
Kisebbségek Európában: északi frízek, németországi dánok
és dániai németek

Vajon kaphatnának-e a magyar
igazolványhoz hasonló „fríziga-
zolványt” az északi frízek, jutott
eszembe szeptember elején, az
Európai Kisebbségi és Regioná-
lis Nyelvû Napilapok Szövetsé-
ge (MIDAS) által szervezett egy-
hetes tanulmányúton, amely-
nek során Németország és Dá-
nia egymással szomszédos régi-
óiban élõ nemzeti kisebbségek-
kel ismerkedtünk meg, illetve
részt vettünk az Európai Nép-
csoportok Föderális Uniójának
(FUEN) a konferenciáján, és
drukkoltunk a Flensburgban
évente sorra kerülõ, az európai
kisebbségek jogaiért szervezett
Kisebbségi Maratonon, amelyen
a MIDAS fõtitkára, Günther Ra-
utz is indult. A németországi
dánok, a dániai németek, illetve
a német és dán területeken
egyaránt megtalálható fríz ki-
sebbség közül magatartás szem-
pontjából az utóbbiak nyerték
el leginkább tetszésemet, bár az
elõzõ kettõ is bõven adott okot
szimpátiára.

A szabadságszeretõ
északi frízek

Hogy válaszoljak is az elsõ be-
kezdésben feltett kérdésemre,
elárulom: nem, kilencven szá-
zalékuk nem kapna efféle iga-
zolványt, ha a magyar igazol-
vány elnyeréséhez szükséges
legfontosabb feltételnek kellene
megfelelniük, vagyis nem tud-
nák beszerezni a fríz nyelvtu-
dást tanúsító iratot. A mintegy
50–60 ezer, magát fríznek tartó
egyén közül ugyanis csupán kö-
rülbelül tízezren beszélik a
nyelvet, a többi a német és/vagy
dán nyelvet használja, bár –
mint az ott tartózkodásunk so-
rán kiderült – sokan tanulják
(újra) az anyanyelvet, felnõttek
is. De aztán eszembe jutott,
hogy eszmefuttatásom tulajdon-
képpen nem állja meg a helyét,
mert a frízeknek nincs anyaor-
száguk, nincs államuk, nekik
csupán földjük van: Észak Fríz-
föld. Erre azonban végtelenül
büszkék, hiszen, mint mondják:
saját maguk hozták létre a föld-
jüket annak idején, ezért tele
voltak önbizalommal. Õseik
mondogatták is maguknak: van
saját nyelvünk, saját alkotmá-
nyunk, akkor nép vagyunk. Per-

sze hosszú lenne elmesélni a
fríz történelmet, lényege, hogy a
fríz szigeteket az északi-tengeri
ár-apály jelenség hozta létre a
környéken beömlõ nagy folyók
(Rajna, Ems, Weser és Elba) hor-
dalékából és a rombolt száraz-
földi partvidék anyagából. A
Fríz szigetvilágot három részre
tagolja a földrajztudomány:
Nyugati Fríz-szigetek (Hollan-
dia északi részén, az Ems torko-
latától nyugatra), Keleti Fríz-szi-
getek (Németországban az Ems
és a Weser torkolata között), és
az Északi Fríz-szigetek (Német-
országban és Dánia nyugati
partvidékén). Ez utóbbiakról, a
németországi Schleswig-Hols-
tein régió Észak-Frízföld (Kreis
Nordfriesland) tartományában
élõkrõl tudtunk meg jó néhány
dolgot, képviselõik, Jörgen Jen-
sen Hahn oktatási szakértõ és
Thede Boysen, a berlini kor-
mány kisebbségekért felelõs ál-
lamtitkára segítségével.

Egy fríz iskolába tett látoga-
tás alatt sok minden kiderülhet,
fõleg, ha maga az igazgató, Jör-
gen Jensen Hahn mesél, akivel
elõször „fõhadiszállásunk”
helyszínén, Flensburgban talál-
koztunk, az ottani dán közösség
vezetõivel való megismerkedé-
sünk napján. Az általa vezetett
iskolában – a gyerekekhez iga-
zodva – dán, német és fríz nyel-
ven tanítanak. Nincsenek fríz
nyelvû könyveik, a tanárok ál-
lítják össze a saját, különbejára-
tú „tanrendjüket”.

– Fríz identitása nemcsak
azoknak lehet, akik beszélik a
nyelvet, ezért nekünk lehetõsé-
get kell biztosítanunk azoknak
is, akik nem beszélnek frízül –
fejtegeti az igazgató, aki „töre-
delmesen” bevallja: ifjabb korá-
ban rendkívül harcias volt, né-
metek és dánok ellen egyaránt,
de mára már megváltozott. –
Nem tagadhatod meg a német
nyelvet, mert Németországban
élsz, nem tagadhatod meg a dán
nyelvet, mert ott is élsz, kell te-
hát találni egy közös platformot
a kultúrák és a nyelvek között –
bizonygatja „változását” Hahn,
de azért elõveszi a sárga, piros
és kék színkombinációjú, eléggé
megkopott fríz zászlót és büsz-
kén meglengeti elõttünk.

Thede Boysen szerint a frí-
zeknek van egy mondásuk,
amely így szól: inkább halj meg,
minthogy rabszolga légy. Ez iga-
zolja a Pallas Nagylexikon állí-

tását is, miszerint „a pogány frí-
zek mint szabadságszeretõ ha-
lász- és hajósnép tûntek ki és
már a frankoknak is meggyûlt a
bajuk a függetlenségökért élni-
halni tudó néptörzzsel”. Némi-
képp azonban ellentmond en-
nek egy másik mondásuk, ame-
lyet ugyancsak Boysen idéz ne-
künk a Nordfriisk Instituutban
(Északfríz Intézet) tartott elõa-
dása végén, amely szerint fríz-
nek lenni azt jelenti: legyen
erõs a szellemed és lágy a szí-
ved. S ha még hozzáfûzöm
egyik nagy gondolkodójuk mon-
dását, miszerint „elõbb jó embe-
rek legyünk és aztán frízek”, ak-
kor már teljes lesz a kép: a frízek
szabad emberek, szabad állam-
polgárok, hiszen sosem volt
önálló államuk, csak a tengertõl
„ellopott”, saját kezûleg megé-
pített földjük, s bár az általuk
lakott területek más fennható-
ság alatt vannak, erõsen él ben-
nük a nemzettudat, és a fríz
néphez való tartozás érzete.

Persze a helyzetük ehhez ké-
pest egyáltalán nem rózsás, hi-
szen nem kapnak anyaországi
segítséget, a német állam pedig
távolról sem bánik bõkezûen
velük, holott az állam által hiva-
talosan elismert kisebbségekhez
tartoznak. Thede Boysen pon-
tos kimutatást is készített,
amely szerint évente minimális
összeg jut számukra a tartomá-

nyi kasszá-
ból, a szövet-
ségibõl pedig
csupán 2005
óta juttatnak
az északfrí-
zeknek némi
támogatást.
Nincs újság-
juk, nincs rá-
dió-, és tévéa-
dójuk, ehhez
képest azon-
ban 1998 óta
van fríz nyel-
vû helység-
névtáblájuk
is. „Sunday
speach”, va-
sárnapi du-
ma, összegzi
véleményét
Boysen arról,

hogyan oldják meg a fríz kisebb-
ség problémáit Németország-
ban. Nagyon ismerõsen hang-
zott, amit mondott: a német po-
litikusok állítása szerint
modell értékûen oldották meg a
kisebbségek helyzetét a Szövet-
ségi Köztársaságban. – Az lehet,
hogy a többi kisebbségét igen,
de a fríz közösség helyzete elké-
pesztõen rossz – jegyzi meg ke-
serûen Thede Boysen.

Dánok
Németországban

A kisebbségekért felelõs állam-
titkárnak teljes mértékben iga-
za volt, amikor ezeket állította.
És ezt nem csupán az általa is-
mertetett kimutatás alapján
mondom, a további tapasztala-
taim is ezt támasztják alá. A
Németország legészakibb tarto-
mányában, Schleswig-Hol-
steinban élõ, mintegy 50 000
fõs dán közösség például elég
szép összegeket tudhat magáé-
nak a német állam részérõl, ha
ehhez hozzávesszük a kétszer
akkora anyaországi segítséget,
akkor igazán nem lehet okuk
panaszra. A dán határ közelé-
ben élõ németországi dánok
nagy része Flensburgban (dá-
nul Flensborg) és környékén él.
Meglehetõsen zavaros történel-
mi idõket éltek e tájakon, a je-
lenlegi határokat az elsõ világ-
háborút lezáró békekötések
hozták létre. Ennek megfelelõ-
en tehát a határ mindkét olda-
lán jelentõs számú, a szomszé-
dos ország többségi nemzeté-
hez tartozó kisebbség él. Hosz-
szú lenne felidézni a XII. szá-
zadtól 1864-ig schlesswigi her-
cegségként a dán korona fenn-
hatósága alatt önálló entitás-
ként létezõ, majd Poroszország,
késõbb pedig Németország ré-
szévé váló régió történelmét,
így e beszámoló keretében csu-
pán a jelenre szorítkoztam.

Flensborg Avis. Ez a neve az
1869-ben alapított, Flensburg-
ban megjelenõ dán napilapnak.
Hatezer példányban nyomtat-
ják, ebbõl 1800-at Dániában ad-
nak el. Hetente egyszer van
mellékletük. A fõszerkesztõ,

Bjarne Lønborg véleménye sze-
rint, bár az újságot a régió leg-
jobb napilapjaként tartják szá-
mon, mégsem tudja fenntartani
magát, még úgy sem, hogy a dán
államtól, tehát az anyaországtól
évente – fogózzanak meg a té-
mában érdekeltek! – három mil-
lió eurót kap. Költségeik 20 szá-
zalékát a hirdetések fedezik,
mintegy hatvan százalékot a sa-
ját tevékenység – könyvek, név-
jegykártyák, más újságok nyom-
tatása – teszi ki, a többi pedig a
már említett anyaországi segít-
ség, illetve a német államtól ka-
pott támogatás. Mondanom sem
kell, hogy a nyomtatáshoz szük-
séges infrastruktúrát szintén az
anyaország állta. Panaszra még
így is van hely, hiszen, mint
mondják, az utóbbi idõben a
lapnak sok problémája volt az
ingyenesen osztogatott újságok
miatt, pénzt veszítettek ugyanis
a hirdetések terén. Ha csak né-
metül nyomtatnák a Flensborg
Avist, nem pedig dánul, akkor
sokkal több olvasójuk lenne,
mondja a fõszerkesztõ. Az elég
gyenge angol fordítás miatt csu-
pán ekkor jövök rá, hogy német
oldalak is vannak az újságban.
Kiderül tehát, hogy 1974 óta a
lap 20 százalékát a német olda-
lak teszik ki, a többi pedig dá-
nul jelenik meg. Az orgánum 70
százalékban foglalkozik a né-
met, 30-ban a dán politikai élet
fontosabb eseményeivel, min-
den nap egy oldal olvasói véle-
mény van a lapban, a túl hosz-
szúakat egyszerûen „levágják”,
a vezércikk pedig mindig dán
nyelven olvasható. Szociál-libe-
rális beállítottságúnak vallja
magát a lap, angol-amerikai stí-
lusú újságírást folytatnak, ha
valaminek nincs hírértéke, ak-
kor nem írják meg csak azért,
mert esetleg a dán királynõ,
vagy a miniszterelnök valahol
elnyilatkozta magát. Többnyire
a helyi és a regionális problé-
mákra koncentrálnak, ezért tud-
nak megmaradni, állítja a fõ-
szerkesztõ.

A sajtóval való találkozás
után a dán közösség politikusa-
ival is megismerkedünk, hi-
szen, akárcsak az itteni politi-
kusok, õk sem hagyhatják ki a
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„vasárnapi szpícsre” alkalmat
adó helyzetet. Panaszra azon-
ban nem lehet okunk, pazar
svédasztal áll rendelkezésünk-
re, az asztal körül ülve aztán
megeredtek a nyelvek és kelle-
mes beszélgetés zajlott. A
Sydslesvigsk Forening, a Dél-
Schleswigi Egyesület nevet vi-
selõ csúcsszervezet 29, fõleg
kulturális egyesületet és szövet-
séget tömörít. Vezetõi szerint
nincs konfliktus a németek és
dánok között, fõ kihívás szá-
mukra: dánnak lenni minden
külsõ nyomás nélkül. Nem a
németek ellen akarnak dánok
lenni, mondják, inkább nyitot-
tak szeretnének lenni a néme-
tek irányában, és hát a németek
is érdekeltek a békés együt t-
élésben. Az egyesület mûködé-
séhez szükséges anyagi alap 80
százalékát Dánia biztosítja (hiá-
ba, jól megy ezeknek a dánok-
nak), a fennmaradó húszat pe-
dig a német állam. Anyanyelvi
oktatási rendszerük az óvodától
a középiskoláig terjed, ezután a
diákok mintegy hatvan százalé-
ka megy egyetemre Dániába, so-
kan ott is maradnak. Elõfordul-
e, hogy a németek azt mondják
nekik: menjenek „haza”, Dániá-
ba, kérdem tõlük. Szinte na-
ponta, mondja nevetve egyi-
kük, aztán hozzáfûzi: nem
menne el innen, itt született, itt
érzi jól magát, nem õk akartak
német állampolgárok lenni.
Több mint ötszáz éves közös
történelmük van, mondja, õ pe-
dig jól érzi magát dán kisebbsé-
giként Németországban.

Németek Dániában

A dániai németek képviselõivel,
illetve sajtótermékükkel a dán-
német határtól 25 kilométerre
levõ Aabenraaban (németül
Apenrade) ismerkedünk, s per-
sze látszólag itt is minden rend-
ben van. A körülbelül három-
ezer példányszámban megjele-
nõ Der Nordschleswiger nevû új-
ság Skandinávia egyetlen német
nyelvû napilapja. Érdekes volt
megtudni, hogy német oldalakat
vesznek meg „odaátról”, az
anyaország határmenti újságjai-
tól. Regionális napilapként ha-
tározzák meg magukat, és híreik
nemcsak a német kisebbségrõl,
hanem általában a közösségrõl
szólnak. Céljuk az objektív újsá-
gírás, nem azt szeretnék hang-
súlyozni, hogy minden német
csodálatos és minden dán rossz,
hanem meg szeretnék tartani az
egyensúlyt, vallja Siegfried Mat-
lok fõszerkesztõ. A lap nagyban
hozzájárult a német-dán egye-
tértés kialakulásához, mondja,
arra pedig különösen büszkék,
hogy kiadványuk az elsõ szabad
német nyelvû lap volt Nyugat-
Európában 1946-ban. Költségei-
ket hetven százalékban a német
szövetségi kormány fedezi, kap-
nak támogatást a dán miniszté-
riumtól is, de azt minden újság
megkapja, ha kéri, jegyzi meg
Matlok, a fennmaradó százalé-
kot az eladásból és a reklámok-
ból fedezik. Rádióadásuk is van,
háromszor naponta 2 – 1 – 2(!)
percben sugároznak híreket né-

met nyelven, ezért azonban fi-
zetnek, „megveszik” a sugárzási
idõt, pedig a Kisebbségi Charta
elõírja, hogy rádióadásuk is kel-
lene hogy legyen, mondja a fõ-
szerkesztõhelyettes, Claudia
Knauer. Persze kiderül, hogy a
dán mûvelõdési miniszter dön-
tése értelmében a minisztérium
ad pénzt a mûsorra, de azért pa-
naszkodni lehet.

– Nem paradicsomi állapo-
tok ugyan, még vannak problé-
mák, de 10-15 évvel ezelõtt el-
képzelni sem lehetett volna,
hogy interneten is hallható
rádió mûsorunk legyen. Persze
még mindig vannak, akik a
múltban élnek, de én úgy vé-
lem, hogy nem kellene provo-
kálnunk a dánokat – szögezi le.

Mintegy 15–20 ezer német
kisebbség él ebben a régióban,
amelyrõl Éger György tanulmá-
nyában ezt olvashatjuk: „A régió
történetérõl érdemes tudni,
hogy a jelenlegi határvonaltól
körülbelül 60 kilométerrel
északra és délre fekvõ terület a
XII. századtól 1864-ig schleswi-
gi hercegségként önálló entitás-
ként létezett a dán korona fenn-
hatósága alatt. 1864-ben po-
rosz–osztrák háború indult Dá-
nia ellen, az ezt lezáró bécsi bé-
ke (október 30.) eredményeként
Schleswig-Holstein tartomány
Poroszország, illetve késõbb Né-
metország része lett. (A dán–né-
met határ tehát a mainál lénye-
gesen északabbra, Schleswig
északi határán húzódott.) Az el-
sõ világháborút lezáró versail-
les-i békeszerzõdés viszont nép-

szavazás kiírására kötelezte Né-
metországot az észak-schleswigi
területen. Az 1920. február 10-i
népszavazás körülbelül 75 szá-
zalékos eredménnyel a Dániá-
hoz csatlakozás mellett döntött,
jóllehet a régió déli felén lévõ 41
német többségû település Né-
metország mellett voksolt. Az
úgynevezett enbloc-népszava-
zás eredményeként olyan német
többségû schleswigi települések
kerültek Dániához, mint példá-
ul Tonder-Tondern (76 száza-
lék), Aabenraa-Apenrade (54
százalék) stb. Ezen népszavazás
eredményeként alakult ki a má-
ig érvényes dán–német határ.
Egyben elkezdõdött egy – szin-
tén máig ható – szívós verbális-
mentális küzdelem. Ugyanazt a
régiót ugyanis – tehát a mai Dá-
nia 1864-es és 1920-as határa
közé esõ területét – a németek
(mind a hivatalos Németország,
mind a régióban élõ német ki-
sebbség) abszolút következete-
sen Észak-Schleswignek neve-
zik, míg a dánok Sonderjylland-
nak, azaz Dél-Jütlandnak hív-
ják.”

Amikor tehát Észak-Schles-
wig Dánia része lett, már 1920-
ban megalakult a máig létezõ
politikai érdekképviseleti szer-
vezetük, a Schleswigi Párt, tud-
juk meg a párt vezetõ politikusa-
itól, akikkel szintén „szakmai
ebéd” keretében találkozunk. S
bár az étkek ugyanolyan fino-
mak voltak, mint a dán politiku-
sokkal való találkozáson, a han-
gulat már nem volt olyan oldott,
mint odaát. Igaz ugyan, hogy a

terem nagyobb volt, az asztalok
elhelyezése sem kedvezett a
közvetlenebb beszélgetéseknek,
de az urak is kissé távolságtar-
tók voltak, és a meglehetõsen ri-
deg, német magatartás nem iga-
zán aratott nálam sikert. Annyit
azért megjegyeztem, hogy több
ifjúsági, egyházi és sport szerve-
zetük van, az épületeken ugyan
megjelenik a kétnyelvû felirat,
de még nincs német helység-
névtáblájuk, „harcolnak” azért,
hogy németül is kiírhassák a te-
lepülésneveket. A fiatalok büsz-
kék, hogy kisebbségiek, hiszen
elõnynek érzik a kettõsséget, a
közösség képviselõi jelen van-
nak a helyi és megyei önkor-
mányzatokban, ahogy egyéb-
ként a dánok is a német részen.
Fõ céljuk a német identitástudat
megõrzése és fenntartása. Van
azonban egy fájó pontja is en-
nek a demokratikus együttélés-
nek: identitásuk korlátozása-
ként fogják fel azt az egész Dáni-
ára vonatkozó rendelkezést, mi-
szerint az országban – kivéve
természetesen a diplomáciai
képviseleteket – tilos más zászló
használata, mint a dán. Törvény
tiltja tehát a nemzeti szimbólu-
mok használatát, ezt pedig ne-
hezen élik meg a dániai néme-
tek. Valahogy meg is értjük õket,
bár mi ennél sokkal többet kibír-
tunk, vagy inkább kibírattak ve-
lünk. De túléltük, és vagyunk.
Még.
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