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Ha tár mí to szok és he lyi identitásnarratívák 
az oszt rák–ma gyar ha tár men tén*

Ko vács Éva

Alteritás és iden ti tás – a ku ta tás tá gabb kon tex tu sa

A Deutsche Forschungsgesellschaft (DFG) 1998–2000 kö zött ki emelt ku ta tá si 
prog ra mul az alteritás és iden ti tás té má ját vá lasz tot ta, mely ben hu szon két né met 
tudományosműhely,tanszékvettrészt,száz-százötvenkutatóval.Azegyikműhely
afreiburgiegyetemTörténelmiSzemináriumábanműködöttkétnémet,egyoszt-
rák,egyszlovákésegymagyartörténésszel,valamintegyszociológussal(ezutóbbi
én len nék).1Akutatásiprogram–mivelrengetegdiszciplínátéskutatótöleltfel
– szükségképpaz azonosságésmásság legtágabb fogalmára törekedett, ahang-
súlyt a két fo ga lom konst ru á lá sá nak tár sa da lom- és men ta li tás tör té ne ti fo lya ma ta i ra 
helyezte,módszertanilagpedigkifejezettenforszíroztaazinterdiszciplináriskuta-
tást (DFG 1998: 11–33; Haslinger és Holz 2000).
Amagunkrészérőlazvizsgáltuk,hogyazI.világháborútlezáróbékeszerződé-

seknyománkeletkezőújországhatár(melynekleginkábbazangol„border” fe lel 
meg, mint ad mi niszt ra tív ha tár vo nal) mi lyen másságképeket, iden ti tás for má kat és 
iden ti tás po li ti ká kat ho zott lét re a „frontier”-en,vagyisahatárközvetlenközelében
élő helyi közösségekben. Kiválasztott kisrégióink, illetve városaink,2 me lyek az 
osztrák–magyarésaszlovák–magyarhatármenténhúzódnak,1920előttatörté-
nelmiMagyarországhoztartoztak,majdazutódállamokhozkerültek.Közösvoná-
sa e te le pü lé sek nek és tér sé gek nek az is, hogy né pes sé gük et ni ka i lag ve gyes volt, 
ezenbelülazonbanuralkodóhelyzetetfoglaltelazegyiketnikum.
Abbólindultunkki,hogyazún.„trianoni”határokmegvonása–mivelazokálta-

lábannemakorábbiközigazgatási,gazdaságiésetnikaiválasztóvonalakattestesítet-
ték meg – azon na li és gyö ke res vál to zá so kat ho zott a he lyi ek min den na pi éle té ben. 
Per sze az zal is tisz tá ban vol tunk, hogy az új hat árok nem fel tét le nül zár ták el tel je sen 
egymástól a korábban összetartozó kisrégiókat és városokat: a kapcsolatok az új 

* E kutatás terepnaplója a TLA Közép-Európa Intézetének 1999-es évkönyvében jelent meg
(Kovács1999).Atanulmányelsőváltozatátlásdnémetül(Kovács2000b).
1 A kutatás pontos adatai: Universität Freiburg – Sonderforschungsbereich 541 „Identität und

Alterität”,TeilprojektB2„StaatsgrenzeundIdentitätinOsteuropa1918–1938”.Bővebbinformációk-
hozlásdhttp://www.phil.uni-freiburg.de/SFB541/index.html.AkutatásvezetőjeProf.Dr.MonikaGlett-
lervolt,arésztvevőkpedigPeterHaslinger,ElenaMannova,JoachimvonPuttkamerésVargaÉva.

2 A vizs gált tér sé gek és vá ros ok: a Schattendorf és Nickelsdorf kö zöt ti ha tár sza kasz te le pü lé sei, a 
SzobésLőcseközöttihatárszakaszfalvai,Sopron,KomáromésKomárno,Lőcse.
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3Amódszerúttörőmunkái:ThomasésZnaniecki(1918–20);ParkésMiller(1921);Shaw(1930).
Az újabb ered mé nye ké pe dig: Thompson (1988); Fuchs (1984); Niethammer (1985).
4 A biográfiaelemzés és a narratív élettörténeti interjú elméletéhez és módszertanához lásd

Oevermann(1979,1983);Rosenthal(1986,1988,1989)ésSchütze(1983).
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államokhatárpolitikájaésazidőfüggvényébenszélesskálánmozoghattak(ateljes
határzártólagazdaságiéskulturálisembargónátegészenaszabadhatárforgalomig).
Akorábbikutatásokbólaztistudtuk,hogyaz1947utáni„vasfüggönyhöz”hasonló,
hermetikusanlezártországhatárralakétvilágháborúközöttcsakrövididőszakok-
banésmindösszeegy-egyszűkebbtérségbenkellszámolnunk.Feltételeztük,hogyaz
országhatáregyrésztfizikaivalóságában,másrésztmintegy(nemzet)államvirtuális
kereteszükségképpkényszerítiaközelébenlakókat,hogyegyénilegéskollektíveis
új ra ren dez zék vi szo nya i kat hoz zá: az új or szág ha tár gyak ran át ren de zi a tár sa dal mi, 
et ni kai és po li ti kai hi e rar chi á kat, és új iden ti tá so kat is te remt. Az or szág ha tár – 
amennyi ben meg vál to zik – a tár sa dal mi más ság egy új in di ká to ra is lesz. (Anderson 
1983;Bhabha1990).Kézenfekvőpéldaerreamagyarajkútöbbségnemzetikisebb-
séggéformálódása,amiáltalnemcsakazetnikaihierarchiaálltafejetetejére,hanem
arendiesetnicitásmodernizálódottésöltöttúj–politikai–alakot.Akutatáskevés-
békézenfekvőjelenségeketisfeltárt,olyanokatpéldául,hogymikéntszületettazúj
országhatárrólszólónarratíva.Ahelyidiskurzusoknemfeltétlenülkövettékazúj
politikaiközbeszédsémáit.Egyiktelepülésünkön,akettészabottKomárom(ok)ban
példáulazállamhatárpragmatikus-funkcionálisvagyrevizionistadiskurzusahelyett
ahatártólvalóeltekintéstőlateljeshelyiizolációig(a„senkiföldje”ésa„börtön”
metaforájáig)terjedtamásságnyelvimegragadása(Kovács2000a).
Azegyikforrás,melyetakutatásiprogram–aszinkronitásmegőrzéseérdekében

–előírtszámunkra,akor társ szem ta núk kal ké szí tett oral history interjú3 volt.Eköve-
telménytkomolyfenntartásokkalfogadtam.Mitkezdhetünkazoralhistorymód-
szertanávalakkor,amikorakutatandóidőszakélőemlékezetéthordozógeneráció
egyidősa20.századdal?Ésegyáltalán,hogyanértelmezhetőamásságésazazonos-
ságazoralhistorymódszerévelkészültinterjúkalapján?Aközösmódszertankiala-
kí tá sa kor ki sebb ség ben ma rad tam az zal a ja vas la tom mal, hogy hasz nál junk in kább 
biográfiaiinterjúsmódszereket4éskészítsünkháromgenerációsélettörténetiinter-
júkat, melyekben aztán az első generációtól várt határélmények családon belüli
áthagyományozásátistettenérhetjük.Természetesennemcsakaháromgenerációs
interjúkbanrejlőanyaggazdagságamiattragaszkodtamvolnaehhezamódszerhez.
Egyszerűenféltemattól,hogynemfogunkélőszemtanúkattalálni.
Továbbnövelteabizonytalanságotbennem,hogyeredeti„terepem”(Szlovákia)

mellettAusztriábaniskellettinterjúznom.Mindeztóriásikihívásnakéreztemazért
is,mertazosztrák–magyarhatárvidéketakkormégaligismertem,akérdésestele-
pü lé sek tár sa da lom tör té net ét ad dig nem ku tat tam, a táj nyel vek kel pe dig hossza san 
kel lett ba rát koz nom. Az aláb bi írás ban e tu do má nyos ka land, az auszt ri ai in ter jús 
kutatáseredményeitfoglalomössze.Előszöraztfogombemutatni,milyenmítoszo-
katteremtettakétvilágháborúközöttiidőszakrólahatárhozvalóközelség,ésezek
mikéntkapcsolódhatnakazidentitásváltáshoz,azakkoribanújnakszámítómássá-
gokmegjelenéséhez.Majdkétolyanhelyinarratívátismertetek,melyekközvetle-
nülatelepülésekmenténhúzódóországhatárravonatkoznak,ésazadottközösség
számárasajátosés„többfunkciójú”lokálisazonosságtudatotkínálnak.
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Ha tár mí to szok

Vegyükazonbanelőszörtüzetesenszemügyreakorabeliosztrák–magyaror szág ha-
tárt.Atörténeti forrásokszerintamásodikvilágháborúelőttazosztrák–magyar
határlényegébenteljesenátjárhatóvolt.Ahatárvidéklakosainaknemkellettmég
útlevélsemahatárátlépéshez:megfelelőindokokalapján(bérmunka,földműve-
lés, kereskedelmi tevékenység, iskolalátogatás stb.) „kishatárátlépő igazolványt”
kaptak,mellyelakadálytalanulközlekedhettekakétkisrégióközött.Ahatártsze-
rény eszközökkel, többnyire helybéli zsandárokkal és vámőrökkel vigyázták, így
annakelrekesztő,tiltótermészetealigtűntfel,illetvecsakelvontszinten,ajogsza-
bály ok ban és a po li ti kai dis kur zus ban ér vé nye sült. A nyel vi más ság szin tén nem 
hangsúlyoztaahatártényét,azátjáróemberektöbbnyirebeszéltekmagyarul,mint
ahogyaszomszédmagyartelepüléseklakói isnémetül.(Ezgyakranhárom-,sőt
többnyelvűséget jelentett, anémetenésamagyaronkívülahorvát, a szlovén,a
szerbésaromanyelvismeretétis.)Ahatármegvonásokelőzménye,azelsővilág-
háborúsokkalnagyobbtraumátjelentettazottélőknek,mintaMonarchiaszét-
esésétjelképezőújországhatárok.Azelsővilágháborúbanelvesztettcsaládtagok,
aháborútkövetőnyomor,majdszegénységmáigisélénkenélazemlékezetükben,
a bé ke ál la pot hely re ál lá sa meg nyug vást ho zott szá muk ra. Az or szág ha tár te hát 
igazábólcsakvál sá gos vagy rend kí vü li hely ze tek ben mu tat ta meg ma gát.
Nemállítomezzel,hogyahatárneformáltavolnaazottélőktársadalmiazo-

nosságtudatát.Nohaamindennapiéletbennemjelentettgondotazátjárása,köz-
ve tett ha tá sai kö zös tu dás sá és az iden ti tás fon tos ele mé vé vál hat tak. Szá mos 
osztráktársadalomtudósvéliúgy,hogyBurgenlandnakatöbbiosztráktartomány-
hoz ké pest vi szony lag hát rá nyos hely ze te azelmúltötvenévbenéppenhatárhelyze-
tébőlfakad,elsősorbanabból,hogyaz1921utánrögzülőországhatárokaburgen-
landifalvaktöbbségétkorábbiközpontjaiktólésvonzáskörzeteiktőlelzárták,saz
ezekhelyébelépőosztráknagyvárosokjóvalmesszebbfeküdtek(Haslinger1996:
181).Ehátrányoshelyzetetellensúlyozza,hogyazottaniaknakmanapságmégis-
csaksokkaljobbanmegy,mintahatártúloldalánélőmagyaroknak.Ezazonbana
kétvilágháborúközöttfordítvavolt:ahúszaséveketmindeninterjúalanyomasze-
génység,sőtanyomoréveikéntfestile,amijelzi,hogynemcsakaháborúsveszte-
ségek, de az új államkeretek között kialakuló társadalmimunkamegosztás sem
volt zökkenőmentes, hiszen pl. amobilitási lehetőségek beszűkültek.Amonar-
chiabeli munkaerőpiac szétesése különösen az iparosokat ráztameg: jóllehet a
határokátjárhatóakvoltak,mégisnehezebbensikerültmunkátvállalnikőműves-
ként, asz ta los ként, fu va ros ként stb. a ma gyar ol da lon (Hanisch 1994: 277–283). A 
határmentiosztráktelepülésekrőlmárahúszasévekbenmegindultazel-éskiván-
dorlás,seváltozásokfeltétlenüllecsapódtakahelyiidentitásbanis.
Azinterjúkaztahipotézisünketerősítik,hogyaz1920utániországhatárokúj

je len tést ad tak a nyel vi kü lönb sé gek nek is. A ko ráb bi anya nyel vi meg osz tott ság és 
et ni kai hi e rar chia az új hat árok kö zött új ér tel met ka pott. Cseh szlo vá ki á ban és 
Romániában–minttudjuk–aszlovák,illetvearománetnikummintállamalkotó
nem ze ti ség ke rült az et ni kai hi e rar chia csú csá ra. En nek el le né re a min den na pi 
életben és a társas érintkezésben még sokáig nem veszítette el elsőbbségét a
ma gyar: ma gya rul be szél ni, ma gyar nak len ni egy faj ta nem ze ti büsz ke ség gel és 
etnikaitudattaltöltötteelazottélőket.
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5Etanulmánykereteitszétfeszítenéaz1921utániburgenlandipolitikaistruktúrarészletesbemu-
tatása.EnnekáttekintéséhezjóalapokatszolgáltatDeinhoferésHorvath(1991).Azetnikai,vallási,
kulturáliséstársadalmiviszonyokfentvázoltfolyamatainakalaposabbmegismeréséhezlásdBaum-
gart ner–Müllner–Münz (1989); Horvath–Müllner (1992); Ernst (1987); Deinhofer–Horvath (1991).
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Egészen más folyamatok játszódtak le a burgenlandiak körében. Egyrészt e
területen1920előttamagyaranyanyelvűekarányaszinteseholnemhaladtameg
a 20–25%-ot. Talán ennél is fontosabb, hogy – szembenmás, szintén elcsatolt,
korábban a Magyar Királysághoz tartozó területekkel – Burgenland kevésbé
„nemzetállamosodott”régiónakszámítottapolitikairészvételben,elsősorbanaz
ottlakónépekkulturálissokféleségeésgyengeesélyeimiatt.AzegykoriNyugat-
Magyarország (Nyugat-Pannónia,Burgenland)még a húszas években is nagyon
rendies, multikulturális vi lág volt. Ezt tük röz te a nyelv hasz ná lat és a tár sa dal mi 
státus,illetvevallásihovatartozásszoroskapcsolata,vagyisanemzetinyelvek(né-
met, ma gyar, szlo vén és hor vát) bi zo nyos tár sa dal mi ré te gek hez és cso por tok hoz 
rög zü lé se. Ugyan csak er re en ged nek kö vet kez tet ni a nyelv já rás ok he lyi zár vá nyai 
is:kistúlzássalmégmaismegeshet,hogyegyburgenlandinakkét-háromfaluval
ar rébb már gon dot je lent a he lyi né met vagy hor vát nyelv já rás meg ér té se. Így az tán 
szükség volt közvetítő nyelvekre,melyekké – elsősorban a vallási és az oktatási
intézményeksegítségével–azirodalminémetésmagyarvált.Aburgenlandihely-
történészek megegyeznek abban, hogy a régió településeit leginkább „lo ká lis 
etnoszok ként” fog hat juk fel. A he lyi etnicitást csu pán a hú szas évek ben ren de li az 
új po li ti kai struk tú ra a nem zet ál la mo so dás esz mé je alá. A két vi lág há bo rú kö zött 
a lokális etnoszok felbontásában eltérő esélyekkel és egyenlőtlen erőviszonyok
közöttversengettegymássalatérségnémetesítéséterőltetőszociáldemokrácia,az
ún.parasztszövetségésanagynémetliberalizmusazegyikoldalon,illetveaszlo-
vén,horvátésmagyarkonzervativizmusamásikon.Egészenaz1938-asanschluss-
igezakevercsmaradtfennaburgenlandiközségekbenéskisvárosokban.Mind-
azonáltala19.századraésa20.századelejérejellemzőhárom-éstöbbnyelvűség,
valamintazállamimagyarosítás(kéthelyinyelvjárás+egyközvetítőnyelv)dinami-
káját1920utánakétnyelvűsödés(egyhelyinyelvjárás+irodalminémet),azelső-
sorbanazoktatásbanmegnyilvánulógermanizációésmagyarellenességváltottafel
(Gal1979;BaumgartnerésMoritsch1993;Baumgartner1993).
Német ajkú interjúalanyaim– jóllehetmár lassan80 év állt rendelkezésükre,

hogy ki ala kít sák oszt rák azo nos ság tu da tu kat – ma gu kat a leg gyak rab ban még is vagy 
bur gen lan di nak (ezen belül is gyakran észak- vagy dél-burgenlandinak), vagy
né met neknevezték.Anémetekkelszembenikülönbségtételtöbbnyireaz1945utá-
niidőszakfelidézésekorvolthangsúlyos.Akortársnemzedéketmáigsajátos,pozi-
tív viszony fűzi a nagynémet ideológiához5 és an nak be tel je sü lé sé hez, a hit le ri 
Németországhoz:abeszélgetéseksorángyakranemlítették,hogy1938utánhatá-
ro zot tan job ban él tek, mint ko ráb ban, és nem a holokauszt, ha nem a há bo rús 
ve re sé gek és a front él mé nyek em lí té se kor sö té te dik el a kép. Az in ter júk alap ján 
úgytűnik–nohanembeszélhetünkstatisztikailagérvényessokaságról–,hogya
kortársakélettörténetébőlnemkerültki,illetvenemváltzárvánnyáafasisztaidő-
szak (Sieder 1995).
Magyarszármazásúburgenlandiinterjúalanyaimnálazttapasztaltam,hogyszá-

muk ra a ma gyar nyelv hasz ná la ta sa ját fa lu si, kis vá rosi kör nye ze tük ben mind má ig 
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kel le met len ma radt, s bár ma gyar volt az anya nyelv ük, egyi kük sem ne vez te ma gát 
magyarnak.Talánnemvéletlen,hogybeszélgetőpartnereimközülőkvoltakazok,
akikosztrákkéntazonosítottákmagukat.Tudvalevő,hogyezekenatelepüléseken
amagyarokmár1914előttiselsősorbanamajorságokban,többnyiremezőgazda-
ságimunkásként,zsellérként,cselédkéntdolgoztak.Emajorságokegészenahat-
vanasévekigfennmaradtak,sazottaniakcsakezutánköltöztekbeaközeliváro-
sokba, ahol mostanáig érzékelhető az elkülönültségük: nem nyíltan ugyan, de
„gyüttmentnek” számítanak (Gaál 1985; Gruber 1996; Baumgartner 1989). A
magyarnyelv–kivált1945után,amikorra„kiment”mögüleahelyimagyarlateiner
értelmiségésleereszkedettavasfüggöny–fokozatosanalokálisetnoszok„cseléd-
nyelvévé”vált.Ezenatényenaz1989-eshatárnyitássemváltoztatottlényegesen,
hiszenamagyaroktöbbségeképzettségétőlfüggetlenülsegédmunkásként,napszá-
moskéntstb.jelentmegaburgenlandifeketeésszürkemunkaerőpiacon.
Szűkenvettkorszakunkról,akétvilágháborúközöttiidőszakról–ahogytartot-

tamtőle–csupánsporadikusemlékekalapjánszámoltakbeinterjúalanyaim.Csak
ritkántudtákfelidézniegykoriélményeiket,inkábbbizonyos,határhozkapcsolódó
tevékenységformákat, társas eseményeket ragadtakmegemblematikus sűrűségű
szö ve gek ben. Az egyik ti pi kus pél da a tűzkőcsempészettörténete,melynekvariáci-
óitmindenfalubanelmesélték.EszerintahúszasévekbenAusztriábóltűzkövetés
szacharint csempésztekMagyarországra. A tűzkő így fontos érték, konvertibilis
fizetőeszköz volt a határ menti falvak lakói számára. Minden interjúalanyom
ismertegy-egy ilyentörténetet,melybenvagymagacsempészettátgyerekkénta
zsebébennéhánydoboztűzkövet,melyetaztánamagyarországioldalonanepper-
nek leadott (a pénzért többnyire a szülőkmentek át később és vásároltak rajta
élelmiszert, élő állatot stb.), vagy valamelyik ismerősével történt ilyen eset. A
csem pé szet a határmentiség egyik alap mí to sza, me lyet a má so dik és har ma dik 
generációnakisátadtak,azonbannincskapcsolatbanajelennel:zárványosultakét
világháborúközöttiidőkbe.Ezannálisérdekesebb,mivelacsempészet1945–47
közöttismétfelélénkültazosztrák–magyarhatáron(avilágútlevélbevezetéseutá-
niidőszakrólnemisbeszélve),azelbeszélőkazonbanaháromidőszakotsohanem
fontákösszeacsempészettematikusszálánkeresztül,vélhetőenazért,mertgyö-
keresenmásélményeketjelentettmindhárom.(Azelsőaszelídnosztalgia,amáso-
dik a vé res har cok és a fé le lem, a har ma dik a szé gyen ér zé se it moz gat ta meg a 
határmentiekben.)
Azországhatárközelségébőladódóelőnyökkihasználásánakmásikklasszikus

pél dá ja mind má ig a be vá sár ló út. Köztudott, hogy mostanában a burgenlandiak
hetentejárnakátvásárolniMosonmagyaróvárra,Győrbe,Szombathelyre,Sopron-
ba,Kőszegre stb. Ígyvoltezmárakét világháborúközött is.Akkoribanpersze
elsősorban a hetivásárokat látogatták. Egyik rechnitzi/rohonci beszélgetőtársam
mesélte,hogyanagymamájamindenhétengyalogosantettemega14km-esutat
Szom bat hely re, az tán a ko sa rát meg pa kol va, a fe jén hoz ta ha za az élel mi szert. Ez 
az asszony még az uno ká i nak is meg ta ní tot ta, ho gyan egyen sú lyoz za nak a fe jü kön 
egykosárral,hogynehulljonkibelőleazalma,atojásvagyabaromfi.Azunoka
–50évkörüliasszony–mamárnevetvemeséli,hogykocsijuktágascsomagtartó-
jábanazegészhétrevalóélelmiszerelfér…

Szin tén kö zös min tá za ta van a határőrökről(ahatártőrzőzsandárokról)szóló
történeteknek.Ezekazepizódokrendszerinttermészetesenférfiinterjúalanyaim-
maljátszódtakle,ésnemnélkülözikaderűs,hősiesfelhangotsem.Volt,akitbeis
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6ArohonciinterjúkelkészítésébensokatsegítettGerhardBaumgartner,melyetezútonisköszönök.
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zsuppoltak,mástamagyargazdájaváltottkiafogdából,mégsemtekintettekelle-
metlen emléknek a kalandot. A határőrökkel amúgy is familiáris kapcsolatban
voltakafalulakói.EzekatörténetekazonbanmégismagukonviselikaII.világhá-
borúborzalmainak„jótékony”hatását:azegykorifélelmekfeloldódtak,legalábbis
relativizálódtakanagyobbtragédiákkövetkeztében.
Apéldáktovábbszaporíthatókamagyarországirokonlátogatásokkal,nyaralá-

sok kal, cse re is ko láz ta tás sal stb. E határtoposzok mind az öt, ál ta lam fel ke re sett 
osztráktelepülésenmélyhasonlóságokatmutattak:egyrésztroppantalacsonyvolt
az indexikalitásuk (vagyis ritkán szóltak sajátélményekről, s a történetek ritkán
ágyazódtakbeleegymeghatározottidő-éstérszerkezetbe),másrésztazonosnar-
ratívformátöltöttek(azelbeszéltélettörténetbőlkilépő,aztszínesítőtörténetként
idézték fel interjúalanyaim).Azelbeszélőkahatárralkapcsolatosmindennapok
esszenciájakéntelevenítettékfelezeketasztorikat.TalánnemtúlzásezértBarthes
utánhatármítoszoknakneveznemőket,hiszenszerkezetükazonos,ahelybeliség
ésakonkrétélményszemélyesmegéltségemásodlagos,sőtgyakranérdektelen,s
a tör té ne tek ben a ha tár té má ja a lo ká lis szin te ket össze kap csol ja. Ezek a nar ra tív 
sé mák és té mák má ig alap ele mei a ha tár men ti bur gen lan di ak gon dol ko dá sá nak.

*

Nagyjából-egészébőlennyivolt,amitazoralhistoryinterjúkalapjánavizsgálttör-
ténelmi korszakról megtudhattam. A kutatás azonbanmégsem itt ért véget. A
bio grá fi ai in ter júk alap ján azo kat az el be szé lé se ket is fel dol goz tam, ame lyek ben 
–úgyvélem–azegyestelepülésekhatárrólszólóalapszövegeirejteznek.Alapszö-
vegeknekhívhatjukőket,mertazadotttelepülésenbelülszintemindenbeszélge-
tőtársamelmondtaezeket.Kollektívnarratívák,melyekazadottközösségtagjai
számáraidentitásteremtő(és-őrző)funkcióvalbírnak.

Nyil ván min den fa lu nak, kis vá ros nak van egy le gen dá ja, el re gélt tör té ne te, 
melyettöbbnyireaz idősekmesélnekésmítoszkéntszállszájrólszájra,őrizveaz
emlékezetet,ésújrateremtveaközösségetélőkésholtakközött.Nemmindentele-
pülésnek vanazonbankülön, a szűkebb régióhoz is tapadó sztorija, esetünkben
éppolyanközösnarratívája,mely a közeli országhatárról szól, és így anemzeti
emlékezet egy darabját is őrzi, illetve ébren tartja.Rohoncon ésMosontarcsán
ilyen tör té ne tek re buk kan tam.

Határnarratívák I.: Rechnitz/Rohonc és a soá em lé ke ze te

Amikor Rohoncra indultam interjúzni,6 oszt rák kol lé gá im a lel kem re kö töt ték, 
hogymindenről kérdezhetem a helyieket, csak a „tömegsírskandalumról” nem,
mertakkorsenkinemállmajdszóbavelem.Anácik1944-benugyanisRohoncra
vezényeltekegymagyarországizsidómunkaszolgálatosszázadotazzalaparanccsal,
hogy az orosz tan kok meg fé ke zé sé re fel épít sék az „Ostwall”-t (Fellner 
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7Arechnitziesetrőlkétművészifeldolgozásiskészült,egyfilm(„Totschweigen”,R.:Margarete
Heinrich és Eduard Erne, Kooproduktion Österreich/BRD/Niederland, 1994) és egy színdarab
(„März.Der24.EinfiktiverVersuchübereinenrealgeschehenenMassenmord”,R./Buch:PeterWag-
ner,Oberwart,1995).
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1989).Emunkaszolgálatosszázadotnéhányhelyiférfiésnőközreműködésévelaz
éjszakaleplealattrejtélyeskörülményekközöttkivégezték,ésholttesteiketjelte-
lensírbanföldeltékel(Holpfer1998).1945-benaszomszédtelepülésorvosa,ami-
kortudomástszerzettadologról, feljelentést tett ismeretlentettesellen,sbára
perelindult,adokumentumokidőközbenvalahogymégiseltűntek,atanúkpedig
– po li ti kai nyo más ra – a vád lot tak mel lett val lot tak, így az el já rást meg szün tet ték. 
Ahatvanasévekbenaztánegykocsmaiverekedéssoránelhangzott:„majdholnap
arendőrségenelmondom,kikvoltakagyilkosok”.Aférfitmásnapgolyóvalaszí-
vében találtákmeg a közeli erdőben. A nyolcvanas években, aWaldheim-affér
idejénaWiesenthalKözpontújraelővettearohonciügyet,kutatóakció indulta
tö meg sír meg ta lá lá sá ra, si ker te le nül. A fa lu pe dig hall ga tott. Ezek után az egyik 
vezetőosztráknapilap,aStandard a rohonciakat en blocantiszemitánakbélyegez-
te.Akilencvenesévekelejénismeretlentettesek(feltehetőenhelyiszabadságpár-
ti suhancok) feldúlták a rohonci zsidó közösség egyik utolsó tárgyi emlékét, a
temetőt.7
Etudásbirtokábanmentemhátakisvárosba,ésmiutánelmondtam,hogykuta-

tásunktémájaakétvilágháborúközöttiosztrák–magyarhatár,80–90évesinterjú-
alanyaimat arrakértem,mesél-
jék el élettörténetüket.Azelső
férfi,miutánelmesélte, fényké-
peket vett elő. A fekete-fehér
képeketaharmincasévekdere-
kán ké szít het te egy te het sé ges 
(talánprofi)fotós:rohonciélet-
ké pe ket áb rá zol tak (ki rán du lás, 
fürdőzésahelyistrandon,séta,
uzson na stb.). A ké pek há tul ján 
későbbodaírtnevekálltak,néha
németésangolnyelvűmagyará-
zó szöveggel. Mint kiderült, a

képekahelyizsidóközösségtagjaitábrázolták.Amikormegkérdeztembeszélge-
tőtársamat,hogyankerültekhozzáafotók,aztválaszolta,hogyK.J.adtaátneki,
mielőtt1938-ban,közvetlenülazanschlussutánazsidók–mintmondta–„elhagy-
ták”avárost.Akésőbbi,magyarázószövegeketafiaírtaahátoldalukra,kanadai
barátjának,azőelbeszéléseialapján:

Aburgenlandizsidóknakszerencséjükvolt,merttudtakdisszi dál ni. El vit ték busszal a 
jugoszlávhatárhoz,ésottátvittékőket,ésakkorazAdriánkeresztülazangolhajók
elvittékőket.RohoncravisszaisjöttaBrauncsalád,ésegymásikcsalád,akikelbújtak
Jugoszláviában.Nem, sen ki nek nem lett sem mi ba ja. Demondom,azsidóknakmind-
egyiknekszerencséjevolt,mertel tudtakmenni.Hitler jöttmárcius12-énazegész
hadsereggel,ésakkorazelső–ö–elmentekáprilis8-án,aztánáprilis12-én,ésakkor
20-ánés24-én,azegész.EgyélmégAmerikában,azismégél,Amerikábament.Itt
aszomszédokisdisszidáltak,afiukkalAmerikába(németnyelvűinterjúrészlet,for-
dítás,kiemeléstőlem).

Fürdőzés1938előtt
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Következő interjúalanyomnálugyanezekaképekkerültekelőaz interjúvége
felé.Őaztállította,hogySch.R.-tőlkaptaőket,szintén„távozásuk”előtt.Egyre
ijesztőbbnek éreztem a dolgot, különösen, amikor egy harmadik helyen ismét
találkoztamafotókkal.
Egyikférfiélettörténetébensemszerepeltekarohoncizsidók.Mindhármukcsak

történetének lezárása után és a képek kapcsán mesélt hosszan arról, hogy a
rohonciakbékébenéltekegyüttahelybélizsidókkal,ésmáigőrzikazemléküket.
Azélettörténetiésaképeketillusztrálónarratívákstrukturálisanésszociolingvisz-
ti kai lag is el kü lö nül tek. Míg az élet tör té ne tek bi zo nyos pon to kon – lo gi ku san és 
természetesen–megtörtek,ésbelsőkoherenciájukatcsakajelenperspektívájából
megfogalmazottértelmezésekáltalkaptákvissza,addigarohoncizsidóságrólszóló
szö veg szo kat la nul ke rek volt és ta golt: kö zö sen ki dol go zott tu dás nak mu tat ta 
ma gát, mely ben a kér dé ses sze mély (az in ter jú alany) már nem is volt iga zán fon tos.
Afényképekjelentésénekmegértéséhezösszekell illesztenünkamikro-ésa

makrotörténetet, a történelmi, a politikai és a társadalom-lélektani olvasatot.
Előszöriszárjukkiaztamagyarázatot,hogyeszöveggeltetteseitvéditestületileg
afalu,tehát,astandardszóhasználatávalélveantiszemita,úgy,ahogyvan,azért
konstruáljaaképekkelillusztráltidillt.Atitkotnemismerhetimindenki,ésvaló-
színűtlen,hogyéppazzalaháromférfivaltalálkoztam,akiigen.(Akérdésesidő-
benegyébkéntismindhármanaNémetBirodalomkatonájakéntkülföldönszol-
gál tak.)
Aztisbekellazonbanlátnunk,hogysemK.J.,semSch.R.,semmásnemadott

átegyetlenképetseminterjúalanyaimnak.Másforrásbóltudjuk,hogyamikoraz
anschlussutántömegesenmenekültekelAusztriábólazsidók,nemnyúltutánuk
segítőkéz.RohoncrólHorvátországésMagyarországirányábanegynapalatttűnt
elaDunántúlegyiklegnagyobbzsidóközössége,melyaddigakisvároslakosságá-
naklegalábbazötödétalkotta(Reiss1989;Tschögl1989).Inkábbaztörténhetett,
hogyazsidókelhagyottházaibólkerültekelőafotók,melyeketaztánvalakitöbb
példánybansokszorosított,ésbizonyosembereknekadottbelőlükegysorozatot.
Devajonmiért?
Vessükösszeaképeketabemutatásukatkísérőkommentárokkal.Beszélgető-

partnereim egytől egyig büszkeséggel vegyes titokzatossággal állították, hogy
Rohoncegyedülállókisvárosvoltahatármentén,hiszenháromnép(azosztrák,a
ma gyar és a hor vát) és há rom val lás fe le ke zet (a ka to li kus, az evan gé li kus és az 
izraelita)éltbenneegyüttalegnagyobbharmóniában.

… nos, ezEurópában egyedülálló volt itt mi ná lunk mind ig, mind ig, há rom val lás, 
tehát,tehátö–evangélikus,katolikusésizraelita,ésháromnemzetiség,német,hor-
vát ésmagyar.Ésmost sem,aháromnemzetiség, aki itt él, nem,nemvolt semmi
prob lé ma. Az is ko lá ban, a pol gá ri is ko lá ban is ta nul tuk mind há rom nyel vet, nem csak 
Goethét,demagyarköltőket,Petőfitis.Akatolikuskolostoriskolábanis,ahovánem-
csakkatolikusok,demievangélikusokéssokzsidógyerekis járt,ésnemvolt,nem
volt, meg kell mon da nom, sem mi kü lönb ség kö zöt tünk. Hor vá tok is jár tak oda, a 
környékbeli községekből is.A lányommostAfrikában, és a fiamAusztráliában, a
kisebbik lányom pedig Bécsben él (német nyelvű interjúrészlet, fordítás, kiemelés
tőlem).

Ennekbizonyítékáulszolgálnakaképekavidámzsidókról,illetvearrólabizalom-
ról,hogyazutolsópercbenefotókatinterjúalanyaimnakátadták.(Aképekpersze
–mintkiderült–csakzsidókatábrázoltak…)Aképekkelillusztráltidillikusvissza-
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8Egyburgenlandizsidótúlélőígyfogalmaztamegakülönbséget.(Azalábbiszövegrészbőlkitűnik,
hogyakérdezőbenismáigbujkálnakbizonyoselőítéletek…)
„Burgenlandbólsokemberkivándorolt.HogyalakultakazÖnkapcsolatai,miutánelüldöztékÖnöket?
Aburgenlandiemberekkivándoroltak,devisszaistérhettek,haúgyakarták.Rokonokat,baráto-

kat hagytakBurgenlandban.Nekem nemmaradtmeg senkim. Egyetlen ember sem.Én emigráns
vagyok,őkpedigkivándorlók.ŐkazértmenekültekelBurgenlandból,mertmintparasztok,nemtud-
ták el lát ni a csa lád ju kat.
Öntehátkülönbségetteszaszabadésakényszerűkivándorlásközött?
Senkinemvándorolki,hanemmuszáj.(…)ÉnsohanemhagytamvolnaelAusztriát.Ígyméga

Dollfuss–Schuschnigg(1934)időkbensemmenekültemsemBécsbe,semAmerikába,nohatehettem
volna,pedigakkormárrosszulmentekadolgok.”
RichardBerczeller–ahogyarohonciak–csak1938-banmenekültelAusztriábólFranciaországon

keresztülazUSA-ba.Lásd:„IchbineinBurgenländer”(DeinhoferésHorváth1991:63).
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emlékezésértelmezésemben„fedőtörténet”:azinterjúshelyzetbenaztacéltszol-
gálta,hogyatömegsírskandalumrólnekelljenbeszélni.Hakizárólagönmagában
nézzük,szinténarraamegállapításrakelljutnunk,hogy„fedőtörténet”–csakamit
el fed, az még en nél is sok kal mé lyebb és bo nyo lul tabb va la mi.
Ausztriában–nemúgy,mintNémetországban–csakanyolcvanasévekköze-

pén,aWaldheim-afféralattkezdődöttelazún.„Vergangenheitsbewältigung” (a ná ci 
múlt rend sze res fel dol go zá sa). Ez nem csak meg ké sett, de fel szí ne sebb is ma radt, 
mintanémet:lényegébencsakapolitikaiésatudományosközbeszédtettemagá-
é vá azt a né ze tet, hogy az oszt rá kok nak szem be kell néz ni ük sa ját ma guk, il let ve 
szüleikesetlegesnácimúltjával.Mindazonáltalazért sokakbanfelhorgadtaszé-
gyen.Jóérzésűrohonciinterjúalanyaim–1938-ban15–20évesfiatalok,mindhár-
man részvétlenülnéztéka zsidókkiűzéséta városból,majd rövidesena fronton
szolgáltak – vélhetőlegbűntudatot éreznekazott történtekmiatt.Láttak-tettek
egyet s mást a há bo rú ban, ami vel ne he zen tud nak ma el szá mol ni ön ma guk nak.
Rohoncranemtértekvisszaazsidók.Afalubanúgymesélik,„átkeltekahatá-

ron”,„elköltöztek”,„disszidáltak”,sőt„kivándoroltak”még1938-ban,saztakér-
déstsenkinemteszifel,vajonnemkülönös-e,hogyközülükegysemtértvissza.
Hogy eset leg majd nem mind annyi an el pusz tul tak, még ak kor is, ha vé gül nem 
Rohoncról, hanem mondjuk Kőszegről, Sopronból, Keszthelyről, vagy ki tudja
honnandeportáltákőket?Afaluebbenazértelembennemveszitudomásulasoát,
aképekésazidillitörténetaz1938előttivilággalteremtegyfajtavirtuálisfolyto-
nosságotszámukra:amígéltekittzsidók,szerettükőket,amiótanemélnekközöt-
tünk,őrizzükazemléküket.
Asoáteltagadókivándorlásnarratívaperszenemcsakahatármenténélőkszá-

márakínálhatottrejtőzködéstabűntudatelől,8 he lyi kol lek tív iden ti tást azon ban 
– tu do má som sze rint – má sutt nem te rem tett. A kol lek tív azo nos ság te rem tés hez 
Rohoncotháromkörülmény„segítette”hozzá:egyrésztaz1938-ig jelentősará-
nyúzsidónépesség,melynekelmeneküléseradikális,azonnalláthatóésérzékel-
hető változástokozott a település életében,másrészt azországhatárközelsége,
vagyis az, hogy a zsidók egyik napról amásikra történt elmenekülése egyszer-
smindazországelhagyásátisjelentette,otthelyben,végül,denemutolsósorban
arejtenikívánttörténet,az1944-esmészárlás.Utóbbinálérdemeselgondolkod-
nunkazon,hogyaháborúvégefeléRohoncrahajtottzsidómunkaszolgálatosok
a helyiek szerint „külföldről”,Magyarországról jöttek, így aztánmagyar, tehát
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9Abbanaszerencséshelyzetbenvagyok,hogyegymásikinterjúskutatásban,melyamagyarorszá-
gi ’56-osemigrációval is foglalkozott,olyanszemélyeket is találtunk,akikAndaunálmenekültekát
Ausztriába.Vándorlástörténeteikbenazandauiakéhozhasonlóátszellemültséggelemlékeznekmega
helyieksegítőkészségéről.Azosztrákbefogadótársadalomrólalkotottképükbenmégmostishangsú-
lyosazegykoriandauipozitívélmény(KovácsésMelegh2000).
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„idegen”zsidóknaktekintettékőket:pusztulásukbannemsajátzsidószomszéda-
ikpusztulását látták.Ráadásul egyolyan falat –megint csakhatárt –építettek
ezeka„magyarok”,melynemazosztrákhatáronhúzódott(olyanugyanisakkor
éppen nem létezett), hanemmást, aNémet Birodalmat védte volna.A zsidók
1938-aselüldözésekortanúsítottpasszivitástebbenazértelembencsakmegerősí-
tetteaz1944-esrémtörténet.

Határnarratívák II.: Andau/Mosontarcsa és az 1956-os for ra da lom

1956őszénAndauvoltazegyikolyanosztráktelepülés,aholmenekülők,emigrán-
sokezreitfogadtákésláttákelélelmiszerrel,ruhaneművel,mássegítséggel(Rau-
chen steiner 1981; Haslinger 1996). Nagy sze re pe volt eb ben an nak, hogy a kö ze li 
Hansági-főcsatornátátívelőrozogahídmaradtazegyetlenpont,aholmégellehe-
tett hagy ni Ma gya ror szá got, míg nem a hi dat az oro szok fel nem rob ban tot ták. A 
forradalom35.évfordulójánazandauiakkezdeményezéséremagyar–osztrákössze-
fogássalhidatácsoltakavalamikorisenkiföldjénfutópatakra,melyazországhatá-
rok átjárhatóságát jelképezi. A híd mellé őrtornyot állítottak, a falán kiállított
dokumentumokaz1956-osandauimeneküléseseményeitelevenítikfel.Afaluból
ahídhozvezetőtöbbkilométeresútmentén–szinténazandauiakkezdeményezé-
sére–kelet-európaiképzőművészekszobraithelyeztékel,melyektémájaakelet-
európaihatár,afájdalmasazilum.Aszobrokéjjel-nappalmegtekinthetők(azoszt-
rákhatárőrökbarátságosközreműködésével),ahidatiscsaknéznilehet,azátjárás
ti los.
Interjúalanyaim büszkén vezettek ki a hídhoz, számukra az osztrák–magyar

határaz1956-ostörténetenésazemlékművönkeresztülragadhatómegleginkább.
Szám ta lan me ne kü lé si tör té ne tet is mer nek: e né hány nap sok kal in kább él az 
emlékezetükben,mintamegelőzőésakésőbbiévtizedek.Atörténetekvezérmo-
tívumaiamagyarországimenekültekkiszolgáltatottságaésazandauiaknagylelkű-
sé ge. A kont raszt nyel vi meg for má lá sa is ti pi kus: a leg gya ko rib bak az át fá zott, 
éhezőgyermekekről,ariadtasszonyokrólszólótudósításokazegyikoldalon,míg
a szin te bib li ai em ber ség a má si kon. Egyik in ter jú ala nyom, aki kis gyer mek ként 
éltemegamenekültözönt,máigönironikusanfájlalja,hogyalegkedvesebbiksap-
ká ját ad ta oda az édes any ja egy ma gyar kis gye rek nek.9
Azzalkezdődött,hogy1956-banahídrólkészültfelvételekbejártákavilágot.

(A fény ké pek egy ré szét egyéb ként G. M. Chapelle ké szí tet te, akit 1956. no vem ber 
4-énahatármagyaroldalánletartóztattakés1957.január27-igbörtönbentartot-
tak.)Az„andauihíd”egycsapásraahidegháborúvilágszerteismertszimbólumává
vált. Burgenlandi látogatása alkalmával az akkori amerikai elnökhelyettes,
RichardNixonisfelkeresteatelepülést.JamesA.Micheneramerikaiújságíró,aki
végigahelyszínentartózkodott,1957-benkönyvbenszámoltbeamagyarforrada-
lomról(Michener1994[1957]).
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1957 után aztán évtizedekre elaludt a sztori. A feledést jól mutatja, hogy a
Michener-könyvetévtizedekignemis fordították lenémetre.Majdanyolcvanas
évekvégénafaluegyikidőslakója,JosefEgerfafaragónaivművészkezdeményez-
teazoroszokáltal1956-banfelrobbantotthídújbóli, jelképes felállítását, saző
szobrai kerültek ki legelőször az útmellé. Saját művészete, akárcsak a „valódi
művészeké”,nagyobbelismeréstkapottmindafaluban,mindaszélesebbrégióban
a híd felállítása után.A faluban alkotótáborokat rendeztek, aKelet-Európából
odasereglett szobrászok kitágították a falu szellemi horizontját: 1956 apropóján
élénknemzetközikulturáliscsereindult.Asorsiróniája,hogynemazosztrákokés
amagyarokközött.Amagyaroldalonugyanisazótasemtörténtsemmi,nohaúgy
tervezték,azútésaszobrokottis„folytatódnának”.

Az andaui híd nem csak a lo ká lis iden ti tás te rem té sé ben ját szott fon tos sze re pet. 
Ahelyihatárnarratívaalkalmasnakbizonyultarrais,hogynemzetiazonosságtuda-
totteremtsen.1999-benazosztrákmitológiagyártásegyikatyja,FranzAntelfilm-
rendezőazországnemzetiszocialistamúltjaésoroszmegszállásautánamagyar
1956-os forradalmat választotta filmtrilógiája harmadik témájául (Bockerer 3,
1999).A filmaMichener-könyvből ismerítve az andaui hidat lieu de memoire-
ként, a nagypolitikai eseményekről szóló emlékezet kikristályosodásának helye-
kéntértelmezi,nemcsakazért,mertennekazemlékezésneknincsvalódiközege
(1956 valójában nem része az osztrák kollektív emlékezetnek), hanem azért is,
mertazemlékezéstanemzetiidentitásfeltételéülírjaelő(Assmann1997:38–39;
Nora1999).Azandauihídazemlékezetazonpontjaitmozgósítja,melyekbenaz
osztráknemzetiidentitásmegerősödhet.Afilmszerintugyanisegyolyannemzet
fo gad ta a ma gyar me ne kül te ket, amely min den ben más volt, mint azok: szu ve rén 
ésbátor,ámhiggadt,talpraesett,denemügyeskedő,továbbááldozatkész,sőtmár-
tír. ABockerer-mítosz persze szükségszerűen rombolja a helyi narratívát,mert
ál ta lá nos sá te szi (de mok ra ti zál ja) az em lé ke zést, az egye di em lé ke zet kö zös sé get 
megfosztjaeredetiségétől,éseközösségetazegésznemzetrekiterjeszti.

Az andaui lieu de memoire természetesencsakbizonyoskorlátokközöttérvé-
nyesönreprezentációatelepüléslakóiszámára.Avasfüggönyleszerelésévelmin-
denhatármenti településneklehetőségenyílottarra,hogyhatárállomást létesít-
sen, és ez ál tal is nyis son a má sik ol dal fe lé. Andau azon ban azon te le pü lé sek kö zé 
tartozik,amelyekehatárnyitástcsakrészlegesenésszigorúfeltételekmellettsza-
vaztákmeg:azországhatárcsakamezőgazdaságilagfontosidőszakokban,tavasz-
tólőszig,ésekkoriscsaknappaléscsupánkerékpáronvagygyalogosanléphetőát.
Snohaamagyaroldalontöbbszörkezdeményeztékegyállandóanüzemelőhatár-
állomás közös felállítását, az andauiak legutóbb 2000 tavaszán zárkóztak el az
ötlettől.Ahatárviszonylagoszártságaegyfelőlszigorúgazdaságiérdekeazandaui
lakosságnak,másfelőlfizikailagismegtestesítiazalteritást:addigtarthatófenna
másság(azosztrákjólét,abékésközállapotok,ahatárbólkiaknázhatógazdasági
előnyök),amígAusztriarészben„zárvatart”.
Aszomszédosmagyartelepülés,Jánossomorjanemvettekiarészétazandaui

kollektív emlékezetmegformálásából és ápolásából.Először is,Andaunak sem
volt szük sé ge rá, hi szen a me ne kült ára dat nem on nan eredt, ha nem Ma gyar or szág 
számtalanmáspontjáról.Azandauimitológia ígynemkonkrét személyekreés
régióra, hanem Magyarországra mint olyanra vonatkozik, s Andaut a magyar
me ne kül tek vir tu á lis kö zös sé gé vel kap csol ja össze. Má sod sor ban a ne ve ze tes híd 
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nemakéttelepülésközött,hanemAndautóldélrehelyezkedettel,tehátkoráb-
ban semakét községet, hanemakörnyékbeli földeket tettemegközelíthetővé.
Harmadsorban,Jánossomorjárólnézveaközösségetelhagyók,anémetkitelepí-
tettek, az 1956-os menekülők és a későbbi disszidensek emlékét ambivalens
módonápoljákazotthonmaradottak:aszégyenérzetmellettamegfutamodásés
ahősiességnormatívellentéteiközöttvívódva.Amitológiarendszerváltásutáni
közösfelelevenítésétpedigellehetetlenítette,hogyazemlékműésahídfelállítá-
sát, va la mint a meg em lé ke zést a ma gyar nagy po li ti ka ki sa já tí tot ta, nem von ta be 
a helyi közösséget az előkészületekbe, ehelyett egy államközi egyezményben
fogalmaztamegaközösszándékot.Aközelimagyarfalvakcsakazutolsónapok-
ban szereztek hivatalosan tudomást a közelgő ünnepségről, ahová egyszerűen
„kivezényelték”őket.

Összeg zés: a ha tár, mint az em lé ke zés és fe lej tés he lye

Azországhatárnakakollektívidentitásbanjátszottszerepe–leszámítvaaminden-
napos rutintevékenységekből származó közös tapasztalatokat – nagyban függ a
közösségtörténelmétől,hiszenahatárannakkacskaringóibanmutatjameg„má-
sik”,elrekesztő,szétválasztó,eltávolítóarcát.Ahatármítoszokatűzkőcsempészet-
ről,apiacozásrólvagyacsereiskoláztatásról–miutánazőketmegalapozótevé-
kenység- és érintkezésformák elhaltak, illetve átalakultak – jobbára az identitás
folytonosságának megőrzésében játszhatnak szerepet. Egyébként zárványosult
tudásokcsak,melyeketegyhosszúéletkésőbbiélményeinektávlatábólazelbeszé-
lőújramegújraértékel,átválogat,sőtkiejtazemlékezetéből.
Sokkalnagyobbajátékterükarechnitziésazandauihatárnarratíváknak.Arech-

nitzibenazországhatárfizikaiközelségeteszilehetővé,hogyazsidók(ésáltalában
azsidóság)pusztulásátóleltekinthessenek(arrólmegfeledkezhessenek)akortár-
sak:az„őzsidóik”csakelutaztakavárosbólésazországból.Azandauiakszámára
ahatárpozitívazonosságotteremtett,őkmentettékamenekülőket,sőkállítottak
emléket aztán a mi 1956-os forradalmunknak. Mindkét történet erősíti a helyi
közösség belső kohézióját, önmagáról alkotott pozitív képét. E helyi narratívák
kulcsszereplőjeazországhatár,amelynemcsakkétszomszédosközösségetválaszt
el, hanem – legalábbis kognitív szinten – nemzeti környezetéből is kiemeli
Rechnitzet és Andaut azzal, hogy az ott történteket eredetiként és egyediként
mu tat ja be.
Rechnitzenekettősmásságmorálistartalmatközvetít,ésmindenrosszatatele-

pü lé sen kí vül re utal: csak Ma gya ror szá gon, Né me tor szág ban és Auszt ri á ban volt 
soá, ámRechnitzennem történt tragédia.Azandauikettősalteritás elsősorban
nemzetiéspolitikaitermészetű:Andaujelenítettemegaszuverénéshumanitárius
Ausztriátaz56-osmenekültekszámára.
Haahelyi identitásdiskurzusbanAndauazemlékezés,akkorRechnitzvalójá-

banafelejtéshelye.Lényegeskülönbségközöttükazis,hogyarechnitzinarratíva
csak az adott kö zös ség szá má ra és az adott hely ke re tei kö zött ér vé nyes. Mi helyt 
mediatizálódik (film, színdarab, tudósítások), illetve politikai és jogi közbeszéd
tárgyalesz(aWiesenthalKözpontkutatása,háborúsbűnösökperiratainaktanul-
mányozása stb.), azonnal erősen vitatni kezdik, sőt ellennarratívákat állítanak
szembevele.Azandauihídrólszólószövegéppellenkezőleg:amediatizálódással
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10Azandauihíd,aMichener-könyvésJosefEgeregyikszobranemrégibenkiállításitárgyletta
Der Eiserne Vorhang/Avasfüggönycímű,abécsiHadtörténetiMúzeumbanrendezettosztrák–magyar
közöskiállításonis(Heeres…2001).
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ésamuzealizációval10(a„Fluchtweg”szoborparkja)párhuzamosandagadtovább
nemcsak lokális és nemzeti szinten (Bockerer-film), hanemmint hidegháborús
szimbólum, összeurópai történetként is (Michener-könyv). Ezt szolgálja erősen
szimbolikusnyelve,teremtetttárgyivilágaazúttal(akivégigsétálrajta,újraátél-
hetinemcsak1956-ot,deazegészkelet-európaielnyomatást),akommunistazsar-
nokságésEurópapolitikaimegosztottságaellenállítottszobrokkal,ahíddalésa
múzeummal,ésahídkörészervezetttalálkozókkal(Kelet–Nyugattémájúképző-
művészetialkotótáborokafaluban).Azandauitörténetnekesélyevanarra,hogy
AusztriaegyikKözép-Európa-narratívájáváváljék.
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