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Hogyan válhat a maga urává egy kis létszámú kisebbség, amely-
ről alig tud bármit is a világ? Milyen alternatívák állnak rendel-
kezésére egy kisebbségnek ahhoz, hogy ne csak elfogadtassa, ha-
nem meg is szerettesse magát a többséggel? Többek között ezek-
re a kérdésekre ad választ a németországi Lausitz régióban élő 
szorb kisebbség. A labdarúgó Európa-bajnoksággal egyidőben 
szervezett, az európai kisebbségek Europeada nevet viselő labda-
rúgó bajnokságának a szorbok voltak a házigazdái, és a Kisebbsé-
gi és Regionális Nyelvű Napilapok Európai Egyesületét (MIDAS) 
is meghívták a rendezvényre. A június közepén rendezett tornán 
olyan élményeket tapasztalhattunk meg a szorbok vendégeiként, 
amelyek talán erdélyi magyar kisebbségünkre nézve is jó példá-
val szolgálhatnak. A szorb módszer a békés együttéléshez: légy 
nyitott és szerettesd meg magad a többségi társaiddal.

A szorbok és hazájuk

A szorb népcsoport a nyuga-
ti szlávok egyik kis lélekszámú 
közössége. Számukat mintegy 
150 ezer főre becsülik, de csu-
pán 60–70 ezren beszélik anya-
nyelvüket valamilyen szinten. 
Németország négy elismert ki-
sebbsége közé tartoznak, és a 
VI. századtól élnek a Spree fo-
lyó mentén, az Elbától kelet-
re, a mai német–lengyel–cseh 
hármashatárnál, Lausitz (szorb 
nyelven Luzsica) régióban.

Anyanyelvük a lengyelhez 
és a csehhez hasonlít, de az alsó- 
és a felső-lausitzi szorbok nyel-
ve olyannyira eltérő, hogy he-
lyenként nehezen tudnak szót 
érteni egymással. Felső-Lausitz 
Brandenburg tartományhoz, 
Alsó-Lausitz pedig Szászország-
hoz tartozik. Előbbinek Cottbus, 
utóbbinak pedig Bautzen a köz-
pontja.

Manapság csupán falvakon 
élnek tömbben, szorb többségű 
város nincs.

Első benyomások

Érdekes volt már a megérkezés 
is. Egy katolikus vendégházban 
szállásoltak el, Bautzentől 7 km-
re, Schmochtitzben. A vendég-
ház taxisofőrjének várnia kel-
lett rám a bautzeni vasútállomá-
son, de egyetlen emberrel talál-
koztam, akinek a papírján „Herr 
Kravač” szerepelt. Hát az nem 
én vagyok, gondoltam, és ki-
mentem az állomás elé. Egy ta-
xisofőr a papírral várakozó em-
berre mutatott, mondván, hogy 
ő az, aki rám vár. Kiderült, hogy 
valóban. Mikor megmondtam 

neki, hogy az én nevem teljesen 
más, mutatott egy lapot, ame-
lyen még cifrábban szerepeltem: 
Koriciric. Nem tudom megma-
gyarázni...

Gyönyörű, dombos tájon ha-
ladtunk, körülöttünk erdők, a 
réteken pedig szélerőművek, 
rengeteg. Furcsálltam, hogy az 
út – minden túlzás nélkül – alig 
négy méter széles, és méginkább 
furcsálltam, amikor szembe jött 
egy jármű. Gondoltam, egyirá-
nyú út, mert választóvonal sem 
volt rajta. Mindkét autó a kül-
ső kerekekkel lehajtott az asz-
falt mellé, így kerültük el egy-
mást. Nemcsak szűk volt az út, 
hanem rendkívül kanyargós is: 
ritka volt az a 100 méter, amely 
egyenes szakasz lett volna. Ké-
sőbb németországiaktól megtud-
tam: ezek az utak erre a vidékre 
jellemzők, máshol nem igazán 
látni ehhez hasonlót.

Megnehezítette a dolgomat, 
hogy a helybeliek nagyon hal-
ványan beszélnek angolul: sem 
a taxiban, sem a recepción nem 
sikerült szót értenünk, de ilyen-
olyan hibrid nyelveken végül 
mégis sikerült zöldágra vergőd-
nünk.

Bautzen és Mátyás 
király domborműve

Felső-Lausitz központja 40 ezer 
lakosú barátságos város. Mind-
össze 1–2 százalékban lakják 
szorbok, mégis a szorb kultúra 
legjelentősebb fellegvára. Mivel 
a Spanyolországot és Oroszor-
szágot összekötő középkori ke-
reskedelmi útvonal mentén fek-
szik, rövid időn belül gazdag vá-
rossá fejlődött. Első írásos em-
lítése 1002-ből származik. „Kis 
Prágaként” is emlegetik, mert a 

cseh főváros-
hoz hasonló-
an rengeteg tor-
nya van. Egyik 
legjel legzete-
sebb a Szent Pé-
terről elneve-
zett katedrálisé, 
amelynek ér-
dekes története 
van.

A templom 
egyedülálló Né-
metországban, 
mert két egyház 
használja kated-
rálisként a góti-
kus és barokk 
elemeket so-
rakoztató épít-
ményt. A ró-
mai katolikusok 
és az evangéli-
kusok egyaránt 
püspöki temp-
lomként hasz-
nálják a legna-
gyobb egyetér-
tésben, 1530- 

óta – emiatt a vallási tolerancia 
mintaképe. A templomban kor-
lát határolja el a saját oltárral 
rendelkező katolikus és evangé-
likus oldalt, de nagy ünnepek-
kor egybenyitják a két részt. 83 
méter magas tornyának lakója 
is van: egykor a templom gond-
nokának adtak egy lakrészt a to-
ronyban, amely hivatalosan is 
az ő tulajdonát képezte. Leszár-
mazottai ma is ott élnek, mint-
egy 55–60 méter magasan, felvo-
nó nélkül! A kényszer bizonyára 
megtanította őket, hogy ha vásá-
rolni mennek, semmit ne felejt-
senek el megvenni...

Városnézésünk alkalmával 
meglepett az idegenvezető: egyik 
várkapu felett Mátyás királyt áb-
rázoló domborműre mutatott. 
Bautzen Morvaország részeként 
Mátyás fennhatósága alatt állt a 
15. század végén, és az igazsá-
gos elrendelte a várfal megerősí-
tését. Ennek emlékéül 1486-ban 
domborművet faragtak az egyik 
várkapu fölé, amelynek másola-
ta többek között Budapesten is 
megtalálható, a Hilton Szállóba 
beépített domokosrendi temp-
lom falában.

„...és az ördög szenet 
vetett bele”

Lausitzban nem igazán alkal-
mas a talaj földművelésre, ezért 
az egyszerű szorb embert száza-
dokon át a nélkülözés, a nyomor 
jellemzte. A megélhetést a szén-
bányászat nyújtotta, amely ho-
zott ugyan pénzt, de legalább 
annyi problémát is. A bánya-
munkák sok kisebb-nagyobb bá-
nyató kialakítását igényelték, és 
ezek létesítéséért mára közel 150 
települést árasztottak el vízzel. 
A lakosokat városokba telepítet-
ték, és olyan körülményeket biz-
tosítottak számukra, hogy nem 
igazán ellenkeztek. De az ellen-
szegülés sem segített volna raj-
tuk – tudtuk meg a weißwasseri 
külszíni fejtőhely látogatása-
kor –, mert a bányákra vonatko-
zó törvények úgy rendelkeznek, 
hogy előbb-utóbb muszáj bead-
nia a derekát annak, aki a fejtés 
útjában áll. Egy régi szorb szólás 
úgy tartja: „Isten nekünk adta 
Luzsica földjét, az ördög pedig 
szenet vetett bele”.

Weißwasser korábban Eu-
rópa egyik legjelentősebb üveg-
gyártója volt, de miután az üveg-
gyártás világszerte elterjedt, a 
vállalat elindult lefelé a lejtőn, 

majd bebukott. A Weißwasser 
környéki bányák nélkül ma már 
elképzelhetetlen lenne az élet 
Közép-Lausitzban: családon-
ként legalább egy személy a bá-
nyamunkákat végző vállalat al-
kalmazottja.

A fejtés miatt lerombolt táj 
látványa elkeserítő, de a hozzá-
állás megnyugtató: termőfölddel 
töltik fel a bányászat után kiet-
lenné vált területet, és ahogy a 
fejtés halad, mögötte már erdősí-
tenek. Miután kitermelték a sze-
net, a környéknek turizmusból 
kell megélnie, és máris készen 
vannak a tavi csónakázásról, él-
ményfürdőkről, szabadidőpar-
kokról árulkodó tervek.

Sárga nyomorúság

A nácik betiltottak mindent, ami 
szorb volt. A szorb intézményeket 
megszüntették, sőt magát a szorb 
nyelvet sem volt szabad hasz-
nálni az utcán. A hagyományai-
kat híven őrző katolikus szorbok 
– főleg falvakon – ellenálltak en-
nek a tiltásnak, és „falat emeltek a 
szorb nyelv köré”, az evangéliku-
sok azonban nagyrészt behódol-
tak a náciknak, és többek között 
a szorb nyelvű istentiszteletek-
ről is lemondtak. Emiatt ma több-
nyire csak a katolikusok beszélik 
az anyanyelvüket, az evangéliku-
sok asszimilálódtak. A katolikus 
többségű Felső-Lausitzban mint-
egy 40 ezren beszélnek szorbul, 
a többségében evangélikus Alsó-
Lausitzban azonban alig 20 ez-
ren.

A hitleri szönyűségeket a 
kommunisták önpusztító in-
tézkedései váltották fel. A kom-
munista érában a szorbok je-
lentős támogatásokat kaptak 
szláv nyelvet beszélő népcso-
portként, településeiken azon-
ban ugyanúgy folyt az érték-

rombolás, mint akár nálunk is. 
Aminek értéke volt, azt eladták 
Nyugat-Németországnak, amit 
nem lehetett eladni, azt eltün-
tették vagy hagyták elpusztul-
ni. Bautzen főtere évszázados 
macskakövekkel volt kirakva. A 
kommunisták felszedték, és azt 
is eladták. Akkoriban az a szó-
lás terjengett az „elvágyódó” ke-
let-németek körében, hogy „ha 
macskakő lennék, már rég Nyu-
gaton lennék”. 

A városban hírhedt börtön 
állt, a neve Sárga nyomorúság 
(Gelbes Elend) volt. Akinek nem 
tetszett a rendszer, könnyen oda 
kerülhetett anélkül, hogy a csa-
ládját tájékoztatták volna a be-
börtönözéséről.

Kis közösségben nagy akarat
A kisebbségi lét szorb receptje: légy nyitott és szerettesd meg magad

A történelmi belvárost sze-
rették volna teljesen lebonta-
ni, de a város értékőrzőinek si-
került kivédeniük a szándé-
kot. Ugyanakkor nemcsak a vá-
ros szenvedett óriási károkat: a 
környék infrastruktúráját is ala-
posan tönkretették. A Drezdát 
Bautzennel összekötő közút ál-
lapota annyira rossz volt, hogy 
a ’90-es évek elején 40 km/h 
 sebességgel haladhattak rajta az 
autók.

A város 40 ezer lakosa kevés 
ahhoz, hogy hathatós képvisele-
te legyen Szászország tartomá-
nyi fórumain, a rendszerváltást 
követő értékmentést célzó tenni 
akarás azonban eltökélt össze-
fogást eredményezett. Ma autó-
pálya köti össze a szorb közpon-
tot a legközelebbi nagyváros-
sal, Drezdával, és a belvárosnak 
majdnem az összes épülete fel-
újított homlokzattal fogadja a tu-
ristákat.

Ha példát szeretnénk ven-
ni arról, hogyan lehet(ett volna) 
felvirágoztatni egy diktatúra ál-
tal tönkretett várost, Bautzen 
ajánlja magát!Mátyás köszönt ránk a várkapu fölül

A „Kis Prágaként” is emlegetett Bautzen és tornyai

Termőfölddel fedik le a tájon ejtett sebet

KOVÁCS HONT IMRE

C
H

R
IS

TI
N

E 
C

H
IR

IA
C

 F
EL

V
É

TE
LE

I



Szabadság
www.szabadsag.ro

Világjáró   11.
2012. július 14., szombat

Jó dolog 
a kétnyelvűség, de...

„...ha én is itt vagyok, beszélj né-
metül!” Körülbelül ez a több-
ségi hozzáállás – tudtuk meg a 
Serbske Nowiny nevű szorb na-
pilap munkatársától, Cordula 
Ratajczakowától. A térségben rá-
adásul jelentős támogatottsága 
van a szélsőjobboldali eszmék-
nek, mert – megdöbbenésünkre 
– vannak iskolák, amelyek a kom-
munista érában nem tanították az 
1918 utáni történelmet, így sokan 
ma sincsenek tisztában a fasiszta 
pusztítások súlyával.

A szorb kisebbség mégsincs 
kitéve többségi támadásoknak. 
Ügyesen kezelték ezt a jelenséget 
a rendszerváltást követően: egy-
fajta passzív radikalizmussal vi-
szonyultak a kérdéshez. Nem ki-
abáltak, nem rontottak a tárgyaló-
termekbe ajtóstól, de nem is ha-
gyatkoztak halk kérelmekre és 
ezekre válaszoló olcsó ígéretekre. 
Azon fáradoztak, hogy megmu-
tassák magukat ország-világ előtt, 
és gazdag kultúrájukkal nem kér-

kedtek, hanem előzékenyen, jóhi-
szeműen „megkóstoltatták” azt a 
németekkel is.

„15 évvel ezelőtt Bautzenben 
kényelmetlen volt szorbul meg-
szólalni. Ma azonban büszkén 
beszélgetnek anyanyelvükön a 
szorbok, mert ma már plusznak 
számít a nyelvünk, nem pedig ki-
rekesztő másságnak” – mesélte 
Cordula.

A település- és utcaneveket 
két nyelven tüntetik fel, és ma 
már úgy használhatják az embe-
rek a szorb nevüket, hogy nem 
kell lesütniük a szemüket emi-
att – szorb nevük mellett azon-
ban kötelezően rendelkezniük 
kell nevük németre átírt változa-
tával is.

Nem tapasztaltunk német-
ellenes kijelentéseket sehol, vi-
szont gyakran találkoztunk a 
szorb nyelv használatát számon 
kérő matricákkal: ahol csak né-
met nyelvű tájékoztató felirat 
szerepelt, oda ráragasztották egy 
öntapadóssal az „És szorbul...?” 
kérdést. Emellett rengeteg szorb 
zászlóval díszített autó közleke-
dik, amelyet szintén értelmez-
hetnek tüntetőleg a többségi né-
metek. A közérzet mégsem erről 
árulkodik, az együttélés látszólag 
gördülékeny.

Witaj!

Szorb köszöntés, az Isten hozott 
megfelelője. Ezen a néven indult 
lassan 15 éve az a kétnyelvűséget 
népszerűsítő mozgalom, amely 
mára nyelvközponttá, a kisebb-
ség és a többség közötti híd köve-
tendő modelljévé nőtte ki magát. 
A Witaj-programot az együttélés 
több területén is gyakorlatba ül-
tették, és az oktatási rendszerben 
kimagasló eredményeket értek el 

vele: sikerült új szorb tannyelvű 
óvodákat és iskolákat létrehozni-
uk, és egyre több német gyerme-
ket is meggyőztek a kétnyelvűség 
előnyeiről.

A szorb gyermekek jobban 
teljesítenek német nyelvből, mint 
a német anyanyelvűek. Ez annak 
tudható be, hogy a kisebbségieket 
kiskoruk óta kétnyelvűségre ne-
velik, így jóval kifinomultabb a 
nyelvérzékük.

Jelenleg Alsó- és Felső-
Lausitzban 37 óvodában, 44 ele-
mi iskolában (I–VI. osztály), 9 
gimnáziumban (V–X., illetve 
VII–X. osztály) és 3 középiskolá-
ban (V–XII., illetve VII–XII. osz-
tály) oktatnak szorb nyelven. 
Alsó-Lausitzban többnyire ide-
gen nyelvként oktatják a szorbot. 
Ennek veszélye, hogy az angolé-
val vetekedik az érdeklődés ará-
nya. Lipcsében Szorb Intézet mű-
ködik, amely az egyetlen, szorb 
nyelven képzést nyújtó felsőokta-
tású intézmény.

Nyelvoktatás terén a Witaj azt 
szorgalmazza, hogy a szorbot és a 
németet már első osztálytól tanít-

sák. 3. osztálytól oktatják az an-
golt, majd 5. osztálytól választ-
hatnak a diákok az orosz/cseh, 
illetve a francia közül. Witaj-
programmal működő iskolába 
nemcsak szorb gyermekek jár-
nak: nagyon sok német szülő is 
ide iratja be gyermekét.

A Witaj legfőbb célja az asz-
szimilálódott (vagy a beolvadás 
útján elindult) szorbok „vissza-
térítése”. Felnőttképzéseket is vé-
geznek, az iskolákban pedig gon-
dosan odafigyelnek arra, hogy jól 
működjön az anyanyelv oktatá-
sa. Vannak települések, ahol na-
gyon tanárfüggő a képzés nyel-
ve, ezért igyekeznek fokozot-
tan odafigyelni a lecke leadásá-
nak módjára. Német tankönyvek 
szorbra való fordításával taníta-
nak. A Bautzenben 2008-ban át-
adott, Witaj-elv szerint működő 
iskola bentlakásában úgy társítják 
a szobatársakat, hogy egy szorbot 
anyanyelvi szinten beszélő diák 
társa olyan tanuló legyen, aki töri 
a nyelvet. A mindennapos gya-
korlással az anyanyelvüket nehe-
zebben beszélők gyorsan megta-
nulják a nyelvet. Ugyanezt teszik 
a német anyanyelvű diákokkal is: 
szorb gyermekekkel társítják őket.

Manapság a Witaj-elven mű-
ködő iskolákra akkora igény van, 
hogy túljelentkezést könyvel-
nek el az intézményekben. Saj-
nos egyelőre nincs infrastruktúra 
további osztályok indítására, és 
ami talán ennél is nagyobb gond: 
nagyon kevés pedagógus beszéli 
olyan szinten a szorbot, hogy ta-
níthassa.

A Witajt az oktatáson kívül 
szociális téren is teljes vállszé-
lességgel alkalmazzák (pl. szorb 
öregotthonok), és nagyon sok tár-
sadalmi célú önkéntes munkába 
is bevonják.

Serbske Nowiny: 
21 fiatal olvasó

A szorbok egyetlen anyanyel-
ven közlő napilapja a Serbske 
Nowiny nevű esti újság. Érdekes 
tapasztalatokat szerezhettünk 
a szerkesztőségükben, amely a 
szorbok legjelentősebb érdekvé-
delmi és kulturális szervezeté-
nek, a Domowinának a székházá-
ban foglal helyet. A lapot a nácik 
alig 15 éves működés után betil-
tották, majd az orosz „felszabadí-
táskor” újraindult a közlés kom-
munista szellemben.

Manapság „hat és fél újságíró-
val” (egyik munkatárs csak két-
hetente dolgozik) törekednek mi-
nél színvonalasabb tartalommal 
megtölteni a napi négy oldalt. Az 
újság 15 óra körül kerül a nyom-
dába, és akad újságíró, aki haza-
indul a szerkesztőségből újság 
nélkül, és mire hazaér, már kézbe 
is veheti a lapot. Havonta egyszer 
kulturális és ifjúsági melléklettel 
jelentkeznek, újabban pedig bele-
vágtak egy projektbe, amely fiatal 
olvasótábor toborzását célozza.

A lapot körülbelül háromez-
ren olvassák naponta, túlnyomó 
többségben idősek. Meglepetten 
hallgattuk a pontos kimutatást: 
21 fiatal olvasójuk van. A kisebb-
ségek Európa-bajnokságának ide-
jén 15 új olvasót csalogattak az 
újság köré.

Egy 2 évvel ezelőtti felmé-
rés alapján a megkérdezettek fele  
szeretné, ha a Serbske Nowiny 
kétnyelvű lapként jelenne meg. 

Ilyen körülények közt is 
helyt kell állnia a lapnak, rá-
adásul abban a tudatban, hogy 
utánpótlás terén aggasztó a 
helyzet: kevés fiatal érdeklődik 
a szorb nyelvű nyomtatott sajtó 
iránt. Minden nehézség ellenére 
az újság hatalmas lelkesedéssel 
szolgálja a kis létszámú kisebb-
séget. Annak is megvan a maga 
varázsa, hogy újságíró és olvasó 
között nagyon közvetlen a kap-
csolat: bármely faluba mentünk 
szorb kollégáinkkal, minden fa-
luban megálltunk néhány he-
lyen, hogy beköszönjenek az is-
merősöknek.

Bäckerei is brutărie?

A MIDAS-csoport tagjai és a ben-
nünket vendégül látó Serbske 
Nowiny munkatársai közül én 
voltam az egyetlen, aki jófor-
mán csak annyit tudott néme-
tül, hogy Michael Schumacher. 
Emiatt angolul értekeztünk, de 
sokat segített nekem a németről 
románra fordító brassói szász új-
ságíró, az Allgemaine Deutsche 
Zeitung munkatársa, Christine 
Chiriac.

A focistákkal sem ment 
könnyen a társalgás: a 12 or-
szágból érkező labdarúgók en-
nél is több nyelven beszéltek, 
és éppen ebben rejlett a rendez-
vény varázsa: nyelvek kaval-
kádja és kisebbségi létformák 
közti tapasztalatcsere.

Két nap után már hottentot-
tául is értettünk egy-két szót, és 
előfordult, hogy egyetlen mon-
datba több nyelvet is belezsúfol-
tunk. Egyik üzletből friss pék-
áru illata áramlott ki, de ide-
gen országban ki tudja, mik tör-
ténnek alapon meg akartam bi-
zonyosodni afelől, hogy ez az 
illat a szorboknál is péksüte-
ményt feltételez, nem pedig hó-
virágot. Háromszavas tőmondat-
ban három nyelvet keverve kér-
deztem Christine-től: bäckerei is 
brutărie?

Ezüstérmes romák 
Magyarországról

Nem hiányozhat az összeál-
lításból maga a focibajnokság 
sem. Az Europeadának ez volt 
a második kiadása. Az elsőt 
2008-ban rendezték Svájcban, 
és a dél-tiroliak nyerték. Akkor 
két romániai csapat is verseny-
be szállt: a Konstanca környéki 
arománok és a romániai horvá-
tok. Erdélyi magyar csapat sem 
akkor, sem most nem szerepelt a 
vetélkedőn.

12 ország 19 csapata rúgta a 
bőrt, többek között három ma-
gyarországi csapat is: németek, 
szlovákok és romák. A magyar-
országi romák csapata négy év-

vel ezelőtt bronzérmes lett, idén 
pedig tovább gazdagította érem-
gyűjteményét: döntőt játszott 
Dél-Tirol ellen! A finálét elvesz-
tették ugyan – így a dél-tiroli-
ak megvédték címüket –, de az 
ezüstérem és a taps kijárt szá-
mukra. A nagyon lelkes szorb 
szurkolótábornak ugyanakkor 
valószínűleg nem nőtt a szí-
véhez a magyarországi csapat, 
mert a negyeddöntőben éppen a 
szorbokat búcsúztatták.

A csoportmérkőzések végén 
kulturális estet szerveztek a há-
zigazdák, amelyen a kisebbségek 
nemzeti sajátosságaikat mutat-
ták be. A MIDAS-csoportnak ez 
volt a búcsúestje, és az elköszö-
nés néhány pohár sörében a visz-
szatérés ígérete is benne volt.

Tánccal, zenével, sörrel búcsúztunk a szorboktól

Két magyarországi kisebbség mérkőzik: romák a szlovákok ellen

Crostwitzi óvodások szorb népviseletben vártak bennünket

És szorbul? – kétnyelvűséget követelő matrica, 
ezúttal egy cigaretta-automatán


