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FRONTÁLIS TÁMADÁS AZ ORBÁN-KORMÁNY ELLEN
Kormányzati melléfogások is gerjesztik a tiltakozásokat

Alighogy lezajlottak az idei magyarországi – országgyûlési, európai parlamenti és önkormányzati – választások, amelyek mindegyikén a kormányzó Fidesz kétharmados többséggel gyõzött, és fáradt hívei megpihenhettek abban a tudatban, hogy békés, nyugodt,
építkezõ idõszak következik, Budapest utcáin több tízezer dühös tüntetõ jelent meg, követelve az Orbán-kormány távozását.
A választásokon kudarcot vallott baloldali ellenzék
pár fõsre fogyatkozott európai parlamenti delegációja ezzel egyidejûleg Brüsszelben kezdett precedens nélküli hecckampányba saját hazájának kormánya ellen.
Többek között azt is követelték, hogy az Európai Bizottság vonja meg az Orbán- kormánytól a Magyarországnak járó uniós források feletti rendelkezés jogát.
Közben az amerikai hatóságok korrupcióra hivatkozva megtiltották féltucat magyar kormányzati tisztviselõ beutazását az Egyesült Államokba. André
Goodfriend, a budapesti amerikai nagykövetség ideiglenes ügyvivõje sem az érintettek létszámát, sem
nevüket, sem az ellenük szóló konkrét vádakat és bizonyítékokat nem volt hajlandó elárulni, mert „ezt a
vonatkozó amerikai törvény nem engedi meg”. Vida
Ildikó adóhivatali elnök neve mégis kiszivárgott. Õ
hosszú hallgatás után a nyilvánosság elé állva elismerte, hogy a kitiltottak között van, de a leghatározottabban cáfolta, hogy bármilyen korrupciónak részese lett
volna. Azt is elárulta, hogy több kollégája is a listán
van. Vagyis az amerikai szankció az egyik legérzékenyebb pontján sújtja a magyar államot, veszélyeztetve annak mûködését.
Joggal keltett megütközést ez az eljárás: rámutatnak
valakire – korrupt vagy! –, és szankciót hoznak ellene, de védekezésre nem adnak módot. Bizonyítsa be
ártatlanságát, miközben a vádakat sem ismeri!
Az ellenzék és a tüntetõk a nemzetközi és hazai ellenzéki sajtóval együtt tényként kezeli az amerikai

gyanúsításokat, és a kormány korruptságát hangoztatja. Parlamentben és tüntetéseken az adóhivatal teljes
vezetésének lemondását, Vida Ildikó leváltását követelik. Elhangzottak olyan felhívások is, hogy egy ilyen
„korrupt adóhivatalnak” ne fizessünk adót!
Még a politikában járatlan külsõ megfigyelõben is
felébred a gyanú: nem valamiféle összehangolt, elõre
eltervezett offenzíváról van itt szó?
Nem világos, hogy mi a lejárató kampány célja. Petr
Hájek, Václav Klaus volt cseh elnök szóvivõje a magyar televízióban az Orbán-kormány elleni támadást
az elõzõ cseh kormány bukását elõidézõ eseményekhez hasonlította. Azt állította, hogy Petr Necas miniszterelnök 2013-as lemondása mögött Washington állt,
amely egy „álkorrupciós botrányt” kirobbantva buktatta meg a kormányfõt, aki a temelíni atomerõmû
bõvítésérõl Moszkvával is komolyan tárgyalt, sértve
az amerikai érdekeket. Hájek szerint ugyanez a forgatókönyv érvényesül most Budapesten: egy „álkorrupciós ügy” kirobbantásával feszültséget keltenek a társadalomban, és kialakítanak olyan csoportokat, amelyek a kormány távozását követelik.
Ha ez a feltételezés helytálló, a magyar belpolitikai
helyzet destabilizációja folyik, amihez találnak készségesen asszisztáló, ilyen módon érvényesülni próbáló magyar politikusokat is.
Csakhogy a nagy támogatottságnak örvendõ Orbánkormányt nem lesz könnyû megbuktatni. Egy elõre hozott választás sem hozna változást, mert a Fideszen kívül jelenleg nincs más kormányképes erõ, alternatíva.
Egy másik feltételezés, hogy egy új ellenzék kialakításának kísérlete zajlik politikában járatlan, tapasztalatlan fiatalok manipulálásával. A tüntetéseken rendszerint ott vannak a háttérben, gyakran irányító szerepben korábbi kormányellenes demonstrációkról jól
ismert aktivisták, civil szervezetek, parlamenti pártok
emberei. A tüntetõk azonban eddig nem álltak elõ sem-

A csoda neve: Johannis
Szász elnök Románia élén

Meglepetésszerû gyõzelmet aratott Klaus Johannis
a romániai elnökválasztás második fordulójában.
Nagyszeben szász polgármesterére – immár Románia elsõ, nem román etnikumú elnökére – a választók 54,5 százaléka adta a voksát. A székelyföldi elöljárók ugyanakkor a magyarság szavazási opciójára
figyelmeztetik a hallgatólagosan Victor Pontát támogató RMDSZ-csúcsvezetõséget.
Egyetlen közvélemény-kutató cég sem volt képes
megjósolni november 16-án, a választás második fordulójának éjszakáján a Victor Ponta – Klaus Johannis
párharc nyertesét. Hétfõ hajnalra aztán kiderült: a
Keresztény-Liberális Szövetség (ACL) jelöltje, Klaus
Johannis nemcsak ledolgozta az elsõ fordulóban felhalmozott 10 százalékos hátrányát, hanem közel 10
százalékot vert rá a Szociáldemokrata Párt (PSD) jelöltjére. Megtörtént a 2014-es év csodája: Románia
nem román etnikumú elnököt választott magának.
A voksolás a „hõskor” részvételi rekordjait döntögette. A szavazásra jogosult 18,3 millió választópolgár
64,1 százaléka szavazott, 12 százalékkal többen, mint
az elsõ fordulóban. A külföldi szavazókörzetekben is
rekordszámú román állampolgár jelent meg – márpedig sokan vannak, a szavazásra jogosult 18 millió román állampolgárból ugyanis legalább hárommillió
tartózkodik állandó jelleggel külföldön. Az elsõ fordulóban leadott 160 ezer szavazat jóval több mint kétszeresét, 380 ezret meghaladó voksot számolhattak
össze a külföldi körzetekben, pedig sok helyszínen
több órás várakozásra kényszerültek a szavazati jogukkal élni kívánók. Felháborodást keltõ kisfilmek terjengtek a világhálón a 8-10 órán át hidegben, esõben várakozó fiatalokról – nekik tanácsolta a vasárnap délben
Párizsban terepszemlézõ Teodor Melescanu külügyminiszter, hogy a 350 kilométerre lévõ Nancyban is lehet szavazni. Ennél az arrogáns kijelentésnél szabadult
el az internetes pokol, a megalázott külföldi román állampolgárokkal szolidarizálva Romániában is egyre
többen indultak el szavazni.
Ezek után sokan az internet voksforradalmának
hajlamosak nevezni Johannis gyõzelmét. Pedig a külföldi román állampolgárok szavazása körüli európai
szintû botrányra érzékeny hazai fiatalok már a két forduló között is rendszeresen tüntettek, amire a kormánypárt arroganciája a választások napján is rátett
egy lapáttal. Az általános társadalmi elégedetlenség
mellett még egy, talán apróságnak tûnõ, mégis fontos
momentum is jelentõsen befolyásolhatta a választási
opciókat: a vasárnap déli szentmisén a román ortodox
egyház pátriárkája, Daniel úgy fogalmazott: Isten idõn-

ként idegeneket küld a néphez, hogy jó útra térítse
õket. Az interneten futótûzként terjedõ egyházi üzenet megtette a hatását. Politológusok egybehangzó
véleménye szerint Johannis összességében annak a
másfél millió, zömében fiatal, illetve középkorú szavazópolgárnak köszönheti gyõzelmét, akikre egyik
párt sem számított, és akiket a felfokozott választási
kampány szele „sodort” az urnák elé.
Mit üzen Johannis megválasztása? Elsõsorban azt,
hogy a rendszerváltás óta eltelt 25 évben Romániában
felnõtt egy generáció, amely egyre kevésbé vevõ a nacionalista, xenofób üzenetekre, és elutasítja a korrupt
államberendezkedést. A bélyeg a Johannist „delegáló”
liberális pártra is érvényes, ám Nagyszeben sikerpolgármesterét nem a PNL termelte ki, csak az utóbbi idõben emelte soraiba. A társadalom és politikai berendezkedés normalizálását remélik a német munkamorál és korrektség megszemélyesítõjének számító
Johannistól, aki mindjárt az elsõ lépésével igyekezett
megfelelni ennek az elvárásnak: felszólította a parlamentet a szenátorok és képviselõk büntetõjogi számonkérést megakadályozni hivatott amnesztiatörvény-tervezet elutasítására. A Tisztelt Ház nem is szegült ellene az új „fõnök” kérésének.
A romániai magyarság legnagyobb politikai pártjának, az RMDSZ-nek viszont Johannis megválasztása nem
sok jót ígér. „Azt üzeni, hogy Románia modellország,
amelyben a kisebbségi kérdés megoldott, hiszen a választók egy kisebbség soraiból származó elnöknek szavaztak bizalmat. Emiatt a magyarság törekvései hiteltelenné válnak” – jelentette ki Kelemen Hunor, aki láthatóan nem volt boldog a választás végeredményével.
Néhány székelyföldi vezetõ viszont máris új RMDSZstratégiát, a kormányból való kilépést sürgeti. Antal
Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester szerint alaposan fontolóra kell venni, hogy érdemes-e a továbbiakban is együtt kormányozni a szociáldemokratákkal?
„Egyrészt a kampányhajrában osztogatott szórólapokkal a PSD becsapta az RMDSZ-t, másrészt a kormány a
legalapvetõbb demokratikus joguktól próbálta megfosztani a határon túli szavazókat. Nem utolsósorban
az erdélyi magyarság világosan állást foglalt Johannis
mellett, ami jelzésértékû üzenet” – mondta Antal.
A Ponta-kormányban való maradásról lapzárta után
döntött az RMDSZ illetékes fóruma, Hegedûs Csilla jelölése a kulturális minisztérium élére mindenesetre
prejudikál egy-két dolgot. Ellenkezõ esetben a kolozsvári politikusnõ lehet a történelem legrövidebb pályáját befutó romániai tárcavezetõje.
CSINTA SAMU
Elemzés a 7. oldalon

milyen programmal, elképzeléssel a kormány megbuktatásának vágyálmán kívül.
Az Egyesült Államok a baloldali ellenzék melletti
egyértelmû kiállással – az ideiglenes ügyvivõ is jelen
volt az internetadó elleni tüntetéseken – befolyásának,
tekintélyének csökkenését kockáztatja. Brüsszelnek
pedig nem állhat érdekében, hogy egy eddig stabil tagállamában káosz alakuljon ki. Márpedig ha a tüntetések állandósulnak – amelyeken dühödt megnyilvánulások, vandalizmus, a jobboldali sajtótudósítók inzultálása is tapasztalható volt - elõbb-utóbb kivonulnak
az utcára az Orbán-kormány támogatói is. Aligha lehet cél egy budapesti „Majdan”, polgárháborús állapotok elõidézése.
Másfelõl a kormány maga is okolható a kialakult
helyzetért. Az internetadó tervezett bevezetése nyomán kirobbant tüntetések méretei a döntéshozókat

Az éjszaka varázsa
is meglepték. Holott nem is a felhasználókat terhelõ
adóról lett volna szó, hanem a már létezõ távközlési
adó kiterjesztésérõl az internetes szolgáltatásokra.
Ráadásul az adó mértékét pár száz forintban korlátozták volna, és a kormány ígérete szerint nem engedték volna meg a szolgáltatóknak, hogy ráterheljék az elõfizetõkre.
Ez az adóterv ugyanakkor még a Fidesz táborán, sõt
vezetõ politikusain belül is vitát váltott ki. Elõkészítetlensége, az elõzetes konzultáció és a társadalmi hatások felmérésének elmaradása oda vezetett, hogy „sikerült” aktivizálni és a kormány ellen fordítani egy
eddig politikailag passzív réteget, az internethasználó
fiatalok széles táborát. Árulkodó, hogy miután
Orbán bejelentette, visszavonják a tervezett adót,
Folytatás a 3. oldalon

Ne áltassuk magunkat!
Legkésõbb az Ostermayer-féle „reformterv“ visszavonása (megbuktatása?) óta egyre nagyobb csend veszi körül a népcsoportokat. Az államtitkár – érthetõ
okokból – hallgat, a népcsoportok szóvivõi meg egyre-másra elhallgatnak. Telisteli financiális és egyéb
gondokkal, még a legjobb fülûek-szemûek is inkább a
napi híreken csüngenek: meddig lesz még munka, futja-e a rendelkezésre álló pénzekbõl a termelékenység
biztosítása, mi lesz a nyugdíjakkal, az egészségüggyel
stb.? Valamennyi kérdés az egész társadalmat érinti,
ami annyit jelent, hogy még a közvetlen érintettek sem
kísérik kellõ figyelemmel azt a folyamatot, aminek
utolsó felvonása a honos népcsoportok teljes felszívódását eredményezi. Nem mai folyamattal állunk szemben, legfeljebb néhány „cselfogással“ átmenetileg sikerült elterelni a figyelmet az egyre nehezebben megválaszolható kérdésrõl: mi lesz a népcsoportokkal?
A felszívódásnak, beolvadásnak egyik sarkalatos
kérdése a népcsoportok nyelvén történõ oktatás. Minden felelõsen gondolkodó felnõtt fel tudja becsülni a
kérdést: heti hány óra iskolai oktatás szükséges ahhoz,
hogy a népcsoportok túlélését biztosító gyermekek,
fiatalok „anyanyelvi szinten” elsajátíthassák származásuk nyelvét, s hozzá kellõ ismeretekre is szert tegyenek irodalmi-történelmi-honismereti téren. Ha bárkinek kételyei lennének a kérdésfeltevéssel kapcsolatosan, aránylag könnyen megtudhatja, Ausztria hány iskolájában, heti hány órában oktatják történetesen a
magyart. Kissé nagyobb odafigyeléssel azt is megállapíthatják, milyen szinten beszélik a nyelvet a magyar
oktatásban résztvevõk. Ez pedig sok mindenrõl tanúskodik, többek között arról, hogy példának okáért a
burgenlandi oktatási törvény lényegében a látszat
megõrzésére jó.
Sokan valódi udvarlásnak, kedveskedésnek veszik
a szirénhangokat. Sajtótájékoztatón, pódiumszerû orákulum kijelentéseken nem rest egyik politikus sem,
leereszkedõ mosollyal illetni a népcsoport szervezetek erõlködéseit, egyrészt mert tudják, tevékenységükkel csak elodázzák, de fel nem tartóztathatják a nyelvés identitásváltást. Másrészt ugyancsak hallgatásba
temetkeznek, ha ugyan nem vonják össze szemöldöküket egy-egy türelmetlenkedõ felszisszenésen.
Valójában hogyan is állunk az iskolai oktatás kérdésével? Gyenge vigasz, de az egész iskolareform évek
óta vörös-fekete golyózóvá sekélyesedett a megoldási
lehetõségek rögzítése, konkrét tervekben való megoldás nélkül, nem is említve az esetleges megvalósítást.
Ebben az összefüggésben ugyancsak a jelentéktelenségi küszöb alatt szoronganak a nem német nyelvû
oktatásért aggódók. Micsoda mákony az, amikor unos

untalan integrációról papolnak, de valójában az asszimilációt szorgalmazzák. Nincs helye a történelmi sokszínûségnek akár nyelvi szinten sem, a gondolkodásban meg egyenesen zavaró „idegen“ elemek továbbélése. – Úgy is mondhatnánk: európai provincializmus.
A Die Presse 2014. november 6-i számában a kommentár rovatban a Bécs XI. kerületébe tervezett iszlám iskolát elhibázott projektnek nevezi a cikkíró. Mi
is zavarja õt valójában?
„Minden integrációs fáradozásnak ellentmond, ha
az Iszlám Föderáció szorgalmazza ezt az iskolatervet.
A török mint oktatási nyelv által csak párhuzamos társadalom továbbfejlõdését szorgalmazza. Mindezt azután, hogy azzal ámítottak, csak óvodát létesítenek. Az
lenne helyes, ha az imamképzést – mint ahogy tervben volt – az egyetemekre utalnák, természetesen német nyelven.“
Aki esetleg nem tudná, a Die Presse konzervatív
napilap, hozzáállásában inkább óvatos, körültekintõ.
Ha viszont ez a sajtóorgánum így érvel, akkor elképzelhetõ, hogyan viszonyulnak az ilyen és hasonló tervekhez a magasabb, hivatalos régiókban. Tudjuk, manapság nem árt kicsit iszlámellenes hangnemet megütni, miniszterelnöke miatt meg bele-belerúgni Törökországba, mindez azonban mégsem lehet ok és érv
arra, hogy kissé elengedve magunkat õszinteségünknek adjunk hangot. Mert végeredményben ez a hozzáállás nem csupán a szívóskodó törökökre vonatkozik,
hanem mindazokra, akik úgy vélik, van létjogosultsága a népcsoportoknak, és fennmaradásukhoz nem
utolsósorban az állam is hozzájárul anyagilag és politikailag-erkölcsileg.
A törökök példáján mérhetõ a kisebbségpolitika
gyakorlata. Teljes értetlenséget vált ki, hogy az ausztriai törökök 43%-a nem Ausztriát, hanem Törökországot tekinti hazájának. Kétségtelen, jelentékeny arány.
Kérdés azonban hogyan csapódik ez le történetesen
az ausztriai magyarok körében? Amíg egészen természetes dolog, ha a magyar állampolgárságú magyarok
Magyarországhoz tartozónak vallják magukat, az osztrák politikára való rábólintás nélkül is kérdésesnek
mondható, ha az osztrák honosságú magyarok valójában vendégnek tekintik magukat Ausztriában, és földrajzi származásuktól függetlenül Magyarországhoz húz
a szívük, ami érthetõ is, ha Ausztriában hosszú távon
nem biztosítottak fennmaradásuk feltételei.
Aki tehát a népcsoportok érdekében kezébe lantot vesz, tudnia kell, mire megy a játék: õszintén és
kendõzetlenül, fõképpen következetesen. Senki se áltassa magát!
DEÁK

BÉCSI NAPLÓ

2

2014. november–december

Határok nélkül

MEGJELENT

1956: MEGEMLÉKEZÉSEK
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Istennél van a megbocsátás
Mosonmagyaróvár halottaira emlékezett

Mosonmagyaróváron október 23-a nem a forradalom felhõtlen ünnepe. A város ünnepébe a gyász keveredik, s valahol igaz a megállapítás, hogy a szabadságot vérrel vívták ki, akkor itt az. Az 1956. október
26-án történtek, a borzalmas tömegmészárlás máig
sajgó sebe a városnak. Olyan nem gyógyulni látszó seb,
amely még sokáig fáj a túlélõknek, s azoknak, akik nem
tudják feldolgozni a történteket.
Az ünnep hete az emlékezésé a városban. S ennek
az emlékezésnek kialakult a kerete. A Hunyadi-iskolában vetélkedõ keretében próbálják meg átadni azokat
az ismereteket, amelyekre a jövõ generációjának szüksége van. Emléktáblákat koszorúznak, rekviemmel,
szentmisével, temetõi koszorúzásokkal emlékeznek a
meggyilkoltakra.
Október 26-a gyásznap. Délután Gábor Józsefné, a
Mosonmagyaróvári ’56-os egyesület elnöke koszorúzta meg a Városházán elhelyezett emléktáblát, majd
mondott gyászbeszédet a magyaróvári temetõben.

Ebben saját emlékeit is felidézte, s elmondása szerint
nincs olyan nap, amikor ne jutna eszébe 1956. október 26-a.
Késõdélután, a hagyományoknak megfelelõen innét, a magyaróvári temetõ elõl indult az idén is az a
menet, amely az egykori utat bejárva ért ki a Gyásztérre. A fõ megemlékezés itt zajlott le a város vezetõinek,
szervezeteinek s polgárainak részvételével. Gyászbeszédet dr. Nagy István, a Földmûvelésügyi Minisztérium államtitkára, a térség országgyûlési képviselõje
mondott. Keményen fogalmazott, amikor kijelentette,
hogy nincsen bocsánat az elkövetett bûnökre. – Istennél van a megbocsátás – mondta. Fölidézte az elmúlt
évtizedek maszatolásait, az elmaradt igazságtételt, a
félig bevallott múltat. Szerinte a bûnt nem követte
büntetés, de az isteni igazságtevés nem marad el.
A méltóságos keretek között zajló emlékezés koszorúzással ért véget, s a száznál is több mécses, gyertya
egész éjjel beragyogta a Golgotát.

1956-ról Ausztriában is megemlékeztek
Dr. Radics Évának köszönhetõen az alsóõri „Öreg
Iskola” épületében évek óta megülik március 15-e és
október 23-a évfordulóját. De Grácban és Linzben is
ünnepi mûsorral adóztak 1956 emlékének. Természetesen Bécsben is. Sõt, itt egyfajta túlkínálat volt észlelhetõ. Mivel minden korábbi fogadkozás ellenére ezúttal is elmaradt az egyeztetés, négy színhelyen is nyugtathatták a „hazaffyak lelkiösméretüket”, mindenekelõtt a Nagykövetségen rendezett fogadáson, ami szokásosan a nagyétkûeknek válik javára. A Pazmaneumban október 22-én szentmisével és koszorúzással egybekötött decens ünnepélyt rendeztek, október
23-án pedig a Collegium Hungaricum épületében gyûltek össze az emlékezõk.
Az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek

Központi Szövetsége ezúttal „kihátrált”, ugyanis – szintén október 23-án – Kapuvár és Andau/Mosontarcsa
önkormányzatával közösen rendezték meg az emlékezés ünnepét. Mivel nem kedvezett az idõjárás, csak a
merészek vonultak ki a Hanság csatornán emelt hídnál felállított Memento 1956 elnevezésû emlékoszlophoz és koszorúzták meg a 2007-ben felállított mûalkotást. A vendégek a városban lévõ Szt. Anna templomban gyülekeztek, ott hallgatták végig az ünnepi mûsort: a Bécsi Magyar Iskola diákjai Mag. Lengyel Ferenc
által összeállított mûsort adtak elõ, Sudár Annamária
és Huzella Péter klasszikus mûvek elõadásával léptek
fel. Az ünnepi beszédet magyar részrõl Kövér László,
az Országgyûlés elnöke, osztrák oldalról Eichinger
Martin nagykövet tartotta.
–kõ–

DÍJÁTADÁS KÁRPÁTALJÁN
Hosszas egyeztetés után és nem kevés szervezést
követõen sikerült Kárpátaljára látogatnia Dr. Nagy Istvánnak, a Földmûvelésügyi Minisztérium parlamenti
államtitkárának, hogy a beregszászi Bethlen Gimnáziumban átadja az év tanára és diákja kitüntetést.
Fontos megemlíteni ennek az eseménynek az elõzményeit is. Mosonmagyaróvár és Beregszász már
hosszú idõ óta testvérvárosi kapcsolatot tart fenn. A
két város vezetõi minden évben találkoznak egymással, s Mosonmagyaróvár polgármesterének fölajánlása nyomán a Bethlen gimnázium tanévnyitó ünnepségén minden évben átadják az év tanára és az év diákja
kitüntetést. Ez az erkölcsi elismerés mellett pénzjutalmat is jelent. Nem volt ez másként most sem, az idei
tanév kezdetén Szabó Árpád a Beregszászi Bethlen
Gábor Magyar Gimnázium igazgatója a tanévnyitón
bejelentette, hogy Mosonmagyaróvár polgármesterét
a nyár folyamán államtitkárnak nevezték ki a Földmûvelésügyi Minisztériumba. S mivel egyéb elfoglaltsága
miatt a tanévnyitón nem tud részt venni, a díjátadásra késõbbi idõpontban kerül sor.
Hosszas egyeztetés követõen október másodikára
és harmadikára jutott a választás.
Az út hosszú volt, és fáradtságos, de hála ügyes sofõrünknek, a nagy távolság hamar tovatûnt, és este hét
órakor már az ukrán-magyar határon voltunk. A gyors
határátkelést követõen a Kárpátaljai Református Egyház Diakóniai Osztályán vártak bennünket vacsorával,
és baráti társasággal. A vacsorát követõen beszélgetést
folytattunk, a gimnázium igazgatójával, aki hozzánk
hasonlóan izgatottan várta a másnapi eseményt.
Október harmadikán nyolc órakor kezdõdött a napunk Kárpátalján, gyors reggelit követõen elindultunk
egy helybéli gazdával találkozni, aki zöldség-és gyümölcstermesztéssel foglalkozik. Az idõ nem volt kegyes

hozzánk, hiszen szakadt az esõ amikorra kiértünk
Mezõgecsébe. A zöldséges és gyümölcsös kertben Tóth
Gyula helyi gazda fogadott bennünket és készségesen
megmutatta nekünk a gazdaság minden szegletét.
Ezt követõen Nagy István államtitkár kérésére látogatást tettünk a Beregszászi Cigány (Roma) telepre,
ahol a látvány és az életkörülmények sokkolóak voltak. Megdöbbentõ, hogy milyen helyzetben élnek emberek, teljesen a perifériára szorulva, a szó legszorosabb értelmében.
A rövid kitérõt követõen elindultunk a Bethlen Gábor Magyar Gimnáziumba, hogy együtt ünnepeljünk
Horkay Zsuzsa tanárnõvel, akit kollégái az év tárának
választottak, és Belovics Alexandrával, aki az év diákja címet érdemelte ki kitûnõ bizonyítványával.
Az ünnepség kezdetén elsõként Szabó Árpád igazgató üdvözlõ szavait hallgattuk meg, aki Horkay Zsuzsanna munkáját méltatta. A tanárnõ közel negyven éven
keresztül végezte hûséges oktatói munkáját, sok diák
került ki a keze alól, akik méltán öregbítik Beregszász
város nevét, és nemzetünk jó hírét szerte a világban.
A diákok, és a tanártársak is külön mûsorral készültek, hogy Horkay Zsuzsannát köszöntsék, így maga az
ünnepelt is újabb meglepetésben részesült. A díjat
dr. Nagy István, az FM parlamenti államtitkára adta át.
Ezt követõen az ünnepelt mondott köszönetet, akinek
megtiszteltetés volt ilyen tanári kollektívával együtt
dolgozni ilyen hosszú idõn keresztül. A tanárnõ szavait
követõen szeretetvendégségen vettünk részt, ahol személyesen is beszélgethettünk az ünnepelttel.
Élményekkel gazdagodva tértünk haza Magyarországra, abban a tudatban, hogy népünknek van még
jövõje a határon túl is, addig, amíg elhívatott tanárok,
lelkészek, gazdálkodók végzik a feladatukat.
LÕRINCZ ERNÕ

A Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet
és Archívum tanácskozása
2014 október 17-én, pénteken, a MTA Domus
Hungarica vendégházában egynapos szakmai tanácskozást tartott a RETÖRKI. A „Magyarok a rendszerváltásban – határon innen és túl” c. Mûhely-megbeszélésen az utódállamokban élõ nemzetrészeink, illetve a
külhoni magyarság jeles szakmai és közösségi képviselõi adtak tájékoztatást a környezõ országokban lezajlott, átélt rendszerváltozás folyamatairól, tapasztalatairól, tanulságairól, illetve annak hatásáról az adott
régió magyar népességére.
A zártkörû tanácskozáson – amelyen tizenhárom
elõadás hangzott el – a vendégek mellett, a RETÖRKI
munkatársai vettek részt. A mintegy negyven fõ rész-

vételével tartott Mûhely megbeszélést Lezsák Sándor, az Országgyûlés alelnöke, a nemzeti ellenzék és
a magyar-magyar kapcsolatok hõskorának fölidézésével nyitotta meg. Dr. Bíró Zoltán fõigazgató rövid
tájékoztató- bevezetõjét követõen vette át a mikrofont
Domonkos László témavezetõ.
Elõadók voltak: Duray Miklós (SK), Göncz László
(SLO), Gálfalvi György (RO), Bata János (SRB), Bodó
Barna (RO), Andócsi János (HR), Deák Ernõ (A), Hódi
Sándor (SRB), Vári Fábián László (UA), Milován Sándor (UA). A távollévõ Csáky Pál (SK) és Mogyoródy
Szabolcs (CAN) beszámolóját Bakos István témafelelõs olvasta fel.

a 2015. évre
• Címkép: keresztúri kastély,
Anton Lehmden alkotása
• Burgenland helységnévtára három nyelven
• Az egyes hónapokat a Bécsi Magyar Iskola
diákjainak rajzai díszítik,
a felvételeket Uzsák Zoltán készítette
• Színes nyomás fényes papíron.
• Megrendelhetõ:
Zentralverband Ungarischer Vereine,
A-1010 Wien, Schwedenplatz 2/I/8-9,
Tel.: 0043 532 60 48, zentralverband@aon.at

Minden kedves Olvasónknak
boldog karácsonyi ünnepeket
és szerencsés új évet kíván
a szerkesztõség

NAGYKARÁCSONY ÉCCAKÁJA 2014
A „FELSÕÕRI MAGYAR KATOLIKUSOK KÖRE”
szeretettel meghívja Önt és kedves családját
HAGYOMÁNYOS PÁSZTORJÁTÉKOK ÜNNEPSÉGÉRE
2014. december 7-én, vasárnap 14.30 órakor
A FELSÕÕRI KATOLIKUS KONTAKTCENTRUMBA
A mûsor után büfével várjuk kedves vendégeinket.

Elõzõ számunkhoz kérdõívet csatoltunk.
Köszönjük a beküldött válaszokat.
A kiértékelés eredményeit a következõ
számunkban tesszük közzé.

1956 emlékezete – Egy könyv – Egy sors
Idén két németországi október 23-i megemlékezésen vettem részt. Berlinben a Nagykövetségen délutáni fogadás keretében Dr. Gulyás Gergely parlamenti
alenök tartott ünnepi beszédet. Díszvendégként jelen volt Eger város polgármestere Habis László, aki
városáról információkkal, de nem utolsósorban híres egri borokkal hozott kedvet Eger és környéke látogatásához.
A fogadáson alkalmam volt hosszasan elbeszélgetni Dr. Fodor László berlini orvossal, akit több éve ismerek. A Páneurópai Picknick Vándorkiállításon
filmfelvételen látható beszámolója 1956 november
23-i veszélyes menekülésérõl a soproni határnál.
Sorsa szomorú példája annak, mennyi értékes ember kényszerült távozni Magyarországról, mennyi elajándékozott potenciál, értékteremtés, melyet hazájukat elhagyni kényszerülõk idegenben fejtettek ki –
hol is állhatna ma Magyarország!
A Hamburgi Magyarok Egyesületében Nagymihály
Zoltán, tehetséges fiatal történész, a Kõrösi Csoma
Program ösztöndíjasa tartott ünnepi beszédet „..ha az
ember egyszer emlékezni akar október 23-ra, akkor
nem talál szavakat” ezzel Jankó Béla (a nyugaton
megszervezett magyar egyetemisták szövetségének
elsõ elnöke) 1957-es emlékezõ beszédébõl idézve
kezdi elõadását. Kifejti gondolatait arról, hogyan viszonyul egy mai fiatal az 1956-os eseményekhez.
Elemzi a történteket, okokat, következményeket, s
végül eljut ahhoz a következtetéshez, hogy a mai fiataloknak jó okuk van hálásnak lenni az 56-os nemzedéknek. Nélkülük nem biztos, hogy ma szabad országban élhetnének, ahol végiggondolhatják gondolataikat és kimondhatják mondataikat. Hiszem és tudom
– folytatta Zoltán – a mai fiatalok között is vannak,
akik nem felejtik az 56-osok áldozatát, s akik számára fontos az emlékezés.
Remény mindig van, csak élni kell vele. Erre pontosan 1956 története a legjobb példa, amikor egy kis
nép képében a világosság néhány napra legyõzte a
sötétséget.
Nagymihály Zoltán több mint egy évi németországi tartózkodása alatt kereste az itt élõ 56-os magyarokkal a beszélgetést, melyekbõl csokorba kötve egy
interjúkötet állt össze.

Dr. Fodor László, aki szintén szereplõje e könyvnek, 1956-ot 17 éves veszprémi diákként éli meg és
válik aktív résztvevõjévé a forradalomnak. Tagja lesz
az Ifjúsági Forradalmi Tanácsnak. Október 28-án tanára, Brusznyai Árpád megbízza õt és egy diáktársát
egy Budapestre tartó, a Mûszaki Egyetem felkelõinek
gyûjtött élelemszállító teherautó kíséretével. A veszélyes feladatot szerencsésen megússzák, bár a teherautót számos lövés éri. A visszaútra már fegyvert kapnak. Ez eldönti Fodor sorsát, a menekülést választja.
Brusznyai Árpádot a megtorlás során kivégezték.
Pere fõ vádpontja, hogy gyermekeknek fegyvert
adott. Mindezt Fodor évtizedek múlva Budapesten a
Terror Házában tett látogatása során nagy megdöbbenéssel tudta meg.
Dr. Fodor László szerencséje, mely nagy szorgalommal és érvényesülni akarással párosult, folytatódott
Ausztriában és Németországban is. Burg Kastlban elvégezte a magyar gimnáziumot, majd Freiburgban
orvosi diplomát szerzett. „Egy magyar, ha valamit el
akar érni Németországban, háromszor annyit kell
tudnia” – mondja.
Nem maradt hálátlan a sorsnak. Több évtizeden
keresztül aneszteziológus orvosként Freiburgban
majd a berlini Charitéban mûködött. A romániai
forradalom idején segélyszállítmányt kísért, a
kézdivásárhelyi kórház létrehozásában aktív szerepet vállalt.
A Burg Kastlban idõközben bezárt magyar gimnázium újraélesztésének szószólója.
Berlinben a Német–Magyar Társaság Bonn-Berlin
berlini szekcióvezetõjeként magyarságtudatát folyamatosan bizonyítja. Intézménnyé váltak a 2 havonta
megrendezett Dialógestek, melyre a politika, a gazdaság, a tudományok területérõl hív elõadókat, s ad
lehetõséget a dialógusra németek és magyarok között, melynek jelenlegi fontos voltát nem lehet eléggé hangsúlyozni.
Megérdemelten kapott kitüntetést, érdemkeresztet Németországtól, melyet a közeljövõben magyar állami kitüntetés követ.
Nagymihály Zoltán interjúkötete a BUOD-on keresztül beszerezhetõ.
FRIEDRICH IREGHY ANNAMARIA

EGY ADY-EST ÚTJAI
„Itthon vagyok” ezekkel a szavakkal indul
Szugyiczky István „függök ezen a zord élet-párkányon” címû Ady-estjének szövegkönyve. Felkiáltójel ez a két szó a határon kívüliek számára, olyan üzenet, amin évszázada rágódunk,
ugyanakkor önmagunk és jussunk napi megerõsítését akarjuk felfedezni benne – itthon vagyunk. „S nem lelé honját a hazában” írta Kölcsey Ferenc már 192 évvel ez elõtt. Az egymásnak feszülõ két gondolat mögött keresve „az
idõk fölötti ember” helyét, a Szugyiczky szövegkönyvbõl úgy tûnik Ady valóban nem lelte honját, de nem csak a hazában, hanem sehol az „élet
karnevál”-ban. Ma már itthon van, nem csak a
magyarlakta területeken, de Párizsban és a tengeren túl is.
Sokféle irányzat, politikai érdek, sokféle ideológia szaporította a „mûvészetben a silányságot” azzal, ahogy Ady mûvét ki-és felhasználták, meg-és félremagyarázzák. Javítsuk ki önmagunkat: sokan felhasználják ma is. Pedig Ady,
aki itthon volt és mégsem, aki istenes volt és
mégsem, aki mámorosodva rohan Párizsba és
fordult haza gyógyulni – nem szorítható az izmusok és ismustalan kupecek divatdobozaiba,
mert „A sorsom: menni, menni, menni, s az álmom az Isten. Vele szeretnék találkozni.”
Szugyiczky István szövegkönyve ezt a bensõ tartású, szellemében és lelkében megállíthatatlanul mozgó Adyt kísérli meg, nem kevés rátalálással, megfogni és követni.

Nagy László a felboncoló hentesektõl, a darabolóktól féltette a fel-feltámadásra kerülõ Adyt.
Szugyiczky István visszaemlékezéseken, cikkeken, verseken, leveleken – a költõ lelkébe nézve
– megkísérli a költészet játékainak kitett ember
sorsát követni, az ellentmondások, a disszonanciák sújtotta ember fiatalon elgurult életét 80
percbe sûríteni. Ehhez az istenien istentelen kísérlethez (kísérlet, mint minden emberi akarás)
megtalálta a méltó magyar színészt Bogdán Zsoltot. Kettejük közös gyötrõdésének eredménye,
hogy mûvészi, igaz elõadássá nõtt a „függök ezen
a zord élet-párkányon” címû összeállítás.
2014. április 10. óta gyújt világot a világnak
az Ady-est, bejárva Erdély több színpadát Szatmárnémetirõl Besztercéig. Bogdán Zsolt elfoglaltsága miatt nem sikerül minden meghívásnak
eleget tenni. Így marad el Budapesten, a magyar színjátszás egyik szentélyében, a Vígszínházban tervezett elõadás. November folyamán
ismét Marosvásárhely, majd Nagyszeben után
Budapesten a Radnóti Színházban, aztán Hatvanban a barokk stílusú Grassalkovich Kastély
és Múzeumban vendégszerepel az elõadás. Különleges megtiszteltetés a „függök ezen a zord
élet-párkányon” est számára, hogy Budapesten
a Klebelsberg napok megnyitó elõadásaként szerepel a Klebelsberg Kultúrkúriában. Az Adyestet utazásai során valószínû, hogy még ebben
az évben itthon is láthatja a közönség Szatmárnémetiben és Kolozsváron.
CSIRÁK CSABA
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Ukrajna – történelem, etnikum, identitás, (geo)politika

Nevében van határhelyzete: a szláv nyelvekben
ugyanis a „kraj” valaminek a szélét, peremét, illetve
tájat, vidéket jelent; Ukrajna tehát mind KrakkóbólVarsóból, mind pedig Moszkvából, de Konstantinápoly-Isztambulból is az ország, a birodalom szélét,
határvidékét jelentette évszázadokon át. Tágabb,
huntingtoni értelemben pedig a keleti és a nyugati
civilizációk metszéspontja, s ahogy a legutóbbi események is mutatják, összecsapásának színtere.
A sztyeppék népvándorlás-korabeli, átvonuló lakóiról, a szarmatákról szkítákról, gótokról, hunokról, avarokról római és bizánci források szólnak. A
maiak elõdei, a szlávok, a 6–9. században jelennek
meg a térségben; törzseik szállás-területeikrõl kapták nevüket: polákok/poljánok (mezõségiek),
polábok (a Labe/Elba mellékiek), buzsánok (Bug-vidékiek), szeverjánok (északiak), volinyákok
(volhíniaiak), fehér horvátok. Az erdõs-mocsarassíkvidéki területeken baltiakkal, finnugorokkal éltek együtt. A 8. században jelennek meg a mai svéd
területekrõl a folyókon (Visztula, Dvina, Dnyeper/
Dnyipro , Don, Volga) lehajózó viking varégek/
varjagok, akik megerõdített telepeket hoznak létre;
a legjelentõsebb Holmgard/Novgorod és Kijev/Kiiv,
„az orosz városok anyja”. Mind az orosz, mind az
ukrán és bjelorusz államiság õsének tekintett
„Kijevszkaja Rusz”-t varég harcosok, kereskedõk vezérei szervezik meg: Rorik/Rurik, Helgi/Oleg/Oleh,
Ingvar/Igor/Ihor, Helga/Olga/Olha, Valdemar/Vlagyimir/Volodimir. Szvjatoszlav (945–972) az elsõ
szláv nevû uralkodó, s ez már a „svédek” beolvadását, az állam(alkotók) szláv jellegét bizonyítja. Lakói,
s ebben egyetértés van, a keleti szlávok õsei. A birodalmi/cári, és egyre inkább a mai poszt-szovjet történészek szerint oroszok, mivel ukránok-fehéroroszok nincsenek – nyelvük, kultúrájuk csupán a „nagyorosz” egyik változata, „alcsoportja”. Ezt látszik igazolni az ukránra a 19. századig használt „kisorosz”
megnevezés, a késõbb lengyel-litván uralom alá került halicsi-volhiniai országrész Cservonnaja Rusz/
Vörös Oroszország neve, szemben a „Russia Alba”val – a 15. századtól „Moscovia”. Az ukrán nemzeti
történetírás a Kijevszkaja Ruszt, lényegét tekintve,
ukránként kezeli, a bjeloruszok pedig a hozzá tartozó – késõbbi – polocki hercegséget tartják (máig nem
teljes) államiságuk bölcsõjének. A valósághoz a szovjet idõszakban kialakult nézet állhat legközelebb,
amely szerint a kijevi nagyfejedelemség a három keleti szláv nemzet közös szülõföldje, melynek lakói
több dialektusban, de azonos nyelvet beszéltek. A
kereszténység felvétele (Vlagyimir, 988.) után e
nyelvbõl alakult ki az óegyházi szláv irodalmi nyelv.
A 11. század végén e nyelven írt történeti munka
szerzõje, Nesztor, a Ruszt a szláv és finnugor törzsek
varégek szervezte-uralta államaként jelenítette meg.
A Szent Istvánunkhoz hasonló egyházszervezõ-törvényalkotó munkát végzõ Bölcs Jaroszlav (1019–
1054) halála után országa egymás ellen küzdõ részfejedelemségekre (Kijev, Novgorod, Vlagyimir,
Halics-Volhínia) esett szét, melyek a mongol hódítás könnyû prédájává váltak. A szétfejlõdés a 13. század közepén indult: a mongol-tatár uralom (Arany
Horda) alá került északkeleti területeken alakult ki

az immár egyértelmûen orosz Moszkvai Nagyfejedelemség; Szmolenszk-Polock-Minszk-Turov-PinszkBreszt vidéke a Litván Nagyfejedelemség része lett,
bjelorusz népességével, amely lakosságának túlnyomó többségét alkotta; mi több, a hivatalos iratok is ezen a nyelven íródtak. Az Arany Horda délnyugati területein (Kijev-Perejaszlav-Csernyigov/
Csernyihiv háromszög) és a halics-volhíniai fejedelemségben alakult ki az ukrán nép és tudat. A tatár
iga lerázása után ez az óriási terület lengyel, majd
lengyel-litván uralom alá került; a déli részek a késõbb oszmán-török vazallussá vált Krími Tatár Kánsághoz tartoztak.
A lengyel-litván perszonál (1386) majd reál-uniót (1569) követõen az ukrán és bjelorusz, litván fõurak a „natio polonica” részeként nyelvükben-tudatukban ellengyelesedtek; „…a nemesek sorra adták
fel ukrán nemzetiségüket és ortodox vallásukat,
hogy élvezhessék a teljes állampolgársággal járó
gazdasági és politikai elõnyöket. …Litván és lengyel
hatásra négy társadalmi réteg alakult ki: a nemesség, papság, polgárság és parasztság/jobbágyság…
a kozákokat közbensõ társadalmi rétegnek tekinthetjük a nemesség és a parasztság között.”
Kozákok a 15. század második felében jelentek
meg új társadalmi-politikai tényezõként. A délnyugat felé terjeszkedõ moszkvai fejedelemség, majd
cárság, a délkeleti irányban hódító lengyel-litván királyság és a krími tatár kánság között elterülõ óriási
„senki földjén” – a magyar hajdúkhoz hasonlóan –
egyre több szökött jobbágy, birtokát vesztett kisnemes, elbocsátott katona, városi szegény telepedett
meg, és állandó zsákmányszerzõ hadjáratokkal biztosították Zaporozsje-központú „katonai köztársaságuk” létét. A terület névlegesen a lengyel-litván „nemesi köztársaság” – Rzeczpospolita fennhatósága alá
tartozott, de a Zaporozsjei Szics „harci állama” az
1540-es évektõl a harcosok egészét és az elitet képviselõ két Rada/tanács és a Hetman/fõparancsnok
vezetésével de facto önálló államként mûködött. A
lengyel-litván uralkodóknak és birtokosoknak elemi érdekük volt a déli határok védelme az ismétlõdõ török hadjáratok és állandó tatár betörések ellen, ezért a kozákokból próbáltak szervezett határvédelmi erõt kialakítani. Az elsõ sikeres lépés Báthory István nevéhez fûzõdik, aki 1582-ben 6000 kozákot vett állami szolgálatba. A hajdúkhoz hasonlóan
ezek a „lajstromozott kozákok” „…mentesültek az
egyházi és a földesúri terhek alól, katonai szolgálati
birtokot kaptak és önkormányzati joggal rendelkeztek.” Az 1640-es évekre az „állami kozákok” száma
20, majd 40 ezerre növekedett. Ezeken kívül sokan
szolgáltak a fõúri magánhadseregekben, illetve délre vonulva folytatták szabad portyázó-zsákmányszerzõ életmódjukat.
Az 1596-os breszti egyezménnyel létrejött az
unitus, görögkatolikus egyház, melyhez – jelentõs
engedmények fejében – az ukrán-bjelorusz területek pravoszláv papjainak és népességének jelentõs
része csatlakozott. Ez az új vallás (amely sok tekintetben megõrizte az ortodoxia külsõ jegyeit, pl. ikonosztáz) az ukránok-ruszinok nemzeti egyházává
lett, szemben a lengyelek római, az oroszok bizánci-

FRONTÁLIS TÁMADÁS AZ ORBÁN-KORMÁNY ELLEN
Folytatás az 1. oldalról

a tüntetések kezdeményezõi elõször ünnepeltek, majd
bejelentették: folytatják a tiltakozásokat a kormány
lemondásáig. Kiderült, hogy az internetadó csak
ürügy volt: az ellenzék az adóterv által kiváltott elégedetlenséget meglovagolva akar revansot venni a
választási kudarcért.
Az Orbán-kormány, részint saját hibájából most egyszerre több fronton kényszerül védekezésre, miközben
küzdelméhez nem talál szövetségest. Az Egyesült Államok már nemcsak diplomáciai jelzéseket küld, vezetõ
politikusai, köztük Barack Obama elnök nyílt bírálatokat is megfogalmaznak a magyar kormány címére.
Az amerikai külügyminiszter nem fogadta a Washingtonba bemutatkozó látogatásra érkezõ Szijjártó Péter
új külgazdasági és külügyminisztert. Bármennyire egyoldalúak is a bírálatok, nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy egy szuperhatalom vezetõi tesznek ilyen nyilatkozatokat és gesztusokat.
A kormány várja a bizonyítékokat az állítólagos
korrupciós ügyekre és a kitiltások okaira, ami elõl az
amerikai fél változatlanul elzárkózik. Orbán amerikai
nyomásról beszélt a „keleti nyitás” politikája, elsõsorban az orosz kapcsolatok miatt. Megfigyelõk kettõs
mércét emlegetnek. Korrupció, áfa-csalás nemcsak Magyarországon létezik, horribile dictu az Egyesült Államok sem mentes tõle. Amellett Washington szemet
huny a korrupció felett olyan kormányoknál, amelyek
neki tetszõ politikát folytatnak.
A magyar történelembõl jól ismert helyzet köszön
vissza: Magyarország beszorult két nagyhatalom érdekkonfliktusába. Nagy politikai ügyességre, bölcsességre,

óvatosságra, elõrelátásra van szükség, hogy a kormány
ilyen helyzetekben jó döntéseket tudjon hozni.
A magyar társadalom aggodalommal követi a fejleményeket, a stabilitást, az élénkülõ gazdaságot félti a konfrontációtól. Pedig a legújabb adatok derûlátásra adnak okot: a GDP az elõzõ kettõhöz hasonlóan a 3. negyedévben is bõvült, a növekedés 3,2 százalékos volt, ami a második legjobb eredmény az
Európai Unióban. Az idei év egészére a kormány 3,1
százalékos növekedést vár. A költségvetési hiány tartósan 3 százalék alatt van, amit az elõzõ, baloldaliliberális kormányoknak egyetlen évben sem sikerült
elérni, és csökken az államadósság is. Nem hiányzik,
hogy egy kiszámíthatatlan bel- és külpolitikai konfrontáció mindezt felborítsa.
Az elfogult, igazságtalan, gyakran ellenséges nemzetközi média- és hecckampány, Magyarország elszigetelõdése baljós elõjel: sokaknak az elsõ világháborút megelõzõ éveket juttatja eszébe, amikor az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlasztásán dolgozó erõk
sikerrel rajzoltak torzképet az akkori Magyarországról, elérve végsõ céljukat, az ország feldarabolását.
Most az 1956-os forradalommal, majd a vasfüggöny
lebontásával szerzett magyar jó hírnév tönkretételének kísérlete zajlik. A legutóbbi, november 17-i kormányellenes tüntetések már egész Európára kiterjedtek. A magyar társadalom jelentõs része azt várja,
hogy Magyarország külföldi barátai, nyugati nemzettársai hangosabban hallassák hangjukat, vagy egyáltalán megszólaljanak. Nem annyira a magyar kormány, hanem általában az ország védelmében, mert
„nem babra megy a játék”.
T. KOVÁCS PÉTER

ortodox rítusával. A kozákok megmaradtak az
„óhiten”, s ez számtalan konfliktus forrásává, és a
Moszkva felé fordulás fõ okává vált.
A lengyel–litván elit: az uralkodó, a kiskirályokként viselkedõ fõnemesek és a társadalom 10%-át
kitevõ nemesség képtelen volt megoldani a kozákkérdést: ezt a szervezett katonai erõt, mint egyfajta
zsoldos-hadsereget, az uralkodók felhasználhatták
(volna) a központi hatalom megerõsítésére, a fõurak
túlhatalmának megtörésére, fõ feladatuk, a határvédelem mellett. A nemesség mindvégig ellenségesen
viseltetett velük szemben, mert túl sok szökött jobbágy akart bekerülni a privilegizált szabad harcosok
közé, és a 17. század végén, amikor az oszmán hatalom meggyengülésével már nem volt szükség
nagylétszámú határvédõ erõre, megpróbálták
jobbágysorba (vissza)taszítani a kozákokat. A kozák
szembenállásnak hármas jellege volt: szociális, vallási és nemzeti: az ukrán tömegekkel együtt gyûlölték a lengyel nemességet, a katolikus klérust és a zsidókat. A fõ oka annak, hogy Lengyelországot letörölték Európa térképérõl, a kozák-kérdés megold(hat)atlansága volt.
Az 1638-as Zaporozsjei Kozák Had ordinációja és
az 1648-as felkelés eredményeit rögzítõ Zborivi
Egyezmény (1649) értelmében a kozákság egy meghatározott területen letelepedett, „…államilag szervezett és irányított, intézményes egységgé vált; …kialakult a kijevi, braclavi és csernyigovi vajdaságot
magába foglaló, autonómnak nyilvánított Kozák-Ukrajna, ahová a lengyel hatóságok hatásköre nem terjedt ki… kiépült a hetmani adminisztratív szervezet,
melyben egy lehetséges ukrán állam körvonalai sejlettek fel.” ez történelmi fordulópont volt, és az 1780as évekig fennálló hetmanátust a mai ukrán állam
elõdjének tekintik.
Bogdan/Bohdan Hmelnyickij hetman, a kvázi-független állam régenseként (1648–1657) „…fel akarta szabadítani az egész ukrán népet a lengyel nemesi iga alól”, de ehhez külsõ támogatókat kellett találnia. Elõbb a török Porta és a krími Kánság felé fordult, majd az 1654-ben megkötött Perejaszlavi Egyezménnyel Moszkva hûbérese lett, széleskörû autonómiával, ám adófizetési kötelezettséggel. Moszkvából
nézve a cár „…Ukrajnát védnöksége alá fogadja, (és)
…az orosz néppel egy vérû és egy vallású ukránokat
kívánja …megvédeni a lengyel–litván hatóságok és
a katolikus egyház üldöztetéseitõl.” A svéd-lengyelerdélyi-tatár-orosz háborúban Hmelnyickij utódai
„hintapolitikát” folytattak, s a kozákok megoszlottak:
kialakult egy Varsó-párti jobb parti (a Kijevet átszelõ Dnyeperrõl van szó - AL) és egy Moszkva-barát bal
parti Ukrajna – ez a megosztottság mind a mai napig
fennáll. Ezt az állapotot rögzítette az 1667-es
andruszovói fegyverszünet, amely lényegében lengyel-orosz kondominium alá helyezte a két ukrán országrészt. A lengyel–litván állam folyamatos gyengülése megváltoztatta az erõviszonyokat: erõsödött
az orosz befolyás, a kozák autonómia felszámolása,
az önkényuralmi rendszer kiépítése. Az „arany szabadság” helyreállítására a nagy északi háború kínálta az utolsó esélyt: Mazep(p)a hetman XII. Károlyt
támogatta a döntõ poltavai ütközetben (1709), miközben a kozákok többsége kitartott Moszkva mellett. Orosz értékelés szerint Mazepa áruló, az ortodox egyház kiátkozta, míg az ukránok szemében a
haza atyja, a kozák-ukrán függetlenség tragikus hõse.
Mazepa 1708 decemberében kibocsátott kiáltványában „…Moszkva, azaz a nagyorosz nemzet, mindig gyûlölte kisorosz nemzetünket; rosszindulatú szándékkal
már régóta arra törekszik, hogy nemzetünket végromlásba taszítsa.” A Kijevi Akadémia egyik azévi metszetén Mazepa úgy jelenik meg, mint „…hazánk védelmezõ atyja, az egyház védelmezõje, honunk munkása és
védnöke háborúban és békében.”
A keleti, bal parti részen kiépült a cári birodalmi
gépezet, orosz és német betelepítésekkel, az ortodox
egyház integrálásával a moszkvai patriarchátusba.
A kozák elitet beemelték az orosz nemességbe, a közkozákokat besorozták az orosz hadseregbe, vagy
jobbágysorba süllyedtek. Egy 1775-ös ukázzal felszámolták a Zaporozsjei Szicset.
A 18. században a nyugati országrész szinte folyamatos felkelések színtere, melyeket lengyel-orosz
csapatok vernek le. A hajdamákok eredetileg szökött, kóborló-rabló parasztok voltak, akikhez csatlakoztak a fegyverforgatásban jártas kozákok. „…A
hajdamák-mozgalom …az ortodox ukrán parasztok
és kozákok …felkeléseinek tekinthetõ a lengyel nemesekkel és zsidó bérlõikkel szemben, valamint a római katolikus és unitus klérus ellen.” 1768-ban két
vajdaságot, köztük a kijevit is elfoglalták, és a
hetmanátus elõjogainak visszaállításával egy ortodoxkozák jellegû ukrán államot akartak létrehozni.
A lengyel–litván állam felosztásával (1772, 1793,
1795) az ukrán–kozák-lakta területek 80%-a az Orosz,
20%-a a Habsburg-birodalom peremterületévé vált
1918-ig. Az Oroszországhoz került új szerzemények
jelentõsen megváltoztatták a lakosság összetételét. A
nyugati kormányzóságokban Vityebszktõl Odesszáig,

Forgalom

Lodztól Jekatyerinoszlávig kialakították a zárt zsidó
letelepedési sávot, amelyben az európai zsidóság közel fele élt; egyes városokban arányuk 40% körül volt.
Mivel földbirtokot nem szerezhettek, az ipar, kereskedelem (kocsmárosok!), pénzgazdálkodás, majd késõbb a szellemi szabad foglalkozások (orvosok, ügyvédek, újságírók) terén helyezkedtek el. „…1897-re a
zsidók közül került ki az orosz fennhatóság alatt álló
lengyel területek kereskedõinek és gyárosainak
73%-a”, és hasonlóan Osztrák-Galíciában is.
Az 1783-ban elfoglalt Krím (bár az orosz okkupáció-annexió után kétséges, hogy Ukrajna részének
tekinthetõ-e még) tatár többségû volt, de a Feketetenger partvidéke (Odessza) az ókori gyarmatvárosok óta folyamatosan rendelkezett – a legutóbbi idõkig – görög népességgel, akikhez szefárd zsidók, örmények, gagauzok, bolgárok, románok, majd szervezett betelepítés folytán németek csatlakoztak
(Besszarábia, 1812 után).
„…Az ukrán-bjelorusz …tisztán paraszti társadalomból kiemelkedni csak az oroszokhoz történõ
asszimiláció útján lehetett. …A kormányzat valójában csak oroszokat ismert, a birodalom az oroszok birodalma, más nincs is itt. … Az ukrán nemesség legnagyobb része már a 18. század közepétõl fokozatosan eloroszosodott” – írja
Niederhauser Emila „Kelet-Európa története”
címû mûvében. …A városokban az orosz nyelv és
kultúra dominált; az ukránok asszimilálódtak
vagy a városokon kívül rekedtek.” 1897-ben etnikai sokszínûség jellemezte Ukrajna népességét: az
oroszok a lakosság 12,4, a zsidók 8,5, a németek
2,1, a lengyelek 1,7%-át alkották.
Póti László szerint „az oroszokkal és a lengyelekkel szemben az ukrán kollektív történeti tudat nagyon erõs ellenszenvet hordoz”. Identitásuk velük
szemben alakult ki: ukrán az, aki nem orosz és nem
lengyel. A 18–19. század fordulóján született
Isztorija Russzov anonim szerzõje „…a büszke és
nagylelkû ukránokat szembeállítja a csaló lengyelekkel és barbár moszkvaiakkal.” Az 1840-es években
Kijevben megszervezett titkos Cirill és Metod Társaság „…az ukrán nemzeti megújulási mozgalom
csúcspontját jelentette; Sevcsenkó is egyik radikális
vezetõje volt. A cári kormányzat felfedezte és
betiltotta, s arra törekedett, hogy a „… polonizmus
minden nyomát kiirtsák a nyugati országrészek (vagyis a bjelorusz, ukrán és litván területek) gondolatvilágából.” 1863-ban belügyminiszteri rendelettel betiltották az ukrán nyelv használatát és ukrán
nyelvû könyvek megjelentetését, azt állítva, hogy az
csupán az orosz egyik nyelvjárása.
Az Ausztriához került területeken a görögkatolikus ukrán–ruszin, majd román nemzeti egyház lett, és nagyban hozzájárult az ukrán nemzeti
identitás kialakításához-fenntartásához.
„…Az ukrán értelmiség nem elhanyagolható részét tették ki az unitus papok, kiknek vezetõ szerepe volt a nemzeti megújulás idején... A galíciai ukránoknak voltak anyanyelvi iskoláik, mûködtek ukrán tanítási nyelvû fõiskolák, ukrán tanárokkal,
egyéb értelmiségiekkel, ukrán nyelvi tanszékük a
lembergi (Lwow-Lviv) egyetemen. A legjelentõsebb
ukrán szépíró, mondhatni az ukrán Jókai és Mikszáth egy személyben, Ivan Franko is Lembergben
élt és alkotott… Galíciában létezett egy Sevcsenko
Társaság, ez egy ukrán akadémia szerepét töltötte
be. ...Galícia volt az a hely, ahol ukrán nemzetiségû értelmiség állást vállalhatott – ez Oroszországban lehetetlen volt, hacsak az oroszokhoz nem
asszimilálódott…a Kijevi Ruszt az oroszok kisajátították maguknak. …Ilyen körülmények között a
galíciai ukránok Ausztria mellett foglaltak állást.
…A nemzet fennmaradása csak Galíciában tûnt valószínûnek (Niederhauser).” Ne feledjük: mindez
csak az ukránok 20%-ára vonatkozott (1910-ben 4
millió), többségük az Orosz Birodalomban élt.
Folytatás a következõ számban
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Koreai-magyar közös nanokutatások
2010-ben kezdõdött és elõreláthatólag 2017-ig folytatódik a Korea Trade-Investment Promotion Agency
(KOTRA) és a Magyar Tudományos Akadémia (MTA)
Mûszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézete közötti
együttmûködés.
A jövõbe vetett optimizmust megalapozzák az eddig elért sikerek. Az eddigi kutatások középpontjában
a elektronikában és így az iparban is egyre nagyobb
szerepet játszó grafén áll. A kutatók közös erõvel bebizonyították, hogy a nagyfelületen gõzfázisú kémiai
leválasztással lehet a grafént a legkedvezõbb áron elõállítani. Ezeket a kutatásokat és az eredményeket ismertetõ cikket a New Journal of Physics nevû tudományos folyóirat már közzé tette.
A kutatások jelenleg arra irányulnak, hogy a grafén
megmunkálását atomi pontosságúvá tegyék. A koreai
és magyar kutatókból álló csoport e területen is sikereket ért el. A magyar Bíró László Péter és kutatótársa
Tapasztó Levente kimutatta, hogy a nanoelektronika
és a spintronika alkalmazása nagyon jó eredményeket hoz a különbözõ kristálytani irányokban leválasztott, eltérõ tulajdonságú grafén nanoszalagok megmunkálásában.

A GT Advanced tönkre ment az Apple miatt
A Szilícium-Völgy egyik legismertebb vállalkozása
az Apple, melynek több helyi cég is szállítja saját gyártmányát. Többek között a zafír kijelzõt elõállító GT
Advanced is. Ez utóbbi most csõdvédelembe menekült.
A csõdbírósági dokumentumok szerint, a GT
Advanced a gyártási körülmények megváltozása miatt nem tudta termékét olyan gazdaságosan elõállítani, ahogy az, az Apple-nek megfelelt volna. Ezért arra
kényszerült, hogy a zafír részeket gyártó részlegeit
veszteséggel eladja. Az akció 900 millió dollár veszteséghez és 1300 fõ elbocsájtásához vezetett.
A GT Advanced mindezekért az Apple erõszakos
üzletpolitikáját tette felelõssé. Tim Cook az Apple vezérigazgatója szerint a vádak alaptalanok és vállalatára nézve károsak.

Afrika lányaiért
A World Innovation Summit for Education
(WISE), a Világ Oktatási Innovációs Csúcstalálkozóján Ann Cotton kapta a félmillió dolláros nagydíjat.
1993-ban megalapította a Camfed ösztöndíjprogramot, mely a helyi közösségre támaszkodva hozzásegíti a hátrányos helyzetû afrikai lányokat a tanuláshoz. Malawiban, Tanzániában, Zambiában és Zimbabwében 24 millió lány nem tud iskolába járni. A
Camfed, a Nõk Oktatásáért Kampány ezen kíván változtatni. A program együttmûködik 6 ezer iskolával,
melyekben a tanfelszerelést, a tanárképzést, a kollégiumi díjat és az ivóvíz ellátást finanszírozza. Az ösztöndíjprogram az alapiskolától a munkakezdésig kíséri a lányokat, akik késõbb maguk is a program aktív segítõivé válnak.
A volt ösztöndíjasok fiatalabb lánytársaik és sorstársaik megsegítésére a CAMA nevû szervezetbe tömörülnek. Õk magatartásukkal, képzettségükkel hozzásegítik családjukat, a helyi közösségeket, falvaikat a
pozitív változáshoz. Így lassan egész Afrika gazdaságára kiterjed majd a nõk erõsödõ szerepe. A CAMA jelenleg 25 ezer tagot tart nyílván, az ö segítségükkel
már mûködik a multiplikáció.

nature
Õsi barlangfestmények Indonéziában
Az 1950-es években Celebesz szigeten talált mészkõbarlangbéli sziklarajzok korát akkor csak 10 ezer évre
becsülték. Ausztrál és indonéz tudósokból álló csapat
most kiderítette, a rajzok lényegesen régebbiek.
A sziget hét barlangjában végeztek vizsgálatokat az
uránium-tórium kormeghatározási technikával. E technika, mely segítségével pontosítják a tudósok a kormeghatározásokat- már régen ismert, de csak most
használták elõször az indonéz barlangrajzok pontos
korának meghatározására. A festmények felületén kialakult kalcium-karbonát réteg elárulta, hogy Celebeszen az emberi alkotásvágy jóval megelõzi az Európában élõ emberekét. A rajzok közel 40 ezer évesek.
A legidõsebb rajz 39900 éves, így 2000 évvel korábbi az El Castillo-barlangban talált kézlenyomatnál,
melyet a tudomány eddig a legrégebbinek tartott.
A celebeszi barlangfalán emberi figurákat és babi-

russzákat ábrázoló rajzok legalább 35400 évesek, így
hasonló korúak európai társaikhoz, de az ábrázolt állatok kizárólag Celebeszen élõk.
Ez a felfedezés kétségbe vonja, hogy Európa lenne
a mûvészetek bölcsõje; valószínûbbnek tartja, hogy
ugyanabban az idõintervallumban Eurázsia két különbözõ pontján egymástól függetlenül alakultak ki hasonló emberi képességek.

A szúnyogok és az emberek
A New York-i Rockefeller University kutatói a különbözõ szúnyogok vizsgálata közben arra jöttek rá, hogy
több ezer évvel ezelõtt békésen élt ember és szúnyog
egymás mellett.
A kutatók észrevették, hogy az erdei állatok vérét szívó fekete testû szúnyogok, semmilyen körülmények
között sem támadják meg az embereket. A barna testûek ezzel ellentétben az embert részesítették elõnyben
és csak kis mértékben fanyalodtak az állatok vérére.
Az emberekhez való vonzódás oka egy vízben nem
oldódó vegyület, a szulkaton. A szúnyogok megérzik a
vegyület jelenlétét és tudják, hogy bõséges eledel vár
rájuk. Az egyik faj, tehát keresi az emberek közelségét,
mióta néhány évezrede megismerkedett a szagával. Az
emberközelség a szúnyogok túléléséhez és szaporodásához minden kritériumot kielégít.
Bár, a szúnyogok evolúciós fejlõdése szempontjából a szulkatont tartalmazó ember felfedezése rendkívüli jelentõségû, a vér gazdái, egyáltalán nem örülnek
ennek a fejlõdési fordulatnak.

Holcim díj magyar építészeknek
Negyedik alkalommal hirdették meg a Holcim
Awards fenntartható építészeti világversenyt, melyet
a világ, vezetõ mûszaki egyetemeivel együttmûködve
rendeznek. 70 országban mûködik Holcim-csoport,
melyek támogatják a Holcim Foundation munkáját.
Az afrikai és közel-keleti régió díjak átadására Bejrútban került sor.
A Holcim Foundation 2014-es díjazottai között fiatal magyar építészek munkái is elismerésben részesültek. Szabadics Attila és Rácz Mónika menekülttáborokban létesíthetõ egészségügyi- és oktatási központ tervét a zsûri különdíjjal jutalmazta.
A Mbera (Mauritánia) mellett lévõ 70 ezer fõ befogadó képességû központban könnyen felállítható sátrak járulnak hozzá a kedvezõbb életfeltételek megvalósításához. A nappali forróságnak és az éjszaka hidegének mérséklését fázisváltó anyagokkal mûködõ akkumulátorok biztosítják. A terv a modern technikai
megoldást egyesíti a szociális céllal. Hatékony eszközök használata a sivatagi és félsivatagi területeken
nagy jelentõséggel bír, ezért értékelte a zsûri nagyra a
két magyar fiatal alkotását.
Az európai régió Next Generation kategóriájában
negyedik helyet kapott Dankházi András „Szimbiotikus
vízszolgáltatás és tájregeneráció” címû munkája. A terv
alapján a környezõ hõerõmûvekbõl kibocsájtott vizet
sótalanítással hasznosít az épület. Az ivóvíz elõállítás
után a megmaradt magasabb só koncentrációjú vizet
mocsárkert táplálására fordítja.

Az elefántok különös képességei
Egy nemzetközi kutatócsoport vizsgálta a kenyai
elefántok képességeit. A több évig tartó kutatás alapján kimutatták, hogy az elefántok meg tudják különböztetni az egyes nyelveket, sõt bizonyos nyelvjárásokat is. Képesek arra is, hogy megállapítsák, hogy egy
felnõtt férfi, vagy egy fiú beszél hozzájuk.
A kutatást vezetõ Karen McComb szerint: „Az elefántok döntéshozatala igen precíz. Azt példázza, miként adaptálódnak, amikor együtt élnek velünk.”
Az utóbbi években végzett tudományos kísérletek
alapján kiderült, hogy az elefántok kivételesen intelligens, szociális és empatikus élõlények. Életük végéig
megtartják a rokoni kapcsolataikat. Nagy szókincset
tartalmazó nyelven beszélgetnek egymással. Csoportos döntéseket hoznak. Játszanak, kooperálnak egymással a problémák megoldásakor és szerszámokat is
használnak. Képesek a gyász érzésére is.
Az elefántok agya valamennyi szárazföldi élõlény
közül a legnagyobb. Háromszor annyi idegsejtet tartalmaz, mint az emberi agy. Az ember esetében az agykéreg az absztrakt gondolkodás központja. A kisagy
vezérli a légzést, a szívritmust, a testmozgást. Az elefántoknál a mintegy 257 milliárd neuron többsége
nem az agykéregben található, mint az embernél, hanem a kisagyban. Az elefántok agyának felépítése és
mûködése azonban még jórészt ismeretlen a tudomány számára.

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelõ Alap (MTVA) és a Kós Károly Kollégium
Békéscsabán tartotta õszi konferenciáját.
A konferencia középpontjában a nyomtatott
és elektronikus sajtó egymásra hatása, a továbbképzések jelentõsége, illetve a médiafogyasztási szokások álltak.
Az MTVA szeretné egységesíteni és a mai
modern színvonalra hozni a tudósítói hálózat
technikai színvonalát. Szem elõtt tartja a Kárpátmedencei tudósítóhálózat bõvítését és vizsgálja
a lehetséges megoldásokat. A diaszpórában élõ
magyarságot is be akarja vonni a hálózatba.
A Sapientia Egyetem 25-rõl 30-ra szeretné
bõvíteni a médiaszakos hallgatók létszámát. Az
EU-ban lévõ külhoni diákok média képzésében

ez a lehetõség nagy jelentõségû, mert Szlovákiában az erre irányuló kísérletek meghiúsultak.
Ukrajnában ilyen kísérletre jelenleg lehetõség
sincs. A határon túl képzést, vagy szakmai továbbképzést igénylõk jelentkezhetnek a közmédia médiaakadémiájára.
A konferenciára ellátogatott Potápi Árpád
János nemzetpolitikáért felelõs államtitkár, aki
beszédében kiemelte a Kós Károly Kollégium
munkáját, melynek középpontjában a magyarlakta területeken jelenlévõ média összehangolása áll.
A három napig tartó, elõadásokban gazdag
konferencia keretein belül sor került az I. Kárpát-medencei Tudósítói Filmszemlére is, ahol 70
alkotás került bemutatásra.

Orbán Viktor Münchenben
Bevallom, nem tudtam, hogy a bajor (tartományi) miniszterelnök, Horst Seehofer vendége lesz a magyar miniszterelnök. Én csak arról
értesültem, hogy november 6-án Orbán Viktor
elõadást tart „Magyarország 25 évvel a határnyitás után – 25 év demokrácia és szabadság
Európában” címmel. A rendezvény színhelye a
Hanns Seidel Stiftung (alapítvány) székháza, a
szervezõ a CSU közeli Bajor-Magyar Fórum,
melyet Magyarország müncheni fõkonzulátusa
is támogat.
Az elõadás közönsége többségében magyar
volt. Azok közül is az „orbánpártiak”. Ez érthetõ, hiszen a jelenlegi kormány ellenzõi (elvbõl) nem jönnek el meghallgatni a miniszterelnököt. Ez is jól mutatja azt a mély ellentétet,
megosztottságot, ami a magyarországi társadalomra jellemzõ, és ami kihatással van a külföldön élõkre is. Rengeteg ismerõs arc volt. 56osok vagy azutáni disszidensek, akiknek emlékezetében elevenen él a „kommunizmus”, és az
akkoriban elszenvedett sérelmek, amik az ország elhagyására késztették õket. Ezt, a mai
(1989 utáni) generáció nem igazán érti. Pedig
ezekbõl a sérelmekbõl táplálkozik a mai „baloldal-ellenesség”, amely Orbánban látja a megváltót, a (Gyurcsány-ellenes) „jobboldal” megtestesítõjét. Furcsa társaság. Ha Magyarországról van szó, elfelejtik azt a közeget, amiben élnek, a (nyugat-)németországi demokráciát, ahol
a politikai kultúra elég magas ahhoz, hogy barátok társaságban ne kapjanak össze.
Valószínû ezzel Orbán is tisztában volt, ezért
tûnt olyan felszabadultnak, nyíltnak, (idõnként)
humorosnak. Remek elõadást tartott, és a kérdésekre is (látszólag) õszintén válaszolt. A rendezvény végén váltottam néhány szót Paul
Hefty-vel, a FAZ (Frankfurter Allgemeine) nyugalmazott újságírójával. Szerinte: „Ezt a beszédet kellene terjeszteni, nem a tusnádfürdõit.”
A Frankfurt am Main-ban élõ Hefty elárulta,
Orbán elõadása miatt jött Münchenbe.
A teltházas elõadóteremben a házigazda,
Elisabeth Schosser, türelemre intette a megjelenteket, mivel Orbán és a fogadására megjelent volt bajor miniszterelnök, Edmund Stoiber,
négyszemközti beszélgetésre vonult vissza. Majd
a közönség (többen felállva) tapssal üdvözölte
a magyar miniszterelnököt.
Elõször Edmund Stoiber köszöntötte a jelenlévõket és Viktornak szólítva, helybõl letegezte
a magyar miniszterelnököt. Ez német nyelvterületen meglehetõsen szokatlan, ott, ahol egy
szobában dolgozó kollegák mindvégig magázódnak. Viszont a barátság mélységét nagyon jól
kifejezte. Stoiber a 25 évvel ezelõtti események
felidézésén túl beszélt a közös múltról is, ami I.
Istvánig vezethetõ vissza, akinek bajor hercegnõ (Gizella) volt a felesége. Majd átadta a szót
Viktornak, a magyar miniszterelnöknek.
Orbán ügyesen adta elõ az elmúlt 25 esztendõ hazai és nemzetközi történéseit, minden logikusnak tûnt. Például arról beszélt, hogy nem
Görögország, hanem Magyarország volt az elsõ,
ahol a gazdasági világválság éreztette hatását.
2008-ban az IMF és az EU mentette meg hazánkat, amiért örök hála. Aztán mikor 2010-ben
a Fidesz került hatalomra – a kétharmad birtokában – elkezdték átszervezni a régi, még „kommunista” idõbõl származó államrendszert.
Arról persze nem szólt, hogy az IMF hitelt
még Gyurcsány járta ki az EU fõvárosokban
(Berlin, Párizs, London, Róma), mert EU-tagállam akkoriban nem vehetett fel hitelt a nemzetközi „mumusnak” ismert IMF-tõl. Végül az
EU beleegyezett, azzal a kikötéssel, hogy az
euró-zóna országainak ez továbbra sem engedélyezett. A kormányfõi poszton Gyurcsányt
váltó Bajnai ügyesen teljesítette az IMF diktátumait.

Bocs, a kis kitérõért, de talán érzékelhetõ,
hogy az orbáni beszéd nagyszerûsége mitõl és
mennyire volt elragadó, mind a magyar, mind a
bajor (német) hallgatósága számára.
Örömmel jelentette Orbán, hogy „a bajorok
eladtak egy bankot, mi meg vettünk egy bankot.” Csak arról nem szólt a miniszterelnök,
hogy ez a bank (MKB) eddig borzasztó veszteséges volt, és épp a magyar (extra)bankadó miatt hatalmas teher lett a bajor állam részére, amit
senki sem akart megvenni. Az MKB vesztesége
csak tavaly 400 millió euró volt. A magyar állam végül 50 millió euróért vette vissza ezt a
csõdtömeget termelõ pénzintézetet. Ennek ismertetésérõl valahogy megfeledkezett a miniszterelnök.
Orbán ügyesen (és hihetõen) magyarázta el a
média helyzetét is Magyarországon. Azzal kezdte, hogy a sorok közötti olvasás hagyománya a
„kommunista” idõkre nyúlik vissza, amikor hátulról, a sporthíreknél kezdtük az újságolvasást,
és mentünk elõre. Bármit írt az újság, azt nem
hittük el, pontosabban annak az ellenkezõjét
gondoltuk. A nyugati újságírók ezt nem értik,
sõt azt sem, hogy például mást jelent a „liberális” Magyarországon és mást Nyugaton. Ez a
„rosszul” értelmezés minden baj alapja. Ide sorolta tusnádfürdõi beszédének félreértelmezését is. Orbán szerint õ soha nem állította, hogy
Oroszország követendõ példa, és hogy a Nyugatnak utánoznia kellene a felemelkedõ keleti
országokat, mint ahogy azt sem, hogy “a Nyugatnak vége”. Arra kívánt rámutatni, hogy az
európai gazdaság teljesítménye és részaránya a
világgazdaságban csökken, míg a nem demokratikus berendezkedésû államok teljesítménye
növekedik.
Nagy taps fogadta azt a bejelentését is, hogy
ellenzi a bevándorlás minden fajtáját. A politikai menekülteket természetesen be kell fogadni, de a gazdasági menekülteket, NEM! Azokat
vissza kell küldeni és kormányaiknak pénzt küldeni, hogy a problémát helyben oldják meg. Azt
is mondta, hogy nincs olyan alantas munka, amit
magyar ne végezhetne el.
Vívmánynak nevezte a hároméves kortól kötelezõ óvodát. Ez egyértelmû utalás volt a cigányságra, hogy a gyerekeket ki kell ragadni
abból a családi környezetbõl, ahol csak azt látják, hogy a szülõk nem járnak el dolgozni.
Orbán arról beszélt, amit a (magyar) hallgatóság hallani akart, és amirõl a bajor (német)
résztvevõk úgy érezték elsõ kézbõl, magától a
miniszterelnöktõl szerzik információikat.
A közönség által feltett kérdésekre Orbán
részletesen válaszolt. Válaszai meggyõzõnek és
õszintének tûntek. Olyannyira, hogy Stoiber volt
miniszterelnökhöz fordulva azt mondta:
„Edmund, ez a mai összejövetel pont olyan, mint
egy (otthoni) lakossági fórum”.
Az egyetlen kínos (?) kérdést egy 30 éve Münchenben élõ tanítónõtõl hallottuk, aki elmondta, hogy a katolikus misszióban hétvégi oktatást
szerveznek kisgyerekeknek, akiknek száma az
utóbbi idõben igencsak megnõtt. Mint tudjuk,
legalább félmillió képzett magyar hagyta el az
országot, és úgy néz ki, hogy a már itt született
gyerekek nem fognak hazamenni…
Orbán teljesen megértõnek mutatkozott, és
kijelentette: Nem tudom a megoldást. Nem tudom a helyes választ. Majd a jövõ dönti el…
Nos, ez az õszinte válasz igen szimpatikusnak
tûnt. Igaz, arról nem szólt sem a kérdésfeltevõ,
sem a választ adó miniszterelnök, hogy miért
ment el ennyi ember?
Münchenben hallgatva a magyar miniszterelnököt, az embernek az a benyomása, hogy kishazánkban minden rendben van. Vajon az otthon élõk is így látják, így érzik?
ELEKES ISTVÁN
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Föderalizmus a Duna-medencében
Jászi Oszkár: Dunai Egyesült Államok (1918)

A 19. század második felében a Monarchia állami
berendezkedése csak az osztrák–magyar dualizmusig
(1867) jutott. A birodalmi reform ügye – vagyis a szlávok bekapcsolásával létrehozandó trializmus – ugyan
Ferenc Ferdinand hallgatólagos törekvése volt, de
megvalósulásának elhúzódása miatt a szerbek már
nem elégedtek meg ezzel, hanem a Monarchián belül
élõ szerbek egyesítésével már önálló nagy-Szerbia létrehozására törekedtek. Szerbiának az 1912–1913. évi
Balkán-háborúkban orosz segítséggel történõ megerõsödésével és a trónörökös szarajevói meggyilkolásával így a Monarchia tûrõképessége végsõ határához
érkezett, s létét veszélyeztette.
Jászi Oszkár társadalomtudós 1918-ban A Monarchia jövõje. A dualizmus bukása és a Dunai Egyesült Államok címû könyvében – az I. világháború okaira is rámutatva – úgy vélte, hogy az Osztrák–Magyar
Monarchia, a Balkán és Oroszország még nem kész
részei Európának: bennük az állam és nép nem azonos, s dinasztikus hatalom tartja össze õket. A nemzetiségi kérdésnek nevezett gyulladásos betegség olyan
államok belsõ szervezési zavara, amelyek számos történelmi okból nem jutottak el a nyugati típusú nemzeti államok szintjére, viszont képtelenek voltak olyan
politikai rendszert létrehozni, amely „népességük faji,
gazdasági és kulturális összetételének valóban megfelel”. E nemzetállami embriók ezekben a térségekben
az állandó bizonytalanság, feszültség, bizalmatlanság
és ingerültség politikai és társadalmi légkörét hozták
létre. A nemzeti életre képes nemzetiségek egyesítése
alapvetõ fejlõdési érdek és érték, nemcsak az illetõ
népek, hanem az emberiség szempontjából is. Ráadásul a nemzetiségi kérdésben gyakorta nem államalakítási törekvésrõl volt szó, hanem a nemzetiségi kisebbségek azon törekvésérõl, hogy nyelvüket, kultúrájukat, gazdaságukat szabadon fejleszthessék, s ne
érje õket hátrány azért, mert nem az államalkotó nemzethez tartoznak.
Az évszázados történelmi fejlõdés logikájaként az
elsõ világháború éppen ezért Európa e veszélyeztetett
zónájában robbant ki. Európa katasztrófáját ez a félig
kész része idézte elõ, amely a modern demokrácia felszínes máza alatt még mindig telítve van feudális kép-

letekkel, ahol a szilárd nemzeti egységekbe való tömörülés folyamata megakadt vagy csak tökéletlenül érvényesülhetett. A háború igazi oka nem a német–angol imperialista ellentétben keresendõ, hanem KeletEurópa és Közép-Európa egy részének megoldatlan
államszervezési és nemzetiségi problémáiban rejlik.
Ezért logikája sem lehet más, mint Európa teljes egységét elõkészíteni, a római keresztény kultúra végleges integrációját befejezni azzal, hogy Európa elmaradt
közép és keleti részében olyan államszervezet jöjjön
létre, amely biztosítja minden nép szabad nemzeti és
kulturális fejlõdését, s megteremti a demokratikus szolidaritás valamennyi lehetõségét.
A porosz militarizmus – vélekedett Jászi –, az erõsen felfegyverzett német állam nem a porosz katonai kaszt privát ügye és lelki sajátossága, hanem két
nagy történeti tényezõ függvénye volt. Az orosz cárizmus – a militarista pánszlávizmus politikájával
felerõsítve –, expanzív kalandor politikájával állandóan veszélyeztette Közép-Európa békéjét. A Monarchia és a Balkán bizonytalan egyensúlyi állapota, robbanásra hajló lelkiállapota (az ott élõ népek belsõ
elégedetlensége, valamint a pánszlávizmus vonzásköre miatt) pedig tovább destabilizálta a térséget. Az
európai diplomáciában és publicisztikában általánossá vált a meggyõzõdés, hogy „elõbb-utóbb elkerülhetetlenné válik az óra, amelyben Oroszország az
»életképtelen« Monarchiában s a faji harcok által
örökös anarchiába taszított Balkánon egy, a pánszlávizmus érdekeinek megfelelõ rendet fog teremteni. E perspektíva nyomasztó árnyékában Németország joggal érezhette, hogy a Monarchia tervezett
felosztása az õ gazdasági és kulturális életgyökereit is mélyen érinti.”
A háború nem oldott meg semmit: ellenkezõleg; a
lappangó ellentéteket a forradalmi elkeseredésig izzította. A dualizmus keretei képtelenek az „új néplélek”
összetartására. A dualizmus a németek uralmát jelentette Ausztriában, s a magyarokét Magyarországon. A
német polgárság uralma biztosítására a lengyel nemességgel, a magyar uralkodó osztályok pedig a horvát–
szerb ellentét kihasználásával a horvát társadalom
történelmi elemeivel egyeztek ki. A paktum lehetõvé

tette, hogy a Monarchia cseheinek és délszlávjainak,
valamint Magyarország összes nemzetiségeinek – a
szászok kivételével – nemzeti és nemzetiségi igényei
háttérbe szoruljanak. Ezért a probléma megoldását
Jászi három alapelv érvényesülésében látta: biztosítani kell az életképes nemzeti államiságok kialakulását;
a nemzeti kisebbségek hatékony védelmét a nemzeti
államon belül; s az új államok olyan szerves kooperációját, amely megakadályozza az újabb összeütközéseket közöttük és nemzetiségeik között. A Monarchiának öt nemzete (magyar, német, lengyel, cseh és
szerb–horvát) felel meg a történelempolitikai individualitás kritériumainak.
A Monarchia népeinek ez a pentarchiája hatalmas
lépést jelentene a szellemi és gazdasági erõk felszabadítása, a béke és a megértés irányában. A szövetségi
államok területén megoldódna a nemzetiségi kérdés,
s a nemzeti érzékenység szempontjai háttérbe szorulnának a szociális és a kulturális törekvések javára.
Kossuth Lajos dunai konföderációs tervének éppen az
volt az alapgondolata – írta Jászi –, hogy a magyarországi nemzetiségekkel fajrokon államok felszabadítása és az azokkal való szövetkezés nélkül a magyar független államiság is elképzelhetetlen. Ha a magyarok,
délszlávok és románok felkarolják ezt a tervet, elsõrendû, gazdag és hatalmas állam lesznek 30 millió lakossal, amely sokat fog nyomni Európa mérlegében.
Hogy a Monarchia új államai erõsek és életképesek
legyenek, ahhoz szoros szövetségi kapcsolatban megvalósuló egyesülésre van szükségük. A szövetség csak
teljes vámunió, közös honvédelem és külpolitika alapján képzelhetõ el.
A szabad, Demokratikus Népszövetségnek a Helvét
Szövetséghez, a Német Szövetséghez és az Amerikai
Egyesült Államokhoz hasonló funkciót szánt. Ahol a
különbözõ államiságok között nem alakul ki a szövetséges állam viszonya, ott voltaképpen tényleges vagy
potenciális háború van. Csak a gazdasági élet vérkeringésének teljes szabadsága, a katonai és nemzetközi funkció teljes egysége, az állami öntudat szerveinek
közössége – a szövetséges államtípus jellemzõi – teremthetik meg a „minden emberi valószínûség szerinti örök békét”.

Díszszemle
A föderalizált birodalom területi-politikai egységei
ily módon a következõk lettek volna: 1) Ausztria, azaz
az osztrák örökös tartományok német magja; 2) Csehország történelmi határai között, tehát Szlovákia nélkül; 3) Lengyelország közel 200 ezer négyzetkilométernyi területen 20–21 millió lakossal; 4) Magyarország történelmi határai között, de Horvátország nélkül; 5) Illyria 170 ezer négyzetkilométeren és mintegy 10 millió fõvel, a bolgárok és a magyarországi
(vajdasági) szerbek kivételével az összes délszláv
népet egyesítve.
Jászi a tagállamok közötti érintkezés és az szövetségi ügyek intézése szempontjából Kossuth javaslatait
vette alapul. A szövetségi intézményekben mind az öt
tagállam egyenrangú képviselettel rendelkezett volna,
s az öt nyelv bármelyikét lehetne használni. A „birodalmi gyûlés” mindegyik évben más-más tagállam fõvárosában ülésezett volna, míg a többi közös szerv állandó székhellyel, de decentralizáltan, az államszövetség egész területén szétszórva mûködne.
NÉMETH ISTVÁN

Skócia példája avagy az önrendelkezési gondolat
A száz évvel ezelõtt még fönnálló soknemzetiségû
birodalmak (az oszmán-török, az orosz és a Habsburgból lett Osztrák-Magyar Monarchia) népei – köztük sok
magyar - számára csábító volt a gondolat, hogy önálló
államot létrehozva jobb dolguk lenne, többre vinnék.
Amikor a világháború vége felé Wilson amerikai elnök
meghirdette, hogy a háborút „gyõzelem nélküli”, igazságos, a népek önrendelkezésének elvén álló békével
kellene lezárni, a szörnyû megpróbáltatásokba belefáradt emberek – mindkét hadviselõ csoportban – lelkesen fogadták a javaslatot. Az elv szép, sõt helyes volt,
de a megvalósítás csapnivaló. Mi, magyarok, jól tudjuk, hogy az új európai határok mennyire távol álltak
az igazságostól. A békecsinálók nem is merték azokat
népszavazásra bocsátani, kivéve 2-3 helyi esetet. Húsz
év múlva, a II. világháború poklában persze mindenki
visszakívánta „a boldog békeidõket,” az 1914 elõtti
világot, a kommunista uralom alatti Európában pedig
a nosztalgia még erõsödött is. Európa nyugati fele rájött, hogy a nemzetállamok rivalizálását, háborúskodását jobb az együttmûködéssel, Közös Piaccal, eltûnõ határokkal váltani föl.
A jólétbõl azonban sosem lesz elég, ha pedig akadozik a gazdasági növekedés, akkor mindenki keresi az
új megoldásokat, sõt jönnek az ábrándozók és a kuruzslók is. Ahol viszont „a jóléti állam” csak ábránd
maradt, ott a kiábrándultság kedvez a szélsõséges gondolkodásnak. Az autonómia igénye, vagy a teljes önállóság vágya mindkét esetben jelentkezik. Ahol az egyik
nemzet tényleg elnyomja a másikat, vagy a kisebbségeket, ott fenyeget a robbanás, sõt könnyen be is következik, ahogy a Balkánon történt az 1990-es években. De nem is kell elnyomás ahhoz, hogy egy történelmi tartomány önmagát akarja igazgatni. 25 évvel
ezelõtt Nyugat-Európa attól volt hangos, hogy a centralizációt fölváltja a decentralizáció, a jövõ nem az
európai szuperállamé, hanem a régiók Európájáé. Jugoszlávia véres háborúban, Csehszlovákia és – meglepetésre – a Szovjetunió békés úton szétesett. Jött a
devolúció, Skócia, Wales és Észak-Írország autonómiája. A folyamat az Egyesült Királyságban itt most megállt, Belgiumban és Spanyolországban viszont nem. És
mi a helyzet Közép- és Kelet-Európában?
Mifelénk sok a joggal elégedetlen nemzeti kisebbség, de az autonómia a többségi nemzetek szemében
szitokszó, bûnös szeparatizmusnak minõsül. Ismerjük be, a történelmi Magyarország utolsó évtizedeiben a magyar gondolkodástól sem állt ez távol. Akkori lakosságunknak nagyjából csak a fele volt magyar. (Ez az Oszmán Birodalom ellen több évszázadon átvívott önvédelmi háborúinknak és az azt kö-

vetõ betelepítéseknek volt a következménye.)
A magyarországi szlovákok, románok és szerbek
1848-tól egészen az 1918-as összeomlásig társnemzetként történõ elismerést és területi autonómiát igényeltek maguknak. 1848 május 10-én a szlovákok
népgyûlése Liptószentmiklóson “szlovák néprajzi
kerület” (okolie) létrehozását követelte, ahol a hivatalos nyelv a szlovák lenne, nemzeti színeiket használhatnák, önálló iskoláik és egyetemük lenne. Hasonló igényeket fogalmaztak meg a szerbek és a románok Karlócán, illetve Balázsfalván. Kossuth és az
Országgyûlés úgy hitte, hogy a jobbágyfelszabadítás
és a polgári egyenlõség elég lesz a történelmi terület
együtt tartásához, de a bécsi udvar bíztatására a horvátok, a szerbek és a románok többsége fegyvert fogott a magyarok ellen. Mint ismeretes, szabadságharcunk leverése után a nemzetiségek azt kapták jutalmul, amit a magyarok büntetésül: centralizált, abszolutista összmonarchiát. A kis számú szlovák és szerb
értelmiség ebbõl tanulva a magyarokkal kereste a
megegyezést, de nem mondott le az autonómia igényérõl. Az 1861. június 6–7-én Turócszentmártonban elfogadott szlovák „Memorandum” azt igényelte, hogy
a szlovák nemzet individualitása „egy, a megyék határainak nemzetiség szerinti kikerekítésével alakítandó
felsõ-magyarországi szláv kerületben (hornouhorské
slovenské okolie) elösmerve s személyesítve legyen”.
A magyar politikai vezetés azonban az 1868-as liberális szellemû nemzetiségi törvényben csak nyelvi jogokat biztosított. Az 1895. augusztus 10-én Budapesten
tartott nemzetiségi kongresszus a megyei, városi és
községi szintû területi autonómiában jelölte meg
helyzetük rendezésének az útját. Joggal sajnálkozhatunk, hogy az akkori magyar közhangulat és törvényhozás nem méltányolta ezeket az igényeket és
csak az 1918-as összeomlást követõen, elkésve
született törvény „a rutén nemzet autonómiájáról”
(1918:X.tc.), “a magyarországi német nép önrendelkezési jogáról” (1919:VI.tc.) és “Slovenska Krajina
(Szlovák terület) önkormányzatáról” (1919:XXX.tc.).
Történelmi társnemzeteink számára azonban a „keleti Svájc” gondolatánál vonzóbb volt gyõztessé válni, meg nem érdemelten tág határokkal.
Szomszédaink többsége nem tanult sem az egykori
Magyar Királyság sorsából, sem Nyugat-Európa példájából, célja a kisebbségektõl mentes homogén nemzetállam, ezért zárkóznak el mereven a kisebbségek autonómiájától. Európa autonómiát vagy teljes önállóságot kívánó területei, nemzeti közösségei követendõ
példát láttak a Skócia függetlenségérõl ez év szeptember 18-án tartott népszavazásban. A „nem” gyõzelmét

egyesek csalódással, mások örömmel fogadták. A Kárpát-medence kisebbségbe kényszerült magyar közösségei számára mindenképpen jó érvet kínál ez a történet. A történelem kreálta Egyesült Királyság kormánya, felismerve történelmi tartományai igényét, 1997ben önként széleskörû önkormányzatot adott számukra, majd amikor egyikükben fölmerült a teljes önállóság gondolata, annak erõszakkal történõ megakadályozása helyett az érdekeltek népszavazására bízta a
döntést. Az elmúlt évtizedekben ugyanez történt Kanada Quebec tartományában. Mindkét esetben hasonló eredmény született: a történelmi egységet alkotó két
terület nem szakadt ki a tágabb állami szerkezetbõl,
noha erre lehetõsége nyílt.
A magyar határokon kívülre rekesztett magyar közösségek nyolc évtized alatt igen sokat veszítettek létszámban, intézményekben, ingatlanokban, gazdasági
erõben, szervezettségben. Az autonómia célja a fogyás,
a romlás megállítása, a kétségbeesés szülte lázadás
megelõzése. A szülõföldön történõ maradás és boldo-

gulás elõmozdítása, vagyis a stabilitás, a béke és a nyugalom megõrzése. Ez egyaránt szolgálja a többség és a
kisebbség érdekeit. Errõl kellene meggyõznie az Európai Uniónak új tagjait és a tagságra törekvõket. 1990
óta sok ígéret, sok tervezet született, amelyben szerepelt a nemzeti kisebbségek autonómiája, de a többségi nemzetek ellenállását látva a kormányok, a nemzetközi közösség végül mindig meghátrált, visszakozott.
A Szlovákiában élõ magyarok mártír-politikusa, Esterházy János már 75 évvel ezelõtt világosan megfogalmazta, hogy miért fontos a kisebbségi jogok biztosítása. “Az igazságos nemzetiségi politika sokkal nagyobb biztonsági koefficiens, mint sok-sok írott törvény, ... mert semmi sem erõsíti meg egy államot jobban, midõn abban nemcsak a többségi, de a kisebbségi állampolgárok is teljes mértékben otthon érzik magukat.” Egy ilyen Közép-Európáért kellene dolgoznia
nemcsak minden magyar politikai erõnek, de minden
európai demokratának is.
JESZENSZKY GÉZA

REMBRANDT-KIÁLLÍTÁS BUDAPESTEN
A Budapesti Szépmûvészeti Múzeumban Rembrandt és a holland arany évszázad festészete címmel reprezentatív kiállítás nyílt meg 2014. október
30-án. A reprezentatív kiállítás mintegy száz mûvésztõl 178 mûvet mutat be, ebbõl 40 kép a budapesti
múzeum gazdag holland kollekciójának tulajdona,
a többi viszont a világ leghíresebb képgyûjteményeibõl kölcsönzött alkotás. A kölcsönzõ intézmények
között van többek között a párizsi Louvre, a firenzei
Uffizi, a madridi Prado, a stockolmi Nationalmuseum, a New York-i Metropolitan, a Los Angelesi Getty és természetesen az amszterdami Rijksmuseum is. Húsz festmény a németalföldi festõfejedelem szignált munkája, köztük van legkorábbi önarcképe, amely 1629-ben készült, s a zseniális ifjú
mûvész öntudatra ébredésének egyedülálló festõi
megjelenítése, nem véletlenül került ez a kép a kiállítás reprezentatív katalógusának címlapjára. További Rembrandt önarcképek vezetik végig a látogatókat az életút állomásain, bezárva az öregkori portréval, közben pedig az életképek, tájképek és csendéletek egész sora mutatja be a mûvész sokoldalúságát. A tárlat három Jan Vermeer-képe ugyancsak
szenzációnak számít, tõle még soha nem volt festmény Magyarországon. A Rembrandt-tanítványok és
követõk munkái ugyancsak kvalitásos mûvek, s az

esztétikai élményen túl megajándékozzák a látogatót az „arany évszázad” Hollandiájának hangulatával is. Gazdag kereskedõk, hajósok, megbecsült mesteremberek, protestáns lelkészek és tudósok világa
volt a 17. századi Németalföld, bõven volt megrendelésük a mûvészeknek. A spanyolok elleni szabadságharcban megedzõdött és öntudatra ébredt kis
tengermelléki állam sokat áldozott a kultúrára, tudományra, oktatásügyre. A kora újkorban a Kárpát-medence tájairól mintegy háromezer diák látogatott a hollandiai egyetemekre, s onnan hozta el
hazájába visszatérve a szakmai tudást, a pallérozott
életvitel ismeretét és persze a könyveket is. Ezek a
hagyományok is indokoltan irányíthatják fokozott
figyelmünket a mostani reprezentatív mûvészeti
eseményre, amely a két állam mûvészettörténészeinek Európát átívelõ példás együttmûködése révén
valósulhatott meg. A kiállítás szakmai kurátora, Ember Ildikó a nemzetközi közvélemény elismerését
méltán vívta ki a tárlat koncepciózus elrendezésével.
Az õ fõszerkesztõi munkáját dicséri a vaskos kiállítási
katalógus is, amely magyar és angol nyelven is megjelent, s bõséges információival és gazdag képanyagával segíti hozzá a látogatókat az élmény megõrzéséhez. A kiállítás 2015. február 15-ig tekinthetõ meg.
BITSKEY ISTVÁN
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2014 a magyar nemzet számára a választások éve volt, amelyek világosan megmutatták: a magyar nemzet
összetartozik, szétválaszthatatlan egységet alkot. A magyarországi parlamenti választás során érvényesült a világ magyar közösségeinek kölcsönös felelõsségvállalása, amely által össznemzeti parlament alakult. Ez a magyarság közjogi egységének kiteljesedését jelenti. A jövõben is arra törekszünk, hogy az Alaptörvény által deklarált összetartozásunk és felelõsségviselésünk szellemében folytassuk a megkezdett munkát.

A Magyar Diaszpóra Tanács megalakulása óta képviseli a világ magyarságának ügyét, és érvényesíti Magyarország nemzetpolitikájának alapgondolatát, a nemzet összetartozását. 2010 óta közösen dolgozunk a világnemzetté vált magyarság gyarapodásán. Elértük célunkat: megerõsítettük Magyarország és a diaszpóra magyarságának kapcsolatát, a Magyar Diaszpóra Tanács keretében gördülékenyen és eredményesen mûködik a nemzet
ügyeit érintõ párbeszéd és döntéshozatal, valamint sikeresen mûködtetjük a diaszpórát érintõ programokat.
2014-ben a magyar nemzet közjogi egységének kiteljesedéseként a diaszpórában élõ magyar állampolgárok is
részt vehettek a parlamenti választáson, így immár mostantól össznemzeti parlament képviseli a magyar nemzet közös ügyeit, szolgálja a nemzeti egységet.

A Magyar Állandó Értekezlet tagszervezetei a következõkben állapodnak meg:
- Gratulálnak minden magyar pártnak a Kárpát-medence országaiban zajlott parlamenti és helyhatósági választásokon elért sikerekhez.
- Történelmi eseménynek tartják a magyar nemzet közjogi egysége szempontjából, hogy a 2014. április 6án zajlott magyarországi parlamenti választáson részt vettek a külhoni magyar állampolgárok is. A megalakult össznemzeti parlament immár az egész magyar nemzetet képviseli, döntéseivel az egész magyarság jövõjét szolgálja.
- Fontos eredménynek tartják, hogy az európai parlamenti választások eredményeként külhoni magyarok
Brüsszelben képviselik a nemzetrészeket, a nem uniós országok magyar közösségeit, így a vajdasági és a kárpátaljai képviselõk is közvetlenül szólalhatnak fel a magyarság ügyéért.
- Továbbra is elsõszámú célnak tekintik az egyszerûsített honosítás folyamatának népszerûsítését, támogatását. Az a tény, hogy a magyar állampolgárság felvétele iránti igény folyamatosan magas, a magyar nemzet összetartozását, és a világ magyarságának erejébe vetett hitet erõsíti.
- Kérik olyan lépések megtételét, amelyek egyszerûbbé teszik a választójog gyakorlását a magyarországi lakcímmel rendelkezõ, de életvitelszerûen külföldön élõ szavazópolgárok számára is.
- Fontosnak tartják a Kárpát-medencei stratégiát, amely a régió demográfiai, szellemi, gazdasági és jogi gyarapodását szolgálja, külön kiemelve a gazdaság- és fejlesztéspolitikát.
- Sikeresnek tekintik a „2014 A külhoni magyar felsõsök éve” programot, amely kézzelfogható eredményeket
ért el az iskolai beiratkozások növelése és a magyar nyelvû felsõ tagozat megerõsödése terén. Megállapodnak,
hogy 2015 a külhoni magyar szakképzés éve lesz.
Erdély tekintetében:
- Támogatásukról biztosítják a romániai magyar közösség azon törekvéseit, hogy nemzeti és közösségi szimbólumait, a magyar és a székely zászlót szabadon, minden kötöttség nélkül használhassa, ugyanakkor tiltakozásuknak adnak hangot a román hatóságok ezzel ellentétes, jogkorlátozó fellépéseivel szemben.
- Tiltakozásukat fejezik ki a román hatóságok azon fellépéseivel szemben, amelyek a megengedõ jogszabályi
környezet ellenére akadályozzák a magyar nyelv használatát a közigazgatásban, ugyanakkor támogatásukról
biztosítják az erdélyi magyar közösség azon törekvéseit, hogy településeit, köztereit és intézményeit magyar
nevükön illesse.
- Támogatásukról biztosítják az erdélyi magyarság autonómiatörekvéseit, és szorgalmazzák az ezzel kapcsolatos konstruktív párbeszéd megvalósulását, a román fél cselekvõ részvételével.
- Aggodalommal veszik tudomásul, hogy továbbra sem alakult meg a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem önálló magyar tagozata. Tiltakozásukat fejezik ki az egyetem román vezetésének intoleráns és
agresszív magatartásával szemben, ugyanakkor támogatásukról biztosítják az önálló magyar tagozat létrehozása mellett kiálló oktatókat és hallgatókat
- Tiltakozásuknak adnak hangot minden olyan kezdeményezéssel szemben, amely a jogerõsen visszaszolgáltatott egyházi és közösségi ingatlanok visszaállamosítására törekszik, ugyanakkor kifejezik abbéli reményüket,
hogy a romániai restitúciós folyamat mielõbb lezárul, birtokba helyezve és kárpótolva a korábbi tulajdonosokat.
- Szorgalmazzák a romániai levéltári törvény módosítását, hogy a romániai magyar egyházak anyakönyveit is
tartalmazó egykori egyházi levéltárak visszajuthassanak jogos tulajdonosaik birtokába.
Felvidék tekintetében:
- Reményüket fejezik ki, hogy a szlovák parlament úgy fogja módosítani az állampolgársági szabályozást, hogy
az ne fossza meg állampolgárait identitásuk kifejezésének attól a lehetõségétõl, hogy felvegyék a nemzetiségük
szerinti állampolgárságot is.
- Elutasítják a szlovák közoktatási reform azon elemeit, amelyek a magyar iskolák tömeges bezárásával fenyegetnek. Reményüket fejezik ki, hogy az intézmények finanszírozási rendjének reformja olyan formában valósul
majd meg, amely nem érinti hátrányosan a nemzetiségi oktatás intézményrendszerét.
- Szükségesnek tartják a szlovák kormány mellett mûködõ Kisebbségi Bizottság mûködési rendjének átalakítását, a magyarság részére számarányának megfelelõ szavazati jog és állami támogatás biztosításával, hogy az –
a jelenlegi gyakorlattól eltérõen – ne érintse hátrányosan a magyar kisebbséget.
Vajdaság tekintetében:
- Üdvözlik, hogy Szerbia elmúlt idõszakban tett erõfeszítéseinek köszönhetõen 2014. január 21-én megkezdhette az európai uniós csatlakozási tárgyalásokat. Támogatásukról biztosítják Szerbiát uniós törekvéseiben és
remélik, hogy a tárgyalási folyamat során megoldást fognak találni azokra a nyitott kérdésekre, amelyek a vajdasági magyar közösség számára fontosak.
- Történelmi eseménynek és a magyar-szerb megbékélési folyamat újabb, jelentõs eredményének tekintik,
hogy hetven év után 2014. október 30-án megszületett az a kormányrendelet, amely hatályon kívül helyezi Csúrog,
Zsablya és Mozsor lakosságának kollektív bûnösségét. Bíznak abban, hogy az elfogadott kormányrendelet a rehabilitációs eljárások felgyorsulását eredményezi. Példaértékûnek és követendõ gyakorlatnak tekintik, hogy a
tavalyi közös államfõi csúrogi fõhajtást követõen, az idei évben a szabadkai Zentai úti temetõben az 1944/45ben kivégzett ártatlan áldozatok tiszteletére rendezett megemlékezésen a szerb miniszterelnök is részt vett.
- Rendkívüli eredményként értékelik, hogy a 2014. március 16-i szerbiai országgyûlési választások eredményeképpen, a Vajdasági Magyar Szövetség immáron hat képviselõvel rendelkezik a szerb parlamentben. Egyetértenek abban, hogy a Magyar Nemzeti Tanács elmúlt négy éves munkája Kárpát-medencei szinten egyedülálló,
és üdvözlik a Tanács sikeres újraválasztását. Aggodalmuknak adnak hangot a szerbiai Alkotmánybíróság 2014.
január 16-i döntése miatt, amelyben a nemzeti tanácsokról szóló törvény tíz szakaszát részben vagy egészben
megsemmisítette. Szorgalmazzák, hogy a törvény soron következõ módosítása alkalmával a megsemmisített
hatáskörök teljes körûen kerüljenek visszaállításra.
Kárpátalja tekintetében:
- Határozottan kiállnak a kárpátaljai magyarok biztonsága, valamint az ukrán politikai helyzet békés rendezése mellett. Fontosnak tartják egy független, demokratikus Ukrajna létét, ahol biztosítva van a kisebbségek jogainak tiszteletben tartása.
- Elfogadhatatlannak tartják, hogy a parlamenti választókerületek kialakításánál a választási törvény elõírásai ellenére nem vették figyelembe a kárpátaljai magyarság történelmileg kialakult elhelyezkedését.
- Reményüket fejezik ki, hogy megtörténnek a szükséges gyakorlati lépések a nyelvtörvény végrehajtása érdekében, és a tervezett adminisztratív reform folyamán figyelembe veszik a lakosság nemzetiségi összetételét is.
Horvátország tekintetében:
- Támogatják a horvátországi magyar közösség azirányú törekvését, hogy a felgyorsult asszimilációt lelassítsák, illetve visszafordítsák.
Muravidék tekintetében:
- Továbbra is szorgalmazzák az általános nemzetiségi törvény mihamarabbi elfogadását.
A diaszpóra tekintetében:
- Üdvözlik azon célokat és programokat, amelyekben a 2014. november 19-én ülésezõ Magyar Diaszpóra Tanács tagjai megállapodtak, így a Kõrösi Csoma Sándor Program, Julianus és Mikes Programok folytatását, illetve
a másod- és harmadgenerációs magyar fiatalok identitásának megõrzésére indított programokat.
A Magyar Állandó Értekezlet tagjai kinyilvánítják elkötelezettségüket a fentiekben foglaltak érvényre juttatásában, a kijelölt feladatok elvégzésében. A Tagok bíznak abban, hogy együttmûködésük sikerrel szolgálja az
egyetemes magyarság egységét és gyarapodását.
Budapest, 2014. november 20.

A Magyar Diaszpóra Tanács tagjai a következõkben állapodnak meg:
- Örömüket fejezik ki, hogy az Országgyûlés korábbi döntésének értelmében a diaszpórában élõ magyar állampolgárok is részt vehettek a magyarországi parlamenti választáson, és a jövõben immár ebben a formában is
szerepet játszhatnak a magyarság közös ügyeinek alakításában. Emellett továbbra is kiemelt célnak tekintik a
történelmi sikertörténetté vált egyszerûsített honosítás folyamatának népszerûsítését, valamint a magyar állampolgárság egyszerûsített megállapításának támogatását.
- Üdvözlik a kiemelkedõen sikeres Kõrösi Csoma Sándor ösztöndíjprogram folytatását, amely az ösztöndíjasok
kibõvített létszámának köszönhetõen még eredményesebben szolgálta a diaszpóra magyar közösségeinek megerõsítését. Az idei évben a tavalyihoz hasonlóan öt kontinensre, de már 24 országba kiküldött 100 ösztöndíjas
eredményesen végezte tájékoztató, közösségszervezõ, hagyományõrzõ és identitáserõsítõ tevékenységét. A tagok
örömüket fejezik ki a Program folytatása kapcsán, amely hasznos segítséget nyújt szervezeteik munkája során.
- Üdvözlik a 2013. július 15-én útjára indult Julianus Programot, melynek célja, hogy bemutassa a diaszpórában fellelhetõ magyar értékeket, és betekintést nyújtson a világban szétszórtságban élõ magyar közösségek
identitásmegõrzõ munkájába.
Fontosnak tartják a Program további népszerûsítését, a magyar emlékek tárházának folyamatos frissítését.
- Üdvözlik a Mikes Kelemen Program mûködését, amely a diaszpórában fennmaradt magyar hagyatékokról és
tárgyi örökségekrõl való gondoskodást tûzte ki célul. Három kontinens (Észak-Amerika, Dél-Amerika, Ausztrália) hét országának tizenhárom gyûjtõpontjára érkeztek meg az adományok 2014. január 1. és szeptember 30.
között, amelyek hazaszállítása jelenleg zajlik. Örömüket fejezik ki, hogy a program támogatja egy gyûjtemény
létrehozását a Magyarság Háza közremûködésével, amely megõrzi és bemutatja az értékes magyar hagyatékokat rendszerezve, hogy fennmaradhassanak a jövõ generációi számára.
- A másod- és harmadgenerációs fiatalok magyar identitása kulcskérdés az egész nemzet számára, ezért a
tagok szorgalmazzák a diaszpórában élõ fiatalok anyanyelvi oktatását, az identitást átörökítõ foglalkozások megszervezését.
- Elismerik azt a szerepet, amelyet a diaszpóra szervezetei, kiemelten a magyar nyelvû egyházi közösségek
játszanak a magyar nemzetpolitika céljainak elérésében, a magyar identitás megõrzésében, valamint kifejezik
együttmûködési készségüket a további közös munka kapcsán.
- Aggodalmuknak adnak hangot a nyugati sajtóban megjelenõ, Magyarországot érõ, kettõs mércét alkalmazó
támadásokkal kapcsolatban. Kérik és szívesen fogadják a magyar kormányzat tájékoztatását ezen ügyekben, és
kijelentik, hogy együttmûködnek a Magyar Kormánnyal a közvélemény, a sajtó és a politikai szereplõk hiteles
tájékoztatásában azokban az országokban, ahol élnek.
A Magyar Diaszpóra Tanács tagjai kinyilvánítják elkötelezettségüket a fentiekben foglalt elvek érvényre juttatásában, a kijelölt feladatok elvégzésében. A Tagok bíznak abban, hogy együttmûködésük sikerrel szolgálja az
egyetemes magyarság egységét, valamint a magyar nemzet teljesítõképességének és megbecsültségének növekedését a világban.
Budapest, 2014. november 19.

Helyhatósági választások Szlovákiában
– magyar tanulságokkal
A választásokkal tarkított 2014-es év befejezõ akkordjaként november 15-én tartották meg
Szlovákiában a helyhatósági, vagyis kommunális választásokat. Közel háromezer településen
választottak polgármestereket és helyi önkormányzati képviselõket. A részvétel országos viszonylatban 48,34 százalék volt, ami egy százalékkal maradt el a négy évvel ezelõtti önkormányzati választási részvételtõl. A megválasztott 2923
polgármester közül 1104 függetlenként indult.
Elemzõk azonban rámutatnak, hogy általában
ezek mögött is párt, vagy pártok koalíciója áll.
Második helyen a Robert Fico vezette, jelenleg
kormányon lévõ, szociáldemokrata Smer (Irány)
párt végzett 926 megválasztott polgármesterrel.
Ezekrõl is tudni kell, hogy közel egyharmaduk
más pártokkal koalícióban került megválasztásra. Ettõl függetlenül az elõzõ ciklushoz képest a
Smer növelni tudta polgármesterei számát.
Némi meglepetést okozva, harmadik helyen a
Magyar Közösség Pártja (MKP) végzett, 208
megválasztott polgármesterrel és 1151 megválasztott önkormányzati képviselõvel, megelõzve
a szétforgácsolódott jobboldali pártok eredményeit. A megválasztott 208 polgármester közül
106-an a párt saját listáján indultak, 45-öt más
pártokkal koalícióban választottak meg, míg 57
esetben független jelölteket segített gyõzelemre
az MKP. Berényi József, az MKP országos elnöke, jónak tartja a párt szereplését, bár hozzáteszi
nem teljesen sikerült teljesíteni a párt célkitûzéseit. „A képviselõk számát tekintve ott tartunk, ahol
négy évvel ezelõtt, a polgármesterek esetében viszont
némi csökkenés történt. El kell azonban mondani,
hogy több független jelöltet támogattunk, mint korábban, s több MKP-s is indult függetlenként, mint
az elõzõ ciklusban. Az viszont komoly eredménynek számít, hogy parlamenten kívüli pártként az
elnyert posztok számát tekintve, szlovákiai viszonylatban, a harmadik helyet szereztük meg. Ez bíztató a jövõre nézve” – nyilatkozta az MKP elnöke.
Berényi József eme utolsó mondatával már valószínûleg a 2016-os parlamenti választásokra
célzott. Az MKP ugyanis amióta 2006-ban kettészakadt, nem tudott parlamenti mandátumot
szerezni. A kilépõk által megalakított, Bugár Béla
vezette Most-Híd magyar-szlovák vegyes párt,
viszont már két választás alkalmával is, átlépve

az 5 százalékos bejutási küszöböt, parlamenti
képviselõi posztokat szerzett.
Amíg tehát az MKP a helyhatósági választásokon rendre jobban szerepel, mint a Most-Híd,
addig a parlamenti választásokon nem tud eredményes lenni. Sõt, az idei megyei, köztársasági
elnöki és európai parlamenti választásokon is
jobban szerepelt az MKP. A Most-Híd mostani
eredménye ugyan azt mutatja, hogy a párt javított négy évvel ezelõtti eredményein, de az MKP
így is megelõzte. Bugárék 84 saját listán megválasztott polgármesterrel rendelkeznek. Ezen kívül 30 településen az MKP-val közösen indított
jelöltek esetében is eredményesek voltak. A többi Hidas polgármestert pedig más pártokkal koalícióban választották meg. A Most-Híd így összesen 173 polgármesterrel számol. Az önkormányzati képviselõk tekintetében a Most-Híd 829
mandátumot tart a magáénak. Ebbõl 765 a magyarlakta területeken szerzett képviselõi poszt.
Hosszasan elemezhetnénk az egyes városok,
kisebb települések és régiók eredményeit, valószínûleg számos érdekes jelenséget találnánk,
ugyanakkor okos tanulságokat is leszûrhetnénk.
Ebben a rövid tudósításban azonban erre nincs
lehetõség. Egy esetet azonban talán mégis érdemes kiragadni, amely túlmutat a helyi viszonyokon és bizonyos módon tükrözi az MKP és
a Most-Híd viszonyát is. Ez Komárom városának választási eredményeivel függ össze, de szólni kell az elõzményekrõl is.
Négy évvel ezelõtt Komáromban szlovák polgármestert választottak. Köszönhetõ volt ez az
MKP és a Most-Híd közötti rivalizálásnak.
Mindkét párt ugyanis saját jelöltet indított, a
szavazatok megoszlottak és egy szlovák jelölt lett
a befutó, aki 30 szavazattal elõzte meg az MKP
jelöltjét, Stubendek Lászlót. Az idén, hogy elkerüljék a hasonló fiaskót, próbáltak a pártok
megegyezni egy közös jelöltben. Több tárgyalás és egyeztetés után ez sikerült is, és az MKP
jelöltjében egyeztek meg, de nem a négy évvel
ezelõtt hajszállal vesztes Stubendek László lett
a közös jelölt, hanem a Most-Híd számára inkább elfogadható Czíria Attila, aki a komáromi
MKP városi szervezetének elnöke és a párt országos elnökségének is a tagja. Erre Stubendek
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Szász elnök Románia élén
Szász származású politikus lehet az a román államfõ, akinek sikerül a történelem korrekciója. Természetesen nem a történések utólagos megváltoztatása, hanem a románok többségének meggyõzése, hogy nem
Nicolae Ceausescu volt az ország legjobb államelnöke. Tehát Klaus Johannis, Nagyszeben eddigi polgármestere államfõként a véres diktátor árnyéka ellen fog
harcolni? Vagy megkísérelné visszahozni azt a sokezer
szász és sváb nemzetiségû embert, akiknek kiutazása
fejében Ceausescu milliárdokat kapott Németországtól? Természetesen mind a kettõ képtelenség, a román
történelem rendellenességeit nem lehet kiiktatni.
Az INSCOP közvélemény-kutató szerint júliusban a
megkérdezettek majdnem negyede (24,7%) vélekedett
úgy, hogy Ceausescu volt a legmegfelelõbb országvezetõ – írta az Agerpres román hírügynökség. Második helyen Ceausescu utóda, Ion Iliescu áll 19,1%-kal,
harmadik a még decemberig elnöklõ Traian Basescu,
jelenlegi államelnök 14,2%-kal.
Dana Cristea, az INSCOP projektvezetõje szerint a
lakosság emlékezetében hamis kép él Nicolae Ceausescuról, akinek a nevét összekapcsolják azzal az idõszakkal, amikor „rendezettebb és kiszámíthatóbb volt
a mindennapi élet”, ugyanakkor az akkori hiánygazdaság emléke már megkopott.
Pontosan azon fogják Klaus Johannist mérni, hogy
mennyiben sikerül neki megkoptatni a mai hiányok
emlékét, köztük a drágulásét, a kivándorlás okozta
szakemberhiányét, és fõleg a korrupcióét. De ez az elvárás talán kissé elhamarkodott. Még be sem iktatták
Románia új elnökét.
Ha valaki utólag szeretné állítani, hogy õ tudta...
Akkor nézzük csak az online média híreit a választás
második fordulójának estéjérõl: 20 órakor „Ponta gyõzelmét mutatják a számok”, ha csak az exit pollok szerint is. Fél órával késõbb „szoros a verseny”, „fej-fej
mellett Ponta és Johannis”, és még 21.06 órakor is olvasható: „Exit poll eredmény: 50–50%”. Csendes 90
perc után jelenti az „Erdély Ma”: „Az IRES és az CSCI
exit pollja szerint az elnök Klaus Iohannis”, amit a gyõztes fél órával késõbb maga is bejelent – egy Facebookbejegyzésben (erre majd még kitérünk). Victor Ponta
csak röviddel éjfél után ismeri el csúfos vereségét.
Hogy miért kell kitérnünk a Facebookra? Mert a
„Romania Libera“ címû lap internetes oldala szerint
Klaus Johannis „az elsõ európai politikus, akinek több
mint egymillió kedvelõje van a Facebookon”. Ez nem
csak azért fontos, mert minden politikusnak kötelezõ
az ifjú nemzedékek imádott internet-szerszámával
zsonglõrködni. És most mindannyian irigykedve figyelhetik a decemberben hivatalba lépõ új román elnököt. Az egymilliót lájkolóval a „Romania Libera” sze-

...választások Szlovákiában
Folytatás a 6. oldalról

László bejelenti, hogy kilép az MKP-ból és független jelöltként elindul a választásokon a polgármesteri posztért. S mi történik, a komáromiak megválasztják polgármesterüknek. Mintegy 800 szavazattal megelõzi Czíria Attilát.
Azóta többen elemezték a történteket, és bizonyára még sokáig emlékezetes marad az eset.
Mi mondható el a történtek kapcsán? Elõször
is meg kell állapítanunk, hogy a két párt vezetése jóhiszemûen törekedett a közös jelölt indítására, érzékelve annak veszélyét, hogy ismét szlovák polgármestert választhatnak. Ehhez hozzájárult az az általánosan létezõ egyezségre buzdító nyomás is, ami a két párt létezése óta állandóan ott van a levegõben.
A választási eredményt mindkét párt vereségként könyvelte el. De az is elmondható, hogy a
nyertes Komárom lakossága lett. Legalábbis remélhetõ, hogy így lesz. Stubendek László ugyanis markáns, Komárom érdekében mélyen elkötelezett, közismert személyiség, aki már néhány
évtizede részt vesz a város közéletében, és aki
következetes a magyar identitás megtartásának
kérdésében is. Czíria Attila simulékonyabb személyiség, és rövidebb ideje van jelen Komárom
közéletében. Elképzelhetõ, hogy az õ habitusa
talán közelebb is áll a Most-Híd szellemiségéhez,
mint Stubendek László egyértelmû elkötelezettsége. Több mint valószínû, hogy ezt érzékelték a
választók is. Az MKP számára ebbõl az a tanulság vonható le, hogy vannak esetek, amikor nem
érdemes rossz kompromisszumokat kötni. Fõleg
nem helyi települési szinten, vagy tovább is vihetjük a gondolatot, akkor sem, ha olyan elvekrõl van szó, amelyek a felvidéki magyarság létének és boldogulásának a gyökereit képezik.
A történetnek egyértelmû vesztese a MostHíd párt, mert kimaradt a történetbõl, hiszen
egy volt MKP-tag lett a polgármester. A kedélyek lecsillapulása után Stubendek László valószínûleg újra rendezi viszonyát az MKP-val és
remélhetõleg jó polgármestere lesz a városnak.
VARGA SÁNDOR

rint olyan közismert politikusokat utasított maga
mögé, mint Angela Merkel német kancellár (900 ezer),
Francois Hollande francia elnök (517 ezer), vagy David
Cameron brit miniszterelnök (410 ezer). Szociáldemokrata ellenfele, Victor Ponta miniszterelnök „csak”
720 ezer kedvelõt tudott gyûjteni. Politikai elemzõk
szerint nem véletlen, hogy vasárnap este, a voksolás
végén Johannis és Ponta Facebook-kedvelõinek egymáshoz viszonyított aránya megegyezett azzal az
55:45 százalékkal, amellyel Johannis megnyerte az elnökválasztást.
A vesztes szociáldemokraták szerint – írja a
„Romania Libera” – Pontát nem a jobboldal, hanem a
„Facebook-párt” gyõzte le. Tény az, hogy a második
fordulóban több mint kétszer annyian voksoltak
Johannisra, mint az elsõben, és feltételezhetõ, hogy a
növekedést nem a mögötte álló (30 százalékos) pártszövetség, hanem az interneten futótûzként terjedõ,
Ponta-ellenes lázadás hozta számára. Ebben meghatározó szerepe volt azoknak a videóknak és fényképeknek, amelyeket a közösségi fórumokon tettek közzé a
külföldi szavazóköröknél kígyózó kilométeres sorokról.
És pontosan ez a „Romania Libera” második érdekes észrevétele, amellyel hozzájárult a szenzációs eredmény megmagyarázásához. Eszerint Ponta azért veszítette el a választást, mert kormánya akadályozni próbálta a hagyományosan jobbra húzó diaszpórát választójoga gyakorlásában. Tiberiu Nitu fõügyész már be is
jelentette: Bûnvádi kivizsgálást kezdenek a külföldi
szavazás meggátolása miatt. Livia Stanciu, a Legfelsõbb
Bíróság elnöke szerint is ki kell vizsgálni az ügyet.
Mindkét fordulóban ezerszámra voltak olyan román
állampolgárok, akiknek nem sikerült leadni szavazataikat a külföldi választókörzetekben. Az ez ellen tiltakozó fiatal értelmiségiek váratlanul magas részvétele
közepette egy szász származású politikust választották
Románia elnökévé a következõ öt évre.
Mellékesen: Johannis úgy viszonyul kisebbségi kérdésekhez, mint a nevével való zsonglõrködéshez: Nem
izgatja túlságosan, ha a román nyelvû sajtóban
Iohannisnak nevezik. A nagyszebeni „Turnul Sfatului”
nevû napilapnak elmondta: születésekor, 1959-ben
édesapja németesen, j-vel akarta beíratni a családnevét, a polgármesteri hivatal anyakönyvvezetõje azonban ezt megtagadta. „A bonyolult és bürokratikus procedúra miatt késõbb lemondtam a névváltoztatásról,
de bevallom, magánlevelezéseim során vagy emailben továbbra is j-vel tüntetem fel a családnevemet” – mesélte Johannis. „Egy dolog, hogy milyen nevet vállal fel valaki, és más, hogy mi szerepel a hivatalos okiratokban.” Tanárként és 2000-tõl politikusként
is elfogadta, hogy hivatalosan „Iohannis” volt.

Hogy Johannis államfõként mit akar megváltoztatni, eddig nem derült ki, már csak azért sem, mert
Victor Ponta rögvest bejelentette: miniszterelnök
marad. Persze a részben túlzott elvárásokat Johannis
maga ébresztette fel, mikor a választás utáni napokban arról beszélt, hogy az újonnan alapított Nemzeti-Liberális Pártja elõre hozott parlamenti választásokban szeretné legyõzni a szociáldemokratákat. És
ezzel a Pontával koalícióban kormányzó Romániai
Magyar Demokrata Szövetséget (RMDSZ) is. Ezen
belül sok különbözõ nézet kapott lábra. Markó Béla, a
szövetség volt elnöke meggyõzõdése szerint az RMDSZnek nincs jobb alternatívája, mint a kormánykoalíció
tagjának maradni. „Errõl a kérdésrõl akkor kell beszélni, hogyha megszûnik a többség, amely most a kormány
mellett van” – mondta Markó az ErdélyFM-nek. „Ha mi
most kiugrunk ebbõl a bárkából, azzal csak a vízbe ugrunk, mert még csak nincs is másik bárka.”
Klaus Johannis gyõzelme után több helyi RMDSZvezetõ is felvetette, hogy ki kellene lépni a kormányból. Többek között Borboly Csaba, a Hargita megyei
tanács elnöke és Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere kérte, hogy az RMDSZ fontolja meg az ellenzékbe vonulás lehetõségét. Kelemen Hunor szövetségi elnök szerint a Szövetségi Állandó Tanács a napokban fog dönteni. Kisebbségi ügyekben Kelemen
egyébként nem sokat remél az új román államelnöktõl. Szerinte Johannis megválasztásával hosszú idõre
szünet következik a kisebbségi, közösségi jogok romániai érvényesülésében.
Ezt más magyar mozgalmak egész másképp ítélik
meg. Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) történelmi
jelentõségûnek tartja, hogy az 1989-es rendszerváltás
óta elõször lehet erdélyi elnöke Romániának. A Magyar
Polgári Párt (MPP) szerint „a jobboldali jelölt sikere
bizonyítéka annak, hogy a magyarok körében nincs
hitele az egyéni érdekeket követõ hintapolitikának”.
A Székely Nemzeti Tanács egyenesen új korszakot remél a magyar–román viszonyban.
Sajnálatos tény, amit Johannis eddigi véleményeibõl ki lehet olvasni. A választás körül megjelent önéletrajzi könyvében és nyilatkozataiban ugyanis a
kisebbségi kérdések kezelése szempontjából Európa mintaországának nevezte Romániát. A nemzetet
nem etnikai, hanem jogi szempontból nézi, azaz
nem az anyanyelv, a vallás, a kultúra a meghatározó, hanem az állampolgárság. Katalóniát (az RMDSZ
autonómia-„példaképét”) a regionalizáció rossz példájának tartja.
Érdekes elvárásai vannak ebben az összefüggésben
Bodó Barna temesvári politológusnak. Szerinte
Johannis kisebbségi vonatkozásban nem tehetett sem-

Ariadne fonala
milyen ígéretet. „Viszont, ha Johannis hozza azt, amit
elvárunk tõle, az európai típusú gondolkodást, akkor
õ nem mondhatja azt, hogy az autonómia Európa-ellenes megoldás” – mondta Bodó a Kossuth Rádióban. Õ
bízik abban, hogy Erdély a modernizációs folyamatok
élén fog járni.
A különbözõ autonómia-elképzelésekrõl jobb lenne teljesen hallgatni, mert a romániai magyarság
már eléggé szétmorzsolódott. Ez kiolvasható az elnöki választás elsõ fordulójának eredményébõl. Míg
Ponta (40,44%) és Johannis (30,37%) utcahosszal
elõzte meg a többi indulót, köztük Calin Popescu
Tariceanu korábbi miniszterelnököt (5,36%), Kelemen Hunor csak Elena Udrea, Monica Macovei valamint Dan Diaconescu és a „nagyromán” Corneliu
Vadim Tudor mögött tudott elhelyezkedni a szavazatok 3,47%-ával. Valószínõleg nem nyugtatta meg,
hogy a másik magyar induló, Szilágyi Zsolt nem sokat vett el tõle: az Erdélyi Magyar Néppárt jelöltje
0,56%-ot ért el.
„A második fordulóban a magyarok többsége annak
ellenére szavazott Klaus Johannisra az államfõválasztáson, hogy a jobboldal jelöltje semmit sem ígért a kisebbségeknek” – mondta az InfoRádióban Kántor Zoltán, a magyarországi Nemzetpolitikai Kutatóintézet
igazgatója. Õ volt az, aki speciális összefüggésben utalt
Johannis szász származására: „A németországi támogatásban reménykednek.”
MARTOS PÉTER

Szerbia: Putyintól a sztrájkhullámig
Október közepén VLADIMIR PUTYIN érkezett Szerbiába, november elsõ felében az albán miniszterelnök,
néhány nappal késõbb pedig Vojislav Šešelj tért haza
Hágából.
Az orosz államfõ a szerb fõváros második világháborús felszabadítását jött ünnepelni.
Közben a gázellátásról és Szerbia gázártartozásáról is
tárgyalt, ez viszont csak néhány nappal késõbb lett téma.
Putyint hatalmas katonai parádéval fogadta Szerbia.
30 ejtõernyõs helikopterekbõl ugrott ki, a szárazföldön a szerb gyalogság és a tüzérségi jármûvek vonultak fel, a folyami flották a Dunán tartottak bemutatót,
a légi parádén pedig Gazella, M-8 és M-17 típusú helikopterek, vadász- és bombázórepülõk, MiG-21-esek és
MiG-29-esek. A szerb és az orosz államfõ is az egykori
Szovjetunió és Jugoszlávia hõsiességérõl beszélt.
A külföldi sajtó szerint Szerbia az elszigetelt Putyint
hõsként várta. Az orosz elnök érkezése arról tanúskodik, hogy mekkora befolyása van Oroszországnak a
Balkánon, amely Kelet-Európához hasonlóan nagyban
függ az orosz gáztól.
Néhány nappal késõbb hozta a hírt a szerb sajtó,
hogy az orosz elnök úgy döntött, Szerbiának 28 százalékkal kevesebb gázt juttat. Putyin elégedetlen volt
belgrádi látogatása eredményével, mivel Aleksandar
Vucic nem vállalta, hogy Szerbia márciusig rendezi a
200 millió dolláros gázadósságot. A szerb kormányfõ
szerint Putyin követelése nem korrekt, mivel Oroszország a szerbiai kõolajipari vállalaton keresztül igencsak jól profitál Szerbiából. Egy telefonnal aztán minden rendezõdött. Az ország megkapja Oroszországtól
a szükséges gázmennyiséget, Szerbia pedig három részletben törleszt 2016-ig. Az elsõ 100 millió dolláros részletet még az idén kifizeti Belgrád.
EDI RAMA albán kormányfõ belgrádi látogatása diplomáciai botrányba fulladt. 68 év után személyében érkezett az elsõ magas rangú albán politikus Belgrádba. A
szerb kormányfõvel tartott közös sajtótájékoztatón
Rama kijelentette, Koszovóra független államként tekint. Véleménye nagy felháborodást keltett. Szerb politikusok szerint ez elõre megtervezett provokáció volt.
Az albán miniszterelnök viszont azt mondta, õ nem tekintette volna provokációnak azt, ha Aleksandar Vucic
foglalt volna állást Koszovóval kapcsolatban.

Aztán VOIJSLAV ŠEŠELJ hágai vádlott, a Szerb Radikális
Párt elnöke is megérkezett Szerbiába. A belgrádi repülõtéren nagy tömeg köszöntötte, csetnikdalokkal és
lobogókkal. Maga Šešelj elsõ nyilvános megszólalásában árulónak nevezte a szerb vezetést. Azt is bejelentette, hogy célja a jelenlegi szerb hatalom megdöntése. Politikai elemzõk szerint ha Šešelj nem is tud aktívan bekapcsolódni a szerbiai politikai harcba, de potenciális veszélyt jelent a jelenlegi államhatalomra.
Amikor ezeket a sorokat írom, a Szerb Radikális Párt
nagygyûlésre készül a szerb fõvárosban. Azon beszédet mond Šešelj is, akit a Hágai Nemzetközi Törvényszék csaknem 12 év õrizet után ideiglenesen szabadlábra helyezte súlyos egészségi állapota miatt. A Horvátországban, Bosznia-Hercegovinában és Vajdaságban elkövetett háborús bûncselekményekkel és gyûlöletkeltéssel vádolják. Šešelj tagad, a Hágai Nemzetközi Törvényszék meg nem tudja bizonyítani közvetlen részvételét és szerepét a bûncselekményekben.
Október 26-án nemzeti tanácsi választások voltak
Szerbiában. Országos kisebbségi önkormányzatait
választotta meg Szerbia húsz nemzeti közössége. A
Magyar Nemzeti Tanács-választáson fölényes gyõzelmet aratott a Magyar Összefogás lista, a 35 mandátumból 31-et szereztek meg. A Vajdasági Magyar Szövetség, az egyházak, a civilek és az értelmiségiek által támogatott jelöltek a voksok majdnem 90 százalékát szerezték meg. Budapesten már másnap értékelték a választások eredményét. POTÁPI ÁRPÁD JÁNOS
magyar nemzetpolitikai államtitkár azt mondta, az
MNT betöltötte a neki szánt szerepet az elõzõ négyéves mandátumban és az MNT a továbbiakban is számíthat a magyar kormányra, Budapest minden segítséget megad. PÁSZTOR ISTVÁN, a VMSZ elnöke arról beszélt, hogy a hitelességrõl szóltak a választások. Azt
mondta, azt döntötte el a jó eredményt, hogy a határon túli magyarok valóban akarják-e, hogy legyen
önrendelkezésük. Folyamatosság és változás – ezek
lesznek a kulcsszavak az MNT munkájában HAJNAL JENÕ
leendõ elnök szerint. Az oktatás területén fontos
program lesz a középiskolai kollégiumrendszer kiépítése, valamint az, hogy a felsõoktatási ösztöndíjak
szociális és teljesítmény alapúak legyenek. A kultúrában az értékteremtés és az értékmegõrzés mellett

a kulturális turizmus is kiemelt szerepet kap. A tájékoztatás területén növelnék az újságírók szakmai színvonalát. A hivatalos nyelvhasználat tekintetében a
szerb–magyar, magyar–szerb szótár elkészítése mellett a vajdasági magyar nyelvi iroda életre hívása is
kiemelt célkitûzés. Az MNT november 17-én, azaz e
sorok írását követõen tartja alakuló ülését, majd az azt
követõ rendes ülésen megválasztják az új vezetõséget.
Halottak napjára megszületett az a régóta várt szerbiai kormányhatározat, amellyel a kormány hetven év
után eltörölte három falu, Csúrog, Mozsor és Zsablya
magyar lakosságának kollektív bûnösségét kimondó határozatot. Ezt a szerb kormányfõ jelentette be Szabadkán, az 1944–45-ös magyarellenes atrocitások áldozatainak emlékére szervezett hagyományos megemlékezésen. A Vajdasági Magyar Szövetség kezdeményezésére hozta meg a jelenlegi szerb kormány a határozatot.
A szerb partizánok 1944 októbere és 1945 februárja között hajtottak végre magyarellenes atrocitásokat
Vajdaságban, melyeknek több ezren estek áldozatul
ártatlanul. A három falu lakóit 1945 elején határozatban kollektíven háborús bûnösöknek nyilvánították,
vagyonukat elkobozták, hozzátartozóikat megbélyegezték. A szerb kormány ezt a határozatot törölte most
el. Pásztor Bálint, a VMSZ szerbiai parlamenti frakcióvezetõje szerint ezzel végérvényesen és maradéktalanul kiiktatták a kollektív bûnösség elvét a szerbiai jogrendbõl. A határozat a rehabilitációs folyamat során
is fontos dokumentum lesz.
Mindeközben sztrájkhullám van kialakulóban Szerbiában. Több mint két hónapja tart az ügyvédek munkabeszüntetése, mert az ország olyan törvényeket hozott, amelyek szerintük hátrányos helyzetbe hozzák az
ügyvédi szakmát és megszünteti a jogbiztonságot az
országban. Ismét sztrájkolnak a tanárok és figyelmeztetõ sztrájkot tartottak az egészségügyi dolgozók. Õk azt
követelik, hogy a november elsejétõl életbe lépett megszorító intézkedések, azaz a közszféra tíz százalékos
bércsökkentése rájuk ne vonatkozzon, hiszen ezáltal
akár 300 euró alá csökken a fizetésük. A Szerbiai Nyugdíjasok Szakszervezeteinek Szövetsége pedig az Alkotmánybírósághoz fordul. A nyugdíjcsökkentés alkotmányosságának felülvizsgálatát kérik.
FEHÉR MÁRTA
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„Csak együtt sikerülhet!”
Beszélgetés Siklósi Beatrix-szel
Az MTVA nemzetiségi, külhoni, és kiemelt projektek újonnan kinevezett fõszerkesztõje 1981 óta
dolgozik a közmédiában. Bölcsészi végzettsége megkönnyítette beilleszkedését a Magyar Televízió világába; negyedszázadot a Híradónál kulturális területen töltött el. Ezt követõen az a Hét címû mûsor
fõszerkesztõjeként, valamint az Éjjeli Menedék felelõs szerkesztõjeként szerzett elismerést, de számos rádiómûsorban is kapott szerkesztõ-mûsorvezetõi feladatokat.
A külhoni tematikájú mûsorok és híradások gyakran háttérbe szorultak a közmédiában. Mik a szándékai arra vonatkozóan, hogy újra elnyerjék méltó helyüket, színesítsék a rádiózás-televíziózás palettáját?
A külhoni tematika ma is jelen van a közmédia szinte minden csatornáján. Ugyanakkor valóban fontos,
hogy ezek a mûsorok jobban elõtérbe kerüljenek. Hiszen az a fajta „nemzetegyesítés” amelyrõl sokszor
beszélünk, a média segítségével felgyorsulhat, elmélyülhet. Tehát míg egyfelõl tartalmas, színes, a XXI.
századi követelményeknek megfelelõ formátumokban
kell az információkat, üzeneteket eljuttatnunk határokon túlra éppúgy, mint idehaza, addig elengedhetetlennek tartom azt is, hogy minden mûsorban – legyen
az híradó, sport, vagy kulturális összeállítás – méltó
helyet kapjanak a határon túlról származó hírek, tudósítások. Csak így alkothatunk teljes képet a tõlünk
távolabb élõ honfitársaink életérõl, mindennapjairól.
Szeretném, hogy a jövõben a kiemelt projektjeinkben
és a tematikus napjainkon a külhoni anyagok is nagyobb szerephez jussanak.
A Kárpát Expressz, a Térkép, a Határok nélkül,
az Átjáró címû mûsorok nagyon népszerûek a külhoni nézõk körében. Tervezi-e a régi mûsorok átalakítását, fejlesztését, vagy inkább újabb mûsorokon
gondolkodik?
Amikor egy új fõszerkesztõ munkához lát, természetesen végig gondolja, mit kellene megtartani és mit
volna jó megváltoztatni, kizárólag jobbító szándékkal.
Csapatban gondolkozom, és ehhez egy tapasztalt alkotói gárda áll rendelkezésemre. Sosem tudok és nem
is akarok elszakadni attól az „állapotomtól”, hogy mûsorkészítõ voltam, vagyok. A legfontosabb az, ami
megjelenik a képernyõn. A mûsoroknak frisseknek,
érdekeseknek, változatosaknak, naprakészeknek kell
lenniük. Tévedés, hogy mi csak a határon túli magyarsághoz szólunk. Komoly lemaradásaink vannak, itthoni honfitársaink tájékozottságában, tudásában. Úgy
kell mûsort készítenünk, hogy a magyarországi nézõknek is fontos legyen a Kárpát-medencében élõk sorsa.
Nem léphetünk ki önmagunkból: problémáink, gondjaink legtöbbje közös.
A hat évtizedes magyar televíziózás, s a kilencvenéves rádiózás nagy léptekkel fejlõdött, s nincs
szégyenkeznivalónk sem Európa, sem a világ elõtt.
Külhoni tudósítóhálózatunk is fogékony az idõk
hangjára?
Ki kell mondanunk nyíltan: nincs más választásuk,
választásunk. A hálózat meglehetõsen heterogén,
semmiképpen sem szabad megmaradnunk egyesek
gyakran látható, hallható lassú-csordogáló világánál.
Szeretném, hogy tudósítóink a témáikat korszerûen,
a mai világ- és média követelményei szerint válasszák
ki, és dolgozzák fel. Ha ezt nem tudjuk elérni, akkor
üzeneteink nem jutnak el hatékonyan a nézõkhöz, a
hallgatókhoz. Ne legyenek illúzióink, az érdektelen
csatornáról mind a nézõ, mind a hallgató hamar elkapcsol. Természetesen nem kell mindent radikálisan megváltoztatni; a szép, emberi történeteket, az
Az õszi-télközeli ködös-nedves világ, a korai sötétedés, a fény hiánya mindannyiunkban melankolikus hangulatot idéznek elõ. (Az idõsebbek még emlékeznek
Peppino di Capri dalára a 60-as évekbõl: Melancholie
in September). Arra alapozva, hogy a szezonális depressziós megbetegedések kezdete gyakran a mostani
az idõszakra esik, szükségesnek tartom ennek a nagyon
sokakat érintõ betegségnek a tárgyalását.
Már a bevezetõben hangsúlyozni szeretném azonban, hogy ennek a pszichiátriai kórképnek rendkívül
tarka tünettana és sok formája létezik, és az esetek
többsége nem kapcsolódik ehhez az évszakhoz.
Az egész világra kiterjedõ és – úgy tûnik –, egyre
gyakoribb betegségrõl van szó, amely súlyos csapás a
beteg emberre és családjára, de hatalmas terhet ró a
nyugati világ egészségügyi rendszerére is.
A betegség okáról igen sok elmélet látott napvilágot. Valószínûleg, – mint a legtöbb egyéb betegség esetében – genetikai tényezõk és környezeti hatások
együttes eredményeképp alakul ki.
Súlyosabb esetben a leggyakoribb tünetek a következõk: belsõ üresség érzete, a hangulatvilág beszûkülése, a reménytelenség, az élet értelmetlenségének érzése, kisebbségi érzés, mint önértékelési zavar. Az ilyen
betegek indítékszegények, „minden mindegy”. Gyakran
kialakulnak szexuális problémák is, amelyek a beteg
családi helyzetét tovább rontják. Fellépnek alvászavarok: egyes betegek nem tudnak elaludni, vagy éjszaka

archaikus világot is meg kell õrizni az utókornak. Sikermûsorunkat, a Fölszállott a pávát is egy dinamikus, motivált csapat készíti, sajátos képi feldolgozásával, korszerû mûsorkészítési fortélyaival minden
korcsoportot meg tud szólítani. Kiemelkedõt alkot,
és egyúttal példát is mutat; nagy a népszerûsége határon innen és túl.
Egy másik területért is felel, a nemzetiségi mûsorok tematikailag összekapcsolhatók a saját külhoni
mûsorainkkal?
A közös vonásokra kell alapozni. Például a jövõ év
elején a Házasság Hete kezdeményezés nyomán családi napot szeretnénk ismét szervezni, úgy, mint idén.
Ez sok lehetõséget adhat arra, hogy bevonhassuk a
Magyarországon élõ nemzetiségek családi hagyományait, ünnepeit, s ezeket párhuzamba állíthassuk a külhoni szokásokkal. A Kárpát-medence rendkívül színpompás, a hagyományok, a másokkal való együttélés
eredõje mostani életünk. Közös értékeink nem megduplázódnak, hanem megsokszorozódnak. Csak
együtt sikerülhet.
Október végén élvezhette a közönség a „Vendégségben Törökország” címû tematikus napot. November végén a németeket vesszük górcsõ alá. Mik a választás szempontjai?
Döntésünket az adott néppel kialakult emberi, gazdasági, kulturális, emocionális kapcsolataink motiválják: milyen a múltunk, jelenünk és a jövõnk. Mik bennünk a közösek, mit gondolunk egymásról? És persze,
hogy milyen aktualitása van egy ilyen napnak.
A „Vendégségben Törökország” azért volt sikeres,
mert túlléptünk a sokat emlegetett „hódoltsági” korszakon. A két országot napjainkban intenzív gazdasági kapcsolat köti össze; az elmúlt évben 32 államközi
szerzõdést kötöttünk, amelynek része a két közmédium komoly együttmûködése is. Országimázs szempontjából is fontos állomás, hogy jövõ év márciusában a török közszolgálati televízió Magyarországot
mutatja be egy teljes napon át. A nyolcvanmilliós ország lakossága így még jobban megismerheti hazánkat, s ennek gazdasági vetülete sem lehet számunkra
közömbös.
A német napnál pedig a határnyitás negyedszázados évfordulójára alapozunk. Legyünk büszkék arra,
hogy hazánk történelmet írt a határnyitással, amely
Németország újraegyesítéséhez vezetett!
Egykor még riporterként segítette a Duna Televízió jótékonysági akcióit. Mostani pozíciójában a
Jónak lenni jó mûsorért is felel. A közmédia harmadszor rendezi meg a karitatív adást. Tervez-e a jövõben változást a mûsor felépítésében?
Ami jó, azon nem szabad változtatni! Az elsõ alkalommal Böjte Csaba testvér segítségre szoruló gyermekeit támogattuk, az elmúlt évben a Katolikus
Karitásszal dolgoztunk együtt. Nagy megtiszteltetés
volt, amikor a mûsor készítõinek nevében átvehettem
Ferenc pápa áldását, amit Erdõ Péter bíboros adott át
nekünk. A gesztus nagyon fontos számunkra: erõt ad,
s egyben a mûsor folytatására is kötelez. Így idén ezüstvasárnap egész napos mûsorfolyamunkkal a Magyar
Ökumenikus Szeretetszolgálatot segítjük Nézõink és
Hallgatóink közremûködésével.
Az ezüstvasárnap már karácsony közeledtét jelzi. A jeles ünnepre mit üzen a külhoni- és a kisebbségi nézõinek?
Ne legyünk kishitûek, mert ha lélekben egyet akarunk, az óriási erõket tud felszabadítani. Mi a közmédia mûsorkészítõi ebben szeretnénk részt vállalni.
Készítette CSERMÁK ZOLTÁN

ALBERT SÁNDOR

Veszélyben a szlovákiai magyar
kis létszámú iskolák

Alapiskolák (Általános iskolák)
A 2013/14-es tanévben 261 magyar tanítási
nyelvû alapiskola mûködött. Ebbõl 122
(46,74%) alsó tagozatos, 1–4. évfolyamokkal
mûködõ ún. kisiskola, és 139 (53,26%) teljes
szervezettségû 1–9. évfolyamokkal mûködõ
alapiskola. A magyar tanítási nyelvû alapiskolákban összesen 29 492 diák tanult. Közülük
2 940-en (9,97%) az alsó tagozatos kisiskolákat látogatták. Az alapiskolák döntõ többsége
(95,80%-a) állami fenntartású iskola. Az egyházi fenntartású intézmények száma 11 (4,20%),
ebbõl 3 kisiskola és 8 teljes szervezettségû alapiskola. Magánszemély, ill. alapítvány nem mûködtet magyar tanítási nyelvû alapiskolát.
A kisiskolák létszáma csak egyetlen esetben
haladta meg a 100 fõt, miközben több intézmény kevesebb, mint 10 tanulóval üzemel.
A finanszírozás szempontjából ez a tény egyre nagyobb problémát jelent, ezért az iskolahálózat optimalizálása (racionalizálása) elkerülhetetlen, állítja az Iskolaügyi Minisztérium, de
ezt ajánlják az OECD szakemberei is
(www.minedu.sk).
A 2013. december 4-én elfogadott közoktatási törvény (T.t. 245/2008) módosítása meghatározza az iskolák osztályainak minimális létszámát és ezzel biztosította a jogi kereteket az osztályok bezárásához, ill. az osztályindítás megtagadásához.
A minimális és maximális tanulói létszámok
alakulása
(a 2013. december 4-én elfogadott törvénymódosítás után)
A törvény hatályba lépése: 2015. szeptember 1.

A zárójelben feltüntetett létszám akkor érvényes, ha
a községben vegyes (szlovák–magyar) iskola, ill. szlovák és magyar iskola is mûködik.
A minimális létszám tovább csökkenthetõ, ha
a) 6 km-es távolságon belül nincs hasonló iskolatípus;
b) 6 km-es távolságon belül nincs nemzetiségi (tehát
magyar) iskola;
c) a tanulók több, mint 80%-a szociálisan hátrányos
környezetbõl származik;
d) egyéb „különlegesnek” számító esetben.
Az iskolák számára levonható tanulság
El kell készíteni a „B”-tervet. El kell döntenünk, hogy
mit tegyünk akkor, ha a „mi” iskolánk is veszélybe
kerül.
Lehetõségek:
a) Kitartunk a végsõkig (míg iskolánkat be nem zárják).
b) Tárgyalásokat kezdünk a szomszédos kisiskolával, kisiskolákkal egy összevont kisiskola létrehozásáról.
c) Becsatlakozunk egy közeli (a legközelebbi) teljes
szervezettségû iskolába.

Depresszió
felébrednek, mások „alvásba menekülnek”.
Egyeseknél testi panaszok jelentkeznek: étvágytalanság, más esetekben ellenkezõleg kóros elhízás.
Szomatizációként említjük azokat a testi tüneteket, amelyek nem szervi betegség jelei. Ilyen a különbözõ testrészek fájdalma, a gyakori mellkasi szorítás, gyomor és
bélrendellenességek, mint a hasmenés, hasi fájdalom.
A szapora pulzus, az izzadás szintén gyakoriak.
Érdekes, hogy bizonyos nemi különbségek is észlelhetõk a tünetekben. A nõknél fõleg a passzív érzések, mint
a félelem, a nyugtalanság jellemzõ, míg a férfiak agresszívak, türelmetlenek lehetnek, értelmetlen kockázatokat
vállalhatnak, esetleg alkoholizmusba, más esetekben túlhajtott sportba „menekülnek”. Persze, mint mindig, van
kivétel is: Erzsébet királyné örökös nyugtalansága, szakadatlan utazásai, túlzásba vitt sportolása „Sisi szindrómaként” rögzõdött a szakirodalomban.
Az esetek nagy része azonban szerencsére nem a
fentiekben ábrázolt súlyosságú. Enyhébb depresszió
esetén a panaszoknak csak kis hányada, és az sem teljes súlyosságában jelentkezik. Ilyen esetekben pl. azt
észlelhetjük, hogy az eddig munkáját szeretõ, arról
gyakran beszélõ hozzátartozónk ezt nem teszi, lelassul, nem vesz részt a család életében, esetleg szervi
okokkal nem magyarázható panaszai vannak.
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Vannak bizonyos élethelyzetek, melyekben jellemzõ módon gyakrabban alakul ki depresszió. Ilyen tapasztalható a terhesség és a gyermekágy alatt, amely
azonban gyakran rövid idõ alatt spontán gyógyul. Az
öregkori depresszió makacsabb, nehezebben kezelhetõ és végül idetartozik a bevezetõben említett õszi-téli
depresszió.
Miután a betegség tünet együttese rendkívül sokrétû és részben szervi betegségekkel is magyarázható
panaszok lépnek fel, a diagnózis felállítása gyakran
elhúzódik. Igen magasra becsülik a nem diagnosztizált
és így nem kezelt betegek számát is. A másik probléma a laikusok és idõnként az orvosok ignoranciája,
vagy a betegségrõl való hibás felfogása. Gyakran hallunk ilyeneket „ne lógassa a fejét”, vagy „mit szomorkodik, másoknak több baja van“, „szedje össze magát”.
Világosan le kell szögezni, hogy egy önálló betegségrõl
van szó, amelyet a testi betegségekhez hasonlóan a beteg a maga „akaratával” nem képes megszüntetni; „saját magát hajánál fogva nem képes a vízbõl kihúzni”.
Ez annál is sajnálatosabb, mert a depresszió ma egy
jól kezelhetõ kórkép. A nem diagnosztizált betegek a
modern terápia elõnyeit nem, vagy csak a betegség
súlyosra fordulása után élvezhetik. Ma az öngyilkosságok felérõl gondolják, hogy egy depressziós epizód

d) Tárgyalásokat kezdünk a régió iskoláival, polgármestereivel, szülõkkel stb. egy nagyobb létszámú
(párhuzamos osztályokkal mûködõ) kistérségi iskola létrehozásáról.
e) Tárgyalásokat kezdünk a régió alap- és középiskoláival, polgármestereivel, szülõkkel stb. egy iskolaközpont létrehozásáról.
f) Egyéb megoldást keresünk (?).
Nagyon fontos az idõtényezõ (a minimális létszámokat meghatározó törvénymódosítás ugyanis 2015.
szeptember 1-jén hatályba lép)!
Ki kell használnunk a lépéselõnyt, ezért a „B”-terv
kidolgozása nem tûr halasztást!
Megoldási elképzelések
Remélem, az olvasó nem tekinti majd ördögtõl valónak a továbbiakban megfogalmazott elképzeléseket.
Nem a „tutit” akarjuk megmondani. Egyszerûen csak
egy közös gondolkodást szeretnénk elindítani a hogyan továbbról.
A leírtakat, tehát vitaindítónak szánjuk, olyan
anyagnak, amelytõl elrugaszkodhatunk iskoláink jövõképének megfogalmazásakor.
A javaslatok kidolgozásakor iskoláink jelenlegi állapotából, a tanulói létszámokból indultunk ki. Figyelembe vettük a közoktatási törvény (245/2008 T. t.)
adta kereteket és az oktatásügyrõl készített „Jelentésben” megfogalmazott stratégiai elképzeléseket (jövõképet), valamint az OECD ajánlásait.
A kérdés tehát az, hogy mi legyen a „hivatalok”
által bezárásra ítélt iskoláinkkal?
Ismerve a hivatali (minisztériumi, fenntartói) praktikákat, a kislétszámú iskolák elleni támadások valószínûleg a jövõben is ismétlõdni fognak. A 2013 decemberében elfogadott közoktatási törvény módosítása meghatározza az iskolák osztályainak minimális
létszámát és ezzel biztosította a jogi
kereteket a bezáráshoz, ill. az osztályindítás megtagadásához.
Ezeket az intézkedéseket viszont nem szabad megvárnunk!
Célravezetõbbnek tartjuk a megelõzést, még ha sok munkával jár is.
Véleményünk szerint nekünk
kell megfogalmazni azt, hogy milyen iskolahálózatot, milyen iskolákat kívánunk mûködtetni és hogyan képzeljük el iskoláink színvonalának és minõségének javítását. De még ez sem elég. Tenni kell érte!
Mert „a hajó is elõbb-utóbb a sziklához csapódik, ha
a sorsra bízzuk. Vedd kezedbe az irányítást, hogy a
motor erejét kihasználva a kívánt célállomásra kormányozd a hajót”, fogalmazta meg Rhonda Byrne.
A következõkben felvázolt javaslataink célja nem a
jelenlegi hálózat „leépítése”, ahogy azt egyesek próbálják beállítani. Éppen ellenkezõleg, iskoláink „szakmai megerõsítése” a cél.
A színvonal és a minõség szempontjából egyáltalán
nem mindegy, hogy több tucat „vérszegény” intézményt mûködtetünk, vagy ennél kevesebb, de lehetõleg párhuzamos osztályokkal rendelkezõ, színesebb
pedagógiai programokat kínáló, magas színvonalú és
jó minõségû iskolákat, esetleg iskolaközpontokat tartunk fenn.
Megjegyzés
A javaslatok nyilvánvalóan nem érintik a több száz
tanulóval rendelkezõ, ma is ismert és szakmailag elismert iskolákat!
Folytatás a következõ számban

idején történik, így a korai diagnózisnak a fentieken
is túlmenõ a jelentõsége.
A kezelésnek alapvetõen két formája van, melyeket
egyenként vagy kombinálva alkalmaznak: a gyógyszeres kezelés és a pszichoterápia.
A betegség enyhe formájánál hatásosak lehetnek
bizonyos növényi származékok, pl. orbáncfû kivonat.
Súlyosabb esetekben szintetikus gyógyszerekre van
szükség. Ma ezek közül elsõsorban az un. SSRI csoportba tartozókat használják Selective Serotonin
Reuptake Inhibitor, (szelektív szerotonin újrafelvétel
gátló) amelyek a szerotonin koncentrációját növelik
az agy bizonyos területein. Ezek a gyógyszerek a régiekhez képest kevesebb mellékhatással bírnak, megbízható hatásúak, egymással és más készítményekkel is
kombinálhatók.
Ma már a pszichoterápia a gyógyítás szerves része,
mely egyéni és csoportterápia formájában történhet.
A különbözõ pszichológiai iskolák más és más elveken
alapuló módszereket alkalmaznak, melyek mindegyike dokumentáltan eredményes.
Végezetül megemlíthetünk még néhány módszert,
melyek esetenként hatásosan hozzájárulhatnak a sikeres gyógyuláshoz. A testmozgás és a sport, amennyiben
lehetséges, minden esetben javallott. Egyes betegeknél
igen jó hatása van az, un. fényterápiának, másoknál paradox módon- a kontrollált alváselvonás hatásos.
DR. BARTOS DÉNES
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A Johanniták és az Árpád-házi királyok kapcsolata*
A Máltai és a Johannita Lovagrend
története
A Máltai és a Johannita rendek létrejöttét
Boldog Frá Pierre Gérard de Martigues bencés
rendi szerzetes alapozta meg, 1070 körül. A lovagrenddé szervezõdésben nagy szerepe volt egy
új vezetõnek, Raymond du Puy-nek, aki késõbb
a pogányok elleni harcot is a johanniták feladatává tette. II. Callixtus pápa 1120-as oklevele
már lovagrendként említi õket, így ezt az évszámot tartjuk a lovagrend alapítási idejének. Ekkorra tehetjük a rend szimbólumának, a jellegzetes nyolcszögletû keresztnek a megjelenését
is, mely a nyolc evangéliumi boldogságot jelképezi. A lovagrend már a kezdetekkor is nemzetközi szervezetként mûködött, minden nemzet lovagjai, vagy lovagjelöltjei lehettek rendtagok. Többségük francia vagy olasz származású volt, de szép számban találni közöttük aragóniaiakat, kasztíliaiakat, portugálokat is. Európa többi országában a következõ évszázadok
során vált népszerûvé a lovagrend. Kiváltságok
és támogatások nyomán fokozatosan egyre nagyobb teret nyertek, területeik száma és jelentõségük is nõtt. 1160-ra már õk és a Templomos
Lovagrend birtokolta a Jeruzsálemi Királyság
erõdeinek harmadát. Kulcsfontosságú váraik
volt Séona, Baghras, Chastel-Blanc és Krak des
Chevaliers. Nagyon megerõsödtek Európában
is, voltak erõdítményeik az Ibériai- félszigeten,
Itália kikötõvárosaiban, Provence-ban és
Auvergne-ben. 1187-ig Jeruzsálem volt a
Johannita Lovagrend központja. A Szent Város eleste után váraik többségét elvesztették, ám
tengerparti erõdítményeik megmaradtak, és
Akkonba költöztek át. 1292-ben Ciprusra mentek, majd 1306-ban hajóépítési engedélyt kaptak V. Kelemen pápától, és még ebben az évben
támadást indítottak Rodosz szigete ellen, mely
a törökökkel szövetkezett. Az ostrom után három évvel, 1309-ben már Rodosz volt az új központjuk. Itt állították meg II. Mehmet hódító
hadjáratát 1480-ban, megakadályozva ezzel,
hogy a törökök Nyugat-Európa felé terjeszkedjenek. 1522-ben ismét ostrom következett, ekkor azonban vereséget szenvedtek. Szicíliába
vonultak vissza, majd több száz évre Málta lett

a központjuk. 1538-ban kettévált a rend, a reformációt támogató lovagok Brandenburgi
Bailwick vezetésével elhagyták a szigetet; õk
továbbra is Johannita Lovagrend néven mûködtek, a Máltán maradó római katolikus lovagokat pedig ekkor már Máltai Lovagrendnek hívták. A máltaiak 1798-ig éltek a szigeten, míg
Napóleon csapatai el nem foglalták. Ezután
több székhelyváltás következett; 1834-tõl a mai
napig Róma a máltaiak székhelye. Eközben
1648-ban a Johannita Lovagrendet nemzetközi
testületnek ismerte el a westfáliai békeszerzõdés. Kialakultak a nemzeti tagozatai, nõtt a rend
tagjainak létszáma. Európai terjeszkedésük hatására hamarosan Magyarországra is eljutottak.
A Johannita Lovagrend magyarországi
tevékenysége
A johanniták II. Géza uralkodása idején jelentek meg Magyarországon. A hagyomány szerint a Szentföldre indulva haladtak át az országon VII. Lajos francia királlyal; II. Géza marasztalta õket, így 1147 körül Székesfehérváron
rendház építésébe kezdtek. A következõ évszázadok során mindvégig élvezték az Árpád- házi
királyok támogatását: számos birtokot kaptak
Délnyugat-Magyarországon, valamint adómentességet, különbözõ kiváltságokat- elsõsorban
III. Bélától és II. Andrástól. A kiváltságokért
cserébe a rend nagyban hozzájárult a középkori magyar állam megszilárdításához. Tevékenységük fontos és szerteágazó volt; egyházi és
világi szerepvállalásuk egyaránt segítette
királyainkat. Elsõ és legfontosabb tevékenységük a gyógyítás volt. Szentföldi elõdeikhez hasonlóan ezt tekintették fõ feladatuknak; zarándokútvonal mentén fekvõ rendházaikban a
szentföldre igyekvõket látták el: ha kellett, gyógyították, ha kellett, csupán vendégül látták
õket. Magyarországi ittlétüknek pozitív diplomáciai hatása is volt. A magyar johanniták közvetlen kapcsolatban álltak a rodoszi lovagokkal,
akik pedig a pápával ápoltak jó viszonyt - összekötõ kapocs voltak a királyság és Róma között.
A lovagok nemcsak diplomáciailag, de ténylegesen is védték az országot és a királyt. Nemegyszer nyújtottak katonai segítséget idegen támadásokkal szemben, harcosaik a hazai haderõ

értékes részét képezték. Ez legjobban a tatárjárás idején érvényesült: a muhi csata után IV. Béla
johannita és templomos lovagoknak köszönhette az életét, segítségükkel el tudott menekülni
Trau várába. A „második honalapító” hazatérése után nagy várépítési munkálatok folytak,
melyben tevékenyen részt vettek a János-lovagok. Szentföldi múltjuk miatt nem volt számukra
idegen a várvédés, így õket kérte fel IV. Béla a
legtöbb erõdítmények biztosítására. A hiteles
helyek fenntartása is a nevükhöz fûzõdik. Ezekben a „közjegyzõségekben” állították ki az okleveleket (bullákat). Ezáltal segítették a korabeli ügyintézést, és az írásbeliség terjedését.
Hiteles helyként szolgált a budafelhévízi, csurgói, tordai, esztergomi és székesfehérvári rendház, melyekben többször helyeztek el megõrzésre fontos iratokat, tárgyakat a királyi család tagjai. II. András például az Aranybulla egyik példányát helyezte el János-rendi hiteleshelyen. A
fent felsoroltak mellett még egy nagyon jelentõs dologgal támogatták a lovagok az Árpádháziakat: a megbízhatóságukkal. Királyaink
mindig tudták, hogy a johanniták feltétlenül,
hûségesen támogatják õket; szolgálattal és erkölcsi támogatás nyújtásával is. Együttmûködésük igazán gyümölcsözõnek bizonyult, a
johannita jelmondat elérte a célját. „A hit védelmében és az elesettek szolgálatában” sem
Magyarország, sem a Johannita Lovagrend nem
tûnt el a történelem süllyesztõjében.
A lovagrendek tevékenysége
napjainkban
Mind a Máltai, mind a Johannita Lovagrend
tevékenyen részt vesz a rászorulók segítésében,
életük javításában. Célkitûzéseik és együttmûködésük intenzitása semmit sem változott az
évszázadok múlásával.
Idõseknek klubalkalmakat szerveznek, napközis otthont tartanak fenn, foglalkozásaik
egészségügyi tanácsadást is tartalmaznak. Fiataloknak intézményi keretek között tartanak
elsõsegélynyújtó - és katasztrófavédelmi képzéseket. Különféle szabadidõs programokat szerveznek: sportalkalmakat, kézmûves foglalkozásokat, táborokat, kirándulásokat. A „Fiatalok a
fiatalokért” (Youth 4 Youth) program kereté-

Illúzió
ben fiatalok szerveznek evangelizációs alkalmakat gyerekeknek. Támogatnak anya-és gyermekotthonokat, kórházakat, szellemi-és mozgássérülteket segítõ szervezeteket, iskolákat Magyarországon és a környezõ országokban is. Tartanak fenn orvosi rendelõt; szervezett hajléktalan ellátásuk van; természeti katasztrófák után
tevékenyen részt vesznek a károsultak segítésében. A határon túl, többek között Csíkszeredán is fõ feladatuknak a magyar nyelv és kultúra megõrzését, a hagyományok ápolását tartják.
Magyarországon belül sok programjuk a fejlõdésben lévõ vidékek felzárkóztatását tûzte ki célul, például az Ormánságban zajló ifjúsági projektek. A fent felsorolt programok is mutatják,
hogy tevékenységük sokoldalú, szerteágazó, országokon átívelõ. Az évszázadok alatt fejlõdõ, változó, de kezdeti céljait mindig szem elõtt tartó
rendek tovább haladnak az elõdei által kikoptatott úton. Aktuálisan, dinamikusan, eltökélve.
*) Jelen munka megnyerte a közelmúltban a lovagrend által a Kárpát-medencei középiskolák számára
kiírt történelempályázatot.

GYÉMÁNT ZSÓFIA

„tele volt küzdelemmel, javító gondolattal és tápláló reménnyel”
(Tamási Áron Bölcsõ a hegyek közt címû kötetérõl)
A Helikon Könyvkiadó két Tamási-mûvet fogott
egybe, egy prózait meg egy verseset, és jelentetett
meg Bölcsõ a hegyek között címmel. Az elsõnek közölt mû, Bölcsõ és Bagoly címen, hosszas, kínos és
az akkori magyar kiadói viszonyokra jellemzõ szégyenteljes várakozás után, 1953-ban jelent meg,
mint „elsõ része egy regényes életrajzi” alkotásnak.
A történelem, a korszak után nem tette lehetõvé a
három, esetleg négy kötetre elképzelt folytatást, az
egyetlenként megírt, kései „regényes önéletrajz”, a
Vadrózsa ága befejezetlen maradt. A másodiknak
közölt elbeszélõ költemény valójában az önéletrajz
elsõ fejezeteinek átköltése, az álom és a valóság
összejátszásából kilépõ vándor („az álom és a való
hûséges fia”) útján bejárja nem pusztán a székelység tájait, évszázadait, hanem az ezekbe íródó Tamási-család sorstörténeti fordulóit is. Mindaddig,
míg nem születik meg a krónikát mívesen szép formába öltõ fiú, aki a keresztségben az Áron nevet
kapja. A táj idillikusnak tetszõ, de a természet szeszélyeinek kitett mezõgazdasági munka keserves
hétköznapjait láttató regényes (ön)életrajz mintegy
az Ábel a rengetegben elõtörténete, ott marad abba:
egy baleset következtében a tízesztendõs Áron úgy
viszi tovább a családi hagyományt, hogy kilép
Farkaslaka szûkebbnek tetszõ környezetébõl, a falut mint bölcsõt fölcserélje a gimnáziumi tanulás
(mely tudós bagolyként kap emblémát) iskolájával,
a székely anyaváros, Székelyudvarhely új kalandokat ígérõ világával.
A regényes önéletrajz különleges költõiségét azért
hitelesítheti Tamási Áron kimunkált, képekben gazdag nyelve, mivel egy lassan-lassan ébredezõ kisfiú
szemével csodálkoztat rá természetre, munkára, szokásokra, viseletre, szegénységre, családi-rokoni viszonyokra. S amint a kisfiú fokozatosan fogja föl, mi
történik vele, körülötte, beavatódik e falusi világ
rendjébe, megtanulja azokat a formákat, amelyek a
falu létezését évszázadok óta meghatározzák. A történeti-legendás bevezetõ a monda távolába veszõ
kezdetekkel indít, mely kezdetek továbbélnek, hatnak, részei lesznek a dolgos hétköznapoknak, az ünnepeknek, s a jól ismert népköltészet révén alakítják ki azt a nyelviséget, azt a népnyelvibõl merítõ,
ha szükséges, a stilizálástól sem visszariadó elõadást,
amely Tamási Áronnak megkülönböztetett helyet
biztosít a XX. század magyar irodalmában, s amely

rokonítja más, hasonló, regionális irodalmakból ismert alkotókkal. Az a világ, amely a Bölcsõ és Bagolyban megjelenik, egyáltalában nem idilli, nem a
XIX. századi népszínmûvek falu-képéhez hasonló.
Szigorú, kegyetlen élet Farkaslaka paraszti gazdálkodóinak osztályrésze, az apa nem egyszer reménytelennek érzi küzdelmét a szegényes megélhetésért,
nem vígasztalja remény, hogy kiemelkedhet a sorsszerûnek érzett létezésbõl. A kisfiú szemével kísérve az eseményeket, az õ perspektívájából csodálkozva rá a megismerés során alakot kapó eseményekre
(és mindez az egyes szám elsõ személyû elbeszélés
által erõsen hangsúlyozódik) elmondható: legalábbis összetett narrációs technikával jellemezhetjük az
elõadást; a falu kegyetlen valósága a gyermeki naivitáson szûrõdik át; és mindaz, ami egy naturalista
falu/természetregényben a determináltság rajzaként szemléltetõdik, Tamási Áron regényében a falu/
természetregény új minõségeként jelenik meg. Korántsem borul jótékony(?) fátyol a sok reménységet
nem hagyó életformára, a mindennapok kíméletlenségébõl nem tetszik föl kiút (noha a család egyetlen
tagjának mégis sikerül a kiválás, a nemzedékek során egy-egy fiú magasabb iskolába járhat, városi-értelmiségi pályát futhat be), mindezt azonban az önéletrajz kisgyermekének föl kell fedeznie, meg kell
lelnie az értelmet a kialakult életrend ellentmondást
és kivételt nem tûrõ szabályai közt, rá kell döbbennie ara, hogy a tapasztalat célszerûsége és ésszerûsége mozgatja a mindig munkálkodókat. Ez a gyermeki pillantás, az a kíváncsiság, amelynek szükségszerûen találkoznia kell a falusi hétköznapok kisszerûségével, mégis összeáll valamilyen renddé, és a
gyermek lassan-lassan kezdi felfogni a cselekvések
rejtõzõ miért-jét. S minthogy többnyire csak egy részlet tárul föl elõtte, az összefüggésekre döbbenés ebben a korban még nem adatik meg, csak a maga formálódó gondolkodásába illeszti apró ismereteit.
Igyekszik a maga számára megfogalmazni, mit lát,
mit sejt (ha sejt) oknak, a hozzá eljutó töredékekbõl
hogyan lehet valami számára felfoghatót, értelmeset összerakni. Nem játékos, könnyed ez a gyermekkor, nem teheti azzá a gyermeki szemlélet sem. Viszont az elõadás, amelyen ez a „családtörténet”, „falutörténet” érthetõvé válik, így lesz elbeszélhetõvé,
ennek révén rendelkezik azzal a naív költészettel,
azzal a népdalhoz, népmeséhez közeli nyelviséggel,

amely alkalmas arra, hogy ezt az „alulnézeti” történetet hitelesnek, meggyõzõnek fogadtassa el. Az a
kettõsség, amely az „ábrázolt tárgyiasság” és a rácsodálkozó elbeszélõ között jótékony feszültséget teremt, egyszerre visz közelebb egy mesei elõadásmódú krónikához, és figyelmeztet arra, hogy „szerzõje”, elgondolója, elregélõje egy kisgyermek. Aki a
falu szûk terében körbepillantva, világot fedez föl:
hiszen ami õvele történik, az nemcsak õvele történik. Az életregényt bevezetõ fejezetek a keletkezés,
a kiválás, a letelepedés, a faluvá szervezõdés, a megélhetés, a munka történetét beszélik el, s ezzel megadják azt a tágabb perspektívát, amelybõl láthatóvá
válik mindaz, amit a kisfiú története a maga nyelvén megerõsít, igazol, hitelesít. Korántsem hagyományos ez a narráció: a mítoszi-mondai alapozás
szembesítése a kisfiú, a család, a falu történetének
„realizmus”-ával viszonylagosítja az elbeszélõ mindentudásába vetett hitet: honnan tudhatna mindent
a kisfiú, mikor éppen arról számol be, milyen útonmódon jut a (hangsúlyozottan: részleges) ismeretek
birtokába? Persze, szeretné tisztábban látni, mit miért cselekszenek szülei, a falusiak. Csakhogy éppen
ez a szorgos-dolgos elbeszélõ tanúsítja, mily nehéz
az eligazodás a természet, a dolgok, a család világában, kiváltképpen, hogy sokáig nem jut a falu határain túl. Mégis, ez a szükségszerûen hiányos tudású elbeszélõ képes meggyõzni arról, hogy a
nyelvre találás kalandja messze nem reménytelen
vállalkozás. Ahogy elbeszél, abban érzékelhetõ a
történetet megalapozó vándor mondai-mítikus elõadása, a Tamási-regények és -elbeszélések gazdag
nyelvi tapasztalata (miként lehet a regionalitás
nyelve az egyetemességé, miként képezheti le egy
zárt közösség szûk tere a világot, anélkül, hogy a
merõ idillizálás zsákutcájába térne, miként problematizálható a romantizálódott székely-történet, és
lehet részévé a számottévõ, világra vonatkoztatható történeteknek).
A kötetben elszomorító dokumentumokat is olvashatunk. Az 1949-ben elkezdett regény hosszú
utat tett meg a megjelenésig, a hivatásos irodalompolitika miniszteriális hatalmasságai akadályozták
a megjelenést, írószövetségi bizottság elé rendelték Tamási Áront, ahol megvitatták a regényt, tanácsokat adtak neki, mit húzzon ki, hogyan tegye
„osztályharcossá” a kéziratot. Miközben Tamási

Árontól elzárták a közlési lehetõséget, az író mindenféle rejtett módon próbálta megszerezni a szegényes életfeltételeihez szükséges anyagiakat. Elõszavakat írattak vele, amelyekben önkritikus álláspont kifejtését várták tõle korábbi regény/irodalomszemléletével kapcsolatban. Jódarabig reménytelen küzdelemnek tetszett, míg végül az „olvadás”
évében 1953-ban nyomdafestékhez jutott a regény.
A bevezetõ verses változata kéziratban maradt, jelenleg több kéziratos variánst ismerhetünk, a kötet számára a Petõfi Irodalmi Múzeumban õrzött
változat szolgált alapul (Tamási Áron hagyatékát a
Petõfi Irodalmi Múzeumban lelhetjük). Ilyen módon e háttéranyaggal együtt egy mûvészetellenes
kor dokumentuma is ez a regény. Tamási Áron ezzel a mûvel e kornak (is) válaszolt. Élete elsõ tíz
évének elbeszélésével emelte a nemzet emlékezetébe Farkaslaka történetét, érzékeltetvén, hogy a
kilátástalan körülmények között is fölcsillanhat, váratlanul, meglepetésszerûen, a remény. A falu
élniakarásának krónikája olyan üzenet, amelyre
mainapság is érdemes odafigyelni.
(Tamási Áron: Bölcsõ a hegyek között. Sajtó alá rendezte Sipos Lajos. Helikon Kiadó, Budapest, 2014, 321 lap,
3490 Ft.)

FRIED ISTVÁN

HÍREK
Nyolc év munkájával helyreállították a
házsongárdi temetõben a Bánffy-család kriptáját. Az emlékhely avatásán Németh Zsolt, a
magyar országgyûlés külügyi bizottságának elnöke méltatta Bánffy Miklós, az író és politikus
emlékét.

•

A kolozsvári Postakertben nemrég szép emlékmûvet avattak az 1944-ben Kolozsvárról deportált 18 000 zsidó áldozat emlékére. Az emlékmû felállítását Tibori Szabó Zoltán, a Szabadság c. napilap szerkesztõje és Németh Anna,
a város magyar alpolgármestere kezdeményezték és annak felállítása Kolozsvár városának jelentõs anyagi támogatásával valósult meg. Az
emlékmûvet Lõveth Egon Mark és Kolozsi Tibor szobrászmûvészek tervezték és készítették.
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Saáry Éva eltávozott
...„a halál is az élet egyik formája, (á t m e n e t)
más dimenziók felé”. Megint szegényebbek lettünk, mi magyarok. Eltávozott a nyugati magyarság szellemi életének egyik legcsodálatosabb
egyénisége, akinek „százféle szerelme” volt,
költõ, fotómûvész, író, festõ, aki írta, festette,
fényképezte látomásait, gondolatait, aki a magyarság érdekeit minden másnál elõbbre helyezte, aki a magyar kultúra legjelesebb mûvelõi,
megtartói, ápolói közé tartozott.
Saáry Évát nehéz, furcsa utakra vitte az élet.
Budapesten, az ELTE geológus szakán szerzett
diplomát és 23 évesen a göcseji olajmezõkre
helyezték. Itt a kutató geológusok kemény, vadregényes életét élte. Az 56-os forradalom bukása után Svájcba távozott. Különleges végzettsége miatt hamarosan álláshoz jutott és az egyenlítõi Afrika dzsungeleiben, Gabonban olajkutatóként dolgozott. Csak amikor férjhez ment és
gyermekei születtek, költözött vissza Európába, Svájcba és Luganóban telepedett le. Ekkor kezdte megvalósítani gyermekkori álmait, s
fordult az irodalom, a fotómûvészet, a festészet
felé. Saáry Éva szervezõje és irányítója lett a
Svájci Magyar Irodalmi és Képzõmûvészeti
Körnek (17 éven át õ volt az elnöke). Ugyancsak õ volt szellemi irányítója a híres Luganói
Tanulmányi Napok elnevezésû konferenciasorozatnak, ahol ismert nyugati történészek, írók,
majd 1990 után hazai szakértõk is tartottak elõadásokat, hogy a Magyarországon szándékosan
elferdített történelmi tényeket lehetõség legyen
a valóságnak megfelelõen ismertetni, bemutatni. Fontos volt az 56-os forradalom tiszta szellemiségének, az emigránsok magyarságtudatának megõrzése. Mint újságíró rendszeresen kö-

zölt cikkeket a nyugati magyar nyelvû sajtóban,
az Irodalmi Újságban, az Új látóhatárban, az
Életünkben, a Kanadai Magyarságban, a Katolikus Szemlében, stb. Saáry Évának 1973 óta
csak nyugaton jelentek meg versei és prózai
munkái. 1990-tõl már Magyarországon adták ki,
sokszor saját fotóival, rajzaival illusztrált mûveit. Mint fotómûvésznek és festõnek közel 50
kiállítása volt a világ minden táján Ausztráliától Amerikáig, több alkalommal Magyarországon is. A luganói konferenciák több évtizedes
anyagát könyv alakban is kiadta, saját fotóit,
kortörténeti dokumentumait eljuttatta a Történeti Hivatalba, ill. írásait, cikkeit a Petõfi Irodalmi Múzeum közgyûjteményébe. (Legutóbb
idén márciusban adta át utolsó írásait, amikor
a Múzeum és az Írószövetség 85. születésnapján köszöntötte.).
Sokoldalú mûvészetét, a magyarság szolgálatáért tett fáradhatatlan munkásságát állami szinten is elismerték: a Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti keresztjével tüntették ki. Halála
napján délelõtt még e-mailt küldött barátainak:
Albert Schweitzerrel a dzsungelkórházban való
különleges találkozásáról.
Aztán váratlanul eltávozott. A költõ, a fotómûvész, akit hazája szeretete éltetett, a Csendben megpihen most már mindörökre. ”Én nem
vagyok senki és semmi, én nem is leszek már
senki és semmi, csak föld, csak föld, mégis szeretném, ha azt írnák a síromra arany betûkkel
borostyánok közé FELTÁMADOK.
A 2014. november 16-i díjátadó ünnepségen
Saáry Éva lányai vehették át az anyjuknak ítélt
MÁRTON ÁRON EMLÉKÉRMet.
JÁNOSI ANTAL

Joó Árpádra emlékezve
Kicsi korától kezdve csodagyerekként tartották számon. Hároméves korában a rádió elõtt állt és vezényelt lelkesen, alig késõbb bámulatba ejtette zongorajátékával a szakértõket. Csellózott, komponált, pedig a betûket még nem ismerte. Egyik mûve “Szomorúság” címmel ma is a kottaszekrényemben pihen. A
Kodály Zoltán által életre hívott zenei általános iskolában komoly elméleti kiképzésben részesült, zongorát pedig a Bartók Béla konzervatóriumban tanult a
legendás hírû Máthé Klári néninél.
Rendszeresen jártunk hangversenyekre, fõpróbákra. Az Állami Hangversenyzenekar fõzeneigazgatója,
Ferencsik János addig el sem kezdte a koncertet, amíg
a hat Joó gyerek valahogy helyet nem kapott a túlzsúfolt nézõtéren. Ferencsiktõl kapta élete elsõ karmesteri pálcáját is, és a 9. szimfónia partitúráját. Ezt kilencévesen egy láthatatlan és néma zenekar elõtt pontos
beütésekkel és tempókkal a gyerekszobában vezényelte. Ferencsik a kulcslyukon át nézte. Két zongorista
kapott akkoriban Kodálytól ajándékba zongorát:
Vásáry Tamás és Joó Árpád. - A következõ utak egyre
messzebbre vezették hazájától: Amerikában Ford-ösztöndíjat kapott, a Juilliard School képezte tovább
hangszeres tudását, nemzetközi versenyek gyõzteseként külföldi koncertek mûvészeként utazta be Amerikát, Kanadát, Európát. 21 éves korában már rendszeresen vezényelt, és 23 éves volt, amikor a Knoxvilli Szimfónikus zenekar fõzeneigazgatója lett. Calgary,
Madrid, Brabant voltak a következõ zenei állomások.
Amerikában minden idõk legfiatalabb igazgató-karmestereként tartották számon. Amellett állandóan fellépett mint zongoramûvész, nemegyszer egy-egy zongoraverseny elõadása közben a hangszer mellõl dirigálta a zenekart. Egyszer magam is jelen voltam, amikor Assisiben, ahol karmester-kurzust tartott, a
zárókoncert megbetegedett szólistája helyett Árpád
“ugrott be“ a Liszt A-dúr zongoraversenyt játszva és
vezényelve. A fergeteges sikert a Rigoletto Parafrázis
ráadás koronázta meg. Mindezt egyetlen hang gyakorlás nélkül.

Lemezre vette Magyarországon Kodály, Bartók és
Liszt valamennyi zenekari mûvét. Ez utóbbi elnyerte a
párizsi “Grand Prix du Disque”-díját. Legendás hírû
Gustav Mahler “Ezrek szimfóniája” felvétele is. – Egyik
erdélyi hangversenykörútja során egyik református
lelkészi hivatalba ruhákat szállított. Másnap nem érkezett meg idejében a budapesti próbára. Sok késés
után megjelent és bocsánatot kért: a román határon
megverték és csak úgy engedték tovább. Akkor azt
mondta nekem, mielõtt a pódiumra lépett volna : „Lehet, hogy innen egyenesen a börtönbe kerülök.” De
erre mégsem került sor.
Fiatalkori festményeinek csodájára jártak, pedig
ezeket csak úgy, mellékesen, inkább pihenésképpen
festette.
Aztán egyszer csak eltûnt mindenki elõl. Búcsút
mondott addigi életének: családjának, barátainak - és
a zenének. Azt mondta egyszer, hogy az õ életében a
zene csak egy egész kis részt foglal el. Tíz hosszú év
után végül felbukkant Szingapúrban, véletlenül találtunk rá a világûrben. Csillagászattal, grafológiával,
mindenféle vallással, pszichológiával foglalkozott, a
Bibliát héberül olvasta, kurzusokat tartott lelkileg arra
rászorulóknak. A zenével végképp felhagyott. „Ott a
messze földön, árván, hontalan” – magányosan és
mégis körülvéve olyan emberekkel, akik szomjazták a
szavait, akiknek segíteni akart és tudott. Mi azonban, a
családja, a gyermekei - azt sem tudtuk évekig, hogy él-e
egyáltalán. De legalább megleltük ismét egymást, ha személyes találkozásra nem is került többé sor. Egyik utolsó telefonbeszélgetésünk alkalmával azt mondta: „Az
ember él, él egy ideig, aztán fejcsóválva meghal.” - Készült haza, úgy látszott, a muzsika visszahúzta mégis: a
Magyar Rádiózenekar meghívására a Rózsalovagot vezényelte volna. De mielõtt erre sor került volna, hirtelen elment végleg. És most mégis hazajött, örökre. Hamvait szüleink mellé helyeztük el a Farkasréti temetõben.
Én mégis úgy érzem, velünk maradt õ, csak már nem
láthatjuk ezentúl soha többé.
JOÓ IMOLA

Haas György

Ferkay Tamás

81 éves korában Budapesten elhunyt HAAS
G YÖRGY közíró, a Magyar Írószövetség tagja.1965-tõl Bécsben élt emigrációban. Közíróként nyugaton megjelenõ folyóiratokban publikált, és a Szabad Európa Rádió tudósítója volt.
1990-ben a Független Kisgazdapárt külpolitikai
tanácsadója lett. 2010-ben 1956-os Emléklapot
kapott. 1990 után Magyarországon megjelent
könyvei: Európáért – Beszélgetéseim
dr. Habsburg Ottóval (1992); Egy élet a demokráciáért (1996); A második Trianon (1995); Diktatúrák árnyékában – Tildy Zoltán élete (2000);
A szabadság tábornoka – Bartha Albert (2002);
Fénylõ csillagok (2005); A szeretet apostola volt
– Varga Béla élete (2009); Balogh páter – A huszadik század Fráter Györgye (2010); Kovács
Imre – Harc a nemzeti függetlenségért (2012).

2014. november 7-én 73 éves korában távozott FERKAY TAMÁS (1941-2014) sokoldalú rendezõ és színész. 1957-ben menekültként érkezett Ausztriába, a Kammeri Magyar Reálgimnáziumban tanult, az Iselsbergi „Königin
Juliana” Magyar Gimnáziumban érettségizett.
Tehetsége már gyermekkorában megmutatkozott (Én és a nagyapám). Több mint 150 opera,
operett, musical és színdarab rendezésével, ill.
különbözõ szerepekben aratott sikert Európában és Amerikában. 1991-1995 között a karintiai
Spittalban a Porcia komédia ünnepi játékok intendánsa volt. Utolsó éveiben Alsó-Ausztriába
helyezte át színházi tevékenységét, amiért Erwin
Pröll tartományfõnök a tartomány érdemrendjével tüntette ki. Az Osztrák és a Magyar TVnek forgatókönyveket is írt.
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MI - HOL - MIKOR?
Kulturális kaleidoszkóp
Alsó-Ausztria
P. I. Csajkovszkij, A diótörõ, az Orosz Nemzeti Balett elõadásában, balett – St. Pölten,
Festspielhaus, Großer Saal; dec. 16.
Advent Grafeneggben, hangversenyek, elõadások, mûvészpiac, gyermekprogram –
Grafenegg, Schloss; dec. 5–8.
Irish Christmas Festival, koncert – St. Pölten,
Die Bühne im Hof; dec. 7.
Karácsonyi koncert, hangverseny – St.Pölten,
Festspielhaus, Großer Saal; dec. 5.
Szilveszteri Koncert, hangverseny –
Grafenegg, Schloss, Auditorium; dec. 31.
Újévi koncert, hangverseny – St.Pölten, Festspielhaus, Großer Saal; 2015. jan. 1., 6.
Pjotr Iljics Csajkovszkij és Szergej Rachmanyinov mûvei Yeol Eum Son elõadásában, zongora hangverseny – St.Pölten, Festspielhaus, Großer Saal; 2015. febr. 16.
Jászol Múzeum, jászolkiállítás – Vösendorf,
Johannisweg 2; dec. 26-ig P.-V. és ünnepnap
vagy megállapodás szerint (Info-telefon: +43
664 3257410)
Kereszt, gyûrû & infula, 900 éves a klosterneuburgi apátság, kiállítás – Klosterneuburg,
Stift; dec. 31-ig
A békegalamb, kiállítás – Krems, Karikaturmuseum; 2015. jan. 18.-ig
Attersee és a szín csodája, kiállítás – Klosterneuburg, Essl Museum im Schömer-Haus;
2015. ápr. 26.-ig
Dominik Steiger, kiállítás – Krems, Kunsthalle;
2015. febr. 8-ig
Bécs
P. I. Csajkovszkij, A diótörõ, balett – Staatsoper; dec.19., 22., 26., 2015. jan. 6., 9.
A. Kaydanovszkij, A rút kiskacsa, V. Orlic,
Az Ezeregyéjszaka meséi, balett gyermekeknek – Volksoper, dec. 1., 20., 28.
W. A. Mozart, A varázsfuvola, opera – Staatsoper; dec. 25., 28., 2015. jan. 4., 7., 11.
W. A. Mozart, A varázsfuvola, opera – Volksoper; dec. 5., 13., 17.
P. I. Csajkovszkij, Pique Dame, opera –
Staatsoper; 2015. jan. 16., 20., 24., 28.
G. Bizet, Carmen, opera – Volksoper; 2015.
jan. 24., 30., febr. 2., 6., 13.
G. Verdi, Simon Boccanegra, opera – Staatsoper; 2015. jan. 21., 25., 29., febr. 1.
G. Puccini, Tosca, opera – Staatsoper; 2015.
jan. 31., febr. 3., 6., márc. 24., 27.
G. Donizetti, Viva la Mamma, opera –
Volksoper; 2015. jan. 17., 20., 22., 26., febr. 3.,
5., 8., 14., 25., márc. 1., 4.
E. Humperdinck, Jancsi és Juliska, gyermekopera – Volksoper; dec. 8., 12., 16., 19., 22.,
26., 2015. jan. 6.
J. Strauß, A denevér, operett – Staatsoper;
dec. 31., 2015. jan. 1., 3., 5.
J. Strauß, A denevér, operett – Volksoper; dec.
31., 2015. jan. 1., 8., febr. 4., 19.
F. Lehár, A víg özvegy, operett – Volksoper;
2015. jan. 2., 9., 13., 18., 23., 27.
A. J. Lerner, F. Loewe, My Fair Lady, musical
– Volksoper; dec. 27., 30., 2015. jan. 3., 10.,
15.
Karácsonyi koncert, hangverseny – Volksoper; dec. 21.
Trumpets in Concert: A very special
Christmas, hangverseny – Minoritenkirche;
dec. 10., 13., 17.
Adventi koncert, hangverseny – Michaelerkirche; dec. 13.
H. Ch. Andersen, Die Schneekönigin, mese,
színmû – Akademietheater; dec. 6., 8., 15., 16.,
23., 26., 31., 2015. jan. 1., 10., 11., 18.
E. Jelinek, O. Wilde, Der ideale Mann, színmû – Burgtheater; dec. 21.
W. Shakespeare, Was ihr wollt, színmû –
Burgtheater; dec. 20., 31.
Karl Kraus, Die letzten Tage der Menschheit,
színmû – Burgtheater; dec.1., 8.,19.,28.
A Bécsi kongresszus, két kiállítás: „Európa Bécsben” és „A kongresszus utazik” –
Belvedere - Unteres Belvedere & Orangerie,
Kaiserliche Wagenburg; 2015. febr. 20. –
jún.21.; 2015. jún. 9-ig
Velázquez, kiállítás – Kunsthistorisches
Museum; 2015. febr. 15-ig
Monet fényében, kiállítás – Unteres Belvedere
& Orangerie; 2015. febr. 8-ig
Az álmok levéltára, kiállítás – Albertina; 2015.
jan. 30. – máj. 3.
Josef Hoffmann, Adolf Loos és a következmények, kiállítás – Österreichisches Museum
für angewandte Kunst/Gegenwartskunst; dec.
17. – 2015. ápr. 19.

Anyagcsere: Bécs. Manufaktúra. Porcelán.,
kiállítás – Porzellanmuseum im Augarten; dec.
1. – 2015. febr. 7.
Angyalok, kiállítás – Österreichische Nationalbiblothek, Prunksaal; 2015. febr. 1-jéig
Jászolkiállítás, kiállítás – Peterskirche; dec.
16-ig
Die Ente bleibt draußen: Loriot, felolvasás –
Akademietheater; dec. 31.
Adventlesung: Weihnachtsgeschichten
vom Franz, felolvasás – Vestibül; dec. 21.
Burgenland
Karácsonyi Gála, vegyes program – Eisenstadt, Schloss Esterházy; dec. 18.
Ünnepi koncert, hangverseny – Güssing,
Kulturzentrum; dec. 27., 28.
Jászolkiállítás, kiállítás – Eisenstadt, Schloss
Esterházy, Weinmuseum; dec.12–14.
Felsõ-Ausztria
Jászolkiállítás, kiállítás – Bad Ischl, Stadtmuseum; nov. 28. – 2015. febr. 2.
Jászolkiállítás, kiállítás – Gmunden, Stadtmuseum; 2015. jan.15-ig
Mûvészi élvezet: az étkezés, kiállítás – Linz,
Nordico Stadtmuseum; márc. 15-ig
Karintia
H. Ch. Andersen, A vad hattyúk, zenés mese
– Klagenfurt, Stadttheater; dec. 2.,3., 5.,12.
Jászolkiállítás, kiállítás – Villach, Jakobushaus
der Pfarre St. Jakob; dec. 6–14.
Deja vu, fotókiállítás – Klagenfurt, Stadtgalerie;
jan. 25-ig
Salzburg
P. I. Csajkovszkij, A diótörõ, balett – Salzburg, Landestheater; dec. 6., 16., 21.
Dramolette, Dramoletten von Thomas
Bernhard und eine Uraufführung von Texten
junger Autoren, színmû – Salzburg, Kammerspiele; dec. 21.
Prima Idea, kiállítás – Salzburg, DomQuartier,
Nordoratorium; 2015. márc. 8-ig
A kezek tánca, kiállítás – Salzburg, Museum
der Moderne, Rupertinum; 2015. febr. 15-ig
Jászolkiállítás, kiállítás – Salzburg, Salzburg
Museum; 2015. jan. 11-ig
Stájerország
Tanz Nite, táncszínház – Graz, Opernhaus
Studiobühne; dec. 17., 18., 20.
Paul Schad-Rossa, kiállítás – Graz, Neue
Galerie Graz; 2015. febr. 22-ig
Jászolkiállítás, kiállítás – Rein, Zisterzienserstift; dec. 21-ig
Tirol
E. Humperdinck, Jancsi és Juliska, gyermekopera – Innsbruck, Landestheater, Großes
Haus; dec. 3., 4., 10., 12.
Karácsonykor otthon vagyok, kiállítás – Innsbruck, Museum Goldenes Dachl, Stadtmuseum
Innsbruck; 2015. ápr. 4-ig
Jászolkiállítás, kiállítás – Kufstein, Rathaussaal; dec. 27. – 2015. jan. 6.
Vorarlberg
F. Lyman, Óz a csodák csodája, zenés mese
gyermekeknek 6 éves kortól – Bregenz,
Landestheater, Großes Haus; dec. 1., 2., 7.,
9., 14., 15.
Jászol Múzeum, jászolkiállítás – Dornbirn,
Krippenmuseum; 2015. jan. 6-ig
Jászolkiállítás, kiállítás – St. Gallenkirch,
Gemeindesaal; dec. 13., 14.
Európa ajánlat
Rembrandt és a holland arany évszázad festészete, az európai kultúra egyik virágkorát, a
17. századi holland mûvészet idõszakát mutatja be; a tárlat Rembrandt köré épül, akitõl 20
remekmûvet és Vermeer, akitõl három alkotást
láthat a közönség, kiállítás – Budapest, Szépmûvészeti Múzeum, Magyarország; 2015. febr. 15-ig
Öt kontinens egy ajánlat
Christmas Tree and Neapolitan Baroque Créche,
this installation is the result of combining the Roman
Catholic custom of elaborate Nativity scenes with
the tradition of decorated Christmas trees that had
developed among the largely Protestant people of
northern Europe, kiállítás – New York City,
Metropolitan Museum, Gallery 305, 1000 Fifth
Avenue (at 82nd Street), New York City, New York,
Amerikai Egyesült Államok; 2015. jan. 6-ig
Válogatta HOMONNAY LEA
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A kárhozat földje
Végel László számomra kötelezõ olvasmány: bármirõl is ír, bárhonnan is közelíti meg mondanivalóját.
Talán nincs is, vagy ha akad, nagyon kevés az olyan
író, aki a kisebbség-többség viszonylatában – mondhatni, érzelemmentesen – axióma szintû megállapításokat tesz a függõség-kiszolgáltatottság korlátai közötti
létrõl.
Legújabb, „városregény”-nek titulált mûve azonban
túllépi ezeket a korlátokat. Az Ígéret Földjének tekintett Neoplanta, avagy Novi Sad – Neusatz – Újvidék
egész, de fõként 20. századi történetében feloldódnak,
vagy éppenséggel összekuszálódnak a nyelv-, ill. nemzetiség határai. Újvidéken lényegében mindenki jövevény, még akkor is, ha netán az apja hozta szerb színekben a felszabadítást 1918-ban. A Mária Terézia által 1748-ban szabad királyi városi rangra emelt
Neoplanta eredetileg is vegyes összetételû településekbõl állt össze.
Mária Terézia – nem utolsósorban bécsi hat méteres szobra miatt – nagy becsben áll, bár inkább csak
közvetve vehetõ ki, miért is a nevéhez fûzõdik az „Ígéret Földje” megjelölés. Talán éppen amiatt, amiért úgy
rendelte, nevezze minden nép az újdonsült várost –
szerb, német, magyar – a saját nyelvén.
Végel László ismételten az alapító szándéknál idõzik, anélkül, hogy megtudnánk, végül is mibõl adódott a legfeljebb cinizmusba torkollott díszítõ jelzõ.
Az író Ferenc Jóskát említve nagyot ugrik az idõben:
az alapítás legfeljebb hivatkozási alap, ugyanis nem
foglalkozik azzal, mi történt az 1748-at követõ 170
évben. Azaz igen. Az egyik szerb õrmesternek úgy nyilatkozott egyik »helyi hölgy«: „Végtelenül boldoggá
tette õket, hogy [1918-ban] megszabadultak a magyar rabságtól.” (46. old.) Mintegy ellensúlyozásul
szent napnak nevezi egy magyar hölgy a honvédek
bevonulását [1941], amikoris „felszabadultunk a
szerb rabság alól”. (267. old.) Nehéz lenne eldönteni, mennyire volt õszinte ez vagy az a megnyilatkozás. Ezzel az alapvetõ kérdéssel vajúdik önéletrajzi
bekapcsolódással maga az író is.
A Szabadság téren (a Nagy Hazugság Tere, képmutatásaink színhelye, 22. old.) 1918 óta egymást követik a különbözõ indíttatású felszabadítók és felszabadítottak. „Nem létezik többé hõsi cselekedet, hisz minden hamis, és semminek sincs következménye, se a
hazugságnak, se az igazságnak, mivelhogy elveszett a
kettõ közötti különbség. Egy és ugyanaz lehet ez is, meg
az is. Minden viszonylagos.” (263 old.) Ennyire lehangoltan, kiábrándultan veszi a demokratikus kapitalizmus beköltözését is az Ígéret Földjére a kirobbant, Jugoszláviát maga alá temetõ polgárháború elõtt.
A Prológussal kezdõdõ és Epilógussal záruló „város-

regény” el-elbeszélt történeteinek középpontjában
Lazo Pavletic fiákeres (1921–1992, írták fejfájára) áll,
aki egyéb találkozások mellett egész napos kocsikázásra hívja meg az írót, hogy ennek során mondja el szülei és a saját történeteit, miközben Végel László önéletrajzi betoldásokkal meg-megszakítja, egészíti ki
Pavletic családtörténetét szerb, ill. magyar uralmi háttérrel.
A szinte követhetetlen hallott, másod-harmadkézbõl átvett, valószínûsíthetõ eseményláncolat sajátságos helyszínrajzzá áll össze, ami magába foglalja az
egész térség sorsszerû abszurditását. Eltekintve a külön cselekményt képezõ Orgia a Darmstädterben c.
fejezettõl (ebben a szovjet tisztek dorbézolását adja
tovább Lazo Pavletic az anyjától, mint szemtanútól
hallottak alapján, 76-92. old.), a „fõhõs” apjához hasonlóan egészen személyes bizonyítási kényszerhelyzetbe kerül. Lazo apja 1914-ben Ferenc József alattvalójaként vonult a háborúba, de aztán átszökött a szerb
oldalra, ahol gyanakodva fogadták. A Miatyánk felmondása szerbül ugyan nagy rokonszenvet váltott ki,
de végsõ fokon mégis bizonyítania kellett, mennyire
õszinte szerbpártisága. A frontvonalba küldték, hadd
lássák, hány katonával képes végezni a túlsó oldalról.
Ötöt számlált.
A fiú, Lazo 1944-ben a Horthy hadsereg katonájaként
kerül haza az orosz frontról két bajtársával Újvidékre.
Õ is megmagyarázza a kényszerhelyzetet, de ez nem
elégséges. Párttagságra lép. De még ez sem elégíti ki a
partizánokat. Volt bajtársait letartóztatják, majd a vesztõhelyre kísérik õket, és neki is meg kellett gyõznie a
gyanakvókat. A kirendelt sírásó, Bújdosó Döme fedi fel
Lazo halála után az írónak: „Aztán a katonatiszt hangját
hallottam: Lazo Pavletic, rajtad a sor. Lássuk, velünk,
vagy ellenünk.” (282. old.) Az egyik halálraítélt szól rá
szerbül: Lõj! Húzd meg bátran a ravaszt! A temetõõr
megfigyelése szerint „civil ruhás férfi állt a tátongó sírgödör elõtt, és zokogott. Szerintem õ tüzelt.” (283. old.)
Késõbb a barátjává lett Lazo Pavleticben azonosította a
tettest. – Egyébiránt az egész könyvben – talán a hitelesség kedvéért – szerb nyelven olvashatók a nyomatékosnak szánt megnyilatkozások.
Ez az eset nehezedik egész további életére. Pravoszláv létére a katolikus temetõben akarta nyughelyét,
ismételten ide járt ki virágcsokorral volt bajtársai sírhelyéhez, ettõl akart megszabadulni a „fõhõs”, ide
akart kilyukadni, de felindultságában elõbb végzett
vele a szívgörcs. Török Miklós – az író iskolatársa –
apjával példálózva hozza indulatba az író Pavleticet:
1941-ben a magyar honvédek bevonulását éljenezte
a városháza erkélyérõl, 1944-ben a partizánokét –
kényszerbõl – ugyanonnan. Közben bújtatta az egyik

MAGYARSÁGISMERET
Augusztus 7-tõl 17-ig tartották a Külföldi Magyar
Cserkészszövetség Õrsvezetõképzõ táborát a New
York államban levõ Sík Sándor Cserkészparkban. A
több mint 60 résztvevõ 14–15 éves cserkész többsége Amerikában és Kanadában, sõt néhány Európában született magyar gyermek, jórészük másod-,
harmadgenerációs külföldön. Legtöbb közülük jár
lakhelye hétvégi magyar iskolájába, mind tagja
magyar cserkészcsapatnak és értékeli családja magyar hagyományát.
A Cserkészszövetség a tábor résztvevõi számára egy
Magyarságismeret címû kézikönyvet készített, amely
94 oldalon ismerteti a magyar nyelv, irodalom, földrajz és történelem legfontosabb ismereteit, amely a
külföldön élõ fiatal érdeklõdésére és ismereteire építve tárgyalja a tudnivalókat. A sok képpel gazdagított
leírásokat egy párhuzamos történelmi idõszalag egészíti ki, amely egymás mellé állítja azt, ami azonos idõben történt az õskortól máig Magyarországon és a világ más részein. A kézikönyvet egy munkafüzet egészíti ki. Ez megfontolt kérdésekben idézi vissza a tanultakat. Olvassák például József Attila Altató címû
versét. A munkafüzet kérdezi: „József Attila megszemélyesíti még az élettelen tárgyakat is. Sorolj fel négy
ilyet és írd melléje, hogy a tárgy mit csinál.” Vagy történelembõl: „A trianoni döntés rossz döntés volt.
Miért? Milyen nemrég lefolyt események bizonyítják,
hogy rossz döntés volt?” Földrajzból: „Sorolj fel öt
budapesti helyet, ahova külföldi barátodat elvinnéd?” Bármelyik külföldön élõ magyarnak fejtörést
okozna, hogy kapásból megválaszoljon némely kérdést. A nyelvtan szellemes és ügyes kérdésekkel vezeti rá a tanulót a magyar nyelv használatára: „Használj
fel 6 szót az alábbiak közül úgy, hogy összefüggõ és
izgalmas cserkészmese szülessen belõlük: sürget –
harsány – felleg – susog – venyige – haragos – nevet
– hangos.” Jól elszórakozhat ezzel akármelyik olvasó.
De nemcsak a szókincset gyarapítja a tananyag, hanem
megismerteti a magyar nyelv jellegzetességeit, a nyelvtan alapjait is.
„Hogy viszonylik az, amit a magyar táborban tanultál, ahhoz, amit a New York-i iskoládban tanulsz
történelembõl?” - kérdem Zombori Henriettétõl, aki
most jár Brooklyn-ban a 9-ik osztályba. „Az amerikai

iskolában a tanár felírja a táblára az anyagot, amit
mi lemásolunk, vagy megjelöli a könyvben a tanulnivalót” - válaszolja - „a cserkésztáborban megbeszéljük és megvitatjuk a történelmi eseményeket.” Bizony lényeges különbség. Neki a legnagyobb kihívást
a nyelvtan jelentette, hiszen arra kevesebb lehetõsége volt a heti egyszeri magyar iskolában. Petreczky Júlia is a történelmet találta a legérdekesebb és tanulságosabb tárgynak. De „az volt a legjobb élmény, hogy
milyen sok barátot szereztünk”– mondja. Õ Németországban született, másfél éves korában jött szüleivel
Amerikába. Minthogy otthon mindig magyarul beszélnek, nem csoda, hogy a magyarságismereti vizsgán 97
százalékos eredményt ért el, szemben a 60 százalékos
elfogadott szinttel. Õ is, mint azok, akik a vizsgán átmentek, õrsvezetõ lesz csapatánál. A következõ lépés
a segédtiszti képzés, amelynek a tananyaga már meg
is jelent. Azonban jövõre Jubileumi Tábort szervez a
Cserkészszövetség, így a segédtiszti tábort majd egy
évvel késõbb tartják majd meg Fillmore-ban.
A legfontosabb magyarokról szóló tudnivaló 94 oldalon, a kérdéseket tartalmazó munkafüzettel együtt
olyan értékes gyûjtemény, amelyet jó lenne nagyobb
körben is közreadni. Például ez lehetne az a magyarságismereti anyag, amit a határon túl élõ állampolgárságra jelentkezõnek illene elsajátítani. Nem fordulhatna elõ, hogy román, vagy ukrán magyarnak
adja ki magát az EU-útlevél megszerzése érdekében.
De az amerikai magyar iskolák számára is csodálatos tankönyv lenne. Élvezetes olvasmány, fejtörõ
azok számára is, mint én, akik sok évtizeddel ezelõtt
koptatták a magyar iskolák padjait. Ajánlom mindenkinek, aki meg tudja szerezni!
A magyarságismereti tankönyvet Dömötör Gábor,
Hársi Ernõ és Szórád Gábor szerkesztette. Mellettük
részt vett a tananyag megírásában Dr. Némethyné
Kesserû Judit, Gyulassyné Hites Györgyi, Kokronné
Vámos Edit és Pillerné Tirczka Éva. Lektorálták
Benedekné Micsinay Mária, Tóthné Kollár Katalin és
Dr. Hársi Sarolta.Támogatta a kiadást a Bethlen Gábor Alap, Dr. Kádár Lynn Katalin és a Pannonia
American-Hungarian Club. Kiadta a Külföldi Magyar
Cserkészszövetség 2013-ban.
PAPP LÁSZLÓ

Kétségek és talányok
kommunista feleségét, aki hálából Török Miklós nevelõanyja lett. Õ ugyan nem tudta megakadályozni az apa
kivégzését, de gondoskodott fia neveltetésérõl. A magába zárkózó fiú mit sem tudva feleségül vette az 1944
telén az újvidéki hadbíróság egyik tagjának lányát, de
mint minden más, ez is kitudódott tönkre téve Török
Miklós életét. Apját kivégezték, majd a megmentett
kommunista nõ javaslatára utólag kitüntették. Ennek
hallatán robban ki Pavleticbõl: „Ezek szerint lehet az
ember hõs is, meg gyáva is egy személyben. Húsz évvel ezelõtt még abban hittem, hogy az ember vagy hõs,
vagy gyáva. Legalábbis normál körülmények között,
így lenne rendjén. Viszont ebben a városban minden
összekuszálódott. Egyszerre hõs és gyáva. Gyilkos és
áldozat. Ha életben marad, akkor bizonyára nem lesz
belõle hõs, hanem alávaló, gyáva kukac... Gyalázatos.
Így kell megdögleni, így kell lemosni a szégyent, a kurva úristenit ennek a világnak…” (268. old. folyt.)
Végel László eddig is a bátrak bátorjaként hallatta
szavát. Volt párttagként vallott és vall. Igaz, az írói stílus és struktúra mesterfogások közepette sem jut dûlõre korával. Saját élete kibogozhatatlanságával is
bajlódik, amikor könyve ajánlásaként a véletlenre utal
a valóság és az esetleges hasonlóság tettenérésekor.
Mert regényben ugyan mindaz megeshetett, ami véletlenszerûen egybevág a valósággal. Talán ma sem
lehet irodalmi köntös nélkül feltárni és felfogni mindazt, ami kárhozatként megesett az „Ígéret Földjén”.
Végel László: Neoplanta, avagy az Ígéret Földje. Városregény. Noran Libro, Budapest, 1913, 297 old.
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Füzesi Magda

Évforduló
Csak a keserûség zászlaja
mered a magasba,
a zászlórudat ráncos anyók szorongatják
és sírásra hajló aszott ajkuk között
morzsolódnak a nevek.
Sem koszorú,
sem fáklyásmenet,
sem dobpergés...
Csak a magányosság kútjába
belehulló nehéz könnycseppek
visszhangoznak.
Valahol csontok között
menetel a temetõbogár,
még szúette, dülöngélõ fejfák
sem állnak õrt
az elátkozottak szíve fölött.
A túlélõkön szégyenbélyeg:
kimondatlan átok,
meggyónatlan gyûlölet,
kiokádatlan méreg.
Szaporodnak a rovások:
lélekben gyújtott gyertyák,
felravatalozott álmok,
kiégetett sebek.
Sem dobszó,
sem fáklyásmenet,
sem koszorú.
Hacsak a halottak fel nem markolják
a szemgödreikben gyökeret vert virágokat.
Átkiabálnak egymásnak a csontok között –
talán az odahagyottak sírását is hallják,
miközben átrobog felettük
a diadalmas szocializmus.

Zalán Tibor

Séta Valahonnából, Székelyföldön
Ha az ösvény nem a semmibe
vezet eljutok a hegyeken túlra
Minden remegésem az ismeretlen
célra irányul Nem az ottlétet
szomjazom hanem a megérkezést
Ha már megérkeztem úgyis ott vagyok
kiterjedek vagy megsemmisülök
mindegy Valahová lenni hirtelen
a sehonnából lenni valamivé
Lépteim könnyedek Izmaimban
még nem gyûlik fel a rossz anyag Fejem
tiszta Gondolataim áttetszõek
havakban mosakodnak itt fenn
Bogyókkal verték el éhüket a
völgyben A magas még messzebb szökik
ropogva feszegeti a lét
peremét Az erõ most földre szegez
arcomon bogár lép koponyámat
átüti a fû Szemgödrömben
öröklét delel A világot
emelem amikor ismét fölállok
és megyek tovább A fák között
vadak és árnyak járnak átjárok
rajtuk vadakon emberen anyagon
megritkult levegõn át Hallom
ahogy lélegzik túl az ismeretlen
hol kék és ezüst összebékül
ugyanott lépteim megszabadulnak
súlyuktól karcolják a levegõt
Az út hullámzása bennem ér véget
egybering a remegéssel Nyitott
bicska a délután pengéjén
vér alvad tegnapi áldozás
emléke rozsdáll a nehéz lombok
között Megköt a homály cementje
Az elrúgott kavics visszhangja
alápereg a mélybe A felhõk
lustán fák hegyére hasalnak
Hirtelen minden hatalmas megint
s törékeny alatta a másik minden
A távolodás s a közeledés
összemosódik lusta ritmusokban
lüktet és örvényben nyugszik el
Óra összetört számlapján hangyák
vonulnak Az út vége földereng
Vagy csak ismét eltévedtem Vagy
csak eltévedt valaki bennem ismét

JELEN SZÁMUNK KÉPEI
Saáry Éva sokoldalúságáról tanúskodnak,
igaz csak akkor, ha egész életmûvét tekintjük.
Geológus mivolta mellett sokkal jelentõsebb
volt az alkotó személy, aki irodalomban és képzõmûvészetben maradandót hagyott maga
után. Az irodalomban, versben és prózában
egyaránt otthonosan mozgott; fényképei önmagukról beszélnek, festményei, grafikái pedig –
fõként non figuratív stílusban – nagyon széles
pályán tanúskodnak a nyugati magyar szellemi élet gazdagságáról, amelynek egyik jeles
képviselõje volt a 2014. szeptember 26-án elhunyt geológus-mûvész vagy mûvész/geológus.
Saáry Éva alakulásától megszünéséig a
SMIKK elnöke volt.
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Szigetek, szórványok, zárványok
A Kolozsvárott megjelenõ Korunk folyóiratnak évek óta minden száma tematikus tartalmú.
Az idén júniusban „Szigetek, szórványok, zárványok” címmel jelent meg. Cseke Péter szerkesztõ ajánlójában emlékezteti az olvasót, hogy
a Korunk elõször 1991-ben foglalkozott nagyobb
nyomatékkal azzal, vajon van-e megoldása a
szórványkérdésnek és mi lehet az. „Ez... visszahangzik bennünk ma is, amikor a szigetek szórványosodásának, a szórványok elzárványosodásának szeretnénk – tudományos feltárásokon alapuló stratégiateremtéssel és gyakorlati
építõmunkával – gátat vetni.” (124.o.)
A változatos összeállításnak nem minden darabja kapcsolódik a megjelölt tematikához. Ezek
– a kisebb terjedelmet elfoglaló szépirodalom,
esszé, publicisztika – számba vételét most mellõzzük. A lapszám-tematikába tartozó írások két
csoportra oszthatók, elméleti és módszertani
tanulmányokra, valamint helyzetismertetõkre. A
szétválasztás nem pontos, hiszen az utóbbiakban is számos teoretikus gondolat vetõdik föl, a
tanulmányok példaanyagában és dokumentációjában pedig sorozatnyi új tényismerettel találkozunk. A bevezetõ, egyben legátfogóbb tanulmány szerzõje a kérdéskör egyik legismertebb
mûvelõje, Bodó Barna továbbgondolva és kiegészítve summázza korábbi könyvei és cikkei leglényegesebb tételeit. A szórványkérdés másik
neves szakértõjétõl, Vetési Lászlótól a nagyvárosi szórványokról és az (elsõsorban református) egyházi közösségépítésekrõl széles körû,
friss információkban gazdag összegzést olvashatunk. Ezután Péntek János a szórványlét nyelvi
problémáit veszi sorra, ugyancsak összegezvebõvítve eddigi nézeteit. A további tizenöt, kisebb
terjedelmû, fent helyzetismertetõnek nevezett,
de akár beszámolónak, esettanulmánynak is
mondható írás egyen-egyenként megérdemli a

részletesebb ismertetést, ám egy rövid lapszámbemutató csak válogató említésükre nyújt lehetõséget. Többségük a szórványkérdés frontvonalába vezeti az érdeklõdõt. Bakó Botond a
nagyenyedi kollégium szerepérõl, Balázs-Bécsi
Gyöngyi a Kallós Zoltán Alapítvány tevékenységérõl, Balázs-Bécsi Attila a szamosújvári Mezõségi Téka munkájáról, Ambrus Attila a Kõhalom városkában mûködõ szórvány-kollégiumról, Szilágyi Aladár a Belényesi-medence magyar falvainak intézményeirõl, László Erdei Edit
Balázsfalva környékének töredék magyarjairól,
Oláh-Gál Elvira a Csángó Rádióról készített
beszámolót. Külön említjük Bodó Barna saját
„szórványgondnoki szolgálatáról”, mint nagyobb területet pásztázó szervezett mûködésrõl
szóló ismertetését és Dáné Tibor Kálmán tömör szemléjét a romániai Magyar Házakról.
Ezek a nyugati magyarság körében régóta jól
ismertekhez hasonlóak, szórványhelyzetben
mûködõ sokfunkciós, elsõsorban kulturális, iskolai, társadalmi központok. Romániában csak
1990 után jöhettek létre, ma a kisebbségi lét legfontosabb és legeredményesebb intézményei
közé tartoznak, amit nyomatékosít önszervezõdõ és független voltuk. Az önszervezõdés kulcsszó, mert a szórványban megmaradáshoz nemcsak a tényföltárás és a külsõ kezdeményezés
szükséges, hanem az ott élõk határozott akarata és törekvése is. Nem kerülhetõ meg, mint az
írásokban visszatérõ egyik alapprobléma, az
anyagi háttér. Ennek biztosításában Magyarország segítsége a kisebbség gazdasági erõtlensége és a hivatalos román támogatás hiánya miatt
nélkülözhetetlen, de sosem elegendõ. Több
szerzõ hangsúlyozza, hogy a szórványkérdés az
utóbbi csaknem negyedszázadban a romániai
magyarság egyik fõ kérdése és folytonosan napi
renden van. Az összeállítás azonban korántsem
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befele forduló, sõt nem egyszer kitekint a Kárpát-medence más tájaira és tágabb nemzetközi
viszonylatban is a szórványokra. A szerzõk kimondva vagy csak a sorok között visszatérõen
utalnak rá, hogy a szórványokkal törõdés elérte
a „nagykorúságot”. Az erõsen érzelmi hangoltságú pesszimizmus és a sürgetõ ötletelés végletei helyett a gyakorlaté, az alkotó cselekvésé a
vezetõ szerep. A teóriák és a fogalmak letisztulóban vannak, a létre jött – korántsem fölös számú és sokszor gondokkal küszködõ – intézmény
sikerét számok, statisztikák is mutatják. A józan közelítés és áldozatos munka dokumentuma a Korunk 2014/6-os száma.
KÓSA LÁSZLÓ

1956 SOROKSÁRI ESEMÉNYEI
Eörsi László jelen kötete remélhetõen lendületet ad Budapest külsõ kerületei helytörténetének további kutatásához. A téma kijelölése azonban elgondolkoztató. 1956-ban Soroksár a XX. kerület, Pesterzsébet része volt. 1956ban Oltványi László Pesterzsébet nemzetõr fõparancsnokaként irányította egységes kerületét, jóllehet a távol esõ és a kerületen belül elhatárolt soroksári településrész nemzetõrségének megszervezését és vezetését Oláh Ödönre bízta. Soroksár ma önálló, Budapest XXIII.
kerülete, de ez aligha alapozza meg a – nem is
teljes mértékben Soroksárhoz tartozott és tartozó – Jutadomb polgári közigazgatástól és
nemzetõrségtõl függetlenül tevékenykedõ
honvéd alakulatainak soroksári felkelõként
történõ besorolását.
Eörsi László szerkesztõje a kötetnek. Õ írta
a bevezetõ tanulmányt továbbá az életrajzokat, õ állította össze a szakmai apparátust, tehát a könyv mintegy kétharmadát, és szerkesztette a kötet másik részét kitevõ visszaemlékezéseket, interjúkat, amelyeket részint õ maga,
többségében Markos Kata gyûjtötte össze.
A soroksári fegyveres ellenállást bemutató
tanulmány a téma elsõ szakmai igényû feldolgozása. Tanúsítja, hogy a periratok, nyomozati
dokumentumok kellõ kritikával felhasználhatóak az események hiteles bemutatására.

Oltványi László az emigrációban írt könyvében Dél-Budapest bástyáiért folytatott harcokról írt. Pesterzsébet és a zömmel Soroksárhoz
tartozó Jutadomb valóban bástyaként ellenõrizte a fõváros szívébe vezetõ útvonalat. Az
itt folyó összecsapások két kiemelkedõ részletét, az október 26-i és a november 4-i eseményeket a szerzõ saját kutatásai és a szakirodalom eddigi eredményei alapján részletesen és
pontosan írja le.
Október 26-án a kiskunhalasi lövészezredet
Budapestre vezényelték, hogy leverje a még
harcoló felkelõ csoportokat. Menetét a Soroksári – mai nevén Helsinki – úton kívánta folytatni. A Jutadomb és az ATRA-gyár körzetében a pesterzsébeti felkelõk megtámadták a
menetoszlopot, amely harccal tört át a fõváros
belsõ kerületei felé.
November 4-én, a Forgószél-hadmûvelet elsõ
napján ellentétes irányból, Pest felõl érkezett
a Jutadomb elé egy szovjet-volt ÁVH-s menetoszlop, amely Tökölrõl Csepelen át szállította
el az éjjel foglyul ejtett magyar kormányküldöttséget. A Jutadombra telepített esztergomi
légvédelmi tüzérosztály, az õket segítõ pestlõrinci két honi légvédelmi üteg valamint a
kiskunmajsai lövészezred egy szakasza állt
harcra készen, az általuk várhatóan kilõtt jármûvek katonáinak megsemmisítése a jutadom-

Fõ szándéka mégis közelebb áll a lírához, mint
a szociográfiához. A szülõföld, azon belül is a néhai Ung vármegye három falujának, Nagykaposnak, Kiskaposnak, Ungcsepelynek jó szellemeit
idézi meg, azokkal társalog, valahogy úgy, ahogy
azt Krúdy is tette. Ez a föld vált leginkább talmi
hatalmak martalékává, itt változott egy emberöltõ alatt annyiszor az országhatár, hogy akik este
lefeküdtek, nem voltak biztosak abban, hogy
másnap ugyanabban az országban ébrednek fel.
Közismert szomorúságok ezek, de Skultéty
Csaba okos éberséggel tartja távol magától a história fenevadjait. Erdélyi költõ, Kányádi Sándor
versciklusának címét kéri kölcsön (veszi át?):
Vannak vidékek. S hozzáteszi: féltett kishazák.
Ez ennek a ragyogó kivitelezésû, gazdagon illusztrált könyvnek az értéke, titka. A kishaza
olyan fényes tallér benne, mint a népmesékben
a mindent járó malmocska. Skultéty tudja, hogy
a feltrancsírozott ország peremterületein, az elcsatolt részeken magyar régiókat kell teremteni, azokat kell fölvirágoztatni, táplálkozva a
múltból, az élményekbõl, az õsök intelmeibõl és
példamutatásából.

AZ AUSZTRIAI MAGYAROK LAPJA
Kiadja az Ausztriai Magyar Egyesületek és
Szervezetek Központi Szövetsége
Levelezési cím: A-1011 Wien, Postfach 358.
Web: www.kozpontiszovetseg.at
www.becsinaplo.eu
Tel./Fax: 00 43 1 532 60 49
E-mail: becsi-naplo@aon.at
Zweimonatsblatt der Ungarn in Österreich.

bi pesterzsébeti és soroksári nemzetõrök feladata volt. A jutadombiak a szabadságharc
egyetlen gyõztes összecsapását vívták meg az
intervenciósok ellen.
A tulajdonképpeni Soroksárhoz a harcok
harmadik, tragikus eseménye kapcsolódik. A
Sortex gyár körüli, a november 6-ára keltezett összecsapás bemutatása a szerzõ érdeme,
habár az esemény, és fõleg a szovjetek által
agyonlõtt négy személy neve korábban sem
volt ismeretlen a szakirodalomban. (Vö. ME:
Soroksári hõsi halottak a pesterzsébeti temetõben. Bécsi Napló XXVI. évf. 6. szám. 2005.
november-december 5.old.)
A tanulmányhoz mellékelt képanyag részletes, az aláírások néhol pontatlanok.
A levéltári források feldolgozásához hasonló következetességgel kellett volna a több évtizedes kényszerû hallgatás után megfogalmazott interjúkat közreadni vagy rövidíteni, sõt
akár mellõzni.
A kritikus észrevételek ellenére hézagpótló,
szakmailag megalapozott és izgalmas könyvvel
gazdagodott 1956 történetírása.
Eörsi László: Soroksár 1956. Táncsis Mihály Mûvelõdési Ház, Soroksár, 2014. 304 old. képekkel

MAROSSY ENDRE

KÉVÉBE KÖTVE
Az Úristen – Arany János bölcs négysorosából tudjuk – kévébe köti az embert, s betakarítja csûrébe. Kit korábban, kit késõbb.
Skultéty Csaba bölcsen ballag 100. életéve felé
(1920-ban született), s hívõ katolikusként vallja, kilencven után minden év kegyelem.
Erõs hitén kívül bizonyára sok más minden
hozzájárult a szép életkorhoz, családfa, õsök,
genetika, gyermekkor, és a frissen megjelent
könyvében* éppen ennek a bonyolult, szövõdményes gömbnek a felszeletelésére és tálalására vállalkozott. A neve ennek a bûvös gömbnek: gyermekkor.
Sokféle öröm hull az olvasóra. Örülünk, mert
a híres publicista és rádiós kilépett a zsurnalizmus világából, tempós, higgadt, szépírói stílusban memoárt, krónikát, családtörténetet ír, de
dokumentum anyagot is hoz, alig van olyan világtörténelmi esemény, amelyet ne érintene:
visszapillant a boldog békeidõkre (szülei még
abban éltek), a borzalmas világháborúra, amely
közvetlenül a háta mögött üszkösödött még születésekor, az ország szétesésére, a Kisantant
hatalmak torz uralomvágyára.

NAGYMIHÁLY Zoltán: A magyar csoda története. Beszélgetések németországi 56-os magyarokkal. Németországi Magyar Szervezetek
Szövetsége, Marosvásárhely, 2014, 263 old.;
PÁLFFY Gyula: Rozehán Neti. Regény. 2. jav.
Kiadás. Pannónia Könyvek, Pécs, 2014, 447
old.;
PARRAGI László (összeáll.): 55 év a magyarság szolgálatában. A Svájci Keresztény Magyar
Munkavállalók Szövetségének 55 éve. A Svájci
Keresztény Magyar Munkavállalók Szövetségének kiadása, Zürich, 2014, 469 old.
SIMON János (szerk.): Puccs vagy összeomlás?
8 interjú a Kádár-korszakról volt MSZMP PBtagokkal. Antológia Kiadó, Lakitelek, 2014, 295
old.;
SZEREDI Pál: A Parasztpárt két évtizede. A
Nemzeti Parasztpárt története 1939–1960. Barangoló kiadó, Pilisszentkereszt, 2014, 453 old.;
VERES Ildikó: Mikrokozmosz a makrokozmoszban. Brandenstein Béla bölcseletének
szegmensei 1944-ig – Mikrokosmos im Makrokosmos. Segmente der Philosophie Béla von
Brandensteins bis 1944. Kétnyelvû kiadás.
integratio XXV. Mitteleuropa-Studien, Wien
2014, 242 old.
ZSIRAI László: A dekubitusz ügy. Kisregény.
Hungarovox Kiadó, Budapest, 2104, 123 old.

Ki kell lúgozni végre a tetemrehívás dühét, le
kell törölni identitásunk képzeletbeli faláról a
melodramatikus érzelgõsséget, s nemzeti, nemzetiségi programokat kell kidolgozni és megvalósítani. Ezt szolgálja ez a jó könyv. Rendkívül
gazdag illusztrációs anyaga (arcképek, csoportképek, középületek, idõszaki kiadványok, színházplakátok, térképek, újságok, folyóiratok, hivatalos dokumentumok, keresztlevelek, útlevelek stb.) a feltámadás csodáját, az újra éledés
illúzióját keltik. Legalábbis mímelik. Azt érzi az
olvasó, hogy „vannak vidékek”, ahol a múltat
mégsem tudták végleg eltörölni, a múlt morzsáiból föl lehet építeni a tûrhetõ, az elviselhetõ jelent. Azt a jelent, amelyben magyarnak lenni
elviselhetõ állapot.
S akkor megnyugvással, belenyugvással várunk arra, hogy kévébe kössön az Úristen, s
betakarítson csûrébe.
*Skultéty Csaba: Vannak vidékek, féltett kishazák. –
Az én Ung megyei Nagykaposom. A szerzõ kiadása,
Budapest, 2014, 195 old.
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