich oficiálne na-
hlásili! Aby zo svojej mzdy platili daň. Ak to bude tak, ja už budem spo-
kojný. Už som začal robiť kroky v tejto veci, len pravdou je to, že teraz sa
u nás na okresnom úrade vymieňajú ľudia na vedúcich postoch ako na páse.
Tu zas, keď som išiel za obchodníkmi, mali kopec výhovoriek, že prečo to
nemôžu urobiť. Jeden hovoril, že dlho ani nebol otvorený, druhý zas, že bolo
málo kupujúcich. A ani sa nedá tlačiť na ľudí príliš zostra. U nás to treba
robiť tak, aby sa aj koza nažrala, aj kapusty zostalo. Ja by som chcel do-
siahnuť to, aby ľudia pochopili, že je to v ich prospech, aby sami žiadali od
zamestnávateľa, aby ich zamestnal oficiálne aspoň za minimálnu mzdu.
To sa však zamestnávateľom neoplatí, uvidíme, ako sa to nakoniec vyvinie”
– vyjadruje sa nám József Illár, starosta obcí Palágykomoróc–Kisszelmenc.

Trošku hlbšie v dedine, smerom ku katolíckemu kostolu, nájdeme ob-
chod siete predajní obuv skoro zadarmo – ktorá má predajne v Ungvári,
Beregszászi, Munkácsi a tiež v ďalších väčších mestách Zakarpatska –
v tejto predajni sú predajcovia kvôli veľkosti firmy oficiálne nahlásení,
riadne zamestnaní za minimálnu mzdu. Aj tento obchod je na prenajatom
pozemku.

„Na tieto búdy sú uzavreté nájomné zmluvy na desať rokov. Majiteľ ob-
chodu môže rozobrať a odviezť svoj predajný stánok aj skôr, ale ak zmluvu
jednostranne zruší majiteľ pozemku, tak obchodník ide s tým na súd” – ho-
vorí Anett Tóth.

Anett je popri tom, že je predavačkou v obchode obuv skoro zadarmo aj
predsedníčkou Kultúrneho združenia zakarpatských Maďarov (KMKSZ)
v Palágykomoróci. Vyštudovala pedagogiku na vysokej škole v Ungvári,
potom pracovala ako učiteľka v základnej škole v obci Koncháza. Tamojšie
podmienky znemožnili jej prácu, tak sa ocitla za kasou v Kisszelmenci.
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„Mala som takého žiaka – spomína si Anett –, ktorý neprišiel mesiac do
školy a mala som za povinnosť ísť za ním. No, po návšteve som asi dva dni
nejedla! Bolo to strašné. Hovoria tam po maďarsky, škola je maďarská,
obec je asi päť kilometrov od Ungváru, ale postupne sa stáva cigánskou.
Maďarskí žiaci tam už vôbec nechodia. Každý je Cigán. Maďari sa presťa-
hovali do susednej dediny, do Kincseshomoku. Nakoniec sme boli v menšine
už my, nie oni. Táto práca v obchode je lepšia po finančnej stránke, ale po
psychickej stránke je to to isté, lebo aj tu musí byť človek milý a trpezlivý.”

Anett pracuje už tri roky v tejto predajni a oficiálne je nahlásená dva
roky. Za ten čas – podobne ako ostatní predajcovia v Kisszelmenci – sa na-
učila po slovensky, čiže hovorí plynule tromi jazykmi.

„Či pracujem legálne alebo nie, vieš, veľký rozdiel tam nie je. Aj tak
robím len za minimálnu mzdu. Teoreticky mám fixný plat, z čoho oni za
mňa odvádzajú daň a odvody, ale ja som platená na percentá, čo sa oficiálne
nikde neodráža. Niekedy je to veľmi zlé. Napríklad v lete, keď predávam
sandále za dvadsať–tridsať hrivieň, z toho musím predať päť párov, aby
som si zarobila päť hrivieň. Teraz v zime, keď predávame drahšie čižmy,
teraz mám lepší plat. Čižmy stoja stopäťdesiat, stoosemdesiat či dvesto hri-
vieň. Predám jeden pár a mám desať hrivieň. Počas zimnej sezóny predám
v priemere desať–pätnásť párov denne. Mám právo podať výpoveď, ale nie
je tu iná pracovná možnosť” – konštatuje Anett. 

V predajniach sa v zime nekúri. Predajcovia vysedávajú oblečení v kabá-
toch, ohriať sa pokúšajú z domu donesenými elektrickými ohrievačmi. Nad
Euro-Shopom, v obchode s bielizňou sedí a mrzne pani v stredných rokoch.  

„Som tu denne od ôsmej rána do večera do ôsmej, bez dňa voľna. Pre
nás je tu rovnaká nedeľa ako pondelok, utorok, sviatok, nesviatok. Je tu
teda čo mrznúť za ten úbohý plat! Majiteľa sme viackrát žiadali, aby sem
dal urobiť kúrenie. Dal zaviesť plyn, ale nainštalovali také kotly, že keď
ich zapneme, celé to ide vybuchnúť. Kúpili dva ohrievače, stačí to len na
to, že tu nezamrzneme. Do večera sa to vyhreje na takých deväť–desať stup-
ňov, ale ráno je zase veľká zima. Za peniaze sa tu človek naozaj narobí. V
lete je zase okolo päťdesiat stupňov” – sťažuje sa predavačka.

„No, ako to vyjadriť? Je to tu tak, že niečo do toho investujú a čakajú, že
budú lepšie tržby, verme, že budú a niečo vrazia aj do modernizácie kúre-
nia. Veď to nie je normálne, že predavačka tu musí predávať v takej zime.
Ale vidíš, ľudia berú aj toto, aby sa dostali k nejakým peniazom. Najdôle-
žitejšie je, že otvorili hranice, čo umožnilo ľuďom dať prácu, a kto chce robiť,
má možnosť, takže nezamestnanosť u nás nie je” – takto József Illár, sta-
rosta Palágykomoróc–Kisszelmencu.
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odvoz smetí väčšina majiteľov obchodov berie na ľahkú váhu, podobne
ako zabezpečenie vhodných pracovných podmienok. Problémy začínajú
vtedy, ak šesťdesiat podnikateľov nanosí svoj odpad na desať kôp a platí
len za odvoz desiatich. Smetiarske auto viac nepríde do Kisszelmencu, na-
priek tomu, že poplatok za odvoz smetí by nebol vyšší ako sto hrivien za
jeden obchod. Papierových krabíc, použitých sáčkov a porozhadzovaného
baliaceho papiera je na cestách dediny čoraz viacej, ale kravských výkalov
čoraz menej. Pokým v roku 2005 bolo v obci viac ako sto kráv, dnes ich je
už asi sotva tucet. Treba miesto na predajne. Aj maštale prerobili na ob-
chody, sklady, no a idú veľké dámy a tam kravský hnoj. To sa nedá!” – vy-
svetľuje Zsuzsanna Tóth, obyvateľka Kisszelmencu. Neoplatí sa predávať
ani mliečne výrobky na ungvárskom trhu, ani sa ďalej zaoberať poľnohos-
podárstvom v takej dedine, kde denne chodí deväťsto ľudí, aby utratili svoje
našetrené eurá.

„Ak majiteľ domu dovolí, aby na jeho dvore položili búdu, predajný stá-
nok, zaplatia mu vyšší prenájom ako je jeho mesačná penzia. Nie je čo roz-
mýšľať. Je teda jednoznačné, že nebude kŕmiť kravy, ale kus svojho
pozemku dá do prenájmu” – hovorí Anett Tóth.  

Je síce pravdou, že obyvatelia Kisszelmencu sú len predajcovia v obcho-
doch, ale nájde sa aj zopár majiteľov obchodov (dvaja či traja). Z nich jeden
je najúspešnejší, už spomínaný Lajos  Gatyás. Bol medzi prvými a otvoril
jeden z najväčších obchodov, ale čo je podstatnejšie, on zaviedol reklamné
plagáty v dedine. Jeho pôvodná profesia je čašník, desať rokov pracoval ako
čašník, neskôr dostal zamestnanie v pekárni. Potom plánoval, že sa bude
zaoberať odvozom odpadu v Ungvárskom okrese, ale ako on vraví, našťastie
otvorili hranice.

„Tento pozemok sme zdedili po tete. My sme bývali v dome číslo 16. Mal
som trochu našetrených peňazí, z toho som obnovil dom a otvoril túto pre-
dajňu. Bolo treba napísať žiadosť do Ungváru, aj starostovi, ale on dal povo-
lenie každému. Predajňu sme otvorili dva-tri mesiace po otvorení hraníc.
Vtedy som už videl, že ľudia sem chodia, chcú nakupovať, ale nie je kde.
ostatní predajcovia chodili ku mne pozerať, že čo predávam, prečo kupujúci
chodia tak ďaleko až sem. Nemali dostatok rozumu, aby vedeli ako sa to robí.
Ja som však začal predávať všetko hneď od začiatku. Čo mi dnes povedali,
že by potrebovali, na druhý deň som to už mal. A doviezol som z toho tovaru
vždy viac, aby sa ušlo aj ostatným. Ja som si urobil reklamu na vlastný ob-
chod a deň–dva potom to robili už aj ostatní” – hovorí Lajos Gatyás.

Pred otvorením hraničného priechodu mal on, tak ako aj ostatní, polo-
vica Zakarpatska len jedinú istú, avšak rizikovú možnosť: a to prihraničný
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biznis. Pozostával z toho, že na ungvárskom blšom trhu nakúpili tovar
(najmä cigarety a alkohol), ktorý prepašovali cez hranice a v Maďarsku
predali za viacnásobnú cenu. Keď som tu bol v lete roku 2005, György Iván,
u ktorého som sa ubytoval, ma poprosil, aby som s ním zostal hore, lebo
nikdy nevie zaspať, kým sa jeho žena v poriadku nevráti z Maďarska. Pili
sme vodku a rozprával mi o prihraničnom rodinnom biznise.

„Predstav si! Postavíš sa do nekonečne dlhého radu so svojím autom,
ktoré má vzadu kufor plný tašiek. Naspodok dáš cigarety a alkohol, navrch
kopec hlúpostí, čo si našiel na trhu, aby to pre colníkov nebolo príliš podo-
zrivé. Čakáš, chápeš? A dúfaš, že dnes budeš mať šťastie. Sú riadni colníci,
ktorí pozrú čo nesieš a ak nemáš u seba príliš veľké množstvo, tak ťa pustia.
Ale sú aj takí, ktorým už šibe z tejto roboty alebo bohvie prečo a jednoducho
ťa začnú jebať. Prísne sa na teba pozrie a pýta sa: Čo si, čert alebo Mikuláš?
Ak odpovieš podľa jeho gusta, pustí ťa, ak nie, tak platíš pokutu a ideš na-
späť. Je taký, kto si hodí peniaz, ešte predtým ako by sa pozrel čo hodil, a
povie ti, ak je to hlava, tak deväť áut za tebou pustí, ale ty môžeš ísť domov,
ak je to orol, tak ideš cez hranicu ty a ostatní môžu ísť domov spať. Dáv-
nejšie ale boli aj väčší magori na hranici. opýtal sa ma, či som videl seriál
Dallas. Hovorím mu, že nie, lebo som bol celý čas na ceste. To ma nezau-
jíma, hovorí ten somár, aj tak mi povedz, čo nerobil v dnešnej časti Bobi.
Ak mi to povieš, tak ťa pustím, ak nie, tak ti auto rozoberieme na kúsky,
pozrieme sa čo prevážaš a zaplatíš aj pokutu. Pravdaže som nevedel, čo ten
hlúpi Bobi robil v seriáli, tak mi auto naozaj rozobrali a domov som išiel po
zaplatení pokuty. Ale aj tak som mal šťastie, lebo ma nevyhostili na dva
roky z krajiny” – zaspomínal si György Iván.

A s touto činnosťou mnohí skoncovali, jednak preto, že od mája 2004 po
pričlenení Maďarska k únii sprísnili hraničné kontroly, na druhej strane
preto, že obchodná činnosť v Kisszelmenci je výnosnejšia a menej riziková
podnikateľská činnosť. Aj Ivánovci prešli na tento nový druh zárobkovej
činnosti, nepokračovali v prihraničnom biznise. Potom, čo sa v Kisszelmenci
objavili obchody, Gyuriho manželka sa hneď prihlásila za predavačku. Do-
dnes denne pracuje v jednom obchode s potravinami od otvorenia obchodu
ráno až do večernej uzávierky.

„Bolo tak, že cesta do Maďarska bola lepšia, lebo človek robil len jednu
činnosť. Tu v obchode treba mať pod dohľadom mnohé veci. Ale nechýba
mi prihraničný biznis. Tu je život pokojnejší” – hovorí Lajos Gatyás.

Nie je náhodou, že ak hovoríme o predajcoch v obchodoch v Kisszel-
menci, ide takmer výlučne o ženy. V tejto profesii mužov takmer vôbec ne-
nájdeme. Tento nový systém v dedine zjavným spôsobom zmenil tradičnú
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deľbu práce medzi pohlaviami. Pred otvorením hranice muži chodili do ro-
boty do mesta, robili načierno na stavbách, pracovali na svojom poli za zá-
hradami, ženy pracovali v domácnosti, v kuchyni a starali sa o domáce
hospodárske zvieratá, prípadne chodili cez víkend do Ungváru na trh pre-
dať mlieko, syr. Keď došli peniaze, išli si privyrobiť prihraničným biznisom.
Teraz je to iné, sú tu obchody.

„Doma je väčšinou muž, žena robí za pultom v obchode. Je len málo chla-
pov predajcov, možno jeden–dvaja. Neviem prečo, ale u nás je to tak. Dote-
raz môj manžel pracoval ako murár, ale v dôsledku krízy už nemal robotu,
karta sa obrátila, teraz robím ja. Práca v obchode je na celý úväzok. Človek
sem ráno príde a odíde len večer. Chlapec má šesť rokov, s ním sa treba
učiť. Niekto s ním musí byť doma. Keďže manžel teraz nemá robotu, je
s ním doma on. – hovorí Anett Tóth.

Tu žijúci ľudia sú už závislí do takej miery, že by len veľmi ťažko opäť
robili to, čo predtým. Podmienky a možnosti sa zmenili a ľudia si na nový
systém zvykli. Táto obrovská zmena oproti tomu, čo tu bolo predtým, nová
závislosť sa pre tu žijúcich stala zjavnou 3. novembra  2009. V tento deň
slovenský štát rozhodol kvôli podozreniu šírenia vtáčej chrípky z Ukrajiny
uzavrieť hraničné priechody v Nagyszelmenci a Ugari napriek tomu, že
Štátny úrad verejného zdravotníctva potvrdil, že nie je dokázateľný vyšší
ako bežný výskyt chrípkových ochorení v regióne. Uzavretie hranice zo
zdravotno-bezpečnostných dôvodov ohlásil deň predtým, 2. novembra mi-
nister vnútra Robert Kaliňák (podľa správy MTI). V ten utorkový deň otvo-
rili obchody ako zvyčajne, ale kupovať neprichádzal nikto. Ľudia
horúčkovito – samozrejme nie pre chrípku – behali jeden k druhému, ne-
vedeli, čo sa deje a až do znovuotvorenia hranice, do 11. decembra s vy-
prázdňujúcimi sa vreckami rozmýšľali, čo bude, ak to tak zostane. 

„Nijako sme sa o tom nedozvedeli. Ráno sme išli riadne do roboty. Ani
ukrajinskí colníci o tom nevedeli, že slovenská vláda rozhodla, že od polnoci
uzavrie hranicu. Sprvu hovorili, že hranica bude uzavretá tri týždne, potom
z toho boli štyri týždne, napokon hraničné priechody otvorili až po šiestich
týždňoch. Pre slovenskú vládu sa to oplatilo, lebo na Mikuláša pred sviat-
kami tovar ľudia kupovali doma a nie na Ukrajine, zisk zostal doma. A sú
to nemalé peniaze” – hodnotila dianie Anett Tóth. 

„Vlani tu kúpili a odviezli na Slovensko veľmi veľa mikulášskych balíč-
kov. Teraz práve v tom čase hranicu uzavreli. Potom ju otvorili, lebo chríp-
ková epidémia nebola a museli ju otvoriť” – takto Ambrus Mitró.

„Podľa mňa na druhej strane vôbec nejde predaj, lebo každý ide naku-
povať sem, preto režim sprísnili a aj hranicu uzavreli kvôli tomu. Teraz,

27



28

odkedy zaviedli systém únie, je to ešte prísnejšie” – hovorí Ibolya Sza-
kács.

„Keď bola hranica uzavretá, mesiac som sedela doma. Ak uzavrú hra-
nice, nebude robota. Kto prichádza za robotou z inokadiaľ, aj ten sedí doma”
– posťažovala sa Zsuzsanna Tóth.

„Tu nebol žiadny vírus, len na toto sa odvolávajúc uzavreli hranicu. Toto
celé bolo dobré pre toho, kto predal lieky proti chrípke. Pre ľudí to dobré
nebolo, lebo každý chodí sem, tu je väčší výber, ako u nich. Teraz veľmi ne-
chodia, lebo sa boja. Ľudia sa boja nákazy” – hovorí jeden nakupujúci,
Maďar zo Slovenska.

Časť dediny posiata obchodmi sa ťahá len po rímsko-katolícky kostol.
Kým kupujúci prejdú potiaľ, tašky už majú plné a peňaženky prázdne, oto-
čia sa a idú späť, ani sa nezastavia po parkovisko v Nagyszelmenci. Túto
časť dediny dedinčania volajú sity (city). Tí, ktorí otvorili obchod ďalej, za
kostolom, za nedlhý čas skrachovali. V sity je však k dostaniu všetko, otvo-
rili ešte aj pizzeriu zvlášť s toaletou pre ženy a mužov napriek tomu, že ani
tu, ani v okolitých dedinách nie je kanalizácia. Väčšina ľudí žijúcich v sity
žije z nájomného plateného obchodníkmi, kým ľudia z druhej strany dediny
sem chodia robiť ako predávajúci personál.

„My sme Szelmenčania. Z chudobnej strany dediny. od kostola sem je
chudobná časť, od kostola na druhú stranu zas bohatá. Lebo tí žijú z ob-
chodov, my zas z toho, že v ich obchodoch robíme” – skonštatovali preda-
vačky ohrievajúce sa okolo ohrievača vo vidieckej pláze.

Iróniou osudu je, že otvorenie hranice bolo v prvom rade kvôli tomu, aby
zblížil ľudí v roztrhnutej obci, napriek tomu sa tu vytvorila doposiaľ nepoz-
naná ostrá deliaca línia v strede Kisszelmencu. Tak dedina Szelmenc, ktorá
bola takmer po tisícročie jednotná maďarská obec v rámci župy Ung, je
teraz rozdelená na tri časti: Nagyszelmenc, Kisszelmenc-sity a chudobný
Kisszelmenc.

Preložil: Róbert Králik



Zoltán Gyetvai: (Séria Muzikanti) Manželia



Györgyi Elekes: Detstvo v osade



ilona matkovich

Szikszó – za primátorom stoja socia-
listi a prívrženci strany jobbik 

Čo z toho koza má?

Dvaja nečakaní hostia – jednak Maďarská garda, ktorá vtiahla do Szikszó
v roku 2008, a jednak voda, ktorá zaplavila tohto roku mesto už trikrát –
výrazne zmenili pomer síl v politickom živote šesťtisícového sídla Abaújskej
župy. Primátor mesta zvolený z radov socialistov pred štyrmi rokmi len s
nízkou prevahou volebných hlasov, posilnený udalosťami posledných dvoch
rokov sformoval „novú silu” z miestnych socialistov a z miestnych členov v
minulosti rozpustenej a následne znovusformovanej strany Jobbik.  

Volebné šance Združenia Nové spojenectvo pre Szikszó v komunálnych
voľbách sa oproti terajšej prevahe ôsmich z Fideszu zvýšili. Primátor mesta,
socialista József Füzesséri, riadiaci mesto s menšinovou podporou, hovorí,
že so stranou Jobbik súhlasí v tom, že prevahu tvoriacich zástupcov zo strany
Fidesz, ktorí bránia ekonomickému rozvoju mesta, je potrebné v mestskej
samospráve zatlačiť do opozície. „Za všetko, čo sa za uplynulé štyri roky ne-
zrealizovalo, sú zodpovední práve oni” – tvrdí. Tak je to i s novým sociálnym
centrom, ktoré sa buduje na dvore materskej školy v Szikszó – ktoré, mimo-
chodom, bude patriť nie mestu, ale mikroregiónu. (Predsedom mikroregio-
nálneho združenia je Füzesséri.) Podľa primátora  miestni zástupcovia
strany Fidesz nepodporovali podanie projektu, preto Füzesséri podal projekt
s podporou mikroregionálneho združenia, „a projekt bol aj úspešný”.

zvláštne priateľstvo

„Szikszó potrebuje chlieb, prácu a bezpečnosť a ja som schopný vstúpiť na
spojenectvo s kýmkoľvek, kto chce budovať“ vysvetľuje nášmu časopisu,
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prečo inicioval založenie Združenia Nové spojenectvo pre Szikszó, v rámci
ktorého sa o pozície mestských poslancov uchádzajú popri socialistoch i ne-
závislí kandidáti a traja zástupcovia strany Jobbik. V prípade úspechu sa
do mestského zastupiteľstva mesta Szikszó môžu po prvý raz dostať zá-
stupcovia strany Jobbik, ako aj Róm figurujúci na kandidátke ako nezá-
vislý, dokonca ako spojenci. „Zrodilo sa spojenectvo širokej spolupráce,
odhodili sme bokom stranícke väzby. Ak Jobbik povie, vyvraždime Cigánov,
ja a Ildikó Farkas (kandidátka združenia cigánskeho pôvodu – I. M.) na to
povieme, nevyvraždime ich!” – predstavuje pravidlá budúcej spolupráce
primátor mesta idúci na kandidátke ako nezávislý, ponechajúc si členstvo
u socialistov.  

U cigánov podporujúcich Füzessériho sa toto bizarné spojenectvo ne-
ocitlo na prahu bolesti, ale miestna inteligencia, ako aj sympatizanti Lungo
Dromu zo Szikszó považujú za hanebné, že „Jóska, ktorý pred dvomi rokmi
poslal domov Maďarskú gardu, sa dnes púšťa do reči s Jobbikom”. (o uda-
lostiach spred dvoch rokov pozri: Farkasszem (Vlčie oko), Magyar Narancs,
2008. 24. júla 2008.) Ani u vedenia Jobbik v najvyšších kruhoch sa krok
členov zo Szikszó nestretol jednoznačne s úspechom: hovorkyňa strany
Dóra Dúró vyvrátila tvrdenie, že by ich strana podporovala primátora
mesta Szikszó v nastávajúcich komunálnych voľbách. Keď sa totiž dozve-
deli, že občianske združenie, s ktorým sa miestni dohodli o podpore Józsefa
Füzessériho, pred štyrmi rokmi kandidujúceho za MSZP–SZDSZ, zástup-
covia strany Jobbik vypovedali volebnú spoluprácu existujúcu beztak len
v podobe ústnej dohody. Strana dala formou „opravných letákov” obyvate-
ľom Szikszó najavo, že Jobbik svojou kampaňou  podporuje len svojich troch
kandidátov v komunálnych voľbách.   

Napriek tomu Nové spojenectvo zo Szikszó očakáva nadchádzajúce ko-
munálne voľby v pôvodnom zložení a napriek verejným analýzam politikov
zo strany Jobbik o zločinectve Cigánov má združenie podporu značnej časti
miestnych Cigánov. Elemér Glonczi, predseda Menšinovej samosprávy Ci-
gánov v Szikszó to vysvetľuje tým, že ide o spojenectvo vytvorené na jedno
volebné obdobie, a okrem toho sa členstvo Jobbiku od čias príchodu gardy
zmenilo; s terajšími zástupcami strany Jobbik nemajú nejaké veľké prob -
lémy. Poznajú sa od detstva, pomáhali bok po boku na hrádzi aj pri povodni.
Snažia sa nepočuť politizovanie strany Jobbik na štátnej úrovni, „hoci u
miestnych Cigánov, ktorí sa snažia o normálne spolunažívanie, posledné
prejavy strany, hlásajúce oddelenie Cigánov, zato vybili poistky.” 

Meno primátora mesta je v kruhoch Cigánov obzvlášť dobre známe od
čias príchodu Maďarskej gardy do mesta Szikszó: Füzesséri vtedy vtiahol
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do ulíc v kruhu šesťsto Cigánov. Primátor poslal gardistov domov, nepo-
skytol im kultúrny dom a neskôr, aj napriek rozhodnutiu miestnych zá-
stupcov, nebol ochotný prevziať štátnu vlajku. Zastupiteľstvo na túto úlohu
vymenovalo viceprimátora za stranu Fidesz. Pre Eleméra Gloncziho, ktorý
predtým sympatizoval so stranou Fidesz, „sa stal primátor od incidentu
s gardou jeho človekom”.   Jeho rozhodnutie sa len posilnilo od tohtoročnej
protipovodňovej ochrany, keď „sa stalo, že niektorým aj malé stromčeky
obložili vrecami a iných voda zaplavila. V čase chaosu po povodni bolo už
len to, čo vyjednal primátor.”  

György Boholy, viceprimátor za Fidesz, sa nezaoberá kampaňou, ktorá
sa podľa jeho slov už stala „nechutnou”. Hovorí, že dnes sa treba zaoberať
riešením problémov s povodňou a prebytkom riečnych tokov, veď vďaka
jeho zakročeniu sa s pomocou generálneho riaditeľa Riaditeľstva na zvlád-
nutie katastrof Györgya Bakondiho podarilo v auguste tohto roku podpísať
zmluvu o grante na rekonštrukciu potoka Vadász v jeho toku tiahnucom
cez mesto Szikszó a v toku nad mestom. „odborníci z vodohospodárskeho
riaditeľstva už dávno pripravili plán protipovodňovej ochrany mesta
Szikszó, ale v priebehu predošlých ôsmich rokov naň vláda neposkytla pe-
niaze. V období pred povodňou primátor neurobil žiadne kroky v prospech
ochrany, nedošlo ani k vyčisteniu koryta, hoci by to bola povinnosť samo-
správy, jeho záväzky sú zhodné s nulou”. Podľa Boholya vôbec nie je reč o
tom, že by boli zástupcovia strany Fidesz bránili investíciám, ale počas so-
cialistickej vlády zbytočne očakávali, že by Füzességi z vládnej strany bol
doniesol pracovné miesta do mesta. okrem Hell Energy, ktorá vznikla
vďaka súkromným investíciám a bude odovzdaná v decembri – čo ani nie
je zásluha Füzessériho – sa nepodarilo prilákať do mesta ani jednu firmu
– pokračuje viceprimátor. „Za to, že sa naše mesto nezadĺžilo a že náš roz-
počet je v pomerne dobrom stave, môžeme vďačiť občianskej väčšine v mest-
skej samospráve” – hovorí Boholy, podľa ktorého je možné ľudí v núdzi
ľahko manipulovať, ale nemali by sa zneužívať na ciele kampane.

výška vodnej hladiny

Potok Vadász, ktorý pretína mesto a dnes sa dá jedným krôčikom prekročiť,
v máji a júni tohto roku zalial domy v meste trikrát. Voda stála vo vyše
dvesto domoch vo výške 10–250 cm, štyri domy voda úplne odplavila. Ro-
diny postihnuté nešťastím boli umiestnené najprv v miestnom komunitnom
centre, neskôr sa za pomoci rodiny nasťahovali do podnájmu. „Všetko sme
stratili, nábytok, domáce spotrebiče, dokumenty, knihy. Keby sme od cha-
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rity neboli dostali posteľnú bielizeň, neboli by sme mali ani v čom spať, ale
najviac ma srdce bolí za mojím maturitným vysvedčením a mojou Bibliou”
– vyratúva pani Lipcseiová. Z peňazí, čo pani dostala od poisťovne, resp.
za pomoci svojich súrodencov ako-tak zrenovovala svoj dom, ale na novú
chladničku, práčku a šatníkovú skriňu jej už nezostalo. Vie, že už niet žiad-
nych predmetov medzi darmi od ľudí, ale dúfa, že charite ešte prídu nejaké
spotrebiče. „Pri prvej povodni sme dostali prísľub, že vláda plne uhradí
všetky škody, ktoré súkromným osobám vznikli, následne vyšlo vládne na-
riadenie, podľa ktorého bol zúžený finančný rámec určený na vyrovnanie
škôd – hovorí József Füzesséri. – Medzičasom vyšlo najavo, že z vládnych
peňazí nám postačí len na domy, ktoré boli zruinované a vodou odmyté,
ostatné škody nebude možné riešiť. My sme žiadali 30 miliónov forintov z
vládnych prostriedkov, ale podľa analýz by sme potrebovali 200 miliónov
na odstránenie všetkých škôd na poškodených domoch. Teda až na štyri
zruinované domy si museli v Szikszó obyvatelia odstrániť škody na svojich
obydliach na vlastné náklady. Tri rodiny si už našli budovy vhodné na obý-
vanie, štvrtá rodina dostala povolenie na stavbu domu až prvého sep-
tembra. Avšak z toľkých peňazí sa nedá stavať ani v Boršodskej župe,
potrebovali by si zobrať pôžičku, rovnako je nemožné vyhovieť aj pod-
mienke, aby bola stavba dokončená do 30. októbra tohto roku” – pozname-
náva primátor mesta.    

Domov Gézu Buriho 17. mája odmyla voda. Buriovci žili piati v rodin-
nom dome. Traja členovia rodiny, mladí s osemmesačnou dcérkou sa pred
štyrmi mesiacmi odsťahovali k svojej rodine, starší manželský pár, chrániac
si svoj zvyšný majetok, sa utiahli v komore postavenej spolu so záchodom.
Pani, ktorá je na invalidnom dôchodku, a jej manžel na dôchodku sa zatiaľ
nemôžu sťahovať, nakoľko prostriedky od samosprávy a od poisťovne ani
dokopy nepokrývajú cenu domu, nachádzajúceho sa o dva domy ďalej. „Sto-
tisíc forintov poskytnutých ako rýchla pomoc v máji teraz strhnú z pro-
striedkov od samosprávy a aj právnika realizujúceho kúpno-predajnú
zmluvu musíme vyplatiť my, a tak prídeme o 160 tisíc forintov, čo nevieme
doplniť z vlastných prostriedkov, a pritom prichádza zima a my sa nemáme
ani kde umyť – hovorí s plačom pani. – Voda sa najprv preliala do továrne
na spracovanie živočíšnych bielkovín, potom zaliala celé mesto. Báli sme
sa infekcie, každý neustále bielil, dezinfikoval, no my sme boli nútení vojsť
do vody vo výške drieku, aby sme zachránili, čo sa ešte dalo. Ja by som po-
trebovala naliehavo ísť do nemocnice, ale neopovážim sa tu nechať aj to
málo, čo sa ešte dá použiť” – hovorí pani trpiaca diabetom, ukazujúc na
svoju sčernelú, zinfikovanú nohu.   
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Dohra jednej akcie

Rómovia i Nerómovia žijúci v častiach mesta zaplavených povodňou sú
vďační za štátnu podporu získanú primátorom mesta. Avšak členovia sku-
piny stojacej v záhrade zaplavenej bahnom „dávajú svoj hlas Jóskovi nielen
kvôli povodni”, ale aj preto, lebo sľúbil, že poplatok 1200 forintov za vodné
a stočné zníži na 600 forintov. Jeden z nich poznamenáva: pre ľudí žijúcich
v biede je dôležitý každý forint, väčšina z nás nie je schopná vymaľovať svoj
domov, vymeniť okná či dvere bez štátnej dotácie. Preto poslali podpisy a
„darčeky premiérovi a do parlamentu” – poukazuje primátor na svoju akciu
s kozou. 12. augusta sa totiž Füzesséri a zástupca obyvateľov postihnutých
povodňou vybrali so „774 vzdychmi” a s jednou kozou pred Parlament, aby
vláda dala prostriedky na odškodnenie aj tým ľuďom, čo im voda neodmyla
ich dom, no vážne ho poškodila. Zástupca Ministerstva verejného poriadku
a spravodlivosti vyhlásil MTI, že mesto Szikszó bolo rovnakou mierou pod-
porované ako ostatné povodňou postihnuté mestá. Akciu primátora spájal
s nastávajúcou predvolebnou kampaňou. Poukázal aj na to, že potok Va-
dász je štátnym vlastníctvom, ale ochrana pred povodňou je úlohou samo-
správy a koordinácia tejto ochrany je úlohou primátora. Potok sa
v predošlých rokoch niekoľkokrát zvýšil, napriek tomu nebolo jeho koryto
dostatočne vyčistené. 

Nevedno, do akej miery ovplyvnilo vyjadrenie sa primátora, podľa kto-
rého, ak nedostanú nejakú vecnú odpoveď do 1. septembra, ľudia zo Szikszó
postihnutí povodňou, budú uplatňovať svoje práva na medzinárodnom
súde, ale napokon boli obyvatelia mesta Szikszó vypočutí. Maďarský čer-
vený kríž na základe zmluvy so Štátnym riaditeľstvom na zvládnutie ka-
tastrof pomôžu pri znovuvybudovaní mesta. Maďarský červený kríž určil
hlavného dodávateľa výstavby, ktorý bude spolupracovať s menšími dodá-
vateľmi zo Szikszó. Vymedzia jedno depo pre stavebný materiál, kam bude
Červený kríž posielať materiál; v záujme urýchlenia práce budú pomáhať
miestni verejní zamestnanci. Akýkoľvek bude výsledok cez víkend, najväč-
ším nepriateľom nového vedenia mesta bude popri nezamestnanosti pleseň
a liadok, ktorý sa zjavuje na múroch domov, najurgentnejšou úlohou však
bude udržanie potoka Vadász v jeho koryte. 

Preložila: Eva Kossárová  
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máté tamáSka

vyhnaný Svätý ján nepomucký 

Svätý Ján Nepomucký, o ktorom je známe, že nebol samotárom, a ktorý do-
hliadal na pútnikov a cesty, pri ktorých sa často usádzal vo svojej kamennej
podobe, nakoniec zanechal svoj po stáročia užívaný post strážnika. V Turni
nad Bodvou si ani tí najstarší nepamätajú, kedy sa preniesla jeho socha
s dlhou bradou z Hlavnej ulice do múrom chránenej záhrady pri kostole.
Sú takí, ktorí sú presvedčení, že v sedemdesiatych rokoch ešte stála na svo-
jom pôvodnom mieste. Ako dôkaz ukazujú aj fotku, kde pred baldachýnovou
postavou svätého stojí chlapček v nohaviciach charakteristických pre se-
demdesiate roky. Iný ujko zas tvrdí, že v šesťdesiatom piatom, keď bola
„svadba nevesty“, v centre mesta už nebola žiadna socha. Spomínajú sa ná-
kladiaky, ktoré cestou do cementárne dosť divoko potriasli starými kosťami
Jána Nepomuka. Z týchto slov sa vynárajú staré konšpirácie, prisťahovalci
(miestny ich nazývali prišelci) z neďalekej rusínskej dediny, z Hačavy,
krajskí prednostovia a českí inžinieri. Samotný Svätý Ján Nepomuk však
o svojom osude hlboko mlčí – verný svojej povesti, podľa ktorej sa stal mar-
týrom práve preto, že dodržal tajomstvo spovede. Ako je to už u mňa starým
zvykom, po tretom poháriku vína som ochotný opustiť rolu regionálneho
historika, čo však  dopadlo tak, že som zabudol vypátrať presný dátum
a príčinu premiestnenia sochy. (Neskôr som sa zo spoľahlivých zdrojov do-
zvedel, že týmto dátumom je rok 1968.) Rozprávajúc sa medzi starými
múrmi niekdajšej budovy poštovej stanice natretými olejovou farbou, sa
pre mňa stalo stále jasnejším len to, že prach, ktorý sa prináša západným
vetrom od neďalekej cementárne, veľmi hlboko zakryl osudové roky Turne.
Čárdy, ktoré sa objavujú v historkách starých už neexistujú, viniče na
svahu hradu sú zarastené burinou, župné sídlo a kaštieľ sú na zrúcanie,
milé výklady niekdajších židovských obchodíkov vystriedala plastová móda,
starý mlyn, kedysi fungujúci aj cez leto aj cez zimu a ktorý návštevníci vždy
tak obdivovali, je už na nepoznanie, a vyschnutý rybník v centre mesta pô-
sobí ako veľký kráter.
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Ľud československých činžiakov

Nová časť Turne postavená v tom čase pri starom meste je malou, provinč-
nou obytnou štvrťou s jednoposchodovými rodinnými domami vynárajúcimi
sa spomedzi parciel usporiadaných malých záhrad, ktorá je však bohatšia
a zachovalejšia ako staré mesto. Záhradnícku oblasť vybudovanú za socia-
lizmu miestni nazývajú s tajnostkárskym úsmevom „kto čo vie“. Popri ce-
mentárni aj Východoslovenské železiarne, železné pľúca Slovenska
vybudované vku, vytvorili tisícky pracovných miest. Zamestnanci žele-
ziarní mali možnosť zakúpiť si železný tovar za zvýhodnené ceny, toho sú
jasným odrazom aj dodnes zachovalé ploty aj v tých najschovanejších kú-
toch okolitých dedín vyrobené zo zvlneného plechu. V samotnej Turni bol
počet pracujúcich v železiarniach oveľa nižší vďaka blízkym cementárniam,
takže aj výskyt zvlneného plechu je tu oveľa menší, než smerom na východ.
Ale v šesťdesiatych rokoch do tohto asi tisícročného sedliackeho mestečka
vstúpil priemysel, ktorý prinášal so sebou nevídanú stavebnú konjunktúru.
Navyše, v teraz už nebohom Československu, kde od Šumavy až po Nízke
Beskydy bol prakticky súvislý pás lesov, drevo bolo strategickým artiklom,
preto jeho použitie pre stavebné účely bolo drasticky obmedzené. Na úrovni
štátnych súťaží sa vykryštalizovala tá „čistá a úprimná“ inžinierska forma,
ktorá poznačila a spájala celý štát svojimi plochými strechami, štvorcami
rozmerov desaťkrát desať  a s jedným poschodím tak, že ani dvadsať rokov
po rozdelení sa spoločná existencia nedá poprieť. Keď som sa prvýkrát pre-
chádzal medzi budovami sídliska „kto čo vie“, akoby som cítil pach tej ne-
ďalekej krajiny, kde – ako sa hovorievalo – páchlo škodovkami a týmto
pachom bol presiaknutý náš každodenný život. 

Napriek eurovým peňaženkám a novým, pestrým domom postaveným
po revolúcii je Turňa dodnes skôr československým mestečkom, kde ešte
všade cítiť ten familiárny zápach benzínu. Dokonca aj Maďari sú tu takí
čechoslovakisti. Podľa vlastnej spovede jednej starej tety, ona nie je ani
pravou Maďarkou, ani pravou Slovenkou. Maďarkou bola počas vojny,
potom bola horlivejšou Slovenkou ako trebárs plavčíci na Dunajci, a teraz
by bola najradšej, keby sa jej nikto nevypytoval na to, ku komu vlastne
patrí. Každých desať rokov sa ale na to oficiálne spýtajú, a z týchto údajov
viem, že od roku 2001 v Turni oficiálne žije toľko Maďarov ako Slovákov.
A popri nich je pomerne veľký počet (až desať percent) obyvateľov hlásajú-
cich sa k Rómom. Čísla však ukazujú len špičku ľadovca etnických pohybov
v tomto trojnárodnostnom mestečku, ktoré je charakterizované hlavne
značnou asimiláciou maďarského obyvateľstva a hlavne čoraz väčším ná-
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rastom pomeru rómskeho, a to aj nad rámec štatistických údajov. Nepres-
nosť sčítania ľudu v je novodobým problémom. Medzi dvomi svetovými voj-
nami, keď etnikum, ktoré malo väčšinu, zároveň videlo aj možnosť revízie
hraníc, aj slovenskí, aj maďarskí publicisti bičovali obyvateľov z okolia
Košíc, že sa nechcú priznať k svojej pravej národnej identite. Citát z mono-
grafie vtedajšej župy z roku 1939: „Samovôli sčítania ľudu v Košiciach
a v jeho okolí napomáha aj zmiešaný jazyk a veľmi slabé národné vedomie.“
Striedajúce sa maďarsko–československé samosprávy sa svojím spôsobom
veľmi radi obetovali na posilnenie tohto novovzniknutého pohraničného
mesta. Česi po roku 1920 tu postavili byty pre colníkov, novú školu, odo-
vzdali pomník padlým legionárom, otvorili luxusnú predajňu Baťa, nazý-
vaný miestnymi len „báťa“ (strýko – pozn. prekladateľa). V roku 1938 potom
Maďari zničili pomník legionárov,  v rámci veľkolepej akcie pridelili mnoho
bytov pre mnohopočetné maďarské rodiny a za účelom zlepšenia pohodlia
miestnej samosprávy vybudovali novú budovu pre štátnu správu. Tieto bu-
dovy dnes hľadia sautá, ktoré sa pod nimi mihajú, ligotajú. Ako keby ne-
museli vytrpieť ani históriu tých niekoľkých desiatok rokov, skôr akoby
boli výtvormi meštianstva zo začiatku 20. storočia.

vrásky na čele histórie

„Turňa sa aj dnes vyznačuje čulým trhom, ale zo svojho lesku stratila veľa
po tom, čo sa župné zastupiteľstvo v roku 1881 rozpustilo, z dôvodu začle-
nenia do župy Abov“ – dočítame sa v monografii starého Maďarska. Dnešný
návštevník by asi sotva uveril tomu, že táto usadlosť, na dedinu už pri-
veľká, ale na mesto zase primalá, po dlhé stáročia bola sídlom samostatnej
župy, aj keď tej najmenšej spomedzi ostatných. Župné sídlo, akoby sa teraz
už hanbilo za svoj neutešený stav, svoje chátrajúce múry a deravú strechu,
pred zvedavými pohľadmi sa skrývalo za veľkolepou oponou koruny pred
ním stojaceho stromu. Ale turisti prichádzajúci raz za čas si ani nevšimnú,
že je tam. Svoje objektívy fotoaparátov zameriavajú skôr na skvostne ma-
jestátny pohľad zrúcaniny hradu nad touto budovou. Ako v mnohých prí-
padoch, aj tento hrad je už len zrúcaninou, nakoľko v časoch, keď vládol
mier, jeho páni sa presťahovali do nížin. Kaštieľ v štýle neskorej renesancie
v Turni so svojimi okrúhlymi baštami na rohoch budovy, zhruba dve aj pol
storočia bol pýchou ich urodzených majiteľov. Jeho čaro znásobil ešte viac
romantický park vytvorený okolo rybníka, ktorý bol titulovaný v zemepis-
nom slovníku Eleka Fényesa v 19. storočí ako „záhrada mimoriadneho vý-
znamu“. Na priestranstve izolovanom od ostatných obyvateľov bol na
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anglický spôsob vytvorený tenisový kurt a stajňa pretekárskych koní, ktoré
boli strážené dvomi obrovskými psami. Grófka zašla každý týždeň do oproti
týčiaceho sa kostola. „S biskupom sa prechádzali veľmi pomaly, nie tak,
ako sedliaci zvyknú“ – povedala jedna skoro deväťdesiatročná starenka.
Ale vojna aj tak zmenila túto elegantnú chôdzu na bezhlavý beh. V rámci
zoštátňovania sa celý kaštieľ, kone a psy dostali do rúk „pracujúceho ľudu“.
Po zamatovej revolúcii, vo víre udalostí ostal bez majiteľov adobu svojho
predchodcu na kopci.

Vojna samozrejme nespôsobila najväčšiu škodu aristokratom. Na konci
posledného mierového desaťročia v 20. storočí bolo mesto obývané až 20
percentnou populáciou Izraelitov, ktorých zmiznutie zo zoznamu národov
je oveľa bolestivejšie a zahanbujúcejšie. Pre človeka, ktorý sa rád vracia do
minulosti, prerobené fasády obchodov popri hlavnej ceste akoby sa spojili
do jediného veľkého freska s názvom „Zabúdame“. „Tu nikto nemá záujem
o staré veci“ dostanem vysvetlenie od veľmi milého majiteľa obchodu, keď
sa snažím obhajovať jeden z posledných staromódnych výkladov jeho ob-
chodu. Za bolesťou múrov sa samozrejme stále nachádza aj bolesť miest-
nych obyvateľov. Plastické okná, vtesnené do otvorov domov z hlinených
tehál,  sú presným a bolestivo groteskným obrazom modernizácie, ako aj
nevydarených pokusov miestneho spoločenstva o zmenu systému. Najviac
samozrejme tých pokusov, ktoré nikdy nesplnili s nimi spojené očakávania.
Bohatstvo a bieda sa stali susedmi aj v Turni. 

príplatok za vence

V trojuholníku budov z čias socializmu, medzi supermarketom, poštou a au-
tobusovou stanicou je vždy čulý život. Pre čakajúcich tu rozdávajú vyzná-
vači novodobých náboženstiev malé brožúrky plné kreslených, sťa
z animovaných filmov ukradnutých postáv s usmievavými tvárami. Podľa
potreby buď po maďarsky alebo po slovensky. Raz za čas sa na námestí ob-
javí biely autobus, pohltí čakajúci dav, ale po asi tak hodine sa už pri búde
na zastávke znova stojí ďalšia skupinka čakajúcich ľudí. Na obidvoch stra-
nách ulice vyniká húf neusporiadane zaparkovaných áut. Vodič autobusu
väčšinou ani nevypne motor, len vybehne po schodoch obchodného centra
a medzitým sa snaží nevšimnúť spoluobčanov, ktorí, ktovie z akého dôvodu,
zanevreli na miestnu krčmu. Za minútku sa vracia s nejakými vrecúškami
a farebnými nápojmi. Na detskom sedadle sa jeho vzorne vychovaní potom-
kovia veselo pustia do očakávaných sladkých raňajok. Hore na schodisku
sa uzavrie ďalší kruh, trasúce sa ruky skrývajú alkohol, servírovaný v jo-
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gurtovom poháriku. K skupinke sa občas pridružia aj nejaké deti. Prichá-
dzajú s prísnymi odkazmi z domu, ale vážnosť ich odkazu sa ihneď rozply-
nie v chuti tatraniek za pol eura, ktoré dostanú od svojich otcov.

Nech už je každodenný život mesta hocijako ošúchaný, vo chvíľach sviat-
kov je naopak usilovné a neoblomné. V prvých dňoch blížiaceho sa Sviatku
všetkých svätých, keď sa už platilo eurami, takisto, ako aj pred tým, kedy
sa platilo forintmi alebo korunami, ulicu obsadil čulý dav ponáhľajúcich sa
ľudí. od cestujúcich z okolitých dedín šoféri žiadali 20 centový príplatok za
priveľké vence. Pôvodní obyvatelia sa objavili na ceste smerujúcej k cinto-
rínu s vozíkmi husto naloženými kvetmi. Babky upravovali hroby tak sta-
rostlivo, ako keby boli mladuchami, upravujúcimi sviatočné obleky svojich
mužov. Vnuci, so zreteľnou ľahostajnosťou tých, ktorí asi ešte dlho budú
žiť, veľmi trpezlivo a disciplinovane trpeli spoločný rodinný program. V po-
sledný deň v októbri ale aj oni svojim spôsobom zaspomínali na ten onen
svet. Po zotmení prešla mestom skupina školákov s rozsvietenými lampi-
ónmi. Ich cestu už vopred zabezpečili členovia mestskej milície. Medzi nimi
mladíci, oblečení do reflexných viest, ako do nejakej rovnošaty, boli bez vý-
nimky Rómovia. Naše vozidlo odstavili už na okraji mesta, zdvorilo sa opý-
tali na náš cieľ a prosili nás, aby sme boli trpezliví. Počas neplánovanej
zastávky nám jeden z miestnych šoférov prezradil, že táto milícia nebola
zostavená len kvôli sviatkom: „Turňa nikdy nebola miestom, kde sa mokré
bankovky dali sušiť ve, ale v posledných rokoch tu neukradnú len to, čo je
zabetónované.“ A dozvedel som sa aj to, že po sanácii meštianskych bytov
v centre Košíc sa tamojší lumpi snažili zohnať lacné bývanie práve v tomto
mestečku. A v milícii je preto tak veľa Rómov, lebo medzi nimi je veľa ne-
zamestnaných, a tak radnica ich v rámci programu verejných prác za-
mestná. Keď som sa zhruba po štvrťhodinke dostal na cintorínsky kopec,
decká v maškarách už pochodovali smerom domov. A v tme som jednoz-
načne videl, čo by som možno za denného svetla ani nemohol všimnúť. Ich
cestu strážil vo svojej vynútenej samote Svätý Ján Nepomucký, vyhnaný
aj z tohto miesta.

Preložil: Tibor Fabó
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márta kiSS

túristvándi: malá obec, veľké plány1

Nečudo, že dedinka Túristvándi je najnavštevovanejšou obcou oblasti Tis-
zahát, veď turistov tu víta skutočne úchvatný pohľad: na brehu rieky le-
movanej divokou a bujnou vegetáciou sa zachoval drevený vodný mlyn z
18. storočia, ktorý je skutočnou raritou v Strednej Európe. 2 Mlyn je dodnes
funkčný, správcovia ho z času na čas uvedú do prevádzky.

Bohatá zeleň okolia rieky Starý Tur plnej vodných ľalií, ktorá objíma
dedinku svojimi – podľa miestnych obyvateľov – deväťdesiatimi deviatimi
zákrutami, necharakterizuje len bezprostredné okolie kultúrnej pamiatky,
ale aj samotnú obec.

Môžeme vyhlásiť, že všetky cesty vedú do Túristvándi, veď obec je ľahko
prístupná zo štyroch strán a z hľadiska dopravy zaujíma v mikroregióne
centrálnu polohu. obec ležiaca na polostrove tvorenom korytom rieky Tur
má tvar papierového šarkana: jej tri väčšie ulice tvoria štvorec, z ktorého
ako stuhy „vytŕčajú” menšie uličky. Vďaka netradičnej štruktúre obce je
na prvý pohľad ťažko povedať, kde sa nachádza jej stredisko a keď sa lepšie
pozrieme, zbadáme, že Túristvándi má hneď centrá dve. Pri križovatke
smerom na Tiszakóród sa jednoznačne vyníma klasické stredisko obce:
obecný úrad, škola, kultúrny dom, kostol reformovanej cirkvi3, zrekonštruo-

1 Táto štúdia je skrátenou verziou textu vzniknutého na základe výskumu Strediska pre
regionálny výskum Maďarskej akadémie vied (NKFP). Pôvodná štúdia (s rovnaým ná-
zvom) bola publikovaná v: Váradi, Monika (ed.): Aprófalvak lépéskényszerben. Új Mandá-
tum Kiadó–Jelenkutató Alapítvány, Budapest, 2008. 334-369 pp.

2 Mlyn bol vybudovaný počas panovania Márie Terézie v roku 1752, ale už v dokumentoch
z roku 1315 je zmienka o tom, že tu stál vodný mlyn. Jeho konštrukcia je ojedinelá v celej
Strednej Európe: má tri pohonné kolesá na spodnú vodu. Štátny pamiatkový dozor si túto
budovu všimol začiatkom šesťdesiatych rokov, v rokoch 1962–1965 ho zrekonštruovali,
odvtedy funguje ako múzeum.

3 Stredoveké základy kostola sa tu nachádzajú dodnes. Farár reformovanej cirkvi nám
v rozhovore povedal, že kostol bol počas povodne v roku 1970 značne poškodený, zrekon-
štruovali ho za pomoci archeológov. Elektrifikácia zvona prebiehala práve v čase nášho
pobytu na mieste.



vaná budova fary s patinou veku, ako aj katolícka modlitebňa. Toto je teda
klasické centrum obce, kým penzión, predajňa zmrzliny, darčekov, potravín
i krčma tvoria turistické centrum obce Túristvándi ležiace pri križovatke
smerom na Kömörő. Medzi týmito dvoma centrami sa v budove niekdajšej
Kendeho4 kúrie nachádza materská škola a domov dôchodcov, ako aj tele-
dom, pýcha obce, aký sa v okolí vyskytuje skutočne ojedinele. Dvojaká
štruktúra obce sa premieta aj v plánoch jej rozvoja: vedenie obce si jednak
chce za každú cenu zachovať klasické vzdelávacie a správne inštitúcie obce,
na druhej strane však vidí budúcnosť obce Túristvándi v rozvoji cestovného
ruchu a služieb s ním spojených.

„od roku 1997 skúmame, kde je bod zlomu.”

Napriek tomu, že 90 percent extravilánu obce patrí do Satmársko-berežskej
chránenej prírodnej oblasti a prevažná väčšina pôdy – v minulosti pravi-
delne zaliata vodou – je močaristá, obyvatelia obce Túristvándi žili po celé
generácie z poľnohospodárstva. V období poľnohospodárskych družstiev
takmer v každom dome chovali dobytok a neskôr, v polovici deväťdesiatych
rokov sa vďaka sociálnemu pôdnemu programu nachádzalo v obci pomerne
veľké množstvo dobytka (približne sto kráv). V dnešnej dobe sa však poľ-
nohospodárstvo obmedzuje na pestovanie zeleniny pre vlastnú potrebu v
záhradke pri dome, resp. je sezónnou doplnkovou činnosťou. Po likvidácii
poľnohospodárskeho družstva v dedine do roku 2004 fungovalo preberanie
mlieka, avšak po jeho zrušení predali kravy – až na jednu výnimku – všetci
obyvatelia obce. V súčasnej dobe sa poľnohospodárstvu venuje deväť-desať
rodín, avšak nie je jediným zdrojom ich obživy – takmer v každej z farmár-
skych rodín sa nachádza osoba s istým príjmom. Po spoločenských zmenách
sa rozbehlo niekoľko podnikaní, väčšina z nich však mala len krátke trva-
nie. Dnes tu okrem obchodov a krčiem pôsobí len niekoľko päť-šesťročných
inštitúcií vidieckej turistiky. okrem obecnej samosprávy sa väčší zamest-
návateľ v obci nenachádza.

Počas uplynulých pätnástich rokov sa počet obyvateľov zvýšil (v roku
1990 ich bolo 720, v roku 2004 už 770 osôb) – tento jav je v rámci mikrore-
giónu výnimočný. Ukazovatele prirodzeného prírastku obyvateľstva a mi-
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4 Budovy kúrie Kendeovcov potrebujú celkovú rekonštrukciu, veď v 18. storočí boli vybu-
dované za celkom iným účelom. Projektová dokumentácia rekonštrukcie teledomu je ho-
tová.



grácie sú veľmi kolísavé, nie je jednoznačné, či je obec charakteristická od-
livom alebo prílivom obyvateľov, resp. prirodzeným prírastkom či úbytkom
– vyčítať z nich môžeme najviac trendy vývoja jedného alebo dvoch rokov.
Napriek tomu, že od roku 2000 počet obyvateľov obce opäť mierne klesá,
resp. stagnuje5, nemôžeme jednoznačne hovoriť o nepriaznivom vývoji. Až
26% obyvateľov obce Túristvándi je mladších ako 18 rokov, 19% má viac
ako šesťdesiat rokov. Pomer mladých je vyšší ako pomer starších ľudí, spo-
ločenstvo obce možno teda nazvať pomerne mladým.

Vyššie uvedené údaje dokazujú, že o osude obce ešte nie je definitívne
rozhodnuté: „Z toho sa môže vykľuť čokoľvek.” Vedenie obce robí všetko v
záujme zmeny tendencií, t.j. pre udržanie, resp. zveľaďovanie počtu oby-
vateľov a kľúčovou otázkou v tejto oblasti je udržanie mladých ľudí v obci.
Najväčším problémom Túristvándi je nezamestnanosť; podľa štatistických
údajov pracuje len 14% obyvateľov obce, ostatní sú nezamestnaní, neak-
tívni alebo vyživovaní – na každého pracujúceho občana pripadá šesť vyži-
vovaných.6 Vedenie obce považuje za hlavnú príčinu vysokej miery
nezamestnanosti nízku vzdelanosť – až 62% obyvateľov obce Túristvándi
totiž absolvovalo len osem, resp. ešte menej tried základnej školy, a len
2,3% obyvateľov získalo vysokoškolské vzdelanie. Tieto čísla ďaleko zaostá-
vajú za vzdelanosťou v štátnom či mikroregionálnom meradle oblasti Fe-
hérgyarmat. Vedenie obce vidí práve preto riešenie problému vo vzdelávaní
mladých ľudí a ich udržaní v obci – avšak k tomu musia pre nich ponúkať
vhodné možnosti zamestnania.

Ambiciózna starostka obce7, ktorá svoju funkciu zastáva už jedenásť
rokov si tieto skutočnosti uvedomuje a vie, že k zlepšeniu situácie obce
môže viesť len jej dlhodobý a komplexný rozvoj v mikroregionálnom a re-
gionálnom meradle. Podľa jej názoru v Túristvándi sa najväčšie možnosti
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5 Tendencia rastu trvajúca do roku 2000 – a kumulujúca v počte 780 osôb – bola prerušená,
počas štyroch rokov nastalo mierne zníženie a následne stagnácia. Z takýchto drobných
kolísaní však nemôžeme vyvodzovať ďalekosiahle závery.

6 Zamestnaných je 106, nezamestnaných 100, neaktívnych zárobkovo činných 319, vyživo-
vaných 247. (Zdroj: databáza T-Star, 2004.)

7 Žena pôvodom z obce Kölcse vychovávajúca šiestich synov sa po prvýkrát uchádzala
o miesto starostky v roku 1996 v doplnkových voľbách. odvtedy ju trikrát opätovne zvolili,
naposledy v roku 2006. Popri práci starostky a matky rodiny získala v posledných rokoch
dva vysokoškolské diplomy. Má za sebou aktívne zastupiteľstvo, ktoré ju podporuje, ale
jej štýl vedenia je charakteristický tým, že vo svojich rukách sústreďuje vedenie obce poč-
núc od každodenného rozhodovania až po lobovanie.



rozvoja ukrývajú v cestovnom ruchu. Ak by región (v užšom zmysle slova
Tiszahát) dokázal vytvoriť svoju jednotnú vizáž, vznikol by trvalo a spo-
ľahlivo fungujúci trh cestovného ruchu a situácia obce by sa mohla stabili-
zovať.

Na základe svojich prvých dojmov môže každý z návštevníkov povedať,
že obec disponuje všetkými predpokladmi pre rozvoj cestovného ruchu.
Flóra a fauna samotnej obce i jej okolia je bohatá: brehy rieky Tur lemujú
chránené stromy, na okolí sa nachádzajú také jedinečné rastliny ako lekno
a kosatec, žijú tu chránené zvieratá ako chrapkáč poľný a vretenica oby-
čajná.

Návštevnosť mlyna poukazuje na to, že väčšina turistov prichádzajúcich
do Satmáru pokladá za dôležité pozrieť si túristvándsky mlyn, podľa
správcu tejto kultúrnej pamiatky sa sem ročne zavíta 30–32 tisíc návštev-
níkov.

Boli by ochotní turisti, ktorí v súčasnosti obcou len prechádzajú, stráviť
tu dlhší čas? V oblasti možností súkromného ubytovania sa síce od začiatku
storočia udiali mnohé zmeny – počet nocľahov sa zvýšil až štvornásobne –,
obec v sebe podľa miestnych obyvateľov ukrýva oveľa väčšie možnosti a ka-
pacity v tejto oblasti. Skúmaním ukazovateľov cestovného ruchu8 sa dozve-
dáme, že počet nocľahov ročne je veľmi kolísavý. Podľa miestnych oby va-
 teľov zamorenie Tisy kyanidom – napriek tomu, že rieku postihlo nižšie od
obce Túristvándi – spôsobilo veľké škody v cestovnom ruchu a naštrbená
dôvera sa dosiaľ nevrátila do starých koľají.9

Podľa názoru starostky obce musí obec Túristvándi v záujme rozvoja
cestovného ruchu rozšíriť paletu ponúkaných služieb. V obci pôsobí sedem
inštitúcií vidieckej turistiky a jeden penzión, ktoré sa už v súčasnosti po-
kúšajú poskytnúť svojim návštevníkom okrem ubytovania aj ďalšie služby.
Takmer každé z pohostinstiev má vlastnú pec, v ktorej pečú lángoše, možno
si zapožičať loďky i bicykle, a jeden pedagóg na penzii organizuje pre tu-
ristov túry v prírode spojené so zbieraním liečivých bylín. Slabú návštev-
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8 Zdroj: databáza T-Star, 2004.
9 o zlom vplyve otravy kyanovodíkom na cestovný ruch hovorí viac odborníkov. (Pozri

Nemes, 2000.) Na základe ukazovateľov cestovného ruchu nedokážeme skontrolovať
účinky otravy na samotnú obec Túristvándi, v databáze T-Star sa totiž nenachádzajú
údaje z obdobia spred roku 2000. Je však zrejmé, že v roku 2000 strávili turisti v obci naj-
menej nocí.



nosť v zimných mesiacoch sa majiteľ penziónu snaží zvýšiť zabíjačkami, či
ochutnávkou jaterníc a klobásy.

okrem služieb spojených s cestovným ruchom existuje však množstvo
koncepcií a plánov na obecnej a regionálnej úrovni, v záujme realizácie kto-
rých sa po celé roky odovzdane angažuje vedenie obce na čele s pani sta-
rostkou. Sú však tieto plány reálne? Môže sa táto obec o 770 obyvateľoch
skutočne stať turistickým, vzdelávacím a kultúrnym centrom? Dokáže sa
obec popasovať s problémom zamestnania nekvalifikovaných ľudí, či udrža-
ním vzdelanej mládeže v obci? Tieto otázky zamestnávajú vedenie obce, jej
obyvateľov, a tým aj nás, výskumníkov.

„predtým tu bol barón kende, potom družstvo a pove-
dali nám všetko, odkiaľ-pokiaľ.”

Farár reformovanej cirkvi Pál Hadházy pôsobil v Túristvándi v období
rokov 1932–1975 a napísal o obci etnografickú prácu, ktorú vydalo Múzeum
Andrása Jósu. Pri rámcovej prezentácii histórie obce sa opierame v prvom
rade o túto prácu.10 Podľa Hadházyho pozostávala spoločnosť obce Túr -
istvándi v 30-tych rokoch minulého storočia z troch vrstiev.11 Do „vedúcej
vrstvy” obce zaradil duchovný osem gazdovských rodín. „Z nich pochádzal
richtár, pravotár, zastupiteľstvo obce, a v neposlednom rade tvorili vedenie
náboženskej obce, teda presbytéria a školskej stolice.” (Hadházy, 1986:47)
Druhú vrstvu tvorili drobní roľníci, ktorí vlastnili 5-15 jutier pôdy. Do tretej
skupiny patrila väčšia časť obyvateľov obce (75%): nádenníci vlastniaci
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10 Z jeho prieskumov vieme, že prvá písomná zmienka o obci Túristvándi vo forme názvu
Tur pochádza z roku 1142 v listine Váradi regestrum. Nevieme však naisto, či obec Tur
skutočne ležala na mieste terajšej obce. V 12. storočí dal župan Kulchey vybudovať kláštor
v Cégényi, do jeho majetku patril aj Tur. obec bola v 13. storočí pomenovaná Istvándi po
Istvánovi z rodu Culchey, čo v preklade znamená „Istvánkove”. Barón Zsigmond Kende
Czégényi, ktorý v Túristváni žil, bol potomkom Kendovskej vetvy Kölcseyovcov, a mal ma-
jetky v Cégényi, Fehérgyarmate, Cseke, Fülesi, Sonkáde a Tiszakóróde o celkovej rozlohe
7400 jutier. Po smrti baróna v roku 1933 zdedili jeho majetky jeho štyri deti, panstvo
v Istvándi pripadlo jeho synovi Györgyovi, ktorý žil v Cégénydányáde až do roku 1945.
(Hadházy, 1986:44–46)

11 Chotár obce mal rozlohu 2902 katastrálnych jutier, z toho 1800 vlastnil barón Zsigmond
Kende. Z dedinčanov mal jeden gazda 150 katastrálnych jutier, dvaja po 80 katastrálnych
jutrách, jeden 30 a päť ich vlastnilo 20 katastrálnych jutier pôdy. Zvyšných 550 katastrál-
nych jutier bolo rozdelených medzi malými sedliakmi, ktorí vlastnili priemerne 2–8 jutier
pôdy. (Hadházy, 1986:44)



1–4 jutrá pôdy a bezzemkovia, želiari.12 V etnografickom popise tvorí sa-
mostatnú skupinu diplomovaná inteligencia, ku ktorej patria učitelia a fa-
rári obce, a pisateľ spomína aj päť židovských rodín.13 V 30-tych rokoch
dvadsiateho storočia žilo v Túristvándi aj päť cigánskych rodín, ktoré bývali
mimo obce na brehu Tura v malých chatrčiach, živili sa najmä muzicírova-
ním, nazývali ich preto „pánski cigáni”.

Panstvo Kendeovcov žilo podľa prísnej hierarchie oddelene od spoloč-
nosti obce. Spomedzi zamestnancov panstva mali najviac výhod funkcionári
(správca, išpán), po nich nasledovali služobníci domu („panskí” kočiši, lo-
kaji, komorné, záhradníci a majstri), ďalej potom gazdovia, bíreši, koniari
a pastieri.

Údaje sčítania ľudu sa trochu líšia od etnografie niekdajšieho očitého
svedka života obce. V roku 1930 väčšina (52,2%) spomedzi 224 zarábajúcich
osôb zaradených medzi poľnohospodárov boli poľnohospodárski pracovníci
bez pôdy, služobníci tvorili takmer pätinu (19,2%) zarábajúceho obyvateľ-
stva, skupina samostatných statkárov tvorila len o málo väčšiu skupinu
ako oni (23,7%).14 Podľa Gábora Gyániho v tridsiatych rokoch malý statok
nezohrával veľkú úlohu pri určení postavenia, pretože „značná časť náden-
níkov a služobníkov tiež hospodárila na tých maličkých parcelách, ktoré si
prenajali, alebo ich dostali do užívania ako naturálne plnenie za prácu (slu-
žobná pôda)”. (Gyáni–Kövér, 2004:322) V dôsledku toho sa vrstva náden-
níkov a drobných statkárov od seba z hľadiska spôsobu života veľmi
neodlišuje. Najširšiu paletu túristvándskej spoločnosti podľa súpisu v roku
1930 netvorili drobní statkári, alebo chudobní sedliaci–bezzemkovia, teda
nádenníci, ktorí pracovali na statku a pre väčšie gazdovské rodiny „za po-
lovicu alebo za tretinu”. Časť bezzemkov–želiarov v nádeji rýchleho zbo-
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12 Podľa údajov z roku 1935 žilo v Túristvándi 236 rodín, z nich bolo 39 bez pôdy, 52 rodín
vlastnilo menej ako 1 jutro, 86 rodín 1-5 jutier a 54 rodín 5-50 jutier. (Hadházy,1986:50–
52)

13 „Neseparovali sa od komunity obce, ale ich náboženstvo ich od ostatných predsa len od-
deľovalo.” Na konci 2. svetovej vojny ich deportovali, z dvadsiatich troch židovských rodín
prežili len dvaja. (Hadházy, 1986: 52)

14 Zdroj: Sčítanie obyvateľov v roku 1930, 2. časť. Údaje zamestnanosti podľa obcí a obýva-
ných extravilánov, ďalej veľké priemyselné a obchodné podniky. Maďarské štatistické
správy, nová séria, 86. zväzok. Podľa Gábora Gyániho majitelia 1-10 jutier pôdy, ktorí sa
v roku 1920 radili do kategórie pôdohospodárov-nádenníkov, už v roku 1930 figurujú ako
malostatkári, ba dokonca medzi statkárov zaradili aj hospodárske služobníctvo dostáva-
júce požitky zo služobnej pôdy.” Toto vypovedá o „účinkoch pozemkovej reformy” z roku
1920, resp. o tom, že v dvadsiatych rokoch veľmi narástol počet sedliakov v malými ma-
jetkami”. (Gyáni–Kövér, 2004:306)



hatnutia – tak, ako z iných periférnych častí krajiny15 – vycestovala do
Ameriky za šťastím. V období od počiatku 19. storočia do konca 2. svetovej
vojny sa z Túristvándi vysťahovalo viac ako päťdesiat ľudí. (Hadházy,
1986:3–40) okrem chudobných skúsilo šťastie aj niekoľko majetnejších
dobrodruhov. Vysťahovanie práceschopných mužov a žien – mladých
i v strednom veku – organizovali vysťahovalecké agentúry. Vycestovanie
síce nebolo lacné, začiatkom storočia zaň museli zaplatiť cenu piatich jutier
pôdy, avšak chudoba mnohých prinútila, aby túto obeť priniesli. Polovica
vysťahovalcov sa po ôsmych–desiatich rokoch vrátila domov. Vysťahovalci
z Túristvándi žili spolu v jednej ubytovni v Chicagu – bývanie im prenajala
rodina pochádzajúca z obce – a takmer všetci pracovali v jednej železiarni.
Tí, ktorí sa vrátili, si za našetrené peniaze takmer bez výnimky kúpili dom
s pozemkom.16

Preskočiac niekoľko rokov sa venujeme najdôležitejším udalostiam v ži-
vote obce: v roku 1949 má obec 927 obyvateľov, 80% zarábajúcich pracuje
v poľnohospodárstve, ich prevažná väčšina žila z drobných statkov o roz-
lohe 1–10 katastrálnych jutier. Najviac obyvateľov mala obec v roku 1960,
keď tu žilo 1041 ľudí. V tom čase 78% zárobkovo činných osôb žilo z poľno-
hospodárstva, takmer polovica z nich pracovala v družstve, väčšina z nich
ako zamestnanec. V roku 1970 sa 90% pracujúcich v poľnohospodárstve
stalo pracovníkom štátneho majetku alebo roľníckeho družstva.17 V Túri-
stvándi pôsobilo samostatné roľnícke družstvo do roku 1974, ktoré bolo ná-
sledne spolu s družstvom v Nagyare včlenené do družstva v Szatmárcseke.
od tých čias vozili pracovné sily z oboch obcí autobusom do závodov Výrob-
ného družstva Pokrok (Haladás Termelőszövetkezet) v Szatmárcseke.
Družstvo fungovalo do roku 1992, keď zadlžené skrachovalo. V Túristvándi
síce založili obecné družstvo, v ktorom opäť rozbehli spracovanie dreva, ale
pracovalo len niekoľko rokov. V súčasnosti môžeme v miestnych pomeroch
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15 Pozri okrem iného Mátyus–Tausz, 1984.
16 Viacerých plány nevyšli, pretože pri návrate domov nepoznali tunajšiu situáciu a už na

stanici premenili svoje doláre na koruny, čo sa v prvom momente zdalo byť obrovskou
sumou, neskôr však vyšlo najavo, že nemá takmer žiadnu hodnotu. (Hadházy, 1986:3–40)
Zaujímavosťou tohto príbehu je, že vlna vycestovania do Ameriky za prácou v neďalekej
budúcnosti, ktorá sa týkala väčšiny obyvateľstva v Túristvándi, je dnes už históriou, v ži-
votných príbehoch ústnej slovesnosti sa tento jav ani nevyskytuje.

17 Zdroj: Sčítanie obyvateľov v roku 1960 a 1970. Zárobkovo činné, zárobkovo nečinné a vy-
živované osoby podľa odvetví ľudového hospodárstva, ďalej osoby zárobkovo činné v poľ-
nohospodárstve podľa pododvetví a druhu práce.



nazvať väčšími poľnohospodármi asi desať rodín, ostatní svoju pôdu buď
predali, alebo prenajali.

Život nádenníkov a svet roľníckych družstiev je opakujúcim sa motívom
poviedok obyvateľov Túristvándi, pretože tieto historické činitele podľa
nich dodnes vplývajú na mentalitu ľudí. Niektorí členovia obecného zastu-
piteľstva práve tým vysvetľujú, prečo sú obyvatelia obce menej podnikaví.
Jeden z nich sa vyjadril takto: „V dobe roľníckych družstiev ľuďom vždy po-
vedali, kam práve majú ísť, čo majú robiť. Predtým tu bol barón Kende –
sedliakov tu bolo veľmi málo – a služobníkom vždy povedali, kam majú ísť,
čo majú robiť. Po páde totality došlo k spoločenským zmenám a ľuďom už
nehovorili, čo majú robiť. Buď sa dovtípi, čo robiť, alebo sa jednoducho
nechá unášať. A tejto vrstve ľudí – ktorých história sa odvíja od sveta roľ-
níckych družstiev a predchádzajúceho sveta panstiev – nemá kto povedať,
čo má robiť. Alebo ak im aj povedia, oni to robiť nechcú.

o prežívaní dedičnej služobníckej mentality hovorí na základe svojho vý-
skumu v jednej statkárskej obci Katalin Tausz nasledovne: „obavy riskovať
a snaha o bezpečie sú dodnes hlboko zakorenené v myslení niekdajších ná-
denníkov, funguje ako hlavná organizačná a riadiaca hodnota ich životného
štýlu. […] Pracovali vždy ako ruky – nohy cudzích ľudí, hľadeli na nich ako
na ľudí, ktorí nie sú schopní riadiť sami seba […]” Aj nedostatok mobility
spája Tausz s nádenníctvom. Argumentuje tým, že nádenníci mali postarané
o minimálne živobytie, ak dobre slúžili, mohli po celý svoj život zostať vo svo-
jej dedine, nežiadalo sa im nikam chodiť, „zapustili korene vo svojej práci”,
a táto mentalita naďalej prežívala. (Mátyus–Tausz, 1984:129–130)

Zloženie obyvateľov obce sa v priebehu posledných šesťdesiatich rokov
značne zmenilo, čo nás núti opatrne vnímať presvedčovaciu silu historic-
kých faktorov. Aj naše pozorovania však podporujú skutočnosť, že vôľa
miestneho obyvateľstva osamostatniť sa je veľmi nízka, miestni obyvatelia
riadia len polovicu súkromných a rodinných podnikaní v obci, a ani jednu
z firiem, ktorá vytvára pracovné miesta.

„človek tu, na vidieku vyskúša všetko.”

Z hľadiska obživy môžeme obyvateľstvo rozdeliť na dve väčšie skupiny: k
menšine patria tí, ktorí majú stále zamestnanie (14%), viac ako polovica
obyvateľstva je však nezamestnaná alebo neaktívna.18 Pri prieskume úda-
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18 Zdroj: Sčítanie obyvateľov v roku 2001.
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19 V štatistických údajoch sa neobjavuje tých približne desať rodín, ktoré hlavne, ale nie vý-
lučne zaoberajú poľnohospodárskou produkciou.

20 Po spoločenských zmenách sa hromadne prepúšťaní ľudia v celej krajine, unikajúc pre
nezamestnanosťou dali vyhlásiť za čiastočných invalidných dôchodcov, pretože to zname-
nalo istý príjem. o tomto jave referujú mnohí (pozri medzi inými Simonyi, 1995). V regióne
Tiszahátu je pomer invalidných dôchodcov tiež veľmi vysoký, podľa jedného z tunajších
lekárov boli príčinou ich odchodu na invalidný dôchodok srdcovo-cievne choroby, ale vy-
skytujú sa aj pľúcne choroby, astma, reumatické a ortopedické ochorenia. Markantnú sku-
pinu tvoria osoby s psychiatrickými problémami. Pravdepodobne bolo medzi nimi veľa
takých, ktorý si invaliditu vybrali ako únikovú cestu, avšak tento stav doživotne obme-
dzuje ich možnosti.

21 Termín rodinné podnikanie používam v neoficiálnom zmysle.

jov zamestnanosti v Túristvándi vynikne, že nezamestnanosť postihuje
najmä mužov a v porovnaní s mikroregiónom Fehérgyarmat vidíme, že kým
pomer neaktívnych zárobkovo činných a vyživovaných na miestnej a regio-
nálnej úrovni je zhruba rovnaký, pomer zamestnaných je oveľa nižší a počet
nezamestnaných je oveľa vyšší v Túristvándi ako v samotnom regióne. Väč-
šina zamestnaných, takmer 60% pracuje v odvetví služieb, ostatní v prie-
mysle. Napriek tomu, že ústup poľnohospodárstva a rozkvet služieb
vyhovuje celoštátnej tendencii vývoja, v Túristvándi nastali v poľnohospo-
dárskom sektore drastické zmeny: kým v roku 1980 pracovalo vyše 60%
zamestnaných v poľnohospodárskom sektore (spolu so zamestnancami
v pridruženej priemyselnej výrobe), údaje sčítania obyvateľov z roku 2001
hovoria o tom, že v poľnohospodárstve pracovala jedna osoba.19

Podľa štatistických údajov je teda z práceschopných obyvateľov obce Tú-
ristvándi aktívna len štvrtina. Sú zamestnaní v samospráve obce, sú maji-
teľmi a zamestnancami obchodných a pohostinných jednotiek, patria medzi
nich občania, ktorí si z finančných dôvodov berú deti z detských domovov
do pestúnskej starostlivosti a do tejto kategórie patrí aj veľká časť poľno-
hospodárov. Faktom zostáva, že aj v pracovne aktívnych rodinách často na-
chádzame osoby na invalidnom dôchodku alebo neaktívnych z iného
dôvodu. Vo viacerých rodinách sme postrehli, že muži z rôznych zdravot-
ných dôvodov odišli v deväťdesiatych rokoch do invalidného dôchodku.20

Nakoľko však nie sú v plnej miere práceneschopní, sa – pod menom svojho
rodinného príslušníka – pustili do rodinného podnikania21 a pôsobia v po-
hostinstve, v obchode alebo vykonávajú ľahšie poľnohospodárske práce.
Pracujú teda fakticky ako pomocná sila podnikania, z hľadiska štatistiky
sú však neaktívni.



obyvatelia Túristvándi zapĺňajú len polovicu pracovných miest v obci,
pracuje tu presne toľko dochádzajúcich, ako miestnych obyvateľov.22 To
znamená, že v obci je dopyt po pracovnej sile dvojnásobný v porovnaní s
tým, koľko pracujúcich obec vyprodukuje, t.j. napriek nezamestnanosti je
v obci nedostatok pracovných síl.23 Tu sa opäť stretávame s problematikou
nízkej vzdelanosti, pretože nezaplnené úradnícke alebo pedagogické pra-
covné miesta si vyžadujú vyššie vzdelanie.

Typickou stratégiou existencie v Túristvándi je stratégia „stáť na via-
cerých nohách”. V lepšom prípade má jeden člen rodiny isté zamestnanie a
plat, okrem toho sa venujú aj poľnohospodárstvu alebo pohostinstvu, resp.
v pestúnskej starostlivosti vychovávajú deti z detských domovov. Tí, ktorí
dokážu využiť vyššie uvedené možnosti, patrí medzi tých šťastnejších, ale
dokážu vyžiť len vďaka tejto rôznorodej činnosti. Stratégii ich existencie sa
budeme neskôr podrobne venovať.

Rodiny patriace do druhej skupiny bez stáleho príjmu, sa pokúšajú vyžiť
z viacerých zdrojov, okrem poberania rôznych sociálnych príspevkov vyko-
návajú verejnoprospešnú prácu, alebo prácu načierno. Medzi osobami od-
kázanými na sociálnu sieť a na verejnoprospešné práce samosprávy
nachádzame veľa Rómov,24 spomedzi ktorých niekoľkí pestujú v rámci so-
ciálneho pôdneho programu uhorky. 

obyvatelia Túristvándi nehovoria o etnických konfliktoch, a ani my
sami sme ich príznaky nepostrehli. Panuje všeobecný názor: je jedno, odkiaľ
človek pochádza, podstatné je, či je poctivý alebo nie. Rómovia si nesťažujú:
„Tu v obci cigánske deti neodstrkávajú. Mladí spolu tiež dobre vychádzajú.
Je tu veľa zmiešaných manželstiev”. Na otázku, aký postoj zaujímajú Ma-
ďari voči Rómom, odpovedal člen menšinovej samosprávy nasledovne: „Ne-
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22 Zdroj: databáza T-Star, 2004.
23 Podľa Pála Juhásza v prípade malých obcí má skutočnosť, že napriek nedostatku pracov-

ných síl nastane ich prebytok racionálne vysvetlenie. Príčinou tohto na prvý pohľad proti -
rečivého javu je, že čím je trh menší, tým menšia je pravdepodobnosť, že sa ponuka a dopyt
stretnú. (Juhász, 2005) Napríklad, ak sa uvoľní miesto učiteľa, nie je isté, že odborník s
príslušným vzdelaním žijúci v obci je práve k dispozícii; možno je doma s malým dieťaťom,
alebo je zamestnaný inde. Je málo pravdepodobné, že na takomto malom trhu sa v danom
okamihu stretne dopytujúca sa a ponúkajúca strana.

24 Pomenovanie Cigán používam ako synonymu výrazu Róm, pretože je to interná kategória,
ktorú používajú na pomenovanie seba samých. V Túristvánde pri sčítaní obyvateľov
v roku 2001 sa 34 hlásili k rómskej národnosti, pri voľbách do menšinovej samosprávy sa
nechalo zaevidovať 39 osôb a 36 ich volilo. Tieto čísla sa však veľmi líšia od údajov vedú-
ceho Cigánskej menšinovej samosprávy, podľa ktorého žije v obci 198 Rómov.



môžem povedať, že zlý. To, že niekto niekomu čosi závidí, je v každom, nie-
len v Rómoch. To bude vždy. Ale nemôžem povedať, že Maďari sú zlí. Ak si
to človek zaslúži, vážia si ho, nehľadia naňho zhora.” V Túristvándi posti-
huje nezamestnanosť a chudoba nielen Cigánov, ale aj Maďarov, netvorí
teda etnický a sociálny zlom miestneho spoločenstva.

Nezamestnaní sa pretekajú v získavaní verejnoprospešných pracovných
miest ponúkaných samosprávou obce – táto práca vynáša viac, ako sociálna
podpora. Príjem o niečo presahujúci minimálnu mzdu je však len dočasný
a preto sa nemôžu zrieknuť ani príjmov z práce načierno. Zdroj obživy svojej
rodiny charakterizovala jedna mladá žena nasledujúcim spôsobom: „Za-
mestnali ho (manžela) na šesť hodín vo verejnoprospešných. Príspevok v ne-
zamestnanosti závisí od toho, či má potrebný počet dní. Neviem, koľko ich
treba. Ak ich má dosť, príspevok dostane, ak nie, prináleží mu len sociálna
podpora, tá je 18 tisíc forintov. Tak žijeme z toho, z môjho materského prí-
spevku a z rodinných prídavkov. V lete zvykol omietať domy zvonka i
zvnútra, ale to tiež nie je vždy, len zriedka. Je to síce dobré, lebo nám to po-
môže, hlavne teraz, keď mám na krku tento účet za elektrinu, ale teraz práve
nemá žiadnu prácu, „nefušuje”, ako zvykne hovoriť.” Prednosťou „fušova-
nia”, t.j. práce načierno je, že ju robia, keď je to potrebné a kedykoľvek ju
môžu nechať. Má to však aj svoje nemalé riziká. Rómsky muž v strednom
veku to sformuloval takto: „Vyskytnú sa takéto, musia ich aj robiť, aby si
vylepšili ten malý príjem. Ale stalo sa aj také, že popri sociálnej podpore
odišiel pracovať načierno, ale oznámili to a podporu mu zobrali (sociálnu
podporu). To je neprajnosť ľudí.” Závažnosť problému zvyšuje aj fakt, že
veľká časť nezamestnaných je imobilná, do iných obcí odchádza pracovať
necelých 8%25 práceschopného obyvateľstva. „Práca nie je ani vo Fehérgy-
armate, aj tam prepúšťajú a ponechávajú si zamestnancov, ktorí tam pô-
sobia už niekoľko rokov. Určite nebudú potrebovať človeka, ktorého treba
zaučiť, veď to trvá celý mesiac. Neoplatí sa. Radšej vezme toho, ktorý tam
už pracoval. Ak nevie pracovať v úrade, dostáva tých 18 tisíc forintov” –
povedal muž, ktorého sme už vyššie citovali.

Faktom zostáva, že možnosti zamestnania sa neobmedzuje len imobilita
nezamestnaných. Dochádzanie do Fehérgyarmatu je pre obyvateľov vzdia-
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25 7,57%. V roku 2001 bol počet obyvateľov 791, z čoho počet starších občanov a detí bolo 210
osôb. obyvateľov v aktívnom veku teda bolo 581, spomedzi ktorých 44 dochádzali za prá-
cou do iných obcí. (Zdroj: Údaje sčítania obyvateľov 2001.)



lenejších dedín takmer nemožné. Vďaka vysokej ponuke pracovných síl do-
vážajú podniky zamestnancov len z okruhu 15–20 kilometrov. Z Túri-
stvándi a okolia nedovážajú zamestnancov ani do jedného závodu či
fabriky. Je to veľmi nepriaznivá zmena aj z toho hľadiska, že tento región
bol vždy producentom pracovných síl, nikdy tu nebol dostatok pracovných
miest a do veľkých priemyselných centier (Budapešť, Tatabánya, Miskolc
atď.) vždy dochádzali tisícky pracovných síl. Po krachu priemyslu boli však
nútení vrátiť sa do rodnej obce a väčšina z nich je odvtedy trvalo nezamest-
naná.26 Pre nekvalifikovanú pracovnú silu teda v dôsledku nedostatku pra-
covných príležitostí zostáva možnosť dotovaného zamestnania závisiaceho
od obmedzených možností samosprávy a ani zďaleka nie je uspokojivým
riešením.

„je smutné, že samospráva nemá zdroje na to, aby
mohla zamestnávať viac ľudí.”

Úlohu roľníckeho družstva ako zamestnávateľa prevzala aj v Túristvándi
obecná samospráva a stala sa tak najväčším zamestnávateľom obce. Úrad
má síce len troch stálych zamestnancov, avšak v inštitúciách spravovaných
samosprávou (teledom, denný stacionár pre dôchodcov, domáci ošetrovate-
lia, služba pre deti, škola, materská škola) pracujú mnohí. Počet zamest-
nancov sa samospráva snaží všemožne zachovať, ba dokonca zvýšiť, preto
chýbajúce finančné zdroje a zachovanie pracovných miest svojich zamest-
nancov sa snaží zabezpečiť z iných zdrojov27 (žiadosti o finančný príspevok,
dotácie). Ak je to potrebné, jedna osoba zastáva viac funkcií „podľa toho, čo
je práve potrebné”. Takouto sezónnou prácou je napríklad post správcu
mlyna, ktorý je otvorený len v lete. Mladší mlynár pracuje v zime ako kurič,
tieto dve práce sa teda navzájom dopĺňajú. Správca samosprávnych inšti-
túcií – a zástupca starostu v jednej osobe – pracuje tiež v podobnom pra-
covnom režime, pomáha všade, kde ho potrebujú. Tieto kombinované

54

26 o podobných hromadných návratoch referuje Borsos a spol. na základe svojich skúseností
získaných počas prieskumu v Ököritófülöpe začiatkom deväťdesiatych rokov. (Borsos–
Csite–Hella–Kovács–Letenyei 1999; pozri tiež Rácz, 2005:554)

27 Vďaka dotáciám verejnoprospešných, resp. verejných prác financujú aj pracovné miesta
časti zamestnancov samosprávy.



pracovné náplne sú nútenou, avšak nápaditou možnosťou vytvárania pra-
covných miest aj pri nedostatku finančných zdrojov.

Teledom zriadili spoločne s obcou Szatmárcseke v roku 1999 z financií
získaných v tendri vypísanom centrom práce. Neskôr sa však rozhodli od
Szatmárcseke odtrhnúť – obce nikdy nespájali ani správne ani inštitucio-
nálne vzťahy – a tak v roku 2003 založili verejnú spoločnosť Za pozdvihnu-
tie Túristvándi (Túristvándi Felemelkedéséért Kht.) a teledom prešiel do
vlastníctva samosprávy. organizácia zaoberajúca sa sledovaním možností
uchádzania sa o dotácie a vypracovaním projektov má dvoch zamestnancov,
ku ktorým sa nedávno pripojil odborník pre marketing. Za sedem rokov
prevádzky teledomu tu získalo kvalifikáciu viac ako päťsto osôb. Realizo-
vali tu napríklad kurzy vidieckej turistiky, aranžovania kvetov, účtov-
níctva, počítačovej techniky i kurz administrátora teledomu. Uskutočnili
sa tu aj náročnejšie vzdelávacie programy, napríklad v spolupráci s Gym-
náziom Ádáma Vaya v Baktalórántháze zorganizovali gymnaziálne štú-
dium. Prvý ročník maturoval v roku 2005. Do programu sa zapojilo 32
obyvateľov obce. V teledome sa nachádza aj mládežnícka samospráva,
ktorú riadi mládežnícky pracovník so vzdelaním v odbore andragogiky a
osvety. organizuje pre mladých filmový klub, krúžok priateľov umenia a
dramatický krúžok a v organizačnej oblasti pomáha aj vo vzdelávaní a kur-
zov pre dospelých.

Najdôležitejšou zásadou vedenia obce je autonómia: v prípade samo-
správy, školy, materskej školy i teledomu už odzneli argumenty, že obec
bude úspešná a silná len ak bude mať samostatné inštitúcie a keď obyva-
telia nebudú chcieť opustiť dedinu. Situácia je však taká, že kým sa obec
snaží zo všetkých síl zachovať svoje inštitúcie a vytvárať pracovné miesta
v záujme zníženia nezamestnanosti, na väčšine pracovných miest úradu
nepracujú miestni, ale dochádzajúci zamestnanci. V tejto situácii môžeme
argumentovať nízkou úrovňou vzdelanosti len sčasti, pretože vieme, že
mladí kvalifikovaní ľudia zvyčajne obec opúšťajú. Toto dáva tušiť, že
k udržaniu kvalifikovaných pracovných síl nestačí len vytvoriť pracovné
miesta v úzkom zmysle slova, musí byť príťažlivé aj okolie v širšom zmysle
slova (dostupnosť obce, infraštruktúra, inštitúcie, možnosti kultúrneho vy-
žitia).

Popri vytváraní pracovných miest pre kvalifikované pracovné sily sa od
samosprávy očakáva aj riešenie situácie nekvalifikovaných uchádzačov
o zamestnanie. V záujme toho samospráva využíva všetky príležitosti uchá-
dzať sa o štátne dotácie v záujme dočasného zamestnávania v rámci pro-
gramov verejnoprospešných prác. Ako uviedla starostka obce, v inštitúciách
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samosprávy zamestnávajú 28–30 stálych zamestnancov a dočasne v prie-
mere 50–60 osôb.28 Zamestnanec samosprávy nám o výbere verejnopros-
pešných pracovníkov povedal: „Medzi nezamestnanými niet takého, ktorý
by nedostával žiaden príjem. Dedina je malá, každý vie, kto potrebuje prácu
najviac. Pani starostka sa snaží zamestnávať takých, ktorí ešte prácu ne-
mali, alebo boli zamestnaní krátko. Robí to v záujme toho, aby mali odpra-
covanú dobu potrebnú k oprávneniu na sociálne dávky. Pri výbere zohráva
úlohu aj to, kto nepracoval dlhšiu dobu, alebo kto nemal pracovný pomer
potrebný k oprávneniu na sociálne dávky.”29 Napriek tomu, že sa samo-
správa snaží konať náležite, v takýchto veciach zrejme nikdy nemožno vy-
hovieť každému. Mnohí chápu skutočnosť, že tzv. vypadnú z verejno -
prospešných prác, ako osobnú ujmu a situácia je podobná aj v prípade fi-
nančnej podpory. Je tomu tak napriek tomu, že sa mnohí zúčastňujú ve-
rejnoprospešných prác a dostávajú od samosprávy podporu určitého typu.30

„program intenzívneho pestovania uhoriek sa v tomto
roku stal referenčným programom.”

okrem finančnej podpory, verejnoprospešných prác a prác vo verejnom zá-
ujme chce zmierniť problém nezamestnanosti sociálnym pôdnym progra-
mom. Sociálny pôdny program funguje v Túristvándi do roku 1997,
zúčastniť sa ho môžu ľudia na to odkázaní, ale vo všeobecnosti „nikoho, kto
sa prihlási, nepošlú preč”. Spočiatku poskytovali v rámci programu dotácie
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28 Podľa štatistiky Štátnej služby zamestnanosti bol v roku 2006 počet obyvateľov Túri-
stvándu v aktívnom veku 468 osôb. Nemáme presné údaje o tom, ako často sa ten-ktorý
nezamestnaný dostane k verejnoprospešnej práci, resp. čo v jednotlivých prípadoch zna-
mená dočasné zamestnanie.

29 Podmienkou oprávnenia na príspevok pri hľadaní zamestnania (predtým: v nezamestna-
nosti) je minimálna doba zamestnanosti (365 dní v predchádzajúcich štyroch rokoch). Päť
dní zamestnania zabezpečuje jeden deň príspevku. V prvej fáze jeho poskytovania je suma
príspevku 60% priemernej mzdy, v druhej fáze 60% minimálnej mzdy. Ten, kto si vyčerpá
príspevok, dostáva podporu pri hľadaní zamestnania. osoba, ktorá sa počas poskytovania
finančnej pomoci pri hľadaní zamestnania prácu nenájde, stane sa sociálnym zákazníkom
samospráv a dostáva pravidelnú podporu. Jednou z podmienok prideľovania tejto podpory
je účasť na verejných prácach. (Podrobné informácie o finančných príspevkoch pre osoby
hľadajúce si zamestnanie poskytuje stránka Štátnej služby zamestnanosti: www.afsz.hu)

30 V roku 2004 bol priemerný počet osôb poberajúcich pravidelnú sociálnu podporu 83, počet
osôb, ktorým bola samosprávou poskytnutá iná pomoc v núdzi (finančná alebo naturálna)
bol 289. (Zdroj: T-Star, 2004.) Z údajov nevychádza najavo, aké bolo zloženie skupiny pod-
porovaných, t.j. nakoľko je okruh osôb poberajúcich podporu stály, resp. premenlivý.



k obrábaniu prídomovej záhradky a k chovu hovädzieho dobytka. Tieto čin-
nosti v roku 1999 rozšírili o služobný podprogram: samospráva zakúpila
malý traktor, ktorý mohli účastníci programu používať za zvýhodnených
podmienok. (Nagyné–Varga, 2006:26–29) Za účelom pastvy dobytka si sa-
mospráva prenajala 200–300 hektárové pastviny vo vlastníctve Národného
parku Hortobágy. Chov dobytka bol úspešný až do času, kým spoločnosť
Nutricia z Nyíregyházy nezlikvidovala výkup mlieka v obci. Samospráva
teda odkúpila budovu a prostriedky používané k výkupu mlieka a začala
sama organizovať výkup. Ľudia však kvôli nízkym výkupným cenám stra-
tili dôveru v túto inštitúciu. Samospráva uzatvorila zmluvu so závodom na
výrobu syrov v obci Penészlek, avšak aj táto forma odbytu po dvoch rokoch
zlyhala, a obyvatelia Túristvándi začali svoje kravy predávať.

V roku 2002 rozbehol intenzívny program pestovania zeleniny, v rámci
ktorého prebieha dotované pestovanie uhoriek. od roku 2005 patrí k prog -
ramu aj komplexný kurz za účelom, aby si účastníci osvojili schopnosti
potrebné k osamostatneniu sa. (Nagyné–Varga, 2006:26–29) Podľa vedú-
ceho sociálneho pôdneho programu „pestovanie uhoriek znamená pre za-
pojené rodiny trojmesačnú intenzívnu prácu a ak sú všetky podmienky
optimálne, 400 metrov uhoriek prinesie pre každú z rodín 120–150 tisíc fo-
rintov čistého zisku. Náklady – vďaka štátnej dotácii – znáša samospráva
a taktiež zabezpečuje odbyt zeleniny. od vlaňajšieho roka prináleží pesto-
vateľom 60% príjmu z predaja (predtým to bolo 50%). Do programu sa za-
pájajú aj zamestnanci samosprávy vykonávajúci verejnoprospešné práce;
v roku 2006 až 29 z nich pomáhali v práci účastníkom sociálneho pôdneho
programu. Pani starostka považuje za veľký pokrok skutočnosť, že sú ro-
diny, ktoré sa dokázali osamostatniť: „Máme aj rodiny, spolu je ich päť–
šesť, ktoré sa pustili do samostatného pestovania – sú medzi nimi aj
cigánske rodiny –, pre ne zabezpečujeme prostriedky. Máme motorový po-
strekovač, zvyknú si ho zdarma požičať. Tí, ktorí sa osamostatnili, si za tie
jeden–dva roky, ktoré u nás strávili, osvojili spôsob pestovania a zrejme
predpokladajú, že dosiahnu vyšší zisk, ak budú celkom samostatní.”

Program intenzívneho pestovania uhoriek sa v roku 2006 stal referenč-
ným. „To znamená, že z nášho regiónu i z iných častí krajiny pozveme sem,
k nám pracovníkov sociálneho pôdneho programu a prezentujeme im našu
prácu.” Do sociálneho pôdneho programu sa podarilo zapojiť aj sedem–osem
rómskych rodín, spomedzi ktorých sa jedna–dve osamostatnili – práve toto
je deklarovaným cieľom programu. Mladý pár, ktorý vidí svoju budúcnosť
v poľnohospodárstve: „Toto je naše vlastné. V prvom roku sme to skúšali so
samosprávou, ale nebolo to dobré. Nebolo uhoriek a aj pôda bola ďaleko.
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Mne sa to doma viac oplatí, a lepšie to aj vynáša. […] Uhorky vynášajú naj-
lepšie. Pestujeme uhorky už piatu sezónu. Ak je počasie dobré, každý vypes-
tovaný meter nám prinesie priemerne 1000–1500 forintov na meter. Úrodu
predáme, na budúci rok si odložím len na osivo. Mám 400 metrov uhoriek,
vynesie mi to pravdepodobne 400 tisíc forintov.”

Väčšina sa však osamostatniť nedokáže, programu sa zúčastňujú najmä
preto, aby si privyrobili. Sú to tí, ktorí si túto formu pestovania vybrali vy-
slovene preto, lebo riziko trhu na seba preberá samospráva. Peniaze zís -
kané pestovaním uhoriek zmierňujú každodenné existenčné problémy:
žena v stredných rokoch nám porozprávala, že príjem z uhoriek si síce od-
ložiť nemohla, ale „aspoň som si nemusela požičať”. Podľa nej je veľmi
dobré, že samospráva sadí aj postrekuje, „my s tým máme len toľko roboty,
že to musíme obrať”.

„nikdy sme to nerobili pre peniaze.”

Pestúnstvo rozširujúce sa v Túristvándi od 60-tych rokov minulého storočia
môžeme chápať ako stratégiu obživy podobne, ako je tomu v prípade sociál-
neho pôdneho programu, či podnikania v oblasti cestovného ruchu. Pestún-
stvo zohrávalo dôležitú úlohu v existencii rodiny, kde ženy nepracovali,
resp. nevedeli sa zamestnať a zostali doma s deťmi. Nie je tomu inak ani
dnes. Žena, ktorá so svojím manželom za posledných dvadsať rokov vycho-
vala 17 detí, spomína: „Keď som sa vydala, nebolo nič, krátko som pracovala
v priemyselnom družstve, ale aj to sa rozpadlo a tak som sa zamyslela – pre-
tože tu bolo niekoľko pestúnskych rodín –, že aj ja mám vlastné deti, ktoré
sú ešte malé, aj tak od nich nemôžem odísť pracovať, a tak som sa stala pes -
túnkou prvého dieťaťa.”

Druhá žena sa po ukončení materskej dovolenky stala nezamestnanou
a mala príležitosť absolvovať pestúnsky kurz. Zúčastnila sa kurzu, neskôr
by síce bola dostala prácu, ale keby si nebola vzala dieťa do pestúnskej sta-
rostlivosti, vypadla by z pestúnskej siete a to nechcela. Tak sa k nej dostalo
prvé dieťa. Príbehy sa navzájom podobajú; mnohí sa do výchovy detí pustili
z existenčných dôvodov. To však neznamená, že pestúnstvo môže byť vy-
konávané bez lásky k deťom, zmyslu pre povinnosť a schopností, že by bolo
výlučne spôsobom získavania peňazí. Mnohí jednoznačne odmietajú tvrde-
nie, že sa na pestúnstvo dali kvôli vyššiemu príjmu, ba čo viac: takýto názor
považujú vyslovene za urážku.

„Nikdy sme to nerobili pre peniaze, nikdy! To nech mi nikto netvrdí! Mi-
niem na deti troj- až štvornásobok toho, čo na ne dostanem. Bolo s nimi
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veľmi veľa roboty – to vie posúdiť len ten, kto to robil.” Zdá sa, že ľudia ťažko
akceptujú fakt, že v rozhodnutí o osvojení a výchove dieťaťa zohráva popri
láske k deťom, sústrasti a túžby pomáhať svoju úlohu aj finančné hľadisko.
Zásada, podľa ktorej dieťa nie je tovarom tabuizuje finančnú stránku pes -
túnskej starostlivosti a toto protirečenie len zosilňujú úzke väzby, ktoré sa
časom vytvárajú. o vzniku inštitúcie pestúnskej starostlivosti sme si vy-
počuli množstvo príbehov, k ich rozšíreniu prispela podľa mnohých aj sku-
točnosť, že Túristvándi je tolerantnou a otvorenou obcou. „Určite v tom
zohráva úlohu aj to, že miestni sa navzájom pre toto neohovárali a ani deti
nevyvrhli zo spoločenstva obce. Toto dokazuje aj skutočnosť, že mnohé z tých -
to detí sa tu usadilo a iné sem dodnes prichádzajú domov. Nikto im nevy-
hadzuje na oči, že boli v domove. Je tu veľa z tohto hľadiska zmiešaných
manželstiev, nikto z dediny na ne nehľadí krivým okom, väčšinou tu zostá-
vajú dievčatá”– hovorí jedna pestúnka.

Vypočuli sme si aj príbeh, podľa ktorého sa pestúnstvo v Túristvánde
rozbiehalo organizovane v záujme zvýšenia počtu obyvateľov v šesťdesia-
tych rokoch minulého storočia. Táto verzia je nepravdepodobná okrem
iného aj preto, lebo počet obyvateľov obce sa začal znižovať až v sedemde-
siatych rokoch.31 Vysvetlenie v duchu záchrany obce podľa nášho názoru
poukazuje na to, že tunajší obyvatelia sa zaoberajú otázkou osudu a bu-
dúcnosti obce. Výchova detí z detských domovov je mimochodom dobrým
prostriedkom k zvýšeniu počtu obyvateľov obce – napriek tomu, že toto ne-
bolo cieľom, ale dôsledkom tejto práce.

„Žiť a nechať žiť!”

V posledných pätnástich rokoch vzrástol počet podnikaní v Túristvándi o
osem.32 Väčšinu z nich tvoria živnostníci, okrem nich pôsobia v obci štyri
komanditné spoločnosti a jedna právnická osoba. Podnikania zabezpečujú
existenciu svojich majiteľov, nemajú zamestnancov a nie je všeobecným
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31 Podľa údajov sčítania obyvateľov bol počet obyvateľov obce nasledovný: 924 v roku 1949,
1041 v roku 1960, 953 v roku 1970, 878 v roku 1980, 737 v roku 1990. Počet obyvateľov
s trvalým bydliskom v obci bol najvyšší v roku 1960, následne počas nasledujúcich tridsať
rokov klesol o viac ako 300.

32 V roku 2004 evidovali v obci spolu 21 podnikaní, z toho 16 živnostníkov. (Zdroj: štatistika
samosprávy.)
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javom ani to, že by podnikanie uživilo celú rodinu, väčšinou je rodina nú-
tená vykonávať ďalšiu zárobkovú činnosť.

Jedným z prvých podnikaní v obci bola píla založená v roku 1992 piatimi
osobami, ktorí si stroje odkúpili od roľníckeho družstva. Podnik začas cel-
kom dobre fungoval, vyrábali najmä dyhy a debny, ich najväčším odbyti-
skom bol závod na výrobu nábytku v Újkígyósi. „Pracovať sme vedeli.
Darmo sme mali také staré stroje, aj tak sme dokázali exportovať do šty-
roch–piatich krajín.” Problém podľa názoru jedného z majiteľov vznikol
v dôsledku toho, že nemali kapitál na investovanie a rozvíjanie podniku,
resp. „podaktorým chýbala ochota priniesť obeť pre podnik”. Po tom, ako
jeden z majiteľov ochorel, sa členovia spoločnosti rozišli. Jedna menšia spo-
ločnosť ešte krátko pôsobila, jej majiteľ však v súčasnosti prevádzkuje ob-
chod s darčekmi, v ktorom predáva sčasti vlastnými rukami vyrobený tovar
a sčasti tovar zakúpený od remeselníkov. Malý obchodík však neposkytuje
obživu celej rodine, podnikanie sa – podobne ako cestovný ruch – potýka
s problémom sezónnosti. 

obyvatelia obce často poznamenávajú: je čudné, že väčšina podnikateľov
nepochádza z Túristvándi. Skutočne: vyššie uvedený obchod s darčekmi,
väčšina zariadení cestovného ruchu, penzión ani second hand nie je v ru-
kách pôvodných obyvateľov dediny, ale v rukách prisťahovalcov. Spomedzi
majiteľov troch tunajších obchodov je len jeden miestny. Podľa majiteľov
sa dopyt delí medzi obchodmi, každý z nich má svojich stálych zákazníkov.
Malé obchodíky sú v takejto malej obci v ťažkej situácii, kde len 22% oby-
vateľov má stály príjem. Je to začarovaný kruh: miestni obyvatelia nemajú
dosť vysoký príjem, z ktorého by vedeli žiť vyrovnane na určitej úrovni a
na ktorom by bolo možné založiť ponuku sortimentu. Malé obchody sú teda
nútené držať na sklade málo lacného tovaru, čím sa cena tovaru zvyšuje.
V dôsledku toho obyvatelia malých obcí môžu nakupovať v mieste svojho
bydliska len za vyššie ceny a práve preto, kto len môže odchádza na nákupy
do diskontných predajní v okolí. Malým miestnym obchodíkom zostávajú
len každodenné malé nákupy a imobilní kupujúci, ktorí sú v ťažkej finanč-
nej situácii. Majiteľ spočiatku prosperujúceho second handu vidí príčinu
poklesu svojich príjmov v dovoze lacných odevov zlej kvality z Rumunska
a Ukrajiny. Počas pobytu v obci sme sa aj my sami mohli presvedčiť o tom,
že sa v okolí pohybuje množstvo zahraničných predavačov núkajúcich svoj
tovar. V Túristvándi predávajú najmä Ukrajinci, do jednej dediny chodieva
zvyčajne ten istý predavač, čo je z hľadiska dôvery dôležité pre obe strany.
Ak predavač zbadá na ulici neznámych ľudí, radšej sa schová; bojí sa polície
a udania. Podľa obyvateľov Túristvándi predávanie obnáša čoraz väčšie ri-



ziko, pretože „ich veľmi kontrolujú, len čo začnú predávať, už aj prichádza
polícia”. Pokútni predavači kazia obrat miestnych predajní, pretože ich
lacný tovar – napriek jeho zlej kvalite – chudobní ľudia skôr kúpia, pre kto-
rých zohráva tovar prinášaný spoza hraníc dôležitú úlohu. (Sallai, 2002;
Rácz, 2005:554)

Väčšina podnikateľov považovala za dôležité zdôrazniť, že sa nesnaží
ovládnuť celý trh. Majiteľ jednej z krčiem vysvetlil zásadu „rozdeleného ob-
ratu”. V dedine sú tri krčmy: jedna zatvára skoro a uspokojuje inú vrstvu
zákazníkov, ako Predajňa liehovín, ktorá otvára neskôr a zmrzlináreň Sne-
žienka nie je vyslovene krčmou, funguje aj ako bufet a ponúka svojim zá-
kazníkom jednoduché jedlá: hamburger, hot-dog. Časť hostí Snežienky
prichádza na prehliadku mlyna. Rozličná otváracia doba a odlišný okruh
zákazníkov teda rozdelí zisk medzi troma krčmami. Hlavnou zásadou –
ktorá, zdá sa (až na jednu–dve výnimky) charakterizuje podnikateľov Tú-
ristvándi – je teda, ako nám to povedal jeden majiteľ pohostinstva: „žiť a
nechať žiť”. V zmysle tejto zásady si nikto nemôže dovoliť ovládnuť trh,
účastníci si trh rozdelia. Podnikatelia zdôrazňujú, že pre obec je charakte-
ristické mierové spolunažívanie podnikaní, ktoré každému zabezpečí nie
bohatú, ale prijateľnú existenciu.

Zásada „žiť a nechať žiť” sa uplatňuje aj v kruhoch podnikateľov v ces-
tovnom ruchu, ktorí tiež hlásajú potrebu zladiť svoje činnosti. Miestni pre-
vádzkujú svoje ubytovacie zariadenia v kombinácii s inými zárobkovými
činnosťami. Je tu len jediné podnikanie – patrí do kategórie penziónov –,
ktoré má aj zamestnancov a má vyššiu návštevnosť. Pre poskytovateľov
ubytovania je charakteristické – tak, ako pre každého iného v obci –, že zí-
skavajú príjem z viacerých činností, veď v súčasnosti ešte nedokážu vyžiť
len z tejto činnosti. Väčšinou už v minulosti skúšali rôzne zárobkové čin-
nosti a sú medzi nimi aj takí, ktorí aj v súčasnosti vykonávajú viac zamest-
naní. Majiteľ najnovšieho hostinca Király (postavený v roku 2005) je
dobrým príkladom vytrvalého a novátorského podnikateľa: už od začiatku
90-tych rokov prevádzkuje predajňu zmrzliny, neskôr si otvoril kvetinár-
stvo. Pred zahájením vlastného podnikania pracoval v pohostinstve, neskôr
sa osamostatnil. „K tomu, aby sa človek odvážil podnikať, musí opustiť svoje
zaužívané prostredie. […] Ja som prišiel na to, prečo by som zarábal peniaze
pre iných, ak môžem zarábať pre seba?” V súčasnej dobe ako osamelá matka
troch detí riadi dve podnikania a má nevyčerpateľné množstvo nových plá-
nov a nápadov, ktorým bráni v realizácii len nedostatok kapitálu. Spomedzi
menších ubytovacích zariadení majú pomerne značný obrat štyri zariade-
nia, tri z nich, otvorené v rovnakom čase držia spolu. Myšlienkou, aby sa
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spolu uchádzali o finančný príspevok, vyhľadal ďalšie dve rodiny majiteľ
ubytovacieho zariadenia Túr-Party a ich projekt bol úspešný. „Dovtedy by
sme si ani neboli pomysleli, že o naše okolie sa zaujímajú aj ľudia žijúci
inde, vyššie, v mestách. A tak sme sa uchádzali o príspevok.” Spomínané tri
ubikácie boli vybudované v dvoch etapách: najprv ich postavili a neskôr
rozšírili a zmodernizovali.

Cestovný ruch je zrejme stratégiou úniku vpred, veď podnikavé rodiny
lipnúce na svojej obci, ktoré toho už mnoho preskákali, vidia možnosť dlho-
dobej prosperity práve v rozvoji cestovného ruchu.

Napriek tomu, že tento proces je len v začiatkoch, veď aj najstarší pen-
zión v obci má len šesť–sedem rokov, naskytá sa otázka: koľko penziónov
je schopná uživiť takáto obec? V roku 2006 bolo totiž vybudované ôsme uby-
tovacie zariadenie – tiež z finančnej dotácie. Neprekoná ponuka dopyt? Kde
je ten rovnovážny stav, keď – ako to sformuloval jeden z podnikateľov v po-
hostinstve – „každý bude mať toľko hostí, s koľkými počíta”, a keď každý
„bude hrať podľa pravidiel”? Tento citlivý bod sa nenachádza ľahko a ku
konfliktom prispieva aj skutočnosť, že v takejto malej dedine vyjde všetko
najavo. Súčasne však práve veľkosť komunity môže byť kľúčom k získaniu
rovnovážneho stavu, pretože v menších komunitách je spoločenská kontrola
oveľa účinnejšia ako vo väčšom spoločenstve. (olson, [1987], 2006) To zna-
mená, že spoločenské sankcie môžu prinútiť podnikateľov k spolupráci. Ak
totiž niekto nie je ochotný „hrať podľa pravidiel”, členovia spoločenstva
(v užšom slova zmysle podnikatelia) separujú. Jedinec musí zvážiť, čo sa
viac oplatí: mať podiel z výhod, ktoré poskytuje sieť kontaktov – napríklad
medzi penziónmi –, alebo pracovať sám a nemusieť sa prispôsobovať, či pri-
nášať prípadné obete. Formovanie kolektívneho konania je dobre postreh-
nuteľné medzi majiteľmi penziónov v Túristvándi. Niektorí z nich si už
dávno uvedomili: ak svoje činnosti zosúladia, bude sa im dariť viac. Nebolo
to, samozrejme, ľahké, boli tu rôzne pokusy jedincov, až prevádzkovatelia
troch ubytovacích zariadení, ktoré zahájili svoju činnosť spoločne, prišli na
to, že sa oplatí skoordinovať svoje činnosti. Každý z troch penziónov si vy-
tvoril iný profil: kým sa zariadenie Túr-Party špecializovalo na ubytovanie
detí a školských skupín, druhá ubikácia je schopná ubytovať menšie sku-
piny a rodiny, a Penzión Erdő-Széli (Na kraji lesa) bol vytvorený tak, aby
sa tu mohlo ubytovať naraz aj niekoľko väčších rodín.

Penzióny si postupne vytvorili aj rôznu sieť služieb, ktorých prevádzko-
vanie tiež zosúlaďujú. Pečenie lángošov napríklad každý z nich svojim hos-
ťom ponúka, ale v záujme toho, aby nikomu tovar „nezostal na krku”, si
podelia dni pečenia.
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Jeden z majiteľov s úsmevom rozprával o tom, ako sa hostia dokonca
čudujú, keď ich pošlú ku „konkurencii”. Jeden z majiteľov má člny, druhý
kanoe, tretí bicykle, ktoré v súlade s dohodou požičiavajú hosťom všetkých
penziónov. Podnikaví majitelia penziónov majú viacero plánov rozvoja,
ktoré by zabezpečili stálu návštevnosť, a veria, že úmerne rastu konkuren-
cie sa zvýši aj návštevnosť obce. Rodina, ktorá rozbiehala svoje pohostinské
služby medzi prvými, pomýšľa okrem rozvoja vlastného podnikania aj na
uvedenie Túristvándi i celého regiónu na trh, aby dokázali návštevníkom
predstaviť celé okolie. Chodia do rôznych miest na súťaže a výstavy, kde
reprezentujú svoju obec: „Nesieme o našej obci správu, navštevujeme mnohé
miesta krajiny. A práve na týchto miestach sa ľudia dozvedia, že takéto niečo
je tu, v našom okolí.” Táto rodina účinkovala aj v relácii Hlavné námestie
(Főtér), a v rámci nakrúcania v Satmári pohostila, sprevádzala štáb, do-
konca ich povozili aj na kanoe. Sú toho názoru, že takto zlepšujú povesť ce-
lého regiónu: „slúži to obci ku cti”.

okrem súdržnosti uvedených troch podnikateľov existujú v obci aj iné
kooperácie: v jednom penzióne napríklad okrem lángošov pečených v peci
predávajú aj lekvár pripravovaný miestnou obyvateľkou. Začalo sa to ako
láskavosť, a vyšlo najavo, že obchodom získajú obe strany: lángoš i lekvár
idú takto na odbyt lepšie. Ubytovacie zariadenie obce neprevádzkujú len
svoju vzájomnú sieť, ale aj iné vzťahy založené na láskavosti a vzájomnej
výmene. Tieto vzťahy zvyčajne žijú dovtedy, kým obe strany si láskavosti
oplácajú a nevznikne nepomer. Plnenie má svoje nepísané, ale presné pra-
vidlá. okrem snahy dosiahnuť rovnováhu by som však vyzdvihla jeden dô-
ležitý aspekt: domácnosti cestou reciprocity (vzájomnosti) nikdy nedosiah -
nu stav dokonalej rovnováhy. (Sík, 1988:11) Podstatou tejto vzájomnosti je
totiž trvalý záväzok, dlhodobé využívanie a kalkulovateľnosť láskavostí a
výmen. (Sahlins, 1965 id. Sík, 1988:12) Dokonalú rovnováhu by bolo možné
dosiahnuť okamžitým vrátením pomoci a láskavosti, čo sa však zvyčajne
nedeje (a ani nemôže diať), pretože trvalý záväzok je „veľmi podstatným
funkčným prvkom reciprocity”. (Foster, 1967 id. Sík, 1988:23) Majiteľ jed-
ného z penziónov to sformuloval nasledovne: „Je dobré vidieť, že mi má kto
pomôcť. Som v šťastnej situácii, vždy sa nájde niekto, kto mi pomôže. Hovo-
rím o pomoci, a ja sa za ňu snažím revanšovať. Revanšovať sa iným spôso-
bom. Ak mi niekto príde orezať kríky, ja mu dám peniaze, keď ich bude
potrebovať, ak napečieme chlieb alebo lángoš, dám mu, ak navaríme viac
ako potrebujeme, zanesieme z toho rodine. […] Človek za to, samozrejme,
zaplatí, ale nie toľko, ako keby sem niekto prišiel a povedal: päťtisíc. Aj toto
musím zaplatiť, aj to si vyžaduje svoj čas. Pomáha mi veľa ľudí, chvála
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Bohu. Pomôžu, lebo im to vrátim.” Tieto vzťahy niekedy prerastú do trva-
lého zväzku patrón – klient. Pre chudobnejšie rodiny je dobré, ak za vyko-
nané práce (rúbanie stromov, kosenie trávy, atď.) môžu rátať s niekým, na
koho sa môžu obrátiť s prosbou o pomoc. Typické je, že jednotlivé účastníci
týchto vzťahov jednotlivé výpomoci presne evidujú a vracajú skôr či neskôr,
nie vždy v peniazoch, ale napríklad vo forme tovaru či služby.

Podnikatelia teda okrem toho, že sú najväčšími platiteľmi daní v obci,
poskytujú chudobnejším rodinám rôzne príležitostné práce. Typické pre
nich je aj účasť na veciach verejných, väčšina z nich je poslancom obecného
zastupiteľstva a práve oni sú tými, ktorých samospráva môže mobilizovať
v záujme rôznych programov. „Vždy sme vo všetkom až po krk”– hovorí ma-
jiteľ jednej z krčiem. Či už ide o podujatie alebo zbierku na dobrú vec, je to
práve táto úzka vrstva, ktorá dokáže pomôcť nielen finančne, ale aj iným
spôsobom.

„Skúšali sme to s tým aj oným.”

Pre poľnohospodárov Túristvándi je charakteristické to isté, ako pre dote-
raz opísané skupiny: k tomu, aby vyžili, musia stavať na viacerých pilie-
roch. V prípade asi polovice týchto rodín je to manželka, ktorá popri tom,
že pomáha v poľnohospodárskych prácach, má aj stále zamestnanie a pra-
videlný príjem. Viacero poľnohospodársky činných rodín sú zároveň aj pes -
túnmi, iní sa venujú cestovnému ruchu. Väčšina z desiatich rodín, ktoré
obhospodarujú gazdovstvá, ktoré v miestnych pomeroch možno nazvať väč-
šími, sa začalo tejto činnosti venovať na prinavrátených pozemkoch začiat-
kom deväťdesiatych rokov, ako možnosti úniku pred nezamestnanosťou.33

Pred spoločenskými zmenami pracovali viacerí z nich v roľníckom družstve,
ale sú medzi nimi aj takí, ktorí sa predtým poľnohospodárstvu vôbec neve-
novali. Časť farmárov sa v období pred pádom totality zapojila do tzv.
„gebin” systému, čo znamenalo, že roľnícke družstvá „prenajali” stroje alebo
miestnosti svojim zamestnancom. Takýmto spôsobom prevádzkoval nejaký
čas svoju živnosť terajší majiteľ Pohostinstva, a svoje stroje „geboval” aj

64

33 Poľnohospodárstvo, ako únik pred nezamestnanosťou a chudobou sa javilo byť rukolapnou
„stratégiou” aj v iných obciach, ale bez skúseností, bez kapitálu a odbytiska bola táto cesta
pre väčšinu obyvateľov neschodná, obstáli len jeden–dvaja z podnikateľov. (Borsos–Csite–
Hella–Kovács–Letenyei, 1999)



Štátny majetok vo Fehérgyarmate. „Bolo to tak, že sme do stroja tankovali,
platili sme za všetky opravy. Družstvo platilo mzdu len za odrobené, nák -
lady sme znášali my. Ak sa stroj pokazil, museli sme ho dať opraviť. Boli
by sme ho mohli dať opraviť v dielni, ale to bolo dosť drahé. Tak sme si ich
opravovali sami. Je to moja profesia, doniesol som stroj domov. […] Bodaj
by boli tento systém gebines vymysleli skôr! Dalo sa ním zarábať oveľa lep-
šie!” Tí, ktorí sa v tom čase na to dali a „gebovali”, si potom väčšinou v rámci
privatizácie odkúpili prenajímané stroje alebo miestnosti a podnikajú do-
dnes. Veľmi rýchlo prišli na to, aké to je, ak niekto zarába sám pre seba.
Majiteľ Pohostinstva zhrnul proces nasledovne: „Najprv ich prenajali v ge-
bine, ale pýtali takú obrovskú sumu, že sme si ich radšej odkúpili. Život
pekne diktoval, čo kedy prišlo. Príležitosť sme museli využiť rýchlo. Veľmi.
Vo všetkom.” Po zrušení družstva sa mnohí nádejali odškodnením a novým
družstvom. „Likvidácia prebehla v máji roku 1992, ale potom tu založili
nové družstvo. Aj tu to skúšali, mysleli si, že budú mať prácu… Zvolali tak-
mer celú dedinu, našlo sa viac členov družstva, ako keď sme patrili k Sat-
márskej Čeke. Vstúpil aj ten, kto členom družstva nikdy predtým nebol, veril
v družstvo aj ten, kto nemal prácu. Každý musel zaplatiť 9000 forintov, a
opäť si zvolili predsedu družstva a vedúceho brigády.” Družstvo však fun-
govalo sotva dva roky, rýchlo vyšlo najavo, že poľnohospodárstvo zabezpe-
čuje v týchto končinách živobytie len nemnohým.

Tradične dôležitý chov dobytka v Túristvándi – ako sme sa o tom už v
jednej z predchádzajúcich kapitol zmienili – úplne zanikol práve v tomto
čase z dôvodu problémov s predajom mlieka. Z vyše stovky kráv zostali v
obci len štyri. Výlučne chovu dobytka sa už nikto nevenuje, v obci žije len
jedna rodina, ktorá má väčší počet dobytka, chovajú ovce.34 Svojich 170–
200 oviec35 chovajú najmä pre mäso a predávajú ich živé. Chov oviec je však
aj pre túto rodinu len doplnkovým zdrojom obživy. Najväčšie súčasné hos-
podárstvo má päťdesiat hektárov, nasledujú približne dvadsať hektárové
(asi štyri), potom desať hektárové, resp. ešte menšie. Poľnohospodári pe-
stujú väčšinou kukuricu, pšenicu, tritikale a slnečnicu – na ich pestovanie
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z Kóródu, pastierov platia spoločne.



je vhodná tunajšia pôda. „Skúšali sme to s tým aj oným, niečo sa osvedčilo,
niečo nie. Na začiatku sme sa veľmi naučili, že nesmieme sadiť len jeden
druh, ale aj z jedného, aj z druhého, lebo keď jedno vyjde navnivoč, druhé
ešte zostane.” Niekoľkí sa venujú aj pestovaniu jabĺk, v obci sa nachádzajú
ovocné sady o rozlohe jedného až piatich jutrov. Väčšina gazduje okrem
vlastných pozemkov aj na prenajatej pôde. Popri poľnom pestovaní rastlín
sa čoraz viac využívajú metódy obhospodarovania Európskej únie; hospo-
dárom platia za to, aby svoju pôdu zatrávnili, nepoužívali umele hnojivá,
nekosili strojom, atď. Nakoľko 90% extravilánu Túristvándi patrí do Sat-
mársko-berežskej chránenej prírodnej rezervácie, užívanie pôdy je podmie-
nené mnohými obmedzeniami. Napríklad v oblastiach, kde hniezdi chrá -
nený vták chrapkáč poľný, možno kosiť len ručne. Niekoľko rokov funguje
agrárno-prírodoochranný program, do ktorého sa z obce zapojili niekoľkí.

Piati hospodári – ktorí navzájom úzko spolupracujú – dodávajú kuku-
ricu, pšenicu a slnečnicu veľkopodnikateľovi zo Satmárskej Čeky, ktorý z
týchto surovín vyrába krmivo pre vtáky. Gazdovia často spoja svoje sily a
prepravia na miesto určenia aj úrodu toho druhého. V kruhu farmárov sa
okrem oblasti predaja úrody vytvorila sieť vzťahov aj v oblasti vlastníctva
a používania strojov. Najužšie spolupracujú šiesti z nich, traja z nich pes -
tujú ešte o trochu bližšie vzťahy. Ich spoluprácu jeden z členov charakteri-
zoval takto: „Už nás, poľnohospodárov tu nie je veľa, zostali sme len
traja–štyria. Títo chlapci sa tomu venovali aj predtým a zostalo nás tu len
zopár. Ja som najprv kúpil stroj 56.11, je to stroj československej výroby,
mal som ho dlho, kúpil som ho od jedného podnikateľa. Najprv som si pra-
covné stroje vyrobil, neskôr som si k nim dokúpil nové, teraz mám dva, jednu
MTZ 82-ku. Ešte stále niečo chýba, ale teraz už aspoň môžem pracovať. Se-
jačku ešte nemám, ale pôdne práce už dokážem vykonať. Sejbu vyriešim po-
mocou priateľov, pomáhame si tu navzájom. Poprosím ho, aby prišiel siať,
potom idem a urobím zase niečo ja. Teraz mi napríklad vysial jeden chalan
a ja som mu postrekoval. My traja–štyria tu spolupracujeme.” Najdrahším
strojom je kombajn, v dedine sú iba dva, tie používajú pri žatve, ale medzi
sebou často uzatvárajú kamarátske dohody. Jeden z hospodárov uviedol:
„kamarátom alebo susedom to urobím na základe výmenného obchodu”.
Dvaja gazdovia nám prezradili, ako prebieha výmenný obchod: jedna
strana má jeden kombajn, druhá traktor. „Viem, na akej ploche hospodári,
veď v kombajne je číselník, neviem ho oklamať, a aj on vie, na akej ploche
hospodárim ja, vie, koľko paliva spotrebuje ten stroj na takomto povrchu, a
takto medzi sebou kooperujeme. Rátame v nafte, tú treba zaplatiť, pooranie
1 hektáru stojí teraz 9-10 tisíc forintov. Spotrebu paliva treba zaplatiť. On
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mi požičia stroj, ja mu kombajn nepožičiam. Nepožičiam, lebo to je kompli-
kovanejší stroj. On má dva stroje, jeden vediem ja, druhý on, dvaja robíme
naraz.” obaja rozmýšľali nad tým, že si zakúpia chýbajúci stroj, ale nako-
niec dospeli k tomu, že nateraz to bude lepšie takto, kúpa by bola príliš veľ-
kou investíciou, peniaze majú svoje miesto aj inde. Príklady z odbornej
literatúry uvádzajú, že spolupráca takéhoto charakteru zotrváva dovtedy,
kým trvá nedostatok kapitálu, t.j. nútená situácia. Len čo sa finančná si-
tuácia účastníkov zlepší, investujú a nútená kooperácia sa rozpadne.
(Kuczi, 2000:57–83)

V Túristvándi objavíme už existujúce alebo vznikajúce – viditeľne vy-
vážené – spolupráce tak v kruhu podnikaní cestovného ruchu, ako aj u poľ-
nohospodárov. Účastníci presne evidujú poskytnuté a prijaté láskavosti,
ktoré skôr či neskôr aj vrátia. Zdá sa, že ľudia – po období neochoty spolu-
pracovať charakteristickom pre roky po rozpade socializmu – uznali po-
trebu spolupráce, ktorá sa stala prostriedkom prežitia v obci Túristvándi.36

ako ďalej?
„ak zatvoria školu, na oboch koncoch môžu stiahnuť ro-
lety.”

Škola je v živote 770-člennej komunity bytostne dôležitá – prinajmenšom
sú toho názoru obyvatelia obce. Školu v Túristvándi navštevuje v súčas-
nosti 90 detí37, vyše polovica detí (48) sa učí na druhom stupni základnej
školy, ostatní (42) navštevujú prvý stupeň. Nízky počet žiakov je podľa ria-
diteľa školy silou i slabosťou zároveň. Silou, pretože v triedach s malým
počtom žiakov dokážu pedagógovia efektívnejšie pracovať, ale aj slabosťou,
škole „jednostaj hrozí zánik”. Ďalším problémom je, že značnú časť nie prí-
liš vysokého ročného rozpočtu obce spotrebuje práve škola. Vďaka pestún-
skej sieti žije v obci viac postihnutých detí, preto sa škola od roku 1997
venuje aj integrovanej výučbe detí s miernym mentálnym postihnutím.
Podľa pani starostky sa v dôsledku absencie iného riešenia budú špeciali-
zovať práve na tento druh výučby, ale hneď poznamená: „Nechceli by sme
sa segregovať.” Zo svojich skúseností vieme, že obyvatelia obce svorne vy-
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37 Tento počet sa ku koncu 90-tych rokov pohyboval v rozmedzí 84–92 osôb.



hlasujú: školu treba za každých okolností zachovať. Aj tí, ktorí v podstate
súhlasia s názorom, že v prípade malých obcí majú svoje opodstatnenie spo-
ločenstvá zriaďovateľov škôl, si myslia, že Túristvándi tvorí výnimku. Naj-
častejšie argumentujú za zachovanie školy tým, že z obcí, kde nefunguje
škôlka a škola, mladí odídu. Pani starostka nám porozprávala nasledujúci
príbeh: „Vlani sme na verejnej schôdzi obyvateľom referovali o tom, na čo
sme v roku 2005 minuli peniaze, s čím môžeme rátať v roku 2006 a chcela
som aj trochu sondovať v kruhu obyvateľov. Ľudia sa všemožne držali ná-
zoru, aby sme tieto inštitúcie, škôlku a školu v obci zachovali. Cigánska žena
žijúca zo sociálnej podpory napríklad navrhla, že keď je škola v takej ťažkej
situácii, pýtajme na podujatiach vyššie vstupné, len škola nech sa zachová.”
Kým sa obec svojej školy zastáva, posudzovanie integrovanej výučby detí
s mentálnym postihnutím a s poruchami učenia či správania už nie je také
jednoznačné. Napriek tomu, že školu mnohí chvália a časť obyvateľov aj
uznáva, že kvôli zachovaniu školy je integrovaná výučba potrebná, väčšina
rodičov má obavy, že integrovaná výučba povedie k poklesu úrovne vzdelá-
vania. Segregácia, ktorej by sa pani starostka chcela vyhnúť, je reálnym
scenárom budúcnosti; je totiž pravdepodobné, že z okolitých obcí a inštitúcií
sem budú vo väčšom počte posielať deti s postihnutím, resp. deti vyžadujúce
si špeciálny prístup. Pravdepodobne to bude cena za zachovanie školy.

Škola zohráva okrem vzdelávania a výchovy dôležitú rolu aj v oblasti
utužovania komunity, veľkú väčšinu podujatí v obci organizuje pedagogický
zbor. Napriek tomu, že vedenie obce považuje spoločenstvo zriaďovateľov
za krajné riešenie, v roku 2006 vstúpilo do takéhoto spoločenstva s obcou
Kömörő, pretože bez zvýšenej normatívy prináležiacej spoločenstvu by si
nedokázali zachovať svoje vzdelávacie inštitúcie.

Podobne ako zamestnanci samosprávy, ani veľká časť pedagógov (70%)
nepochádza z Túristvándi. V záujme udržania si kvalifikovaných pracov-
ných síl prijalo obecné zastupiteľstvo uznesenie o podpore žiakov s nádejou,
že mladých takto pripútajú k obci.

Deti, ktoré sa dobre učia, dostávajú štipendium: „Cigánske deti zo štát-
nych zdrojov, maďarské zo zdrojov samosprávy.” Jeden z členov obecného
zastupiteľstva a zároveň podnikateľ – v jeho krčme často stretáva mladých
ľudí a často sa s nimi aj porozpráva – považuje systém štipendií za dobrú
vec: „Zvyknú sa pýtať, aký treba mať priemer, aby dostali štipendium. Ne-
dostávajú toho veľa, 3500 forintov, ale to stačí na kredit mobilného telefónu.
Pýtajú sa, čakajú. Je jedno, o akú sumu ide. Nie je dôležitá suma, ale sku-
točnosť, že niečo za svoju prácu dostanú. Dosiahol som svoj cieľ, a za to ma
odmenia.” Vedenie Túristvándi sa teda angažuje za vzdelávanie mládeže
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a za jej udržanie v obci. Existuje viac príkladov toho, že samospráva zabez-
pečí prácu pre čerstvého absolventa vysokej školy v záujme získania praxe
a skúseností. Nedávno zamestnali v škole čerstvo diplomovaného učiteľa i
jeho priateľku, tiež pedagogičku.38

„máme krásny vodný mlyn, máme atraktivitu, akú iná
obec nemá.”

Cestovný ruch posudzujú v obci dvojako. Na jednej strane tunajší ľudia
pes tujú pesimistický obraz o svojom bydlisku, o tejto odľahlej časti Sat-
máru, ktorú „aj pri predpovedi počasia na obrazovke vykryjú”. „U nás sa
toho za dvadsať rokov udeje toľko, ako za poldruha roka v Zadunajsku. To
preto, lebo sme od všetkého ďaleko, pre nás toto ukrajinské susedstvo nič ne-
znamená, keby sme boli na rakúskych hraniciach, bolo by to iné. Obchodné
vzťahy sú zredukované takmer na nulu. Sme ďaleko od hlavného mesta, od
Zadunajska. Boli tu pokusy, že sem priniesli nejaké podnikanie, postavili
budovu, pustili sa do toho, ale do roka skrachovali, povedali, že sme príliš
ďaleko, prepravné náklady sú veľmi vysoké a prevádzkovanie nie je ekono-
micky únosné. Táto vzdialenosť sa nezmení” – hovorí jedna žena.

Keď uvažujú o tom, ako by sa dal osud obce zvrátiť, skoro každý spome-
nie, že najväčším problémom je fakt, že sem nepríde ani jedna fabrika – a
práve to by bolo riešením pre zníženie nezamestnanosti. Menej je tých,
ktorí si myslia, že východiskom z terajšej situácie by mohol byť cestovný
ruch a že práve tie danosti – vzdialenosť od hlavného mesta a nedotknutosť
krajiny –, ktoré dosiaľ považovali za nevýhody, môžu premeniť na výhody.
Toto prostredie je totiž práve také, aké obyvatelia mesta za účelom vidiec-
kej turistiky hľadajú. Árpád Hanusz, ktorý sa zaoberá cestovným ruchom
regiónu a zároveň je zakladateľom Satmárskych dní – je nasledovného ná-
zoru: „Z hľadiska vidieckeho turizmu sú vo väčšine prípadov najpríťažlivej-
šie obce, ktoré sú v dôsledku absencie pracovných miest v priemysle a
vzdialenosti od centra v nevýhode.” (Hanusz, 2002:132) Dodáva však, že je
potrebné zabezpečiť vhodnú infraštruktúru, veď ľudia z mesta sa neradi
zriekajú svojich nárokov. Skeptický dedinčania odpovedajú na otázky tý-
kajúce sa šancí turizmu opatrne, uvážene: „Vidiecka turistika je jedinou
možnosťou podnikania. Je to však sezónne. Tu sa dlhý čas nezdrží nikto,
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dedinou len prechádzajú, poprípade tu zostanú jeden–dva dni, pozrú si at-
rakcie a idú ďalej. Dlhší čas tu nestrávia” – sformulovala svoj názor vyššie
citovaná žena. Väčšina obyvateľov obce si uvedomuje, že potrebujú špe-
ciálne miestne služby, ktoré sem pritiahnu ľudí z mesta, ale z rôznych dô-
vodov – finančné problémy, nedostatok času – ich málokto ponúka. „Podľa
môjho názoru podstatou cestovného ruchu je, že keď už prijímam hostí, tak
im pripravím tunajšie jedlá. Tým sa ich sem snažím prilákať, pretože ak
sem nejaká rodina zavíta a strávi tu niekoľko dní, poskytnem im veci, ktoré
v meste nedostanú. A tak sem určite zavítajú aj o rok” – hovorí jedna uči-
teľka. V oblasti služieb majú ešte miestni čo robiť – to vidia aj samotní oby-
vatelia obce –, ale predsa čoraz viac z nich verí v to, že toto odvetvie môže
dlhodobo poskytovať skutočnú alternatívu. Podľa jedného učiteľa na dô-
chodku: „Tu sa snažia podporovať cestovný ruch, vidia, že v tejto oblasti ho
treba rozvíjať, pretože sa z neho dá vyžiť. Z pôdy sa tu už vyžiť nedá.” Čoraz
viac miestnych ľudí si uvedomuje, že kraj, kde žijú, sa dá predať a je láka-
vým miestom pre turistov.39

Čoraz viac dedinčanov plánuje poskytovať ubytovanie alebo iné do-
plnkové služby. Túto činnosť síce neplánujú vykonávať ako hlavné zamest-
nanie, ale ako jednu variantu stratégie „státia na viacerých nohách”. Údaje,
mimochodom, hovoria sami za seba. V Túristvándi je v porovnaní s veľkos-
ťou obce mnoho pohostinských zariadení:

V roku 2004 v 5 zaevidovaných súkromných ubytovacích zariadeniach
ubytovali 46 ľudí, návštevníkov okrem toho očakáva penzión s kapacitou
20 osôb a kemping s kapacitou pre 100 ľudí. Popri piatich súkromných uby-
tovniach boli od roku 2004 – do realizácie výskumu – postavené ďalšie tri
ubytovacie zariadenia. Pozornosť si zasluhuje aj počet nocí, ktorý dosiahol
vrchol v roku 2003 počtom 2850 osôb a odvtedy výrazne neklesol. Počet nocí
strávených turistami v Túristvándi síce v roku 2003 predstavoval tretinu
z celkového počtu nocí v mikroregióne Fehérgyarmati a v roku 2004 jednu
šestinu40, podľa pani starostky „terajší počet nocí strašne zaostáva za mož-
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39 Mormont situuje „odhalenie krás vidieka, […] vnímanie obrazu krajiny ako obnoviteľného
zdroja energie do obdobia sedemdesiatych–osemdesiatych rokov”. (Mormont, 1987, id.
Csite, 2004:68)

40 Podľa údajov T-Star v Túristvándi strávili turisti v roku 2004 celkom 2454, v roku 2003
zase 3273 nocí, kým v mikroregióne Fehérgyarmati v roku 2004 spolu 15 285, a v roku
2003 celkom 10 469 nocí.



nosťami tejto obce”. Je presvedčená o tom, že jediným východiskom z teraj-
šej situácie je cestovný ruch a využíva všetky možnosti pre rozvoj tohto od-
vetvia. „Od roku 1997 skúmame, čo by mohlo byť pre nás bodom zlomu, čím
by sme mohli odštartovať rozvoj tejto obce. Prvé čo nás napadlo, bolo, že
máme prekrásny vodný mlyn, máme atrakciu, akú iná obec nemá a dosiaľ
sme ju veľmi nevyužívali. Do roku 1996 nebolo v našej obci žiadne ubytova-
cie zariadenie, dnes sa tu môže ubytovať dvesto ľudí.”

Túristvándi je jedným z miest konania Satmárskeho festivalu, ktorý
v roku 2006 usporiadali už po deviaty raz. Starostka obce spomína na za-
čiatky takto: „Prakticky sme to v roku 1997 začali my. My sme boli prvou
obcou, ktorá sa podujala na organizovanie podujatí. V druhom roku sa
k nám pripojila Satmárska Čaka súťažou vo varení slivkového lekváru –
u nás bol jeden víkend, u nich druhý. Takto to šlo dva roky, potom sa k nám
v roku 2000 pripojila obec Penyige jarmokom, v roku 2001 Kölcse, v tom
istom roku ešte Milota a vlani, v roku 2002 sa zapojil aj Fehérgyarmat. Po-
dujatia sme predtým organizovali v rôznych, od seba nie veľmi vzdialených
termínoch, ale teraz to už tretí rok robíme tak, že je to v podstate týždenné
podujatie, aby sme našim návštevníkom poskytli celotýždenný kvalitný prog -
ram, kvôli ktorému sa už oplatí vybrať si dovolenku.” Podľa Árpáda Hanusa
zmena prístupu, ktorá bola potrebná k tomu, aby si obce uvedomili, že re-
gión uvedú do povedomia turistov podujatiami lákajúcimi davy ľudí, sa da-
tuje od roku 1996. Podujatie, ktoré sa rozrástlo na týždenný festival,
priláka do regiónu podľa odhadov päť–šesťtisíc návštevníkov, ale toto číslo
sa počas víkendov môže zviacnásobiť.41 Napriek tomu, že podujatie bolo
v roku 2004 v rámci tendra ministerstva hospodárstva zaradené medzi päť-
desiat celoštátnych festivalov, v roku 2006 v rozpore s očakávaniami ne-
dostalo žiaden finančný príspevok a obce zorganizovali podujatia z vlast -
ných zdrojov a za pomoci sponzorov.

V Túristvándi v rámci festivalu už po dva roky organizujú okrem súťaže
vo varení haláslé aj stretnutie mládeže a pretože týždeň sa im málil, na jar
usporiadajú ďalší program, medzinárodné Stretnutie mlynárov.42 „Prekva-
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41 oficiálne údaje nemáme k dispozícii, opierame sa o odhady.
42 Tento program bol pripojený k Jarnému festivalu satmárskych tradícií, ktorého myšlienka

sa zrodila v obci Penyige. V samotnej Penyige organizujú festival plnených hroznových
listov a richtárikov. V roku 2006 sa pridalo aj Kömörő svojimi turíčnymi slávnosťami.



pilo ma, ako veľmi zachovávajú tradície mlynárstva v zahraničí. Vďaka sil-
nému meštianstvu majú tieto remeslá oveľa bohatšiu tradíciu, u nás sa na
ne v rokoch socializmu trocha pozabudlo. […] Máme tu tento mlyn, v Stred-
nej Európe ojedinelý, takých viac niet a preto sme si zmysleli, že oživíme tra-
díciu mlynárskeho remesla, pretože ono má v našej obci korene”– hovorí
o začiatkoch pani starostka. Na stretnutie prichádzajú mlynári z celého
sveta, v tradičných odevoch a prinášajú si so sebou špecialitu svojej krajiny.
Hlavnou atrakciou podujatia je kvíz mlynárskych družstiev. Vďaka podu-
jatiu vznikli aj medzinárodné vzťahy: napríklad španielske družstvo, ktoré
si pred dvoma rokmi odnieslo pohár, sa vlani opäť vrátilo. V roku 2006
usporiadali v obci po prvýkrát Veľkonočný jarmok, venovaný vyslovene
miestnemu obyvateľstvu a kde predávajú vlastné produkty. Tento jarmok
pri prvej príležitosti „nebol veľmi úspešný”, pretože z dôvodu nepriaznivého
počasia bolo málo návštevníkov. Podľa jedného predavača k tomu prispelo
aj to, že podujatie ešte ľudia nepoznajú a nebolo ani dostatočne propago-
vané. oduševnenie a výdrž starostky je však nezlomná a verí, že o niekoľko
rokov tieto problémy pominú. organizácie a realizácie festivalov sa zúčast-
ňujú všetci pracovníci obecného úradu i verejnoprospešní pracovníci, ako
aj časť pedagógov. Niekoľko mladých ľudí pracujúcich v teledome a v pe-
dagogickom zbore sa oduševnene vrhá do práce. Plánujú webovú stránku,
zostavujú publikácie, pripravujú na veľkonočný jarmok králiky; na jeden
ročník ovocného karnevalu v Nyíregyháze napríklad zhotovili zo sušeného
ovocia presnú maketu vodného mlyna. Podľa pani starostky by úrad doká-
zal zamestnať na takéto práce množstvo ľudí, veď pri takýchto príležitos-
tiach treba vyzdobiť celú dedinu a postaviť stany z prírodných materiálov.
„Podujatie zohráva dôležitú úlohu v záujme zlepšenia situácie miestnych
remeselníkov.” Vedenie obce uprednostňuje podnikateľov ponúkajúcich
vlastnoručne vyrobené výrobky, ktorí v prípade, že sú ochotní na mieste
prezentovať výrobu svojich produktov, nemusia platiť ani trhový poplatok.
Cieľom je „ochrana miestnych záujmov a miestnych hodnôt”, ako napríklad
znovuobjavenie a oživenie miestnych remesiel.

Túristvándi by sa okrem mlynárstva chcelo v budúcnosti stať aj stredi-
skom kováčskeho remesla, vychádzajúc z historického faktu, že panským
kováčom tu bol strýko spisovateľa Zsigmonda Móricza. Majú tu mlyn, chceli
by oživiť pekárstvo i tkáčstvo. Do predaja výrobkov by chceli zaangažovať
miestne nezamestnané ženy. Toto je len časť starostkiných nápadov, re-
pertoár plánov je oveľa bohatší.

V súlade s dlhodobými plánmi „by bolo vybudované komplexné centrum
cestovného ruchu, je tu amfiteáter s javiskom o rozmeroch 13x12 metrov, ku
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ktorému by boli vybudované aj obsluhujúce inštitúcie. Plánujeme vybudovať
aj ubytovacie zariadenie s kapacitou 40 lôžok, s dvojlôžkovými izbami, ku-
chynkou, konferenčnou miestnosťou, kolkárňou, tenisovými dvorcami, teda
komplexné centrum voľného času”.

Podstatnou podmienkou realizácie plánov rozvoja je získanie rôznych
finančných dotácií a príspevkov. 

„toto všetko je túristvándi!”4

Nie je v ľahkej situácii ten, kto chce obec Túristvándi charakterizovať jed-
ným slovom. Tým slovom je možno rôznorodosť, široká paleta ciest k uplat-
neniu, ktorými si tunajší ľudia pokúšajú pomôcť zo svojej zložitej situácie.

Z hľadiska vekovej štruktúry je Túristvándi mladou obcou, ktorá sa
v porovnaní s deväťdesiatymi rokmi rozrastá a počet jej obyvateľov stag-
nuje. Ukazovatele zamestnanosti obce sú nepriaznivé: pracuje menej ako
štvrtina práceschopného obyvateľstva. Situácia je paradoxná v tom, že kým
veľká väčšina obyvateľov je nezamestnaná, v obci sa zároveň prejavuje ne-
dostatok pracovných síl, pretože kvalifikovaná pracovná sila tu nezostane,
migruje do miest a centier. Po vyhodnotení situácie vedenie obce načrtlo
stratégiu riešenia, ktorú dôsledne reprezentuje a nasleduje.

Pomôcť si zo svojej situácie, stojac na viacerých nohách, sa snaží aj
miestne obyvateľstvo. Klasické zdroje obživy postupne vystriedajú a do-
pĺňajú nové, založené na zachovávaní daností prírody a prostredia a ich
uvedení na trh. V súčasnej dobe sa ešte rátajú medzi kuriozity a napĺňajú
ľudí neistotou. Je však zrejmé, že skutočnosť, že klasické spôsoby živobytia
nefungujú, už miestni spoznali a uvedomili. Sme toho názoru, že teraz
všetko závisí od získania zdrojov, ochote spolupracovať a od schopností pot -
rebných k vytvoreniu výrobkov a služieb postavených na miestnych špeci-
fikách.

V Túristvándi ešte nachádzame hospodársku činnosť kontrolovanú spo-
ločenskými normami, typickú pre súdržné komunity malých obcí, znovu sa
objavujú siete spolupráce, kde významní miestni podnikatelia v súlade so
zásadou „žiť a nechať žiť” dokážu stojac na viacerých nohách vytvoriť po-
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merne isté živobytie. Napriek pestrému zloženiu obyvateľstva – vysoký
pomer rómskeho obyvateľstva, množstvo postihnutých detí z detských do-
movov – sa tu nevyskytujú etnické konflikty, veľká väčšina tunajších ľudí
je rovnako chudobných, tu, „ak je človek taký, vážia si ho, nedívajú sa na
neho zhora”. Túristvándi je obec, ktorá chce existovať a rozvíjať sa, ktorej
obyvatelia sa napriek zlej hospodárskej a sociálnej situácii nevzdávajú myš -
lienky, že ich bydlisko môže prosperovať, bojujú za jeho zachovanie, udrža-
nie mladých ľudí a za lepšie životné podmienky. Za súčasného stavu sa ich
osud môže rozvíjať akokoľvek, veď Túristvándi ešte nepatrí medzi starnúce
obce so znižujúcim sa počtom obyvateľov. Vedenie obce dokáže pomôcť oby-
vateľom v zlej sociálnej situácii, nešetriac silu a energiu hľadá možnosti,
uchádza sa o finančné príspevky, zúčastňuje sa, účinkuje na rôznych po-
dujatiach a fórach, lobuje, kde sa len dá.

Vytrvalá snaha prináša výsledky. Spomenieme ten posledný: v obci sa
podarilo zachovať druhý stupeň základnej školy. Malo to však svoju cenu:
museli vstúpiť do spoločenstva zriaďovateľov škôl. Vedenie Túristvándi je
za samostatnosť, ale keď treba rozhodnúť racionálne, je ochotné a schopné
spolupracovať. Na základe našich skúseností si myslíme a úprimne veríme,
že táto nevšedná obec disponuje všetkými predpokladmi na prežitie.

Preložila: Ágnes Padlovics
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István Kerekes M.: Petržalka 1



Mária Virágh: Tiché zmierenie



ilona matkovich

revitalizácia mesta Salgótarján –
mesto ľudí s prázdnymi vreckami 

Sídelné mesto Nógrádskej župy je síce zapojené do tri a pol miliardového
ozdravného programu, ale z týchto prostriedkov je zatiaľ pramálo cítiť –
hoci, ak je niekde potrebné niečo ozdravovať, tak to je práve v meste Sal-
gótarján.   

Silno depresívne mesto – tak ho charakterizujú jeho obyvatelia; je jed-
ným z tých sídel, ktoré výrazne pocítili dôsledky zmeny režimu. Zatvorením
podnikov, ktoré sa zakladali na krachujúcom baníctve, zaniklo v priebehu
predošlých dvadsiatich rokov viac ako desaťtisíc pracovných miest. Na zák -
lade spomienok miestnych obyvateľov okolie oceliarne od zvyšku mesta od-
deľovala rampa, ktokoľvek nemohol vkročiť do štvrte, v ktorej robotníci
dostávali elektrinu od továrne zadarmo, organizovali im divadelné pred-
stavenia a koncerty zadarmo, fungoval tu program na zakvetnenie okolia.
Tunajšie deti chodili do najlepšie vybavených škôl, nebol problém umiest-
nenia detí do jaslí či do škôlok, ba čo viac oceliareň si vybudovala vlastné
kasíno pre svojich päť a pol tisíc zamestnancov. Starší ľudia naďalej spájajú
zlatý vek mesta so socialistami, preto ich aj počas niekoľkých volebných
cyklov udržali pri moci. Avšak úpadok trvajúci niekoľko desaťročí sa nepo-
darilo zastaviť ani socialistickému vedeniu mesta, ani pravici, ktorá sa do-
stala k moci po nejednotnosti socialistov v roku 2006 a ktorú vedie
niekdajšia riaditeľka školy Melinda Székyová, rodená Sztrémiová. 

Navyše aj zo zvyšných tovární neustále prepúšťajú. Ľudia prepustení z
tovární, ktorí pracovali hlavne ako pomocní robotníci, prežívajú ako-tak zo
sociálnych dávok. Dezső Gagyi, ktorý pracoval 22 rokov ako ručný brusič,
po strate zamestnania vo firme Iparfém, s.r.o. zašiel za známym poslancom
– socialistom, či mu vie ponúknuť nejaké zamestnanie za plat 63 tisíc fo-
rintov, nakoľko aj dovtedy zarábal toľko. Priemerný čistý zárobok robotní-
kov vykonávajúcich fyzickú prácu v rozsahu 60–70 tisíc forintov postačuje

79



na to, aby zaplatili nájom 5000 forintov a režijné poplatky – v Salgótarjáne
totiž robotníci a medzi nimi i značná časť Rómov žijú dodnes v mestských
nájomných bytoch.

Ľudia

V schátralých úradníckych a robotníckych domoch kolónie stojacej oproti
múrom oceliarne, ktorá dnes zamestnáva sotva dvesto robotníkov, dnes
žijú zväčša rómske rodiny. Na nepárnej strane ulice Salgó spájajúcej oce-
liareň s centrom mesta žijú dôchodcovia vo vysokom veku, ktorí odišli do
dôchodku z oceliarne. Na párnej strane v kolonistických jednoizbových by-
toch, ktoré nemajú ani vodu, ani záchod, ľudia kúria drevom, domy sú silno
pokryté plesňou a na mnohých miestach im zateká. V Salgótarjáne je nor-
málne vidieť zamurované okná či dvere a nie je zriedkavosťou lámanie zám -
kov na uzavretých budovách.       

Kým v minulosti prejavovali nájomcovia záujem o kúpu bytov, dnes
kvôli zhoršujúcej sa ekonomickej situácii táto snaha ustala. Kolonistické
bytovky zostali v rukách stále väčšmi chudobnejúcej samosprávy, čo dnes
viedlo k tomu, že samospráva počet svojich bytov znížila z 1600 na 1100
sčasti zbúraním a sčasti výhodným predajom predošlým nájomcom. Avšak
neobsadených komfortných bytov s vysokou réžiou, ktoré sú pre chudob-
ných nedostupné, je v majetku samosprávy neúrekom – nimi sa snažia pri-
lákať, resp. nalákať späť „šedú hmotu”. 

„Je tu nedostatok pediatrov, zubárov. Ponúkame im všetko, ale sami od
seba do takejto biednej oblasti neprídu. Tí, čo nemajú na jedlo, nebudú pod-
strkovať úplatky a nedajú si opravovať zuby. Nadnes máme v Salgótarjáne
už len továreň na výrobu sporákov, čo zamestnáva robotníkov bez vzdela-
nia” – zhrnul otázku trhu práce v Salgótarjáne viceprimátor Gábor Feny-
vesi a dodáva: v meste je každý štvrtý človek v produktívnom veku
nezamestnaný, avšak u chudobných žijúcich v nájomných bytoch patriacich
samospráve, hlavne medzi Rómami tento pomer dosahuje 90%. „V Salgó-
tarjáne nám tiká časovaná bomba. V priebehu minulých rokov nájomcovia,
medzi nimi množstvo takých, čo byty obývajú bez povolenia, nazhromaždili
dlžoby vo výške 300 miliónov, čo už mesto sotva udrží – pokračuje vicepri-
mátor. – Samospráva ani dosiaľ nedala vysťahovať neplatiace rodiny hro-
madne a nemá v pláne tak urobiť ani teraz. Väčšina dotknutých dostáva
viactisícové sociálne dávky od samosprávy a popri tom hromadí toto množ-
stvo dlhov.” Momentálne hrozí 330 rodinám, že samospráva nebude mať
v dôsledku exekučných súdov inú možnosť, ako ich vysťahovať. Len v prie-
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behu minulého roku vzrástol dlh o 40%. „Medzi župnými sídelnými mes-
tami je práve v Salgótarjáne najsilnejšia sociálna sieť, kvôli čomu sa tu v
posledných mesiacoch zjavilo množstvo chudobných rodín sociálne vytla-
čených z iných oblastí. V mnohých prípadoch žije v bytoch s rozlohou 50 m2

10–15 ľudí, stáva sa, že sa do nájomných bytov prihlási päťdesiat ľudí. Sa-
mospráva aj dosiaľ pomáhala odkázaným sociálnymi dávkami a dávkami
na odpustenie dlhov. Tohto roku sme ale boli nútení zvýšiť nájomné v ko-
lonistických bytovkách, veľa týchto budov sme aj zbúrali, zároveň by sme
radi predali dva tucty bytov, aby sme znížili naše výdavky. Samospráva
dokáže pomôcť a pomôže tým, ktorí môžu prevziať zodpovednosť za seba.
Úrad v budúcnosti prešetrí príjem neplatičov a ak by na základe ich príj -
mov dokázali nájom platiť, ale neplatia, zrušíme im príspevok na bývanie.”   

„Dve generácie ľudí tu svojou prácou slúžili, ale dnes nemajú ani na
chlieb.” Tieto slová už znejú z úst koordinátora menšinovej politiky Sándora
oláha, žijúceho na sídlisku Művész-telep, ktoré len nesie poetické meno
Umelecké. „Napriek nízkym platom prebieha veľký boj aj o verejnopros-
pešnú prácu v Salgótarjáne a je spojený s obrovskými urážkami” – pokra-
čuje. Ešte funguje program verejnoprospešnej práce MÁV, na upratovanie
popri tratiach bolo potrebné zo sto ľudí prijať dvadsaťpäť z menšiny. „V po-
slednej chvíli ma zavolali do úradu, aby som to podpísal, lebo nechceli, aby
sme prišli o prostriedky z projektu, ale ani som si neprečítal, ani dnes ne-
viem, čo som podpísal. Nedošlo k žiadnej zmene vo vzťahu samosprávy k
menšine. Ani predtým neexistovala žiadna spolupráca s vedením mesta a
ani dnes nemôžeme označiť za optimálny vzťah medzi dvomi samosprá-
vami, ale predsa môžeme hovoriť o určitom zlepšení. V úrade je jeden spros -
tredkovateľ, s ním sme v styku, v skutočnosti sme sa nepodieľali na
vypracovaní žiadneho programu týkajúceho sa našej samosprávy” – vyra-
túva krivdy predseda rómskej menšinovej samosprávy, podľa ktorého vy-
tlačenie Rómov z práce viedlo k bytovej segregácii. „Segregácia nie je zložitá
vec, ale neuskutočňuje sa v školách, ale podľa miesta bydliska. Samosprávy
v celom Maďarsku sa snažia vytlačiť Rómov na okraj miest. Predtým boli
Cigáni v Salgótarjáne obyvateľmi centra mesta, teraz tam žije sotva desať
rodín. Ak je na predmestí škola, samozrejme zapíšu deti do nej. Ak Cigán
požiadal o byt, dostal ho na predmestí.”

námestia 

oláh pracujúci niekoľko desaťročí ako vedúci menšinovej samosprávy ne-
počul o tom, že vedenie mesta – ktorému pomerne početná rómska menšina
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dala jedného poslanca menšinovej samosprávy – stojí uprostred programu
na revitalizáciu župných sídelných miest, ktorý by zahŕňal prostriedky vo
výške tri a pol miliardy. A pritom projekt EÚ je na mesto Salgótarján ako
vyšitý – kvôli zdevastovanému priestoru niekdajšej oceliarne, ktorý pred-
stavuje segregát potrebný k sociálnej revitalizácii mesta. Program pozo-
stáva z dvoch častí: jednu tvorí funkčné rozšírenie a druhú sociálna
revitalizácia. Na funkčné rozšírenie podalo vedenie mesta projekt pred
dvomi rokmi; výška prostriedkov je 2,2 miliárd, z čoho 1 miliardu tvorí spo-
luúčasť mesta, 1,2 miliardy sú prostriedky z projektu. Tento projekt v roku
2009 Severomaďarská agentúra pre regionálny rozvoj (éRFÜ) potvrdila a
v Salgótarjáne odvtedy pracujú na tom, aby splnili predpísané podmienky
a konečne podpísali zmluvu o poskytnutí prostriedkov z projektu. K tomu
podľa očakávaní dôjde v druhej polovici roka.   

90% prostriedkov projektu sociálnej revitalizácie z 1,2 miliardy na to
určených forintov predstavuje nenávratnú dotáciu. Projekt bol na konci
marca v mestskom zastupiteľstve schválený a zaslaný Severomaďarskej
agentúre pre regionálny rozvoj.  

Vo vedení mesta Salgótarján sa názory na rozumné využitie prostried-
kov z projektu, ktorý si vyžadoval značnú sumu ako spoluúčasť, rôznia.
Hoci opozícia v mestskom zastupiteľstve v počte päť poslancov mohla po-
dávať len návrhy väčšine poslancov za stranu Fidesz, ale na žiadnom fóre
nezabudnú podotknúť, že určenú sumu by bolo okrem obnovy budov vhodné
využiť aj na iné účely: predovšetkým na vytváranie nových pracovných
miest. Socialisti sú aj proti tomu, aby sa v rámci funkčného rozšírenia bu-
dovala parkovacia garáž pre 160 áut z 850 miliónov forintov, z ktorých 650
miliónov je potrebné získať od investorov zapojených do konzorcia. Do ob-
novy fasády Základnej školy Sándora Petőfiho na oceliarenskej ulici však
nie je potrebné vložiť vlastné prostriedky, lebo táto obnova by patrila do tej
časti projektu, ktorá sa zameriava na sociálnu revitalizáciu, podobne ako
dve šestnásťposchodové domy s 260 garsónkami patriace do vlastníctva sa-
mosprávy, ktoré by tiež renovovali z 1,2 miliardy určených na sociálnu re-
vitalizáciu.  

Podľa kritikov sa mala časť kolonistických domov zbúrať v rámci sociál-
nej revitalizácie – lenže z toľkých prostriedkov by to bolo nemožné. Nota
bene: vyzvedajúc medzi Rómami, ktorí žijú v kolonistických bytovkách a
sú rovnako neinformovaní, sa dozvedáme, že pred voľbami tu miestny po-
slanec robil kampaň medzi dôchodcami žijúcimi na nepárnej strane ulice
Salgó, že dá zbúrať párnu stranu ulice a Cigánov „deložuje” do okrajových
častí mesta.   
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Budovy centra mesta Salgótarján, ktoré vznikli na základe plánov sku-
piny staviteľov (medzi inými i Józsefa Fintu a Gézu Magyara) dodnes nesú
stopy opotrebovanej cti. Gyula Lőrincz, vedúci Úradu mestského rozvoja
nám povedal, že mesto vložilo nemalé prostriedky a rovnako i energiu do
tohto revitalizačného programu, ale už roky „majú zviazané ruky”.  Na zá-
klade kritérií Integrovanej stratégie rozvoja mesta napríklad najprv plá-
novali podzemnú garáž pod hlavné námestie, ale prieťahy okolo podzemnej
garáže v Soprone ich odradili. „V zastupiteľstve vznikol spor o tom, či sa
poschodové parkovisko dostane na najlepšie miesto, ale musíme niekde
urobiť parkovisko, lebo je to nevyhnutné k tomu, aby sme sa pohli” – hovorí
vedúci úradu, podľa ktorého „ak v Pešti, spoza písacieho stola vymyslia ne-
jaký cieľ projektu, nie je isté, že ten je potrebný práve sem, resp. práve
v takej podobe, zároveň však plánovaná obnova jednotlivých častí mesta
zabezpečí lepšiu obývateľnosť pre tunajších občanov. Politikov opozícia
priam tlačí do neustáleho budovania. Ak podáme nejaký projekt, s tým je
problém v tom, že zadlžíme mesto, ak nepodáme žiadne projekty, tak ho-
voria, že sme natoľko sprostí, že tu je ten projekt a ani to nevyužijeme.
V okolí niekdajšej oceliarne sme plánovali zbúrať kolonistické bytovky, ale
to nejde, lebo podľa terajších pokynov nemožno robiť búracie práce na ko-
lonistických bytovkách, takže ľudia tam zostanú” – vysvetľuje a dodáva, že
kľúčové údaje v projekte neumožňujú, aby samospráva realizovala svoje
pôvodné plány: napr. kompletná modernizácia ZŠ Petőfiho – kam chodia
hlavne deti z miestnych rómskych rodín. „Smutnou pravdou je, že môžeme
uskutočniť len vonkajšiu obnovu. A tak len škrabkáme povrch. Z 300 mi-
liónov uskutočníme obnovu fasády, tesnenia, vymeníme okná, dvere, obno-
víme telocvičňu. Sú také mestá, kde zvonku tak pekne obnovili školy, až
sa to ozýva, ale vnútri zostali tridsaťročné lavice. Tak čo je drahé?” – pýta
sa vedúci úradu, podľa ktorého prebyrokratizovanie v posledných štyroch
rokoch úplne potlačilo skutočný zmysel projektov.  

„opäť obnovia zámkovú dlažbu na námestiach, toto je kreativita” – su-
marizuje svoje znepokojujúce hodnotenie vedenia mesta ottó Dóra, dvoj-
násobný strieborný adept primátora mesta za socialistov, podľa ktorého
hlavným cieľom mestskej samosprávy pri použití prostriedkov EÚ nie je
revitalizácia mesta, ale jeho skrášľovanie. „Programom revitalizácie mesta,
ktorý inak navrhovalo ešte predošlé socialistické vedenie mesta, primá-
torka robila po celé tri roky politickú kampaň a teraz sa práve nezrealizuje
ani likvidácia najzanedbanejších domov. Je pravda, že z toľkých peňazí si
nevedia čo počať s kolonistickými bytovkami. Tým rodinám inak nepomôže,
že ich nasťahujeme do garzóniek v centre mesta, lebo ani tu neplatia nájom,
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hoci nájomné tu je nižšie. Sú na takom dne, kde jeden projekt nespôsobí
vzrast” – hovorí Dóra, ktorý zároveň uznáva, že písanie projektov je boj s
časom. Popri tom vyčíta, že keďže bol termín podania projektu 31. marec,
poslanci mali sotva jedno popoludnie na to, aby si ho prezreli. „A tak ne-
zostalo času na konzultácie s menšinovou samosprávou, s civilnými či súk -
romnými organizáciami. Zlé rozhodnutie je aj vybudovanie parkovacieho
domu na jedinú zelenú plochu v meste, hoci v centre mesta je dokopy asi
šesť stromov” – vysvetľuje, prečo hlasoval proti. Ale hlasoval proti aj pri
februárovej rozprave o budúcoročnom rozpočte. Aj vtedy navrhoval, aby
podrobne prekontrolovali rozpočet samosprávy a okamžite začali  nevyh-
nutnú reštrukturalizáciu k zníženiu nákladov. Podľa neho sa mesto s 11
miliardovým ročným rozpočtom a dvojmiliardovou pôžičkou, ktorú tlačí
pred sebou, dostalo do takej špirály, ktorá  na začiatku budúceho roka bude
môcť znamenať bankrot.  

Preložila: Eva Kossárová



Györgyi Elekes: Petőfiho osada (Sajókaza)



István Kerekes M.: Petržalka 2



máté tamáSka

most na predmestí

Komárom – Komárno

prvá hranica

V osemdesiatych rokoch, keď sme dostali modrý pas, ktorý platil na celom
svete, hneď sme vyrazili s otcom do sveta. Na jar sme sa chystali do Prahy,
ale ako rozcvičku sme si naplánovali, že skočíme do pre nás najľahšie dostup-
ného miesta vo vtedajšom Československu, do Komárna. Zároveň sme si
mohli pozrieť Staré Komárom, České Komárom, Slovenské Komárom, se-
verné Komárom a samozrejme, aby sme nezabudli, aj samotné Komárno.
Vtedy som prešiel po prvýkrát v živote cez nejaké hranice, takže všetko, čo
cítim k zahraničiu, pochádza z pocitov z tohto jednodňového výletu. Psycho-
lógovia tomuto javu hovoria vrytie sa do pamäti. Stanica, most, stanovištia
colníkov, nanuková torta konzumovaná v hoteli Európa, stranícke heslá na
červených plagátoch, robustné lavičky a lampy v parku, všetky tieto detaily
sa mi priam vryli do pamäte. (Týmto sa ospravedlňujem barokovým kostolom,
pevnosti a iným historickým pamiatkam, ktoré vtedy pre desať a niečo roč-
ného chlapca neboli až tak zaujímavé.)

Ale najviac sa do mojej pamäte vryla tá zvláštna, trocha kyslastá, plytká
a sivá vôňa, ktorá bola pre mňa zo začiatku zvláštna, ale tak som si na ňu
zvykol, že po celé desaťročia som ju hľadal aj v tých najskrytejších kútoch už
rozpadávajúceho sa Československa. Keď som raz o tom rozprával jednému
odborníkovi, on mi tento jav vysvetlil tak, že rôzne technológie rafinácie ben-
zínu v socialistickom bloku spôsobili, že podľa pachu sa dalo zistiť, kto z kto-
rého „baraku“ pochádza. Možno mal pravdu, ale ja si myslím, že to boli skôr
čistiace prostriedky, možno niekde práve zmes ich nedostatku a prehnaného
použitia, niečo také, ako keď sa v autobuse v lete zmiešava vôňa sprejov
a pach potu. Ale napriek tomu, vzduch v Československu bol pre mňa pre-
kvapujúco príjemný. Nech už pochádzal tento prečudesný pach z hockadiaľ,
hneď čo človek prešiel hranice, už sa to dalo cítiť. Lepšie povedané, ešte pred
hranicou, a hlavne na hranici v Komárome, ktorá je snáď jednou z najčud-
nejších hraníc zo všetkých, čo poznám. Bol to totiž berlínsky múr na Dunaji,
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ktorý podobne ako v Berlíne rozdeľoval mestské štruktúry, a taktiež ako Ber-
lín, sa stal symbolom rozdelenej a znovu zjednotenej Európy.

Ale nepredbiehajme tak netrpezlivo udalosti, lebo práve pre netrpezlivosť
som sa na tejto hranici dostal prvýkrát do konfliktu s bezpečnostnými zlož-
kami. Cestou domov som totiž išiel veľmi dopredu, takže som došiel k búde
colníkov sám, v ktorej ale vtedy nikto nebol, takže som prešiel k prvému naj-
bližšiemu človeku v rovnošate. Zdvorilo som ho pozdravil v jeho štátnej reči,
teda aspoň čo som si myslel ja, že je to ten správny pozdrav. Dúfal som, že už
nič viac nemusím povedať, lebo aj na toto som sa zmohol len horko-ťažko. Ale
na môj „dobriden“ som bol zase veľmi pyšný. ozaj som cítil to, že s týmto je-
diným výrazom som sa naučil oveľa viac, než počas štyroch rokov na hodine
ruštiny dokopy. Ale ten v rovnošate chcel viac, a stupňujúcim tónom sa na
niečo vypytoval. Nerozumel som ani slovám, ani situácii. Pozeral som sa na
neho tak tupo, ako to bolo mojím zvykom na hodinách ruštiny. Našťastie do-
šiel aj môj otec, ktorému už na prvý pohľad bolo všetko jasné, smutne vyložil
na pult pivá a hračku, ktorú som si kúpil – lietadielko z mnohých umeloh-
motných dielcov na zlepenie. Vtedy už aj mne bolo jasné, že sme sa pokúsili
o pašovanie tovaru alebo niečo podobné. Neskôr som sa ale dozvedel, že ten
čudný prístup, ktorým nás vtedy prekvapili, bol adresovaný poddanému so-
cialistického režimu a slúžil ako štatistický údaj pre obranu štátnych hraníc.
Totiž miestni obyvatelia prenášali cez hranice všetko a v neobmedzovanom
počte, preto si colníci brúsili zuby na „cudzincov“, ktorých pekne potrestali
podľa papierovej formy. Nakoniec všetko dopadlo pomerne dobre, pivá colník
odložil, ale lietadielko nechal na pulte a nakoniec zmizol bez pozdravu.

Možno že mu došlo, že niekoľko pív a jedno lietadielko by v jeho oficiál-
nych hláseniach pôsobili dosť smiešne. Možno, že bol prekvapený, že už
každý môže dostať pas, aj ten, čo nevie, čo má zmysel preniesť cez hranice.
V jednom mal pravdu: oveľa viac by sa bolo oplatilo nakúpiť iné veci, ako
napríklad obuv, bicykel, stan alebo spacáky. Neskôr som tieto veci, už s ka-
marátmi alebo sám, ľahko preniesol cez hranice. Ako môj prvý bicykel
značky Favorit bez bŕzd a pedálov, aby som ich potom hneď „in situ“ na-
montoval za hranicou a ešte v ten istý deň došiel na ňom až do Budapešti.
Potom som zas, vyrážajúc na vodnú túru do Čiech, hneď v prvý deň kúpil
stan, ktorý som už poznačený špinou týždenného používania bez problémov
preniesol cez hranice. Človek ale nikdy nevedel, musel sa mať na pozore aj
roky po revolúcii nazvanej nežná alebo zamatová.

hlavné mesto regiónu bez hraníc

Hranice tu zrejme fungovali dosť dlho a tvorili základ pre príliš veľa exis-
tencií na to, aby boli zo dňa na deň len tak zrušené. A vôbec, my akosi pot -
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rebujeme hranice, takisto ako psy, mačky alebo ktorékoľvek iné zviera. Šte-
kaním alebo spevom však radi bránime svoje územie. Keby to bolo inak,
tak by otvorenie socialistických hraníc hneď bolo okamžite eliminovalo kŕče
a obavy. Akoby to dopadlo práve naopak. Tým, že sa búdy colníkov zatvorili,
z hraníc zmizli postavičky v rovnošate, vybledli pečiatky v pasoch, teda hra-
nica fyzicky zmizla, na jej oboch stranách sa rozmohlo symbolické hľadanie
hraníc. Elena Mannová priam vyslovila názor, že Južné Slovensko ako re-
gión drží nad vodou práve bázeň slovenského a maďarského národného
štátu. Dotyčné strany deň čo deň odhaľujú nejaké kultúrne kamene hraníc,
a to buď formou pamätných tabúľ, sôch alebo nápisov, neustále vykonávajú
„hĺbkovú kontrolu“, len aby imaginárne hranice celkom nezanikli, aby Eu-
rópa mohla existovať aj naďalej ako Európa rôznych národov (Južné Slo-
vensko ako imaginárny región, in: Államhatár és identitás (Štátna hranica
a identita), ed.: Barnabás Vajda, 2011). Pre Južné Slovensko, vytvorené
len v predstavách niektorých, je jediným zreteľne merateľným ukazovate-
ľom číslo pomeru výskytu maďarskej menšiny.

Napriek tomu, že Južné Slovensko, alebo, ako to u nás nazývajú, Felvidék
je vymyslené a pružne ohraničené teritórium, Komárno sa stalo reálnym, ru-
kolapným hlavným mestom  maďarskej menšiny, disponujúce divadlom, uni-
verzitou a výskumnými inštitúciami. Významné postavenie medzi maďar  -
skými regiónmi v Československu mesto získalo ani nie pre svoj hospodársky
význam, ale skôr pre kultúrnu tradíciu, ktorú zosobňuje spisovateľ Mór
Jókai. Jókai totiž vo svojich dielach opísal svoje mesto, a takto ho znovu stvo-
ril, tak ako Márai Košice, Móra Segedín, Ady oradeu alebo Kosztolányi Su-
boticu. Jednoduché komárňanské ulice a námestia sa zdajú byť také útulné
preto, lebo v minulosti slúžili ako charakteristické pozadie pre štýl geniál-
neho spisovateľa. Nech nikoho nemýli, že „niektoré“ romány Jókaiho sa ne-
odohrávajú v Komárne. Lebo aj keď bol majstrom v spoznávaní svojej vlasti,
do každého kúta sa predsa nemohol dostať. Preto chýbajúce detaily svojich
románov dopĺňal zážitkami z detstva, podobne, ako keď moderná psychológia
vytvorila tézu o efekte, keď sa spomienka vryje do pamäti človeka. 

Práve preto môžeme byť vďační predovšetkým Jókaimu a jeho dedičstvu
za to, že po Trianone – okrem Košíc, ktoré sa vydalo úplne samostatnou cestou
– Komárno bolo jedinou cestou, ktoré bolo schopné naplniť tú duševnú prie-
pasť, ktorá vznikla v „hornouhorských“ Maďaroch stratou ich hlavného mesta,
Budapešti. Komárno na mape Maďarov je aj v súčasnosti označené za niečo
ako hlavné mesto menšiny, podobne ako Cluj-Napoca v Rumunsku. Lenže kým
toto postavenia mesta Cluj-Napoca má svoje historické korene z doby, keď sa
Sedmohradsko vydalo na svoju vlastnú cestu, Komárno sa stalo hlavným mes-
tom tých Maďarov, ktorých spája takmer výlučne len občiansky preukaz a pas.
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Komárno aj napriek tomu, že získalo významné kultúrno-spoločenské posta-
venie, zostalo dodnes malým vidieckym mestečkom. A to nielen v porovnaní
s Cluj-Napocou, ale aj v porovnaní s ostatnými podobnými malými mestečkami
v ničom nevyniká, a v istých intenciách je viac ospalé ako napr. jeho oveľa
menší a mladší brat na južnom pobreží, maďarské Komárom.

rozširujúci sa Dunaj

Aj keď som nazval Komárno Berlínom Dunaja, robil som to skôr pre dojem
ako z presvedčenia. Jednak, staré Komárno nebolo rozdelené v dôsledku stu-
denej vojny, na druhej strane, a toto je ešte závažnejšie, vlastne ani nebolo
čo rozdeliť. Mesto Komárom znamenalo vždy severnú časť Dunaja, a tá časť
na opačnej strane sa začala rozmáhať len v dôsledku vybudovania železničnej
trate z Budapešti do Viedne. Pravda je aj to, že niekoľko tisícové sídlo Szőny
bolo oficiálne pripojené k Starému mestu, a aj to je pravdou, že v geografickej
encyklopédii Borovszkého je už napísané, že „mesto Komárom je Dunajom
rozdelené na dve časti na ľavom a pravom brehu“ (Magyarország vármegyéi
és városai… [Župy a mestá Maďarska...], 1896). Ale za tých dvadsať rokov,
keď sa život mesta paralelne rozvíjal na obidvoch brehoch Dunaja, Komárno
nebolo schopné osídliť oba brehy súčasne ako kedysi na konci 19. storočia
Buda a Pešť, z ktorých vzniklo jedno mesto: Budapešť. Aj napriek tomu, že
spoločná vôľa tu tiež existovala. Pri predmostí na strane Komárna vyrastali
zo zeme obrovské paláce, na nábrežiach vybudovali pešie zóny, takto vznikla
Darányiho alej. Časom by možno mohla premávať cez most aj električka. Na-
miesto toho však parky v rokoch rozdelenia zrušili, aby tento dlhý priestor
uvoľnili pre gigantický závod, pre lodenice. Lodenice hermeticky oddeľuje
mesto od brehu rieky, ako koniec koncov aj od jeho južného suseda.

Dunaj sa dnes zaklinuje medzi tieto dve mestá ako široká „Zem nikoho“,
a túto preňho vôbec nie charakteristickú rolu mu prisúdili už aj medzi
dvomi svetovými vojnami. o zvláštnej nelogickosti dejín svedčí aj to, že Ma-
ďarsko, ktoré od začiatku malo revizionistické snahy, sa rozhodlo pre
urých lený rozvoj priemyselného parku nachádzajúceho sa pri železničnej
stanici. Ako dôvod sa samozrejme uvádzal veľký príliv utečencov a župná
administratíva, ktorú by bolo neefektívne presídliť niekam inam. Komárom
je prvým moderným mestom 20. storočia v Maďarsku, aj napriek tomu, že
tu neexistuje žiadna koncepcia moderného urbanistického plánovania.
Snáď práve nezmyselnosť situácie je v prípade Komáromu najpríznačnej-
šia. Namiesto toho, aby nové mesto pripomínajúce neobarokový štýl repre-
zentovaný Gyulom Wälderom sústredili v okolí mosta pre prípad znovu-
zjednotenia, najdôležitejšie budovy vybudovali čo najďalej od historického
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centra, popri hlavnom ťahu Budapešť–Győr. Stavebný inžinier Virgil Bier-
baure sa o tomto stave vyjadril v roku 1941 týmito slovami: „Musí to byť
génius, ktorý by tieto až na dva kilometre vzdialené mestské časti dokázal
spojiť v jeden a ten istý organizmus, jeden organický celok“ (Vidéki városok
[Vidiecke mestá], in: Magyar Szemle 1941).

Táto trhlina, vznikajúca vzdialením sa dvoch brehov Dunaja v druhej po-
lovici 20. storočia ešte viac poznačil charakter týchto usadlostí. A v dobe ne-
existujúcich hraníc máte pocit ich prekročenia a vstupu do odlišnej zóny nie
tým, že na konci mosta stoja ľudia v rovnošatách, ale tým, že tieto mestá na-
dobudli úplne odlišný charakter organizovanosti; a až teraz si človek uvedo-
muje, ako dokáže hraničný most dlhý len niekoľko sto metrov vytvoriť
regionálne odlišnosti. Napriek „slobodnému pohybu tovaru a pracov nej sily“
sa geografické hranice  vytvorené národnými štátmi húževnato držia. Zaují-
mavé je, že Komárom je 100 km vzdialený od Budapešti a Komárno je takisto
na 100 km od Bratislavy. Ale kým na jednej strane Dunaja smerom na Bu-
dapešť je vybudovaná rýchlostná železničná trať a diaľnica, na druhej strane,
smerom na Bratislavu premávajú len malé osobáky. Pravda (a to je celkom
nová správa), vraj istá česká súkromná spoločnosť na tejto trase nasadila mo-
derné vlakové súpravy Siemens, ktoré vidieť u nás v červenej farbe, ale v rôz-
nych farbách premávajú v iných regiónoch Strednej Európy bežne.

o prínose nového železničného spojenia pre región by bolo robiť nejaké
závery priskoro, ale z nedávnej minulosti je zrejmé, že severná a južná časť
mesta vstúpili na cestu zmeny režimu za odlišných podmienok (pozri Siklós
T.–Tiner T: Egy város, két ország – Komárom, Komárno, 2007 [Jedno mesto,
dva štáty]). Komárno so svojimi zdedenými kondíciami ťažkého priemyslu
a aj keď v neveľkej, ale citeľnej vzdialenosti od hlavných cestných ťahov vy-
tvárajúceho sa národného štátu, bolo menej schopné sa začleniť do krvného
obehu nového multinacionálne organizovaného hospodárstva, ako jeho
bratské mesto ležiace na osi Budapešť–Viedeň. Tento cestný koridor medzi
rakúskym a maďarským hlavným mestom dnes slúži na oveľa viac, než len
prepravu. Tento úsek sa totiž v celej dĺžke začína spájať do priemyselnej
zóny, v ktorej sa tradičné prímestské priemyselné a obchodné oblasti rušia
v dôsledku novej logiky hospodárskej výroby (pozri: Tamás Hardi – Károly
Tóth (ed.): Határaink mentén – A szlovák–magyar határtérség társadalmi-
gazdasági vizsgálata, 2009 [Naše spoločné hranice – Výsledky výskumu slo-
vensko–maďarskej prihranič nej oblasti]). Podľa slov Manuela Castella pravý
breh Dunaja je prúdiaci priestor, ktorý síce fyzicky existuje na tomto mieste,
ale svojimi vzťahmi, záujmami a závislosťou je už súčasťou hospodárskej
siete spájajúcej celý svet (Crisis, Planning, and the Quality of Life, Managing
the New Historical Relationships between Space and Society, in: Society and
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Space, 1983). Vybudovanie Nokie a iných podobných firiem pri Južnom Ko-
márne je teda charakteristickou črtou hospodárskeho modelu úspešných re-
giónov po zmene spoločenského režimu. oproti nemu je tam Komárno so
svojím predimenzovaným dedičstvom ťažkého priemyslu, a najmä so svojou
slabou infraštruktúrou, čo sa týka naviazania sa na „úspešne sa globalizu-
júce“ regióny národného štátu. Hospo- dársko-geografické analýzy v koneč-
nom dôsledku pripisujú všetky rozdiely medzi týmito dvomi mestami – vyššie
mzdy obyvateľov v južnej časti, vyšší počet malých obchodíkov na osobu atď.
– práve týmto danostiam.    

Samozrejme, v týchto analýzach je mnoho pravdy, ale úplná pravda je asi
iná. Lebo napr. počet obchodíkov určujú nielen pravidlá dopytu a ponuky,
ale aj mentalita ľudí. To, že Južné Komárno, ktoré je menšie ako jeho severná
polovica, je nabitá obchodmi, a to do takej miery, že na Igmándiho ceste pre-
chádzajúceho obklopujú samé výklady, si neviem vysvetliť len príchodom
Nokie do mesta. Druhá strana nie je tak ďaleko, aby dlho prítomné priazni-
vejšie cenové indexy nemohli prilákať ľudí z tej druhej strany. Logiku hos-
podárenia ale prepisuje mentálne dedičstvo, ktoré už za neskoršej Kádárov-
skej éry, dlho pred zmenou režimu vytvorilo typ malopodnikateľa, ktorý do-
kázal prežiť v medzerách štátneho hospodárstva. V dnešnej dobe sa zas tento
typ podnikateľa snaží udržať nad vodou v podmienkach veľkých hospodár-
skych systémov, priváža tovar s dokumentmi alebo bez nich, podľa toho, ako
to vyžaduje situácia. Najviac sa ale sťažuje a počúva ponosy iných.

Je potrebné sťažovať sa, lebo aj keď sa svet nezlepší, pre sťažujúcich sa je
to útechou. obchody s odevom, kozmetické salóny, potraviny v garážach pa-
nelákov sú vlastne verejným priestranstvom malých mestečiek, sú to krčmy
nežného pohlavia, kde nakupovanie alebo skrášľovanie sa sú len zámienkou,
aby sa ľudia stretli. Kým sa v malom obchodíku, ktoré je síce oproti super-
marketom nesmierne predražené, snažím nakúpiť niečo na raňajky za prija-
teľnú cenu, okolo mňa pulzuje čulý život. Známi vítajú známych, porozprávajú
sa o chorobe a vyzdravení dieťaťa. Snažím sa pochopiť súvislosti medzi mnou
neznámymi menami, miestami a odkazmi, no márne. Človek keď len tak
vpadne do takejto diskusie, zdá sa mu to všetko nezmyselné, ale vlastne je to
pokračovanie diskusie zo včerajška, spred týždňa, možno spred roku. 

Samozrejme, malé obchodíky na severnom pobreží majú podobnú socio-
grafiu, ale ich štruktúra je oveľa redšia. Je to síce len štatistický údaj, ktorý
ale pri prechádzke ulicami Komárna človek nemusí pociťovať. o to viac ná-
padný je ale rozličný vplyv malých obchodíkov na výzor mesta. Výklady na
fasádach domov, vyčnievajúce sa firemné tabule, prenosné tabule o rôznych
akciách na chodníkoch vytvárajú neustále sa meniacu, pestrofarebnú ku-
lisu okolitých múrov budov. A tento svet je vždy hmatateľne iný na obi -

92



dvoch stranách. Bolo by ťažké definovať, prečo, možno je to odlišným gra-
fickým dizajnom, farbami, alebo možno je v tom aj cena, a ktovie, možno je
to spôsobené len mojimi spomienkami, ktoré sú vo mne živé dodnes.

včelie bunky času

Lebo ja, keď prejdem cez komárňanský most, ešte stále cítim to, akoby som
prechádzal cez nejaké hranice, že idem na druhú stranu. A nie je to taký pocit,
ako keď prechádzam z Pešti na Budatínsku stranu, ale stále mám v sebe ten
istý pocit, ako vtedy, keď som prvýkrát išiel do zahraničia. A keď počujem slovo
Komárom, nemyslím na mesto – dvojičku, ale v hlave sa mi vybaví most, pa-
noráma starého mesta so svojimi vežami, kľukatými uličkami a budovami. Aj
keď už mesto rozrástlo, vybudovali sa parky a múzeá, pre mňa celé mesto zna-
mená staré jadro Komárna. V týchto uličkách sa priestor mení na čas, stáva
sa takým priestorom, ktorý „v tisícich svojich včelích bunkách zachoval čas“
(Gaston Bachelard: La poétique de l´espace, 1961 [Poetika priestoru]). odkedy
sa tá nešťastná hromada asfaltu zmenšila a ulice centra nie sú rozbité bezcit-
ným čiarovým kódom chodník – ulica – chodník, viac a viac začína vynikať jed-
noduchá krása vidieckeho mestečka. Komárno sa v posledných rokoch stalo
turistickou destináciou. Cestujúci luxusných lodí zastavujúcich sa v prístave
Komárna robia fotografie pri soche Klapku na hlavnom námestí, a v eufórii
z toho, že je tu všetko také lacné, dajú si niečo na pitie a potom plní nadšenia
a očakávania sa pohnú smerom ku Komárňanskej pevnosti, kde ale nakoniec
bezradne hľadajú ten historický skvost, ktorý je nominovaný na titul svetového
kultúrneho dedičstva. Komárňanská pevnosť bola nedobytná nielen pre ne-
priateľov, ale stále zatvorené brány impozantných múrov dodnes odolávajú aj
náporu turistického ruchu. Ale vlastne ani toto nie je problém, totiž za ušetrené
peniaze na vstupnom sa dajú kúpiť troj- až štvorjazyčné fotoalbumy v butikoch
Európskeho dvora. V posledných rokoch neustále sa rozmáhajúci počet publi-
kácií turistických sprievodcov mestom akoby chceli nahradiť stratené desať -
ročia spôsobené hranicami, počas ktorých bolo „Komárno slávne“ – aspoň
z budapeš tianskej perspektívy – skryté v pavučine zabudnutia. 

„Komárno pohostinné“ však len pomaly začína znovu obsadzovať to vý-
sostné postavenie v cestovnom ruchu, ktoré by mu prináležalo podľa jeho
histórie. V 18–19. storočí Komárno, „maďarský Gibraltár“, bolo jedným
z najväčších miest Uhorského kráľovstva, s veľmi čulým obchodným ru-
chom. Ako sa vyjadruje jeden zo spisovateľov tej doby: „Tu sa usadzujú  ob-
chodníci, Maďari–Angličania, a ich morom je Dunaj alebo Váh, toto jesť od
Srbska až k Passau. Dole prúdom sa nesú krásne kmene liptovských stro-
mov, prúdom hore zas pšenica z Báčky, a na brehu, akoby na holandský
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spôsob, sa predávajú ním chytené vyzy, jesetery, sumce a kapry lahodnej
chuti.“ (Mihály Holéczy: A komáromi földindulások [Komárňanské zeme-
trasenia], in: Tudományos gyűjtemény, 1824). Maďari–Angličania zrejme
často boli Rácovia z Balkánu, ktorí v tomto už od pradávna sa prúdiacom
priestore pohybujúc oproti prúdu sa usadzovali aj v Komárne.

Rozkvet Komárna pripadá na obdobie, keď Uhorské kráľovstvo bolo ria-
dené priamo z Viedne, na obdobie, kde hierarchiu miest neurčilo postavenie
Pešti a Budatína, ale práve Dunaj, ktorý spájal mestá s Viedňou. Virgil Bier-
bauer, autor, na ktorého ani zďaleka nemôže padať tieň zaujatosti a ktorý
o Komárne 20-tych rokov píše, že je „neutešené, zúfalé, nikde nič, čo by sa
usmialo na nás“, o tomto starom Komárne však mal veľkú mienku: „akú kul-
túru malo toto vtedy bohaté mesto, aká túžba v ňom priahla po vkusnejšej,
krajšej forme“. okrem kolégia, župného úradu a sochy Svätej trojice pochva-
ľuje najmä kostol Svätého Andreja. Kostol akoby roztvoril malú uličku, má
v sebe niečo podobne majestátne ako veľké katedrály, ale najviac zo zámeru
staviteľa, ktorý je svojský pre periférie pomaly sa rozvíjajúcej západnej civi-
lizácie, kde „štýl už nie je organickou súčasťou umeleckého vývoja“ ale „výs -
ledkom duševného nasadenia“. (György Poszler: Márai Sándor és Kassa
mítosza [Sándor Márai a mýtus Košíc], in: Kortárs, 1990). Keby bol kostol
Svätého Andreja o niečo vyššie na Dunaji, v nejakom malom rakúskom mes-
tečku, snáď by nás udivila jeho skromnosť, ale je celkom možné, že by sme
si ho ani nevšimli v okruhu poschodových meštianskych domov. Ale tu akoby
rozoprel dedinský charakter ulice, a aj v tieni obrovských žeriavov na pobreží
Dunaja je schopný dominovať pri pohľade z mosta na mesto.

Kostol Svätého Andreja je kľúčom Komárna, keď si uvedomíme krásu
tohto objektu, pochopíme krásu mestečka. Nemali by sme očakávať veľa,
podobný zážitok, aký nám evokuje Šopron alebo Kőszeg, potom jeho podu-
najskí kamaráti, ako Győr, ostrihom alebo Szentendre, tieto stále majú
latku privysoko. Komárno je oproti nim oveľa jednoduchšie, v mnohom oveľa
nudnejšie a provinciálnejšie. Niečo ako vojenské mestečko bez citových erup-
cií. Veď práve pevnosť, v dnešnej dobe mnohými tak obdivovaná, bola po
mnohé stáročia prekážkou pre rozvoj výzoru mesta. Stará pevnosť zo stre-
doveku pri sútoku Dunaja a Váhu  v novoveku len rástla a rástla, čím viac,
o to výraznejšie na úkor civilnej časti mesta. Komárno sa tak tlačilo viac
a viac na západ, akoby to nebolo ani mesto, ale nejaký vojenský stan.
A okrem toho aj neustále požiare a zemetrasenia prispeli k tomu, že nielen
stredoveká, ale aj baroková minulosť Komárna sa stala matnejšou. Kým iné
mestá v období hospodárskeho rozmachu rástli a rástli, relatívne bohaté ob-
dobie v Komárne slúžilo len na to, aby sa mesto spamätalo z prírodných ka-
tastrof, raz na konci 17. storočia, potom uprostred 18. storočia dvakrát za
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sebou a nakoniec po veľkom obliehaní v roku 1849. Medzitým sa domy zjed-
nodušili, poschodia zmizli, kamenné fasády sa vymenili na drevené, a na-
koniec mnoho parciel zostalo nezastavaných, využívaných na záhradky. 

Po tom všetkom Komárno získalo prečudesnú štruktúru. Hlavné námes-
tie generála Klapku, ktoré sa nachádzalo už aj tak mimo stredovekého
jadra mesta, bolo vybudované popri vtedajšej hlavnej ceste, a na začiatku
20. storočia sa už ocitlo na periférii mestskej štruktúry. Mesto, alebo časť,
ktorú socialistická urbanistika ponechala zo starého mesta, sa rozprestiera
akoby na štvrtine kruhu. V dôsledku kruhovej výstavby sa ulice stále roz-
vetvujú, aby mohli čoraz širšie mestské priestranstvá naplniť budovami.
Takéto rozvetvenie tvaru y je na samotnom námestí, na rohu ulice Eötvösa
a Palatínovej, pri soche Svätej trojice, a potom ulica Eötvösa sa rozvetvuje
ďalej a vytvára Župnú ulicu. Podobne charakteristické štruktúry nachá-
dzame aj pri Mestskej radnici. Na starších mapách je takýchto rozvetvení
neúrekom, samozrejme teraz už sú zabudované novými sídliskami. 

Komárno je mesto rozvetvení. Komárňanskú štruktúru mesta môžeme
vidieť najmä pri pohľade na východ z námestia smerom na sochu Svätej
trojice, kde sa za sebou vynárajú  rohové domy až dvoch malých námestí.
Steny uličiek sa pred nami poskakujú ako keby boli nezbednými deckami.
Nad prízemnými budovami, alebo takými, ktoré svojou výškou pripomí-
najú poschodové, stojí na stráži dvojitá veža kostola Svätého Andreja, ale-
gória architektúry, ktorá nás vychováva k citu pre krásu a mieru. okrem
toho je ale viditeľná aj bytovka, hneď uprostred obrazu, moderná budova
z čias prvej Československej republiky,  ktorá síce bola postavená maďar-
ským lekárnikom Tihamérom Kováchom, ale pôsobí na nás pravým čecho-
slovakistickým dojmom (pozri: Mihály Mácza: Komárom. Történelmi séták
a városban [Komárno. Historické prechádzky mestom], 1992). Tento dom
jednoznačne poukazuje na históriu mesta v 20. storočí. Poukazuje na to,
že táto mestská panoráma nemôže byť v Maďarsku, že tento svet má inú
vnútornú logiku a obsah, iné sú chute, farby a nápisy, a iný je aj rytmus
života. Táto budova tu stojí ako hraničný kameň, ako nejaký urbanistický
výkričník.

most na predmestí

Veľká zmena v štruktúre a zároveň absolútny rozkol vo vývoji mestskej ur-
banisticky v týchto dvoch mestách nastala v rokoch socialistického budo-
vania priemyslu. Na úrovni Barossovej ulice, ktorá vedie dolu z mosta,
Komárno bolo prakticky amputované. Zo samotnej ulice sa vytvoril kru-
hový objazd, aj keď stará Barossova ulica, ktorá bola skôr podlhovastým
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námestím ako ulicou, bola dlhá niečo okolo 1500 metrov. Miesto, ktoré sa
nazýva Záhradnícka ulica, je bolestivou pamiatkou doby technokracie,
v ktorej bola premávka usmernená do centra mesta. A najsmutnejšia je
skutočnosť, že rýchlostná cesta spájajúca most nad Dunajom a Váhom
prakticky nefunguje. Rozšíriť cestu za toľkých obetí bolo úplne zbytočné,
keď na moste sa aj tak musíme zoradiť do jedného pruhu. 

Most čím ďalej, tým horšie znáša dopravné preťaženie vyplývajúce z
úlohy spájania dvoch bratských miest. Ba čo viac, vyzerá to tak, že práve
most a jeho okolie sú najväčšou prekážkou ich prepojenia. Most, ktorý pred
asi sto rokmi mohol vytvoriť najlepšie podmienky pre jednotné mesto, skoro
celé stáročie bol akýmsi odcudzujúcim elementom, a ako medzinárodný
hraničný priechod, zaklinil sa ako cudzie teleso medzi dve časti mesta.
Predmostia, ktoré sa mohli stať veľmi významnými urbanistickými skvos-
tami ako prirodzené priestory napojenia sa, sú dnes prázdne, alebo ako sa
to v urbanistike nazýva, sú podpriemerne využité, sú priemyselné a post-
priemyselné územia. Na slovenskej strane sú vyvyšujúce sa žeriavy sami
osebe možno veľmi impozantné, ale človek by mal z toho podstatne lepší
dojem, keby tento pohľad bol aspoň o niečo viac oddelený od panorámy sta-
rého mesta. Nesmierne surrealistická je aj tá skutočnosť, že zdvíhateľný
most je ponad stredom starého mesta, a tak každý návštevník mesta môže
zavesiť svoj kabát na vežu Srbského kostola. Ale ani na druhej strane nie
je situácia o nič lepšia. Medzitým, čo obdivujeme rýchlosť pod nami sa uhá-
ňajúcich rakúskych „railjetov“, láka nás dobre známy svetielkujúci nápis
Tesca na prechádzku medzi jeho neónom osvetlenými poličkami. Mestská
panoráma týchto dvoch bratských miest sa mení skoro po každých pol-
druha kilometrov, a v tomto nie je útechou ani to, že v dĺžke asi niekoľko
sto metrov sa môžeme prechádzať akoby nad riekou, lebo premávka nám
úplne zničí aj tento zážitok. Je to ťažké vysloviť, ale v tomto veľkolepom
prírodnom prostredí Dunaja, ktoré žiaľ bolo zničené tým najnevhodnejším
spôsobom tam, kde sa stretnú dve predmestia, zrušením hraničného prie -
chodu sa stratil aj ten posledný bod, ktorý by nás nútil zastaviť sa. Môžem
len dúfať, že výstavbou plánovaného nového mostu sa už konečne začne
nejaké urbanistické dianie, vďaka ktorému bude nábrežie Dunaja figurovať
ako hlavná ulica na pobreží Dunaja, čo mu už prináležalo od dávnych čias.

Preložil: Tibor Fabó
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Gyöngyvér Bartók Andrásné: Inštrukcia bezdomovcovi



István Kerekes M.: Petržalka 3



ilona matkovich

Dva týždne blaha

gyöngyöspata: povahopis jedného etnického konfliktu 

Ako sa mohol zmeniť vinársky región pod Matrou so svojimi vynikajúcimi
prírodnými danosťami, ktorý by si zaslúžil omnoho viac, na zónu, v ktorej
prebieha priam občianska vojna? obec Gyöngyöspata sa dostala do pove-
domia svetovej tlače v dôsledku udalostí posledných mesiacov ako priestor
konfliktu medzi Rómami a Nerómami. Starosta sa v máji vzdal funkcie,
v júli ich čakajú nové voľby.  „Zrazu sme sa zobudili a bola tu organizácia
Pre krajšiu budúcnosť. Nevedeli sme, kto sú to. Prichádzam do práce do
ambulancie a vidím, že ľudia odetí v čiernom sa premávajú hore-dole
a zdravia sa mi“ – vybavuje si pani Mataliková, vicestarostka obce Gyön-
gyöspata svoje prvé stretnutie s polovojenským združením Pre krajšiu bu-
dúcnosť. Pani Mataliková, ktorá v civilnom živote pracuje ako zdravotná
sestra, vedie obec do nastávajúcich júlových predčasných komunálnych vo-
lieb. „Až dodatočne sme sa dozvedeli, že vďaka intervencii oskara (miestny
vodca strany Jobbik Oskar Juhász – M. I.) sa k nám dostali asi dva tucty
dobrovoľníkov. Nevedeli sme sa ako vyrovnať so situáciou, obec natoľko po-
žadovala, aby sme ich neposlali preč. obyvatelia obce ich prijali, postarali
sa o nich a začali zbierať podpisy pre ich udržanie v obci. Prechádzali sa vo
dvojiciach po obci. Nechodili Cigánom v pätách, tak viem, že ani nezašli
medzi nich na kraj obce. Až vtedy som videla strach v očiach cigánskych
detí, keď sa zjavili oddiely Véderő a Betyársereg. Ide o veľké kusy chlapov
v maskáčových odevoch, s bičom a s valaškou v rukách. Boli štyria či piati,
no oni vošli medzi Rómov. Hneď nato sme zvolali obecnú schôdzu a žiadali
sme, aby odišli“ – zhrnula pani vicestarostka obce z marca.

kontext

Väčšina však nedovolila uniformovaným odísť. V obci Gyöngyöspata do-
zrelo ovocie desaťročí neschopnosti a nemožnosti rázneho štátneho zásahu.
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opustenie hromady nezamestnaných bez vzdelania, ako aj zhoršenie ve-
rejného poriadku rozdelili obec na dva tábory. János Lázár sa pri analýze
situácie v obci Gyöngyöspata vyjadril nasledovne: „Táto osirelosť a frustrá-
cia otvorila brány krajnej pravici, ktorá aj cez brány vošla a vnútri už po-
núkala všetko, čo predtým politika zamietala: otvorené uši, pomenovanie
vecí pravým menom, rozhodné odpovede, pripravenosť konať, silu.” 

Gazdovia z obce Gyöngyöspata zaraz darovali veliteľovi združenia Vé-
derő Tamásovi Eszesovi lacný pozemok za to, že daný pozemok dá do po-
riadku. Nevedno, či si boli vedomí toho, že Eszes je trénerom karate alebo
nie, ale teraz už kandidát na post starostu obce, Tamás Eszes, na Veľký
Piatok chcel organizovať výcvikový tábor na svojom pozemku, v tesnom su-
sedstve s domom cigánskeho vajdu, čomu napokon polícia zabránila.   

V obci Gyöngyöspata s 2800 obyvateľmi na Ulici Hegyalja obývanej Ró-
mami dodnes hliadkuje polícia a nedovolí vstup autom bez kontroly. Ró-
movia sa napriek tomu strachujú. Je treba totiž dodať, že uniformovaní
obec neopustili, skrývajú sa v kríkoch zdivočeného svahu Kecskekő, hneď
v pozadí Ulice Hegyalja. Kedysi tu stáli víkendové chalupy a vinárske piv-
nice obyvateľov obce, ich záhradky ako koníček. oni spomínajú, že Rómovia
im zeleninu ukradli, poodlamovali konáre ich ovocných stromov. Situácia
sa stala neudržateľnou, keď v roku 1995 na Kecskekő zavreli vojenskú zá-
kladňu. Dovtedy vojaci na nočnej hliadke z času na čas vystrelili na ostrahu
nejakú tú strelu, a tým to celé haslo. Avšak počas 15 rokov už „úplne na-
hladko obrali celý svah a rozobrali všetky domy, čo tam kedy boli.” Na jed-
notlivé krádeže, ktorých škoda bola nízka, polícia nezareagovala, resp.
poškodení boli už unudení zbytočnými súdnymi procesmi a po čase už ne-
chali svoje záhradky napospas osudu.

Na spomínané nepokoje na svahu Kecskekő spomínajú Cigáni trochu
ináč: hovoria, že zväčša postarší majitelia už zahynuli, mladí sa o pozemky,
ktoré autom nie sú dostupné, už nestarali, ba dokonca gazdovia sami vy-
rúbali svoje vinice, aby dostali dotácie od EÚ. Gazdovia tvrdia, že je to
klamstvo: na pozemky pod 1500 m2 nepripadal ani halier a tunajšie po-
zemky sú všetky pod 1000 m2 – avšak to je viditeľné, že Cigáni si svoje soc-
pol príbytky postavili z ich prešov a pivníc. Ani to nijak nepomohlo, že toho
času sem dali prisťahovať tri „tvrdé cigánske rodiny”.   

To, v čom sa obe strany – Cigáni a sedliaci, ako sa dnes definujú –
zhodnú je, že v minulosti všetci pracovali. Problémy (podobne ako v iných
obciach v celej krajine) začali po zániku roľníckych družstiev, okrem toho
zanikla Jatka a mliekareň Mátratej. Rómovia bez vzdelania si nehľadali
alebo nedostali prácu. Zo socialistických stavieb mnohí zbohatli, avšak naj-
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chudobnejšia vrstva predala svoje domy za niekoľko stotisíc forintov, a tak
prišli o strechu nad hlavou alebo sa utiahli v neobývateľných chatrčiach.
odpoveď na to, prečo štát nepozastavil obchodovanie so socialistickými do-
mami, nemá zmysel hľadať v cigánskej štvrti obce Gyöngyöspata.  

Podľa policajných štatistík zločinnosť v obci Gyöngyöspata nebola ne-
jako do očí bijúca. V roku 2010 sa uskutočnilo 49 zločinov, v prvých dvoch
mesiacoch roku 2011 ich bolo päť; medzi nimi boli tri drobné krádeže, jedno
poškodzovanie a jedna urážka na cti. Miestni „sedliaci” hovoria, že skutoč-
nosť má pramálo spoločné s policajnými štatistikami. Už v roku 2006 vy-
tvorili zoznam, v ktorom takmer päťsto ľudí ako obete hlásilo drobné i
väčšie lúpeže, ktoré boli neraz i v médiách označované za jednoduché
„detské výčiny”. Väčšinu z nich naozaj realizovali deti, tvrdia gazdovia,
práve preto sú obete bezmocné, lúpeže neraz ani nenahlásili. 

čo sa skrýva za číslami

Prvý skupinový incident medzi Cigánmi a Necigánmi nastal pred piatimi
rokmi, keď sudca z hôr napomenul dieťa, ktoré mu z auta odkrúcalo klo-
búčiky ventilu. Jedno z detí pri úteku spadlo a začal mu krvácať nos. Čo-
chvíľa stálo tridsať Cigánov pred bránou sudcu a vyhrážali sa vyvraždením
rodiny a podpálením domu, napokon zaútočili na suseda. Ďalším útokom
zabránila polícia privolaná na miesto činu. Dedinčania zorganizovali de-
monštráciu, „obec Gyöngyöspata patrí nám všetkým” – stálo na transpa-
rente, prenesenom cez ulice obývané Rómami. Aj vajda sa k nim pridal,
aby nedošlo k bitkám. Pokojnému spolunažívaniu nenapomohlo ani to, že
minulý rok napadli hliadkujúceho policajta a došlo aj k fyzickým útokom
na učiteľov. Popritom protestovali Rómovia i Nerómovia, aby k nim nepre -
sťahovali „problémových olášskych Cigánov”, čím sa napätie len stupňovalo. 

K integračným pokusom samosprávy patrila i pozemková akcia spred
štyroch rokov: jeden z gazdov zoral trojhektárové pole, samospráva zabez-
pečila osivo, náradia a odborné rady. Iniciatíva skončila fiaskom: od tých
zopár rodín, čo niečo vypestovali, ostatné rodiny úrodu ukradli. Na jeseň
tohto roku opäť začnú s pozemkovým programom. 

Zo školy kvôli predošlému „mýtnemu” preniesli veľa detí do škôl v Gyön-
gyösi. Rodičia väčšinového obyvateľstva hovoria, že im je jedno, či sú to Cigáni
alebo Necigáni, len nech deti dovolia jedno druhému učiť sa.  Strach vyvolal
aj decembrový incident v škole, keď syna oskara Juhásza z Jobbiku hrubo
napadli traja starší rómski chlapci. obeť útoku bolo nutné hospitalizovať, na-
pokon ho prepísali do školy v Gyöngyösi. Útočníci sú naďalej žiakmi školy. 
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Na návrh ombudsmana pre menšiny, ktorý prišiel na miesto činu, môžu
v škole zaniknúť cigánske malotriedky. Podľa pedagóga, ktorý si neželá byť
menovaný, ak nebudú existovať vyrovnávacie triedy, rodičia zo školy vy-
berú ešte viac detí. „Bojíme sa, že čochvíľa budeme len cigánskou školou,
čo bude pre všetkých horšie. A pritom my chceme, aby táto dedina a táto
škola bola školou a dedinou všetkých, ale to nejde na povel. Prepáčte mi
otvorenosť, ale sme veľmi zronení, že sa pomaly dostávame do menšiny v
našej vlastnej dedine. Je tu veľa zlatých a talentovaných cigánskych detí,
ktoré ich vlastní rodičia segregujú tým, že nedodržiavajú základnú osobnú
hygienu. V škôlke sú zdravotné problémy, pásový opar a svrab. Ťažké je aj
držať styky s rodičmi. Ak sa riaditeľ školy pokúša o dodržanie disciplíny,
okamžite ho udajú u ombudsmana pre menšiny. Vtedy bolo pokojnejšie,
keď sme dostali peniaze na rómskeho školníka.”

Podľa Rómov sú to práve Maďari, čo ich vytláčajú z dediny, „želali by
si, aby sme odtiaľto všetci odišli” – hovorí János Farkas, jeden z vodcov
Rómskeho občianskeho hnutia, ktorého tunajší označujú len za vajdu.
Podľa Farkasa je toho dôkazom, že samospráva už roky nevydáva povolenia
na stavbu či úpravu v uliciach obývaných Rómami. Takýto postup bráni
rozvoju infraštruktúry, zbúraniu stavieb, ktoré sú už pre život nebezpečné,
ako aj stavbe nových budov. „Je tu jedna skupina priateľov, ktorá pozostáva
z gazdov, ktorí pri reštitúcii zbohatli, v skutočnosti riadia obec oni. Poslanci
sa vzdajú svojich platov, z tých prostriedkov skupujú domy spred Rómov“
– tvrdí.    

Novou demarkačnou líniou je ulica Bajcsy-Zsilinszkého, ktorá sa tiahne
za ulicou Hegyalja. Dvory týchto dvoch ulíc sa vzájomne stretávajú, na
viacerých miestach ich nedelí už ani plot, a tak sú obeťou každodenných
krádeží zväčša starší ľudia žijúci v ulici Bajcsy-Zsilinszkého. (Podľa miest-
nych, ten, čo mal možnosť, už odtiaľ ušiel.) Ľudia, čo žijú v ulici, tvrdia, že
im vyrúbali stromy, vlámali sa im do komôr, „vo dvoroch si oberajú úrodu,
ako by chodili po svojom”. Proti tomu, aby sa do ulice Bajcsy-Zsilinszkého
z iniciatívy Istvána Mezeiho, jedného zo zamestnancov Maďarského čer-
veného kríža, prisťahovala viacgeneračná rómska rodina, ktorým sa v dô-
sledku septembrovej povodne zruinoval dom, obyvatelia ulice začali
protestovať. Rovnako v tejto ulici spáchal samovraždu jeden miestny muž,
ktorého tragédia sa stala zámienkou pre prvé vtiahnutie polovojenských
oddielov (podľa reportáže TV Barikád, ktorá sa spája so stranou Jobbik,
spáchal samovraždu preto, lebo do jeho susedstva by sa boli prisťahovali
Rómovia). 
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Konflikt vzniká hlavne s puberťákmi, ktorí „držia dedinu v šachu svojím
terorom”. Ak niekoho oslovíme, len tak z neho sálajú slová sťažnosti. Na
uliciach sú obeťou zväčša staršie ženy a deti. Začína sa to slovami, „daj mi
peniaze”, ale ak dostanú odmietavú odpoveď, tak na ne v lepšom prípade
len nadávajú, v horšom prípade ich opľúvajú, hádžu ich kameňmi, neodídu
od nich, trhajú im šaty, tašku, odprevadia ich až domov a vyhrážajú sa im,
že ich vykradnú. „Cigáni klamú, že ľudia v maskáčoch vyvolávajú v nich
strach, ale dosiaľ sa nikto nezaoberal tým, že Cigáni robili to isté po celé
roky. Pre nás boli tieto dva týždne úplným blahom, konečne sme sa mohli
vyspať, a viete, akou dôstojnosťou nás napĺňalo, že môžeme vyjsť z kostola
bez toho, že by po nás mladíci nepokrikovali, aha, tu idú babky s palič-
kami!” – rozplače sa jedna staršia, ťažko sa pohybujúca pani, ktorú „muži
zo Združenia Pre krajšiu budúcnosť odprevadili až po samoobsluhu Coop,
policajti však nerobia pochôdzky, len postávajú na rohu.” Rovnako to vidia
aj v samoobsluhe Coop: v čase pochôdzok bola situácia pokojnejšia, deti ne-
žobrali od každého zákazníka, bolo menej lúpeží a aj Maďari sa opovážili
prísť do obchodu – hoci vtedy aj Rómovia nakupovali menej než obvykle.   

Cigáni, žijúci na niekoľko sto metrov od samoobsluhy, informujú o noč-
ných výtržnostiach. V ulici Bajcsy-Zsilinszkého susediacej s ulicou Hegyalja
boli ubytovaní pochôdzku konajúci muži z pravicových oddielov Véderő a
Betyárok. „Aj Attila robí podobné pochody len odvtedy, čo sa stal nezamest-
naným” – ukazuje jedna pani na čerstvo omietnutý dom jedného z veliteľov
občianskej domobrany, napokon dodáva „na vankúši pripravenom na terase
sa opiera na lakťoch Tamás Eszes, ktorého teraz zriedka vidno”, ale pani
si je istá, že si získal mnohých v obci. Eszes sa zjavil len v marci a už aj
kandidoval na starostu. „Mnohé babky ich dotujú dvadsaťtisícovkami, aby
mali čo jesť” – poznamenáva s nevôľou.

Urobili by poriadok

Na funkciu starostu si robia zálusk mnohí, až osem ľudí získalo potrebný
počet hlasov na kandidatúru. Po udalostiach z marca, odkedy obec zažila
veľa agresie, je najsilnejším záväzkom zachovanie poriadku, „treba zvoliť sil-
ného, bojovného starostu”, hovoria. Mnohí považujú za najpravdepodobnej-
šieho kandidáta oskara Juhásza z Jobbiku, ktorý minulú jeseň získal len 70
hlasov, jeho vidia v pozadí príchodu politikov z Jobbiku, ako aj ľudí zo Zdru-
ženia Pre krajšiu budúcnosť do obce Gyöngyöspata. Po podujatí zo 6. marca
pod záštitou Jobbiku s heslom „proti teroru Cigánov” pochodovali ulicami
dediny obývanými Rómami uniformované jednotky s fakľami v ruke. Na
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tomto podujatí dal šéf Jobbiku podpísať Rómom vyhlásenie o spolužití, podľa
ktorého musí každý občan dodržiavať zákony. Vtedajší starosta László Tabi
neprevzal petičné hárky a hoci v jednom rozhovore sa vyjadril, že oblasť stojí
pred občianskou vojnou, žiadal odchod uniformovaných oddielov. Niekoľko-
týždňové meškanie polície taktiež dopomohlo k prehĺbeniu násilia a chaosu.
Véderő na Veľký Piatok začalo s trojdňovým „vojenským výcvikom” v tábore
na svahu Kecskekő. Polícia účastníkov výcvikového tábora vzala do predbež-
nej väzby pre porušenie zákonov a napokon ich prepustila. 

Najväčšie nepokoje podľa oskara Juhásza nastali po príchode ochrancov
zákona, ktorí rozohnili Cigánov a poskytli im kamery. od útoku kameňo-
vaním sa dištancovala aj cigánska menšinová samospráva. „Pochôdzky ro-
bili spoločne členovia Združenia Pre krajšiu budúcnosť a rómskej
domobrany. Na druhý deň sa zjavil TASZ a odvtedy odmietli akúkoľvek
snahu o spoluprácu” – hovorí kandidát na starostu za Jobbik, ktorý tvrdí,
že veľkonočné „vyslobodenie” Rómov nebola spontánna akcia, ale dlho pri-
pravovaná akcia Červeného kríža.    

Na vyšetrenie týchto okolností ako aj ďalších iných vznikol samostatný
parlamentný výbor, ktorý sa snaží dať odpoveď aj na to, ktoré domáce a
zahraničné osoby a organizácie podporovali finančne skupiny, ktoré sa
v obci zjavili v uniformách, resp. z poverenia koho sem prišiel a akú úlohu
v udalostiach zohrával americký obchodník s nehnuteľnosťami Richard
Field, ktorý podporuje predvolebnú kampaň LMP, ktorý ako prvý tvrdil,
že miestnych Rómov treba z obce vyslobodiť.   

Podľa väčšiny „výlet” a neustály príchod balíčkov pomoci spolu s cudzin-
cami len zhoršili situáciu. Aj samotní Rómovia hovoria, že s kilogramom
cukru sa nedá nič vyriešiť. S nutnosťou cesty do Zánku a do Csillebércu ne-
súhlasili ani ochrancovia, ktorí boli sem vyčlenení. Ženy, ktoré sa zúčastnili
veľkonočného výletu, si spomínajú, že prišiel náhle, ani čas nemali premys-
lieť si ho, no dovtedy „už bolo priveľa čiernych čiapok a vlajok s arpádov-
skými pruhmi na jedného Cigána”, boli zmätení. „Richard navrhol, že tam,
kam pôjdeme, sa môžeme upokojiť, je tam ihrisko pre deti, čo aj bola
pravda, no na večer sme už boli nervózni z toho, čo môže byť doma. Mali
sme pocit, že nás vytrhli z domovov.”     

János Farkas pritom vyhlásil, že cigánske obyvateľstvo obce požiadalo
USA a Kanadu o azyl. Viacerí ušli k príbuzným žijúcim neďaleko. Tu treba
uviesť, že napríklad v obci Bátorterenye, kde žije početná rómska komu-
nita, miestni pozbierali v priebehu niekoľkých hodín množstvo podpisov
proti prijatiu Rómov z obce Gyöngyöspata a pri príchode autobusu ich ob-
rátil späť sám notár a starosta obce Bátorterenye. 
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Veľkonočný výlet vôbec neutíšil nálady, o niekoľko dní vypukla bitka
medzi Rómami a pravicovými skupinami nachádzajúcimi sa v obci, keďže
jeden z nich podgurážený alkoholom iritoval miestnych Rómov a dostal sa
s nimi do slovnej potýčky. Situáciu zaznamenala aj kamera na verejnom
priestranstve, na jej zázname vidno niekoľko tuctov Cigánov ozbrojených
palicami, samurajskými mečmi, ktorí zaútočili na štyroch ľudí z pravicovej
organizácie Véderő, ktorých bolo potrebné previezť do nemocnice, jednému
z nich odsekli článok prsta. Pikantnosťou celého prípadu je, že v tom čase
sa v obci nachádzalo aspoň päťdesiat policajtov, ktorých medzičasom odvo-
lali k inému prípadu, ale v priebehu niekoľkých minút sa vrátili na miesto
činu. Čudný presun policajtov na iné miesto momentálne prešetruje parla-
mentný výbor.

nenávisť 

Prechodný pokoj priniesli posilnené hliadky policajtov a zákon zakazujúci
pochod uniformovaných oddielov bez povolenia ich existencie. V máji zmizli
z ulíc obce Gyöngyöspata aj samozvaní bojovníci. Čo však zostalo, sú
utlmené vášne a krádeže v záhradkách. Miestni znenávideli aj médiá. „Ší-
rili zlé meno obce, pýtali sa len Rómov, zahraniční novinári vyhľadávali
senzácie, už dávali sťažnosti Rómov takmer na roveň nacistického Ne-
mecka, ale o tom, čo tomu predchádzalo, neinformovali” – sťažujú sa väč-
šinoví obyvatelia. okrem novinárov sa hnevajú ešte na ministra vnútra,
lebo minuli „stovky miliónov na obec Gyöngyöspata, hoci predtým by boli
postačili štyria silnejší policajti.” Hoci sa povráva, že v dôsledku udalostí v
obci konečne postavia aj policajnú stanicu, tunajší obyvatelia požadujú
sprísnenie zákonov na ochranu súkromného majetku. Aj Červený kríž sa
stal objektom nenávisti, hoci uznávajú, že aj ich pričinením sa podarilo
uskutočniť veľké upratovanie na Rómami obývanej ulici Hegyalja, do kto-
rého sa zapojili aj Rómovia, čo počas veľkonočného výletu ostali doma. Aj
vďaka nim sa zmenil výzor okolia domov na ulici Hegyalja.   

János Farkas mladší, vodca miestnej rómskej menšiny, si ani napriek
udalostiam nemyslí, že by v obci Gyöngyöspata žili rasisti, avšak Cigáni
neznesú, aby boli kolektívne označení za zločincov v akomkoľvek prípade.
„Nikdy sme netvrdili, že medzi Cigánmi nie je zločinnosť, ale to je u nás
menšina.” Farkas považuje za chybu, že sa do obce prisťahovali polo -
vojenské organizácie, to len zhoršilo situáciu. Podľa neho bude poriadok,
ak sa pokúsia o riešenie problému miestni; ľudia prichádzajúci z diaľky ne-
vidia podstatu problému a posúvajú udalosti zlým smerom. Netešili sa ani
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prostriedkom od Gyurcsánya, „napokon sme ich rozdelili medzi Rómami,
aby z toho neboli hádky” – hovorí. Ale predstavitelia ľudsko-právnych or-
ganizácií pravidelne navštevujú obec Gyöngyöspata. „Bez ich pomoci by
azda dodnes pretrvalo naše zastrašovanie” – myslí si Farkas, potom do-
dáva, že je mylné si myslieť, že ľudsko-právne organizácie chránia len Ci-
gánov, pomáhajú všetkým, ktorí sa na nich obrátia. TASZ zasiahne vtedy,
keď dostane hlásenie o porušovaní práv. Tak sa stalo aj vtedy, keď z pra-
vicovej organizácie Betyársereg naháňal ktosi v maske jednu Rómku
v ôsmom mesiaci tehotenstva alebo, keď podnapití „beťári” s valaškami ru-
kách odohnali z ulice Hegyalja rómske ženy. Farkas tiež podotýka, že
miestni Rómovia chcú byť ústretoví voči dedine, preto zorganizujú ešte
v priebehu leta Noc otvorených dverí, počas ktorých určené rodiny privítajú
občanov obce Gyöngyöspata vo svojich domovoch s tradičnými rómskymi
jedlami.  

V obci Gyöngyöspata ani predvolebná kampaň neprebieha bez bitiek.
Podľa slov oskara Juhásza, kandidáta na starostu za Jobbik, ho v čase
Turíc pozval na rokovanie veliteľ Véderő a zároveň aj ďalší kandidát Tamás
Eszes, no napokon ho na mieste stretnutia napadol. Eszesa, ktorý sa vzpie-
ral spútaniu, napokon odviedla polícia a začalo sa proti nemu trestné ko-
nanie. Za najpravdepodobnejších víťazov predčasných komunálnych volieb
spomedzi ôsmich kandidátov tipujú súčasnú vicestarostku, pani Matali-
kovú, resp. oskara Juhásza za Jobbik, ktorý si pozície počas jarných uda-
lostí posilnil. Čo je ale isté: volebné výsledky na východe Maďarska dnes
vyrieši už len rómska otázka.

ešte sčasti zvonka

S Bálintom Losoncim, objavom roka v oblasti vinárstva, ktorý sa z Buda-
pešti presťahoval do obce Gyöngyöspata, sme sa stretli vo vinici prenajatej
na okraji obce. odkedy zakladateľ Vinárskeho spolku „Tőkések” v Matre
(„Tőkések” Mátrai Kézműves Borászkör) žije tu, spoznal, aký veľký je pro-
blém spolužitia v tejto časti krajiny. „Ak berieme do úvahy celú obec, ešte
nie sme v krajine tretieho sveta, je tu ešte perspektíva, ba čo viac, v tunajšej
pôde sú také hodnoty vďaka vulkanickým a vápencovým vrstvám, že mám
dojem, že som v raji. Predpovedám zmŕtvychvstanie regiónu, ak sa podarí
vyriešiť otázku spolužitia Rómov a Nerómov. Je tu jeden nádherný gotický
kostol z 13. storočia s Jesse oltárom. Popri sadoch a vínu sú tu ešte skryté
prírodné danosti, ktoré ešte ani v náznakoch nie sú využité: minerálne
vody, plochy vhodné na jazdecký turizmus. K tomu všetkému sú potrebné
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robotné ruky. V budúcnosti obce musia zohrávať svoju rolu aj tí Rómovia,
ktorí sa naozaj chcú integrovať do života obce, napriek ich chudobe u nie -
ktorých pociťujeme túto ich snahu. V obci je stále nedostatok pracovných
síl na fyzickú prácu. Mladí, a to je jedno, či ide o Róma alebo Neróma, ne-
chcú pracovať na poli, aj ja zamestnávam radšej vekovú kategóriu 60–70
rokov” – hovorí mladý gazda, podľa ktorého, ak je niekto ochotný robiť ne-
závislú prácu, voči tomu na vidieku niet predsudkov. Aj sám dáva prácu
niekdajšiemu väzňovi a jeho synovi; ten prvý z nich sa zmenil, teraz vedie
náboženskú obec zloženú zo 70 Rómov. oboch idú gazdovia roztrhať. V su-
sednej obci Nagyréde už roky pracujú pri sezónnych prácach sedmohradskí
Rómovia hovoriaci po maďarsky – stojí za zamyslenie, prečo nepotrebujú
radšej Cigánov z obce Gyöngyöspata a Gyöngyösoroszi, ktorí sú len na pár
kilometrov. Podľa neho cigánskej komunite škodí, ak sú neustále predsta-
vovaní ako obete rasizmu tí, ktorým neponúknu prácu a ktorých zastra-
šujú.

Preložila: Eva Kossárová



Zorán Toldi: Paralely



výsledky súťaže Sociography 2012

i. Sociografia

1. miesto: Máté Tamáska za prácu Külvárosok hídja (Most na predmestí)
a za práce o Košiciach a Turni

2. miesto: Márta Kiss za prácu Túristvándi: Kis falu, nagy tervekkel (Tú-
ristvándi: Malá obec, veľké plány) a za práce Falun innen és
túl a Tiszacsécse, a beágyazott falu

2. miesto: Dániel Gazsó za prácu Ez itt a „sziti”(Toto je „sity“)
3. miesto: Kriszta Molnár za prácu Csak hogy tudjuk, mi mindennek kös-

zönhető az Élet (Len aby sme vedeli, čomu všetkému vďačíme
za Život)

3. miesto: Ilona Matkovich za práce Salgótarjáni város rehabilitáció – Az
üres zsebek városa (Revitalizácia mesta Salgótarján – Mesto
ľudí s prázdnymi vreckami) a Szikszó: szocialisták és jobbiko-
sok a polgármester mögött – A kecske haszna (Szikszó: za pri-
mátorom stoja socialisti a prívrženci strany Jobbik), ako aj za
ďalšie sociografické práce o severnom Maďarsku

ii. Sociofilm

1. miesto: Anna Kiss – Allah minden napján szaladnak a lovak (Kone
utekajú každý deň Alláha)

2. miesto: Máté Tuba, Ferenc Dénes, Péter Pétervári – Mi a cél? (Čo je to
cieľ?)

3. miesto: Tamás Novák – Bűn és büntetlenség (Zločin a beztrestnosť)
3. miesto: Ferenc Téglásy – A tükör által. Art Bt. (Prostredníctvom

zrkadla. Art kom. spol.)
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iii. Sociofoto

kategória fotosérie

1. miesto: Zoltán Gyetvai za série fotografií Môj Gemer
1. miesto: Györgyi Elekes za fotosérie zobrazujúce rómske osady na Slo-

vensku a v severnom Maďarsku
2. miesto: István Kerekes M. za sériu fotografií zachycujúcu bratislavskú

Petržalku
3. miesto: Ágota Krnacs za fotosériu Domáce oltáre

kategória Samostatné fotografie

1. miesto: Mária Virágh za fotografie Tiché zmierenie, Bez domova a
Unavený

2. miesto: Anikó Botta za fotografie Heni, Virág a Návštevníci
2. miesto: Zorán Toldi za fotografie Paralely, Milan a V tieni môjho brata
3. miesto: Péter Radi za fotografiu Staré ženy na lavici
3. miesto: Andrásné Bartók za fotografiu Inštrukcia bezdomovcom

zvláštna cena

Gyula Haraszti za fotografiu Prestávka na školskom dvore
Magazín Földgömb za reportáže a série fotografií so spoločenskou temati-
kou
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Péter Radi: Staré ženy na lavici



Mária Virágh: Unavený



Zoltán Gyetvai: Radosť z muziky



Zoltán Gyetvai: (Séria Zabudnutí ľudia) Bez úsmevu



autori

Dániel gazsó (1984, Budapešť). Študoval filozofiu,
kultúrnu antropológiu a mierový výskum na Uni-
verzite v Granade, kde je v súčasnosti doktoran-
dom. Zaujíma sa predovšetkým o etnické a národné
menšiny, preto jeho sociografické diela hovoria
práve o takýchto komunitách.

márta kiss (1978, Debrecín, sociologička, kultúrna
antropologička). Po ukončení vysokoškolských štú-
dií na ekonómii získala diplom na Univerzite Cor-
vinus v Budapešti v odbore ekonómia–sociológia
a na univerzite ELTE v odbore kultúrna antropoló-
gia. V súčasnosti študuje sociológiu na Doktorskej
škole sociológie Univerzity Corvinus. od roku 2005
pracuje na spoločenskovedných výskumoch ako pra-
covníčka Inštitútu a Nadácie pre výskum súčas-
nosti v Budapešti (Jelenkutató Intézet és Alapít -
vány) a predáša na kurzoch ekonomicko-sociologic-
kého zamerania Univerzity Corvinus.

ilona matkovich (1959, Vác, spisovateľka, novi-
nárka). Jej články sú publikované v maďarských
novinách a časopisoch Magyar Narancs, Népsza-
badság, Váci Napló, élet és Irodalom, Irodalmi
Jelen, éva Magazin, respektíve v týždenníku Nők
Lapja. Je autorkou troch samostatných kníh: Óriá-
sszekrény, Férjfoglaló, Semmi dráma. V roku 2006
získala titul Publicista EÚ v Maďarsku, v marci
tohto roku dostala cenu Za kvalitnú publicistiku.
Bola vyznamenaná aj zvláštnou cenou Prima Pri-
missima.
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kriszta molnár (1982, Komárom, odborníčka pre
rozvoj organizácií, sociologička). Je doktorandkou
PhD v Budapešti. Je spolupracovníčkou mimovlád-
nej organizácie pre vzdelávanie a rozvoj TANDEM
pôsobiacej na Slovensku a Nadácie HelyiMérték
v Maďarsku. Venuje sa rozvoju mimovládnych or-
ganizácií a robí sebapoznávacie kurzy.   Jej oblas-
ťami výskumu sú identita osobnosti v riadení,
udržateľnosť, svet komunít a sietí.

máté tamáska, phD (1976, Budapešť, vysoko-
školský pedagóg, vedecký pracovník). Jeho prvé
diela boli publikované v univerzitných časopisoch.
Neskôr pracoval aj pre Budapester Zeitung a Ma-
gyar Nemzet. od roku 2005 sa s jeho menom stre-
távame na stránkach magazínu Földgömb. Jeho
špecializáciou je priestor historických pamiatok,
s ohľadom súčasne na architektonické a spolo-
čenské súvislosti. V posledných rokoch mu vyšli dve
samostatné knihy: A vidéki tér emlékezete a Kassa-
vidék településképei.
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