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Angela Merkelt harmadszor is
német kancellárrá választották
Angela Merkelt a Bundestagban (a Német
Szövetségi Parlamentben) immár harmadszor is,
ez alkalommal a CDU/CSU és SPD (szociáldemokrata) koalíció december 17-én nagy többséggel német kancellárrá választotta. Merkel így
bevonul a 2. világháború után a leghosszabb ideig kormányzó kancellárok sorába. Rajta kívül
Konrad Adenauer (CDU), és Helmut Kohl
(CDU) voltak legtovább a kormány élén.
Merkel Helmut Schmidt (SPD) kormányzási
idejét a jövõ év áprilisában fogja túlszárnyalni.
A 2013. szeptemberi választások után, a CDU/
CSU csak néhány mandátummal kapott kevesebbet, mint az abszolút többség, az eddigi koalíciós partnere az FDP (a Liberális Párt) viszont
nem került be a Parlamentbe. Ezért új szövetséges után kellett nézni. A zöldek pártja nem
volt hajlandó a partneri szerepre, amit hamarosan meg is bántak. Az SPD viszont rövid tanakodás után megkezdte a koalíciós tárgyalásokat, annak ellenére, hogy a párttagságban nem
mindenki lelkesedett ezért a gondolatért.
Azért is nem, mert amikor õk 2005. és 2009.
között, a közös kormányzást megpróbálták, a
tagság egy részének a véleménye szerint nem
sikerült a CDU/CSU mellett egy erõs egyéni
profilt kialakítaniuk. Így a részletes és szívós
koalíciós tárgyalások 86 napig tartottak, amíg
sikerült egy 184 oldalas koalíciós egyezményt
írásba foglalni. Annál is inkább, mert mindkét
fél igyekezett a választások alatt meghirdetett
céljaikat elfogadtatni. Sok minden sikerült, de
azért nem minden. A tárgyalásokon a pártok
részérõl az elõkészítõ szakbizottságokban meglehetõsen sokan vettek részt, de a döntéseket
a vezetõk kis körében hozták meg. Az SPD par-

lamenti gyenge eredménye ellenére (27%), az
SPD tárgyalási vezetõje Sigmar Gabriel ügyes
taktikával elérte, hogy a gyõztes CDU/CSUval szemmagasságban, azaz egyenjogúan tárgyaltak és követeléseiket, jórészben sikerült elfogadtatni.
Persze a CDU/CSU is elért jelentõs eredményeket és nem került hátrányos helyzetbe.
Jónéhány SPD-követelést nem fogadtak el.
Gabriel a koalíciós tárgyalások eredményének eldöntését az SPD-párttagságra bízta. Ezt
a szavazást elõször alkalmazták, amely viszont
az SPD-vezetés részére rizikóval járt. De az
SPD-tagok döntõ többsége az egyezmény elfogadása mellett szavazott. Egy elutasítás nagyon
komoly problémát okozott volna az SPD-vezetésnek. De nem ez történt.
Az SPD egyik fõ követelése, az óránkénti 8,50
Euró minimálbér bevezetése volt az egész országban, amely a megegyezés szerint 2017-ben
fog megvalósulni. De máris megindultak a viták a végleges kivitelezésrõl.
Megegyeztek abban is (SPD programpont
volt), ha a munkavállalók, 45 évet ledolgoztak,
akkor 63 éves korban már nyugdíjba mehetnek
levonások nélkül.
A CDU/CSU is elérte az anyasági nyugdíj
bevezetését azok számára, akik gyereknevelés
miatt rövidebb ideig tudtak dolgozni. A CDU/
CSU elutasította az adók megemelését a szociális szolgáltatások kiépítése miatt. Ha a jelenlegi konjunktúra tovább erõsödik, akkor a növekvõ, állami bevételek miatt nem is lesz szükség adóemelésekre, vagy hitelfelvételre. De a
konjunkturális fejlõdést nem lehet több évre
elõre megjósolni.

Paktum Paksról. Punktum
Orbán Viktor magyar miniszterelnök nemrég
Moszkvában szerzõdést kötött Vlagyimir Putyin
orosz elnökkel. Eszerint az orosz Roszatom
építheti meg a Paksi Atomerõmû két új, 1200
megawattos blokkját 2025-re illetve 2026-ra.
Lázár János miniszterelnökségi államtitkár komoly eredménynek nevezte azt a „legfeljebb 10
milliárd eurós, és 30 évre szóló orosz hitelt a
beruházás finanszírozására, „amelyhez a piacon
hozzáférhetõnél alacsonyabb kamattal jutunk”.
Lázár szerint azért nem kellett tendert kiírni,
mert államközi, nem pedig vállalatok közötti
szerzõdésrõl volt szó.
Hogy ez mit jelent? Túl sokat, mint a magyar
sajtó minden más témát elnyomó aktivitása bizonyítja. Attól függõen, hogy a kormánypártokhoz áll közel vagy az ellenzékhez, minden lap a
maga igazát fújja. Már csak azért is, mert az igazság részben a mai napig titkosítva van. Ezért kell
trükköt alkalmaznunk: Nem magyarokat idézünk, hanem külföldieket.
„Szerzõdés az ördöggel” a címe egy hosszabb
írásnak, mely a „Vecernji list“ címû horvát napilapban jelent meg: „Amíg az EU-t a válság rázza, Budapest a rossz tapasztalatok ellenére újra
Moszkva felé fordul.” A lap idéz egy kutatót is,
aki Orbán Viktort bölcs és pragmatikus államférfinak nevezi, mivel ellenáll a kritikáknak, és
a megszokottól eltérõ megoldásokat keres, ami
„Magyarország talpon maradását segíti elõ”, írja
a „Vecernji list”.
Két cikkben is foglalkozik a paksi bõvítéssel
a „Rzeczpospolita“ címû konzervatív lengyel lap.
„Gazdasági-mûszaki szempontból minden bizonnyal elõnyös, hogy a csillagászati összegû
beruházással az oroszokat bízták meg, akik az
atomerõmûvet építették, és megfelelõ tapasztalatokkal rendelkeznek.” Az újságíró szerint az
a probléma, hogy „az energiaügy régen nem
pusztán mûszaki és üzleti kérdés, hanem az államhatárokon átnyúló politikai stratégia része”.
Ebbõl a szempontból meglepõnek ítéli Magyarország lépését, hiszen „teljes energetikai függõségbe” hozta magát Oroszországtól: „orosz gáz,
orosz kõolaj, orosz atom és 10 milliárd eurós
orosz hitel az ország története legdrágább vállalkozásának finanszírozására”. A szerzõ szerint
elõbb-utóbb megjelennek a politikai következmények. A varsói Keleti Tanulmányok Intézete

szerint Moszkva célja „hasonló megállapodásokkal hosszabb távon az európai egység vagy a
közös európai energiapolitika maradékának
szétverése”.
Orbán maga természetesen másként látja a
dolgot. A négy meglévõ paksi blokk üzemidejének meghosszabbításával és az atomerõmû bõvítésével a kormány az Országgyûlés döntését
hajtja végre, mondta hazatérése után a miniszterelnök. „Kimondta a parlament, hogy Paks
megújítása nélkül nem lehetséges olcsó, biztonságos és tiszta energiát elõállítani, és arra kötelezte a kormányt, hogy ezt a célt érje el.” És tovább: „A paksi atomerõmû nélkül nincs magyar
gazdaság, ilyen egyszerû a helyzet, illetve a paksi
atomerõmû nélkül csak egy szegény, lerongyolódott és nem versenyképes gazdasága lehet
Magyarországnak.”
Orbán Viktor szerint az orosz kölcsön a sokat vitatott IMF-hitellel ellentétben nem fenyegeti Magyarország pénzügyi függetlenségét. „Az
IMF azt mondta, hogy csökkenteni kell a nyugdíjakat, azt mondta, hogy nem adóztathatjuk a
bankokat, nem adóztathatjuk a multikat. Ilyen
kérdések az oroszokkal szóba sem kerülnek, az
oroszokkal egy beruházás finanszírozásáról fogunk megállapodni.”
Az ellenzéki MSZP azt feltételezi, hogy a
kormány bizonyos pénzügyi és mûszaki részleteket eltitkol, ezért teljes nyilvánosságot követel. Szanyi Tibor elnökségi tag szerint átláthatatlan, hogy Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszter mit írt alá Putyin és Orbán jelenlétében. Mint az várható volt, Paks apropóján kitört egy „mi volt régebben”-vita is. A kormánypárti „Magyar Nemzet” emlékeztet:
„Kormányon a szocialisták még egyetértettek
a paksi atomerõmû bõvítésével, a Gyurcsánykormány az elõkészítõ munkákhoz meg is kapta a felhatalmazást 2009 tavaszán az akkori parlamenttõl. Maga Szanyi Tibor is igennel szavazott.” Fordítva a „Népszava” Lázár Jánost
idézi, aki 2010-ben azt mondta: „A szabadságból és a demokráciából ad fel, aki az oroszokhoz közeledik.”
Nehéz ehhez még valamit hozzátenni. Talán
csak azt: Ki kérdezi meg Putyintól, hogy Oroszországban hogy állnak az emberi jogokkal?
MARTOS PÉTER

Így nem okozott meglepetést, hogy a CDU
megtartotta eddigi pénzügyminiszterét Wolfgang Schäublet, aki eddig energikusan igyekezett összetartani az állam pénzét. Ö valószínûleg a jövõben is így fog cselekedni.
Sigmar Gabriel SPD-elnök lett az új gazdasági miniszter. Hivatala kibõvült az energiapolitika irányításával és új célkitûzések megvalósításával. Így az atomenergia leépítésével, valamint helyette más alternatív energiaforrások
kiépítésével és felhasználásával (szélenergia).
Gabriel egyben kancellárhelyettes lett, elõször
Adenauer ideje óta, amikor Ludwig Erhard,
mint gazdasági miniszter töltötte be ezt a pozíciót. Azóta mindeddig a külügyminiszterek voltak a kancellárhelyettesek.
Most Walther Steinmeier (SPD) lett a külügyminiszter, aki 4 évvel ezelõtt Merkel kormányában szintén ezt a hivatalt vezette.
Gabriel, mint gazdasági miniszter a német
ipar stratégiai és tradicionális jelentõségét továbbra is erõsíteni kívánja. Ebben a törekvésében nyilván a munkaadók és a szakszervezetek
is támogatni fogják.
Németország azért vészelte át jól a széles
körû és súlyos nemzetközi gazdasági válságot,
mert jelentõs ipara megmaradt, sõt, tovább is
fejlõdött.
A kibõvült Szociális és Munkaügyi Minisztérium vezetõje Andrea Nahles (SPD) lett, aki
felügyeli a minimálbér bevezetését és a nyugdíjrendszer átépítését, amelyek nem lesznek
könnyû feladatok.
Jelentõs meglepetés volt a Védelmi Minisztérium új vezetõje, Ursula von der Leyen (CDU)
kinevezése, aki eddig szociális miniszter volt,
ahol jó munkát végzett.
A védelmi minisztériumban új jelenség, hogy
ezt a pozíciót egy nõ tölti be.
A feladatok nehezek, de siker esetén Leyen
asszony 4 év múlva, több német vélemény alap-

ján, alkalmas lehet magasabb kormánypozícióra is.
A Belügyminisztérium továbbra is a CDU-nál
maradt. Thomas de Maiziére lett, aki korábban
is vezette a belügyet.
A kormány minden tagja az esküszöveget a
Bundestagban úgy fejezte be: Isten engem úgy
segítsen.
A nagy koalícióban, (népszerû rövidítése
Groko: Große Koalition), amely a választók
döntõ többségének a kívánsága is volt, az SPD-t
6, a CDU-t 5, a CSU-t 3, miniszter képviseli. A
szövetségi kancellár ismét Angela Merkel.
A német alkotmány szerint a kancellár határozza meg a kormány irányelveit. A koalíciós
szerzõdésben ugyan megegyeztek a célokban, de
a körülmények szabják meg, hogy mennyit lehet majd ezekbõl megvalósítani.
Egy, a valóságban gyakran bebizonyított gyakorlat szerint, jóformán egyetlen törvényjavaslatot sem szavaztak meg a Bundestagban ugyanazzal a szöveggel, amivel benyújtották.
A nagy koalíciónak a Bundestagban 80 százalékos többsége van. Tehát az ilyen nagy kormányzói többség nem csak Magyarországon létezik.
A polgári napilap, a Frankfurter Allgemeine
úgy értékelte a koalíciós egyezményt, hogy a
német lakosság ettõl a kormánytól valószínûleg
megkapja azt, amit kívánt, polgári arculatú, szociáldemokrata elemekkel átszõtt politikát.
A jövõ megmutatja majd, hogyan alakul az
együttmûködés. Máris vannak viták az egyes
tárgykörökrõl, mint a bevándorlás Romániából
és Bulgáriából Németországba, miután számukra is megszûntek a schengeni határok. Ennek
megvitatására államtitkársági bizottság alakul.
Jelenleg vita tárgyát képezi a készenléti adattárolás is. Mindez kihatással lehet az EU-parlamenti választások kimenetelére májusban.
HARSAY GYÖRGY

MÉRLEG MAGYARORSZÁGRÓL
A magyarországi ellenzékiek és nyugati szószólóik minden lehetõséget megragadnak az
Orbán-kormány lejáratására. Jól jött nekik a tervezett földtörvény, most meg az Oroszországgal megkötött sokmilliárdos pénzügyi megállapodás. Pártatlanságot mutató osztrák lapok,
mint tette ezt legutóbb a Die Presse (2014. jan.
17.), adatok felsorakoztatása mellett megemlíti, hogyan állítja be a dolgokat a kormány, ill.
hogyan vélekedik ugyanazokról az ellenzék.
Ausztriának minden oka meglenne az Orbán
elleni orrolásra, nem ügyelve arra, hogy az egyoldalú vélekedéssel a bankok érdekeit veszik figyelembe, nem törõdve azzal, hogy Orbán viszont a magyar népet részesíti elõnyben. Erre
vall az a képes beszámoló (hálás öregasszony
simogatja Orbán arcát), amely ugyan a Raiffeisen bank tehetetlenségét írja felül, az alcímben azonban az olvasható, Orbán kivezeti az
országot a válságból (Die Presse, 2014. január
9.). Ennek alátámasztására tényeket sorakoztat
fel a cikkíró: minden kritika ellenére tény, hogy
Magyarország 2008-ban a csõd szélén állt. Ennek áthidalására szolgált a Nemzetközi Valutaalaptól felvett 7,5 milliárd eurós kölcsön. Magyarországnak ezt a múlt évben sikerült vissza-

fizetnie. Orbán receptje szerint a gazdasági válság áthidalásában Magyarország a polgárokért
és több munkahely teremtéséért küzd, míg az
EU a bankok érdekeit tartja szem elõtt.
Amíg Orbán az egyik oldalon a bankok nyereségeibõl az ország gazdaságát részesíti, amivel viszont maga ellen hangolja a pénzintézeteket, a másikon nagyvonalúan nemzetközi ipari
befektetéseket támogat. Ennek köszönhetõen
9,5%-kal Magyarországon alacsonyabb a munkanélküliség, mint Lengyelországban (10,2%)
vagy Szlovákiában (14%). Richter Sándort idézve azt írja a szerzõ, hogy Magyarországnak sikerült kilábalnia a visszaesésbõl, ellenben szerény a fellendülés. Múlt évre vonatkozóan 0,91,1%-ra tehetõ a növekedés aránya. Az adóssági keret a nemzeti jövedelem 79,8%-kal túlságosan magas – igaz, sikerült lenyomni a bûvös
80% alá –, míg pl. Lengyelországnak 55,6%,
Horvátország 55,5%, Szlovéniának 54,4% a
mutatói. Ezzel szemben Franciaország adósságállománya 90,2%, Nagy-Britanniáé 88,7%, Németországé 81%. Az állami háztartás vesztesége mind 2012-ben, mind 2013-ban a nemzeti
jövedelemnek három százaléka alá esett (Die
Presse, 2014. január 17.)

BÉCSI NAPLÓ

2

Határok nélkül
Békefenntartók
Nem éppen bizonyítja bárki felkészültségét, ha elsõ
olvasatra, hallásra nem „ugrik be“ a helyes besorolás,
vagy éppenséggel másra gondol a keeper jelentésén. Az
angol kifejezés – számos változatával – bevonult a német nyelvhasználatba, így nevezik többek között a labdarúgásban a kapust. Továbbképzésben ismeretes többek között a barkeeper. Amikor múlt õsszel az alsóõri
Liszt Ferenc Jagadics Péter társaságában megszólított a
szalónaki várban, és elõadta szándékukat, hirtelenében
nem mûködött „fordító berendezésem“, de aztán megnyugodtam, mert valami készülõ találkozót helyezett
kilátásba, aminek Szombathely lett a színhelye.
A találkozó több órát vett igénybe, és ez eloszlatott minden bizonytalanságot. Osztrák–magyar felek
gyûltek egybe, amin aztán teljesen megvilágosodott,
mirõl beszélt Liszt Ferenc, akirõl tudni kell, hogy az
Osztrák Hadseregben tisztként szolgált, s magyar
nyelvtudásának köszönhette idevágó beosztását.
Mindamellett összesen három évig az ENSZ-misszió
osztrák különítményében szolgált egyszer Koszovóban, három alkalommal pedig a Golán fennsíkon. Így
már egészen világossá vált az általa használt peacekeeper kifejezés. Bár legutóbb Golánra vonatkozóan eléggé kedvezõtlen visszhangot váltott ki éppen
az osztrák katonák visszarendelésének bejelentése,
ez nem érinti azokat a kapcsolatokat, amiket Liszt
Ferenc kezdeményezett, de mindenféleképpen szorgalmaz, éspedig az osztrák és magyar ENSZ-kirendeltségek élményének ápolása terén.
A találkozón a hagyományteremtés és -ápolás szellemében a két fél megtalálta a közös kapcsolódásokat.
Még mint közös hadsereg került bevetésre 1897-ben
Ciprus szigetén a monarchia békefenntartó különítménye: a közös múlt keresésében idáig nyúlnak vissza a
gyökerek. Aztán a Vasfüggönytõl függetlenül együtt
szolgáltak a néphadsereg és az osztrák hadsereg békefenntartó katonái 1974-ben Vietnámban, s azóta ismételten, így Irakban, Afganisztánban, Koszovóban.

Az ENSZ misszióban szolgálatot teljesítõ osztrák
katonák 1995 decemberében Vereinigung Österreichische Peacekeeper névvel egyesületté alakultak,
nem utolsósorban a kapcsolatok fenntartására, nem
csak belföldön, hanem külföldön is. Ennek jeles megnyilvánulása az osztrák–magyar bajtársi együttmûködés immár a háborús harcterektõl távol.
Magyar oldalról az 1992-ben megalakult Bajtársi
Egyesületek Országos Szövetségének regionális csoportja Szombathely központtal fektet hangsúlyt egyrészt a békefenntartók összefogására, másrészt – 2012
óta elmélyülten – az osztrák szövetséggel folyamatos
kapcsolatok fenntartására. Ennek látványos állomása
a múlt év májusában megnyílt kiállítás, amelynek kezdeményezõje és nagyban kivitelezõje Jagadics Péter
nyugállományú alezredes. A kiállítás történelmi vetületben nem a háború, hanem a béke fenntartásának
szolgálatát mutatja be érintkezési felületet biztosítva
az osztrák oldalnak is. Ennek a vándorkiállításnak tervezett vállalkozásnak megtekintését és továbbvitelét
szolgálta a szombathelyi találkozó múlt év decemberében. Osztrák részrõl Bernhard Lechenbauer, a békefenntartók egyesületének észak-burgenlandi, és
Liszt Ferenc a dél-burgenlandi csoport vezetõje vett
részt és számolt be tevékenységükrõl. A magyar oldalt
László Attila nyugállományú alezredes, a BEOSZ nyugat-dunántúli régióvezetõje, Ferge László õrnagy, a Vas
megyei Toborzó Iroda vezetõje és természetesen a fáradhatatlan Jagadics Péter képviselte. Az értekezlet
hivatalos része a kiállítás megtekintésével zárult.
Alig lehet túlértékelni a közös múlt jó szomszédság keltõ és összetartó erejét, különösképpen most,
100 évvel az I. világháború kitörése után: ismét egymásra találtak osztrák és magyar bajtársak, csak hogy
háború helyett a béke fenntartását és biztosítását
szolgálják. Ezt erõsítik a közös szolgálati helyek és
élmények.
-deák-

Verõfény 2014
Nem elég jóra vágyni:
a jót akarni kell!
És nem elég akarni:
de tenni, tenni kell!
Versmondó vetélkedõnk tizenkilencedik alkalommal kerül sorra. Erre hív és vár minden verskedvelõt a Magyar Otthonba egy irodalmi délelõttre.
A megszokott rend szerint az önként választott mûvek kiegészítéseképpen kötelezõ versrészletekkel egészül ki a Bécsi Magyar Iskola
irodalmi vetélkedõje. A kötelezõ és szabad rész
kettõssége és egysége a teljesítmények jobb
összehasonlíthatóságát segíti elõ.
A kijelölt idézeteket évente más-más évfordulós költõ verseibõl válogattuk. Elsõ alkalommal
Áprily Lajosra emlékeztünk, aki a „Verõfény”-

nyel, versmondó napunk címével ajándékozott
meg. Azóta több évfordulós költõi életmûre emlékeztünk (Ady Endréére, Kányádi Sándoréra,
Weöres Sándoréra, Babits Mihályéra, Juhász
Gyuláéra, s a tavaly Jékely Zoltánéra.)
A hagyománnyá növekvõ szokás jegyében az
idei évben, 2014-ben a kilencven éve született
Váci Mihály versei közül kerülnek ki a közös, kötelezõ versrészletek. A pontos részletek márciusban, egy hónappal a vetélkedõ elõtt olvashatók lesznek világhálón a Központi Szövetség
(www.kozpontiszovetseg.at ill. a Bécsi Magyar Iskola (http://becsimagyariskola.wordpress.com)
honlapján.
A Verõfény idõpontja de. 10 órai kezdéssel 2014.
ápr. 5. szombat. Mindenkit szeretettel hívunk-várunk: versünnepeljünk együtt. LENGYEL FERENC

T Á M O G AT Á S I K É R E L E M
Támogatási akciónk 2002. júniusi beindítása óta – ide értve az Õrség naptárunk révén átutalt adományokat – a Bécsi Napló 2013/6. számában közzétett 78.618,01 euró összeg 2014. január 20-ig az alábbi
hozzájárulásokkal növekedett:
Adorján István
Arany Gertrude
Arányi-Aschner György
Asztalos László
Aved Levente
Balikó László
Bányász Klára
Barna József, Dr.
Bazsó Botond
Béres Georg
Bezzegh F. Dipl.Ing. u. Sára
Birtalan Iván, Prof. Dr.
Bogyi-Nagy Margit, Dr.
Borsodi Ferenc
Catomio István, Dr.
Csébits Ignaz
Cserhalmi Andrea
Csernay Árpád, Dr.
Csongvai Mária
Csörsz Julianna
Demeter György
Dénes Sándor
Deréky Pál, Dr.
Fáy Zsuzsa
Földes György &
Mag. Balamos Zsuzsanna
Frank Johann
Gálos Tibor, Dr.
Gerzsenyi Enikö

30,00
7,00
10,00
20,00
40,00
20,00
20,00
50,00
20,00
10,00
20,00
30,00
5,00
10,00
30,00
40,00
20,00
30,00
20,00
10,00
25,00
15,00
20,00
40,00
10,00
20,00
50,00
20,00

Gombár Rozalia
20,00
Györi Vilmos, Dr.
50,00
Halmágyi Ákos
25,00
Hammerle Edith
25,00
Herritz Kasimir
100,00
Horváth Béla
15,00
Horváth Csaba
30,00
Hunyady Péter, Dr. und Anni
20,00
Ilosvay Johanna
10,00
Izay Gábor, Ing.
25,00
Jeney József, Dr.
50,00
Kaltenegger Éva
100,00
Kántás István
120,00
Kecskés Illés
50,00
Kemenesi Ferenc
50,00
Kilyén Béla, Dr.
50,00
Kocsis Béla &. Brita
50,00
Koller Ildikó, Mag.
20,00
Kottan Susanne
20,00
Kriston Ferenc
50,00
Lauringer Vilmos
25,00
Liszka Kristóf, Dr.
30,00
Lomoschitz Karl Horst, Dr.
20,00
Loss Eszter
10,00
Marton Georgeta-Mária, Dr.
50,00
Mester-Tonczár L., Univ.Prof. Dr. 20,00
Nagy Elisabeth, Mag. & Zsigmond 25,00
Németh András, Prof.
10,00
Németh Nándor, Dipl.Ing.
20,00

Olvashatatlan aláírás
10,00
Passl Rainer, Dr. &. Mag. Marianna 30,00
Pathy Lajos, Dr.
30,00
Piroska Ferenc, Ing.
20,00
Platthy György, Dr.
50,00
Pongrácz Vilmos
20,00
Pöschl Johann, Dipl.Ing. Dr. &. Maria 5,00
Price Ilona Katalin
20,00
Prikler Pál, Dipl.Ing.
30,00
Ráduly Ferenc, Dr.
30,00
Ramhardter Judit, Mag.
20,00
Rudán Péter, Dr.
100,00
Schenk Gabriella
20,00
Schuster-Gyenge Judit, Mag.
20,00
Szabó Attila
20,00
Szabó Ernö, Mag.
10,00
Szalai Judit, Dr.
50,00
Takáts Izabella
5,00
Timaffy Emõke
20,00
Tornyay Erzsébet
20,00
Udvari Katalin
20,00
Unger Géza
20,00
v. Serényi István
20,00
Vadon Mária, Dr.
50,00
Vargha Tamás
12,00
Viszoki Imre
10,00
Wenzel Robert
10,00
összesen
2 404,00

A támogatások eddig befolyt teljes összege 81.022,01 euró.
Hálás köszönet mindazoknak, akik támogatásukkal lehetõvé teszik a Bécsi Magyar Otthon fenntartását, mely
a legkülönbözõbb rendezvények, társas összejövetelek mellett a „Bécsi Magyar Iskolának” is otthonul szolgál.
Deák Ernõ elnök,

Albert László fõtitkár,

Kántás János pénztáros

További támogatások az alábbi bankfolyószámlára utalhatók át: P.S.K., A1010 Wien, Georg Coch-Paltz 1, ,
Zentralverband Ungarischer Vereine und Organisationen in Österreich, Kontószám 7255731
Bankleitzahl/Bankirányítószám 60000 IBAN AT55 6000 0000 0725 5731 – BIC OPSKATWW
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A Napló postája
Tisztelt Szerkesztõség!
Nagy élvezettel olvastam Martos Péter Horthy-ról szóló cikkét. Bizony igaza van. Mint Holocaust-átélõ
csak Horthynak köszönhetem, hogy családom és én életben maradtunk, mivel a tömeggyilkos Szálasit Horthy még a várban sem fogadta és ahogy tudta, védett bennünket, asszimilált budapesti zsidókat. Mint német
zsidóújságok levelezõje egy Horthy-életrajzot “Der antisemitische Judenretter” (“Az antiszemita zsidómentõ”) címmel írtam; csupán egy rabbi kritizált cikkem miatt. Még egy szó munkatársuk Fidesz-cikkéhez: Ami
a választásokat illeti, nyugati sajtót nem annyira a Fidesz, hanem a Jobbik fogja érdekelni.
Szívélyes üdvözlettel:
Prof. Dr. Peter Stiegnitz, Bécs

•

Nem értékelést írtam Horthyról (az nem lenne túl barátságos), hanem kértem: Várjuk meg, amíg a történészek végigvitatták a dolgot. Többet értenek hozzá.
Martos Péter

25 éve került szétosztásra a betlehemi láng
(KMCSSZ Sajtótájékoztató) Idén volt 25 éve, hogy a
cserkészek végzik a betlehemi békeláng elosztását világszerte Bécsbõl. Ez alkalomból az osztrák cserkészszövetség, a PPÖ, az ökuménikus ünnepség elõtt fogadást adott, melynek keretében felelevenítették az elmúlt negyedszázad történetét. A Licht ins Dunkel-akció kezdeményezõje, Kurt Bergmann az ORF (állami
osztrák rádió- és tévétársaság) volt munkatársa elmondta az akció létrejöttét. A Békelángot a barlangkápolna gyertyáján gyújtja meg minden évben egy-egy
felsõ-ausztriai gyermek, ott, ahol a hagyomány szerint
a karácsonyi kisded született. Onnan az AUA légitársaság közremûködésével jut el Ausztriába, ahonnan a
cserkészek segítségével terjed el az egész világon.
Bertl Grünwald, a PPÖ koordinátora felidézte emlékeit az osztrák cserkészek bekapcsolódásáról. Legmeghatóbb emléke utáni kérdésre elmondta, hogy
1989-ben a Temesvárra a Békelángot vivõ magyar
cserkészeket tisztelegve engedték át a magyar–román
határon a határõrök. New Yorkba is elvitték 2001 karácsonyára a WTC-Ground Zero helyére. Azóta tengerentúlra is rendszeresen eljut a Békeláng, éppúgy mint
Ukrajnába és Oroszországba. Néhány évvel késõbb izraeli, jordániai és palesztin cserkészek is átvették a Betlehemi Békelángot.

A megemlékezés végén az akcióban résztvevõ nemzetek cserkészszövetségei emléklapokat kaptak. A cseh,
magyar és szlovák cserkészet képviselõi átvehették a 25
éve folyamatos részvételért a köszönõ oklevelet.
A Békelángot idén a Votivkirchében adták át az anglikán, evangélikus, katolikus és ortodox lelkészek által tartott ökuménikus áhitat keretében terjesztésre.
A katolikus templomban mintegy ezer cserkész, köztük több mint 100 magyar vett részt az ünnepségen.
Sokfelõl jöttek: a balatonboglári, bécsi, egri, nagybányai, nagyváradi, szabadkai, szegedi, veszprémi csapatok, a MCSSZ elnöksége és a SZMCS vegyes küldöttsége által az MCSSZF öt tagszövetsége volt képviselve.
Az összmagyarság jelképeként a magyarok zászlóját
(a nagyváradi csapatzászlót) egy erdélyi vitte, a magyarok könyörgését egy felvidéki mondta, és a Békelángot egy vajdasági cserkészlány vette át. Lámpásáról ezt osztotta el a 10 küldöttség, mielõtt elbúcsúztak
volna egymástól, hogy megkezdjék útjukat a Békeláng
elosztására.
A betlehemi békelángot csak december 23-án szokták kiosztani a családoknak, addig az elosztóhelyeken
(cserkészotthonok, tûzoltóságok, templomok, plébániák, vasútállomások, polgármesteri hivatalok) õrzik.
SZEMERÉDI TIBOR

Pathy Lívia a magyar nyelvért
felelõs szakfelügyelõ

A Nemzetközi
Dunafilharmónia

A múlt század hetvenes éveivel bezárólag
Tölly Ernõ volt a Felsõõri járás tanfelügyelõje.
Hivatalához tartozott a magyar nyelvû oktatás
felügyelete is. Nyugdíjazása után az utóbbi feladatkör ellátásával Balika Lajost bízták meg.
Balika Lajost most Pathy Lívia követi, aki a Felsõõri Kétnyelvû Szövetségi Gimnázium magyartanárnõje a Tartományi Iskolatanács új, magyar
nyelvért felelõs szakfelügyelõjévé nevezték ki a
kötelezõ iskolai oktatásban - népiskolákban és
új szakközépiskolákban – résztvevõ intézményekben. Megbízatását hivatalosan 2014. január 14-én vette át Kismartonban Gerhard
Reschtõl, a Tartományi Iskolatanács elnökétõl.

A Protestáns Szabadegyetem
konferenciája
Az Európai Magyar Protestáns Szabadegyetem
idei Akadémiai Napjait 2014. május 26–31. között
Berekfürdõn, a Megbékélés Háza Református
Konferencia Centrumban tartja. A konferencia témája: Nemzedékváltások. Ezt szakavatott elõadók tárgyalják az egyház, a család, a történelem, a tudományok, a szubkultúra, az irodalom
és a gazdaság vonatkozásában. Szokás szerint
reggeli áhítatok vezetik be az elõadásokat, a munkacsoportokat és kerekasztal-beszélgetést. A
megnyitó áhítatot Bölcskei Gusztáv tiszántúli református püspök, a Zsinat lelkészi elnöke, a pénteki áhítatot Bosák Nándor római katolikus megyéspüspök (Debrecen–Nyíregyháza) tartja. Az áldozócsütörtöki istentiszteleten Laborczi Géza nyíregyházi evangélikus lelkész hirdeti az igét. Az esti
kultúrmûsoron hangverseny, Weöres Sándor emlékest, filmvetítés és egy elõadás szerepel magyar
katonák harcairól a száz éve kitört elsõ világháborúban. A résztvevõk egy délutáni kiránduláson meglátogatják a Tisza-tavi ökocentrumot is.
Érdeklõdés, jelentkezés 2014. március 31-ig:
Haraszti Dóra, Oltalom Szeretetszolgálat,
H–4400 Nyíregyháza, Kassa köz 3.
Telefon: +36 42 500 946,
E-mail: haraszti.do@gmail.com

Lapzárta

minden páratlan hónap 15-én

Egy szlovákiai magyar származású zenepedagógusnak az az ötlete támadt, hogy egy zenekarban
kellene egyesíteni a Duna menti országok élenjáró
muzsikusait.
Katona Ágnes elképzelését tett követte és megalakította, Közép-Európa zenei kultúrájára alapozva, a
Nemzetközi Dunafilharmóniát (Internationale
Donauphilharmonie). Az együttes zenei koncepciója
Duna-menti országok erõsödõ integrációját célozza. A
Duna-menti térség zenészei, zenekari-akadémia keretében, a Bécsi Filharmónikusok támogatásával, rendszeresen tartanak koncertsorozatokat, amelyeket kiválasztott projekteknek szentelnek. A zene nyelvével
akarják erõsíteni a régió kulturális, gazdasági és szociális kötõdését.
Magas mûvészi szinten bemutatott zenei spektrumuk kiterjed Bachtól a modernekig, a szimfóniától az
operáig. Gazdag és sokrétû repertoárjuk mellett, tevékenységük fontos súlypontját képezi az is, hogy felhívják a figyelmet a Duna-menti országokban élõ zeneszerzõkre. Ezekrõl a koncertekrõl rádió- és CD felvételeket készítenek. A megalakulás óta a zenekar vezetõkarmestere Georg Kugi.
Katona Ágnes, aki a szlovákiai Cakanovce-ben született, családjával 1987-ben települt át Ausztriába. Itt
egy ideig zenepedagógusként tevékenykedett, de már
a 90-es évek közepétõl szervezett zenei rendezvényeket, fesztiválokat. 1999-ben megalapította a Jeunesses
Musicales International szlovákiai szekcióját. Mûvészeti vezetõje volt a Pozsonyi Tavaszi Fesztiválnak és megalakulása óta a Nemzetközi Dunafilharmónia elnöke.
Nagyszerû munkáját mi sem mutatja jobban, mint
az Ausztriában, Csehországban, Szlovákiában és Szlovéniában bemutatott nagy sikerû koncertek. A legközelebbi 2013. december 10-én az EU-kultúra városa
rendezvénysorozat keretében Kassán volt. Az elnöknõnek sikerült támogatóként megnyernie az országok
külügyminisztériumait, de szponzorokat szerzett a gazdasági élet különbözõ területeirõl is.
Az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek
Központi Szövetsége
valamint bécsi tagszervezetei
2014. március 13-án, csütörtökön 18.30 órakor
kétnyelvû rendezvénnyel emlékeznek meg
az 1848/49-es szabadságharc 166. évfordulójáról.
A megemlékezés elõtt, 18 órakor Bessenyei György
szobrának megkoszorúzása.
Meghívókat és a programot postán küldjük.
Felelõs szervezõ Wurst Erzsébet, tel.: 0664 464 95 05.
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PÁTKAI RÓBERT:

GONDOLATAIM

Martin Heidegger
(Bonsecours, 1998. október 9.) Martin
Heidegger (1889–1976) német egzisztencialista
filozófus; a létezõ és a semmi viszonyának elemzésében az egzisztenciát tisztán ontológiai kérdéssé teszi: a semmi és a létezõ (és véges létük)
elválaszthatatlan. Az alábbiakban összefoglalom
az oxfordi egyetemen mondott beszédemet, és
zárógondolataimat idézem. Az egyetem magyar
(nyelvû) tanárai és az ott tanuló magyar ösztöndíjasok elõtt – magyarul.
Martin Heidegger a 20. századi egzisztencialista filozófia megalapítója és legnagyobb hatású mûvelõje. 1889-ben született a badeni
Messkirchben. 1923-ban (25 évesen) már a filozófia tanára a marburgi egyetemen, késõbb
egyetemi rektor Freiburgban (1933).
Mûvei közül hármat említettem. 1927-ben
jelent meg a „Sein und Zeit” c. mûve. Itt fejti ki
rendszeresen az egzisztencialista filozófia gondolatait. Ebben a mûvében már csak egy érdekli: az „ousia”, a létezés – és az „idõ”, melyben a
lét alkalmat kap önmaga megértésére.
1929-ben írta meg „Mi a metafizika” c. mûvét. Ebben már az „Angst”-ról, a szorongásról
beszél, amely benne él az emberben, a Semmi,
a Halál elkerülhetetlensége miatt.
Késõbbi mûvei közül a legnagyobb érdeklõdést az 1947-ben megjelent nyílt levele keltette
fel, melyet a humanizmusról írt. Ahogy írja, az
ember nem azért érték, mert szubjektíve annak
tartjuk, hanem azért, mert léte van. S az erkölcs
alapvetõ normája ez: lenni, éspedig szolidaritásban másokkal, más létezõkkel.
Ámde, hogy mindezt megérthessük, helyezzük el Heideggert az emberi gondolkodás történetében. Az egzisztencializmus a létezés filozófiája. Nem azt kérdezni, mi az, ami van,
hanem azt, hogy ami van, miért van, s egyáltalán: mit jelent az, hogy van valami. Természetesen nem a 20. században bukkant fel ez a kérdés a lét természete után. Egy francia filozófus,
Mounier így rajzolta meg az egzisztencializmus
„családfáját”: a gyökerek Szókratész, Augustinus és a sztoikusok. Ezek a gyökerek Pascalban futnak össze. Ebbõl nõ ki a törzs,
Kierkegaard. A törzs három ágra szakad, az
egyik jelképezi Nietzschét, Heideggert és
Sartret. A másikon ülnek a vallásos gondolkodók: Maurice Blondel, Gabriel Marcel, Nikolaj
Berdajev. A harmadik ág végül Karl Jaspers.
Ahhoz, hogy Heideggert igazán megérthessük, a gyökerekig kellene visszamennünk, de ezt
most nem tehetjük. A törzset azonban, Kierke-

gaard gondolatait – igen vázlatosan csak – meg
kell ismernünk.
A 19. századi kultúremberiség az „emberi
nagyság” illúziójában élt. Hogy az ember nem
„nagy”, hanem árva, didergõ lélek, azt Kierkegaard látta meg. S nem objektív filozófus módján írta meg azt, amit látott, hanem szubjektív,
önmagát elemzõ és gyötrõ vallomásként. Ki vagyok én itt és most, egyedül én, az ideák és a
natúra feszültségében, Isten elõtt? A 19. század
fényes és öntelt lapjaira odateszi csendesen a
maga vérzõ és vergõdõ emberi szívét. Íme az
ember! Ahol minden olyan rendezettnek és harmonikusnak látszott, õ hallja a diszharmóniát.
Ahol minden olyan logikus és evidens volt, õ
beledobja a kételyeit. S ahol nem tud valamit
megérteni, ott bevallja, hogy hisz. Keresztény
egzisztencia az övé.
S azután jött a 20. század. Az idealizmus fényét elûzte tízezer ágyú torkolattüze és égõ városok füstfellege. Kitûnt, hogy a világ legnagyobb borzalma maga az ember. Az értelem szavát elnyomta a fanatizmus harsogása. Ebben az
évszázadban az elsõ és legnagyobb probléma a
lét lett, mert az emberiség odakerült a Nihil szakadékának szélére.
Ebben a szörnyû évszázadban új életre kelt
Kierkegaard filozófiája, persze – a kor szellemének megfelelõen – elvallástalanítva, szekuláris köntösben. Heidegger ebben a vonatkozásban így vall a koráról: a régi istenek elvirágzottak, újabbak még nem jöttek, átmenet idején
vagyunk. A filozófiáról pedig azt vallja, hogy az
nem beszélhet Istenrõl és az örökkévalóságról.
A filozófiának az emberbõl és a mából kell kiindulnia.
Heidegger is így cselekszik. A „lét” elemzésébõl indul ki. Descartes így mondta: cogito ergo
sum. Heidegger fordítva: vagyok, tehát gondolkodom. De mi az, hogy „lét”? Nyilvánvalóan a
„semmi” ellentéte. A „van” ellentéte a „nincs”.
És a legnagyobb kérdés, melyre aligha tudunk
választ adni, az, hogy miért van inkább a lét, mint
a semmi; mi az oka annak, hogy valami van, s
miért nincs úgy, hogy nincsen semmi? A gyermekek játszanak így – kicsi tenyerüket mutatva, majd eldugva – „van valami, nincs semmi”.
S ha most jól belegondolunk ebbe az õsi gyermekjátékba, a legõsibb és legnagyobb filozófiai
probléma kérdõjele elõtt állunk.
Az ember ittléte egyúttal a világban való lét is.
Az ember tudja, hogy tõle független erõk beledobták nemcsak az idõbe, hanem a világba is. És
neki, mit is tehetne mást, vállalnia kell a környezetet, a szituációt, sõt ebben a vállalásban szoli-

dárisnak kell mutatkoznia. Heideggernek ez a
gondolata nagy hatással volt korunk másik egzisztencialista filozófusára és írójára, Albert Camus-re. A Lázadó emberben is, a Sziszifusz mítoszában is azt írja, hogy ez a világba dobottság s
az egész szituáció, melyben élünk, abszurditás, s
mégis vállalni kell. Reménytelen az, hogy feloldjuk ennek az abszurditásnak az értelmetlenségét
és keserûségét, mégis vállalni kell. Ez a „mégis”
fejezi ki Camus tragikus heroizmusát, melynek a
gyökere – íme – Heideggerben van.
Az ember ittléte, éppen mert történeti és világban való, korlátok közé szorított lét. Az
egyik korlát a születés, a másik a halál. A halált nem fiziológiailag, nem is teológiailag kell
érteni, hanem egzisztenciálisan, mert egyszerûen hozzátartozik a lét szerkezetéhez. A csecsemõ, mihelyt életre született, már elég öreg
ahhoz, hogy meghaljon – mondja Heidegger.
Ennek két következménye van. Az egyik az,
hogy az ember a halál elõtt és halál által nyeri
meg a maga egyedi, személyes egzisztenciáját.
Minden felelõsséget és feladatot átháríthatunk
másokra. Beleolvadhatunk egész életünkben a
közösségbe. De az kétségtelen, hogy a saját,
személyes és egyedi halálunkat kell halnunk.
Ezt senki át nem vállalhatja. Ebben a tényben
benne van az ember magárahagyottsága, végleges árvasága.
A halálra szánt lét másik következménye az,
hogy az emberben mindig van szorongás
(Angst). „Az ember a gond prédája” – mondja
Heidegger kérlelhetetlen nyíltsággal. A munkában, a szerelemben és a gondolatban egzisztálunk önmagunkat túlhaladó intenzitással, gyor-

sított életritmusban. Éppen ezért, éppen felgyorsuló halál felé csuszamlás miatt, a munkában, a szerelemben és a gondolatban fejti ki a
gond és a szorongás a maga igazi hatalmát.
Ámde az igazi erkölcs éppen az, hogy az ember
a léttel és az ittléttel együtt vállalja a szorongást is. Szemébe mer nézni a halálnak. A banális ember ezt eltitkolja maga elõtt, kerüli a halált még gondolatban is. Aki igazán ember, az
vállalja a szorongást és nem tartja gyávaságnak.
Nos, e vázlatos vonalvezetés után röviden
idézem konklúziómat. Az ember egzisztenciája csak a másokért való létben valósul meg. Ha
valaki tud élni a társáért, személyiségének
mindjárt lesz szilárd tartása: társ lesz. Ha a szülõ tud gyermekének élni: személytelen emberbõl személyiséggé, szülõvé formálódik. Ha valaki tud az emberekért élni, emberré lesz, igazán emberi személyiséggé. S ebben a létben
nem a lehelete rezeg át az emberen, hanem a
szeretete. A másokért való létben eltûnika szorongás is. Csak az válik a gond prédájává, aki
mindig önmagával törõdik. Aki másokért él,
az minden pillanatban feladja, megsemmisíti
önmagát és így minden pillanatban túl van a
gondon, a szorongáson.
A másokért való létnek kockázata van, de
éppen ebben a kockázatban van az öröm. A korán elhunyt Szerb Antal ( a mi legnagyobb irodalmárunk) írja, hogy amikor az ember már hull
a mélység felé, akkor nem szorong többé, hanem örül. Amit õ jól értett és helyesen érzett és
amit a kelta lélek sajátságának tekintett, arról a
Bibliában is olvashatunk, azért a bibliai ember
sajátosságának is tekinthetjük.

TANÁCSTALANUL A NÉPCSOPORTTANÁCSRÓL
Legutóbbi számunkban (Pro domo, B.N. 2013/
6) utaltunk arra, hogy az egymás közötti ellenszegülés következtében nem járt sikerrel az egységes
fellépés érdekében tett kísérlet, sõt, akadt egyesület, amelyik az elõzetes (írásbeli) megállapodás
ellenére utólag külön jelentette be jelölését. Az
eredmény senkit sem lephet meg. A 18 jelöltbõl
kinevezett nyolc egyesületi képviselõ közül három
az elõzõ népcsoporttanács tagja, de ha a pártok és
egyházak jelöltjeit vesszük is, egyetlen személy
maradt a pártok részérõl, aki már az elõzõ periódusban is képviselte pártját, a másik három új.
Egyedül az egyházak képviseletében maradtak –
egy kivételével – a korábbi képviselõk. (A Központi Szövetség óvását nem vették figyelembe.)
Amennyiben dinamikus fejlõdés lenne tapasztalható a népcsoportok, jelesen a magyarok körében, csakis örvendetes lenne új, vállalkozó kedvû személyek bekapcsolása, hiszen így szélesebb
skálán mozoghatnának a nézetek és elképzelések. Az évtizedes tapasztalatok azonban nem erre
engednek következtetni, bár minden kezdetben
megfigyelhetõ némi nekibuzdulás, mindamellett
az új arcokról nem sok tudható meg. A 2013. január 13-i keltezéssel megküldött hivatalos értesítõ említi ugyan a panaszemelés lehetõségét,
csakhogy – szintén az eddigi tapasztalatok szerint – aligha lenne esélye bármiféle lépésnek a
közigazgatási bíróságnál. Egyébiránt is személyes
sérelemként lenne felfogható az elégedetlenség
kifejezésre juttatása.
Nem lehet tudni, mennyire áll össze csapattá a
16 tagú kör, s mennyire lesz képes az egyesületi
kereteken túltekintve általános érdekekért síkra szállni, netán újabb kezdeményezésekkel fellépni és sikerrel keresztül is vinni õket. Ehhez
mindenekelõtt csapatmunkára és határozottságra, következetes fellépésre lenne szükség. Nem

szabad azonban figyelmen kívül hagyni az adottságokat sem, a nagyon is szûkre szabott kereteket. Amennyiben történetesen a magyar népcsoporttanács beéri az évi kétszeri, a Kancellária által megszabott üléssel, a szerény támogatási
összeg zúgolódást kiváltó elosztásával, ill. a következõ évi költségvetési javaslattal bizony nem
viheti sokra, igaz, ebben a hivatalos keretben
többre nem is futja.
Szükségessé vált, s a két utolsó periódusban sikerrel is járt a hivatalos ülésektõl független ú.n.
zárt ülések megszervezése és megtartása. Ezeknek
– kezdetben a Kancellária rosszallását kiváltva –
jelesen abban nyilvánult meg jelentõsége, hogy
mind anyagi tekintetben, mind pedig általános,
népcsoportot érintõ kérdésekben „felügyelet“ nélkül lehetett tárgyalni, pl. behatóan foglalkoztunk
a népcsoporttörvény módosításával és idevágó javaslatot nyújtottunk be. Mégis kijózanítóan hatott,
amikor korlátokba ütközött a legtöbb elképzelés,
olyannyira, hogy a támogatások elosztásának
megvitatásán túl alig tellett többre. Folyton kísértett is a hiábavalóság kérdése, hiszen mindez csupán ajánlásként volt lehetséges, végsõ fokon a
Kancellária illetékes ügykezelõje döntötte el, kinek, mennyi támogatás jár. 2012-ben 29 egyesület 431.000 Euró támogatásban részesült. A magyar népcsoporttanács ajánlásában igyekezett
harmonikusan kezelni az eleve megszabott összeget, a Kancellária jóvoltából a Magyar Iskolaegylet mégis több mint 35.000 Euró támogatáshoz
jutott, míg a Központi Szövetség által vezetett Bécsi Magyar Iskolát évente mindössze 4.000 Euró
támogatásra méltatta a hivatal. Az AMAPED-et minden elõzetes háttér nélkül 33.000 Euró (2012) támogatásban részesítette a Kancellária.
Két sarkalatos kérdést nem lehet megkerülni,
mert ezeken áll vagy bukik a népcsoporttanácsok

értelme és hatásfoka. Az egyik minden bizonnyal
a támogatások kereteinek bõvítése és az ismérvek felfektetése. A másik a népcsoporttanácsok
feladatkörének szélesítése. Mindenekelõtt utóbbitól függ az elõzõ kérdés keresztülvitelének esélye. Ha csak arra utalunk is, hogy 1995, idestova
20 év – óta még csak az áremelkedéseket, pénzromlást sem véve figyelembe – egyetlen centtel
sem emelték a népcsoportok támogatására szánt
összeget, akkor eleve sorvadásra ítéltek minden
közösségi kezdeményezést. Ha folyton az a legfõbb érv, hogy a támogatások lényegében ösztönzések, az egyes közösségek saját erejükbõl gondoskodjanak anyagi kiadásaik fedezésérõl, bizony nagyon szûkre szabott a mozgástér. Ezt a beszûkítést nyugtalanítóvá teszi a támogatások
megadása vagy éppenséggel megvonása és teljesen kiszámíthatatlan folyósítása. Amikor decemberben tudható meg az egész évre tervezett rendezvények felkarolása, vagy éppenséggel támogatásuk elutasítása, elképzelhetõ, milyen kalodában szorong a kisebbségi lét.
A Kancellária illetékes személyei nagy csalódással vették, amiért a népcsoportok többségileg nem fogadták el a több autonómiát kilátásba helyezõ ajánlatot. Csalódtak, mert azt hitték
a végül is taktikainak bizonyult törvénymódosítással kielégítik az igényeket. Pedig a jogi-közigazgatási mozgástér kiépítése, az anyagi keretek jobbítása és a pénzek idõbeni folyósítása nélkül akadozik minden szervezés, sõt, az általános
bizonytalanságban szárnyaszegetté válik minden értelmes kezdeményezés. Rögtönözések,
pótcselekvések nem teszik lehetõvé a népcsoportok fennmaradását, nem is említve, hogy
mennyire lehet vonzó – különösen fiatalok számára – az állandó vergõdés, annak tudatában,
hogy aggasztóan fogyunk, s ha folyik is bármi-

lyen szintû magyar nyelvoktatás, tudás és tudat
megreked a legfeljebb tizenéves gyermekek
szintjén, azaz gyakorlatilag az egész közösség infantilis egyénekbõl tevõdik össze. (A magyarországi munkaerõk tömeges vándorlása nem változtat a helyzeten.)
A széthúzás, belsõ meghasonlás csak tovább zilálja sorainkat, s kohéziós erõ hiányában képtelenek vagyunk felemelni szavunkat. Mindazonáltal ez a jelenség valamennyi népcsoportnál tapasztalható, nálunk, magyaroknál azonban ijesztõ méreteket öltött a szétesés folyamata. Amikor
egyesületi vezetõk hajba kapnak a pénzek elosztásakor, s ha nem sikerül keresztülvinni elképzelésüket, a Kancelláriához fordulnak kunyerálni, s már ez is kellõképpen megvilágítja a tényleges helyzetet.
Jelzés értékû mindamellett, hogy a jelenlegi kormánykoalíciót elõkészítõ tárgyalásokon szóba
sem került a népcsoportok ügye. Nem nehéz felmérni, mekkora fontosságot tulajdonít nekik a
politikai vezetés.
Mégse legyünk, nem is lehetünk borúlátóak.
Fordulat ugyan nem várható, de kisebbségi létünk
vállalásával talán mégis akadnak, akik több lelkesedéssel, odaadással pozitív irányba mozdíthatják
el a megfeneklés veszélyébe sodródott létünket.
Általános magyar példára utalva nekünk, itt Ausztriában az lehet biztató, hogy minél nagyobb a veszély, annál nagyobb a dac, elszántság, a csak azért
is nekirugaszkodás.
Hivatalos alakuló ülése elõtt tanácstalanul is
biztatást érdemel a 16 tagú testület: szokjanak
össze, tanuljanak meg együtt gondolkodni, egységesen fellépni és cselekedni. Csituljon a viszály
és bizonyítsuk: jobbra vagyunk hivatottak, többre is képesek, és még össze is tudunk tartani.
DEÁK ERNÕ
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(RU)
Ölelkezés az örökkévalóságig
Az oroszországi Novoszibirszk közelében fekvõ
Sztarji Tartasz falu határában 600 bronzkori sírt fedeztek fel az orosz régészek. A csontvázak és a rituális
edények rendkívül jó állapotban vannak.
Számtalan sírban leltek 2 csontvázat. Gyakori a
szülõ - gyermek párosítás. Túlnyomó részt anyák és
kisgyermekeik maradványit rejtik ezek a sírok. A magyarázatot a DNA tesztek eredményei adják. Több tucat sír rejt magában egymásba ölelkezõ tetemeket. A
feltárásokat vezetõ Vjacseszláv Molodin orosz archeológus szerint, a férj természetes halála után a feleséget meggyilkolták és a férjével közös sírba temették.
Az egymást átölelõ tetemek mindenképpen szoros kapcsolatra utalnak.
Az eddig elvégzett DNA vizsgálatok egyértelmûen
arra utalnak, hogy a sírokban lelt csontvázak nincsenek rokonságban Novoszibirszk széles körzetében ma
élõ emberekkel. Erre utal a halottakkal együtt eltemetett bronzkori edények díszítése is. A leggyakoribb díszítõ elem a szvasztika, mely nem szerepel az Ob menti népek díszítõelemei között.

(DE)
Fatális felmérés
Egy népszerû brüsszeli hotel, közvélemény-kutató
intézet által kidolgozott kérdõíveket küldött szét azoknak a vendégeknek, akik az elõzõ negyedévben ott
szobát béreltek.
Egy férfi, aki 2-3 héttel azelõtt szintén a hotel vendége volt, szintén megkapta a közvélemény-kutatást
célzó kérdõívet. Kitöltötte és vissza is küldte a szállodának. Tisztaságot, szervizt és a felszolgált ételeket
mind rendben találta. Arra a kérdésre, hogy a „van-e
kifogásolni valója a hotelben töltött idõvel kapcsolatban?” a következõ választ adta: „Nekem nincs, de a feleségemnek annál több”. A menedzser legnagyobb meglepetésére a kérdõívben széljegyzetként ez állt: „Az önök
által kiküldött kérdõívet látta a feleségem. Én a bérelt
szobában egy prostituálttal töltöttem az idõmet. Az önök
jóvoltából erre most a feleségem is rájött és azóta állandósultak a veszekedések közöttünk. Ha válásra kerülne a sor, a költségek természetesen önökre hárulnak.
E tapasztalat birtokában a hotel vezetõsége a jövõben eltekint a véleménykutató intézetek segítségétõl
és a kérdõívek szétküldésétõl.

(J)
Kellemetlen meglepetés a híres japán vasúton
Az országot átszelõ vonatok teljesen automatizáltak
ezért az utasok csupán az egyes állomásokon kerülnek
kapcsolatba a vasút személyzetével. Az esetleges meghibásodásokat is csak ott tudathatják a felügyelõ vasutasokkal.
A Tokióból Kagosima felé tartó gyorsvonaton az egy
gyanútlan utas arra kényszerült, hogy használja a vonat toalettjeinek egyikét. Dolga végeztével, azonban
nagy meglepetésben volt része. Az egyébként automatikusan vákuummal és vízzel tisztuló WC-csésze egész
tartalma egyetlen sugárként rá ömlött. A szerencsétlenül járt férfi, az esetet nem tudta hamarabb jelenteni,
mint a vonat legközelebbi állomásán, a Délnyugaton
fekvõ Fukuokában.
A teljesen automatizált vonat meghibásodását azonban csak a pár száz kilométerre fekvõ végállomáson
tudták kiküszöbölni. A vonalat üzemeltetõ négy japán
vasúttársaság a több körzetben megjelenõ „The Yomiuri
Shimbun” napilap hasábjain kért elnézést minden utastól, akit esetleg ugyancsak balszerencse ért az említett
vonaton, de nem volt alkalma az esetet jelenteni.
(T)
Éhes pilóta
A Pakistan International Airlines légitársaság 711es járatának december 15-én Allama Iqbal nemzetközi repülõterérõl 06:45-kor New York-ba kellett volna
indulnia, ám a gép parancsnoka nem adott engedélyt
az indulásra.
A pilóta megtudta, hogy a gépre az ellátáshoz csak
földimogyorót, kekszet és burgonya chipset tároltak
be az utaskísérõk. Tehát a gépen nincs szendvics. A
repülõgép vezetõje mindenáron szendvicset akart,
„akármibe kerül is”, jelentette ki az újság, utasként a
gépen levõ munkatársának. A kívánt élelmet egy ötcsillagos szállodából szállították a repülõgép fedélzetére. Ez két órát vett igénybe. Az utasszállító 09:15-kor
szállt fel Allama Iqbalból.
Mashhood Tajwar, a légitársaság szóvivõje kijelentette: a késés pontos körülményeinek megállapítására a társaság felügyelete vizsgálatot rendelt el és felelõsségre fogják vonni a késedelem okozóit.

(USA)
A repülõ szarvas
Az amerikai Virginia államban házához közel futással vezette le munkahelyi feszültségét a 27 éves
Krystine Rivera. A következõ, amire emlékszik a mentõorvos hangja, amint éppen õt ébresztgeti.
A futó nõtõl alig pár méterre vezetõ úton egy terepjáró összeütközött egy szarvassal. Az állat az ütközés
következtében néhány métert repült a levegõben. Repülés közben hátulról egyik lábával úgy ütötte fejbe
Krystinet, hogy a fiatal nõ eszméletét vesztve összeesett. A terepjáró vezetõje értesítette a mentõket. Az
élesztés hatására lassan magához térõ nõ semmire sem
emlékezett. Enyhe agyrázkódással és lehorzsolt térddel és könyökkel úszta meg az esetet.
A szarvas a terepjáróval történt ütközésében életét
vesztette.

(SE)
Az atkaölõ oldat
A középkorú Ingegard asszony egy tenyérnyi szõrtelen foltot vett észre kissé molett szürke uszkárján. Rögtön elvitte az állatorvoshoz, aki megállapította, hogy a
szõrhiányt atka okozza. Felírta a megfelelõ ellenszert.
Ingegard asszony szorgalmasan kenegette a felületet a gyógyszertárban kapott folyadékkal és a szõrhiányos folt lassan eltûnt. Dús egészséges szõr nõt az
említett helyen. De nem olyan szürke, mint a kutya
többi részén, hanem szép fekete.
Az uszkárt ez persze egy cseppet sem zavarta, de
gazdasszonya egyik reggel a tükör elõtt állva õszülõ
haját nézegetve elgondolkodott. A gondolatokat tett
követte. Fogta a megmaradt folyadékot és saját hajára kente. Lelki szemei elõtt már látta dús sötét tincseit.
A biztonság okáért dupla mennyiséget, mint azt az állatorvos az uszkár esetében elõírta. Hosszabb ideig
hagyta hatni is.
A hatás nála sem maradt el. Amikor egy óra múlva
súlyos egyensúlyzavarral a telefonhoz támolygott és
kettõs látásával küzdve nagy nehezen kihívta a mentõket, azok hallva a történteket alig tudták õt a mentõkocsihoz vinni nevettükben.

(AUT)
(USA)
Nem manna hullt az égbõl
Míg az Egyesült Államok középsõ és keleti részén
hóval, faggyal küzdött a lakosság és a hatóságok, addig a kaliforniai San Diegóban egyik ámulatból a másikba estek.
Mexikóból az USA-ba akartak csempészni könnyû
repülõgéppel hatalmas mennyiségû marihuánát. Miután a gép nehezen kormányozhatónak bizonyult, a
személyzet a túlsúly miatt saját életét és gépe épségét
is veszélyben látta. Úgy döntöttek, hogy meg kell szabadulniuk a rakomány egy részétõl. Az amerikai vámosok és határõrök legnagyobb meglepetésére San Diego
városa fölött a rakodótérbõl több csomagot kidobáltak.
A vámosok döbbenete szinte határtalan volt, mert az
égbõl hulló csomagok tartalma 120 kilogramm marihuána volt, melynek értéke meghaladja a 157 ezer dollárt.
A repülõgép személyzetével együtt sértetlenül és
sikeresen leszállt, de röviddel azután a határõrség kettõt a gépen érkezõk közül õrizetbe vett.

Nagyok az óvszerek
Az indiai egészségügyi kutató intézet kétéves felmérést végzett. Ennek keretében több ezer férfi adta le
önként hímvesszõje méreteit.
A felmérés szerint, az indiai férfiak több mint felének túl nagyok a beszerezhetõ óvszerek. Az eredmény
értelmében a kutatóintézet felhívta az óvszerkészítõk
figyelmét arra, hogy az eddiginél kisebb méretû óvszert is hozzanak Indiában forgalomba.
Az intézkedésnek különös jelentõsége lenne, mert
több mint két millió nyilvántartott AIDS beteg él a kontinensnyi államban.

A Központi Szövetség Könyvtára
keddenként 17–19 óra között
várja kedves látogatóit!
Bécsi Magyar Otthon,
Bécs I., Schwedenplatz 2/9

Ezen a helyen egy értékelõ elemzésnek kellett volna megjelennie a magyar „középbal“ egyesülésérõl.
Nem lesz, és ennek egész sor oka van.
Mikor januárban megegyeztek a szocialisták,
Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök DK-ja, Bajnai
Gordon utódjának Együtt-PM-es koaliciója, és a volt Fideszes, volt szabaddemokrata, most liberális Fodor Gábor pártja a közös fellépésrõl, még nem volt hivatalos
az országgyûlési választás napja. De közben hivatalos
lett: Áder János köztársasági elnök április 6-ra tûzte
ki. Még véletlenül sem mondhatná az ellenzék, hogy
ez meglepõ lenne. Különben miért egyeztették volna
ilyen korán a listáikat, miért léptek volna vissza olyan
sokan a másik párt érdekében?
A második ok, amiért nincs túl sok értelme az ellenzéki egyesülés elemzésének, a különbözõ közvélemény-kutatások meglepõen egyértelmû eredménye: A
Fidesz-Kereszténydemokrata koalíció megint nagy
többségre számíthat, ha talán nem is kétharmadosra.
A harmadik ok a Jobbik. A szélsõséges párt ugyancsak közvélemény-kutatások szerint tovább fog erõsödni, tehát a baloldalnak eleve nem lesz túl nagy
mozgástere.
A negyedik ok Gyurcsány Ferenc személyébõl következik. Az õszödi botránybeszéd óta soha nem nyugodott bele, hogy nemcsak miniszterelnökként vállalhatatlan, de mint MSZP-fõnök is. Az „összeborulás“
azért tartott januárig, mert a középbal többi szereplõje akarva-akaratlanul nélküle akart egyesülni. Közvélemény-kutatások gyõzték meg õket, hogy külön indulásával gyengítené az Orbán Viktort buktatni akaró

koalíciót. Inkább felvették Gyurcsányt, mintsem elfogadták volna az elképzelhetetlent: hogy nélküle morzsányi kilátásuk sem lett volna a gyõzelemre. Vele sem
sokkal nagyobb a lehetõség, de legalább nem lehet
szemükre hányni, hogy nem próbáltak meg mindent.
Felesleges leírni, milyen gyûlöletkampányok kezdõdtek a választási idõpont megismertével. Tehát jobb
nem belemenni az ellenséges oldalak inkább manipulatív, mint argumentatív nézeteinek értékelésébe.
Inkább csak tájékoztatóként idézünk ellenzéki pártok
reakcióiból:
Mesterházy Attila MSZP-elnök sajnálta, hogy nem tartják meg azonos idõpontban az országgyûlési és az európai parlamenti választásokat. Az április 6-i idõpont
azonban lehetõvé teszi, hogy az ország „a lehetõ leggyorsabban menessze a leszerepelt Orbán-kormányt, s egy
új, az összefogás koalíciója által alkotott kabinet vezetésével keressen kiutat a válságból“.
Az Együtt-PM a választás korai idõpontjára utalva írta:
„Orbán Viktor rezsimjére egyaránt fenyegetést jelent a
kormányváltó szövetség közös listája és mindaz a disznóság, ami a Paksi Atomerõmû bõvítésével kapcsolatban eddig kiderült.” Az Együtt-PM szerint „a Fidesznek
sietnie kell, mert minden nap egy újabb leleplezõdést
jelent”. Hasonlókat mondott Vadai Ágnes független képviselõ, Gyurcsány DK-jának alelnöke. Szerinte a kampány rövidsége azért is jó, „mert ismerve a Fidesz módszereit, iszonyatos mennyiségû mocsok fog rázúdulni
Magyarországra és ebbõl még az a kevés is sok lesz”.
Nekünk már most is sok…
MARTOS PÉTER

Határon túli avagy személyes?
Levélféle Sike Lajosnak

Olvasom Sike Lajos írását a Bécsi Napló 2013. november–decemberi számában – és nem értem a helyzetet.
Sike Lajossal kollégák voltunk valamikor az Elõre c.
lapnál, õ Szatmárról én Temesvárról tudósítottam, õ
általánosan, minden területrõl, én szinte kizárólagosan
tudományos kérdésekrõl. Jó kollégák voltunk, ha magyar ügyrõl volt szó, számíthattunk – a körülményeknek megfelelõen –egymásra. Vagyis jó magyar emberként ismertem és ismerem.
Ezért nem értem mostani írását. Amikor a mostani
magyar politikát, mindazt, ami a nemzeti integráció jegyében történt három és fél éve, ekként minõsíti: a Fidesz és az általa vezetett kormány károsan avatkozik
be a határon túli közösségek ügyeinek intézésébe, hiszen miattuk a – helyi – magyarság olyan városok polgármesteri választását veszítette el, mint Szabadka,
Szatmárnémeti vagy Révkomárom. Mivel írásában felrója, hogy a Fidesz mindenféle pártocskákat támogat,
arra gondolhatnánk, hogy a helyhatósági választásokat
emiatt vesztették el az erõs helyi magyar pártok.
Nézzük meg a szatmári 2012-es helyhatósági választási eredményeket. Az addig hivatalban lévõ polgármester, Ilyés Gyula jelöltként 20624 (37,9%) szavazatot kapott, a mandátumot szerzett Dorel Coica-ra
(Szociál-Liberális Unió) pedig 26600 (49%) választó
szavazott. Talán fel lehetne róni a Fidesz-nek azt, hogy
a Magyar Polgári Párt színeiben versenybe szállt
Zazula Béla szavazatai (467 voks vagyis 0,86%) hiányoztak Illyésnél – amivel az eredmény nem változik.
De nem tehetjük – nincs arra semmilyen utalás, hogy
támogatták volna. A 2012-es szabadkai választásokról egy adat: a Demokrata Párt nyerte a helyi választásokat (26,7%), a Vajdasági Magyar Szövetség eredményével (22,5%) a második, további 7 szerb párt kapott 10,8 és 3,7% közötti szavazatmennyiséget, miközben két további magyar párt eredménye 1,64-1,63%.
Tehát még ha a VMSZ ellenében a többi magyar pártot támogatta volna a Fidesz (ami nem igaz), az eredmény szerint akkor sem nyerte volna meg a VMSZ a
szabadkai választásokat. Ezt különben soha nem is
állította felelõs VMSZ-es politikus. A révkomáromi
választási eredményeket nem elemzem.
Ha arra gondol Sike Lajos, hogy az erdélyi, felvidéki, délvidéki legutóbbi helyhatósági választási eredmények rosszabbak a korábbiaknál – Erdély és Vajdaság
vonatkozásában mindenképpen igaza van. De túl olcsó
és igazságtalan eljárás a kevésbé sikeres szereplést a
Fidesz és politikusainak a nyakába varrni. A Fidesz és
karizmatikus vezetõje, Orbán Viktor zavarhatnak egyeseket, mert tényleg állásfoglalásra késztetik az embert.
Olyan kérdésekben kell állást foglalni, amelyeket sokáig altattunk, rosszul értelmezett politikai prüdériából.
Sokan félresöprik az autonómia kérdését, mint
olyant, amelyre „nem érett meg az idõ”. Nem kívánok
azzal az álfilozófiai kérdéssel foglalkozni, hogy milyen
szempontjaink létezhetnek arra vonatkozóan, hogy felismerjük, mikor jön el az autonómia teljes mellszélességgel történõ felvállalásának az ideje – mert értelmetlen. Egy történelmi igazságnak viszont minden felelõsen gondolkodó kisebbséginek utána kell járnia: létezik-e olyan nemzeti kisebbségi közösség Európában,
amely hosszú távon autonómia hiányában fennmarad-

hat. A hosszan sorolható példák mind fogyásról, asszimilációról, társadalmi térvesztésrõl szólnak – nem megmaradásról. Hasonlóképpen, mint az erdélyi/romániai
magyarság utóbbi 25 éve. Nézzük meg, mit üzen a svájci rétoromán közösség példája. Ez a közösség nem éri
el az összlakosság 1%-át, kb. 50 ezren vallják magukat
rétorománoknak – mégsem fenyegeti õket a felszámolódás veszélye, mert a Graubünden kantonban élõ kis
közösség (kulturális) autonómiával rendelkezik, a nyelve
országosan hivatalos.
Miért nem arra gondol Sike Lajos, hogy az RMDSZ
rosszabb helyhatósági választási eredményeinek az autonómiával kapcsolatos nem egyértelmû álláspontja lehet a magyarázata. Közismert, hogy a 2013. márciusi
marosvásárhelyi székely autonómiatüntetést, a székely
szabadság napját, ahol egyesek szerint 10, mások szerint 30 ezer magyar vett részt, az RMDSZ nem támogatta. A Sike Lajos szerint kiváló politikus, Markó Béla
az Élet és Irodalomban a 2013. októberi nagy menetelés ellen foglalt állást – még utóda az elnöki poszton,
Kelemen Hunor is elutasította ezt az álláspontot.
Miért nem arra gondol Sike Lajos, hogy a politika,
mint a társadalom egészében, folyamatosan változik,
ma már nem érvényesek a 90-es évek politikai reflexei,
viszont mindannyiunkra érvényes a Tomasi di Lampedusának tulajdonított híres mondás: Ha minden megváltozik körülöttünk, nekünk is meg kell változni, hogy
semmi se változzon.
Nem kívánok Sike Lajossal élre menni – tudom, hogy
jó magyar ember. De hallgatni sem tudok akkor, amikor egy újságíró, aki véleményével közösséget épít,
avagy rombol, egy-két véletlenszerûen kiragadott példa alapján általánosít. Nem kérem senkitõl, hogy egyetértsen velem, de azt igen, hogy magánvéleményét senki
ne titulálja általános határon túli optikának – ugyanis a
Sike-cikk címe arra enged következtetni, hogy százezrek értelmezik úgy a magyar-magyar viszonyt, a Fidesz
határon túli magyarokkal kapcsolatos szerepvállalását,
mint a cikk szerzõje.
Kedves Lajos, ebben a cikkben személyes véleményednek adtál hangot, de pl. a kettõs állampolgárság
felvétele nem azt mutatja, amit Te sejtetni engedsz. Két
záró megjegyzésemet személyesen Neked szánom. Az
elsõ az, hogy immár el kell fogadni azt, hogy az erdélyi
magyarok véleménye létfontosságú kérdésekben különbözhet. Tudomásul veszem, amit leírtál cikkedben, bár
egyáltalán nem értek veled egyet. Tisztelem a véleményedet, és elvárom, hogy komoly kérdésekrõl komoly
hangnemben váltsunk véleményt. Itt jutok el a második
megjegyzéshez. Írásod bevezetõ bekezdése olyan felhangot tartalmaz, amely azokra jellemzõ, akiknek nincsenek érveik. Miként a cikkedben idézett példák adatolás nélkül nem tekinthetõk érveknek, csak egy olyan
utalásnak, amelyet a távoli olvasó elfogadhat mondván:
aki ott él, az bizonyára jobban tudja. Ilyen cikkek helyett jobb volna, ha az általad (egykoron) fõzött kiváló
kisüsti mellett beszélgetnénk el arról, hogy ebben a globalizálódó-europenizálódó világban, amikor számunkra arctalan (világ)bankok döntenek a minket közvetlenül érintõ kérdésekben is, hogyan tudnánk ismét összefogni. Miként akkor, a diktatúra végnapjainak idején,
amikor félszavakból is…
BODÓ BARNA
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Így látja Sebastian Kurz
Beszélgetés az osztrák külügyminiszterrel
B.N.: Mint az Osztrák Köztársaság legfiatalabb
külügyminisztere hogyan ítéli meg Ausztria helyzetét és értékelését távlatokban? Milyen ügyeket részesít elõnyben?
Ausztria hosszabb ideje sikeresen vállal kötelezettséget néhány tárgykörben. A nemzetközi közösségben elismerik szakvéleményét, mint pl. a jogállamiság hatáskörében. Az Európai Tanácsban, az
ENSZ Gazdasági és Szociális Tanácsában és a Középeurópai Kezdeményezésben – Central European
Initiative (CEI) Ausztria jelenleg az elnöki tisztséget
tölti be. Itt ösztönözzük az emberi jogokat, a nõk
jogait és a gyermekek jogait, a leszerelést, a megújuló energiát és az interkulturális párbeszédet. E
területek, valamint tematikai súlypontjaink bõvítését tervezem.
Természetesen különösen fontosak számunkra
közvetlen szomszédaink. Szomszédságunkhoz sorolom a Nyugat-Balkán államait is, melyek EU belépését továbbra is erõsen támogatjuk. Ezzel a régióval
nagyon intenzív gazdasági kapcsolatban állunk de
diplomáciai, kulturális és az emberi kapcsolatok elmélyítését is szorgalmaznunk kell.
B.N.: Idén emlékezik a világ, különösen Európa az I. világháború kitörésének 100. évfordulójára. Mint következmény összeomlott a régi világ; az imperializmust a nacionalizmus (internacionalizmus) követte, nem is említve a II. világháborút és annak következményeit. Hogyan
látja ezt az összetett kérdést a mai világpolitikai
helyzetben?
Az Elsõ Világháború az európai történelemben
nagy jelentõséggel bír, számos területen választóvonalat jelent. Nagyon fontos, hogy errõl az eseményrõl megemlékezzünk, Ausztriában is számos rendezvényt terveznek. De a megemlékezést sokkal inkább
a jövõre irányítjuk mint a múltra. Történelmi kutatások és visszatekintések, amelyek a felvilágosítást szolgálják és objektív álláspontra törekszenek, a megemlékezések terén értékes munkát végeznek. Mégis inkább a közös európai jövõ hangsúlyozása adja meg
az emlékév idõszerû jelentõségét. Ausztria szorgalmazni fogja az Elsõ Világháború közös elbeszélését
és fáradozni fog azon, hogy közép- és délkelet-európai perspektívát vezessen a diskurzusba.
B.N.: Mindazonáltal adott számunkra az Európai Unió, mint valóság és esély. Mire képes Ausztria Európa-politikájával teljesíteni?

Az Európai Közösségben most az államháztartások
közvetlen növekedésbarát konszolidációjáról van
szó. A továbbra is magas munkanélküliség, a munkanélküli fiatalok és a munkanélküli migrációs háttérrel rendelkezõk, kell hogy közös ügyünk legyen. A
növekvõ munkanélküliség ellenére Ausztria még a
sikerpéldák közé sorolható a munkaerõpiac politikája alapján. Sikeres stratégiánkat a munkaerõpiac politikában és a fiatalok munkapiaci integrációjában
megkíséreljük megosztani más EU-országokkal is.
A folyamatban lévõ EU-reformvitában a polgárok
Európájáért szállunk síkra. Lehetõség szerint szorosan be kell vonni a polgárokat az európai döntési folyamatokba, fõképpen fontos a beleszólás, a demokratikus legitimitás megszilárdítása és az európai szintû döntések terén. Ugyanakkor mindig világosan különbséget kell tenni aközött, hogy mit lehet a legjobban eldönteni Brüsszelben és mit a tagállamokban
nemzeti, regionális vagy helyi szinten. A javításokra
vonatkozóan van mozgástér. Ausztria mindenesetre
nagyon aktívan részt vesz az EU bõvítési politikájában
Délkelet-Európában és a jószomszédi politikában.
B.N.: Van-e a jelenlegi Európa-politikában szorosabb együttmûködésnek mozgástere közép-európai szinten? Mit tart az együtt haladásról, vagy
pedig Brüsszel irányába járja mindegyik ország
külön a maga útját?
Egyes hatáskörökben már most szoros az együttmûködés közép-európai szomszédainkkal. Közös érdekünk a nyugat-balkáni államok rávezetése az Európai Unióba vezetõ útra. Az igazságügy és a belügy
területén is jól együttmûködünk. Az EU regionális
kooperációs programjainak keretében létezik sok
határokon átívelõ együttmûködés mint a Közép-európai Kezdeményezés. Ugyanakkor azt gondolom,
hogy az együttmûködés kiépíthetõ közös érdekeket
képezõ hatáskörökben, pl. az energiaellátás és az
infrastruktúra területén.
B.N.: Ausztria és Magyarország: ellenségek – vetélytársak – partnerek. Lát-e olyan kérdéseket,
amik különösen jelenleg terhelik a két ország kapcsolatait?
Magyarország és Ausztria barátok és partnerek.
Természetesen barátok, különösen szomszédok között, alkalomadtán, felléphetnek különbözõ látásmódok és súrlódási felületek. A jó szomszédi kapcsolat szellemében kívánunk minden kérdést megoldani, ez határozza meg a kapcsolat minõségét.

Magyar elnökjelölt Szlovákiában
A Magyar Közösség Pártja (MKP) választott
testületei decemberben eldöntötték, hogy a
2014-es köztársasági elnöki választáson önálló
jelöltet állítanak BÁRDOS GYULA (55 éves) személyében. Bárdos Gyula jelenleg a Csemadok
országos elnöke és tagja az MKP elnökségi testületének is.
A jelölést alapos párton belüli viták elõzték
meg. Végül az indulás melletti érvek bizonyultak meggyõzõbbeknek. Elmondták, hogy a magyar közösségnek Szlovákiában, teljes mértékben jogában áll jelöltet indítani bármely választáson. Ezzel a joggal lehet élni, vagy nem élni.
Ha élnek vele, akkor a választási kampányban
a magyar közösség programja és érvrendszere
bekerül az országos sajtóba és médiákba. Tehát
a szlovák közvélemény is közvetlenül tájékoztatást kaphat az MKP törekvéseirõl nem úgy,
mint gyakran történik, hogy elferdítve, elõítéletes áttételben írnak a magyar ügyekrõl. Kifejezésre juttathatjuk, hogy egyenrangú állampolgárai vagyunk a soknemzetiségû Szlovákiának.
Számítunk arra is, hogy a többi nemzeti kisebbség választói támogatni fogják a jelöltünket. Az
elmúlt választások tapasztalatai azt mutatják,
hogy a magyar választókat nagy számban csak
magyar jelölt indulása képes mozgósítani. Jó
szereplés esetén, a második fordulóra, ha nem
is a magyar jelölt jutna tovább, viszonylag erõs
támogatottságra támaszkodva lehetne tárgyalni a továbbjutott jelöltekkel a magyar választók
általi támogatásuk feltételeirõl – hangzottak el
a magyar jelölt indítása melletti érvek.
Szlovákiában ötévenként választanak új államelnököt. Az alkotmány szerint a választásra
jogosult polgárok összessége járulhat az urnákhoz. A megválasztáshoz a leadott szavazatok
ötven százaléka, plusz egy szavazat szükséges.
Amennyiben a jelöltek közül egyik sem lépi át
az ötven százalékos küszöböt, akkor két hét
múlva második fordulóra kerül sor, amelyben
az elsõ fordulóban két legtöbb szavazatot kapott jelöltje vetélkedhet az elnöki posztért. Az
idén esedékes elnökválasztás elsõ fordulóját
március 15-re (érdekes egybeesés a magyar államünneppel) tûzték ki.

A jelenlegi elnök, Ivan Gašparoviè már a
második hivatali ciklusát tölti. Így õ már, az alkotmány szerint, nem indulhat újra. Január
közepére össze is állt a tizenöt fõbõl álló jelölti
lista. A jelöltség elnyerésének feltétele tizenötezer választói aláírás összegyûjtése, vagy minimum tizenöt parlamenti képviselõ ajánlása. A
jelöltek közül nyolc valamelyik párt vagy pártkoalíció támogatását élvezi, heten pedig függetlenként, polgári támogatással indulnak. A kormánypárt, a baloldali Smer (Irány) jelöltje
Robert Fico (49 éves) jelenlegi kormányfõ, aki
sokáig habozott, hogy jelöltesse-e magát. Életkorát és pártjának jelenlegi társadalmi elfogadottságát tekintve maradhatott volna továbbra
is kormányfõ, sõt a következõ, 2016-os parlamenti választásokat is megnyerhette volna pártjával, amelynek a közvélemény kutatások folyamatosan 40 százalék körüli elfogadottságot
mérnek. Itt meg kell jegyeznünk, hogy az elnöki poszt Szlovákiában nem bír érdemi befolyással a társadalmi-politikai viszonyokra. Hasonlóan gyenge jogosítványokkal rendelkezik, mint
a magyar köztársasági elnök.
R.Fico személyének támogatottsága szintén
folyamatosan magas. Messze megelõzi a jelöltlista többi résztvevõjét. Ezek egy része a talajt
vesztett és szétforgácsolódott jobboldal pártjaiból került ki. R. Fico tehát jelenleg a legesélyesebb elnökjelölt. Ezt erõsíti meg a legfrissebb
felmérés is, amely szerint R. Fico támogatottsága 40 százalék. A második helyen egy független jelölt. Andrej Kiska (50 éves) vállalkozó végzett 13 százalékkal. A harmadik Milan Kòa•ko
(68 éves), eredeti foglalkozása színmûvész, az
1989-es pozsonyi köztéri tüntetések egyik moderátora, késõbbi kulturális miniszter, függetlenként indulva 11,80 százalékot ért el. Bárdos
Gyula a hetedik helyre került 5,30 százalékkal.
Meglepetésre megelõzte Ján Carnogurský egykori miniszterelnököt, a Kereszténydemokrata
Mozgalom volt elnökét, aki szintén függetlenként indul, és mindössze 4,30 százalékkal csak
a nyolcadik helyen szerepel.
Bárdos Gyula támogatottsága a szlovák elemzõket is meglepte, holott a jelöltséghez szüksé-

Impulzustánc (részlet)
B.N.: Mit vár el Magyarországtól az államközi
kapcsolatok alakítása terén?
A szoros gazdasági összefonódás hátterében a kiszámíthatóság és elõreláthatóság kiemelkedõen
fontos. Ez érvényes a Magyarországon tevékenykedõ osztrák cégekre legyen az a iparban, a kereskedelemben vagy a mezõgazdaságban. Ebbõl az okból kifolyólag ez állandóan visszatérõ téma a bilaterális politikai kapcsolatainkban
B.N.: Tervezi-e a közeljövõben, hogy látogatást
tesz Magyarországra? Mit vár el ettõl? Mire fektet
hangsúlyt?

Természetesen, lehetõség szerint minél hamarabb el fogok látogatni Magyarországra. Örülök
annak, hogy magyar kollégámat, Martonyi János
külügyminisztert személyesen megismerhetem.
Keresni fogom intenzív eszmecsere lehetõségét
együttmûködésünkrõl bilaterális kérdésekben,
az Európai Unióban és multilaterális hatáskörökben. Egy téma lehetne az Európai Unió Duna Térség stratégiájának további megvalósítása és
együttmûködésünk a Közép-európai Kezdeményezés keretében, ahol Magyarországtól vettük
át az elnökséget.

Új intézet élén
SZAKÁLY SÁNDOR történész lett a kormány által létrehozott Veritas Történetkutató Intézet vezetõje. Ez
a pályázati folyamat lezárulása után dõlt el, az elés közismert szakember kinevezése január 2-tól öt
esztendõre szól. Az intézet a dualizmustól a rendszerváltásig terjedõ korszakot kutatja, célja a „nemzeti sorsfordulók torzításmentes feltárása, a magyar
társadalom történelmi tudatának megerõsítése”.
Mind az intézet alapítása, mind pedig Szakály Sándor személye parázs vitát váltott a másik oldalon,
ami nyilvánvaló, hiszen pártpolitikai szembefordulás és szekértáborok nélkül elképzelhetetlen bármiféle közszereplés, jelesen magyarok között a Kárpát-medencén belül és kívül.
„Magam nem változtam, lehet, hogy a körülmények igen“ – közölte megkérdezésünkre Szakály Sándor, aki egyben a Bécsi Napló szerkesztõ bizottságának is tagja. Ismerve életútjának, szakmai kibontakozásának különbözõ fordulóit akár meglepõ is az
Orbán-kormány döntése, hiszen – bár szakterületén
belül maradt, Szakály Sándor túlságosan felül áll mindenfajta pártpolitikai szemléleten, acsarkodáson,
mint hadtörténész mindig is a „mundér“ azaz a szakma becsülete volt számára mérvadó. Éppen ezért –
bár erre érdemesült – csúcspontnak is tekinthetõ fõigazgatói kinevezése. Õ viszont úgy vélekedik, nagyon nehéz megmondani, hogy mi egy szakmai életút esetében a csúcs. Annak éreztem a Hadtörténeti
Intézet és Múzeum fõigazgatói tisztségét, a Duna Televízió alelnöki posztját, de a Nemzeti Közszolgálati
Egyetem tudományos rektorhelyettesi beosztását is.
A jelenlegi tisztség nagy kihívás. Nem kimondottan
baráti hangú, szakmai körökbõl érkezõ megnyilvánulások – amit röviden úgy lehetne összefoglalni,
hogy lefekszik az intézet a politikának és magának
követeli az igazság kimondását, és amit ott kimondanak, leírnak az a megcáfolhatatlan igazság, azaz
VERITAS – mellett, illetve ellenére olyan intézetet
létrehozni, amely felveszi a versenyt a már mûködõkkel és nagyobb hangsúlyt helyez a kevésbé kutatott,
kissé egyoldalúan bemutatott témáknak, valóban lehet a szakma csúcsa. Nem mindig és mindenkinek
adatik meg, hogy létrehozhasson valamit. Nekem
most ezzel kell megküzdenem és tisztességgel felépíteni olyan intézetet, amely néhány év múlva szakmai
teljesítményével hitelesíti önmagát és az élére került
fõigazgatót.
A fellobbant viták közepette eleve tisztázásra szorul, mennyiben független kutatóintézetként, vagy
inkább kormányközeli vállalkozásként mûködik
majd a Veritas?
Többször elmondtam, hogy megfogalmazható-e a
függetlenség, amikor mindenkinek van valahol “gazdája”, anyagi létét biztosító háttere. Ugyanakkor úgy
vélem a kutatás függetlensége minden esetben megõrzendõ érték. Nyilván az intézet nem zárkózhat el
attól – és nem is kíván elzárkózni –, hogy a mindenkori kormány megkeresésére szakmai anyagot állítson össze egy-egy vitatott történelmi kérdésben, megfogalmazza a kutatások akkori állása szerint a véleményét. Ez azonban nem kinyilatkoztatás, hanem

ges aláírások számából már lehetett következtetni egy jelentõs választói háttérre. Bárdos
ugyanis, nem egészen három hét alatt, 47 ezer
aláírást gyûjtött össze és adott le. Számítani lehet arra, hogy támogatottsága a rá leadott szavazatok tükrében is növekedni fog, és a hetedik
helynél jobb eredményt ér el. Sõt, egyes elemzõk szerint bizonyos körülmények esetén még
a második helyre is lehet esélye.
VARGA SÁNDOR

segédanyag lehet a döntéshozók számára. Azonban
nem ezt tekintem fõ feladatunknak. Az intézet felett
a miniszterelnökséget vezetõ államtitkár gyakorolja
azokat a jogokat, amelyeket a jogszabályok biztosítanak neki. Ugyanakkor tudom azt is, hogy Lázár János, a miniszterelnökséget vezetõ államtitkár nem
“megrendelõként és hatóságként” kíván az intézettel szemben “fellépni”.
Kik lesznek, lehetnek munkatársai?
Az intézet munkatársai tapasztaltabb, már komoly
szakmai eredményeket maguk mögött tudó kollégák
és jelenleg PhD képzésben tanuló, illetve azt épp befejezett fiatalabb kutatók lesznek. Szakmai kritériumok
alapján áll össze az intézet személyi állománya. Számomra egyben szakmai megmérettetés és szakmai hitelességem megtartását is jelenti, hogy ez történik,
avagy valami más – amit a kritikusaim már sugallnak
– “lefekszik a kormánynak és minden boldog-boldogtalan ajánlottat odavesz majd”. Ha ez történne, akkor
az én szakmai hitelemnek vége és a vállalásom sem
vállalható a továbbiakban.
A rá jellemzõ válasz úgy hangzott: továbbra is
marad a régi. Ez emberségére, jellemére vall, hiszen
õ még az “átkosban” is meg merte fogalmazni véleményét. Várható, hogy a VERITAS nevének megfelelõen csakis a tényeken alapuló igazság kimondása
marad vezérelve?
Az Osztrák Állami Levéltár Hadilevéltárában (Bécs)
lévõ szobámban – 1992 és 1997 között dolgozhattam
ott a Hadtörténeti Intézet és Múzeum levéltári delegátusaként – a falon függött az a bekeretezett idézet,
amelyen ez volt olvasható – és olvasható most is, mert
minden munkahelyemen a szobám falának “dísze”: Vagyok és leszek aki voltam. Ha ezt lehet ars poeticának
nevezni, akkor nevezzük annak. Ha nem tudom ezt beés fenntartani, akkor illik majd új foglalkozás és új állás után néznem. A tervem azonban nem ez, hanem
az, hogy érdemben tudjam szolgálni a magyar történettudomány és ezzel együtt a magyarság ügyét, határainkon belül és határainkon kívül egyaránt.

A magyar kultúra lovagjai
Az elismerést 1998-ban hozták létre, és a Himnusz
születésének évfordulóján osztják ki. A kitüntetést
a legkülönbözõbb szakmákban tevékenykedõk kapták és kaphatják. Jelölteket a civil szervezetek és önkormányzatok állítanak. Õk magyar és egyetemes
kulturális örökségünk ápolása, közkinccsé tétele, fejlesztése, nemzetközi együttmûködés elõsegítése, valamint kulturális tevékenységek támogatása érdekében hosszabb idõn át fejtettek ki önzetlen, közösségépítõ tevékenységet. A leendõ tagokat vagy a magyar, vagy az egyetemes kultúra lovagja címre terjesztették fel.
Az idei átadó ünnepségen január 19-én Ausztria
volt a díszvendég. A rendezvényre az elõkelõ
Corinthia Hotel Budapestben (az egykori Royal Szállóban) került sor. A 21 díjazott 13 országból érkezett. A szlovákiai, ukrajnai, erdélyi, szlovén, német
elismertek mellett két személyt tüntettek ki Ausztriából is. Egész életén át folytatott kultúramegõrzõ
munkásságáért kapta Tölly Julianna (Burgenlandból) és Dr. Deák Ernõ (Bécsbõl) a megtisztelõ címet.
Ausztriából, a díszvendég-országból érkezett a
Burgenlandi Magyar Kultúregyesület gyermektánccsoportja, amely Zsótér Irisz vezetésével rövid mûsort mutatott be. A program zárásaként az új lovagok nevében Dr. Deák Ernõ köszönte meg az elismerést, és jelezte, hogy a szétszórtságban élés, a világnemzeti lét egyben esélyt is jelent, lehetõséget a magyar kulturális minõség és színvonal felmutatására.
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MADÉFALVI VESZEDELEM
Csíkmadéfalva neve szorosan összefonódik a székely határõrség erõszakos szervezésével szembeni
határozat ellenállásával, valamint az osztrák katonaság által véghezvitt vérfürdõvel, tömegmészárlásával. Így vált a madéfalvi veszedelem a csíki székely történelem egyik jelképévé.
Csíkmadéfalva az egykori Csík vármegye, csíkszéki székely falu, az 1992. évi népszámláláskor a lakosság 94%-a magyar anyanyelvûnek vallotta magát.
Elsõ írásos említése 1567-bõl származik, Amadefalwa
néven. 1919-ig és 1940-tõl 1944-ig Magyarországhoz
tartozott.
„A madéfalvi veszedelem” latin megnevezése
„SICULICIDIUM”, azaz székely ölést jelent.
1762-ben Mária Terézia elrendelte a székely határõrség szervezését. A kimondott célok a keleti határok védelme a betörésektõl, a pestis behurcolásának
megakadályozása. A székelyek tiltakozása miatt akadozott, mert sérelmezték, hogy a hosszan tartó katonai szolgálatuk fejében nem nyerhették vissza régi
szabadságukat.
A határõrség szervezésével megbízott Buccow és
Siskovics tábornokok erõszakkal falvanként próbálták rábírni a székelyeket az engedelmességre. Ennek
ellenére Udvarhelyszékkel nem boldogultak, s a csíkiak többsége is szembeszegült az önkénnyel. Követeléseiket írásban kívánták átnyújtani a bécsi udvari
hatalom képviselõinek. Nem állt szándékukban szembe szegülni a felfegyverzett katonasággal, csupán a
törvényes jogaikat akarták kinyilvánítani.
1763 karácsonyán a madéfalvi férfiak kivonultak
a szépvízi Pálos és Szalonka erdejébe, hogy határozottan tiltakozzanak a szabadságuk semmibevétele
ellen. 1764. január 5-én megérkeztek a háromszékiek
képviselõi is, hogy tárgyalásokat folytassanak és tiltakozzanak a szervezések ellen.
Január 7-én hajnalban 1350 osztrák katona körülvette a falut és két ágyúval tüzet nyitott az alvó falura, majd a katonák rátámadtak a védtelen lakosságra és lemészároltak mindenkit, akit elértek. Több
százra becsülik a helyszínen lemészárolt férfiak, nõk,
gyermekek számát, az öldöklés reggel 9 óráig tartott.

A mûveleteket Mária Terézia zsoldos vezérei vezették és egy Caranto nevû alezredes hajtotta végre.
Sokkal többre tehetõ azok száma, akik a vérengzés hírére a további megtorlás elõl menekültek el, a
hóborította Kárpátok járatlan hágóin keresztül, ahol
útjuk vezetett. Fõképpen papjaik vezetésével indultak útnak, az egyik vezetõjük Zöld Péter, csíkszentléleki plébános nevét jegyezte fel a történetírás.
A számûzöttek elõbb Moldvában kerestek letelepedési helyet, majd késõbb kisebb részük Bukovinában talált otthont. Itt öt falut alapítottak (Istensegíts, Fogadjisten, Józseffalva, Andrásfalva és
Hadikfalva). Ezekben éltek több nemzedéken át,
megmaradva magyarnak a második világháború
kezdetéig, 1941-ig.
180 év után ekkor indultak el visszatelepedni õsi
hazájukba Magyarországra.
Méltó emlékmû felállítását határozták el az öldöklés helyszínén, amit hosszú idõn át terveztetett a székelység. Megalkotása hosszú idõt vett igénybe, kezdetben az önkényuralom, késõbb a mostoha anyagi
lehetõség akadályozta.
1891-ben az erdélyi diákság kezdeményezésével
gyûjtést szerveztek és a csíkszeredai orvos, Orbán
Gyula vette kezébe az ügy intézését, aki bizottságot
alakított az emlékmû felállítására.
A tervek elkészítésére a csíkszeredai születésû Tamás Józsefet kérték fel. A tervet a Képzõmûvészeti
Tanács 1899 elején kisebb kiegészítõ munkálatok
után hagyta jóvá.
A befejezéshez tartozó szárnyterjedelmével két
méter és hatvan centiméter szélességû turulmadár
Madéfalvától riasztott, Moldovától Bukovinát, Bácskát megjárt, Dél-Dunántúlig vergõdõ bukovinai székelység történelmi örvénylését idézi fel. A megemlékezést tartalmazó emléktáblát Szadeczky Lajos kolozsvári egyetemi tanár szövegével helyezték a homlokzatára.
A felavatás pénzhiányában hat évig húzódott, végül 1905. október 8-án kerülhetett sor az ünnepségre. A vasút különvonaton szállította a székely városok és falvak népét a helyszínre.

Többnyelvûség – belsõ gazdagodás
Ezzel a címmel szervezte meg az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem az Akadémiai
Napokat 2013-ban. A helyszínt is ennek megfelelõen a franciaországi kétnyelvû Elzászban,
Goersdorfban, egy szép fekvésû kis faluban választották ki. A falu fölött lévõ Liebfrauenberg
kastélyban tanácskozhattak a résztvevõk a térségben nagyon is helyénvaló témáról, a többnyelvûségrõl. Az Akadémiai Napok címben
meghatározott vezérgondolatára az elõadók
különbözõ megközelítésbõl fûzték fel mondandójukat. S mivel az évek során már kialakult
ennek a hatnapos tanácskozásnak viszonylag
stabil váza, ezt töltik ki minden évben az elõadásokon kívül esti mûsorokkal, kerekasztalbeszélgetésekkel, vitákkal és kirándulással a
szervezõk. Magától értetõdõen a 2013-as tanácskozás is naponta reggeli áhítattal kezdõdött,
amelyet az ökumenizmus jegyében tartott református, evangélikus és katolikus lelkész is. Esténként mûvészeket láttak-hallgattak a jelenlévõk: Orth Enikõ zongoramûvészt és Demény
Péter író-szerkesztõt Erdélybõl, Lackfi János
költõt Magyarországról, az utolsó estét pedig a
saját hangszereiket, zenéjüket és táncukat bemutató, nagyszerû hangulatot teremtõ helyi
néptánccsoporttal tölthették a résztvevõk. Ami
az elõadásokat illeti: mint minden évben, színvonalasak, gondolkodásra és vitára serkentõk

voltak. Nádasdy Ádám budapesti nyelvész például a magyar nyelv és más nyelvek fejlõdésérõl, egyes szavak hasonlóságáról vagy épp eltérésérõl tartott elõadást. Ódor László nyelvész a
többnyelvûség közép-európai esélyeit elemezte. Robert Evans angliai történész pedig nemzetközi szempontból vizsgálva mutatta be a történelmi Magyarország többnyelvûségét. Terítékre került a migráció és az identitás napjainkban
igencsak idõszerû kérdése Melegh Attila budapesti szociológus jóvoltából. Szarka László történész, aki az Akadémiai Napok rendszeres
elõadója, a közgondolkodásban és a köztörténetben olyannyira szükséges, közép-európai megbékélés lehetõségét és fontosságát elemezte.
Magyarországon kívül élõ magyar fiatalok
kerekasztal-beszélgetésben mondták el, mit jelent nekik (többségüknek ez természetes állapotot) a többnyelvûség. Ugyanezt a gondolatot fejtették ki az egyházi szolgálat vonatkozásában,
ugyancsak kerekasztal-beszélgetésben, gyakorló
lelkészek. Illetve a közeli Hagenauban lévõ francia-német nyelvû iskola igazgatója, amikor a
Napok résztvevõi meglátogatták az általa vezetett intézményt. A Napok során tanácskoztak a
társegyesületek fórumai, lezajlott a tisztújító közgyûlés, a résztvevõk pedig azzal a jól esõ érzéssel
távoztak, hogy ott akarnak lenni a 2014-es találkozón is.
NAGY ILDIKÓ

BUKARESTI MAGYAR ÉLET
A Bukaresti magyar oktatás kétszázéves
múltra tekint vissza. A Barátok katolikus
temploma, majd a református és evangélikus
templomok köré tömörült erdélyi magyarok
ebben a városban egy csodálatos magyar világot építettek. Iskolák, újságok sokasága,
könyvkiadás, színház, cégek, gazdasági és kulturális élet fémjelzi az ide került magyarok
munkásságát. Ha a két világháború nem teszi
tönkre ezen intézményeket, akkor Budapest
után minden téren Bukarest lenne a második
legnagyobb magyar város.
A bukaresti magyar lakosság az 5–6 generációs õsmagyaroktól, a jobb munkalehetõségért ide telepedett magyarokig, széles skálát
ölel fel. Az utolsó népszámlálás esetén háromezer vallotta magát magyarnak, az itt élõ harmincezer magyarból. A jövõ nem rózsás, évtizedeken belül az asszimiláció hullámai eltörlik anyanyelvünket. Ezért, a legfontosabb az

anyanyelv oktatása, védelme és ápolása. Ezt
az itt mûködõ Ady Endre Elméleti Líceum, a
Petõfi Ház, a római katolikus, a református,
és az evangélikus egyházak vállalják fel.
Ezen öt magyarságot tömörítõ intézetek kulturális, tudományos egyesítését vállalta fel a
három hónapja beindult Bukaresti Magyar Élet
újság, melynek szerkesztõi dr. Bencze Mihály
és Forró László. Egyelõre havonta egyszer jelenik meg, a Brassói Lapok mellékleteként. A
mindennapi kulturális és tudományos élet mellett, közli a bukaresti magyarok történelmét,
és neves magyar személyiségek életrajzát, akik
Bukaresten keresztül ráhatással voltak az ország kulturális, gazdasági fejlõdésére. Mindenkitõl szívesen várunk írásokat, visszaemlékezéseket, történelmi fényképeket, és dokumentumokat a következõ címre:
bukaresti.magyar.elet@gmail.com
BENCZE MIHÁLY

A vén Hargita szomorú ködbe borult az ünnep reggelén, maga a természet is velük tartott, az is gyászolt
és emlékezett.
Zsögön Zoltán, csíksomlyói gimnáziumi tanár, erre
az alkalomra írt ódáját szavalta. Bátorsággal utalt a
birodalom urára. Egy rövid versszakasz elégséges,
hogy megformálásában Arany János „A walesi bárdok”
címû versének eszmei gondolatával legyen társítható.
(Hajdú D. Dénes)

„…És bár az idõ régen letûnt
Bizony ma sem különb az életünk
Egy emberé a jog, a hatalom
A többi nyög igában, mint barom.
Nem bánom, ha fejem kerül belé,
Állasson kegyetlen sortûz elé.
A véres marokkal nyelvem tépje ki

Az igazságot mondom neki
Ö bíborba rejtõzött porkoláb! ...”
A történelmi útszakaszon, melyen térben és idõben
végig küzdöttek a székelyek 1764 és 1941 között, a
hazán kívüli bujdosó életükben – a történelmi nagy
viharok nyomása ellenére – hûségesen megõrizték
nemzeti azonosságukat, a magyar néphagyomány legátfogóbb gyümölcsét, õsi magyar nyelvüket és az életük során a hazaszeretetnek minden idõre szóló megszívlelendõ tanulságát.
1885-ben emelték keresztfára és vésték emlékeztetõ szövegnek is: „Székely emberek nyugszanak itt az
1764. évi madéfalvi veszedelembõl s gyászukat, ha
híven tudnánk kifejezni, sóhajjal állanánk hamvaik mellett.”
RADULY FERENC

ANDI TELLER

Mi lesz veled Mariahilfer Strasse?

Idén kitalálták, hogy a Mariahilfer Strassét átalakítják ún. FuZo azaz Fussgänger Zone-vá, vagyis sétálóutca lesz, de nem ám akármilyen sétálóutca,
amilyen bárhol máshol a világon megtalálható, hanem olyan, amilyen sehol máshol nincs. Nemcsak a
gyalogosoknak szabad közlekedni, hanem a biciklistáknak is. És persze a motorosoknak is, és a görkorcsolyásoknak is, és a rollereseknek is. Mi legyen
az autósokkal? Azokat sem lehet kitiltani. Tehát nekik is szabad, de nem mehetnek 20 km/h-nál nagyobb sebességgel. Ez aztán a teljes szabadság. A gyerekkocsit toló szülõk is nyugodtan elférnek a többiek mellett, és persze ha az a kétéves gyerek történetesen az utcán négykézláb akar mászni, akkor ki
szeretné õt a jogaiban korlátozni? Tehát mindenkinek mindent szabad, kell ennél nagyobb szabadság?
Persze nem lehet tudni, hogy akkor most az autósokkal mi lesz, miközben kerülgetik azt a kétéves
gyereket, aki éppen mászni akar, de majd csak lesz
valahogy. Na és mi lesz a rendõrökkel, akik nem tudják, hogy most kit is kell megbüntetni? Kezdetben
büntettek össze-vissza olyanokat akiket nem kellett
volna, azokat viszont akiket kellett volna, õket nem.
Lett is belõle éles utcai csetepaté, de majd csak hozzászokik mindenki az új rendhez, a káoszhoz, az
anarchiához, még a rendõrök is. Mi legyen a cigány
járattal, a 13A-val (tizenháROMÁ-val)? Merre tereljék, mert azt sem lehet korlátozni. Felfestették a helyet ahol a busz mehet. De milyen színû legyen? Merthogy Bécs városában Vörös-Zöld koalíció van hatalmon, Häupl polgármester szocialista, a helyettese
Vassilakou asszony viszont zöldpárti. Végül piros lett
a buszsáv színe. Dehát akkor mi lesz a zöldek jogaival? A lakosság el szeretné terelni a 13A-t. Häupl
bácsi tanácstalan, mint egy vidéki kisközség, õ viszont szeretne továbbra is polgármester maradni.
Salamoni döntés kell szülessen. Häupl szívesen rábízná a lakosságra, döntsék el az ott lakók, az érintettek, a 6., ill. a 7. kerületiek, merthogy a Mariahilfer
Strasse ezt a két kerületet választja el, Neubaut és
Mariahilfet. Legyen úgy, mint Svájcban, vélik többen,
döntsön a nép, legyen kiírva helyi népszavazás. Na
és mi legyen azzal a multimilliomos svájcival , ha
már a svájci példánál tartunk, akinek ott van, ill.
csak volt az órásüzlete, mert nem tudnak megállni

a néhány tonnás dzsippel, hogy bepakolják a több
ládányi arany és gyémánt órát? Egy óra ára 30.000
Euro. Ezek nem kispályások. Merthogy a svájci milliomos, amikor Svájcban valamelyik Lago melletti
sífelvonón felment, hogy a hegytetõn megegye az
Apfel Strudeljét (almás rétes), és közben rápillantott
onnan a hegytetõrõl notebookjára, vagy az okostelefonjára, és azt látta, hogy a bankszámláján most
már nem 5000 Euro folyik be négyzetméterenként,
hanem csak 2500, akkor most mitévõ legyen? Mennek a telefonok nyomban, meg kell oldani a helyzetet, ki döntse el a busz új útvonalát, és azt, hogy milyen színûre legyen felfestve az út? Esetleg ki kéne
kérni ennek a svájcinak is a véleményét, merthogy
az õ nagyapja már 100 éve, Ferenc Jóska idejében is
itt árult gyémántórát, és azóta sohasem csökkentek
a bevételek, minden évben csak emeltek az árakon,
ez a folyamat nem szakadhat meg. Mert ha a svájci
órás bezár, akkor bezár a mellette lévõ másik svájci, az ékszerész is, és akkor ez elindíthat egy láncreakciót, és akkor mi lesz az iparûzési adóval, mi lesz
Bécs városának költségvetésével? Mi lesz a tõzsdén
az árfolyamokkal, Amszterdamban a gyémántkereskedelemmel? Merthogy ezt a New York-i tõzsdén is
megérzik, ha valami változik a Mariahilferen. Most
már errõl cikkezik nemcsak az a két ingyenes bulvárlap, az Österreich meg a Heute, hanem már a Der
Standard, és a Spiegel is. Merkel asszony véleménye
is számít. Már Obama is felfigyelt az átalakulásokra, merthogy mi lesz a Coca-Colával, ha kevesebbet
tudnak eladni, és ez kihatással lehet az iraki konfliktushelyzet kezelésében játszott amerikai szerepvállalásra, és innentõl kezdve Putyin fegyverkereskedelme is meginoghat, ha egyszer a Mariahilferen
történik valami.
Ki tudja mindezeket megfejteni?
Megannyi nyitott, megválaszolatlan kérdés van
körülöttünk.
Hogy könyvelje el a veszteséget az a svájci multimilliomos órás, és az a másik, az ékszerész?
Persze Bozó Gyugyu ettõl még ugyanannyiért fogja söprögetni a Mariahilfer Strassét, de mi a végsõ
megoldás?
Segíts Mária!
Maria Hilf!

Egy ausztriai magyar és a Londoni Filharmonikusok
Október elején háromnapos vendégszereplésre
Bécsbe érkezett a világhírû csapat, az Egyesült
Királyság legjobb zenekara, a London
Philharmonic Orchestra.
Ez még önmagában nem rendkívüli dolog, mert
itt a zene városában nagyon sok élvonalbeli zenekar mutatkozik be. A véletlen azonban úgy hozta,
hogy elkísérte a zenekart az a tanácsadó, aki az Angol Nemzeti Kultúrát és Mûvészetet támogató egyesületben (Arts Council England ) többek között a
Londoni Filharmonikusokkal is foglalkozik. Ez a fiatalember, aki szervezi, menedzseli fellépéseiket
Ausztriában született. Bár, ez már egy Ausztriában
élõ embert önmagában is bizonyos büszkeséggel
tölt el, de amikor kiderült, hogy az illetõ Ausztriában született magyar, akkor már a kíváncsiság a
tetõfokára hág. Meg kell ismerkedni ezzel a fiatal
tehetséggel.
Puskás Péter a neve és mire ezek a sorok eljutnak
önhöz kedves olvasó, éppen betölti 40. életévét.
A zenét már az anyatejjel szívta magába, hiszen
édesanyja neves zenepedagógus. Már hétévesen a
Burgtheater-ben játszó gyerekszínészként megfertõzte a színház is. Ez a két komponens aztán végig
kísérte életpályáján. A konzervatórium elvégzése
után sajátmagán próbálta ki, mit jelent, ha az ember zongoristaként koncertet ad, vagy korrepetitorként tanácsokkal lát el zenészeket.
Elsõ jelentõs tanácsadói munkáját öt éven keresz-

tül Günther Schneider-Siemssen mellett végezte,
akit Bécs városa arany érdeméremmel tüntetett ki.
Puskás Péter éveken át bedolgozott a Welsi Wagner Fesztiválnak a Salzburgi Ünnepi Játékoknak és
a Baseli Színháznak. Tagja volt annak a csapatnak,
akik az elsõ livestream-et készítették Salzburgról.
Innen Londonba vezetett útja, hogy a volt szovjet
televízió zeneanyagából webarchiv-ot készítsen.
Közben jutott ideje arra is, hogy létrehozza önálló vállalkozását a Puskas International céget. Itt
együtt dolgozik Nick van Bloss-al, aki Péter áldásos
tevékenységének köszönhetõen, már koncertezhetett Tokióban, Stockholmban és itt Ausztriában is.
Eközben Péter szervezi az Ida Haendel Fesztivált is
Londonban, közös rendezvényeket szervez a Royal
College of Music-kal.
Természetesnek tûnik ezek után, hogy felfigyelt
a nemzetközi zenei múlttal rendelkezõ és öt nyelvet beszélõ Puskás Péterre az Arts Council England
és felkérte az együttmûködésre. Egyre jelentõsebb
e támogató testület jelenléte, hiszen 2,5 milliárd
font felett rendelkezik. 1 milliárd az angol kormánytól és 1,5 milliárd a lottótól folyik be. A nagy angliai
zenekarok éves szubvenciója ebbõl 2 millió font. Az
összeg megfelelõ elosztásában és felhasználásában
ad tanácsot Puskás Péter. Nagy felelõsség, embert
próbáló munka ez. E szerény, sokoldalú, tehetséges
ausztriai magyart, minden nehézségért kárpótolja,
hogy állandó kapcsolatban van az élõ zenével.
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A Palicsi tó

Meditáció egy könyv kapcsán
Kora délután volt, pihenõt tartva megállapodtunk
a tó partján. Tudatosan választottuk ezt a helyet, hiszen a Szeged-Szabadka útszakaszon a fõúttól délre esõ
állóvíz eleve látvány. Most is hívogatóan terült el a tó;
különösen a felhõkbõl barokkosan áttörõ napsugarak
hatottak széles fénysávot fektetve a tóra. Kézmosás
okán közvetlen a parthoz mentem, de menten meghõköltem: az amúgy tisztes távolból csábítóan ható víztükör borsószínû kásás megjelenülésével minden kedvemet elvette érintésétõl. Lehet, hogy az ellenszélnek
volt betudható ez a vízparti látvány, ellenben széltébenhosszában nem lehetett felfedezni tenyérnyi felületet
sem, ahol legalább megmárthattam volna kezemet.
Korábbi évtizedek egyébként vonzó üdülõhelye fürdõzõk számára élvezhetetlen, bár az évszak ellenére
(október 22.) akadtak parti (sétáló) vendégek. A vízben
fürödni – nyáron is – nem csak tilos, de visszataszító is.
Az okok nagyon egyszerûek: Palics, de a 8 km-re fekvõ
Szabadka is fejlõdésében még nem jutott el a szennyvíz
levezetéséig és tisztításáig, ennek következtében minden folyékony mellékterméket a tóba vezetnek. Állítólag már halak sincsenek benne; az átlag 2 m mély víz
alatt mintegy 30-60 cm üledék található. Egyszóval sürgõs beavatkozás nélkül holt tó tárul a szemlélõ elé.
A Pannon tv-stúdió igazgatója, Bodzsoni István mintegy személyes bizalma jeléül A média elvesztegetett
hatalma (2012) c. könyvével ajándékozott meg. A bár
intenzív, de mégis rövidre szabott beszélgetés a koccintás ellenére csak növelte kíváncsiságomat. Nyugovóra térve elalvás elõtt belelapoztam a könyvbe, hogy
aztán azóta se leljek nyugalmat. Az ígéretes cím a média és hatalom viszonylatában, mind ehhez kisebbségtöbbségi arányokban ugyan a médiára, elsõsorban a
tv-re fektetve a fõsúlyt elcsodálkoztatóan olyan világot tár fel, amelyben megismerkedhetünk az emberi
kiszolgáltatottság minden változatával. Lehet, más
megközelítésben szinte jelentéktelennek tekinthetõ
gondocskákról, izgalmakról vehetünk tudomást, a kisebbségi lét fojtogató valóságában azonban reménytelenül merülünk bele a kiúttalanság iszapjába.
A könyvet végül is többszöri nekirugaszkodás után
részleteiben, de összességében is elolvasva olyan kordokumentum ismeret- és élményanyaga nehezedik
rám, ami kíméletlenül kikezdi kedélyállapotomat.
Igen, mert magyarokkal találkozni, különösen kisebbségben, szórványban, mindig sajátságosan egyedi megtapasztalást jelent, csakhogy a találkozás, a hasonszõrûekkel való ismerkedés általában nyomasztó mellékízekkel jár. Az ismerkedés öröme ösztönszerûen átcsap
a mindennapi gondok, szorongás taglalásába, amit
csak evéssel lehet közömbösíteni, pálinkával leöblíteni. Aki könyékig gázol a függõségi viszonyok hínárjában, tudhatja csak, mennyire lassuló helyben topogás
minden mozgás, legfeljebb a szükségszerûen értelmesnek vélt ténykedés adhat, nyújthat átmenetileg nyugalmat, feloldódást.
Bodzsoni István annyira nyíltan és gátlásoktól mentesen ír személyi és közösségi jegyekkel átitatott, átszõtt világáról, hogy még véletlenül sem ötlik fel a kétség afelõl, netán eltúlozza, túlságosan egyéni megvilágításban tárja fel mindazt, ami nélkül felfoghatatlan

a kisebbségi lét emberi világa. Mindamellett annyira
elszigetelt peremhelyzet tálalása türemkedik elénk,
hogy elképzelhetõ a messzemenõ érthetetlenség, bizalmatlanság, sõt, ellenszenv azok részérõl, akik a
többbségi társadalom tagjaiként sohasem szembesülnek és ezért képtelenek is „megbarátkozni“ a kisebbségi életmóddal. Ez természetes is, hiszen a valóságot
racionálisan kell felfogni, a kisebbségi emberben viszont már-már betegesen munkál az érzület, a létbizonytalansággal átitatott lelkület. A kisebbségi ember
mindenekelõtt kisebbségi érzéssel telített, ebbõl kifolyólag a többségi nép fiától-lányától eltérõen sokkal
érzékenyebb, ingerküszöbe alacsonyabb, érzelemvilága csapongóbb.
Ezek az elemek, összetevõk természetesen általános
emberi tulajdonságok, csakhogy kényszerû állandósulásuk traumát vált ki, lelki, alkatbeli torzulásokhoz
vezet. Bármennyire túlzottnak tûnik is ez a fajta megközelítés, általánosítás, a kisebbség-többség viszonylatában nagyon is kimutathatók az elütõ jegyek. Ugyanakkor mégis csak az egyik oldal tárul fel az említett
megvilágításban, hiszen a másik oldalon mindez a
menekülésszerû hasonulással, felgyorsított beolvadással kompenzálódik, párosul.
Bodzsoni István a média oldaláról mutat rá azokra
az éltetõ elemekre, amik nélkül a mai világban eleve
elsorvad a kisebbségi lét. Nem foglalkozik az iskolai
oktatással és képzéssel, hanem a nyelvi kommunikáció révén ismertet meg azzal a nem egy vonatkozásban szélmalomharccal, ami a kisebbség nyelvének életben tartását szolgálja. Programszerûen sarkalatos
problémákat tár fel és hoz összefüggésbe a befolyásolással, hatalommal. Rendkívül magas követelményû
etikát állít fel az újságírói felkészültségrõl, felelõsségrõl, hiszen mindaz, amit ez a foglalkozási ág – lírai kifejezéssel – lélektõl lélekig közvetít, gyógyír. Feltételesen fogalmazza meg: … ha a média a hatalom kontrollja, a közösség lelkiismerete (431. old.). Örvendetes, hogy a tapasztalt szakember az ismételt csonkulások és csonkítások ellenére erre a színtre tudott felemelkedni, ennyire magasztosan, de a követelmények
szempontjából ennyire reálisan fogalmazza meg a
média feladatkörét. Közelebbi foglalkozásából kifolyólag õ – mint már szó volt róla – a televíziót helyezi elõtérbe, állítva, hogy a magyarság 85 százaléka a televízióból tájékozódik a külvilág eseményeirõl (22. old.).
Amikor ezeket az aspektusokat vetíti elénk, egyúttal számba veszi a tájékoztatás adottságait: elsõként
említi a kis példányszámú írott sajtót, hozzáfûzve, a
gyors tájékoztatás az újságoknak ma már nem elsõdleges feladata. Második helyen következnek a helyi és
regionális rádióállomások, csakhogy a mai közönség
számára a rádióhallgatás inkább kiegészítõ idõtöltés
vagy helyi kényszermegoldás. Az internet a magyarlakta területeknek nem erõssége. A televíziózás – véleménye szerint – a legnépszerûbb tájékoztatási eszköz. Ebbe a szolgáltatásba egyaránt beletartozik a tájékoztatás és a kultúra (41. old. folyt.).
Bodzsoni István ebbe az összefüggésrendszerbe
helyezi a kisebbségi embert mint újságírót. Amikor
távlatokat felvillantva megfogalmazza elképzeléseit,

MAGYAR CIVIL BECSÜLETREND
Február 10-én második alkalommal adjuk át a Kuthi
Csaba által kezdeményezett és létrehozott Magyar Civil Becsületrend elismerõ plakettjét és oklevelét annak az intézménynek, illetve személyiségnek, akit a kuratórium közös egyetértéssel erre méltónak talált. A
kitüntetést teljes mértékben társadalmi, azaz civil kezdeményezés hozta létre, természetesen számítva azoknak a szponzoroknak az együttmûködésére, akik maguk is fontosnak tartják, hogy a polgári kezdeményezés és teljesítmény elismerést kapjon. Valójában annak a tapasztalatnak a következtében jött létre ez a kitüntetés, miszerint olyan honfitársaink, akik figyelemre méltó kezdeményezésükkel vagy helytállásukkal
mutattak példát a „civil kurázsira” vagy a „civil teljesítményre”, és személyükre nem figyelt fel a kormányzat, valamilyen elismerést kapjanak. A tokajhegyeljai
szõlõsgazda és bortermelõ Kuthi Csaba kezdeményezése igen fontos, minthogy az embri, plgári teljesítmények megbecsülésének ügyét a „civil” társadalom illetékességi körében helyezi el.
Erre utal a kitüntetést létrehozó és odaítélésében jogosult Ars Humanica Hungarica Kör megalapítása és
tevékenysége is. A kör tagjai, ahogy ezt az alapító levél
hangsúlyozza, „felelõsen gondolkodó, szabad és független polgárok”, akik három fontos rendezõelvben látják
tevékenységük értelmét. A Kör nyitott és független, mint
tagjai is, akik felelõsséggel és elszámolással csak egymásnak tartoznak. Anyagi és politikai függetlenség. A
Kör mûködésében nem kap szerepet sem a pénz, sem a
politika. Humán értékelvûség. Fontos, hogy mind a kitüntetett értékek (cselekedetek), mind a kitüntetést odaítélõk személye, emberi értékrend szerint tökéletesen
elismerhetõk legyenek.

Az elismerésrõl döntõ Ars Humanica Hungarica
Körbe neves írókat, tudósokat és mûvészeket hívott
meg az alapító.
A figyelemreméltó névsor azt mutatja, hogy egy jó
kezdeményezés mellett, amely valóban a magyar társadalom értékeit és érdekeit kívánja szolgálni, képesek felsorakozni a máskülönben eltérõ vagy egymással éppen vitában álló nézetek, „ideológiák” képviselõi – jelen esetben konzervatív gondolkodók, liberálisok és baloldaliak. A magyar társadalomban, a magyar
értelmiségben nem szükségszerû és végzetes az az igen
veszedelmesnek mondható megosztás és konfrontáció, sokkal fontosabb, hogy az értelmiség közös hangot és közösen támogatható ügyeket találjon.
A Civil Becsületrendet elsõ alkalommal az elmúlt
esztendõben ketten kapták: Szarvas József székesfehérvári orvos és az idõközben elhunyt Pásztor Emil,
az egri tanárképzõ fõiskola nyelvészprofesszora.
Az idei Civil Becsületrendet ismét ketten kapják: egy
már elhunyt hegedûmûvész és egy hagyományvédõ
egyesület. A hegedûmûvész Fehér Sándor, aki a Costa
Concordia hajón emberek mentése közben lelte halálát. A hagyományõrzõ egyesület a rohonci (rechnitzi)
RE.F.U.G.I.U.S. (Rechnitzer Flüchtlings- Und GedenkenInitiative Und Stiftung), amely felkutatta annak a rettenetes vérengzésnek a történetét és helyszínét, amelyet 1945 tavaszán rendeztek Batthyány Margit grófnõ vendégei egy éjszakai mulatozás után. A vérengzésnek több száz zsidó munkaszolgálatos esett áldozatul,
elhantolásuk helyét azóta sem találták meg.
A Civil Becsületrend idei átadására február 10-én
kerül sor.
POMOGÁTS BÉLA

a biztató kezdeményezések és kezdeti sikerek után
sorjában következnek az elvetélések. Magánéletét sem
kímélve tárja fel a mûhelytitkokat, a külsõ nyomás és
kényszer mellett a belsõ nemtelen vetélkedést, megalkuvást, a cserbenhagyást. Amikor akár pillanatnyi elõnyökért devalválódnak elvek és barátságok. A szerkesztõségekkel szemben támasztott igények kisiklanak
az emberi gyengeségeken, s a hatalom befolyásolása
helyett azok gúzsba kötött áldozatai. Feltárul a kisebbségi lét anyaországi–kisebbségi viszonylatban érzékelhetõ pokla. Amikor nem is annyira a többségi állam
hatalma nehezedik a gyávaságig, megalkuvásig
lealacsonyuló szerkesztõségekre, hanem Budapest
érzéketlensége, nem egy vonatkozásban érthetetlen
protekcionizmusa emel fel akár méltatlanokat is, míg
a másik oldalon bizalmatlanság, gyanakvás szabja
meg, kinek mennyire sikerül elfogadtatnia magát.
Bodzsoni személyes példával szolgál arra nézve, hogyan kerülhet valaki csöbörbõl vödörbe: a milosevici
években magyarországi ügynökként kezelték Szerbiában, Magyarországra átköltözve viszont kémkedés-

sel gyanúsították Szerbia javára. Mindkettõnek megitta az árát, megtapasztalva, mit ér a barátság akkor és
ott, amikor és nem kizárólag magasabb pozíciókért,
de ismételten pillanatnyi elõnyökért divatozik a cserbenhagyás, egymás kijátszása.
A Palicsi tó a magyar kisebbségek elposványosodott
helyzetének allegóriájaként hozható fel. Nem csodálkozhatunk, ha ott tartunk, ahol éppen vagyunk, s ha
alkalmanként adódnak a kibontakozást, elõrejutást
elõsegítõ lehetõségek, akkor saját magunk ügyefogyottsága, korlátoltsága, belsõ meghasonlásaink teremtenek lehetetlen helyzeteket. Aztán csalódottan, kiábrándultan kezdhetünk mindent elölrõl. A magyar
kisebbségek életereje, létszáma pedig aggasztóan fogy.
Szolgáljon vigaszul Bodzsoni István: annyi balszerencse közt, oly sok viszály után úgy összegezhet
könyve végén: két szívmûtét után 2011 végétõl a szabadkai székhelyû Pannon tv társaság igazgatójaként
jegyezheti: eljutott az Ígéret Földjére, lelkileg-szellemileg annyira épen, hogy médiastratégián töri a fejét,
vagyis újra tervez.

Csendéletek alatt
Görgényi István festõmûvésznek két, vagy kettõs élete volt. Az egyik a nyilvánosság elõtt zajlott. 1938–42
között rendkívüli festõhallgató a Képzõmûvészeti Fõiskolán, mestere Rudnay Gyula, „a lélek embere”. Az 1948as gyõri dunántúli tárlattól kezdõdõen csoportos kiállításokon szerepelt és hét egyéni kiállítása volt. Bányász
Képzõmûvészeti Kört vezetett Tatabányán, sõt, a bánya
– az épületek és a nyugdíjba menõ bányászok – festõje.
De nem tudott reprezentatív portrét festeni Rákosiról,
a szocreál elvárásai szerint. Sötét tónusú képei miatt
pesszimistának bélyegezték, ami a Rákosi korszakban
fölért egy följelentéssel. E vád ugyanúgy a pálya szélére
sodorhatta, mint a ’formalizmus’ vagy a ’kapitalista mûvészet szálláscsinálója’ súlyos minõsítések. Az így megbélyegzett alkotót éppen csak élni hagyták.
Görgényi az élettõl sokszor megpróbált (sokgyermekes, szegény családban nõtt föl, volt vájár és cseléd, csavargó), valószínûleg magányos, magába forduló és csak
önmagában bízó, ám konok és következetes, befelé élõ
egyéniség lehetett. Ahogy Rudnay „a lélek embere”, úgy
lett a példája nyomán Görgényi az érzelmek, a lelki meggyõzõdés kifejezését elõtérbe állító festõ.
E kiállítás pontos és szellemes címe (Csendéletek
alatt) azt jelzi, hogy valami alatt más, esetleg fontosabb, értékesebb rejtõzködik. Vagyis a hivatalos életmû alatt egy ismeretlen, nyilvánosságra csak 2006 óta
kerülõ mû, együttes rejtõzött. Azóta, hogy Rigó Erik
tatai vállalkozó rábukkant Görgényi István hagyatékára. Rigó kitûnõ érzékkel, intuitív megérzéssel megvette és láss csodát: a restaurátor az egyik pálmafás
tájképen emberarcot fedezett föl. Így, képrõl képre elõjött mintegy negyven festmény a fedõ-csendéletek alól,
olyanok, amelyek az 1956-os forradalom és szabadságharc legfontosabb jeleneteit rögzítik nagy szellemi és
érzelmi azonosulással. 2006-tól több kiállításon, itthon
és külföldön láthatta a közönség 1956 Képtárának legerõsebb festészeti megjelenítését. Görgényi ezeket félt
megmutatni bárkinek is, hiszen 1956. november 4.
után, a szovjet fegyverek árnyékában zajló Kádár-i
megtorlás nem kímélte az alkotómûvészeket sem.
Bényi Árpád festõmûvész pl. 3 évet ült Kádár börtöneiben egy tiltakozó plakátja miatt. Hát akkor
Görgényit az 1956-os festménysorozatáért mennyi
idõre ítélték volna? Bizonyosan súlyos ítéletet mértek
volna rá, de õ fedõfestékkel letakarta a forradalmat és
megtorlást bemutató mûveit és az idõre, mint végsõ
és nagy elrendezõre bízta a sorsukat. Sorsuk szerencsésen fonódott össze Rigó Erik érdeklõdésével, így
maradhattak meg az utókor számára.
Görgényi István belsõ emigráns, rejtõzködõ festõ,
aki a legnagyobb mennyiségû festményen rögzítette
forradalomélményét. De már elõzõleg a második világháború, valószínûleg a Don- kanyarban elesettek

tragédiája érzékennyé tette az aktuális, kortársi történeti témák iránt. A második világháború utáni években hívta létre a vizionált nemzet-halált rögzítõ kompozícióját (búsuló vesztes, az elesetteket szimbolizáló koponya, sírkeresztekkel borított mezõn eltört zászlórúdon trikolor, címer). A kaszáló halál és a Magyar
Golgota – mind mind a második világháború apokaliptikus poklát idézi áradó érzelmekkel, a pusztítás ellen, az elesettekért protestálva és egyúttal erõs szembeállással a szocreál kötelezõen optimizmust sugalló
gyakorlatával.
Görgényinek az 1956-os forradalmat és megtorlást
bemutató festménysorozata egyedülálló együttes
1956. virtuális Képtárában. A tüntetések, felvonulások
lobogós, áradó tömege kereszteket is visz magával.
Festményein megjelennek a forradalom emblematikus
jelenetei: teherautók, mentõautók, kenyérért sorba
állók, a pesti utcán halottaikat gyászolók, tankokkal
támadók, fákra akasztottak, Mindszenthy megjelenése, falhoz állított forradalmárok, Budapest eleste, agresszív ítélethozó tárgyalások, szovjet katona gyõzelmét ünneplõ utcai haláltánc. Azután menekülõk, emigrálók áramló csoportjai, a hazát (gyakorta sírkeresztekkel bevetett temetõként ábrázolva) keresztek alatt
elhagyók bizonytalan tömegei. A megtorlás szuggesztív képei sorában nemcsak ruhátlan embertömegre
taposó tankot, de elvontabb, szimbolikus kompozíciókat is alkotott: nemzeti színû madarakra vadászó agresszorokat, vagy megint csak nemzethalált vizionáló, az árbocokon is akasztottakat ringató, hajóról vízbe, végzetbe hullókat. Itt ismét a vallásos, katolikus,
hitében biztos Görgényi: az Utolsó ítélet Krisztusa ítéli pokolra és mennyországra a túlélõket. Ám a földi,
evilági ítéletet elszenvedõknek a börtön a pokla: ruhátlanul, bilincsbe verve, patkányok között reményvesztetten tengõdnek. Nincs kegyelem és nincs megváltás a forradalom leverése utáni árnyékvilágban,
egyedül csak Krisztus jobbján, a kiválasztottaknak, a
mennyországba jutóknak – vallja Görgényi. Az õ erõs
hite, történeti meggyõzõdése és a forradalom valóságával, leverésének következményeivel õszintén szembenézni tudó, a festményein megfogalmazott bátorsága csak a mûterme falain belül bontakozhatott ki Ám
ott az emberi szenvedés infernális következményeivel
is durva õszinteséggel szembe tudott nézni, ahogy
1957 márciusában az elnyomás, a szovjet agresszió,
Kádárék irtóhadjárata alatt címeres-kokárdás Önarcképén: MUK, azaz Márciusban Újra Kezdjük, hirdeti
megrendült önarcképén a pislákoló reményt.
(Elhangzott az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége 1956 Csendéletek alatt címû
kiállításán, a Bécsi Magyar Otthon elõadótermében, 2013.
december 17-én.)
SÜMEGI GYÖRGY
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A dallam – mely a Földrõl indult s az Égbe ért
Búcsú Szokolay Sándortól
Tudtuk, hogy el fog egyszer jönni a búcsúzás kegyetlen pillanata. Sokan mondták s eszünk felfogta, hogy
ez a világ rendje. De zsigereink tiltakoztak. Szokolay
Sándort mégis letették a hideg földbe. De csak a testét. E komoly és szívszorongató órában lelke az égbe
szállt, Szent Péter bebocsátotta a mennyország kapuján. Az örökkévaló, békességes, láthatatlan, és számtalan generációt magában foglaló birodalomban, ahol
már egyedül a lélek esztétikája számít, kiváló társaság
várta. Elõször a sok nemzedékre visszatekintõ õsök s
a nemrég elhunyt rokonság örvendett jöttének s ki-ki
vérmérséklete szerint csöndesen átölelte, vagy harsányan köszöntötte.
A zeneszerzõk közül a szelíd mosolyú korelnök-barát, Takács Jenõ fogta karon, s elõször a szigorú polihisztorhoz, Kodály Zoltánhoz vezette, aki zeneileg és
emberileg igen nagy hatást gyakorolt Szokolayra, s mint
az iránytû, mutatta neki éveken át a helyes utat. Majd
Bartókhoz irányította, akinek ugyanabban a termõtalajban gyökereztek mûvei. Megilletõdve köszönti a nagy
romantikusokat: szeretettel fogadja Liszt, Mosonyi s legfõképp Erkel, aki az operairodalom fejlõdését különösen szívén viselte. Mellettük Szokolay zeneszerzés tanára, Farkas Ferenc, aki nem szigorral, hanem lelkesítõ
élményekkel terelgette. S a volt diáktársak – Durkó
Zsolt, Vass Lajos és a többiek – már várták. Õszinte
kedvességgel üdvözli Bárdos Lajos is, akinek nyomdokán Szokolay prozódiát tanított a Zeneakadémián. Majd
a legáradóbb magyar nemzeti érzelmû, apostoli lelkületû tanára, Ádám Jenõ ölelte át. – Egyszer csak (megrendítõ mennyei meglepetés!) német szót hall: Herr
Kollege, üljön ide mellém, de örülök, hogy végre találkozunk! – mondja szeretettel a zene legnagyobb fejedelme, Johann Sebastian Bach, akinek izzó feszültségû
mûvészete mindvégig elbûvölte Szokolayt. S most együtt
hallgathatják a mennyei Lutheránia ének- és zenekart
Weltler Jenõ vezetésével, aki a legszebben az õ mûveikkel imádkozik! Az énekkar mûsorán szerepel néhány
nagyszerû Szokolay-mû: a Karácsonyi pasztorál, a Pünkösdi ének, a Gályarab kantáta, a Confessio Augustana,
a Luther kantáta, a Korál rekviem…
S akármerre térül-fordul: mennyi, de mennyi ismerõs! Itt van Gulyás György, a békés-tarhosi „élményiskola” igazgatója, a tündérkorszak megteremtõje, mely
Szokolay ihletõje lett egy életen át. – S az Operaház tagjai
közül is egy egész sereg! Melis György, aki a modern
zenéért nem rajongott ugyan, de Sámson c. opera fõszerepét örömmel vállalta el! Delila – azaz Házy Erzsébet, a mindig izzó primadonna – is eljött a Mester üdvözlésére. S Faragó András, aki a Sámsonban a Királyt,
s a Hamletben Claudiust, s az Ecce homoban Grigorisz
pópája szerepét énekelte. És a jó Horatio – azaz Bende
Zsolt is itt van. Kóródi András karmester is lelkesen
köszönti. Mellette Moldován Stefánia, aki a Feleséget
énekelte a Vérnászban. Meg a Budapesti Filharmóniai
Társaság elnöke, Melis Béla, aki a zenekarban, mint csellista, több Szokolay-bemutatón is játszott. S Nagy Ferenc
karigazgató, aki operáinak elõadásán bábáskodott.
Elfogódva látja, hogy itt vannak a nemzeti felelõsségtudatra nevelõ nagyok: Illyés Gyula, valamint a „minõség forradalmára”, Németh László. Mindketten alkotótársak voltak: Illyés Gyula fordításában zenésítette
meg Szokolay a Vérnászt, Németh László drámájából
született harmadik operája, a Sámson. Erkölcsi példamutatásuk alapján még a kommunista rémuralmat is
könnyebb volt átvészelni.
Örömmel veszi észre a népi írók egy csoportját, akik
szellemi eszményképei és tanácsadói voltak: Sinka Ist-

ván, Veres Péter, Kodolányi János, Féja Géza, valamint
Kovai Lõrinc s itt a család régi barátja, Szabó Lõrinc is.
S a költõk, akiknek mondanivalóját kórusmûveivel erõsítette fel, s akiknek nevébõl kitelne egy egész antológia. Egész meghatódik, hogy megismerheti Adyt, Babitsot, Bornemisza Pétert, Vörösmartyt, Arany Jánost,
Petõfit s újra láthatja Nagy Lászlót, Kormos Istvánt,
Juhász Ferencet, Pilinszkyt, Fodor Andrást, majd Sütõ
Andrást, Páskándy Gézát és Lászlóffy Aladárt. S Weöres
Sándort, akinek versére többek közt az Istár pokoljárását, a Csalóka Pétert írta. Dsida Jenõt, akinek Psalmus
Hungaricusa szíven ütötte. – Nemeskürty István a nemzet jövõjébe vetett hittel üdvözli, az õ librettójára készült a Margit, a hazának szentelt áldozat c. misztérium
opera. – Újra átölelheti szeretett fiatal barátját, Nagy
Gáspárt, akit nyitott, érzékeny, széles szellemi horizontú, végtelenül tiszta mûvésznek ismert meg, s kinek versciklusára gyászódát írt az 56-os forradalom emlékére
Október végi tiszta lángok címmel; s aki nagy összegzõ,
a magyar sorskérdéssel foglalkozó költeményt írt
Symphonia Ungarorum címmel oratórikus szimfóniájához, melyet a Magyar Állami Operaházban mutattak be
a millenniumi ünnepségen, a keresztény magyar állam
ezeréves fennállásának ünnepén.
Ismét népdalokat fúj most a magyarságát szép beszédben is komolyan vevõ Bánffy György színmûvésszel,
a Gályarab-kantáta egykori narrátorával. Nemesen derûs mosollyal fogadja egykori kollegája, a partitúraolvasás világra szóló tudósa, Nagy Olivér. S a Paradicsomi
Kórus karnagyai, akik rendszeresen dirigálják a lelket
mindig mélyen megérintõ mûveit: Kardos Pál, Maklári
József, Lukin László, Ugrin Gábor, Baross Gábor…
Most módjában áll megismerni azokat a külföldi írókat-költõket is, akiknek egy-egy mûvére operát komponált: Federico García Lorcát, az elementáris hatású Vérnász szerzõjét, William Shakespeare-t, akinek drámájára
a Hamlet-et írta, vagy Níkosz Kazantzákisz görög írót,
akinek regényére az Ecce homo készült. (Szokolayt a Vérnász címû operájáért 1966-ban Kossuth-díjjal tüntették
ki. A mûvet 23 országban, 15 nyelven mutatták be.)
Szokolay Sándor hithû evangélikus volt. A természetes vallásosság végigkísérte egész életét, mindenfajta felületesség, kétkedés nélkül. Mindig tiszteletben tartotta
mások hitét, s õszinte szívvel vallotta az ökumenét. Most,
földi élete végén átlépett a várva várt hazába s számot
ad életérõl Istennek. Bûneit megbánta már százszor s
vezekelt is értük betegségei által – földi szemmel nézve
– épp eleget. Imádságos életet élt, igyekezett magát minden nap Krisztus szellemében megújítani. Tudta és hirdette, hogy az ember lelkének karbantartásához szüksége van – messze a szórakozáson túl! – a zene vigasztaló,
megtisztító, megnyugtató, felkavaró, égbe emelõ erejére.
Életmûvének tekintélyes része még feldolgozatlan.
Közel ötszáz mûve az egyetemes kultúra része. Hét operát, öt balettet, négy meseoperát, hét oratóriumot, három szimfóniát, huszonhét kantátát, nyolc versenymûvet, tizennégy zenekari mûvet, kétszáz kórusmûvet, két
vonósnégyest, negyven szólómûvet és százhúsz kamaramûvet, több mint 100 óra zenét komponált. Nem tartozott semmiféle zeneszerzõi csoportosuláshoz. Munkásságát számtalan díjjal ismerték el. Orosháza, Sopron,
Solymár és szülõhelye, Kunágota díszpolgára. – Alkotó
korszaka 2011-ben lezárult. 2013. december 8-án soproni
otthonában hunyt el.
Õszinte, szókimondó, egyenes, nyíltszívû egyénisége, ragyogó mosolya, a jóért-szépért való lelkesedése és
sugárzó szeretete mindig hiányozni fog.
RADICS ÉVA

Búcsúszavak Vásárhelyi Gyula emlékére
(1929 – 2013)

Kézdi-Vásárhelyi Gyula, az angliai magyarság kedvelt
és nagyra becsült személye, a világ legsikeresebb bélyegtervezõje, december 14-én meghalt. Temetése népes
családja, nyolc gyermeke, unokái, rokonsága, barátai és
tisztelõi részvételével december 30-án zajlott le.
Sikere bizonyítéka a Guinnes Book of Records-ban
látható. Több mint négy évtizeden át mintegy 7.000
bélyeget tervezett, összesen 163 országnak. Fõhajtásunk és részvétünk mellett hadd szóljunk arról is, hogy
a történések fátyla mögött, ki vol Vásárhelyi Gyula, akinek nagy ívû életpályáját értékeli családja, széles körû
angliai és a világ minden táján megtalálható baráti köre.
Vásárhelyi Gyula Anglia északi részén, Darlingtonban élt több mint negyven éven át. Hívogató szép
háza volt a kertvárosban, ahol íróasztalánál töltött 12–
14–16 órát naponta. Ez a lankadatlan tempó nyilván
hozzájárult sikeréhez. Többek között õ tervezte a Magyarok Angliai Országos Szövetsége jelvényét és a korábbi Angliai Magyar Tükör fejlécét is. De magyaros
motívum nemcsak a magyaroknak tervezett munkáin
van, hanem a világ bármely részére tervezett bélyegeken is. Például a bélyegein ábrázolt zászlók között a
magyar lobogó mindig középen van. A magyar színeket ott találjuk a kereten, vagy másutt elrejtve. Egy
pápuai bélyegen a lepkeszedõ nyaklánca piros-fehérzöld szemekbõl áll. A Vanuatu-nak készült 1982. kará-

csonyi sorozatban magyar kuvasz õrzi a jászolt. „ A világ nagy vasutai” sorozatban szerepel Kandó Kálmán
mozdonya és a pest-váci elsõ magyar vasút.
Budapesten a Képzõmûvészeti Fõiskolán tanult.
Arcképfestés volt választott területe. 1956-ban hagyta el Magyarországot. Mint önéletrajzi írásából kiderül, õ volt az, aki 1956. október 23-án, amint írja, „forrófejû fiatalként, a veszélyekre nem gondolva léptem
be a Magyar Rádió épületébe”. Az elõzõ napon elfogadott egyetemi ifjúság programját terjesztette elõ az
akkori szóhasználat stílusában: „ Arra szeretném kérni az elvtársakat, hogy azt a döntésünket, amely tegnap este született a fõiskolán, szíveskedjenek beolvasni a tízórai hírekben”.
Londonban folytatta tanulmányait a Királyi Mûvészeti Akadémián, majd ösztöndíjjal elõször Indiába, utána
Indonéziába ment. Késõbb Peruban tanított a Cuzco-i
egyetemen. Két külföldi tartózkodás között egy hirdetõvállalatnál biztatta valaki, hogy pályázzon meg egy bélyegtervezõ munkát. Így lett a Suriname-i Vöröskereszt
sorozata az elsõ mûve. Ezzel, mint biztos kezû, egyéni
tervezõ mutatkozott be. A jó magyar képzés, az utazások színes világa erõsítette tapasztalatát és sokoldalúságát. Darlingtonban elõadó lett a kollégiumban, és ettõl kezdve hivatásává vált a bélyegtervezés.
PÁTKAI RÓBERT
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Mag. SKALA TAMÁS

A CSEHSZLOVÁK-MAGYAR LAKOSSÁGCSERE MARGÓJÁRA

(Folytatás a 2013/5. számból)
Hogy a szegénység minél nagyobb arányban jelentkezzen az áttelepülésre, olyan módszert alkalmaztak,
hogy településenként megnyertek az áttelepülésre 3–
4 módosabb gazdát, így remélve azt, hogy majd látva a módosabbak jelentkezését, hamarabb ráveszik
magukat az áttelepülésre. „Minden ami a vagyont
jelentette akkor, a két anyadisznó, két tehén, takarmány, szalma, saraboló, eke az vót nekünk. Ezért
is lett apuka megbízva. Valaki egy vagonnal jött,
valaki egyel se.“
Az áttelepülésre való jelentkezést nem minden esetben határozta meg a szlovák agitátorok által hangoztatott „közös nemzethez való tartozás” és a jobb gazdasági helyzetre való kilátás. Elõfordultak esetek, mikor az áttelepülést választó emberek azért döntöttek
így, mert Magyarországon szlovákságukért megkülönböztették vagy sérelmeket szenvedtek el.
„Édesanyámtú hallottam, hogy milyen problematikus is volt. Vele jártam piacokra vajjal, tojással, túróval, ha volt gyümölcs, akkor az. Egy alkalommal a
szomszéd faluban Verpeléten, ott is volt piacrész, egy
büszke fiatalember mondta: tótok mit kerestek itt?
És fölrúgta a tojást, fölrúgta, ami ott vót. De azok a
többiek, akik ott vótak nem támogatták, hogy ne csináld, látod szegény emberrel így viselkedni. Anyuka két-három ilyen esetre emlékszik.”
„Édesapám sógora tudott írni, de egy kérvényt nem
tudott volna magyarul megírni. Egyszer valami problémák vótak a földekkel, elment a bíróságra és ott azt
mondták neki: elõször tanuljon meg magyarul és majd
akkor jöjjön bíráskodni.”
Az ezek és ehhez hasonló esetek mind hozzájárultak ahhoz, hogy a Csehszlovák Áttelepítõ Bizottság
ígéretei „táptalajra” találjanak a szlovák emberekben.
Azokat az ingadozókat, akiket nem sikerült sem a kecsegtetõ gazdaság kilátásba helyezésével, sem a szlovák nemzethez való újbóli tartozás – a szlovák származás – eszméjével meggyõzni, a Csehszlovák Áttelepítési Bizottság igyekezett a megfélemlítés eszközével
jobb belátásra bírni. Olyan valótlanságot terjesztettek, mint például: aki nem települ át azt a magyar kormány szét fogja telepíteni, vagy abban a sorsban fognak osztozkodni, mint a németek, akiknek „egy batyuval” kellett Magyarország területét elhagyni. „Tudja
szörnyû volt az, amit a németekkel csináltak. Jöttek
az éjszakai órákban, összepakolták õket, aztán vitték ki Németországba. És mikor nekünk felkínálták
az átköltözést bizony nem sokat gondolkodtunk. Az
apám nekünk azt mondta, szlovákok vagyunk, és ha
mennünk kell, akkor mennyünk együtt, ne adja az
Isten 50 kilóval.”
Véleményem szerint a magyarországi szlovákok
körében négy „típust” lehet megkülönböztetni, melyek
a kitelepülés mellett döntöttek.
Az elsõ csoportba a meggyõzõdéses szlovákok tartoztak, kikben még élt a szláv tudat, egy tömbben éltek s mindennapi érintkezésben döntõen a szlovák
nyelvet használták. Ez a csoport a Csehszlovák Áttelepítési Bizottság megjelenésével és a Magyarországi
Szlávok Antifasiszta Frontjának megalakulásával a legkövetkezetesebb szószólója lett az áttelepülésnek és
utóbbi szervezet tagja lett.
A második csoportba azok a szlovákok tartoztak,
akik településükön kisebbséget alkottak, vagy Magyarország olyan területén éltek, hogy szórványnak tekinthetõk. A helyi magyar lakossággal házassági kapcsolatba kerültek, vegyes házasságok jöttek létre és kialakult az ún. kettõs etnikai tudat. A vegyes házasságok
által kialakult családszerkezetben a hétköznapi nyelvben a szlovákot már átveszi a magyar, a szlovák nyelv
használata pedig családi összejövetelekre, lakodalomra, disznótorra korlátozódik.1
A harmadik csoportba valós sérelmeik alapján azon
szlovákok tartoztak, akiket a magyar lakosság megkülönböztetéssel illetett, amihez nem kellett, hogy feltétlenül fizikai erõszak párosuljon.
A negyedik csoportba azok a „szlovákok” tartoztak,
akik a lakosságcsere által Magyarország területérõl
eltávozóknak a 20%-át alkották. E csoport tagjait azok
alkották, melyek a magyar tisztviselõk szerint nem is
tudtak szlovákul.
A Csehszlovák Áttelepítési Bizottság munkájának
eredményeként Magyarországon 95 421 személy jelentkezett az áttelepülésre. Az áttelepülésekre jelentkezettek közül 73 273 települt át Csehszlovákiába. A
Csehszlovák Köztársaságban az egyezmény V. cikkelye alapján kijelöltek 105 047 személyt, õk voltak az
ún. „fehér laposok”. A VIII. cikkely alapján – mely a
háborús bûnösöket tartalmazta – a csehszlovák hatóságok 65 200 személyt akartak kicserélni. A ténylegesen kitelepített szlovákiai magyarok száma 89 660 személy. Jelentõs volt az eltérés a földvagyonban, az állatállományban és a gazdasági felszerelésekben, azaz
az intenzív gazdálkodást folytató szlovákiai magyar
gazdák ingóságai megfeleltek a birtok nagyságának és
annak termelési színvonalának. A paraszti gazdaságot – élõ és holt tulajdonra osztva – az állatállomány
(szarvasmarha, ló) és gazdasági felszerelés (eke, bo-

rona, henger, szekér, szecskavágó, stb.) alapján vizsgáljuk, jelentõs többletet tapasztalunk magyar oldalon, hiszen ezek összefüggtek a birtoknagysággal és
termelési színvonallal. A szlovák oldalon ezek lényegesen kisebbek voltak, többletet mindössze olyan állatfajtáknál találunk, melyek nem függtek össze a földmûveléssel – sertés, kecske, juh, szárnyas. A szlovákiai magyarok Csehszlovákiában 109 294 kat. holdat
hagytak hátra, míg a magyarországi szlovákok földvagyona 38 748 kat. holdat tett ki, s ebben már beleszámolták a magyarországi földreform keretében kapott
376 kat. holdat.
A szlovákiai magyarság 1945 utáni „kálváriája” még
a mai napig is fájó emlék nemcsak a kitelepítettek, de
az otthon maradt rokonság körében is. „A mi bûnünk
csak annyi vót, hogy magyarok vótunk semmi más”emlékszik vissza az egyik magyar kitelepített.
„...46 õszén kerültem haza a fogságbú. Átgyüttünk, feleségem állandóan sírt, én nem tudtam enni.
Olyan házat kaptunk, hogy az istállónk külömb vót.
Olyan keskeny udvarban vótunk, hogy a kocsival
nem tudtam megfordulni benne. Megkérdeztík, hogy
meg-e vagyok elégedve a házzal. Mondtam, hogy
nem. Akkor nézzek magamnak egy sváb házat és
válasszak. De én inkább ott maradtam. Így megmaradt a böcsület.“ A kitelepítésre való felkészülést, a
rokonságtól való elszakadást, a szállítás körülményeit és annak végrehajtását a készített interjúk alapján
minden család tragikusan élte meg. „Nagyon-nagyon
meg voltam lepõdve, aztán arra gondoltam végül is
Magyarországra megyünk, olyan nagy baj nem lesz.
...ahogy aztán olyan durván rakodtak, téptek, rángattak bennünket a kiszállításkor. Ahogy kiértünk
az állomásra azt mondják: most búcsúzzatok el a
szülõfalutoktól. Hát el lehet képzelni, milyen érzés
volt. Lementünk Budapestre, onnan Pusztaszabolcsra, majd nagy nehezen beérkeztünk Mórra, majd
Kisbérre. Kisbéren oszt már vártak ezek a fullajtár
magyar rakodók, bitang módra szórták a készleteinket, a bútorainkot a kocsikba. Arról volt szó, hogy
Aka községet nem fogjuk vállalni – volt olyan 4–5
polgártárs a kocsin akik szemrevételezték a községet. Nem akartuk elfogadni, de egyszerûen beszórtak bennünköt különbözõ honvédségi autókba, mint
a rongyot. Akán aztán úgy vártak bennünköt, hogy:
megjöttek a felvidéki cigányok, telepesek. Olyan ragyogó szemekkel níztek ránk kb. két évig.“
A lakosságcsere beszüntetését három okkal lehet
magyarázni.
Az elsõ a nemzetközi helyzetben keresendõ. 1948ra a korábbi szövetséges nagyhatalmak két táborra
szakadtak. Az Amerikai Egyesült Államok és a Szovjetunió között – az érdekszférák ütközése végett –
bármikor fegyveres harcra kerülhetett sor. Így a Szovjetunió nem nézhette tétlenül, hogy az érdekszférájába tartozó két állam között a lakosságcsere kérdésében igen „fagyos” a hangulat. Így valószínûleg a
Szovjetunió is hozzájárult ahhoz, hogy a lakosságcsere kérdésében a csehszlovák fél engedékenyebb legyen. Csehszlovákiában 1948 februárjában megtörtént a kommunista hatalomátvétel2 és ezek után a
csehszlovák kommunista politikusok törekedtek
arra, hogy baráti kapcsolatokat ápoljanak a szocialista Magyarországgal.
A másik ok, a magyarországi szlovákoknak tett felelõtlen ígéretekhez kapcsolódik, melyekkel rávették
az áttelepülni szándékozókat. Sok esetben ugyanis, az
áttelepültek nem voltak megelégedve, és csalódásaikról értesítették a Magyarországon maradt rokonaikat,
ismerõseiket.
A harmadik ok a vagyoni paritás be nem tartása,
melyhez kommunista érdekek is fûzõdtek, így a tehetõsebb néprétegek eltávolítására törekedtek, mindenekelõtt a fõldmûves parasztságra. Véleményem szerint a kommunista politikusok a vagyonosabb néprétegek kiválasztásánál már az esetleges hatalomra kerülésük utáni politikai irányelveket tartották szemük
elõtt – ami 1948 februárjában fog bekövetkezni –
amely politika részét képezte a termelõszövetkezetek
kialakítása. Így egyrészt nemcsak megszabadultak egy
olyan társadalmi rétegtõl – a földmûves parasztságtól
– mely teljesen önellátó, s így majd vonakodik belépni a megalakuló termelõszövetkezetekbe, de megnyeri magának az áttelepült szlovákságot is, melynek útját úgymond ez idáig egyengette és megteremtette a
lehetõséget a földhöz jutáshoz.
A lakosságcserében részt vevõ szlovákokat több
esetben is elítélik, mintha ezen népcsoport lett volna
az, mely a lakosságcserét véghezvitte. Lényegében egy
lehetõséggel éltek, hogy jobb gazdasági körülmények
közé kerüljenek. A kitelepült szlovákok és az õslakos
magyarság kapcsolatára álljon itt az alábbi példa „…a
déli órákban a községben és a határban kint dolgozó, már áttelepült szlovákokat a községházára egybehívták és ott rá akarták bírni õket arra, hogy a
visszamaradt családokat rakják ki az utcára, õk
pedig költözzenek a helyükbe. A szlovákok megtagadták azzal, hogy õk ilyen jó népeket nem hajlandók bántalmazni”.
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JUSITSNÉ KÁDÁR MARGIT

Ádám és Éva

A hatalmas angyal a szerencsétlen, bûnbeesett emberpárt kizavarta meghitt otthonából, a paradicsomból. A kinti világban sötétség fogadta õket, érthetõ volt,
hogy borzalmasan féltek, hiszen az édenkertben állandóan csodálatos szivárványszín világított. Körös-körül
kietlen pusztaságot láttak, merre induljanak, hol keressék új hazájukat, nem tudták, csak azt, hogy itt, egy
helyben nem maradhatnak.
A kígyó is utolérte õket.
– Na végre, hogy megint együtt vagyunk – mondta
lihegve.
– Mi bajod van - kérdezte Éva a kígyót – miért fújtatsz ennyire?
– Miért? – nyögte a szerencsétlen. – Majd megtudnád te is, ha láb nélkül kellene járnod.
– Láb nélkül? – csodálkozott Éva.
– Igen – válaszolta a kígyó szomorúan –, a haragos
angyal fenti utasításra kitépkedte a lábaimat, és azt
mondta, ezután hason csúszva kell közlekednem.
– Megérdemled – válaszolta Éva –, amiért ravaszságoddal minket is bajba kevertél.
– Így van – szólt Ádám, aki eddig a messzeséget kutatta, mit nézett, mit keresett, maga sem tudta, csak
annyit, hogy nagy baklövést követett el. – Egy férfi ne
legyen kíváncsi – dörmögte –, és ne tegyen mindíg a
nõ kívánságának eleget. Én – bosszakodott tovább –
csak egy picit haraptam abból az átkozott almából és
máris rám kiáltottak fentrõl, hogy mit csináltam. Ijedtemben még az a kis darab alma is kiesett a számból,
bezzeg Éva a csutkájáig rágta a szép piros almát. Õrá
nem kiabáltak le, hogy mit csinált. Most mégis én lettem a fõ bûnös, ezt égbekiáltó igazságtalanságnak érzem!
Éva Ádám oldalához húzódott és próbálta lecsillapítani.
– Gondold el – suttogta...
– Nem gondolok semmit – kiáltotta Ádám –, ezután
az lesz, amit én mondok.
A kígyóra is ráordított, hogy hordja el magát és ne

SAÁRY ÉVA

próbáljon még egyszer a közelükbe jönni. Az ég alján
sötét felhõk tornyosultak, dörgött, villámlott, a két
hontalan megindult hazát keresni. Mentek, mendegéltek, egyszer Éva felkiáltott:
– Nézd Ádám, ott, nem messze elõttünk, az egy város, égig érõ házakkal.
– Igen, látom – válaszolta Ádám –, de honnét tudod,
hogy az város és azokat az ijesztõen magas valamiket
háznak nevezik?
Éva elmosolyodott.
– Látod – válaszolta –, te az almát kiejtetted a szádból, mikor rád kiáltottak. Így jár az, aki lassú. Én viszont igyekeztem az evéssel és amint látod, hasznomra vált gyorsaságom.
– Hm – dörmögte Ádám –, igazad lehet!
Siettek, hogy minél hamarabb elérjék a látóhatár
szélén lebegõ várost. Ahogy beértek, számukra idegen
kép fogadta õket. Az utcákon hömpölygõ sokaság, a
különleges fény, amely a sötétséget eloszlatta, mindenminden szokatlan volt számukra. Ádám megrettent és
Évát kérdezte:
– Kik ezek az emberek?
Éva mosolygott, megfogta Ádám karját.
– Ezek azok, akiket elõttünk üldöztek ki a paradicsomból, mert õk nem csak egy almát szakítottak le,
hanem az egész fa gyümölcsét megzabálták. Ezzel protestáltak a tilalom ellen: Pont a legszebb gyümölcsbõl
nem szabad ennünk – kiabálták.
Ezt fent is észrevették és mikorra az égbõl az angyal,
aki az almafára vigyázott, leérkezett, a fa szomorú képet nyújtott. Az összes alma eltûnt róla, sõt még az ágait
is letördelték. Erre az angyal rettentõ haragra gyúlt,
és azon nyomban kihajtotta a szófogadatlanokat a paradicsomból.
Aztán fent meghányták-vetették a történteket és arra
a megállapodásra jutottak, hogy a kísérletet kis létszámmal még egyszer megpróbálják. Ádám csak hümmögött
meg bosszankodott, hogy a tudás fájának a gyümölcsébõl legalább azt a pici falatot miért is nem ette meg.

HOLDFÉNY

Telehold. A Fekete Szerzetes* ilyen hûvös, különös éjszakákon szokott megszólalni.
Ülök a Sonnenberg-turistaház erkélyén. Ülök
és várok. A tájat – a meredek sziklafalakat és
délceg fenyõket – sûrû, ezüst fény áztatja. Csak
néha ér el hozzám egy-egy távoli kolompszó.
A völgybe vezetõ, kanyargós és meredek ösvényen, ahol napközben tarkagúnyás, lármás siserahad hömpölyög, most nem jár senki.
Nagy kedvem lenne egyet sétálni. Lépteim alatt
csikorognának a kavicsok, s minden aláguruló
kõdarab valóságos mennydörgést okozna.
Sóváran bámulom a kihalt tájat. Igen, hatalmasat kóborolni a végtelenségben! - De hátha
holt lelkek csapatával találkoznék, akik, mint a
népmesében, jajgatva keresnék elrabolt „májukat”, hónuk alatt hurcolnák levágott fejüket,
vagy a visszatérõ, elesett katona rigmusával szólongatnának: „Jaj, de szépen süt a hold / Megy
egy élõ és egy holt. / Félsz-e angyalom?”
Mennyi badarság jut az ember eszébe az ilyen
nyomasztó, feszült csöndben.
Lompos fellegek ólálkodnak az égen. Idõnként el is fátyolozzák a Holdat, de az kacérankíváncsian újra és újra elõbukkan, „mint egy
roppant hüllõ sárga szeme” (irodalmi emlékek!)
Már minden tagom zsibbadni kezd a dermedt
várakozásban, midõn fölráz egy öblös, barlangmély hang:
- Mit akarsz?
- Ó! (Torkomban dobog a szívem.)
- Beszélgetni – hebegem –, beszélgetni veled!
- Nem tudod, hogy halandókkal nem szoktam
szóba elegyedni?
- De egyszer már...
- Igen. Tudom. Mindig engedékenyebb vagyok
a kelleténél. De miért nem keresed a hozzád
hasonló parányok társaságát? Miért nem csevegsz azokkal?
- Mert nem érnek rá meghallgatni. Hajtja õket
a kalandvágy, a szerzés és a karrier ördöge. Állandóan lótnak-futnak, nincs egy percük a pihenésre, s ha néha-néha megállnak, nem képesek másokra figyelni, saját sirámaikat fújják.
- S miben tudnék én segíteni? Én, aki évmilliók álmából ébredek?
- Éppen ez az! Te bölcs vagy, higgadt, okos,
hiszen rengeteget láttál és tapasztaltál. Én viszont tele vagyok bizonytalansággal, szorongással. Lent, a síkságon, megszokott életem gondjai közt, nem érzem mindezt, de most, hogy
magányosan bolyongok az alpesi ösvényeken,
egyre jobban elfog a kétség, a lelkiismeret-furdalás. Rengeteg fölösleges dologgal foglalkozom, szétszórom, felaprózom magam, s nem

arra figyelek, ami igazán fontos.
- Fontos? Kinek fontos? – mordul rám
bosszúsan.
- Nekem, de lehet, másoknak is, ha szavakba
öntöm, leírom.
- Ugyan! Hagyd már az irkafirkát! Csak a sziklába vésett igazságok maradnak fönn, ha ugyan
nem nyeli el õket is egy szép napon a haragos
tenger! Az én homlokom sem volt mindig szárazon. Emlékszem a hullámok robajára, a medúzákra, a tarka halakra. Milyen pompás, vidám
élet zajlott egykor körülöttem! A delfinek is örökösen „beszélgetni” akartak velem, mert azoknak is meg voltak a maguk gondjai. Ne hidd,
hogy az ember sokkal „magasabb rendû” náluk.
Tele van gõggel, kapzsisággal, de éppúgy el fog
tûnni a föld felszínérõl, mint ahogyan jött. Legföljebb egy-egy palába ágyazott csigolya, koponyaszilánk marad utána. S meglehet, jobb lesz
kihaltával a világ.
- Kérlek, ne kalandozz el! Ne térj ki a kérdésem elõl! Mi a fontos az életben? Mivel lenne
(még) érdemes foglalkoznom?
- A gondolatokkal, mert azok túlélik az anyagot. Fölszívódnak a világûrbe, aztán valahol
összesûrûsödnek, kikristályosodnak, csillag lesz
belõlük.
- Csillag?
- Igen, csillag, mely fényével – még ha oly aprócska is – hozzájárul a szférák ragyogásához.
A gondolat, miként az energia, nem vész el, csak
átalakul.
Hosszú, töprengõ hallgatás. Az eget nézem,
a Hold körül imbolygó, sok bizonytalan lámpácskát, a tétován ide-odalézengõ felhõfoszlányokat.
- Mondd – szólalok meg nagy sokára – találkoztál Te már Földön kívüli lényekkel? Élnek
mások is rajtunk kívül a Tejút forgatagában?
- Ó, hogyne. Múltkoriban (20–30 ezer éve lehet) leszállt itt, ezen a bércektõl övezett, kerek
tisztáson egy csillogó ûrhajó. Messzirõl, a Központból érkezett, ahol egymást érik a naprendszerek (nem úgy, mint itt, a peremen). Nagy lelkesedéssel jöttek, magukhoz hasonló, értelmes
embereket kerestek, de akkor még nem volt itt
senki. Túl korán landoltak, túl korán (vagy túl
késõn?) ahhoz, hogy...
- És azóta? Azóta nem láttál senkit? Nem járt
erre senki?
- Nem. Ki tudja, mi lett velük? Lehet, hogy
kihaltak vagy visszasüllyedtek a kezdeti barbárságba. Pedig, nagy kár értük! Szép, büszke, mutatós figurák voltak. Hozzátok képest, valóságos óriások.

Impulzustánc (részlet)
Így csak az asszony juthatott ezekhez az érdekes
információkhoz.
– Egyet viszont – folytatta Éva –, az égben rosszul
döntöttek el –, mert mondjuk, ha annak a bizonyos
almafának az alsó ágain lógó gyümölcseit nem oltották volna be a mindentudás szérumával, csak a fa koronáján lévõket, akkor nem történt volna semmi baj.
– Hogyhogy – kérdezte Ádám csodálkozva.
– De kedvesem – mondta Éva –, ki az a bolond, aki
magasra mászna egy almáért, amikor az orra elõtt is
lóg elég. És még egy, nem kellett volna nagydobra verni az alma különleges hatását, mert még az az oktalan
kígyó is meghallotta.
– Nézd – mondta Éva Ádámnak, és az utcán sorakozó gyümölcsös kofák sátrai felé mutatott, ahol szebbnél szebb almák virítottak a ládákban. Nem nagyon
kapkodtak az emberek utána, mert ezek az almák nem
ígértek senkinek bölcsességet.
Ádám Évának igazat adott. A fentieknek viszont ez
jó lecke volt, belátták, az értelemmel ellátott embert
akarata ellenére nem lehet kényszeríteni semmire.
Ettõl kezdve az almafák normális gyümölcsöt termettek, mert idõközben fent új törvényt léptettek életbe,
amely így szól: „Minden almát megehetsz, okosabb tõle
nem lehetsz!”
Ez a törvény mind a mai napig érvényes.

Magyar Fesztivál
a Burgtheater-ben

2014. március 14–19. között a bécsi Burgtheater a
gazdag és megújuló magyar színházi életnek nyújtja
keresztmetszetét. Öt napon át magyar nyelven öt színmû, két felolvasás és egy vitaest keretében keres választ a „Magyar Fesztivál” a színházi életben felmerülõ kérdésekre.
Kristof Ágota: Nagy füzet címû mûvét, Horváth
Csaba rendezésében a Forte Company mutatja be.
A Magyar Nemzeti Színházat egy Vidnyánszky Attila rendezte darab képviseli.
Katona József Színház és a Sputnik Shipping
Company, Bodó Viktor: Anamnesis címû mûvét; a
Krétakör Színjátszó Csoport, Gulyás Márton rendezésében a Korrupció–t mutatja be. Végül Pintér
Béla és társulata a Semmi címû Pintér darabbal zárja a fesztivált.
A magyar irodalmat Tóth Krisztina, Márton László
és Kovalik Balázs képviseli.
Március 16-án, vasárnap pódiumbeszélgetésen napi
politikai események kerülnek megvitatásra.
További információk: www.burgtheater.at

Keresetlen szavakkal
FRITZ MOLDEN, a 20. század második felének
egyik legcsillogóbb osztrák értelmiségije, 2014.
január 11-én, 89 éves korában elhunyt.
Mint fõnököt nem éltem meg Fritz Moldent,
mert 1965-ben el kellett adnia a „Presse”-t, és
én csak 1969-ben kezdtem a Duna-csatorna
mellé költözött lapban. De késõbb sok alkalmam volt találkozni vele rendezvényeken, fõleg az Otto bátyja által alapított Alpbach-i Akadémiai Napokon. Soha, de soha nem érzékeltette hírességét. Úgy vitázott velünk, fiatal újságírókkal, mintha még mindig a „Presse” szerkesztõségi ülésén lenne.
Neki teljesen természetes volt, hogy az 1956os forradalomban Magyarországra kell menni.
Egy kicsit elkésett, mert az események túlléptek az elvárásain. Mikor november elsõ napjaiban meglátogatta Nagy Imrét, már tudta, mi lesz
a dolog vége. Nagy Imre nem akarta elhinni,
hogy a szovjet csapatok elfoglalnák Magyarországot. „Egy nagyon naiv ember volt”, mondta
róla Molden. Amit Moszkva már november 4én bebizonyított…
1957-ben viszont Molden bizonyította be,
hogy a magyarok szabadsága neki hit kérdése.
Õ lett a „Bécsi Magyar Híradó” (lapunk történelmi elõdje) úgymond keresztapja. És háziura:
egyszerûen beköltöztette saját lapjának, a „Die
Presse”-nek Fleischmarkt-i szerkesztõségébe.
Molden mindig úgy élt, mintha épp az utolsó
napja lenne. Egyáltalán nem volt csoda, hogy a
Gestapo már 1938. március 13-án, csak órákkal
Ausztria bekebelezése után kihallgatásra vitte
õt is, bátyját is. Októberben egy Stephansdom-i
tüntetés és egy második Gestapo-kihallgatás
után megkísérelt Hollandiába menekülni, de
elkapták. Gimnazista kora ellenére halálra ítél-

ték, de aztán – mint sorkatonát – „csak” a Kijev
közelében levõ mocsaras Pripjaty-vidékre vezényelték. Megsérült, ismét menekült és Svájcba
került. Allen Dulles, a CIA amerikai kémszervezet késõbbi vezetõje szervezte be az ellenállásba. Sokat utazott Ausztriába, de nem kapták
el. Anyja – Paula von Preradovic, aki leánykori
nevén írta az osztrák himnusz szövegét – bánta
meg: a Gestapo nem kímélte, azóta is betegeskedett, és mikor 1951-ben meghalt, büszke volt
arra, hogy soha nem árulta el a fiait.
A háború után, mikor újraalapították a nácik
által betiltott „Die Presse”-t, apja, Ernst Molden,
aki 1924-tõl 1939-ig helyettes fõszerkesztõ volt,
átvette a lap vezetését, és Amerikából hazahívta
fiát. Fritz jött, és még pénzt is hozott, a CIA-tõl.
34 éves korára õ lett Bécs „újságkirálya”: A polgári lapon kívül tulajdonosa az „Express” nevû
bulvárlapnak, és a Duna-csatorna mellett lévõ
közös nyomdának is. Õ a fiatal osztrák demokrácia tollnoka. Elítélte a Szovjetunió által manipulált kommunista Bécsi Világifjúsági Találkozót,
felfedte az olasz neofasiszták dél-tiroli puccs elõkészületeit. Hat éven keresztül mindenrõl írt, íratott, ami antidemokratikus.
És akkor hirtelen vége: 40 éves korában Fritz
Molden eladta sajtóbirodalmát, könyvkiadót
alapított. A német nyelvterületen csak négy nagyobb riválisa volt, és 1982-ben mégis csõdbe
ment. Mindent el kellett adnia, csak az Alpbach-i parasztház maradt meg, mert azt átruházta Hanna feleségére.
Ott alapította meg bátyja, Otto az Akadémiai Napokat, melyeken a mai napig sok szó van
demokráciáról, személyes tartásról – és a
Moldenekrõl.
MARTOS PÉTER

Körülnézek. Igen, ez a hely alkalmas lenne egy
UFO leszállására, egy „harmadfokú találkozásra”. Istenem, ha most érkeznének! Ha most!
A Fekete Szerzetes olvas a gondolataimban:
- Várod õket? Lehet, egy napon újra megjelennek. Ha nem a régiek, akkor újak, más naprendszer lakói, mert mindig akadnak a galaxisban a civilizáció magas fokán álló élõlények. Csak
szerencse kell hozzá, hogy idõben érkezzenek,
midõn itt is hasonlóak a körülmények, megfelelõ a fejlettségi fok vagy egyáltalán: van élet! De
vigyázz! Ha sokat foglalkozol velük, megérzik (finom mûszereik telepatikus adás-vételre vannak
beállítva, hiszen a gondolat sokkal gyorsabban
szárnyaló energia, mint a fény), és hirtelen megjelennek, fölszippantanak, magukkal visznek.

Akkor aztán kiesel térbõl és idõbõl, nem látod
soha többé se a szülõhelyedet, se a szeretteidet.
Az éjszaka hajnalba fordul. A Hold arca egyre
fehérebb lesz. Hûvös szél kerekedik. Borzongok.
A Fekete Szerzetes ismét mély hallgatásba
süpped.
Behúzódom a szobába.
Kint új nap fénye kezd derengeni. Új napé,
mely lármájával kioltja az éjszaka hallottakat.
Valami azonban megmarad: a Szellem erõfeszítése, a gondolkodás az, ami „egyedül fontos”.
De óvatosan kell bánni vele, nehogy idecsalogassa a földöntúli hatalmakat.
*) A berni Alpok egyik magas csúcsa a “Schwarzer
Mönch”(Fekete Szerzetes) nevet viseli, mert sohasem fedi hó.
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Világok idegen csillagok körül
Az emberiséget a legrégebbi idõk óta foglalkoztató kérdések egyike, hogy egyedül vagyunke a Világegyetemben, vagy létezik-e élet (esetleg értelmes élet) a Naprendszer más bolygóin
vagy más csillagok körül keringõ bolygókon. A
naprendszerbeli élet lehetõségeivel részben már
foglalkoztunk a Bécsi Naplóban megjelent, a
Mars bolygó kutatásáról írt beszámolókban.
Ezekben a cikkekben nagyvonalakban ismertettük mindazon erõfeszítéseket, melyek sikerrel
kimutatták a Mars felszínén létezõ vagy egykor
létezett víz jelenlétét. Ha elfogadjuk azt az alapfeltevést, hogy az élet kialakulásához szükség
volt folyékony vízre, akkor a Mars bolygó múltjában található olyan idõszak, melyben az élet
kialakulhatott. A Mars felszínére küldött és a
jövõben küldendõ marsjárók egyik legfontosabb
célja olyan szerves anyagok kimutatása, melyek
az élet során keletkezhettek. Egy lehetséges
marsi életrõl még bizonyára hallani fogunk az
elkövetkezõ években. Az élet kutatása a Naprendszer többi bolygóin a még távolabbi jövõ
tervei között szerepel.
Jelen cikksorozatunkban azonban elhagyjuk
Naprendszerünket, és áttekintjük a csillagászati kutatások egyik legfiatalabb és legsikeresebb
irányát, mely méltán tarthat számot a legszélesebb érdeklõdésre is. Ez nem más, mint a Naprendszeren kívüli, úgynevezett exobolygók kutatása, mely magában foglalja az idegen csillagok körüli bolygók felfedezését, valamint azok
kialakulásának és mozgásuk sajátosságainak tanulmányozását. A Naprendszeren kívüli bolygók létében a modern csillagászati kutatások
kezdete óta senki sem kételkedett. Felfedezésüknek csak a csillagászati mûszerek fejlettsége
szabott határt, ugyanis a fizikai alapelvek, melyek észlelésüket lehetõvé teszik, már régóta ismertek. Az elsõ olyan exobolygót, mely egy
Naphoz hasonló csillag körül kering 1995-ben
fedezte fel két svájci csillagász: Michel Mayor és
Didier Quéloz. A csillag az 51 Pegasi egzotikus
nevet viseli. Meg kell említenünk, hogy ezelõtt
is voltak már exobolygó-felfedezések. 1988ban Bruce Campbell és munkatársai a Gamma Cephei kettõscsillag nagyobb tömegû tagja körül is valószínûsítették egy Jupiter méretû bolygó jelenlétét, megfigyelésüket azonban minden kétséget kizáróan csak 2003-ban
sikerült igazolni. A kilencvenes évek elején
ugyancsak megfigyeltek már bolygókat úgynevezett pulzárok körül, melyek szupernóva robbanáson keresztülment nagytömegû csillagok
maradványai.
Az 51 Pegasi csillag körül keringõ exobolygó
felfedezése óta eltelt két évtizedben robbanásszerûen növekedett (és növekszik jelenleg is) az
ismert exobolygók száma, mostanra 1070 bolygóról tudunk. Számos olyan példa is ismert, ahol
egy csillag körül nem csak egy, hanem hasonló-

an Naprendszerünkhöz, több bolygó jelenlétét
is sikerült igazolni. Az eddig ismert úgynevezett
többes bolygórendszerek száma eléri a 177-et.
Mind Naprendszerünkben, mind más csillagok körüli exoplanetáris rendszerekben, a bolygók két fõ típusát különböztethetjük meg. Az
egyik csoportba tartoznak a Föld-típusú vagy kõzetbolygók, melyek legfõbb jellemzõje, hogy szilárd kéreggel rendelkeznek. Naprendszerbeli
példáknál maradva Föld-típusú bolygók a Merkúr, a Vénusz, a Föld és a Mars. A másik csoportba az óriásbolygók tartoznak, melyek két további csoportra oszthatók fel: a gázóriásokra,
mint a Jupiter és a Szaturnusz, valamint jégóriásokra, mint az Uránusz és a Neptunusz. Az óriásbolygók vastag külsõ gázburokkal rendelkeznek, és feltehetõen ezen gázburkon belül található egy szilárd bolygómag, mely kõzetekbõl és
különbözõ illékony anyagok (pl. víz) jegeibõl áll.
A késõbbiekben látni fogjuk, hogy ez a csoportosítás megfelel a bolygók kialakulási helyének
és módjának. A kõzetbolygók a csillaghoz közelebbi, míg az óriásbolygók a csillagtól távolabbi, hidegebb tartományokban keletkeztek.
Az elsõ tíz év exobolygó észlelései során kivétel nélkül nagy tömegû gázóriásokat találtak,
melyek tömege nemritkán a Jupiterének többszörösét is meghaladta. Ez nem volt véletlen,
hiszen a kezdeti idõkben csak a nagytömegû
bolygó csillagra gyakorolt hatását lehetett megfigyelni. Ismeretes, hogy egy csillagból és bolygókból álló rendszerben mind a bolygók, mind
a csillag a rendszer tömegközéppontja körül
keringenek. Ez a csillag nagy tömege miatt igen
közel esik a csillaghoz, például a Naprendszer
esetében a tömegközéppont a Nap felszíne alatt
található, így a Napnak a tömegközéppont körüli mozgása csak kismértékû. Ha azonban a
nagytömegû bolygó a csillaghoz közelebb kering,
akkor a csillagnak a tömegközéppont körüli
mozgása színképvonalainak ismétlõdõ eltolódásából megfigyelhetõvé válik. Ezen jelenség megfigyeléséhez azonban nagy tükörátmérõjû távcsövekre, valamint a csillag színképének rögzítésére igen érzékeny spektroszkópra van szükség. A fenti módszert spektroszkópiai vagy radiális sebesség módszernek nevezik. (A radiális sebesség elnevezés arra utal, hogy a csillag mozgásának a megfigyelõ irányába esõ vetületét lehet csak megfigyelni). A csillagászati mûszerek
érzékenységének folyamatos növekedésével tehát egyre kisebb tömegû exobolygók megfigyelésére nyílik lehetõség. Világossá vált azonban,
hogy a spektroszkópiai módszerrel a Föld-típusú exobolygók felfedezése igen nehéz vagy egyáltalán nem lehetséges. A Föld-típusú exobolygók megfigyelésére kidolgozott fedési módszert, valamint az ezt alkalmazó ûrtávcsöveket
cikksorozatunk következõ részében ismertetjük.
DR. SÁNDOR ZSOLT

Sorstükrözõ rövidprózák
A regényeirõl, versesköteteirõl és publicisztikájáról több mint hetven esztendeje ismert, lófõszékely
származású, napjainkban Érden élõ Bíró András új
mûfajjal bõvítette könyveinek gazdag sorát: huszonhárom darab, 1941 és 2008 között született novelláját válogatta Ádám és feleségei címû kötetébe. Tanulságos témák váltakoznak a könyv lapjain, s valamennyinek egyöntetû sajátossága, hogy érvényes
erkölcsi mondanivalót sugároz. A Bíró-novellák
anekdotázó, mesélõ stílusa egyértelmûen alkalmas
arra, hogy a jó erkölcs mindenhatóságát és örök érvényét a változatosan sokszínû témakörnyezetû írások felmutassák-sugallják.
A különféle társadalmak különféle korú és egzisztenciájú egyedei életének epizódjait filozofikusan
elemzõ, olykor „csupán” szimpla valóságában bemutató író munkájával szembesülve minden esetben
megállapítható a humánum kétségtelen jelenléte. A
gondolati kibontásban – történjen a cselekmény hétköznapi forgatagban, háborús veszélyben, fiatalabb
vagy idõsebb emberrel – a szerzõ bölcsessége a realitáson túli tanulságokat állítja a figyelem középpontjába. Bíró András történetszövése annyiban mutat túl
a hétköznapi élet szokványain, amennyiben érzelmi
indulatokat dúsít, ugyanakkor szelíd-jóságos adomázó módjára alakítja az olvasók értelmét-érzelmét.
Rengetegen írnak napjainkban szépirodalmi szándékkal, ám a próbálkozók mennyiségéhez képest elenyészõ a valóban értékes kisprózai mûvek száma.
Az igazi mûvész legfõbb ismérve, hogy értéket teremt és értéket ment e teremtés által, amennyiben
továbbviszi azt az õseredeti motívumot, ami minden
rendes embert egyöntetûen kell hogy irányítson-ösztönözzön, jellemezzen. Ami nem más, mint maga a
tisztességes-becsületes élet, az emberi kapcsolatokban kiteljesedõ szeretet szivárványos napsütése. Az
az emberi lényeg, amirõl akkor is tudunk, ha éppen

esik az esõ, mert érvényes közhely: a felhõk mögött
mindig süt a Nap. Ugyanis az erkölcsös élet Napja
belõlünk, emberekbõl kell hogy sugározzon. Valahol úgy fogalmaztam: a szívünkbõl süt a Nap. S kifejezõdik például abban, ahogy egy tekintet melegíteni képes a másik embert.
A kilencvenedik életévén túl is alkotó Bíró András novelláinak stilisztikai elemei egyszerûek, kétségbevonhatatlan létjogosultsága van a hétköznapokban megszokott szavaknak, mondatoknak, azaz
kifejezéseknek, hiszen csak az érthetõ nyelvezettel
elõadott történetek találnak megértésre. Hogy aztán
ezen a nyelvi kereten belül miként szövi a cselekményt, a gondolatokat, dialógusokat, az már a mûvészre jellemzõ képességek öntörvényû titka.
A kötetet indító, Esetem az uralkodóval címû novella tulajdonképpen egyetlen dulakodásba fulladó gyerekcsínyre épül. Mihály királykával verekszik meg a fõhõs egy csúzliért. Kitûnõ jellemrajz vonul végig ezen a novellán is, mint a Bíró-novellákon általában. A történelmi tudás és szemlélet csupán keretet biztosít az írói fantázia számára, hogy
abba remek lélekrajzi elemeket helyezzen, mintegy
mozaikszerûen kidomborítva a szereplõk mozgásmotívumait, vagy az azokat kiváltó szellemi karakterüket. Gyermekálmok sorakoznak fel a kötet elején, legyen a vágy „tárgya” akár csak egy medvebocs. Egy tragikus sorsú nyúl esetét kezdõ mondata olyan szimbólumot állít elénk, hogy ez a kifejezés-mód egyenesen költõi kép: „Láthatatlan dunyháját most gyömöszöli be a házak közti utcákba és
terekbe a nyár.” Másutt nem találkoztam a kánikula ennyire szuggesztív megjelenítésével. Bíró András nagyszerû regényei, visszaemlékezései mellett
verseket is ír. Pályáját a Baumgarten-ösztöndíjat
eredményezõ verseskötetével kezdte, amit – a soFolytatás a 11. oldalon
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MI - HOL - MIKOR?
Kulturális kaleidoszkóp
Alsó-Ausztria
L. Garnier, And Then, One Thousand Years
of Peace, modern tánc – St. Pölten, Festspielhaus, Großer Saal; márc. 15.
MAU Company: The Crimson House, tánc
– St. Pölten, Festspielhaus, Großer Saal;
márc. 28.
Quatuor Ebène, hangverseny – St. Pölten,
Festspielhaus, Kleiner Saal; ápr. 3.
Ludwig van Beethoven, hangverseny – St.
Pölten, Festspielhaus, Großer Saal; márc. 17.
Mojca Erdmann - Felix MendelssohnBartholdy, hangverseny – St. Pölten, Festspielhaus, Kleiner Saal; ápr. 7.
„Pelléas et Mélisande“: Claude Debussy,
Arnold Schönberg, hangverseny – St. Pölten,
Festspielhaus, Großer Saal; máj. 26.
Pjotr Iljics Csajkovszkij, Ottorino Respighi,
Camille Saint-Saëns - egy koncert, hangverseny – St. Pölten, Festspielhaus, Großer
Saal; ápr. 10.
A. Bartis, Meine Mutter, Kleopatra, színmû
– St. Pölten, Landestheater, Großes Haus;
márc. 29., ápr. 4., 5., 9., 10.
Geschichten aus dem Horváth-Land, polgárok mint színészek, színmû – St.Pölten,
Landestheater, Theaterwerkstatt; máj. 8.,13.
A. Lindgren, Pippi Langstrumpf, gyermekprogram, színmû – St.Pölten, Landestheater, Großes Haus; márc. 15., 21., 22.,
ápr. 11., 12., 26.
hic et nunc: modern mûvészet és jelentõs
helyszínek, kiállítás – Klosterneuburg, Stift;
ápr. 25. - nov. 16.
Kereszt, gyûrû & infula, 900 éves a klosterneuburgi apátság, kiállítás – Klosterneuburg,
Stift; febr. 14. – dec. 31.
A dolgok lelke. Raffael Rheinsberg, kiállítás – Stein, Kunstraum; 2014 márc. 2-ig
Lesen macht Spass!: „Der Maulwurf
Grabowski”, „Der verliebte Koch”,
„Heinzelmann” oder „Jakob & das Rote
Buch” und viele mehr, olvasóprojekt és kiállítás – Krems, Karikaturmuseum; 2014.
márc. 23-ig
Redoute, bál – Baden, Casino; márc. 3.
Bécs
P. I. Csajkovszkij, A hattyúk tava, koreográfia: Rudolf Nurejew, Marius Petipa, Lew
Iwanow, balett – Staatsoper; márc. 16., 18.,
20., 21., 28., ápr. 6., 13., 26.
G. Puccini, La Bohème, opera – Staatsoper;
márc. 19., 22., 26., 29.
G. Donizetti, L’elisir d’amore, opera –
Staatsoper; márc. 3., 6., 9.
W. A. Mozart, La clemenza di Tito, opera –
Kammeroper; ápr. 15., 20., 23., 25., 27., 30.,
máj. 4., 8., 10.
S. Sinclair, A. McCarten, Ladies Night, vígjáték – Kammerspiele; márc. 10–13., 26., 27.
Agatha Christie, Die Mausefalle, színmû –
Kammerspiele; márc. 1–4., 24., 25., ápr. 7–
9., 16., 17., 19–21., máj. 2–6., 22–27., jún. 10–
15., 20–24.
Feuerseele – Sie kämpfte für den Frieden
– Hommage zum 100jährigen Todestag von
Bertha von Suttner, színmû – Parlament;
márc. 13. (további információ: http://
www.sesslerverlag.at/theater/aktuelles/newsanzeige/artikel/feuerseele-sie-kaempfte-fuerden-frieden/)
Az emberi méltóság, kiállítás – MUSA
Museum Startgalerie Artothek, Felderstraße
6–8; márc. 24. – máj. 31.
Világvége. Zsidó élet és halál az Elsõ Világháborúban, kiállítás – Jüdisches Museum;
ápr. 2. – szept.14.
Az Albertina alapitása, a kiállításon Albrecht Dürer mezei nyúla is látható lesz sok
más mestermûvel, kiállítás – Albertina; márc.
14. –jún. 29.
Peter Carl Fabergé, kiállítás – Kunsthistorisches Museum; febr. 18. – máj. 18.
Orchideák, kiállítás – Naturhistorisches
Museum; ápr. 21-ig
Üzlet a halállal – mi felelõsséget viselünk
az élõvilágért, kiállítás – Naturhistorisches
Museum; ápr. 21-ig
Kernölamazonen, kabaré – CasaNova; febr.
28.
BonbonBall 2014 – Wiener Konzerthaus;
febr. 28.
Jogászbál – Hofburg; márc. 1.
Bécsi cipõkészítõ bál – Colosseum XXI; ápr.
26.

Vienna International Spring Ball, bál –
Hofburg; máj. 10.
Concordia Ball, bál – Rathaus; jún. 13.
Burgenland
Liszt Fesztivál, hangversenyek – Raiding;
márc. 20–23.
Nina Proll & Trio de Salón, koncert –
Eisenstadt, Kulturzentrum; ápr. 3.
Alegre Correa, Paula Santoro & Band, koncert – Eisenstadt, Kulturzentrum; ápr.5.
J. Guitton, Zuviel Liebe, vígjáték – Oberschützen, Kulturzentrum; febr. 21., Mattersburg, Kulturzentrum; febr. 22.
«who are you», kiállítás – Mattersburg,
Kulturzentrum; febr.17. – márc. 21.
Tavaszi soirée, bál – Neudörfl, Martinihof;
ápr. 30.
Felsõ-Ausztria
C. Orff, Carmina Burana, táncszínház – Linz,
Landestheater, Großer Saal; márc. 6., 8., 15.,
27., ápr. 20., máj. 1., 3., 9., 26.
H. Ibsen, Die Wildente, színmû – Linz,
Kammerspiele; ápr. 5., 9., 25., 28., máj. 9.,
18., 19., 24., 27., 28., jún. 7., 13., 14., 28.
100% Linz, városi kaleidoszkóp, kiállítás –
Linz, Nordico Stadtmuseum; dec. 30-ig
Orchideák - a természet fantáziája, kiállítás
– Linz, Botanischer Garten, Gewächshäuser;
márc. 9-ig
Rendõrbál, bál – Linz, Brucknerhaus; márc. 3.
Karintia
G. F. Händel, Giulio Cesare in Egitto, opera
– Klagenfurt, Stadttheater; febr. 6., 8., 11., 20.,
26., 28., márc. 5., 7., 19., 22., 28.
Villa Lobos Trio, hangverseny – Klagenfurt,
Konzerthaus, Mozart Saal; márc. 27.
Redoute Romantik, bál – Klagenfurt, Konzerthaus; febr. 15.
Salzburg
K. Saariaho, Emilie, opera – Salzburg,
Landestheater; máj. 24., 28., jún. 5., 10.
Háború, trauma, mûvészet, kiállítás – Salzburg, Salzburg Museum; máj. 9. – szept. 28.
Vöröskereszt-bál – Salzburg, Congress;
márc.1.
Stájerország
Nemzetközi Táncgála, modern tánc – Graz,
Oper; máj. 10.
W. A. Mozart, A varázsfuvola, opera – Graz,
Oper; márc. 9., 15., 22., 27., máj. 14
Az istenek otthonai, kiállítás – Graz, Graz
Museum; 2014. márc. 17.
Almavirágünnep, vegyesprogram – Puch;
ápr. 27.
Egy velencei éj, bál – Irdning, Schloss
Pichlarn; márc. 1.
Il Ballo di Casanova, bál – Graz, Congress ;
márc. 1.
Kastélybál – Pöllau, Schloss, Großer
Freskensaal; márc. 3.
Tirol
Vágy 3D, kiállítás – Innsbruck, Museum im
Zeughaus; máj. 23. – nov.23.
Április 1914, kiállítás – Innsbruck,
Kaiserjägermuseum; ápr. 4. – nov.30.
Over20, farsangi bál – Kramsach, Volksspielhaus; márc. 1.
Vorarlberg
G. F. Händel, Alcin, opera – Bregenz,
Landestheater; márc. 28., ápr. 2., 8., 12., máj.
2., 8., 18.
Helyõrségi bál,– Bludesch, Walgaukaserne;
febr. 7.
Európa ajánlat
„Jewels” by George Balanchine, smaragd:
Gabriel Fauré, rubin: Igor Stravinsky és gyémánt: Pjotr Iljics Csajkovszkij, balett – Teatro
alla Scala, Miláno, Via Filodrammatici 2, Olaszország; márc. 9., 12., 15., 29., ápr. 3., 4.
Öt kontinens egy ajánlat
J. Massenet, Manon, koreográfia: Kenneth
MacMillan, balett - Joan Sutherland Theatre,
Sydney Opera House, Sydney, Új-Dél-Wales, Ausztrália; ápr. 3–5., 7–12., 14–17., 19.,
22., 23.
Válogatta HOMONNAY LEA
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Magyar Odisszeusz
A 80 éves Kabdebó Tamás köszöntése
Balassi és Zrínyi korában még õk voltak a
mainstream, ma már azonban mintha a szabályt
erõsítõ kivételnek számítanának azok az írók,
akik az életbõl csinálnak irodalmat. Nem a kényszeres önéletrajzírókra utalok ezúttal, hanem
azokra az alkotókra, akik a másodkézbõl hallott történeteket, a kívülállóként, vagy mellékszereplõként megtapasztalt élményeket is képesek irodalmi alkotássá desztillálni. S ha az efféle alkatú alkotót változatos, élménydús életúttal áldja (esetenként: veri) meg a sors, az – a
szükséges tehetséggel társulva persze – lehetõséget teremt egy izgalmas és értékes író életmû
létrejöttéhez.
Kabdebó Tamás, aki február 5-én ünnepli
nyolcvanadik születésnapját, azok közé tartozik,
akiknek sikerült gazdag és változatos életmûre
váltaniok a tehetség, a karakter és az élményanyag együttállásában rejlõ lehetõséget. Az életút pedig (írhatnánk akár Életútként is, nagy kezdõbetûvel, utalásként Kabdebó önéletrajzi regényére) bõséggel szolgál megírásra érdemes
eseményekkel. Az édesanya korai elvesztése, az
ötvenes években fojtó légkörében megélt kamaszévek, az egyetemistaként megélt bebörtönöztetés, valamint az apával megélt gyermekkori horgászkalandok, a bajai gyermekévek jellegzetes figurái, az úszóbajnokságokon és a budapesti lányok körében elért sikerek mind-mind
visszatérnek a kabdebói életmû opusaiban, az
önéletrajzibb jellegû írásokban, vagy valamely
novella- vagy regényszereplõ történetében. Az
irodalommá formálódó életanyag sarkcsillaga
pedig a fiatal egyetemistaként megélt 1956-os
forradalom. Ám ami utána következett, az több
íróember tollára is elegendõ élménnyel szolgál:
a Kabdebó oly sok nemzedéktársa által is megélt emigráció mellett olyan egyedi sorsfordulatok sorozata, amely a szerzõt Rómán, Manchesteren, Londonon, majd Guyanán keresztül vezette egészen jelenlegi lakóhelyéig, Írországig.

S hogy az elsõ közlését hatvanöt (!) éve jegyzõ Kabdebó Tamás jóvoltából milyen mûvekké
átlényegülve gazdagította irodalmunkat ez az
életút? A kabdebói opus eleddig több, mint
negyven kötetet számol – az Érettségi címû,
1971-ben megjelent elsõ regényt, a Kétszívû,
angol és magyar nyelvû elsõ versgyûjteményt és
a Magyar Odisszeuszok elbeszélõi debütálást
követõen még elbeszélések, regények, versek,
mûfordítások, esszék és tanulmányok sokaságát vonultatja föl. Köztük a Minden idõk címû
ötvenhatos regényt, az 1848-49-es szabadságharc egyik kevéssé ismert történetét felelevenítõ Blackwell küldetése címû kisregényt. Aztán
az író képzõmûvészeti vonzalmait kultúrtörténeti krimi formájában kifejezõ Giorgione nyomában címû regényt, vagy éppen a Tariménes
utazásai a múltban, a jelenben, a túlvilágon címû
novellagyûjteményt, amelybõl nyilvánvaló válik,
hogy Kabdebó Tamás úgy szereti Írhont, hogy
soha el nem feledheti Baját. Az életmû spektrumának színei között találhatjuk még kiváló
magyar költõk remekbeszabott angol nyelvû
tolmácsolását éppúgy, mint ír poéták mûveinek
magyar fordítását. Vagy – a legutóbbi évek termésébõl szemezgetve – a Róma ír szemmel
címû, angolul írott regényt és A Duna-úszó címû
kisregényt, amely egyszerre az életszeretet prózában írott himnusza és óda a rajongott folyamhoz, mindemellett kistestvére annak a fõ mûnek, amelynek révén minden bizonnyal az eljövendõ korok irodalomtörténeteinek lapjaira is
beírta magát Kabdebó Tamás.
A kabdebói opus legfõbb ékköve ugyanis a
Danubius Danubia. A terjedelmét, valamint a
benne feldolgozott tudásanyagot és az általa
megelevenített történelmi idõszakokat tekintve is monumentális folyamregény-trilógia egy
ötvenhatos emigráns életútját, valamint családja különféle generációinak történetét bemutatva válik az egész Duna-vidék enciklopédikus

HULLÁMZÓ BALATON TETEJÉN
Nehéz az osztrák tavak festõiségével versenyezni, de a Balatonnak megvan a maga Pannon bája, és – különben is – oly sokunknak fûzõdik e nagy magyar tóhoz kellemes nyári élménye. „A Balaton egyéni és nemzeti nosztalgia” – írja Gergely András történész a könyv
ajánlásában. A magyar tenger mitológiája kétszáz éves, szépségét a 19. században fedezték
fel. A kötet elsõ felében Kovács Emõke e felfedezés korának a Balatonját mutatja be, tudományos igénnyel. A második rész lokálpatrióta
szellemû mozaik. Kovács Emõke a siófoki városi könyvtár és regionális kutatóintézet igazgatója, a tó legmozgalmasabb városában él, ismeri a nagy víz arcát nyáron és télen.
Kik fedezték fel a Balaton szépségét és
jelentõségét? Írók, festõk, külföldi utazók. Voltak olyan gyakorlatias szakemberek is, akik ki
akarták szárítani. Nagy kár lett volna érte. S
költészetünk sok szép Balaton-verssel lenne szegényebb. A kufsteini rabsága után Bécsbe költözött Batsányi Jánost 1798-ban elbûvölte a tó,
„a tók királyaként” üdvözölte. Balatonfüred
különösen ihletõen hatott a poétákra. Berzsenyi Dániel az ottani gyógykút vizét énekelte meg
1821 táján, a hozzá érzelmi szálakkal fûzõdõ,
teltkarcsú költõnõ, Dukai Takách Judit a „hullámokkal játszadozó” Balatont. És még csak
utánuk következtek a nagy romantikusok, mint
Kisfaludy Sándor és Vörösmarty Mihály. Garay
János már a Kisfaludy nevét viselõ gõzhajón
utazva élvezte a tó szépségét, Isten örömében
földrecseppent könnyeként verselt róla.
A reformkorban lett a Balaton-part divatos üdülõhely. A fürdõkultúra gyorsan gazdagodott. Kovács Emõke rendkívül érdekes anyagot kutatott fel a gõzhajózásról, a yachtklubról,
Blaha Lujza „Olyan nincs” nevû vitorlásáról,
melynek fedélzetén a színmûvésznõ jókora vihart is átélt.
Mária Terézia a Ratio Educationis rendeletében még tiltotta a tóban való fürdõzést, ezért
keltett feltûnést, hogy az „árvízi hajós”, báró
Wesselényi Miklós 1875-ben átúszta a tihanyi
öblöt. Egy ideig még várni kellett a Balaton-átúszó versenyekre Füred és Siófok között.
A déli part éke Siófok lett, ahol 1871-ben
nyílt meg az elsõ fürdõház nyolcvan kabinnal,
százszemélyes társalgóval. A könyv második
részét képezõ mozaik egyik esszéje a Kisfaludy
gõzhajóról szól, melynek a termét Széchenyiné
Seiler Crescence osztrák grófnõ ízlése szerint
alakították ki, fehér és arany burkolattal, ma-

hagóni oszlopokkal, tükrökkel. Szó esik még az
elsõ Kossuth-szoborról, amit Siómaros hazafias polgárai emeltek, téli tómenti hangulatokról,
és a híres Belházy Bimbirõl, aki az 1920-as években férfiakat is maga mögé utasított a tóátúszó
versenyeken. Képet kapunk Wessie és Ossie családok nyári összeborulásáról, továbbá a Kádárkorszak idegenforgalmi Zimmer frei lehetõségeirõl. S természetesen megemlékezik a szerzõ
Kálmán Imre operettkirályról, Siófok nagy szülöttérõl, kinek a hangulatos emlékmúzeumát
érdemes meglátogatni.
Lehet, hogy sokan már a Földközi-tengert
vagy az Adriát preferáljuk a Balaton helyett, de
ez a gazdagon illusztrált, érdekes könyv visszahív bennünket a magyar tengerhez.
Kovács Emõke: A régi idõk Balatonja. Széphalom
Könyvmûhely, 2013, 190 old.

SÁRKÖZI MÁTYÁS

Sorstükrözõ rövidprózák
Folytatás a 10. oldalról

kak által ismert politikai okból kissé megkésve –
több verseskötete követett.
A vállalkozásait kimódoltan építõ fodrász, Piorik
végül saját sírkövének faragásakor hal bele telhetetlenségébe. A címadó novella, az Ádám és feleségei
szinte a kommersz regény bestsellereinek hangulatát idézve számol be egy férfi különféle korosztályú
és társadalmi helyzetû nõkhöz fûzõdõ viszonyáról.
A Tõkések voltunk egykoron címû novella szinte a
mostani korszak vállalkozói légkörét hozza, a
rákászatból pénzt szerzõ fiúk története a múlt század közepéhez közelítve játszódik, s újabb bizonyítéka annak, hogy a történelem idõnként ismétli önmagát. Mosolyogtató humor bujkál a Hétpróbás
menyasszony és a Szerelem ötér’ címû novellák
hátterében. Ezek ellentéte a Libák és a Három méter címûek drámai feszültsége. A Mérnökségem története és a Menedék a II. világháború egyébként
borzalmas infernójából tálal végül is kedvezõen záródó epizódokat. A kulákokat méltatlanul elmarasztaló idõszakot idézi meg a Hét paraszt országa, a
dzsentri világot pedig a Fésûs Bandi.
A Türelmes Jób egy kényszerûségbõl lakókocsiban éldegélõ munkás-ember sorsába enged bepillantást. Galaktika címû novellájából arról értesülünk,
hogy a betegsége miatt halálraítélt Fickó kutya életét éppen a kivégzésére rendelt puskás ember menti meg. Ez a példa is igazolja a „bírói jellemzõket”:
megéltség, érzelmi átélés, reális ténytartalmak fel-

teljességû, egyúttal sodróan lendületes regényévé. A kortárs magyar irodalomban egyedülálló
remekmû azáltal válik nyelvhatárainkon túl is
érvényessé, hogy a XXI. századra érvényes módon fogalmazza újra a Duna-parti nemzetek érdekközösségének közel két évszázados eszméjét.
És ez az életmû most is gyarapodik: Kabdebó
Tamás néhány hete Dublinban több, mint száz érdeklõdõ elõtt mutatta be Brendan Kennelly-fordításkötetét, mindemellett a tavalyi év végén jelent meg a Danubius Danubia újabb kiadása –
ezúttal angolul is, megnyitva a nyelvi kapukat a
világirodalom felé e magyarul írott remekmû elõtt.
Kabedbó Tamásnak pedig mi mást kívánhatnánk nyolcvanadik születésnapja alkalmából,
mint sok örömet az eddigiek okán, valamint jó
erõt, alkotókedvet és egészséget a folytatáshoz.
Éljen és írjon soká!
HAKLIK NORBERT

Facebook szonettek
Emigráns remény címmel Böröndi Lajos elsõ
könyve 1989-ben jelent meg, az Összefércelt világ pedig 2013-ban.
Tizenkét köteten keresztül – 2004-ben válogatott versek – ugyanazon mederben folynak a
gondolatok töretlenül. Böröndi Lajos lírai költõ a szó legnemesebb értelmében, létalapja a
szerelem; fõalakként két ember áll, szentesítve
a kapcsolatokat ember és ember, ember és természet, kérdés és válasz, hit és tudat között.
Kötetein keresztül nem a minõség változása,
inkább más fajta minõség okoz változást ahogyan sûrûsödnek az értékek, akként. Ez teszi az
önkifejezést újszerûvé.
Múltja jelenére fûzve, ahogy telnek a költõ
napjai úgy kíséri éber figyelemmel eme változást, hogy az anyagot mint aranymosó szitálja át
s ami fennakad a lélek rostáján, feldolgozhassa.
Színek és szerelem, illatok szagok s a gyermekkor megannyi varázsa elevenül vissza.

Évszakok változása és megannyi kolorális látomás. De itt az objektív valóság is: súlyos tragédiák, melyek nemzetünk polgárait szellemileg,
fizikailag kizsigerelték. Böröndi Lajos errõl is szól
felelõsséggel, költõi fokon – szinte azt írtam; politizál. De hát a költõnél nem arról van szó, pusztán a ránk mért, akár ha általunk okozott bûnök
belsõ indítékait próbálja megérteni, megértetni.
Összefércelt világ. Kiváló kezdete, címe a
kötetnek. Összefércelt világ – igen,a huszadik
századvég s a ma, amit megélt s megél a költõ:
ellentmondások sorozata bomlasztja a létet s
hogy még mindig talpunkon állunk, annak az a
titka, hogy kétségbeesetten javítgatjuk felfeslõ
világunk szövetét.
Összegzésként: a szerzõ számára a szerelem,
a szeretet oly fontos mint a levegõ és ez kapcsolódási pontja az élet teljességének – ez a
nullakilométerkõ, ahonnan az utak elindulnak.
S. CSOMA JÁNOS

Történeti nyomkeresés
Szerény, zsebben hordható, de annál érdekfeszítõbb könyvvel lepte meg Csallóközi Zoltán a
történelmi múlt iránt érdeklõdõket, de még a vele
szemben közömbös olvasó közönséget is 157 oldalon. Amikor a szokványos úton és írott források alapján boncolgatják a múlt eseményeit a
történészek, hogy lehetõleg hiteles képet kapjunk
emberekrõl és eseményekrõl, Csallóközi Zoltán
a filmdokumentáció után emlékmûvek, szobrok
sorsának feljegyzésével tárja fel a magyar kortörténet fordulóit, amik természetszerûen, vagy
kényszerûen inkább a jelenlegi országhatárokon
túlra mutatnak, ott játszódtak le. Elsõ látásra
meglepõ, miért éppen a szobrok felõl, rajtuk keresztül tájékoztat arról, egyrészt mit kívánnak
kifejezni, megörökíteni a történeti vetületû emlékmûvek, másrészt sorsuk (megõrzésük, eltávolításuk) alakulásán keresztül mutatja be a mindenkori uralkodó hatalmi viszonyokat.
A szobrok egy része nem áll (eredeti helyén),
szerencsés fordulattal sikerült többet (elrejtéssel megmenteni a pusztulástól, vagy éppenséggel hû másolatot készíteni róluk. Egyfajta számvillantása a valós történelembõl, és kivétel nélkül
mindig – humánum. A Kopóhûség Mátyás király
korába, a reneszánszba vezet vissza, s ennek érdi vonatkozása is van, hiszen a Kutyavár volt akkoriban
Hunyadi Mátyás kopóinak lakhelye.
A Képzelt riport a Mesterrel címû írás. Krúdy Gyulát, a XIX-XX. század fordulójának napjainkig hatoló érvénnyel dolgozó, rendkívül termékeny elbeszélõjét idézi meg. Krúdy több mint hatvan regényt és
mintegy háromezer elbeszélést írt négy színmûve és
több mint ezer cikke mellett. Romantikus-impresszionista stílusjegyeket tartalmazó mûvészetét realista látásmóddal ötvözte. Bíró András fõhõse ebben
az írásában – egyetlen napra – az író figyelõ társává
szegõdött, annak vendégeként, hogy lapjában beszámoljon róla, miként él, dolgozik, alkot a Mester. De
nemcsak az alkotó ember megidézése ez a történet,
hanem alkalmat teremt arra is, hogy beleszippanthassunk a múlt század eleji vendéglátóhelyek légkörébe, mintegy képletes gasztronómiai élvezetet is
kínál ez az elbeszélés.
A kötet borítóján Zórád Ernõ, a neves képregényrajzoló grafikáiból készült montázs látható. Méltatlan lett volna Bíró András novelláit a fiókban felejteni, mert életképes alkotások. (Hungarovox Kiadó, Budapest, 2013)
ZSIRAI LÁSZLÓ

adás: mi maradt meg 2012-ig és – történeti országrészekként tagolva – hol lelhetõk az egyes
alkotások. Csallóközi Zoltán 60 képpel és azok
leírásával dokumentálja mondanivalóját, ami a
tényfeltárás objektivitása ellenére csodálkozásra, ha nem borzadályra készteti az olvasót: ennyi
minden megesett, megeshetett velünk, ennyire
képes a szellemi-politikai erõszak a múlt eltüntetésében, deformálásában? Igen! És mégis eltörpül mindez amellett ami elpusztult, jóvátehetetlenül elveszett emberéletben, anyagi és szellemi javakban. Pál apostol arra intett, nem attól
kell félni, aki a testet, hanem a lelket pusztítja el.
Az anyagi veszteségek pótolhatók, a lélektani pusztítások aligha; legfeljebb évtizedek regenerálódása következtében heverhetõk ki a traumák. Ennek viszont nem a felejtés, hanem a
feltárás gyógyító módszere. Csallóközi Zoltán
ehhez nyújt fájdalmas, de ösztönzõ kalauzt, amit
követni érdemes.
Csallóközi Zoltán: Magyarok 60 emlékmûve. Szoborsorsok a Kárpát-medencében 60 képpel és ezek
leírásával. Kráter, Pomáz, 2013, 157 old.

JELEN SZÁMUNK KÉPEI
Zeisel Magda legújabb alkotásait összehasonlítva korábbi énjével legjelentõsebb elmozdulásként az „állókép”-bõl a „mozgókép”-be
való átmenet tûnik fel leginkább. Már tíz évvel
ezelõtt megtette ez irányba a lépéseket: a tánc
figuratív (de még akkor egysíkú) kivetítésével
sikerült sajátságos stílusban megjelenítenie
mondanivalóját. A tánc, mint fõtéma változatlanul megmaradt, sõt, kimondottan érdeklõdése középpontjába került, igaz, mostanában csupa híres táncost örökít meg, amely a rajz és fényképészet ötvözete. A térhatás lenyûgözõ, mert
minden mozgásban van, amit bizonyos elmosódással érzékeltet.
Tánc, fény, geometria, kollázs térbelisége egészen újszerû technika alkalmazására vall. Nagyformátumú, 16 m hosszú Impulzus-tánc sorozatát úgy tekinti – és erre rá lehet bólintani –
hosszú keresés, kísérletezés után most megtalálta igazi alkotói énjét.
Míg korábban a puszta megélhetés, fia nevelése kötötte le, ma eljutott odáig, hogy nyugdíjasként csak a mûvészetnek élhet.
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Szemléletváltás a társadalomban és az oktatásban
A XXI. század egyik legnagyobb kihívása, hogy a tudományok sokágú, gyors fejlõdésével párhuzamosan
nem történik meg az adott tudományterület rendszerbe illesztése. A másik, hogy kevésbé fordítanak gondot a már ismert fogalmak tartalmi újraértelmezésére, azok használatának, jelentésváltozatainak magyarázatára, esetleg indoklására.
Réthy Endréné 2013 tavaszán megjelent új könyve
kiváló bizonyítéka a pedagógiai rendszerben való gondolkodás szükségességének s annak, hogy a közoktatás megújítása, megújulása nem tud megvalósulni a
tanulási-tanítási folyamat komplex szakmai eszközrendszere, maga a pedagógiai rendszer újragondolása nélkül.
Réthy Endréné könyvében megalkotta az inkluzív
pedagógia rendszerét. Az inkluzív pedagógiai rendszer
bevezetését szükségessé teszi:
a harmadik évezredben a kultúrák egymásra hatásának folyamatában bekövetkezett bizonytalanság
(16.o.); a téves prekoncepció felerõsödése az etikai
bizonytalanság következtében; a pozitív viselkedésminták hiánya; az elõítéletes gondolkodás, attitûd
mély gyökerezése a harmadik évezred társadalmában
is; a másság különféle értelmezése helyett a szemléletváltás szükségessége.
A szerzõ pontos eligazodást nyújt az esélyegyenlõség okairól az iskolai megjelenési formákban, a gyógypedagógia intézményrendszerének kialakulásában,
irányzataiban, az új utak keresésében. A hangsúlyváltás fõ jellemzõit a következõkben látja:
a terminológia fejlõdésében, a kompetenciahatárok
kiszélesedésében; a pedagógia, a terápiás és rehabilitációs tudás és gyakorlat gazdagodásában; a diagnosztikai rendszer finomodásában, a kvalitatív módszerek,
a fejlesztõ tevékenység elõtérbe kerülésében; a prevenció, a korai fejlesztés érvényesítésében a gyakorlatban; az integráció, inkluzíó koncepciójának, szemléletének elfogadásában, a gyógypedagógus-képzés
átalakításban.
Az ötödik fejezetben fejti ki a szerzõ az inkluzív pedagógia koncepcióját. Roppant izgalmas a szerzõ okkeresése az integráció és inkluzió fogalmak értelmezésében a nemzetközi kutatási fejlemények megismertetésén keresztül. Elõjáróban megállapítja: „Keveset
tudunk még mindig a hatékony integráció legfontosabb eszközérõl, az inkluzív iskoláról, az inkluzió didaktikai alapvetéseirõl, a hozzá vezetõ útról, feltételrendszerérõl.” (48.o.) Alapvetõen fontos a fogalmak
változásának ismerete. A „fogyatékos” elnevezés helyett fogyatékkal élõt használunk, s a speciális nevelési szükségletû személyek megjelölés elsõsorban a különleges bánásmód szükségességére utal.
Hazánkban az integráció, az integrált fejlesztés,
integratív oktatás és inkluzió fogalmát felváltva használják. Az inkluzió ma még egy jövõben megvalósuló vízió, az integráció teljes megvalósulásának magas foka. Az integráció tág értelmezése a „szociális integrációt” jelentette a kisebbségi diszkrimináció elleni fellépés keretei között elõször az USA-ban, majd
késõbb a szülõi szervezetek fellépésének következménye, ahogy a nemzetközi dokumentumok hangsúlyozzák: a fogyatékos embernek joga van úgy élni, tanulni, mint a nem fogyatékosnak.
Tehát az integráció oktatásszervezési lehetõség,
mely feltételezi a „normál” pedagógia és a gyógypedagógia szoros együttmûködését. Az integrált nevelés
feltételezi az együttnevelést, az általános képzést kiegészítve gyógypedagógiai, korrekciós, terápiás, ápolási foglalkozásokkal. Rendkívül figyelemre méltó a
szerzõ azon megállapítása, hogy a koncepció kialakulása részben társadalmi igénybõl, másrészt a gyógypedagógiai oktatás hatékonyságába vetett hit megrendülésébõl, illetve az általános pedagógiai hatásrendszer
differenciálódásából következett be.
Társadalmi igény, hogy az iskola pedagógiai eljárásai adekvátak legyenek az egyes tanulók sajátosságaihoz. A tradicionális gyógypedagógia fõ fogyatékossága a fogyatékosság szerinti homogén csoportokban történõ oktatás-nevelés. A szemléletváltás
szükségszerûsége az új filozófia. „Teljesen normális”,
hogy különbözõek vagyunk. „A másság akceptálása,
megértése, teljes elfogadása az esélyigazságosság kontextusában válik fontossá.” (52.o.) A koncepció lényege, hogy nem a hiányra, problémára koncentrál, hanem a speciális nevelési szükségletre. Az új filozófia a
személyt a maga teljességében vizsgálja. A pszichikus
fejlõdés forrása a szociális világban van, de a fejlõdés
forrása a tanulásban.
Az integráció alapelve: az iskola mindenkié. Ebbõl
fakadóan a feladat egy gyermekközpontú, humánus,
demokratikus, szolidáris, életszerû, felelõs iskola megteremtése. Az integráció fokozatai között az alapvetõ
különbség, hogy a fogadó iskola elsõsorban elfogadja
a beilleszkedést; a befogadó iskola pedig megváltozik,
hatékonnyá igyekszik válni minden gyermek számára. Az inkluzív (befogadó) nevelés megvalósulása feltételezi az inkluzív társadalmat. Ezzel kapcsolatos felhívásokat már húsz évvel ezelõtt (1994. június 7 -10.)
megfogalmazta az UNESCO salamancai kongresszusán.
Az inkluzív iskola befogadó jellege feltételezi a

pedagógusok ez irányú felkészültségét, a tanítási
programok, a szervezési formák, a tárgyi feltételek biztosítottságát. Csak ezek megléte teszi lehetõvé, hogy
alkalmazkodni tudjon a gyermekek különbözõ személyiségjegyeihez, tanulási stílusához, üteméhez. Az
inkluzív iskola minõségi ismérvei az alábbiakban foglalhatók össze:
minden egyes gyermek számára segítséget nyújt; a
személyiség megismerésénél a nyereségekre orientál;
heterogén összetételû osztályokkal dolgoznak, az alapvetõ didaktikai szabály a kooperáció; az inkluzív didaktika általános, nem zár ki senkit az oktatásból; legfõbb módszere reflektív tanulást elõsegítõ felfedezés,
kreativitás, kooperációs eljárások; a differenciált oktatás gazdag változatait képes realizálni; meleg, elfogadó légkört biztosít; a tanárok és a segítõ szakemberek (pszichológus, terapeuta, gyógytornász, logopédus, orvos, stb.) hatékony együttmûködése, egymás
támogatása.
A kötet kiválóan, egyedülállóan foglalja össze az
integrációt segítõ programokat, a paradigmaváltás
szükségességének új szempontjait a pedagógiai – diagnosztikai eljárások területén; a kvalitatív eljárások
alkalmazásának - esettanulmány, pedagógiai etnográfia, akciókutatás, biográfiai-élettörténeti vizsgálatok,
ikonográfiai elemzések – megnövekedett jelentõségét.
(73.o.)
Gyógypedagógia és/vagy inkluzív pedagógia? – teszi fel a „provokatív” kérdést a szerzõ. A kérdés tudományos megválaszolására Réthy Endréné sorra veszi
azokat a XVIII-XX. századi törekvéseket – Grundtvig,
Tolsztoj, reformpedagógiai képviselõk -, amelyek koncepciójában döntõ módon érvényesült a befogadás.
A gyógypedagógia legalapvetõbb bírálója, Vigotszkij
hangsúlyozza, hogy az organikus fogyatékosság megváltoztatja a gyermek viszonyát a világhoz. Tehát
nincs különálló pedagógiája a „gyermekkori fogyatékosságnak”, mert a fogyatékos gyermek nevelése
„csak az általános pedagógia egy fejezete”.(76.o.) Természetesen Vigotszkij nem a tanítás speciális eljárásainak szükségességét kérdõjelezi meg, hanem hangsúlyozza „nem a vakot kell nevelni, hanem elsõsorban a
gyermeket.” (77.o.) A fogyatékossággal terhelt gyermek ugyanis nem feltétlenül fogyatékos gyermek. Az
inkluzív gyógypedagógia filozófiája tehát az egyén
és a szociális környezete egységébõl kell, hogy kiinduljon. Ma Magyarországon nem lehetne vitatéma az a
tény, hogy a gyógypedagógia a neveléstudománynak
egyik diszciplinája.
Sajátos nevelésû igényû tanulók a tehetséges tanulók is? A tehetség kérdésköre a XX. század dilemmájának tûnik a tömegoktatás következtében. Ma vet fel
sok kérdést az együtt, vagy különtanítás problémaköre. Kísérletekkel bizonyított, hogy az átlagon felüli
képességekkel rendelkezõ egyénnek ugyanúgy kell
szorgalommal, kitartással, akaraterõvel rendelkeznie,
mint a kevéssé tehetségesnek. Az alkotás ugyanúgy
feltételezi a napi „gyötrelmeket” a mû megszületéséhez, mint a hétköznapi kötelesség teljesítése. A tehet-

séges tanulókkal kapcsolatosan ettõl függetlenül bõven van pedagógiai teendõje az iskolának. Az iskolán
kívül az iskolarendszer differenciáltsága, az iskolán
belül a tagozat, fakultáció, szakkörök mûködtetése.
Elõször találkozhatunk egy olyan nemzetközi kitekintéssel Réthy Endréné koncepciójában, mely az
utóbbi tíz év törekvéseit az integráció, inkluzió irányába tett sajátos lépéseit és gyakorlati megvalósítását
mutatja be a különbözõ országokban. Az Európai Unió
tagállamai közül Olaszországban a siker titka az individualizált oktatás, a fejlesztõ értékelés bevezetése.
Angliában a pedagógusképzés része az SNI-gyerekek
nevelésével kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismeretek tanulása. Ugyanakkor egyetértés született abban,
hogy nem az integrációtól vagy szegregációtól függ a
speciális nevelési igények kielégítése, hanem a minõségi iskolától. Németországban az elhatározott, elfogadott elveknek – rájuk jellemzõ módon a tartományi
különbség ellenére – megteremtik az integráció objektív és szubjektív feltételeit.
Franciaországban viszonylag magas a speciális iskolában szegregáltan járó tanulók száma. Finnországban, Svédországban a jól szervezettség, a feltételek
megteremtése magától értetõdõ. A fejezet tanulmányozását különösen ajánlom az oktatásüggyel valamilyen
érintkezésbe kerülõ, netán oktatásért felelõs hivatali
személy számára.
A tájékozódás lehetõsége rendkívül széles, így az
említetteken kívül alapvetõ ismeretekhez juthat az olvasó Dánia, Hollandia, Spanyolország, Norvégia, Románia, Japán, USA, Kanada, Brazília, India, Kína közoktatási rendszerének jellemzõiben. A szerzõ kiválóan összegzi az országokra jellemzõ oktatási reformokat, az integráció szakmai formáit, sajátos módjait, a
tanárképzést.
Réthy Endréné a magyarországi helyzetképet a statisztikák tükrében szemlélteti, ugyanakkor hangsúlyozza: „Sok még napjainkban is a formális, rideg integráció”, amely eleve gátja a hatékonyságnak.
(129.o.) Az objektív tárgyi és személyi feltételek megteremtése az elsõdleges feladat a hatékonyság megvalósulásához.
A könyv második részében a szerzõ valódi pedagógiai programot, nevelési-oktatási csomagot kínál a
pedagógusok és szakemberek számára. Az inkluzív
tanulási-tanítási program kidolgozásánál figyelembe
veendõ szempontokkal, az alapfogalmak értelmezésével, a tanulási-tanítási egység elrendezéséhez nyújt
segítséget. Kiváló elméleti alap és a gyakorlati minta
az SNI-tanulók tanulási motivációjának fejlesztési lehetõségeit tárgyaló fejezet a differenciált oktatási környezet, oktatási stratégiák, módszerek és eszközök
konkrét motivációs javaslataival, az empirikus vizsgálat eredményeinek szemléltetésével.
A szerzõ nagyon szemléletesen tárgyalja a teljesítmény-visszajelzés, az értékelés funkcióit, mint a motivációs támasz lehetõségeit. A követelményállítás, a
tanulási terv, a konstruktív kritika, a tevékenységkínálat, a tanulási játékok, a pozitív gondolkodás, a

nevelési konszenzus újragondolása és alkalmazása
nélkül semmilyen iskolában sincs paradigmaváltás.
Kiváló javaslat a pedagógusok felkészítésére összeállított programcsomag, mely a tanárképzés tartalmi
és módszertani szükségességét tárgyalja. Mindezt szervesen egészíti ki „ A jogi háttér garantálása” címû fejezet, mely eddig példátlan módon foglalja össze azokat
a jogforrásokat, amelyek az intézmények jogait és kötelezettségeit tartalmazzák, illetve melyek alapján az
iskola munkát végezni kell.
A törvényi, a jogszabályi garanciák csak egyik feltétele az inkluzív pedagógiai rendszer fejlesztéséhez,
bevezetéséhez. A szerzõ összefoglalta azokat a „lépéseket”, amelyeket az elõkészítõ, a fejlesztési és kipróbálási szakasz nem nélkülözhet. Összefoglalja a minõségbiztosítás feltételeit a fejlesztés folyamatában;
ismerteti az inkluzió pedagógiai rendszerének finanszírozási forrásait; bemutatja a fejlesztést támogató
informatikai felület feladatait; s mintát ad az
inkluzió pedagógiai rendszerének hatás- és beválásvizsgálatára.
A könyv egyedül álló összegzés. Nem nélkülözheti
sem a pedagógus, sem az oktatásüggyel foglalkozó
szakember. Tanulhatóságát, taníthatóságát a kiváló
tudós kiérlelt, rendszerszemléletû, mély tudással rendelkezõ lényeglátása garantálja.
Réthy Endréné: Befogadás, méltányosság, az inkluzív pedagógia rendszere. Comenius Oktató és Kiadó Kft. Pécs. 256 o.
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