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A menekültkérdés – az EU válsága
Most jöttek elõ az EU mûködési rendszerének hiányosságai. A gazdag nyugati és a szegény keleti tagállamok közti különbség, valamint a szervezeti egység hiányai. Az EU nem államszövetség, mint például az USA, Kanada, India, Ausztrália, Brazília, vagy
Európában az NSZK és Ausztria. A szövetségi államrendszerben központi feladat a honvédelem, a határõrizet, a bûnüldozés stb. Az országhatár védelméért a központi (szövetségi) kormány felel, nem
pedig a határmenti tartomány, vagy tagállam.
Az euró-övezet válsága, Görögország eladósodása
és az államcsõdtõl való megmentésére tett kísérlet
már jelezte, hogy a tagállamok „önállósága” könnyen
az egész EU felbomlásához vezethet. Minél elõbb
olyan gazdasági (és politikai) mechanizmust kell kidolgozni (és bevezetni), amely az ilyen, vagy ehhez
hasonló „kilengéseket” nem engedi meg.
A napjainkra kialakult (áldatlan állapotok) legkirívóbb szervezeti problémája a menekült státusz
egységes elbírálásának hiánya. Jelenleg minden tagállam a saját hatáskörében, egyedi törvényei alapján dönti el, kit tekint menekültnek, ill. bevándorlónak. Az EU külsõ határán kopogtató nem ugyanazt az elbírálást kapja a határmenti országokban, a
humanitárius alapellátás minõségérõl nem is beszélve. Pedig teljesen egyformának, a nemzetközi
elõírásoknak, törvényeknek megfelelõnek kellene
lennie. Sajnos, a gyakorlatban ez nem mûködik.
Brüsszel pedig még most sem tudta elérni, hogy az
egyes tagállamok egységesen kezeljék a külsõ határoknál jelentkezõket. Elsõsorban emiatt van Magyarországnak is oly rossz megítélése a nemzetközi sajtóban.
Az egységes elbírálás helyett a menekülõ tömegek
elhelyezése, tagállamonkénti elosztása a jelenlegi
vita fõtémája és tárgya. Az egyes tagállamokban a fogadtatás is azért oly szembetünõen eltér egymástól,
mert mutatni próbálják, hogy õk jobbak, különbek a
nacionalista, vallásellenes szólamokat hangoztatóknál, akik megnyilatkozásaikban bizony sokszor
gyûlöletkeltõek.

Németország az EU motorja. A földrész legerõsebb
és legbiztonságosabb gazdasága. Vezetõ szerepe a kontinentális Európában megkérdõjelezhetetlen. Az emberiség ellen a múlt században elkövetett bûnök miatti bûntudat még mindig elevenen él. Az elesettek, az
üldözöttek és menekülõk iránti szimpátia igen erõs.
Különösen napjainkban, amikor – úgy tûnik – az EU
tagországai cserben hagyják a merkeli példamutatást,
a szírek befogadását.
A nemzetközi jog szerint minden menekültnek oltalmat kell biztosítani szállás, élelem és higiéniai, tisztálkodási lehetõség formájában, valamint alapos orvosi ellenõrzésnek kell alávetni. Ez igen fontos, hiszen
nem csak az elsõsegély nyújtásról van szó, hanem a
fertõzõ betegek kiszûrésérõl is! A bevándorlók esete
más. Õk csak az adott ország gazdasági helyzetétõl függõen kaphatnak bebocsátást, aminek elengedhetetlen
elõfeltétele az alapos orvosi vizsgálat. Sok helyen a
szakszervezetek véleményét is kikérik a munkaerõpiac pillanatnyi állásáról.
„Az adott ország” – már eleve kérdéses az EU-val
kapcsolatban. Hiszen ha államszövetség lenne, akkor
egyetlen országnak kellene tekinteni, nem pedig az
egyes tagállamok gazdasági helyzetének (és igényének) függvényében eldönteni a bevándorlást. Ez vonatkozik a menekült státusz elismerésénél is!
A magyar kormány sajátos módon reagált a szokatlan kihívásra. Félretéve a keresztényi kéznyújtást, az
elesettek oltalmát, ellenségnek állította be (és kezeli)
a valójában Nyugat- és Észak-Európába igyekvõket. Az
orbáni politika célja, elvenni az emberáradat kedvét a
Magyarországon való áthaladástól. E koncepció része
a befogadó állomásokon és a pályaudvarokon uralkodó állapotok.
Az embertelen körülmények láttán Merkel kancellár humanitárius vészhelyzetet észlelt, ezért úgy döntött, Németországnak azonnal cselekednie kell. Ekkor
jelentette be, hogy valamennyi szír menekültet (papírokkal és papírok – vízum – nélkül) befogad. Ezzel a
döntéssel Merkel és Németország példát akart mutatni a világnak, de mindenekelõtt az EU tagállamainak.

Határhelyzet
Néhány órával ezelõtt csillapodott le a helyzet a
vajdasági Horgosnál. Ostromállapot. Így jellemezhetõ mindaz, ami szeptember 15-e után egy nappal történt Szerbia északi részén, a jobbára magyarok lakta
Magyarkanizsa községben, a két horgos-röszkei határátkelõ közvetlen közelében. Összecsapások, vízágyú,
könnygáz, több száz készenléti rendõr, páncélautók,
rendõröket kövekkel megdobáló és autógumikat felgyújtó migránsok. Menekültek ostromolták a magyar
határt Röszkénél.
Délután még mindenki, vérmérsékletétõl és álláspontjától függõen aggódva/értetlenül/dühöngve/feszülten/kárörömmel figyelte a nem egészen hatezer
lakosú falu közvetlen közelébõl, a határátkelõrõl érkezõ híreket. Némi túlzással, de az egész világ napok
óta Horgosra figyel. Soha ennyi szerbiai, magyarországi és nemzetközi újságíró, fotóriporter, TV-stáb és politikus nem járt még erre.
Hónapok óta szervezetten érkeztek a migránsok, autóbuszokkal Görögország, majd Macedónia után DélSzerbiából Magyarkanizsára. A Tisza-menti kisvárosban pihenõközpontot alakítottak ki az ide érkezõk számára. Átlagosan hat-hétszáz menekült fordult meg itt
naponta, megpihent, és haladt tovább a zöldhatáron
át Magyarországra, és onnan tovább az Európai Unióba. A magyar határzár hírére ez a szám több ezerre nõtt.
Mindenki igyekezett kihasználni az utolsó pillanatokat, hogy még idõben átjusson. Emberfeletti erõfeszítéseket tett az önkormányzat, hogy mindez a körülményekhez képest gördülékenyen történjen meg a még
tízezer lelket sem számláló, korábban a csönd városának nevezett Magyarkanizsán. A migrációs nyomás az
utolsó idõszakban a közeli falura, Horgosra tevõdött
át, hiszen amikor a drótkerítés körbeért a szerb-magyar határon, itt a két országot összekötõ vasúti sín
miatt maradt egy lezáratlan szakasz, ahol tömegesen
vonultak át a migránsok. Szeptember 14-én kora délután aztán a magyarok odatoltak egy szögesdrótos
vonatot, és ez a kapu is lezárult. Hivatalosan éjfélig,
gyakorlatilag fél egyig megnyitották az egyébként
Horgos 2-nek nevezett, csak reggel 7 és este 7 között
mûködõ határátkelõt, ahol háborítatlanul vonulhatott
át a tömeg. Aztán lezárult minden útvonal, maradt az
egyetlen áteresztõ pont a menedékkérõk számára, hivatalos és lassú ügyintézésre. És a szerb-magyar határ
közötti senki földjén rekedt több ezer tanácstalan
migráns. Migránsok az egyik oldalon, magyar rendõrök a másikon. Az éjszaka azonban viszonylag nyu-

godtan telt el, és a reggel is csendesen kezdõdött. Szerda délben még mindig sok migráns várakozott a
horgosi határátkelõknél, azután is, hogy tájékoztatták
õket a szigorodott magyar szabályokról. Napközben
többször is skandálni kezdtek, azt követelték, hogy
Magyarország nyissa ki a kaput, és közben éltették
Szerbiát. Ehhez az is hozzájárult, hogy az éjszaka folyamán a magyar–szerb határon kialakított tranzitzónát felkereste a szerb belügyminiszter, aki azt mondta, Szerbia nem fog erõszakot alkalmazni az országon
áthaladó menekültekkel szemben. Mihamarabbi megoldást sürgetett, segítséget ígért a várakozó migránsoknak. Látogatását a tömeg örömmel fogadta, a
migránsok azt mondták, reményt kaptak.
Szerdára virradóra az is nyilvánvalóvá vált, hogy
új útvonal alakul ki, a vajdasági, szerémségi Siden át
Horvátországba. Dél-Szerbiából már arra vitték a menekülteket az autóbuszok.
A délutáni horgosi ostromállapot sokak számára
váratlanul tört ki. Egy 150 fõs kemény mag napközben is hangoskodott. Hogy mi vezetett az incidenshez,
arról keveset lehetett hallani, inkább a bekövetkezett
helyzettel foglalkozott a média. Egyes magyarországi
internetes médiumok arról tájékoztattak, hogy félreértésbõl robbant ki a randalírozás. A magyar hatóságok be akartak engedni néhány kisgyerekes családot,
ezért kinyitották a határkaput. A várakozó tömeg ezt
érthette félre, sokan azt kiabálták, hogy „Thank you
Hungary”, abban a hitben, hogy újra kinyitják a határt. Azonban amikor közel értek a határhoz, a rendõrség gumibottal ütni és gumilövedékkel lõni, vízágyúval, könnygázzal oszlatni kezdte õket. A menekültek
dobálni kezdtek. Ebbõl nõtte ki magát az ostromállapot, aminek mindkét oldalon száznál több sérültje lett.
A szerb rendõrök nem avatkoztak be, erõszakmentesen nyugtatgatták a migránsokat.
A szerb közmédia stábját is megverték a magyar
rendõrök, a felszerelésüket pedig összetörték – errõl
tájékoztatott a Szerbiai Rádió és Televízió.
Ezek a legfontosabb események. Most, szeptember
16-án éjjel ott tartunk, hogy újabb tüntetés alakult ki a
magyar határ elõtt.
Közben Szerbia tiltakozik, hogy a magyar hatóságok által bevetett vízágyúk és a könnygáz Szerbia területét érte, a szerb kormány felszólította Magyarországot, hogy nyissa meg a határátkelõket, és gyorsítsák fel a menedékkérelmi eljárást, mert a vízágyúk
Folytatás a 7. oldalon

Bölcs döntése világszerte ismét szimpatikussá tette a
„gonosz németeket”.
Merkel azonban naívnak bizonyult, mert nem számolt a tagállamok, különösen az egykori „szocialista”
országok érzéketlenségével, ellenállásával. Igen, be
kellett látnia, hogy jó példáját nem követik. Sõt, még
országon belül, a szövetségi tartományok sem hajlandóak megsegíteni a legtöbb menekültet befogadó Bajorországot. A lakosság többsége szimpatizál a menekült kérdéssel, már csak azért is, hogy kifejezze ellenszenvét az orbáni magyar úttal szemben. Münchenben (és Bécsben) tüntetõleg kedvesen fogadták a fõpályaudvarra özönlõ embertömeget. Ugyanakkor a
szociáldemokrata városvezetés nehezen tudott
megbírkózni a kialakult helyzettel. A tartományi politikai többség (CSU) is megoldást követelt az egyre elviselhetetlenebb állapotok miatt. Mivel Bajorország bármennyire is önálló, független tartomány, a határvédelem központi (Berlin) feladat. A bajor kormány nem állíthatott fel szögesdrót kerítést, nem változtathatta meg
a (tartományi) törvényeket, hogy a nemzetközi joggal
ellentétesen statáriális úton néhány nap alatt (pro forma) embereket ítéljen el, és azokat a végzés lefordítása
és fellebbezés nélkül kiutasítsa az országból.
A CSU változást akart, ezért bevetették a már lassan szokásos CDU (Merkel) elleni fricskát: az Orbánnal való szimpatizálást. A kancellárasszonny melletti
szolidarítás érezhetõen fogyott, ezt különösen a menekültek szállásai elleni neonáci támadások jelezték.
A lakosság is kezdett belefáradni a szûnni nem akaró
embertömeg ellátásába, legalábbis, ami a közhangulatot illeti. Végül Merkel belátta, hogy az ország belsõ
békéje érdekében be kell vezetni a határellenõrzést.
Figyelem! Nem határzár, nem szögesdrót kerítés, hanem (szigorú) határellenõrzés, ami abból áll, hogy
mindenkinek fel kell mutatnia útiokmányát, és a közúti ellenõrzésnél kinyitni a csomagtartóját. Ez természetesen lelassítja a beutazást (Dél-)Németországba, de
határzárról nem lehet beszélni. Az igazoltatás során
fennakadt személyeket regisztrálják, majd egy közeli
menekült befogadóállomásra viszik, ahol emberhez

méltó körülmények között szállást és ellátást biztosítanak számukra.
A nagyvonalú német befogadás mögött gazdasági
megfontolások is állnak. Az elöregedõ lakosság miatt
apadó nyugdíj befizetések ellensúlyozására jó alkalom az újrakezdésre és beilleszkedésre eltökélt fiatal
munkaerõ megjelenése. Már szervezik az ingyenes
nyelvtafolyamokat, melyek a beilleszkedés elsõ (és
alap) feltétele. A kimutatások szerint az újonnan érkezõk fele szakképzett, a másik fele pedig betanított munkásként tud szinte azonnal munkába állni. Különösen
az autógyárak üdvözlik (és alkalmazzák) ezeket a fiatalokat, akik az európai átlagnál magasabb német
életszinvonal láttán a mielõbbi beilleszkedést fogják
választani. Ráadásul az 50-es évek „török inváziója”
megtanította a német hatóságokat az idegen „kultúrákból” érkezõk kezelésére. Az iszlám nem lehet akadály.
Összegezve: nem a menekültáradat kiváltó okán
kellene töprengeni, hanem a probléma megoldásán
kellene (végre) egyezségre jutni. A megoldás pedig az
EU szervezeti rendszerének megreformálásán múlik.
Ehhez viszont szemléletváltásra van szükség, amire
épp ez a válság hívta fel a figyelmet. Veszélybe került a
II. világháború óta felépített európai álom: a jobb, békés és jólétet biztosító egységes társadalom megteremtése, ahol a polgárok szabadon közlekednek, vállalnak
munkát és ott telepednek le, ahol kedvük tartja, mint a
világ többi államszövetségében. Sajnos, ettõl még Európa, és ezen belül, az EU, nagyon messze van.
ELEKES ISTVÁN

VÁLSÁGBAN
Az utóbbi hónapok után szeptemberre drámai fordulatot vett a menekülthelyzet. Habár
ebben elméletileg az Európai Uniónak mind a
28 tagállama érintett, a terhek és a felelõsség
átruházása egyértelmûen Magyarországra helyezõdött. Az adott körülmények között a magyar kormány radikális lépésekkel reagált a szokatlan kihívásra. Intézkedéseit nehezen tudta
és akarta követni a nyugati közvélemény. Ebbõl is következik, hogy a nyugati média kiragadott hírekre alapult tudósításaira építve kormányok és kormányfõk a feszültségek leépítése és tényleges megoldások keresése helyett
különös módon juttatták kifejezésre ellenszenvüket Magyarország, jelesen annak miniszterelnöke, Orbán Viktor ellen. Ez a politikai-ideológiai elõítéletekbõl fakadó eljárás igazságtalan és méltatlan, valójában nélkülözi a közös európai szellemiséget.
Az európai szolidaritásnak alig láthatók nyomai, Brüsszel kezdeti tanácstalanságában úgy
viselkedett, mintha nem is létezne a probléma.
Az utóbbi hónapokban világossá vált, hogy az
Európai Unió fennállása óta legnagyobb válságába sodródott. Ennek okai nem csupán a
felkészületlenségre, hanem legalább olyan mértékben a távlatokat mutató hagyományos értékek teljes devalválódására is vezethetõk vissza.
Jelenleg három kérdéskörben tapinthatók ki
a kihívások, amikkel kellõ felkészültség és megfelelõ stratégia nélkül aligha sikerül megoldásokat találni: Ukrajna, Görögország valamint
a közel-keleti helyzetbõl Európára szakadt menekültkérdés. Most kell megmutatnia az Európai Uniónak, hogy nem kizárólag (gazdasági) érdekekre, hanem értékekre is épül.
Az említett összefüggésben mind a tagállamoknak, mind pedig az EU szervei legfõbb feladatának tekinthetõ a központ és az egyes kormányok közötti harmonikus együttmûködés az
egyenrangúság alapján.
A menekültkérdéssel kapcsolatosan megmutatkozó indulatok megfékezése, az egyoldalúság kiküszöbölése, a tényeken alapuló tájékoztatás, nem utolsósorban a kibontakozást jelentõ kezdeményezések és cselekvés közös európai feladat, s ebben szükséges az egybehangolt,
egymást segítõ-támogató munkamódszer.

Mindaz a sár, amit Magyarországra kentek,
mára Európa „mintaországainak” kényszerû
gyakorlatává vált. Az öndicsérettõl szinte önkívületbe esett Ausztria kénytelen követni a
„magyar utat”, azaz területén átengedni a Németországba igyekvõket, miközben az utóbbi
révületébõl magához térten azon sopánkodik,
hogyan sikerül zökkenõmentesen lebonyolítani a sörfesztivált Münchenben. Igen, mert közben ott is dugulás állt elõ, mert Dánia nem
engedte beutazni a Svédországba igyekvõket, s
ennek tapasztaltán Németország is (átmenetileg?) lezárta határait Ausztria felé. A hebehurgyázók között akadt, aki szegénységi bizonyítványt állított ki Magyarországról. Józan ésszel,
ezt a fajta bizonyítványt valójában azoknak
kellene kiosztani, akik nem akarják meglátni
a saját szemükben a gerendát. Persze ez se nem
méltányos, se nem mérvadó, hiszen a sebek elvakarásán kívül jottányit sem mozdít elõre.
Éppen ezért nagyon is helyénvaló a józanságra, kimértségre emlékeztetni. Az Európára szakadt terheket az összetartozás hangsúlyozásával, a kölcsönös felelõsség, fõként cselekvés vállalásával lehet elmozdítani a holtpontról.
*
Mindazonáltal teljes felülbírálást igényel
Magyarország külpolitikája. Werner Faymann
osztrák kancellárt követõen Victor Ponta román kormányfõ értelemszerûen megismételte Werner Faymann minõsíthetetlen minõsítését (Magyarországnak a menekültekkel
szemben tanúsított intézkedései Európa legsötétebb idõszakára emlékeztetnek), egyben
utalt Magyarország elszigetelõdésére. Ez az a
szint, ami sürgõsen felveti a menekültkérdést
ürügyül felhasználó bírálók „elszólásainak”
felülbírálását. Faymann az ORF1 szeptember
16-i, reggeli adásában kiállva korábbi kijelentése mellett hangsúlyozta: hatalmas politikai különbség van Magyarország és Ausztria
között. Szinte nyilvánvaló, hogy a baloldal
mindent elkövet az Orbán kormány megbuktatása érdekében. Szövetségesek nélkül egyre
kilátástalanabb helyzetbe sodródik a magyar
kormány; mind ehhez ajánlatos változtatni a
külpolitika nyelvezetén.
PANNONICUS
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Határok nélkül

A katolikus egyház életébõl
Nagyjátékfilmet terveznek Márton Áron püspökrõl
Nem elõször nyúlt Márton Áron püspök életének és
életmûvének feldolgozásához a Mustármag Közösség:
a marosvásárhelyi kollégisták hosszú elõkészület után
2012 õszén mutatták be a nagy püspök tiszteletére írt,
Népemért vállalom címû zenemûvüket, amely azóta
is nagy sikerrel van jelen az erdélyi és az anyaországi
színpadokon. „A mû azt mutatja be, hogy mit jelentett hinni a kommunista idõben, és ezért a hitért
odaadni vagyont, szabadságot, életet. Mindezt Márton Áron személyén keresztül igyekszünk láttatni.
Szülõfalujából, a nagyon fájdalmas történelmû, de
sok értéket, tapasztalatot és szimbólumot hordozó
Csíkszentdomokosról indulunk el és megvizsgáljuk,
mibõl állt össze az az emberkatedrális, amit Illyés
Gyula meglátott egykori nagy püspökünkben” – ismertette a közösség negyedik saját zenemûvét Papp
László atya, a mû szövegkönyvének írója.
A Gyulafehérvári Egyházmegyét negyvenkét éven
át (1939 februárjától 1980 szeptemberéig) irányító
fõpásztor kivételes emberi és püspöki alakjának ilyen
közeli megismerése arra indította a Mustármag Közösséget, hogy ezt a küzdelmes életutat és az abban képviselt értékeket egy mind ez ideig példa nélküli módon is feldolgozzák: hozzáfogtak egy nagyjátékfilm
gondos elõkészítéséhez. A forgatókönyv elkészült, az
alkotók jelenleg a népszerûsítés, hírüladás és az anyagi alapok megteremtése érdekében tesznek erõfeszítéseket. Papp László, elkötelezett társai és velük együtt
még nagyon sokan teljesen biztosak abban, hogy
elõbb-utóbb össze fog gyûlni annyi pénz, hogy a forgatást megkezdhessék, s azután még annyi, hogy be is
fejezhessék.
Az erõs közösségi súlypontú film forgatókönyvét
úgy írták meg, hogy a megvalósításba az egyházmegye népe minél tevékenyebben és minél nagyobb létszámban bekapcsolódhasson. A forgatás több mint
20 helyszínen, 140 helység lakóinak a megszólításával, 12 ezer szereplõ és 750 lovas bevonásával történik majd. A nagyobb szerepeket hivatásos színészek
alakítják, a népet pedig a tömegjelenetekben – papszentelés, püspökszentelés, bérmálkozások, csíksomlyói búcsú – jellemzõen a forgatási hely körzetébõl szervezik.
Ahhoz viszont, hogy e nemes szándékot eredmény
koronázza, a látványosnak ígérkezõ nagyjátékfilm elkészülhessen, anyagi segítségre is szükség van. Egymillió euró összegyûjtése a cél. A játékfilm megvalósításának támogatása az alábbi kapcsolatokon keresztül lehetséges:
Asociatia Aron Film Egyesulet
Targu-Mures, Str. Calarasilor Nr. 1.
Adószám: CIF: 33035501
További információ: www.martonaronfilm.ro

A bécsi Pázmáneum is csatlakozott
az országos imanaphoz
A Ferenc pápa által tavaly meghirdetett imanaphoz
hasonlóan Erdõ Péter bíboros, Veres András püspökkel, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia újonnan
megválasztott elnökével egyetértésben szeptember 14re, a Szent Kereszt Felmagasztalásának ünnepére országos imanapot hirdetett az üldözött keresztényekért
és azokért, akik hazájukból elvándorolni kényszerülnek. Kérték a híveket, hogy ezen a napon minden
szentmisében közösen imádkozzák el az iraki keresztény testvértõl kapott imádságot, s hozzá egy Miatyánkot és egy Üdvözlégyet. Az imanaphoz bécsi Pázmáneum is csatlakozott.
„Aggódunk üldözött hittestvéreinkért, akik állandó életveszélyben élik meg hitüket és ebben a helyzetben akarnak Krisztusról tanúságot tenni” – fogalmazott szeptember 14-én este a Pázmáneum kápolnájában bemutatott szentmisén Varga János rektor. Idézte azt az Irakban szolgáló, elhurcolt és megkínzott plébánost, aki ma is tart attól, hogy meg fogják ölni, mégsem önmagát, hanem népét, az ott élõ keresztény közösséget félti, s aki ezt vallja: „Ha az egész Közel-Keletet is elpusztítják, a mi utolsó szavunk akkor is az
lesz, hogy Krisztus megváltott minket.”
Hálaadás Bécsben
DR. VENCSER LÁSZLÓt, a Gyulafehérvári Hittudományi
Fõiskola volt tanárát és vicerektorát, az ausztriai idegen nyelvû pasztoráció országos igazgatóját 1971.
szeptember 12-én szentelte pappá szülõfalujában,
Ditróban a katedrális nagyságú és szépségû Jézus Szíve-templomban a nagy erdélyi püspök, Márton Áron.
Pappá szentelésének 44. évfordulója napján, 2015.
szeptember 12-én este Vencser László a Pázmáneum
kápolnájában ünnepi szentmisén mondott hálát papi
éveiért.
Vencser Lászlót nagyfokú szociális érzékenység, a
mindenkor segíteni akarás és a világ jobbításán való
örökös fáradozás jellemzi. Nem véletlenül választotta
papi jelmondatául Jézus e szavait: „Az Emberfia nem
azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy õ szolgáljon másokat.”
– Ma azért könyörgök, hogy sikerüljön továbbra
is a papi jelmondatom szerinti elhatározásomban
megmaradnom, sikerüljön továbbra is szolgálnom.
Ugyanakkor azért is könyörgök, hogy papjaink valóban szolgáló papok legyenek, s ne helyezzék a szolgálat elé az uralkodást – tekintett a jövõbe Vencser
László.
VARGA GABRIELLA

Széchenyi Istvánra emlékeztek Bécsben
2015. szeptember 21-én Széchenyi István
szülõháza elõtt Perényi János bécsi magyar
nagykövet köszöntötte az egybegyûlteket , akitõl Takács Imre vette át a szót. A nyugalmazott országgyûlési képviselõ ünnepi beszédében kiemelte, hogy Széchenyi István életfilozófiája nem a nyugalom, hanem az állandó tevékenység volt.
Az eseményt megtisztelte jelenlétével Vitányi
István országgyûlési képviselõ, Ivanics Ferenc,
a Gyõr-Moson-Sopron Megyei Közgyûlés alelnöke, Sellei Tamás peresztegi és Tóth József
fertõbozi polgármester, Nagycenkrõl jelen volt
Csorba János polgármester, Bugledich Attila

alpolgármester, Aczél Eszter, a Nagycenki Széchenyi Emlékmúzeum vezetõje, a nagycenki
általános iskola diákjai és tanárai, valamint az
egyházközség fiataljai. A soproni Széchenyi
Gimnázium diákjai és tanárai is eljöttek, a Széchenyi családot pedig a Bécsben élõ leszármazott, Széchenyi Mihály gróf, a legnagyobb magyar Pál nevû bátyjának ükunokája képviselte.
A szülõi ház falán elhelyezett emléktáblánál
a hagyományokhoz híven idén is a bécsi magyar
nagykövetség munkatársai, az ausztriai magyar
szervezetek és az egyházak képviselõi helyezték
el az emlékezés koszorúit.
V. G.

Cserkész évnyitók Dél-Kaliforniában
(KMCSSZ sajtószolgálata) Az iskolakezdéssel együtt
a külföldi magyar cserkészcsapatok is megkezdték az
évet Dél-Kaliforniában. A következõkben három cserkészévnyitóról számolunk be.
Latkóczy László csapatparancsnok vezetésével a 17es Hollywood-i Könyves Kálmán Cserkészcsapat kezdte meg az évnyitók sorát. A múlt évi nagy sikerre való
tekintettel erre idén is Burbank-ben, a Wildwood Canyon-ban került sor augusztus 29-én.
A nagy meleg ellenére a résztvevõk többsége cserkészies
hõsiességgel teljesítette a hegyi ösvények közötti túrát,
melyet egy finom barbecue ebéd követett. Miután mindenki jóllakott, a szülõk és a gyerekek egyaránt érdekes játékokkal töltötték el a délután hátralévõ részét.
Egy nappal késõbb, kicsivel délebbre, San Diego-ban
is megindult a cserkészév. Németh László és Júlia vezetésével a helyi alakuló cserkészcsapat tagjai és az
érdeklõdõk a Mission Bay-i De Anza Cove Park-ban töltöttek el egy eseménydús napot. A fürdõzés és a cserkészfoglalkozás után késõ délután lobbant fel a tábortûz mely során a népdalok éneklése után beszámolókat hallhattunk a cserkészetrõl, valamint a fillmore-i
jubileumi cserkésztáborról. A lemenõ nap fényében

pedig lágy hegedûszóval kísért szalonnasütögetéssel
zárult a program.
Az évnyitók sorát a 8-as és 49-es Los Angeles-i cserkészcsapatok zárták szeptember 6-án a már hagyománnyá vált Huntington Beach-i évkezdõ tábortûzzel,
ahol napközben végig rotyogott a bogrács: ebédre
halászlé, vacsorára lecsó készült. A finom falatok mellett kiscserkész játékok és élménybeszámolók színesítették a programot, valamint Schachinger Tamás cserkészparancsnok tartott szülõi értekezletet, és adott egy
kis ízelítõt a cserkészetbõl az érdeklõdõknek. A vidám
hangulatban telt napot cserkészkörökben hagyományos tábortûzi mûsor zárta, mely méltó befejezése volt
ennek a remek eseménynek.
Örömteli hír, hogy az évnyitókon több új érdeklõdõ
arc is felbukkant, azzal a szándékkal, hogy az idei évtõl
gyermekük is részt vegyen a foglalkozásokon, mely
igyekszik hozzájárulni a magyarság megtartásához is.
A cserkészvezetõk továbbra is mindenkit nagy szeretettel várnak csapataiknál, és csak bíztatni tudják a szülõket, hogy gyermekeikkel együtt tapasztalják meg azt az
életre szóló kalandot, amit úgy hívnak: cserkészet.
KÁLMÁN LÁSZLÓ, fõkonzul, Los Angeles, CA
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Napló Postája
Európai megoldás, keletrõl nézve
Európa az ’56-os menekültek befogadásával
példát mutatott szolidaritásból. 2005-ben befogadta az unióba a megszabadult kelet-Európát is.
Miért szájalunk hát, bomlasztva az unió egységét
és miért nem vagyunk mi is szolidárisak másokkal? Magyarország évszázadokig befogadó volt.
Vallottuk - az azonos vér gyengít, eltérõ erõsít. Ötszáz éve, hogy lakosságunk kétharmadát – Európa védelmében, illetve Allah nevében – felkoncolták, vagy az isztambuli rabszolgapiacra hurcolták.
Zsigereinkben hordozzuk félelemalapú balsorstudatunk, mely a külsõ erõkkel szembeni harcainkban nyilvánul meg. (Szabadság)harcaink azonban, mind „dicsõséges bukások”.) Ezt ismételjük?
Miért tesszük?
„Amikor az emberi események során szükségessé válik, hogy egy nép elszakítsa azokat a politikai
kötelékeket, amelyek egy másik néphez kötik, és
elfoglalja helyét a Föld államai között, élvezve az
egyenlõ függetlenséget és egyenlõ rangot, amelyre
a természet és isteni akarat feljogosítja, az emberiség véleménye iránti õszinte tisztelet megkívánja, hogy kinyilvánítsa az okot…” (F.Ny.)
A bevándorlás az uniónak is szakítópróbája. A
bevándorlók bevállalása a német kormány számára ma, gazdasági-demográfiai érdek. Mi indokolja költségei szétterítését, kiváltképp, ha ez egy

vállalt humanitáriusnak mondott cselekedet? Az
Európa keleti felén élõk, illetve az unió lakossága
– a német is – más véleményen van. Diktátumnak élik meg. Miért táplálnak ellenkezést, túl a
vallási-kulturális eltérés és a terrortól való félelmeken? Mi az ok, ami a felmérések tanúsága szerint a lakosság 60-89 %-át ellenállásra készteti?
Európának le kell ülnie nyíltan-õszintén megbeszélni – rendezni végre dolgait. A bevándorlás alkalmas, a központi kontra nemzetállami megosztottságot is helyre rakni, de képes a megosztás prolongálásával-élezésével magát az uniót is bomlasztani, akár felrobbantani. Ugyanakkor az ellenállás mögötti valós ok nyílt feltárása és megoldása
képes Európát új fejlõdési pályára juttatni, újra a
világ meghatározó szereplõjévé tenni – 5-10 millió bevándorló mellett is.
Magyarország elõzetesen önálló példája lehet a
szükséges váltásnak, de ne csak bírálja az uniót.
Elsõ lépésben azonban el kell engedje legyõzhetetlennek hitt harcosságát. A központosító unió
nem ébred rá valós felelõsségére, amíg szembe
(szállunk) állunk, ahogy a „nemzetek Európája”
felfogás is erõsödik, ha támadják. Fogadjuk el – s
megváltozik – megszívlelve Európa együttmûködésre hívó szavát.
NÁNDORI MIKLÓS (Vác)

Tanévkezdés a Bécsi Magyar Iskolában
Szeptember 12-én megtartotta tanévnyitóját a
Bécsi Magyar Iskola. A gyerekek ünnepi mûsora
után a szülõk és diákok megismerhették az iskola új tanévre vonatkozó terveit, miközben a kisebbek az óvodai helyiségben játszhattak.
A magyar anyanyelvi csoportok oktatásában
nem történik változás, a 6-18 éves korú tanulók
egy része heti oktatásban vesz részt, azaz hetente egyszer egy hétköznap délután jár magyarórára. Emellett mûködnek hétvégi csoportok is,
az õ oktatásukra havonta két szombati napon
kerül sor. Az iskola olyan gyerekek számára is
kínál külön tanfolyamokat, akik a magyart idegen nyelvként tanulják.
Az óvoda minden szombat délelõtt várja a
kicsiket, a legkisebbek pedig anyukájukkal
együtt hetente kétszer vehetnek részt bölcsõdei
foglalkozáson.

Az iskolai, óvodai és bölcsõdei csoportokhoz
tanév közben is lehet csatlakozni.
Az oktatás mellett egész évben különféle rendezvények várják a gyerekeket, fiatalokat és szüleiket, s újra lesznek szünidei napközis táborok
is. Újdonság a vadregényes délutánok és esték
terve, ahol havonta egyszer kreatív foglakozások és játékok kínálnak tartalmas idõtöltést a
nagyobb gyerekek és fiatalok számára.
Az iskola továbbra is szervez felnõttek számára német nyelvtanfolyamokat.
Az órarendrõl és az aktuális rendezvényekrõl a következõ honlapon tájékozódhatnak az
érdeklõdõk:
http://becsimagyariskola.wordpress.com/
A BMI közössége szerettel vár minden magyar családot!
SEIDLER ANDREA, BLASKÓ KATALIN

„Szabadon szolgál a szellem”
– Bemutatkozik a Mika Sándor Egyesület –

Mi köti össze a Minoritenplatzot Bécsben a Gellértheggyel Budapesten, az 1848/49-es Bécsi Légiót Budavárral, a bécsi Pázmáneumot az Eötvös Collegiummal? Számunkra, mindenekelõtt a magyar kulturális örökség határainkon átívelõ, gazdag és életerõs
kapcsolati hálója, és ennek kipróbált összetartó ereje: a hazai és külhoni magyarság múltjának ikonikus
elemekben bõvelkedõ, ám sokszor kevéssé ismert közös emlékezete. Azoké a lánglelkû nevelõké, szabadsághõsöké és tudós szakembereké, akik nem csupán alkalmasint, de teljes életükkel is hazájukat és eszményeiket
szolgálták. 22 egyetemistából álló alumnus-szövetségünk, a Mika Sándor Egyesület a magyar tudományos
utánpótlásnevelés fellegvárából, a Ferenc József király
által 1895-ben megalapított budapesti Eötvös Collegiumból indult el, majd megismerve számos olyan történelmi emléket és útvonalat, amelyet a világ magyarsága megteremtett és örökül hagyott az egyetemes kultúra számára, felvállalta ezek közül azoknak képviseletét, amelyek a nemzeti értelmiség révén a mai magyarság öntudatának építésére alkalmasak.
Tudományos konferenciáink évrõl-évre a kárpátmedencei magyar történelmi képzés jeles egyetemi
rendezvényei. Tagjaink önálló kutatómunkáját KözépEurópa egyik legpatinásabb tehetségkutató versenyén,
az Országos Tudományos Diákköri Konferencián is
évrõl-évre „aranyesõ” jutalmazza. A magyar történelem mellõzött kútfõibõl merítõ, saját forrásközlõ kiadványsorozatunk mellett immár hatodik tanulmánykötetünk van sajtó alatt.
A feledés homályából emeltük ki a jelentõs részben
bécsi egyetemistákból álló 1848/49-es honvéd légió
egyetlen magyarországi emlékjelének tavalyi jubileumát (errõl a Bécsi Napló is beszámolt), és fölelevenítettük a pesti bölcsészkarnak a bécsi Pázmáneumhoz
vagy a dél-lengyelországi honvéd ezredeshez, Woroniecki herceghez kötõdõ hagyományát. Megszerveztük
a 90. évfordulón – és azóta évrõl-évre rendezzük – a
rendszerváltoztató Bethlen Gábor Alapítvánnyal közösen a trianoni békediktátum egyetlen felsõoktatási
megemlékezését, részesei voltunk a Bethlen- és Teleki-díjak átadási ünnepségeinek az Uránia Nemzeti Filmszínházban és a Magyar Írószövetségben, megrendeztük a magyar irodalom méltatlanul mellõzött, Illyéssel vagy József Attilával egy sorban említhetõ alkotója, az 1989-ben elhunyt Ratkó József tiszteletére elsõ

budapesti emlékülését a Petõfi Irodalmi Múzeumnak
otthont adó budapesti Károlyi-palotában.
Közéleti és tudományos tevékenységünk mellett
hangsúlyt fektetünk az Egyesület önmûvelésére is, ezért
számos tanulmányi kirándulást szervezünk. Legfontosabb közülük a magyar vonatkozású intézmények és
történeti közgyûjtemények látogatását célzó, mára hagyománnyá vált bécsi tanulmányút: évek óta minden
õsszel Fazekas István levéltári delegátus vezetett végig bennünket a Haus-, Hof- und Staatsarchiv raktáraiban, jártunk már a Collegium Hungaricumban, és részt
vettünk 2011-ben a jubileumi Mindszenty-konferencián. Ez utóbbi szervezõje, a bécsi Pázmáneum vált látogatásaink során állandó otthonunkká, ahol évek óta
élvezhetjük a bécsi magyar katolicizmus fellegvárának
és Varga János rektornak vendégszeretetét.
Hisszük, hogy csak mûvelt emberfõk képesek országunkat megtartani és gyarapítani, a kultúrát és tudományt pedig ennek érdekében nemcsak mûvelni, hanem szervezni és közvetíteni is kell. Szakmai értékrendünk mottója a XX. századi magyar szellemi élet meghatározó személyiségének, Keresztury Dezsõ kultuszminiszter collegiumigazgatónak híres jelmondata:
„Szabadon szolgál a szellem.” A szellem szabadsága
számunkra nemzetünk tanító szolgálatában ölt kereteket. Ezért választottuk a Collegium hiteles értékrendjét megjelenítõ szövetségünk névadójául Mika Sándort
(1859–1912), az Eötvös Collegium alapító történész
szakvezetõjét, aki igazi tudós tanár volt, vagyis jelentõs tudományos felfedezései mellett (például õ találta
meg Bethlen Gábor hadizászlói között azt az égszínkék zászlót, amelyet ma a székelység jelképeként ismerünk és használunk) kiváló tanárként és korszakok
történelemképét meghatározó nevelõként híresült el
(keze alól került ki többek közt az európai hírû tudós
Szekfû Gyula, Eckhart Ferenc vagy Madzsar Imre). Hálásak vagyunk a magyar ügy kipróbált õrzõinek, a bécsi
magyarok lelki és kulturális képviselõinek is rendezvényeink iránt mutatott figyelmükért: hogy emlékeztetnek
bennünket és így az általunk elért kulturális, tudományos és közéleti szerepû közösségeket a magyarság élni
akarására, arra, hogy mûvelt nemzetek szellemi céljait
nem lehet politikai határok közé szorítani.
Honlap: www.mikaegylet.hu
Facebook: www.facebook.com/mikaegylet
BOJTOS ANITA – ISÓ GERGELY – TEVELY ARATÓ GYÖRGY
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A BÉCSI VÁLASZTÁSOK ELÉ
Bár az egész világ magyarságáról tájékozódunk és felé tájékoztatunk, ausztriai lap lévén képet szoktunk adni az ausztriai valóságról, az osztrák
demokráciáról. Ennek egyik legérdekesebb oldala a parlamenti, ill. adott esetben a 2015. október 11-re kitûzött Bécs tartománygyûlési választások.
Az osztrák fõváros tudvalevõleg egyben külön tartományt is képez.
Ugyanazon öt kérdés feltevésével kérdeztük meg a legesélyesebb pártelnököket: Dr. Michael Häupl (SPÖ), Maria Vassilakou (Grüne) Manfred
Juraczka (ÖVP), Heinz-Christian Strache (FPÖ), Dr. Turgay Taskiran (Gemeinsam für Wien). Válaszaik nagyon színes arculatot nyújtanak a
politikai mezõnybe szálló 11 pártról. Az adott keretek között négy pártot szólítottunk meg, ellenben ötödikként nem hagytuk ki az elsõ alkalommal
színre lépõ politikai alakulatot, a bevándorlók pártját sem, amelyik Bécsért közösen névvel mutatkozott be. A szavazó polgárok, de egyébiránt valamennyi olvasónk maga döntse el, melyik pártot választja, ill. ha választhatna, melyik pártra szavazna.
A 2010. évi választások eredményeként szociáldemokrata–zöld koalíció irányította a legutóbbi öt évben Bécs politikai, gazdasági, kulturális életét.
Az akkori választások eredménye: Osztrák Szociáldemokrata Párt (SPÖ) 44,34%; Szabadság Párt (FPÖ) 25,77%, Osztrák Néppárt (ÖVP) 13,99%,
Zöldek pártja (Grüne) 12,64%

AZ ÖT KÉRDÉS
1. Október 11-én nyolc párt képviselteti magát. Nem kellene-e attól tartani, hogy a politikai helyszín ennyi párt általi széttagolódása, csökkenteni
fogja az átütõ siker lehetõségét, különösen az Ön pártjának esélyeit?
2. Milyen eszközökkel és módszerekkel akarja Ön a választókat meggyözni, pártja politikájának helyességérõl?
3. Folytatás – reform vagy új kezdet? Mely ötletek és célkitûzések vezérlik az Önök pártprogramját?
4. Bécs növekvõ arányban nemcsak lakóhely, hanem otthon is százezrek számára, akik önmaguk, ill. õseik „idegen országokból“ származnak.
Hogyan tekinti Ön ezt a kihívást?
5. Bécs idõvel multietnikus metropolissá válik-e, vagy mindent elkövetnek történelmi (közép-európai német) karaktere megóvása érdekében?

Osztrák Szociáldemokrata Párt (SPÖ)

Osztrák Néppárt (ÖVP)

Osztrák Szabadság Párt (FPÖ)

1. Nem. Semmi esetre sem. A szociáldemokrácia az az erõ, amelyik Bécset a jövõbe vezeti.
Mi ismerjük a bécsiek gondjait és ezekre a gondokra konkrét megoldásokat kínálunk: új munkalehetõségeket, a növekvõ város számára megfizethetõ lakhatást, a legjobb kiképzést, valamint
sûrû szociális hálót. Ezt tudják a bécsiek is. Ne
a lábhoz menj, hanem a fejhez.
2. A mi csapataink – önkéntes aktivisták és
képviselõk – a következõ hetekben kopogtatni
fognak ezernyi ajtón Bécsben és beszélgetéseket folytatnak majd a bécsiekkel. Még nagyon
sokan nem tudják, hogy kire adják szavazatukat október 11-én. A választás napjáig azért fogunk harcolni, hogy minél több embert meggyõzzünk arról, hogy helyes a Bécsi Szociáldemoktata Pártot választani. Mi nem fogjuk
megengedni, hogy ez a csodálatos város a
Strache-FPÖ kezére kerüljön.
3. A mi prioritásaink egyértelmûek: még többet fogunk befektetni új munkahelyek teremtésébe. Több lakás építéssel gondoskodunk arról,
hogy ne emelkedjenek tovább a lakbérek. Mivel a fiatalok a mi jövõnk, minden fiatalkorúnak biztosítani kell az iskolai, ill. szakmai képzést. Mi senkit nem hagyunk magára.
4. Én nem teszek különbséget az itt élõ emberek között. Bécs lakosságának száma évente
annyival emelkedik, mint amennyi lakosa van
Krems-nek. Ennek örülünk, de ez kihívásokat
is rejt magában, amelyekkel mi szembenézünk.
Legyen ez az infrastruktúra, az oktatás-képzés
vagy a lakáskérdés. Évente már most több mint
10.000 új lakás épül, ebbõl a város által támogatott több mint 7.000.
5. Városunk Bécs, történelmét tekintve, mindig kulturális olvasztótégely volt és ma is az.
Egyetlen pillantás a telefonkönyvbe mutatja,
hogy nemcsak tõsgyökeres osztrákok építették
fel. Csak a sokrétûség által lesz Bécs, bájosságával, nemzetközi elismeréssel és közszeretettel mai város.

1. Nem, mivel mi vagyunk Bécsben az egyetlen polgári alternatíva. A legutóbbi évek megmutatták, hogy a vörös-zöld kormány egyszerûen nem képes a vezetésre. Alapvetõ irányadatokon lemérve Bécs öt évet vesztett, öt év vörös-zöld kormányzásban. Bécsnek irányváltásra van szüksége, Bécsnek szüksége van egy jó
polgári észjárásra, Bécsnek újból szüksége van
gazdaságpolitikai rációra, mindezt a városi kormányba kívánja bevinni a Bécsi Néppárt.
2. Mi már a múltban bebizonyítottuk, hogy
az oppozíció soraiból is kreatívan tudunk alakítani (alkotni), mint pl. az ingyenes óvodák esetében, vagy az éjszakai metrónál. 150.000 bécsi
támogatta a parkolóhely üzemeltetési kezdeményezésünket, de a vörös-zöld kormány egyszerûen ignorálta a polgárok kívánságait. Fõként
jobb ötleteink miatt, mi ugyanolyan meggyõzõek vagyunk a közvetlen kapcsolatban, mint a
különbözõ médiákban.
3. Bécsnek szüksége van irányváltásra és egy
új kezdetre. A legnagyobb kihívás ebben az
összefüggésben a meglévõ munkahelyek biztosítása és újak megteremtése. Ehhez kapcsolódik a oktatás-képzés, mint második súlypont,
lényege, hogy ebbe ideje korán befektessünk,
ahelyett, hogy késõbb drágán helyrehozzuk. Mi
minden közlekedési résztvevõ együttéléséért állunk a közlekedés témájában, ahelyett hogy az
autósokat bosszantanánk. A biztonság aktív
ügyeit egy saját városi tanácsosnál központosítanánk és a családok számára a lakhatást végül
egy díjfék által tennénk újból elérhetõvé.
4. Az integráció egy hosszú távú és átfogó folyamat. A cél lehetségessé tenni az „integrációt
teljesítmény által“. Ehhez fontos a teljesítményt
ösztönözni, megkövetelni és elismerni azért,
hogy minden polgár számára biztosítani tudjuk
a társadalomban való teljes részvételt. A többi
pártnak végre meg kell tanulnia, hogy az integráció lehet kéznyújtás, de semmi esetre sem
felhigítása, sem mellõzése saját kultúránknak és
értékrendünknek. Számunkra a sikeres integrációs folyamat elsõ és utolsó legfontosabb tényezõje, a német nyelv birtoklása. És ennek az
integrációs folyamatnak a legvégén áll az osztrák állampolgárság.
5. Az utolsó évszázadokban már mindig is sokféle nemzet és kultúra olvasztótégelye volt Bécs,
anélkül, hogy elvesztette volna összetéveszthetetlen karakterét, mint Közép-Európa központja és dinamikus világvárosa. Bécs növekszik, ez
örömteljes, de nagy kihívások elé állít bennünket. A Bécsi Néppárt kész arra, hogy felelõsséget vállaljon a bécsiekért.

1. Nem, ebbõl nem indulok ki. A legtöbb ilyen
párt esetében valamilyen nagyobb jelentõség
nélküli szórványcsoportokról van szó. A döntõ
vita a mostani választási küzdelemben az SPÖ
és az FPÖ, Michael Häupl és köztem zajlik.
2. Természetesen a bécsiek számára fontos
témákra fogjuk helyezni választási kampányunkat. Ettõl függetlenül nemcsak a választási küzdelem idején, hanem a teljes törvényhozási idõszak alatt is jelen vagyunk, pozitív politikával;
ezt tudják a bécsiek. Mi adunk választ a lakosságnak az idõ megoldatlan kérdéseire. Minket
mindig megpróbálnak becsmérelni, valamint úgy
beállítani, mint félelemkeltõket és gyûlölet szónokokat. Valójában sajnos, minden elõrejelzésünk és figyelmeztetésünk fájdalmas valóssággá vált.
3. Természetesen reformokra van szükség és
egyes területeken bizonyosan új kezdetre. A menedékkérelem, a bevándorlás, a közbiztonság,
a munkahelyek, a lakáskérdés, az egészségügy,
a családok, a város pénzügyei, az oktatás-képzés, a közlekedésügy és a közvetlen demokrácia
a választási kampányban természetesen fontos
témák – tehát az egész sokrétû liberális témavilág. Irányváltozást akarnak az emberek. Bécset
ki kell szabadítani az öntelt, elfogult politikai
arisztokrácia csápjaiból, akik már régen nem
tudják, a szövetségi fõvárosban mi foglalkoztatja az embereket és miért aggódnak.
4. Vannak olyan bevándorló csoportok, melyek kiválóan integrálódtak és velük semmilyen
probléma nincsen. Az Ausztriában élõ magyarok, erre egy nagyon jó példa. Sajnos azonban
vannak olyan személyek és csoportok, akik nem
akarnak integrálódni. Ezért szükséges a bevándorlóknak a kötelezõ német nyelvtanfolyam.
Ezentúl tisztán és félreérthetetlenül közvetíteni kell a mi hazai értékeinket, normáinkat és
törvényeinket. Le kell állítani bal oldali,
multikulturális egyesületek támogatását. Ezen
felül szükség van a mohamedán létesítmények,
mint pl. mecsetek, iskolák vagy óvodák ellenõrzésére és meg kell tiltani az ingyen Korán osztogatását Bécs utcáin.
5. Megbukott a multikulturális társadalom. Mi
liberálisok azt akarjuk, hogy Bécs megõrizhesse
karakterét.

Együtt Bécsért (Gemeinsam für Wien, GfW)
1. Az úgynevezett régi pártokkal sok választó
nincs megelégedve, alternatívákat keres. Mi
hisszük, hogy a népbõl eredõ kezdeményezésünk, új utat ír le, sok tiltakozó választót meggyõz valamint a bizonytalan választókat meg
tudjuk nyerni jó programmal. Mi Bécset úgy
akarjuk ábrázolni, amilyen és azoknak is akarunk hangot adni, akik eddig politikailag nem
voltak képviselve.
2. Választóinkkal együtt dolgozzuk ki politikánk tartalmát.
3. Nem találjuk újból fel a kereket, de mozgásba hozzuk.
4. Esélyként tekintünk a sokrétûségre, elfogadjuk a kulturális különbségeket kihívásnak és
„kapcsolatmunkát“ teljesítünk a kultúrák között.
A századfordulón Bécsben 17 különbözõ
nyelvcsoport élt együtt békességben. Ez hozta
meg Bécs magas kulturális virágzását. Ezért az
a jeligénk: Vissza a jövõbe!

Zöldek (Grüne)
1. Mint zöldek kívánjuk az eleven és sokrétû
pártkörnyezetet. Meg vagyunk arról gyõzõdve,
hogy meg tudjuk gyõzni választóinkat a mi központi témainkkal mint a képzés, a lakhatás és a
város és közlekedés tartós tervezése.
2. Mi a közvetlen kontaktust választjuk. Már
egy fél éve százával járják a zöldek Bécset, hogy
a választásig a 100.000-ik házlátogatást is elérjük, ez sikerülni is fog. Ezen kívül voltak és vannak bécsi parktúrák valamint infóstandok, egy
fõzõ- és fürdõkörút (nyáron). Mi természetesen tájékoztatunk szociális médiákon, plakátokon, média- és sajtóakciókban.
3. Mint zöldek folytatni akarjuk a kormányon
belüli sikeres utat. Az elsõ „vörös-zöld“ kormány egy sikerprojekt volt, így ezt a periódust
olyan bátor projektek jellemezték, mint a
„Mariahilferstraße”, a 365-Euros évi bérlet, a
parkolási vinyetta kiterjesztése, vagy a legmagasabb alapbiztosítás gyermekek számára. Most
neki akarunk látni az oktatásügynek, el akarjuk
érni a megengedhetõ lakhatást, fõként a spekulánsok, érdekcsoportok és konszernek elleni
harcban. A közlekedési politikában a 365-Euros
évi bérletet például ki akarjuk terjeszteni az elsõ
külsõ zónára.
4. Mi minden bécsinek (minden ember, aki
Bécsben él, teljesen mindegy honnan jön, bécsinek tekintünk) elérhetõvé akarjuk tenni a
megengedhetõ lakhatást a legjobb képzést és ki
akarjuk építeni a nyilvános közlekedést. Mi kiállunk a más országokból hozzánk jövõ polgárok javított választójogáért.
5. Évszázadok óta sok bevándorlási áramlat
jellemezte Bécset, hiszen Bécs mindig is egy
multietnikus világváros volt. Mi a többnyelvûséget egy város számára nyereségnek tekintjük,
nem pedig problémának. Mi jó életet akarunk
minden bécsinek, mindegy honnan jön.
Németbõl átültette: RUMPLER DIÁNA
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Tartománygyûlési és
városi tanácsi választások

A NYEOMSZSZ 15. közgyûlése
A Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége (NYEOMSZSZ) soros közgyûlését 2015. szeptember 12-én tartotta a Majna parti német városban,
Frankfurtban. Az elõzetesen meghirdetett számos napirend elõre vetítette a nagy érdeklõdést, a magas részvételi számot. A közgyûlésen megjelentek a szervezet tisztségviselõi, az országos szervezetek küldöttei, a Nemzetpolitikai Államtitkárság képviselõi, a Duna Médiaszolgáltató -, valamint a magyarországi közmédiákat egyesítõ Közszolgálati Közalapítvány vezetõi és meghívott
elõadók, vendégek. A megvitatásra szánt tárgykörök súlyát és sokaságát jelezte, hogy már péntek este kötetlen
beszélgetések során is a közgyûlés témái kerültek szóba. A napirendi pontok között szerepeltek a tagszervezetek éves tevékenységi beszámolói, a magyarság globális feladatairól szóló stratégia, az õszi Diaszpóra Tanács ülésének elõkészítése, a Kõrösi Csoma Sándor
Program (KCsP) ösztöndíjasainak munkája, az Õrszavak online újság mûködése, de a cserkészélet is.

Szombaton, miután megállapítást nyert a közgyûlés
szabályszerû egybehívásának megállapítása és a napirend elfogadása, a tavalyi közgyûlés jegyzõkönyvének
jóváhagyása került sorra. Ezt követték az elnök és az
alelnökök beszámolói, a pénzügyi jelentés, új tisztségviselõk megválasztása, s határozat született a jövõ évi
közgyûlés tavaszi idõpontjának elõkészületérõl. Ezt követõen a 14 országból megjelent tizenegy tagszervezet
küldöttségvezetõje számolt be helyi országos mûködésérõl, eredményeirõl, megoldás elõtt álló feladatairól.
Nagy örömöt okozott a tagok között, hogy 14. tagszervezetként köszönthették a – rendkívül gyors szervezésnek köszönhetõen megszületett – Franciaországi Magyarok Szövetségét. A magyar kormány képviseletében felszólalt Grezsa István, a Miniszterelnökség határon átnyúló beruházásokért felelõs miniszteri biztosa, aki elmondta, hogy a külhoni magyarság a kormány számára fontos, a Körösi Csoma Program sikeres, és a 2016os évre is biztosított továbbvitele. Szilágyi Péter, a nem-

zetpolitikai államtitkárság kabinetfõnöke pedig tájékoztatta a résztvevõket az idei Magyar Diaszpóra Tanács
ülésének elõkészületeirõl, valamint a NYEOMSZSZ szervezeteit érintõ támogatásokról. Az anyaországi közmédiák nemzet-összetartozásának erõsítésérõl, feladatairól a Duna Médiaszolgáltató vezérigazgatója, Dobos
Menyhért, valamint a Közszolgálati Közalapítvány
elnöke, Balogh László szólalt fel. Deák Ernõ elnök ismertette a NYEOMSZSZ stratégiai tervezetét, Tóth Miklós
(Hollandia) a nyugati magyarság elhivatottságáról beszélt az egyetemes magyarság vonatkozásában.
Szellemiségét nem, ám tartalmát illetõen hosszas
vita alakult ki arról, hogy a közgyûlés külön nyilatkozatban utasítsa vissza az utóbbi idõben Magyarországot a migrációs áradattal kapcsolatban ért méltánytalan támadásokat. A Méltányosságot Magyarországnak! címmel megfogalamzott felhívást egyhangúlag elfogadta a közgyûlés.
KARAKAS ZOLTÁN
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NEMZETKÖZI SAJTÓSZEMLE
Összeállította: FETES KATA
(J)
Éhínséget okoz a szárazság és a fagy Pápua Új-Guineában
Közel 1,8 millió pápua-õslakosnak van sürgõs szüksége segítségre.
Az El Nino rendkívüli idõjárást okozott a térségben.
Az idõjárási jelenség következtében a trópusi Csendesóceán erõteljesen felmelegszik, elmaradnak a passzát
szelek és hónapokon keresztül nincs csapadék a térségben. Az El Nino egy olyan idõjárási jelenség, mely rendszertelen idõközönként jelenik meg. Meteorológusok
szerit az El Nino 2015-ben rendkívül intenzív lesz.
Enga tartományban 200 ezer embert sújt az elmúlt
40 év legnagyobb szárazsága. A hagyományosan mezõgazdasággal foglalkozó pápuák földjein a növények
a hosszan tartó hideg miatt kifagytak, vagy a bekövetkezett szárazság miatt kiszáradtak. Sok folyóvölgy kiszáradt. A parasztok elhagyják falvaikat, élelmet és
vizet keresnek. Sokan már nehezen kiásott gyökerekkel táplálják magukat. A vidék kormányzója Samson
Amean szerint az emberek csak a következõ évben
betakarítható terményeikbõl tudnak majd élni, ezért
nemzetközi segítséget kér.
Az éhínség következményei a társadalom struktúrájában súlyos következményeket vonhat maga után.
Az élelmiszerhiány miatt a népesség egyharmada, az
õslakosság tízezrei elhagyják hagyományos településeiket és a városokba, vagy a felvidékre vándorolnak.
A 800 különbözõ pápua-csoport között a társadalmi
nélkülözés és a kulturális gyökértelenség következtében nõ az erõszak. Emiatt növekedett jelentõsen az
elmúlt évtizedekben is az õslakos nõk ellen elkövetett
erõszakos tettek száma is.
Több mint 80 %-a Pápua Új-Guinea lakosságának él
az ország belsejében az El Nino által leginkább sújtott
területen. A szigetállam lakosságának 70 %-a keresztény.

Közel-keleti konfliktus hatása a levegõ minõségére
A NASA kutatói 2004. óta nagy precizitással követik
a légköri szennyezõdések összetételét. Tevékenységüket az Aura mûhold segíti.
A közzétett tanulmány szerint, a mûholdról érkezõ
adatok vizsgálata során a kutatók meglepõ következtetésre jutottak. A gazdasági és katonai tevékenység a
Közel-Keleten az utóbbi 10 évben jelentõsen befolyásolta a légköri szennyezõdés összetételét. Különös figyelemmel kísérték az ózonlyuk növekedését jelentõsen elõsegítõ nitrogén-oxidok mennyiségi növekedését. A szén és kõolajtermékek fokozott használata a
fûtõ- és üzemanyagként növeli a légkör nitrogén-oxid
tartalmát. Szíriában, 2011 óta Aleppó és Damaszkusz
felett 50%-kal csökkent, Libanonban viszont 30%-kal
nõtt, e mérgezõ gáz mennyisége a légkörben. A kutatók szerint ezt a szokatlan jelenséget az okozhatta,
hogy a két szíriai város lakossága az elvándorlások
következtében drasztikusan csökkent és ennek következtében a terület feletti légkör kiemelkedõen javult.
Libanonban viszont a táborokban elhelyezett menekültek ellátása miatt nõtt a fosszilis anyagok használata. Hasonló a helyzet Irak esetében is. Kerbala és környéke síiták által lakott terület, itt nõ a légköri szennyezõdés, míg az Iszlám Állam által kézben tartott Északiraki területeken csökken. A nitrogén-oxid értékek változásához természetesen az is hozzájárulhat, hogy azokon a területeken ahol a mérések csökkenést mutatnak,
a lakosság más, nem fosszilis fûtõanyagot használ.
A szakembereknek a globális elõrejelzésekhez rendkívül fontos az Aura mûhold segítsége. Az eddig kiértékelt adatokra és a további mérésekre támaszkodva
hosszú távon befolyásolhatóvá válik a mérgezõ gázok
mennyisége a légkörben.

Intolerancia és keresztényellenesség
Új tanévben új könyvet. Az észak-iraki Mossul-ban
ugyanúgy, mint az Iszlám Állam (IÁ) által ellenõrzött
szíriai területeken is szeptember 1-jén az iskolakezdésre új tankönyveket adtak a tanulók kezébe.
A könyvborítókon az IÁ jelképei, a könyvek belsejében pedig a környezetükbõl kiragadott Korán versek. Ezt mutatják a közösségi médiákon terjedõ képek.
A könyvek tartalmi súlypontja a keresztény ellenesség.
A történelmi környezetükbõl kiragadott idézetek nemcsak a keresztényeket, de mindenkit, aki nem szunnita, hitetlennek és ellenségnek bélyegez. Mossul-t 2014
júniusa óta uralja az IÁ. A városban 10 évvel ezelõtt,
még 50 ezer keresztény élt.
A Törökországban menekülttáborokban élõ gyerekek is megkapják ezeket a tankönyveket, mert az ott
mûködõ iskolákat két iszlám irányzat tartja fenn. Ezek

egyike a szíriai Muszlim Testvériség, a másik az arab
emirátus Katar a török AKP párttal karöltve.
A dalok, melyeket a szíriai, vagy iraki iskolások énekelnek nem gyermekdalok, hanem a háború brutalitását tükrözõk. Az új tankönyvek is hozzásegítenek
ahhoz, hogy a menekültek gyermekeibõl a szomszéd
országok jóvoltából egy háborús érzelmekkel telített
generáció nevelkedjen. Az új dzsihádisták.

Növekszik a cápa támadások száma az USA-ban
Az idén, már azokról a tengerparti területekrõl is
jeleztek cápa támadást, ahol eddig még nem volt. Ennek magyarázata egyszerû és végül is örömteli.
Már nemcsak Kaliforniában és Floridában, de Északés Dél-Karolina tengerpartjain is megjelentek idén a
sárga táblák: „Warning – sharks sighted“ (Vigyázatcápaveszély). A fürdõzõket mégis meglepte a cápák
támadása. Nem csak a part mentén úszókat, de 2 sekélyvízben pancsoló gyereket is megtámadtak.
Az Amerikai Nemzeti Éghajlati Adatközpont az
NOAA szakemberei szerint rendkívül alacsony az esélye annak, hogy fürdõzõket cápa támadjon meg. A kutatóhajó április-májusban Florida és Delaware államok
partjain 2800 cápát fogott ki. Megmérték és ismertetõjellel látták el õket, majd szabadon engedték. 3 évvel ezelõtt ugyanebben az idõszakban csak 1800 cápát sikerült kihalászni. Ezek az adatok a kipusztulással fenyegetett állatfaj erõsödését mutatják.
Annak ellenére, hogy az óceánok táplálékláncának
tetején állnak és évtizedekig élnek, a halfajokhoz képest nagyon sérülékenyek. Ennek oka, hogy lassan
fejlõdnek, nagyon késõn válnak ivaréretté és csak kevés utódot hoznak a világra.
A késõ tavasz – kora nyár az az idõszak, amikor a
menhaden halak, egy speciális hering faj nagy tömegben jelenik meg, akárcsak a vízi-teknõsök, amik ÉszakCarolina tengerpartjain ássák el a homokba tojásaikat.
A heringek és a vízbesodort teknõstojások a cápák
kedvenc csemegéi. Ezért az ínyencségért több száz
mérföldet is megtesznek.
A cápatámadások egyik oka az Atlanti-óceán vízhõmérsékletének lassú emelkedése is. A már februárban
Floridában felmelegedett vízzel útra kelnek a cápák
Észak felé, és a megszokottnál korábban érkeznek
Észak- és Dél-Carolina partjaihoz.
Pontosan akkor, amikor a nyári szünet kezdõdik,
és a családok elõször élvezik önfeledten a tengert. A
szakemberek véleménye szerint, 1-2 elõzõ évtizeddel
összehasonlítva, manapság lényegesen többen úsznak
a tengerben, neoprém ruhában hosszabban maradnak
a vízben, szörfölnek, búvárkodnak, vagyis behatolnak
a cápák életterébe.

Kártérítést a radioaktív sugárzás áldozatainak
Az atomkísérletek elleni nemzetközi tanácskozás
elõkészületei során a Veszélyeztetett Népekért Társaság (GfbV), részletes vizsgálatot kezdeményezett az
atomkísérletek következményeit elviselni kénytelen
áldozatok tömegének felmérésére.
A Csendes-óceán, Észak-Afrika, valamint az Északnyugat-Kína területén élõk, különösen az õslakosok
szenvednek a közel 2 évtizede végzett atomkísérletek
negatív hatásától.
A Marshall-szigetek lakói felhívták a figyelmet arra,
hogy az atomszemét temetõk biztonsága a komoly viharok következtében veszélyben forog. A Nangka vihar során repedések keletkeztek a Runit-szigeten lévõ
atomtemetõn. Az amerikai hadsereg 85.000 km2 radioaktív szemetet tárol itt. Ennek legnagyobb része plutónium 239, melybõl még 24.000 éven keresztül távozik radioaktív sugárzás. Több millió ember katasztrófáját okozhatja ez a szeméttelep. A radioaktív szennyezõdés halhússal juthat az élelmiszerláncba. A csendesóceáni õslakosok fõ eledele a hal.
Franciaország a Szaharában és a Tahitin végzett
atomkísérletei miatt az áldozatoknak kártérítést ígért.
Ebbõl eddig részesültek a néhai francia katonák. Az
õslakos tuaregek és maohik viszont hiába várnak az
ökologikus és egészségügyi károk felmérésére.
Különösen rossz a helyzet Kelet-Turkesztánban, ami
Kína Xinjiang nevû tartománya. A 100.000 km2 nagyságú Lop Nor atomkísérleti területen az õslakós ujgurok újszülötteinél, a 46 atomkísérlet következtében
ugrásszerûen megszaporodtak a fejlõdési rendellenességek. Egy részletes vizsgálat lefolytatása lehetetlen,
mert a területre a legmagasabb titoktartás vonatkozik.
Az atomkísérletek elleni nemzetközi tanácskozás
folyamán az Egyesült Nemzetek képviselõje emlékeztetett arra, hogy az elmúlt 70 év alatt a világon 2.000
nukleáris kísérletet végeztek és ezek következménye
sajnos túlnyomó részt még mindig felderítetlen.
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Elfelejtett népek
A huculok Ukrajnában

Az ukrán-román határ mentén az Ukrán-Kárpátokban levõ úgynevezett Huculföldön (Huculscsina) élnek
a ruszin etnográfiai csoport legkisebb tagjaként a
huculok. A ruszinok 3 nyelvjárása közül (bojkó, lemkó
és hucul), ez utóbbit beszélik. Egyes közösségeik megtalálhatók Máramaros-vidékén is. A huculok görög katolikus vallásúak, fõleg Visóoroszban és Oroszkõn élnek, számuk harmincezer körül mozog.
Nyelvük és néprajzuk erõsen eltér a szlávokétól. A
XVI-XIX. században Galíciából és Bukovinából vándoroltak be az egykori Magyar Királyság területére. A
hucul eredetileg lovas nép, róluk nevezték el lovukat is
a kistermetû, szívós, hidegtûrõ kis „hucul lovat” is. A
XIX. század végéig kizárólag õk lakták a magashegység nehezen megközelíthetõ pontjait, a modern világtól
elzártan. A Kárpátok havasait is lovon járták be, lóval
közlekedtek a szomszédos falvakba, vásárok alkalmával, vagy ünnepnapokon a legközelebbi templomba. Mai
napig megõrizték és gyakorolják saját szokásaikat, melyre hatást tett az évszázadok során a két szomszédos nép
hagyományvilága is.
Régebben az egyes hegyek tetején elhelyezkedõ, magányosan álló tanyáikon élték le életüket, ott tartották
juhaikat is. A hosszú katonáskodás, vagy lengyel földesurak kegyetlenkedése elõl, néha az igazságszolgáltatás
elõl menekültek erre, az embert próbáló vidékre. Az
oprisok bandákba verõdve éltek Csorna Horka erdõiben és néhányan közülük, mint a hirhedtá vált Pintye
Ivan, vagy Dovbus Oleksa. Az oprisok afféle betyárok
voltak, akik soha nem gyilkoltak, de a földesurakat, kereskedõket, akin valamiért bosszút akartak állni, fosztogatták és a szerzeményeket a szegények megsegítésére fordították. Manapság már azokban az apró falvakban és pici városkákban találjuk õket, melyek a folyók
mentén alakultak ki az elmúlt évszázadban.
Ha a hó nagy része már elolvadt, a huculok a település
juhászával és fõjuhászával közösen kihajtatják birkáikat a
magasan fekvõ, zamatos füvû legelõkre. Nem csak az állatok, a favágók is ilyenkor kelnek útra, mert a hegyoldalakon megindul a fakitermelés is. Fagerendákból épített házaikon kívül, a kivágott fából készítik hagyományos hangszereiket, a hosszú alpesi kürtöket, a trembitákat is.
A gerendaházak készítésénél nagy tudást és figyelmet kell szentelniük egyrészt a fa minõségének, állagának, vastagságának és nem utolsósorban a kivágandó

mennyiségnek. Havasalján, pagodaszerû templomaik a
népi építészet remekei. A huculok nagyon tehetséges
ácsok, bognárok és kerékgyártók. Asszonyaik gyönyörûen kézimunkáznak, ruháik gazdagon hímzettek. Õket
igazán megilleti a szépnem megnevezés, mert karcsú termetûek, fehér bõrûek, csillogó fekete a szemük, és egész
lényük mosolyog. A huculok átlagosan 4 centiméterrel
magasabbak a lengyeleknél és az oroszoknál is.
Fõ táplálékuk a kulesa, keményre fõtt kukoricalisztbõl készül. Juhtejjel, vagy juhtúróval fogyasztják. A karácsonyt tartják legnagyobb ünnepüknek. Ez nem a gyerekek, hanem a felnõttek ünnepe. Nem állítanak karácsonyfát, és nem adnak a gyerekeknek ajándékot. Ilyenkor a tehetõsebbek tizenkét fajta ételt készítenek, és
együtt ünnepel a család. Nagyon vendégszeretõek.
Összhangban élnek a természettel, bár a modernizálódás hozzájuk is eljutott. Régen az alpesi kürtöket
használták a tanyák közötti kommunikációra, ez adta
meg tavasszal a magas legelõkre hajtás indításához is a
jelet. Ma már ezt a szerepet a mobiltelefonok és az
internet vállalták át, bár a térerõ-terítettség még hagy
kívánnivalót maga után. Van saját weboldaluk is. A karácsonyi idõszakban a hagyományos kántálók kíséretét
is a trembiták adják. Napjainkban már e hangszeren játszók a településeken zenekarokba tömörülnek és sajátos, csak rájuk jellemzõ hangzásvilágot alakítanak ki.
Ez nem hasonlít a nyugati országokban ismert alpesi
kürtökön megszólaltatott dallamokra, a huculok inkább
a szláv zenei hatást érvényesítik.
Az Erdõs-Kárpátok legszebb vidéke a Huculscsina.
Ezt kétezer méternél magasabb csúcsok, a Hoverla és a
Petrosz õrzik. A csodák hazájának is nevezik a csupa
hegy és havas Huculföldet.
Egy hucul anekdota szerint, az Úristen a világ teremtésekor, hegy és síkföld magot szórt egyenletesen. Az ördög nagy hirtelen darázzsá változott, megcsípte az Úr kezét, mire Õ ijedtében kiszórta markából az összes hegymagot. Az egész éppen Máramarosra hullott. Így lett
Huculföld, a Tisza forrásvidéke ilyen hegyes-völgyes, ahová aztán az Úr kegyelmesen beterelgette a huculokat.
Nevüket a románoktól kapták, mely nyelven a hocul vagy huc-ul, útonállót jelent. A huculok hosszú ideig
rutén altörzsnek nevezték magukat, nem kedvelték, ha
huculnak hívták õket. Mára már megbarátkoztak törzsnevükkel.
-ESTA-

Szív és érrendszeri betegségek
3. rész
Ahogy az elõzõekben említettük, a szív és érrendszer
kóros elváltozásai közül, a szívinfarktushoz hasonlóan, az
agyi erek betegségeivel is külön kell foglalkoznunk.
Németországi statisztikák szerint csak a „vértelen agyinfarktus“ (másként: apoplexia, sztrók, agyér-trombózis,
vagy régiesen szélütés) évi gyakorisága 100 000 emberre
kb. 200 eset és a harmadik leggyakoribb halálokként szerepel. A testi és gyakran szellemi leépülés miatt ápolásra
szorulók legnagyobb része ilyen beteg. Ezek a drámai adatok hasonlóak Ausztriában és Magyarországon is.
Az esetek többségében itt is a szívinfarktusnál és a többi érrendszeri betegségnél már többször leírt kóros folyamatról van szó, mely végeredményben a verõerek (itt az
agyi vagy az agyat ellátó artériák) érelmeszesedéses szûkületéhez vezet. Ez a szûkület egy kritikus fokot elérve
oly mértékben csökkenti a véráramlást, hogy a táplált agyi
terület oxigénhiányos elhalása (agyinfarktus) következik be.
Gyakran az ér egyenetlen, „plakkos“ belsõ felületére rakódott vérrög a megmaradt véráramlást is elzárja. Más esetekben a távolabbi -többnyire a szív bal üregrendszerében
keletkezett - vérrögöt a véráramlás az agyi artériákba sodorja és itt a faágszerûen szûkülõ keresztmetszetû leágazások egyikébe „beszorulva“ zárja el a vér útját. Ez a folyamat
komplikálódhat az elhalt terület másodlagos bevérzésével.
A fentiektõl eltérõ kórélettani folyamat az esetek 15–
20 %-át kitevõ elsõdleges agyvérzés. Ennek a nagyobb része szintén arterioszklerotikus eredetû: a gyengefalú, elmeszesedett agyi erek megrepednek a többnyire fennálló
magasabb vérnyomás hatására. A vérömleny ezután szétroncsolja a környezõ agyi struktúrákat, illetõleg meggátolja a még meglévõ helyi vérkeringést.
Ritkább, de szintén súlyos következményekkel járó betegség a subarachnoidealis (koponyaûri) vérzés amely gyakran fiatalabb egyéneken, az agyalapi erek veleszületett tágulata és az érfal elvékonyodása következtében jön létre.
Az agy sérülésének fentebb említett élettani formái és
elméleti lehetõségei alig befolyásolják a tüneteket, mivel
funkciókiesés csak a sérült terület helyétõl és nem a kiváltó októl függ. (Egy agydaganat, vagy trauma is hasonló
tünetekkel jár!) Ezért a jobb megértés kedvéért -nem teljesen helyesen- a továbbiakban az összes keringési eredetû akut agykárosodásra a sztrók kifejezést használjuk.
A tünetek a károsodás helyétõl függõen a következõk.
Az felsõ és alsó végtag többnyire egyoldali gyengesége
vagy teljes bénulása. A szájkörüli izmok bénulása a száj
oldalirányú „félrehúzódásához“ vezet. Gyakori a beszéd
zavara: érthetetlen beszéd, szavak keresése. Látászavar,
látótérkiesés, kancsalság, kettõs-látás. Szédülés, zavartság.
Bizonyos esetekben fejfájás. Súlyos esetben a beteg eszméletlen: mély kómában van. Nagy agyi terület pusztulása

azonnali halálhoz vezethet. A tünetek sokszínûsége és a
laikus számára nehéz értelmezhetõsége, valamint ennek
ellenére az azonnali beavatkozás szükségessége indította
az amerikai kutatókat a hozzátartozók által könnyen és
gyorsan elvégezhetõ és értelmezhetõ teszt kidolgozására.
Ez a CPSS test (Cincinatti Prehospital Sztrók Scale) amelyben csak három tünet szerepel: végtagbénulás/gyengeség,
a száj félrehúzódása, valamint a beszédzavar. Amennyiben ezek egyike heveny módon fellép a sztrók valószínûsége 70 %, a beteget azonnal speciális neurológiai osztályra (sztrók unit) kell beutalni.
A modern technika ma lehetõvé teszi a sztrók-betegek
egy részénél a szívinfarktus és más érbetegségek esetén
alkalmazott lysis terápiát amelynél a vérrög feloldásával
helyreállítható a helyi véráramlás, ezzel megakadályozva
a még ép agyi terület pusztulását. Ennek – sok egyéb mellett- két lényeges feltétele van. Egyrészt „vértelen stróke“
fennállása (tehát egy vérzéses folyamatot elõtte speciális
agyi röntgennel (CT, MRT) ki kell zárni, másrészt nem
telhet el több idõ a terápia megkezdéséig -a diagnosztikát
is bele értve- négy és fél óránál. Így érthetõ, hogy a fenti
jeleknél mennyire fontos a beteg és hozzátartozói gyors
reagálása. Fontos annak hangsúlyozása is, hogy a percekórák alatt spontán megszûnõ tünetek – a régebbi felfogással ellentétben- ugyancsak sztrók-nak tekintendõk és
így kezelendõk.
Amennyiben a gyógyszeres vérrögfeloldás nem lehetséges, a sztrók uniton (amely egy speciális intenzív osztály)
a beteg lényeges paramétereit, mint a légzés, szívmûködés, vérnyomás, vércukorszint, laborleletek, a vér oxigéntartalma stb. kontrollálják, és szükség szerint normalizálják. Nagyon fontos a rehabilitációs kezelés korai megkezdése: fizioterápia, logopédia, ergoterápia stb.
A sikeres akut és esetleges rehabilitációs kezelés mellett és után következik egy hosszan -gyakran az élet végéig- tartó gyógyszeres kezelés, amely célja egy újabb sztrók
megakadályozása. Ennek lényege a már többször leírt rizikófaktorok megszüntetése vagy csökkentése. Így lényeges a vérnyomás, és a koleszterinszint normalizálása, esetleg a normális szint alá állítása. Az esetleges szívritmuszavarok kezelése és a véralvadás-gátlás valamint, az agyat
ellátó verõerek igazolt kritikus szûkülete esetén ennek
mechanikus tágítása is hozzátartozik a kezeléshez.
Legalább ilyen fontosak az életvitelbeli változtatások
egy újabb sztrók megakadályozására, illetõleg egy még
egészséges egyénnél ennek megelõzésére. Adott esetben
a dohányzás és a túlsúly megszüntetése, rendszeres testmozgás és lehetõség szerint a stressz tényezõk kiküszöbölése lényegesen csökkenti ennek az egész családtól nagy
áldozatot kívánó betegségnek a kockázatát.
DR. BARTOS DÉNES
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Az „ördöglõtte fû” nyomában
(Tamási Áron: Szülõföldem)

A szülõfaluban, Farkaslakán, hosszabb távollét után hazatérõben döbben rá az idõközben
Baumgarten-díjjal jutalmazott, neves íróvá
emelkedett Tamási Áron: mily hiábavaló törekvés „új szavak”, „divatos fogalmak” hajszolása,
miközben lassan-lassan feledésbe merülnek az
egykori otthonosság kifejezései. Egy virág futó
megpillantása ébreszti rá, hogy a találó és játszi
elnevezésre nem vigyázott, „kidobtam lelkem
vázájából, s helyébe új szót ültettem.” Az édesanya és a testvérek meglátogatására érkezõ írót
a falu, a régi környezet, a változni nem látszó
életmód és nem utolsósorban az ismét ismerõssé-meghitté váló szóhasználat készteti számadásra; a szembesülés egyben önvizsgálat,
Farkaslaka tisztes szegénységében, a napi küszködésekben döbbenti rá; „Igazságnak kell lennie, amely minden idõkben változatlan, hiszen
ezen a helyen, honnét elõször indult pillantásom a csillagok felé, s hol gyermeki sírásom eltemetve fekszik a levegõben: ezen a helyen csak
igazság születik, szívben és elmében egyaránt.”
Pedig ahonnan érkezett, a csábító nagyvilág,
elfeledtetheti a bensõséges megnevezéseket,
melyek visszanyerését a felfelé ívelõ írói pálya
nem egy darabja tanúsíthatja. Váratlan elismerésnek köszönheti Tamási ezt az utat is, román
hivatalos tényezõtõl vasúti szabadjegyet kapott,
belépõt az úrias vasúti elsõ osztályra. Evvel a
lehetõséggel él, hogy útját hazafelé irányítja.
A pillanatnyi és talán szeszélyes kedvezés ellenére elsõ élményei kedvezõtlenek, és ez összefügg a húsz esztendõs „kisebbségi” tapasztalatokkal. Gondolkodik, hogy a vasúti elsõ osztály román környezetében elõvegye-e magyar
újságait, s amikor némi habozás után a román
újságot olvasók között a maga hírlapjait teríti
szét, magán érzi a gyanakvás pillantásait. S joggal emlékezik, hogy magyarként, a magyar
nyelvûség írói elkötelezettjeként talán még a
félelemre is oka van. Más helyen azt hozza föl,
hogy román hivatalosságok jól fizetett úgynevezett kultúrmunkásokat küldtek az erdélyi
magyarság közé, népszerûsítenék a román kultúrát. Segesvárt egy pincérrel beszél suttogva
magyarul, a vendéglõben a szemben mulató
román társaság nem bizonyosan örvendene a
magyar szónak. A „helyzet” más vetülete is,

noha röviden, szóba kerül. Az erdélyi magyarság politikai elitje (tudjuk, a fõnemességbõl
származó vezetõk) vajmi keveset ismernek a
székely falut nyomasztó gondokból, meglehetõsen távol vannak (a valóságban is, gondolatban is) attól, hogy az egész lakosság érdekeit
képviseljék.
Míg a tágabb környezet, valamint a felül lévõk a hivatalos történelem reprezentánsai,
Farkaslaka népe nem vesz részt ebben a történelemben, pusztán elszenvedi, mint ahogy korábban is elszenvedte. Tamási Áron számvetése
önmagával egyben pontosságra törekvõ helyzetfelmérés: a családi viszonyok, a munkavégzés
lehetõségei és módjai, a megélhetés szüntelen
veszélyeztetettsége „felmérésének” tárgyai. Immár világlátott személyiségként (az Egyesült
Államokban próbált szerencsét) élesebben tetszik ki számára, az idõ nem forgatható vissza, a
hajdani családi közösség bomlása megkezdõdött, „de gyöngéden úgy nevezzük ezt, hogy
mindenki a maga gazdája lett”. A falu és a falusiak helytállása gondolkodtatja el Tamásit,
„mégis élünk” – mondja a sógor. „Nehéz hõsöknek szava ez, mely az erõnek és a bizalomnak fáján termett. Elgondolom: micsoda föld
lehet, amely úgy elfogja ezt a fát, és úgy táplálja
gazdag gyökereit, hogy zöldje nem sápad el.
Csak vér, verejték és porladó rengeteg õs tehet
ilyen termõvé földet…” Nem idillikus képet rajzol föl az író, elsõsorban a küzdelmekrõl, a nehézségekrõl, a szegénységrõl szól. Arról, hányan
kényszerülnek a messzi idegenben szolgálni,
hogy keresetükbõl a pénztelen otthon maradottakat segítsék. A keserveit idõként az italozásba fojtó apa alakja is fölmerül, mint olyané, aki
sokszorosan megfeszített munkával sem tudott
anyagilag elõbbre jutni. Az öcs, Gáspárék szûkös lakásviszonyai úgyszintén árulkodók; más
falusiak személyes tragédiái árnyalják az összképet. S ha Márai Sándor önvizsgálattal, önleírással kapcsolta össze törekvését, hogy átvilágítsa, megörökítse Kassa polgári társadalmát,
Tamási Áron valami hasonlóra vállalkozik szülõfaluja viszonyainak föltérképezésekor. Csakhogy Márai a béke utolsó két évtizedérõl írt,
mint ismeretes, az Egy polgár vallomásai elsõ
kötete az 1914-es esztendõvel, a trónörökös sza-

rajevói meggyilkolásával fejezõdik be, ezzel jelölve ki a régi világ korszakhatárát, Tamási Áron
a Trianont követõ esztendõket vizsgálja, és arra
keresi a választ, íróként és népét féltõ gondolkodóként, mit lehet, kell tenni az új helyzetben.
„Túlságosan kutatóvá tett ez a kisebbségi sors,
csupa felelõsséggel terhelte meg minden kimondott szavamat, nemzeti érdek képében jelenik
meg az egyéni fájdalom és öröm.” Elbeszéli,
hogyan keresi az összefüggéseket, „mindent meg
akarok magyarázni magamnak, hogy tévedés
nélkül egységbe fûzhessen ennek a társtalan
népnek életét, s úgy keressem számára az utat,
ami elõrevezethet”. Írói program megfogalmazódása ez, családja körében õ tanult ember
(ezért nem tegezi a nagymama), nem pedig író.
A kisebbségi sors személyes tapasztalatai egyesülnek a bezártságában a maga életét élõ, a maga
szokásrendjéhez ragaszkodó és a maga nyelvét
beszélõ falu sorsával, az írónak a nemzeti és a
társadalmi igazságtalanságok ellen egyként fel
kell emelnie a szavát. A Szülõföldem egyszerre
útirajz, leírása Farkaslaka viszonyainak és írói
számvetés, már csak ennek révén is egybevethetõ az említett Márai-mûvel (melyben az útirajz és az írói számvetés a második kötetbe került). Mint ahogy a plasztikusan megrajzolt apafigurák is, jóllehet ellentétesek a tulajdonságok,
egyként meghatározható jellegûek. Igaz, Tamásinál a lírai érzékenységgel megjelenített édesanya az, aki megkísérel békét teremteni a családi vitákban. Tamási megteremti azt a nyelvet,
melyen megszólalhatnak a szereplõk és az elbeszélõ, azt a szelíd humorral átszõtt, plaszticitásra törõ, nem egyszer aforisztikus beszédet,
mely az értésnek, egymásra figyelésnek nyelve.
A Szülõföldembe beillesztett történetek egy-egy
falusi sors drámájával szolgálnak, visszafogottságukkal, rövidségükkel illeszkednek be az otthonlátogatás epizódjai közé.
A Helikon Kiadó úgy tartotta helyesnek,
hogy a kötetben helyet biztosítson Tamás Áron
utolsó, a kórházi betegágyon diktált, töredékben maradt mûvének, a Vadrózsa ágának. Míg
a Szülõföldem anekdotáit élik a szereplõk, a jelentéktelennek látszó esetek elõadói, szereplõi és kommentárai, a Vadrózsa ága olyan önéletrajzi igényû alkotás, mely részben a Tamá-

sit körülfonó, szûkebb körben kerengõ anekdotákból építkezik, s ezen keresztül kísérli meg
átvilágítani az íróság egyes pályaszakaszait. Valójában áttekinti a Lélekindulással kezdõdõ irodalmi eseményeket, de, az elõzõ mûtõl eltérõen, alaposabb rajz helyett inkább kisebb történeteket kapunk. Eléggé részletesen szól Nyirõ
Józseffel való találkozásairól, elsõ házassága
csõdjérõl, együttlétérõl Babits Mihállyal, Illés
Endrével, Féja Gézával. Nem várhatjuk el,
hogy kimerítõ jellemzésbe, elemzésbe bonyolódjék az elbeszélõ, az egyértelmûen kitetszik,
hogy nem kevés iróniával szemléli Nyírõ nagyhangúságát, pózos megnyilatkozásait, megemlékezik az Ábel a rengetegben fordulatos kiadástörténetérõl, Karinthy Frigyessel való polémiáját elég röviden adja elõ. Aligha felejthetõ,
hogy a Vadrózsa ágát 1966-ban mondta tollba
Tamási, a magyar kulturális politika bizonyos
tabukat állított a megírható témák elé. S bár a
vasúti szabadjegy története megemlítõdik, a
Szülõföldemben foglaltakról itt csak érintõlegesen esik szó. Annál hangsúlyosabbnak tetszik Tamási mûködése a Brassói Lapokban, kiállása a kezdõdõ német veszedelem ellen. Az
íróság története az elkészült két fejezetben
kényszerûen lett epizodikus, néhány fontos
adatot így is szolgáltatott majdani életrajz-íróinak. Az elsõ marosvécsi írói találkozóról kevesebbet tudhatunk meg, inkább azon töprenkedik Tamási, miért nem hívták meg Benedek
Eleket. Az újabb Tamási-kötettõl azt remélem,
hogy felgyorsítja azt a kritikai törekvést, amely
Tamási Áront ott láttatja, ahol helye van. A XX.
század magyar irodalmának legjelesebbjei közt.
(Tamási Áron: Szülõföldem. Elõszó: Sipos Lajos.
Helikon Kiadó, Budapest 2015, 328, 2990,-Ft. ISBN:
9789682276830)

FRIED ISTVÁN

Lénárd Sándor nem ment haza
Délelõtt a kertjét kapálta, míg Kleinné az
ebédet fõzte. Délután Lénárd Sándor az íróasztalához ült és leveleket írt, mártogatós tollal,
hártyapapírra, amelyet Landy Dezsõtõl szerzett
be Sao Paulóban. Senhor Pedro busszal hoztavitte a környékbeli gyerkõcöket a blumenaui iskolába, s egyúttal a postás szerepkörét is ellátta. Dudálással jelezte a jövetelét. Lénárd letette a kapát, fölcammogott a buszhoz, az enyhe
kaptatón. „Halló doktor! Halló dottore! – kiabálták a Pedro mögött ülõ catarinai lenszõke,
pufók sváb gyerekek és az olasz fazendeirók csillogó szemû csemetéi. Kedvelték Lénárdot, mert
nem fehér köpenyben, magasra emelt injekciós
tûvel fontoskodott a fenekük körül, mint a városi orvosok.
Lénárd aznap két levelet talált a postazsákban.
Egyik attól a dán szivar-cigaretta-és pipagyûjtõtõl érkezett, akinek korábban három helyi kukoricalevél-szivart, cigaro de palhát küldött, azzal
a kéréssel, hogy igazolja, szívott-e valaha is ennél büdösebbet? „Szeretett Barátom! – szólt a
válasz – Szívesen igazolom, hogy az Ön cigarójánál büdösebb nincs. Vannak viszont pakisztáni szivarjaim, melyek hasonlóak. Igaz, hogy ott
tigris excrementumot, s más hasonló fûszereket
vegyítenek a dohányba.” A másik levelet Stuttgartból küldte a Govert’s és Steingrüben kiadó
szerkesztõje, aki fölkérte õt Szerb Antal A királynõ nyaklánca c. mûvének német nyelvû fordítására. Meghökkentõ szakmai bizalom, hiszen
Lénárd Sándor nyolcéves kora után nem magyar
nyelvkörnyezetben élt. Akkoriban is csupán LiriBirivel, a háromszínû macskájával beszélgetett
magyarul. Viszont Lénárd úgy ápolta, óvta magyar anyanyelvét, mint gyümölcsöse arasznyi kajszibarackfáit, amelynek magjait légipostai küldeménybe rejtve kapott Karinthy Ferenctõl.
„ A magyar nyelv olyan, mint a hangszer. Aki
játszani akar, annak minden áldott nap gyakorolnia kell. Nyelvet cserélni megrendítõ élmény.
Ráeszmél, milyen végtelen az, amit elvesztett,
milyen reménytelen az új hódító hadjáratokra.”
„Hányatott életemnek legnagyobb áldása, hogy
ebbe a nyelvbe születtem.” – vallotta magyarul
magánya csöndjében.

Így hát a német olvasóközönség abban a szerencsében részesült, hogy Szerb Antal írásmûvészetét Lénárd Sándor igényes fordításából ismerhette meg elõször. A tiszteletpéldányokból
eljuttatott egyet az író özvegyének, Szerb Klárának. Így kezdõdött a hét évig tartó levelezésük. Az özvegy hamarosan azt javasolta, hogy a
Lénárdtól 1963-ban megjelent Die Kuh auf dem
Bast c. mûvét írja meg magyarul is. Örömmel
megírta. A Völgy a világ végén az 1967-es év
feltûnõ könyvsikere lett. A Lenin körúti pesti
dámák azt kérdezgették egymástól a Vendéglátóipari Vállalat cukrászdáiban: Ki ez a Lénárd? Ki ez a mesélõkedvû tudós remete, aki a
világ végén szeret élni? Ott, ahol egy év alatt
nem történik annyi minden, mint Angyalföldön
egy nap alatt… S mégis! Egy pillanatra sem
hagyja olvasói figyelmét lankadni. Mondatainak
gondolatgazdagsága lenyûgözõ!
Amikor Lénárd Sándor a kezébe vette, lapozta, tapintotta elsõ magyarul megjelent könyvét,
azt élete legboldogabb pillanatának érezte. Lelke egy darabkája hazatért. Szerb Klára vele örült,
viszont õ azt is érezte, hogy hosszú özvegysége
után végre rátalált arra a férfira, akivel együtt
tudna élni. Hívta hát. „Ne tengjen-lengjen ott a
dzsungel szélén, hanem telepedjen le itthon!”
Azaz a Batthyány utcai lakásában. Szerb Klára
szoros barátságban állt Aczél Györggyel. Bátyja,
Bálint Endre képzõmûvész és Aczél sorstársak
voltak négy évig, amikor kopaszra nyírva, közösen szenvedtek a Fasori Zsidó Árvaházban, ahová mindkettõjüket az édesanyjuk adott be – 1925ben. Aczél a kádári MSZMP-ben hóhem lett, s
ha akkor Lénárd hazajön, mindent megkapott
volna… Hívták õt már 1949-ben is, amikor a
Római Magyar Akadémián megforduló magyarokat gyógyította. Katedrát, lakást ígértek neki.
Sõt! Déry Tibor szorgalmazta a Pártba való belépését. Oda Lénárd végképp nem vágyott. „Úgy
gondolom, sosem volna belõlem jó kommunista.” – válaszolta Dérynek. Szerb Klára tudott errõl, és Sándort megnyugtatta, hogy az a kor már
elmúlt. Konszolidáció van! Déry sem riogat senkit, amióta kiengedték a váci fegyházból… „Jöjjön Sándor. Itthon a helye.”

Lénárd Sándor viszont az USA Dél-Karolina-i Charleston College-ban vállalt vendégtanári állást, mivel dollárra volt szüksége. Szeretett volna a nyolc hold birtokát határoló hegylánc felõl, amely egyben egy prekolumbiánus
indio nép, a botokudok territóriumának a határa is volt, öntözõcsatornát vezetni a földjére. (Nos, itt most mindenképp meg kell említeni, hogy Lénárd Sándort a charlestoni tartózkodása alatt komisz igazságtalanság érte,
Brazíliában. Egy nyüzüge nácivadász, Erich
Erdstein, az auschwitzi „mutogatós” Mengelét
Lénárd személyében vélte megtalálni. A szenzációt az Estado de Sao Paulo újság a címlapján közölte, s megjelent szerte a világon. Izrael állam dél-amerikai diplomatáinak ez a vaklárma úgy hiányzott, mint ablakos tótnak a
hanyatt esés. Ügynökök léptek közbe, Erdsteint valószínûleg beutaztatták az NDK-ba.
Gombócot gömbölyíteni? Templomgombot
aranyozni? Nyomozza ki, aki tudja. Lénárd az
újságtól kártérítést kapott, s az izgalmak miatt
– cukorbajt. Azután már csak a Donna Emmai házába vágyott vissza – a világ végére.
Szerb Klára elszánta rá magát, hogy személyesen gyõzi meg Lénárdot: nem csak az Írószövetség várja õt, hanem a politikai vezetés
is. Könyvét Aczél elolvastatta Kádár Jánossal,
akirõl közismert volt, hogy a sakkfeladványok
könyvecskéin kívül nemigen olvasott semmit.
Meghívólevéllel, fárasztó repülés és két átszállás után Szerb Klára megérkezett Charlestonba… S ez a találkozás nem sikerült. Utólag már tudott dolog, hogy Lénárd szíve, ahogy
ez korosodó férfiakkal gyakran megtörténik,
egy szép, üde és fiatal tanítványáért is dobogott. Szerb Klára nem volt már üde, sem szemrevaló. Nem versenyezhetett a kökényszemû,
amerikai leánnyal. S volt ott még valami, amit
késõbbi levélváltásaik sejtetnek: az özvegy cigarettára gyújtott és önfeledten pöfékelt.
Lénárdnak négy évig patikája volt Blumenauban, a kocsma mellett. Ha betévedt
hozzá egy cukornádpálinkától bágyadt, alkoholista munkás, akinek a fakó szeme úgy
kigúvadt, mint a felszínre húzott mélytengeri

halaké, csak szánakozott rajta. Ámde! Ha
cigaro de palhával füstölõ társaság hûsölt a
patikája árnyékában, haragosan dörögte el
nekik, bármelyikük anyanyelvén, hibátlan orációval, förtelmes szenvedélyük várható egészségügyi következményeit, – és odébb zavarta
õket.
… Szerb Klára, otthon, megbántva, csalódottan beszélt Lénárd viselkedésérõl. „Feltûnõen elhidegült, jóformán szót sem váltottunk, udvariatlan volt, õ, aki annyi szépet írt
leveleiben. Bolond ember… Kiszámíthatatlan,
bolond ember.”
Nem értette, miért kapott kosarat.
SZABÓ FERENC LÁSZLÓ

S. Csoma János

Ott
„A gazda bekeríti házát”
kirekeszteni jöttment világot
Szekszárdon Babits Mihályt keresek
Donna Irmán Lénárd Sándort találok.

Botz Domonkos

Vidd hát
Ég alatt hálok,
hátizsák a vánkosom,
évekkel teli.
Míg alszom, vidd mindenem.
Még van idõd reggelig.
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SZOMBAT

Szombat este. Bécs ötödik kerülete, épp hogy befejeztem a munkát. A konyhában egész nap negyven fokos hõség volt, de sikerült egy kis mosakodással és egy
dezodorral szalonképes állapotba hozni magam. Kiléptem a meleg éjszakába és egy dolog jutott eszembe:
Szabadság. De ez nem a franciák hetyke libertéje vagy
az amerikaiak büszke freedomja volt; nem, ez egészen
más. Ezt a szabadságot csak a proletárok és a fogságból szabadult rabok érzik. Tehetetlen, toporgó szabadság ez, céltalan függelék a Dienstplanban. Vacillálva
kissé bár, úgy döntöttem felfedezem magamnak a bécsi éjszakát, immáron sokadszor.
I.
Karlzplatz: mondja a rézhangú asszony az U-bahn
(metró) kocsiban. Kiszálltam, innen a Staatsoper felé
vettem az irányt, egyenesen Bécs szívébe, az óvárosba, a ringen belül. Elkóvályogtam az opera mellett,
aztán az Albertina felé, párhuzamosan haladtam a
klasszicista építészet vízszintes vonalaival, hogy merre, nem tudtam; mint egy részeg, vagy lidérc húzódtam végig az ornamentikák alatt. A Belvárost figyelve
magamban megállapítottam: az osztrákoknak lehet,
hogy ízlésük van, de fantáziájuk semmiképp.
Valahol a Stephansdomnál járhattam, mert a lándzsa
alakú gótikus torony már egészen nagynak tûnt, jobbra
egy bár, amirõl már hallottam korábban. Fledermaus,
vagyis denevér. Bódítóan hatalmas neonbetûkkel volt
kiírva a helyiség neve, felette, épp oly bódítón és lilán
egy denevér. Miért ne? Megkérdeztem a biztonságist,
hogy mi zajlik ma bent? Nyájas hangon közölte velem,
hogy klasszikus rock. Remek, végre egy hely: Pink Floyd,
Rolling Stones, Deep Purple. Tíz eurót fizettem beugrónak, jó vásár, gondoltam. Ahogy a lépcsõn mentem le a
földalatti helységbe, ahol a tulajdonképpeni klub foglalt helyet, nagyon rossz utóérzésem lett, mellkasba szorító gyanakvás kerített hatalmába. A biztonságis, túl
udvarias volt, mint egy angol lord, ha véletlen nõvel kerül szembe. Az ember elvárná egy tisztes kidobótól, hogy
félszavakban ugasson, esetleg idõnként fel-felpofozzon
egy, az italtól megbátorodott tinédzsert. Ahova a kidobó betessékel, ott ne várj semmi jóra.
A hely maga hosszú verem, vörös bársony és damaszt,
falakon tükör. A verem végében és a jobb elsõ sarkában egy-egy bárpult foglalt helyet. A hátsó pultnál egy
férfi vagy esetleg nõ a kezével kalimpált a levegõbe; va-

lószínûleg táncolt, bár ebbõl nem derült ki. A másik pultnál álló pincérnõ remekül illett a hely nevéhez, hangulatához; mivel sem meglátni, sem meghallani nem akart.
Sejtelmem szerint gót lehetett, mert punknak kicsit kövér volt, és köztudott, hogy a punkok szilárd ételt nem
fogyasztanak. (Az, hogy jóléti társadalomban, mint amilyen az osztrák, mi olyan dühítõ, hogy punk kell legyen
az ember, számomra rejtély.) Végre észrevett, majd negédesen megkérdeztem a nevét. Hiúzpatkány: feleli.
Nagyon szép, külföldi név? Nem, õsi germán. Mindjárt
sejtettem. Mit kérek?, kérdezte Lugosi Bélásan. “Áj dont
drink, vájn” Ein Bier, bitte.
A sarokban, rátámaszkodtam egy asztalra. Rágyújtottam, körülnéztem. Tõlem jobbra, három nõre emlékeztetõ medve állt. Mindhárman hasonló ruhát viseltek, kis színes csillogó bársony estélyit, mindegyikük vállán egy fehér mûselyem szalag volt átkötve,
sikerült elolvasni az írást az egyiken. Miss Freedom
– írta rajta. Szabadság kisasszony csuklótól tokáig teli
volt varrva, különbözõ színes démonokkal. Festett
vörös hajáról csöpögött az izzadság, kezébõl a sör.
Balra, kövérkés negyven év körüli férfi, feltûrt gallérú, vászon inget viselt. Az arcán pofaszakáll, ami
annyira nem lenne különös dolog (bár kétségtelenül
ízléstelen), viszont az meg valahogy úgy nézett ki,
mint aki bement a borbélyhoz és Ferenc Józsefes szakállt kért, de közben meggondolta magát, mégis inkább legyen Elvis.
A tömegben több hasonló alak. A nagyjából idõsebb
férfiakból, nõkbõl verbuvált kis kompánia, bizarr hatást nyújtott. Valahogy nem fért össze a kép, hiányzott
a mozaik egy darabja: mi köti össze Elvist és Miss
Freedomot? Majd felüvöltött a mozaik utolsó darabja,
a legkisebb közös nevezõ, és a tömeg ordítja:
“Personal, Personal, Personal Jesus”. Igen, úgy tûnik
bécsi kóválygásom során, beleakadtam egy kihalóban
lévõ városi szubkultúrába: A Depeche Mode-fanok, az
eltelt idõ és a jó ízlés dacára még mindig tartják magukat. Olyan érzésem támadt, mint ami azoknak a tudósoknak lehetett, akik felfedeznek egy eddig érintetlen
új törzset valahol az Amazonasz dzsungeleiben. Élvezettel figyeltem, mint Jane Goodall a csimpánzait. És
még az is kiderült, hogy a Depeche Mode-nak több száma is létezik.
Folytatása következik

Károly herceg olyat mondott Erdélyrõl, mint még senki
II. Erzsébet brit uralkodó fia ellene van annak, hogy
megszûnjenek a kisgazdaságok a Földön, ezért favorizálja ezeket erdélyi birtokain is.
Károly brit herceg szerint a társadalom évszázadokon át „a háttérbe kényszerítette a természetet és kizsákmányolja a környezetet”, „mindent elveszünk, de
semmit nem adunk vissza”. A BBC Radio 4-nek adott
interjújában mesélt erdélyi birtokairól, ahol fenntartható gazdálkodás folyik, szerinte Erdély lehet a kulcsa a bolygó megmentésének.
A biodiverzitást kellene a gazdálkodás középpontjába állítani, és meg kell õrizni a változatos környezetet az unokáknak is. Nem szabad úgy gondolni a természetre, ami tõlünk külön, valahol létezik, és amit
mi használunk, kizsákmányolunk” – fogalmazott.
Károly herceg arról is beszélt, hogy Erdélyben a
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gazdák ma is kézzel kaszálnak, egy vagy két tehenet
tartanak, lószekérrel szállítják a tejet. Ezeket az õsi életformákat meg kell õrizni, integrált szemléletet kell alkalmazni, a kisgazdálkodó munkája pedig létfontosságú az élelmiszer-biztonság fenntartása szempontjából, nem kellene hagyni, hogy mindent a nagyvállalatok állítsanak elõ – válaszolt a herceg a mûsorvezetõ felvetésére, miszerint nem fenntarthatók ezek a „régimódi” praktikák.
A gazdálkodás agrár-ökológiai megközelítése igenis fenntartható, ezért döntött úgy évekkel ezelõtt, hogy
erdélyi birtokain ezt az irányt alkalmazza, és bebizonyosodott, hogy ezzel nagyon sok, a hosszú távú fennmaradásunkhoz szükséges dolog õrzõdik meg – húzta
alá a herceg a Mirror internetes kiadásában megjelent
összefoglaló szerint, amelyet a Fõtér.ro is szemléz.

DUBLIN A KÖBÖN

Kimentem a Westbahnhofra, hogy személyesen
meggyõzõdjek arról, amit eddig csak a sajtóban, a
TV-ben, vagyis a hírekben láttam-hallottam.
Hát itt közel sincs annyi migráns, mint Pesten a
Közel-Keletinél!
Persze, mert Magyarországot kötelezték, hogy egy
bizonyos Dublin III. nevû egyezmény alapján addig
tartogassa a menekülteket, amíg nem veszi õket nyilvántartásba.
Na, de miért nem regisztrálta õket Görögország,
vagy Bulgária, ahol átjöttek, és amely országok szintén EU-s tagállamok. És mi miért nem toloncolhatjuk õket vissza?
Magyarország tehetetlenül, eszköztelenül, feltartóztató erõ híján tárt karokkal fogadja a bevándorlókat, a rendõrök pedig egyenruhás hostessként tessékelik be õket az országba.
Hogy melyik nagy okos találta ki ezt a Dublin
III-at?
A Westbahnhof-on a Caritas, a Vörös Kereszt, a
Máltai Szeretetszolgálat és a Johannita rend alkalmazottai irányítják és szolgálják ki a menekülteket.
Hol marad ilyenkor a Floridsdorf-i muszlim egyesület, akiknek mecsetjük van Bécs említett kerületében, és feltételezem, hogy állami támogatást is
kapnak?
A migránsok közül sokaknak olyan 200 eurós
sportcipõje van, amit 15 évvel ezelõtt, amikor amatõr maratonfutó voltam, megirigyeltem volna. Ráadásul olyan hiper-szuper okostelefonnal láttam
õket a kezükben, amilyen nekem nincs, persze mert
nekem nincsenek is ilyen igényeim. De Ibrahim al

Alinak van, hiszen így tudta meg, hogy Abdul Ahmed
már Münchenben van, és várja a rokonokat.
Honnan van ezeknek ennyi pénzük?
Mert hogyha egy háborús övezetben eladja a házát, az akkor sem érhet többet pár száz eurónál, de
ezeknek az illegális bevándorlóknak minimum 10
ezer euróra volt szükségük, hogy idáig eljussanak.
Ki bíztatja erre õket?
És miért nem maradnak a legközelebbi muzulmán
országban, Törökországban?
Ja, hogy köztük vallási ellentétek vannak, merthogy az egyik síita, a másik szunnita, a harmadik atléta. Ez utóbbiak már iskolás korukban jeleskedtek
kerítés-, akadály-, ill. gátfutásban és országhatárugrásban (hurdles, obstaclerunning, and countryborder-jumping).
Az egyik újságíró vagy fényképész készít néhány
képet a profi teleobjektíves kamerájával, gondolom
abban reménykedik, hogy valamelyik újság ad a
fényképért 20 eurót.
Az egyik szervezõ elkiáltja magát a müncheni vonat indulása elõtt 5 perccel, hogy akinek nincs jegye, az tõle kaphat: „Tickets to München!“ és egy tíztagú csoport él is a lehetõséggel, na most már ennyivel kevesebben lesznek Bécsben!
De elõbb-utóbb Merkel asszony és Faymann kancellár is megkóstolhatja azt, amit Dublinban kisütöttek, sõt meg is fogják enni. Már most látszik,
hogy gyomorrontásuk lesz! Ha ez a szerencsétlen,
éhes és egyre követelõzõbb tömeg milliós nagyságrendben elindul, akkor itt nem marad kõ kövön,
csak Dublin … a köbön.
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GONDOLATOK A NAGY KIVÁNDORLÁSRÓL

A nyugati magyar szórványok (diaszpóra) fennmaradásának irányelvei

A 19–20. századi történeti kivándorlásnak egyik
fontos jellemzõje, hogy egy összeurópai száz évig tartó folyamatról van szó, amely Európa legtöbb iparosodó országát és azok népességét érintette. 1800 és
1920 között több mint 50 millió európai vándorolt
ki elsõsorban Észak- és Dél-Amerikába. Ez a hatalmas
migráció tette lehetõvé az amerikai kontinens betelepítését, a kontinentális városhálózatok kialakulását
és korszerû, dinamikus gazdasági-társadalmi rendszerek megjelenését. A politikai rendszer Észak-Amerikában adott volt, ez képes volt arra, hogy a hatalmas beáramló népességet integrálja társadalmi-politikai szerkezetébe. A kivándorlásnak összeurópai jellege felhívja
arra a figyelmet, hogy a Magyarországról áramló kivándorlás jelentõségét ennek a tényezõnek alapján tudjuk megítélni, hiszen õk a korábbi kivándorlók tapasztalatai, beszámolói alapján indultak útnak.
Ennek a tömeges áttelepülésnek jelentõségérõl a
kortárs európai és amerikai társadalom elõítéletek
alapján vélekedett, valódi hatását egyáltalán nem ismerte fel. 1960 után jelent meg a kivándorlás folyamatáról egy új, megalapozott szemlélet és szakirodalom európai és amerikai kutatók közremûködésével.
Az új szemléletet Frank Thistlethwaite angol történész
fogalmazta meg az 1960. évi Történész Világkonferencián. Ennek következtében alakult ki a jelenleg is elismert nemzetközi szemlélet a kivándorlás kutatásáról
és bemutatásáról. Ennek hatása Magyarországon is érvényesült, például Puskás Julianna, Rácz István és Fejõs Zoltán írásaiban. Külföldön mûködõ magyar származású történészek követték és követik példájukat.
Két témakört érintek rövid ismertetésemben: a
történelmi Magyarországról kiáramló vándorlás folyamatát, valamint az akkori Vas vármegye nyugati
járásaiból, tehát a jelenkori Dél Burgenlandból, történõ vándorlást.
A kivándorlással kapcsolatos kutatások egy modellt alkalmaznak, amelynek alapján megérthetjük a
migráció folyamatát. Ennek nemzetközi neve: push
and pull, vagyis taszítás és vonzás. A kivándorlás elsõ
feltétele az, hogy a kivándorló egy olyan helyzetben
érzi magát, hogy nem tud boldogulni hazájában, ez
tehát a taszítás. A második feltétel pedig az, hogy szükség van egy befogadó országra, amelynek szándéka
és képessége van õt befogadni, ez pedig a vonzás.
Az 1880-1900 idõszak Magyarországa három társadalmi-gazdasági tényezõje határozta meg azt a taszító folyamatot, amely a kivándorláshoz vezetett: a
társadalmi-gazdasági szerkezet a földtulajdon területén, az iparosítás hatása az agrárgazdaságra és a térségek eltérõ képessége az iparosításhoz való alkalmazkodásban. Az ország földterületének nagy része
nagybirtokos tulajdonban volt, ezzel szemben a többmilliós parasztság törpebirtokos volt vagy egyáltalán
nem volt földtulajdona. Amint a mezõgazdaságot a
nagybirtokon gépesítették, a kisbirtokosok nem tudtak versenyezni a nagybirtokkal. A törpebirtokosok
képtelenek voltak a birtokukat fenntartani, tehát
mint idõszakos napszámosok próbáltak megélni. Ami
az iparosítást illeti, ennek hatására tovább romlott a
parasztság helyzete. Kevesebb napszámosra volt
szükség, a vonatközlekedés pedig a helyi fuvarosok
megélhetését veszélyeztette. Õk voltak az elsõk, akik
kivándoroltak, a parasztok pedig követték példájukat. 1900 után több térségben a kivándorlás lett a
megélhetés forrása.
Kik voltak a kivándorlók? Elsõsorban a parasztságnak az a rétege, amely vagy törpebirtokos volt,
vagy azok, akik mint napszámosok kényszerültek lakóhelyüktõl távol munkát vállalni. Az elsõ kivándorlók kisiparosok, kézmûvesek, kereskedõk voltak,
akiket az iparosítás tönkre tett. A kivándorlók azért
mentek ki, hogy tõkét szerezzenek és visszatérjenek.
Ez volt legalábbis az elképzelésük. Ez több esetben
teljesült is, azonban a legtöbb esetben nem. A kivándorlás idõszaka 1880 és 1913 között volt. Megbízható
számítások szerint a történelmi Magyarországról ebben az idõszakban 1.500.000 személy vándorolt ki. A
kivándorlók az akkori Magyarország különbözõ nemzetiségeit és vallásait képviselték. A magyar származású kivándorlók a kivándorlók 25-30%-át tették ki.
88.6%-ban voltak írástudók. (1)
A vonzó tényezõ a kivándorlók részére Amerika
és az ottani magas kereseti lehetõség volt. Ez a gondolat azonban nem volt elegendõ ahhoz, hogy valaki
elhagyja szülõföldjét és szerencsét próbáljon egy ismeretlen tengerentúli országban. Szükség volt egy
meggyõzõ bizonyítékra valamint egy kapcsolati rendszerre, amely biztosította a kivándorló megélhetését
és munkavállalását. A meggyõzõ bizonyíték az elõzõ
falubeli kivándorlók személyes levelei, jelentõs pénzösszegek megérkezése, valamint több kivándorló hazatérése és személyes beszámolója volt. Azonban ezek
a bizonyítékok nem csak a lehetõséget, hanem a kivándorlás gyakorlati megvalósítását is megjelölték:
a levél írója vagy a hazatért „földi” felajánlotta személyes segítségét azok részére, akik követték példáját. A kivándorlónak fontos érdeke volt, hogy rokonaival, földijeivel, családtagjaival kapcsolatban maradjon. Ezek a kapcsolatok létrehoztak egy migrációs
láncot magyarországi kivándorlók és az Amerikában

A 2001. november 29-én, Stockholmban alakult Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetségének (NYEOMSZSZ, a továbbiakban Szövetség) Alapszabálya 2. pontjában
fektette le a Szövetség célját és feladatát. Ennek legfontosabb kitételei:
2.1. A Nyugat-Európai Országos Magyar
Szervezetek összefogása és munkájuk összehangolása a magyar nyelv és kultúra megõrzése,
mûvelése és ismertetése érdekében
2.2. Az országos tagszervezetek érdekképviselete Magyarország, az Európai Unió és egyéb
európai intézményeknél
2.3. A népek közötti megértés elõsegítése
2.5. A szövetség kormányoktól független, és
nem folytat pártpolitikai tevékenységet.
2.6. A szövetség feladatai:
· a Tagszervezetek számára információs központ létesítése,
· rendszeres tájékoztatás a magyarságot érintõ fontos ügyekrõl, eseményekrõl és fejleményekrõl.
· kulturális, történelmi, tudományos és jótékonysági rendezvények szervezése.
Jelen tervezet ebben az értelemben fejti ki a
Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek
Szövetsége (Szövetség) célját és rendeltetését,
elvi és elméleti síkon fogalmazza meg az irányelveket. Alapelv az európai integráció, ezen
belül a magyarság mint nyelvi, szellemi-kulturális és történelmi értéke az egyenrangúság és
sokszínûség jegyében.
A magyar nép jelentõs hányada nem a jelenlegi Magyarország területén, hanem kisebbségben, ill. szórványtömbökben él, amelyet tartós
állapotként kell felfognunk és kezelnünk. Az
egész Nyugat-Európát hatalmába ejtõ legújabb
migrációs népmozgás a magyar nép Kárpátmedencén kívüli tömbjeit is egzisztenciálisan
érinti.
A migráció, az elvándorlás emberi csoportok
kiválása megszokott közösségi környezetükbõl,
hogy más földrajzi és társadalmi környezetben
új megélhetési vagy akár túlélési lehetõségeket
találjanak. Ez a történelemben természetes jelenség és a magyar nép történetének is egyik ismétlõdõ vonása. Ezen tények két irányban is
meghatározzák a Szövetség létjogosultságát:
amíg az egyik oldalon természetes folyamat
eredményeként értékeli a migráció jelenségét,
a másikon úgyszintén természetes igényként
fogja fel a magyar nyelvhatárokon kívül, nevezetesen a XIX. század második fele óta létrejött szórványok fennmaradását szerte a világon.
Mint annak idején a honfoglaló magyaroknak,
úgy a mai szórványtömböknek is természetes
igényük, hogy hazára leljenek új környezetükben azzal együtt, hogy megõrizhessék és életben tartsák származási örökségüket, amely sok
esetben még segíti is õket az új hazájukban való
beilleszkedésben.
A Szövetség ebben az értelemben a beolvadással (asszimiláció) ellentétben a minél harmonikusabb beilleszkedés mellett a magyarság
megõrzésének (integráció) elvét vallja. E törekvésében a legfõbb feladatának tekinti a beván-

élõ és dolgozó bevándorlók között. Ez pedig valójában egy hatékony kapcsolati rendszer volt, amely az
új bevándorlók kivándorlását és munkavállalását
megalapozta.
Vessünk egy rövid pillantást az akkori Vas megye
nyugati járásainak vagyis a jelenlegi Dél-Burgenland
kivándorlási történetére. Vas megyében, hasonlóan
más megyékhez, a mezõgazdasági lakosság olyan
munkalehetõséget keresett, amely nem járt együtt a
szülõföld elhagyásával. Ennek egyik formája az ingázás volt. Vas megyébõl elsõsorban hazai munkalehetõségeket vettek igénybe, mint fuvarosok vagy napszámosok. Egy másik lehetõség Bécs térsége és a fejlõdõ Alsó-Ausztria volt. Akik Ausztriában találtak
munkát, egy ideig fenntartották lakóhelyüket, azonban hamarosan átköltöztek Ausztriába. Ez volt az elvándorlás elsõ lépése. Az ausztriai munkavállalás
azonban általában ideiglenes megoldásnak bizonyult
és ezt követte, 1880 után, az amerikai kivándorlás.
Vas megye nyugati járásainak több olyan jellegzetessége volt, amely a lakosság mobilitását, ingázását,
mozgását erõsítette. Ezek között volt például a térség
határ jellege Ausztria, Magyarország s a délszláv területek találkozópontján, több nemzetiség és vallás
együttélése, a térség közelsége és lakosságának kapcsolata az osztrák és magyarországi területekkel. Ezek
a tényezõk jelentõs szerepet játszottak lakóhelyüktõl
távoli több évtizedes munkavállalásban, Magyarországon, Ausztriában, késõbb pedig Amerikában. Ezeket a
tényezõket hangsúlyozza Walter Dujmovits és Bajzik
Zsolt, magyar történész, aki a következõket írja:
„Köztudomású, hogy a fejlett iparral rendelkezõ
osztrák tartományok, de legfõképpen Bécs, milyen
nagy vonzerõt és elszívó hatást gyakorolt a nyugatmagyarországi megyékre. A kivándorlás sok helyen
Ausztriába irányuló migrációként jelent meg, hiszen
az érintettek elõször Bécsbe költöztek, majd onnan
folytatták útjukat az újvilágba.” (2)
A németújvári és felsõõri járás volt a kivándorlás
központja Vas megyében. A németújvári járásból
1880 után kezdõdött a kivándorlás. Az elsõ ismert kivándorló Rábor (Rauchwart) községbõl vándorolt ki
Pennsylvániába, késõbb többen követték példáját a
szomszéd falvakból. Õk is Pennsylvaniában telepedtek le Allentown és Northampton közelében. A felsõõri járásból 1890 után indultak útnak, az elsõ kivándorlók Borostyánkõ (Bernstein) környékérõl származtak. A járás kivándorlói Chicagóban telepedtek
le nagy számban.
Hogyan értékeljük a több mint száz évvel ezelõtt
lezajlott kivándorlást? Hegedûs Lóránt, a korszak
egyik elismert kutatója, így látta 1905-ben: „El nem
képzelek olyan történelmet, mely mindenek fölött
meg ne emlékeznék arról, hogy volt idõ Magyarországon, mikor évenként százezernél jóval több ember bujdosott ki a hazából. E nagyszerû vérvesztés, e
történelmi fontosságú csöndes megszökés az, amit kivándorlás szava takar el.” (3) Egy 1982-ben megjelent kanadai tanulmány szerzõje így összegez: „A kivándorlás mellett hozott döntés, akár személyes vagy
általános tényezõk alapján, a magyarországi élettel
való elégedetlenség alapján jött létre. Ez az álláspont,
valamint egy jobb jövõbe vetett hit reménye, vezetett a kivándorláshoz.” (4) Mit mond a mai hozzászóló? Talán ezt: „Magyarországról kivándorolt honfitársaink, szorgalmas munkát és nehézségeket vállalva,
magyar hagyományaik alapján, létesítették azokat a
közösségi intézményeket Amerikában és Európában,
amelyek jelenleg is hirdetik a magyarság hírnevét, képességeit és tehetségét külföldön.”
Jegyzetek:
1. Julianna Puskás: From Hungary to the United States
(1880–1914). Budapest, 1982. 18, 43.
2. Bajzik Zsolt: „Kivándorlás Vas megyébõl a 19. század második felétõl,” Elõadások Vas Megye Történetérõl. IV. Vas
Megyei Levéltár 2004. Etnikai Változások Vas Megyében a
10–20. században. 185. o.
3. U.o. 183–184. o.
4. N.F. Dreisziger: Struggle and Hope. The HungarianCanadian Experience. Toronto, 51.o.
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MAGYARKANIZSAI IDÕSEK
EGYHÁZI OTTHONA
Batthyáneum Egyházi Alapítvány
Megnyitotta kapuit a magyarkanizsai
Idõsek Egyházi Otthona
2–3–4 ágyas apartmanokkal várja
a Batthyáneum,
az idõs, beteg, vagy magányos érdeklõket.
Lelki gondozás mellett, 24 órás orvosi és nõvéri
ápolást nyújt a békét, nyugalmat igénylõknek.
Részletes információk 9–14 óra között
telefonon: +381-24-48-77-006,
vagy non-stop mobilon: +381 64 349 5416
E-mail: batthyaneum@stcable.net
Honlap: http://www.batthyaneum.org/

Folytatás az 1. oldalról

dorlás következtében kialakult szórványok
számbavételét, a létrejött magyar szórványtömbök élõ közösségekké alakítását és megtartását.
Ennek érdekében az emberi tisztesség és megbízhatóság keretei között minden politikai, szellemi-kulturális és gazdasági eszközt igénybe vesz
a nyugati szórványtömbök fennmaradásáért.
Ennek egyik pillére, hogy saját, belsõ kohéziójából gondoskodik arról, hogy a bevándorlók
nemzedéke utódaiban is megõrizze magyarságát, emellett befogadja és támogassa az újonnan érkezõket beilleszkedésükben. Ehhez meg
kell teremteni a második, harmadik, sokadik
nemzedék magyar identitása megõrzésének
idõtálló feltételeit. Figyelembe véve, hogy a szórványok esetében a magyar nyelv elsajátítása ismételten áthidalhatatlan akadályokba ütközik,
gondoskodni kell a magyar történelem, irodalom és mûvészet, a magyar népi hagyományok
közvetítésérõl és továbbadásáról a befogadó
országok nyelvén. Erre a feladatra jelesen a
magyar szellemiség kimûvelésének különbözõ
mûhelyei és módozatai hivatottak.
A Szövetségnek cselekvõképességét kiépítve
és megerõsítve meg kell õriznie önállóságát,
alapszabálya értelmében nem folytat pártpolitikát, s õrizkedik attól, hogy ne kerüljön semmiféle párt-, ill. kormánypolitika függvényébe.
A Szövetség a jövõben is a következõ elvekre
építi stratégiáját: az európai integráció alapelvének tekinti a földrajzi határoktól független népinemzeti egységesülést, az élõ kapcsolattartást
azzal a közösséggel, ahonnan bárki elszármazott. Ez emberi alapjog. A Szövetség nem is
annyira a földrajzi, mint inkább a nyelvi és szellemi-kulturális értelemben vett egységes magyar
nemzetben jelöli meg alapállását, erre építve
fejti ki a jövõben is tevékenységét. A nyelvterületen kívüli, a Nyugaton szórványtömbökben élõ
magyarság összefogása és szerves közösségekké való megszervezése és megtartása tehát elsõrangú feladata.
Az egyes ember új, felvállalt közösségében
megfelelõ háttér nélkül magyarságában elszigetelõdik, ezért mindent meg kell tenni annak
érdekében, hogy az egyes közösségek megfelelõ kohéziós erõt képezve és sugározva magukba fogadják és egyesületi kötelékeikben meg is
tartsák a hozzájuk csatlakozó magyarokat. Az
egyes szervezetek és egyházak magyarságukat
élõ és ápoló közösségek, az adott körülmények
között szabad elhatározásból létesült, nem átmeneti, hanem állandó jellegû, szervesen felépült természetes csoportosulások, amiket a
közös szellemiség és cselekvõkészség hat át, tart
egybe. Összetételükben a kisközösségek alkalmasak leginkább arra, hogy tagjaik családias légkörben élhessék meg magyarságukat és fejleszthessék ki személyes érdeklõdésüket. Ugyanakkor kapcsolatok és utánpótlás hiányában a kisközösségek is állóvizekként idõvel elszigetelõdhetnek, ami aztán kiszáradásukhoz vezet. A
globalizáció világában szükséges a kisközösségek összefonódása és országos szervezetekbe
való tömörülése. Az egyes országos szervezetek
tájékoztatását, szellemi javakkal való ellátását

valamint érdekeik kontinentális keretek közötti hatékony képviseletét csakis a Szövetség képes cselekvõképes nagyközösségként vállalni és
teljesíteni.
A Szövetség az egyetemes magyarság elvét
vallja, vagyis a nyugati magyar szórványtömbök
is ennek részeit alkotják. Ebben a viszonylatban a szórvány magyarok közösségi felkarolása, szervezeteik hálózatának egybehangolt kiépítése és mûködtetése nem öncélúság, hanem az
egyetemes magyarság érdekeit szolgálja. Ezen
feladatát csak akkor tudja ellátni, ha megvan
hozzá a felkészültsége, szervezettsége, és rendelkezik a szükséges szellemi és anyagi eszközökkel.
A Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége elsõrangú feladatának tekinti
tehát a szórványok összefogását, országos közösségekben való szervezettségét, európai keretek között pedig érdekeiknek képviseletét. Mûködésében ez ötféle kapcsolódási rendszert jelent:
a) A Szövetségen belül az országos szervezetek egymás közötti és a Szövetséghez kötõdõ
kapcsolatai
b) A Szövetségnek Magyarországhoz fûzõdõ
kapcsolatai
c) A Magyarországgal szomszédos államokban élõ magyar kisebbségi szervezetekkel való
kapcsolatai
d) A szórvány csoportok nem létezhetnek idegen testekként a befogadó országokban. Ahhoz,
hogy ismerjék és elismerjék magyar jellegüket,
teljesítményeik felmutatásával szükséges a politikai és társadalmi szervek folyamatos tájékoztatása, a velük való kapcsolatok ápolása.
e) A Szövetség hasonló módon járjon el az
Európai Unió illetékes szerveinél (Európa Tanács, Európai Parlament).
f) A Szövetségnek mint szervezési és irányító
központnak elidegeníthetetlen feladatkörét képezi az országos tagszervezetek felé a folyamatos tájékoztatás, a tevékenységét képezõ tervek
közös elõkészítése és kivitelezése.
A tagszervezetek úgyszintén feladatuknak
tekintik a Szövetség folyamatos tájékoztatását,
az elnökség ösztönzését és támogatását.
Mindkét irányban a kölcsönösség elve mérvadó.
Ezen feladatkörök megszervezésére, egybehangolására külön állandó vagy ideiglenes munkacsoportok (Szakbizottságok, l. az Alapszabály
8. pontját) hivatottak.
A nyugati szórványtömbök fennmaradását
biztosító tényezõk mind szellemi-kulturális,
mind pedig anyagi tekintetben kellõ felkészültséget igényelnek. Meg kell õrizni a szórvány magyar szervezetek és intézmények önállóságát, biztosítani kell életképességüket. Magyarország, történetesen a mindenkori magyar
kormány szerepe és kisebbségpolitikája csakis a szórványtömbök önálló cselekvõképességeinek biztosítására irányulhat. Nem fogadhatók el a bármilyen módon megnyilvánuló,
az önállóságot veszélyeztetõ, „gyámkodási“
szándékkal motivált beavatkozási kísérletek.
Utóbbiak ugyanis fékezik a cselekvõkészséget,

HATÁRHELYZET

semmit sem oldanak meg. Magyarország viszont azt
sérelmezi, hogy Szerbia területérõl érte támadás a
migránsok részérõl a magyar rendõröket, a szerb rendõrök pedig ezt tétlenül tûrték. Magyarország bejelentette, mindkét horgos–röszkei határátkelõt 30 napra
lezárja a forgalom elõtt. Szerbia pedig közölte, hogy
további rendõröket irányít a szerb-magyar határra,
hogy megakadályozza a magyar rendfenntartók elleni támadásokat.
Hogy mit hoz a szeptember 17-e és az azt követõ
idõszak, megjósolhatatlan. Megromlanak-e az évek óta
példa nélkülien jónak mondott szerb-magyar viszonyok? Hogyan csapódik ez le ránk, vajdasági magyarokra? Ránk, vajdasági magyarokra, akik közül sokan
egyetértenek a magyar/szerb intézkedésekkel és a válságkezeléssel, és valószínûleg ugyanennyien nem értenek egyet a magyar/szerb intézkedéssekkel és válságkezeléssel, és még többen egyikben és másikban is
találnak elfogadhatót és visszautasíthatót. A magyar
álláspont, a határkerítés, a szögesdrót és a jelenlegi
állapotok miatt egy ideje már megjelent a köznyelvben a fasiszta kifejezés, Magyarországra vonatkoztatva, egy szerb bulvársajtó pedig szögesdrótból formázott Hitler-bajusszal ábrázolta a magyar miniszterelnököt. Az éjszaka folyamán a közösségi oldalakon és
internetes fórumokon többször megjelent ez a jelzõ.
Nem is olyan régen pedig a magyarkanizsai magyar
polgármestert nyilvánították fasisztának, a menekültekre kimondott, egyébként igencsak szerencsétlenül
megfogalmazott mondatai miatt, és ugyanezt a jelzõt

a Vajdasági Magyar Szövetség köztársasági parlamenti képviselõje is megkapta, amiért a képviselõházban
a szerbiai, migránsbarát állásponttól eltérõen közelítette meg a menekültválságot. S azt is tudni kell, hogy
a Vajdasági Magyar Szövetség egyedüli kormánypártként, de az ellenzéktõl is eltérõen, támogatja a hivatalos magyar álláspontot, amit viszont a szerb kormány
folyamatosan támad, egyre súlyosabb kifejezéseket
használva. Két tûz között.
Idõközben a Szerbiába belépõ migránsok útvonalat változtattak a szerb–magyar határszakasz mentén
épült magyar drótkerítés miatt. Horvátország felé vonulnak tömegesen. A horvát fél válaszként lezárta határait Szerbia felé, kamionstopot vezetett be. Szerbia
és Horvátország között komoly diplomáciai feszültség
és vita alakult ki.
A szerb–magyar határ a horgosi autópályánál pedig ismét átjárható, a két ország belügyminiszter adta
át újra a forgalomnak. A két ország sem bírálja már
egymást olyan kemény szavakkal, mint a szeptember
15-ét követõ napokban.
Két tûz között
Augusztus 20-án, szimbolikusan Szent István napján megalakult a Magyar Mozgalom Palicson. Civil szervezetként, azonban alapítói és tagjai között olyan meghatározó személyiségekkel, akik korábban a Vajdasági Magyar Szövetség kiemelkedõ tagjai vagy külsõ támogatói voltak, az utóbbi idõben viszont elõbb csak
belülrõl, majd nyilvánosan is bírálták a VMSZ elnökének és a hozzá közel állóknak politikáját, ügykezelését,

kommunikációját. Köztük van Korhecz Tamás, az elõzõ Magyar Nemzeti Tanács elnöke, Józsa László, a korábbi MNT elnöke, Varga László, a pártból kizárt köztársasági képviselõ, valamint számos szakpolitikus,
egyetemi tanár, közéleti személyiség és egyszerû ember. Kérdések sora vár megválaszolásra. Mit tesz majd
a Magyar Mozgalom? Mekkora a befolyása? Mekkora a
támogatottsága itthon és az anyaországban? Átalakul-e
párttá? Mit lép a Vajdasági Magyar Szövetség? Lép-e egyáltalán? S mekkora így a támogatottsága itthon és az
anyaországban? Elgondolkodtató, hogy a korábbi kemény, elzárkózó mondatok augusztus 20-a környékén
eltûntek. Miért? Sejtések vannak, információ viszont
kevés. Mit hoz ez a helyzet a vajdasági magyaroknak?
Két szék között a földre – avagy megengedhetjük-e magunknak a pártatlanság luxusát címmel jelent meg nemrégiben egy írás, Beretka Katinka tanársegédtõl, az elõzõ Magyar Nemzeti Tanács hivatalos nyelvhasználati
tanácsosától, a Magyar Mozgalom egyik alapítójától.
Két tûz között. Mert mi van, ha valaki nem vagy-vagy
alapon látja a dolgokat. Ha egyik, másik oldalon is lát
jó és rossz megoldásokat, ha nem akar választani, mert
itt is - ott is lát támogatható és számára egyáltalán nem
elfogadható embereket és elképzeléseket. Létezik-e
közös nevezõ, szándék, akarat, erõ? Szerbia és Magyarország között. A Vajdasági Magyar Szövetség és a Magyar Mozgalom között.
Nagyon leegyszerûsítve, a jelenlegi állapot azzal hasonlítható össze, amikor egy kisgyerektõl megkérdezik,
kit szeret jobban, az anyukáját vagy az apukáját.
FEHÉR MÁRTA

elsorvasztják a kezdeményezõ képességet és
az alkotóerõt.
Ezen tényezõk feltárása és ismeretük figyelembe vétele az alábbi távlati célkitûzések és
feladatkörök megfogalmazására és kinyilvánítására készteti a Szövetséget:
1. Az erõk mennyiségi és minõségi számbavétele
2. Az önálló mûködéshez szükséges szellemi
és anyagi alapok megteremtése
3. Szellemi-kulturális központok felállítása és
mûködtetése
4. A sajtó és könyvkiadás valamint terjesztés
összehangolt újjászervezése
5. Az ifjúság anyanyelvi és magyar nevelésének kiépítése
6. Felnõttoktatás
7. A magyar szellemi értékek feltárása és dokumentációs összegyûjtése
8. A magyar (származású) vállalkozók, tudósok, mûvészek közremûködése a magyar közösségek munkájában
9. Egységes és átfogó magyarságtudat kialakítása
10. Az anyaországgal való kapcsolatokban a
nyugati szórványok szellemi mûhelyeinek behatárolása (koordinálása, összehangolása)
11. A magyar kisebbségekkel a kapcsolatok
rugalmas kezelése, önállósodási törekvéseik támogatása
12. Az összes érintett nemzetrészekkel közösen Magyarország helyének és közép-európai
szerepének felmérése és átértékelése
13. Közremûködés a Magyarországgal szomszédos népekkel közös dolgaink rendezésében
14. A befogadó országokban a helyi csoportosulások teljesítményeinek figyelembe vételével az összmagyarság szellemi-kulturális értékeinek megismertetése és népszerûsítése
15. A tömegtájékoztatást, valamint a különbözõ nemzeti és nemzetközi fórumokat illetõen
figyelõ és tájékoztatási szolgálat
16. Képviselõtestületen nyugvó független világszervezet.
A fentebb kinyilvánított elvek gyakorlati alkalmazása, a tevékenység folyamatos szabályozása
munkarendet igényel, amit külön cselekvési terv
vagy mûködési szabályzat foglal egybe.
Bécs, 2015. július

DEÁK ERNÕ

A NYEOMSZSZ 2015. szeptember 12-i Frankfurtban megtartott közgyûlésén ismertetett tervezet.

Keresztény értelmiségiek
kongresszusa
Igazság, igazságosság, szabadság címmel tartotta X. országos kongresszusát a Keresztény
Értelmiségiek Szövetsége, szeptember 5-én,
Budapesten. Az Országház Felsõházi termében
Latorcai János, az Országgyûlés alelnöke köszöntötte a félezres létszámban megjelenteket.
A kongresszus témaköréhez hozzászólt: Bábel Balázs érsek, Horváth Attila docens, Fekete Károly református püspök, Sutarski Konrad
író, Osztie Zolán, a KÉSZ elnöke, Bárdonné
dr. Benda Mónika, a Fõvárosi Önkormányzat aljegyzõje, Wetzel Tamás, a Miniszterelnökség helyettes államtitkára, Babály András plébános, Kovács Sándor fõesperes, Korhecz Tamás egyetemi
tanár, a Magyar Nemzeti Tanács volt elnöke, és
Csorba Gábor építész, a KÉSZ társelnöke.
Az elõadók többek között hangsúlyozták a keresztény értékek meghatározó szerepét a demokráciában, az irgalom és az igazság párhuzamosságát, a KÉSZ vállalását a társadalom
lelki erejének megerõsítésében, a jog és erkölcs
összefüggéseit a törvényalkotás tükrében, a mások segítésére irányuló tanútlan erényt, a szabadságvágy és a Szentlélek munkájának kapcsolódását, a migráció jelenségének magyarországi és
európai hatásait, a nemzetiségi autóniómia törekvéseket. A keresztény értelmiségiek kulturális tevékenységének legújabb eredménye a Kárpát-medencei népénektár kiadása.
-ZSIRAI-
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A 43. Tokaji Írótábor
A Magyar Írószövetség égisze alatt idén augusztus
12–14. között került megrendezésre az immár 43. Tokaji Írótábor. Kiválasztott téma: Nemzeti Kultúra és
Mítosz a globális átalakulás korszakában. Ennek felvetését – noha valószínûleg nem volt szándékos – különösen idõszerûvé teszi a terrorizmustól és a bevándorlóktól való lépten-nyomon tapasztalható félelem. Talán nem is annyira a terrorizmus – ami Magyarországon hál’istennek még nem érhetõ tetten –, mint
inkább a bevándorlás az, ami érzékenyen befolyásolhatja nemzeti identitásunk és kultúránk jövõjét.
A megnyitó beszédet Szentmártoni János, a Magyar
Írószövetség elnöke tartotta a mûemlékké nyilvánított Rákóczi pincében. Utalt az Írótábor identitásformáló szerepére, kihangsúlyozva, hogy a globalizáció
káros hatásai ellenében még nagyobb szükség van a
magyarság szellemi-lelki erejének megõrzésére.
A megnyitó beszédet a Tokaji Ferenc Gimnázium
aulájában megrendezett elsõ plenáris ülés követte.
Ennek záró akkordjaként Mezey Katalin, Kossuth- és
József Attila-díjas költõ-író, felidézte a magyar irodalmi élet három kiválóságát – Antall Istvánt, Barabás Zoltánt és Prágai Tamást –, akik már nem érhették meg
az idei Írótábort. Emlékük elõtt egyperces néma felállással tisztelegtek a résztvevõk.
Este már a Paulay Ede színházban tartottak elõadást
Nagy László költõ születésének 90. évfordulója tiszteletére, Bicskám és szívem kinyitva címmel Nagy László és felesége Szécsi Margit mûveit Lázár Balázs és
Tallián Mariann színmûvészek tolmácsolták, majd a
Sebõ együttes zenéje következett. Az elsõ este a Rákóczi pincében zárult, ahol a rendszerváltás után született generáció lírájából olvastak fel. És persze nem
maradt el az éjszakába nyúló baráti borozgatás sem.
Másnap, ha lehet még nagyobb volt a kánikula, ám
a rekkenõ hõség senkinek nem szegte kedvét. A második plenáris ülésen Pomogáts Béla elnökölt, aki a
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Mezey Balázs filozófiaprofesszor által felvetett kérdésre – van-e a magyarságnak olyan jellegzetes szava,
amely tömören megjelenítheti nemzeti kultúránkat és
hagyományainkat – hozzászólásában úgy vélte, ez a
szó a megmaradni lehet. Ehhez én még hozzáteszem,
nemcsak megmaradni kell, hanem folyamatos változásaiban is megõrizni mindazt, ami magyar. Nyelvünket, kultúránkat egyaránt. Hogy ne legyen igaza annak a jóslatnak, amely szerint 2060-ra a határon túli
magyarok már nem fognak magyarul beszélni. Az írástudók felelõssége a közösségi értékõrzés, a nemzeti
mítosz fenntartása, hogy továbbra is, akár az idõk végeztéig, magyarul maradhassunk meg magyarnak. A
második plenáris ülést a nyelvészeti, a határon túli és
a filozófiai munkacsoport ülései követték.
Ez után a városnézõ (síneket nélkülözõ, gumikerekes) kisvonattal Tiszaladányba vonult át szinte mindenki, s ott a Gyõri Elek Faluházban a 40 éve elhunyt
Németh Lászlóról emlékezett meg az írótól idézett szövegekkel Monostori Imre. Németh László A mítosz emlõin címû esszéjét Bezerédi Zoltán színmûvész olvasta fel. Az emlékest házigazdája, Liszkei Ferenc polgármester mondott köszöntõt, s vendégül látta finom tokaji borral a megjelenteket. Este ismét a Tokaji Ferenc
Gimnázium kollégiumának kertjében gyûlt össze a
népes vendégsereg.
Itt mutattak be két határon túli, újságformátumú
lapot, a Bécsi Naplót és a kolozsvári Helikont. A Bécsi
Naplót Deák Ernõ fõszerkesztõ és Schmidt (S. Csoma)
János képviselték. Ismertették a lap történetét, valamint szóltak azokról az – elsõsorban – anyagi nehézségekrõl, amelyekkel szinte minden a határainkon túl,
idegen környezetben megjelenõ magyar nyelvû kiadvány szembesül. A hallgatóság soraiban szétosztott
lapszámok érthetõen növelték a közönség érdeklõdését. Sokan most elõször hallották a Bécsi Napló hírét,
s amint tapasztaltam, elismerésüket fejezték ki. Hoz-

záteszem, méltán. Remélhetõleg ez a jól sikerült ismertetés majd a magyarországi elõfizetõk számát is növelni fogja. A kolozsvári Helikont Karácsonyi Zsolt fõszerkesztõ és Horváth Elõd Benjámin képviselte, felolvasással ismertetvén kiadványaikat.
A két lap bemutatkozása után Mészár Tibor borász,
az Ászok Borház igazgatója ötféle finomabbnál finomabb borral kínálta a vendégsereget, amivel nagy
mértékben hozzájárult az amúgy is kiváló hangulat növeléséhez. Kisvártatva megszólalt Demeter József hegedûje is, hogy a nótázás se maradjon el.
A harmadik és egyben utolsó nap plenáris ülésén
Ködöböcz Gábor, az egri Agria folyóirat fõszerkesztõje elnökölt. Itt Horkay Hörcher Ferenc, Karácsonyi
Zsolt és Oláh János tartott elõadást. Fekete György a
Magyar Mûvészeti Akadémia elnöke szintén üdvözölte a tanácskozás részvevõit. Zárszóként Balog Zoltán
miniszter mondott beszédet.
Végül a nap és az írótábor záróakkordjaként került
sor állófogadásra a Rákóczi Ferenc Általános Iskola
aulájában. Szentmártoni János itt adta át a 43. Tokaji
Írótábor Díját Karácsonyi Zsoltnak, a Helikon folyóirat fõszerkesztõjeként kifejtett tevékenysége, valamint költõi és irodalomtörténeti munkássága elismeréseként. Úgyszintén átadták a Nagyhordó díjakat is.
Ezeket Szörényi László irodalomtörténész, Csontos
János, Kiss Benedek költõk, illetve Vári Fábián László
költõ és mûfordító, a kárpátaljai magyar irodalom jeles képviselõje kapták. De Nagyhordó díjjal jutalmazták Sáray Lászlót is, aki a megelõzõ 42 évben volt az
Írótábor fáradhatatlan szervezõje. Õt az idén Papp Für
János váltotta, aki az idei tábor elnökeként elismerésre méltó munkát végzett, amiért – azt hiszem – köszönetet érdemel mindenki részérõl.
Mindenki elégedetten vehetett búcsút Tokajtól abban a reményben, hogy jövõre ugyanilyen sikeres, élvezetes lesz a 44. Írótábor is.
BÁNYAI TAMÁS

2015. szeptember–október

Könyvjövõ
Budapesten, az ismert irodalmi hagyományokkal rendelkezõ Hadik Kávéházban, szeptember 15-én tartották a Canon és a Magyar
Írószövetség Digitális Könyvnyomtatási Pályázata díjátadó rendezvényét.
Szalai István üzletág-igazgató a világszerte feljövõben lévõ digitális könyvnyomtatás elõnyeit
bemutatva kijelentette, hogy ennek elterjedésével megszüntethetõ lesz a kiadók és szerzõk
réme: a remittenda. Szentmártoni János, a Magyar Írószövetség elnöke vázlatosan ismertette
a nyertes könyvek szerzõit, tartalmát s kifejezte
abbéli örömét, hogy a pályázat keretében, többségében eddig ismeretlen alkotók értékes munkái juthattak nagyobb nyilvánossághoz.
A pályázatra érkezett versek, novellák, regények, meseregények, és ismeretterjesztõ mûvek
közül tízet választott ki a zsûri, a nyomdatechnikai munkafázisok eredményének szigorú bírálatával-értékelésével. A nyertes mûveket 250
példányban nyomtatták ki. A Legszebb Könyvdíjat ezúttal egy fiatal szerzõ, Békefi Dorka 10.32
címû könyve kapta. Továbbá Halász Margit: Kalandozó klasszikusok, Köves József: Ki hallgat
meg egy villamost?, Légrádi Mihály: Endorfin,
Persovits József: Vándornyomdászok Magyarországon a 16. században, Révész Béla: Vonagló
falvak, Sörös László: Bolygóutakon és csillagösvényeken..., Tóth Imre: A kert, Veress Tamás:
Vargabetû, Weiner Sennyei Tibor: Az elveszett
királyság címû mûve kerülhetett most e pályázat
útján forgalomba. Mintegy igazolni igyekezve,
hogy a kortárs irodalom példányszámainak apadása ellenére sem kell félreverni a nyomtatott
könyv jövõjének lélekharangjait az e-book-kal
folytatott versenyben.
ZS. L.

DIPLOMÁCIAI PÁLYÁN

1989-BEN ÁLLANDÓAN A HÍRADÁSOKAT FIGYELTÜK. Gyakran utaztunk Pestre tájékozódni, próbáltuk megérteni, hogy mi
történik, mi van készülõben. Éreztük, hogy az érlelõdõ
nagy változások életünkre is hatással lesznek.
AZ 1990-ES VÁLASZTÁSOK UTÁN DIPLOMÁCIAI PÁLYÁRA LÉPHETTEM. Tudni lehetett, hogy Jeszenszky Géza az MDF külügyminiszter-jelöltje, ezért felvettem vele a kapcsolatot. Régebbrõl ismertem, még egy nemzetközi konferencián találkoztunk évekkel korábban, és egy darabig tartottuk a kapcsolatot. Kíváncsi voltam, hogy mit
szól majd diplomáciai elképzeléseimhez. Telefonon
megbeszéltünk egy találkozót. A közgazdaság-tudományi egyetemen találkoztunk, ahol Jeszenszky akkoriban dolgozott. Elképzelésemet támogatta, de azt mondta, hogy a dolgot még másokkal, többek között Antall
Józseffel is megbeszéli. Néhány hét elteltével „leinformált”, minden rendben volt, a leendõ miniszterelnök
is helyeselte a dolgot, így Gézával abban állapodtunk
meg, hogy tanácsosi rangban a bécsi magyar nagykövetségen kezdem a diplomáciai munkát. Jeszenszky
azzal bocsátott útra, hogy a lehetõ leghamarabb jelentkezzem a külügyminisztérium személyzeti fõosztályán,
ezért június elsõ napjainak egyikén besétáltam leendõ munkahelyemre, a külügyminisztériumba a felvételhez szükséges procedúrák lebonyolításához. A fõosztályvezetõ eleinte nem akart fogadni, aztán mégis
leereszkedett hozzám, és úgy tett, mintha nem is értené, hogy mit keresek ott. Végül, amikor nyomatékkal
elmondtam neki, hogy kifejezetten az új külügyminiszter utasítására jelentem meg, kénytelen volt foglalkozni velem. A fõosztályvezetõ, mint késõbb megtudtam,
a minisztérium párttitkára volt.
BENNEM NEM MUNKÁLKODTAK LEBÍRHATATLAN AMBÍCIÓK, a családi hagyományok motiváltak ugyan, de feleségem
biztatása nélkül nem vállalkoztam volna egy ekkora
feladatra. Persze döntésemben az is közrejátszott,
hogy míg Svédországban elégedett voltam egyetemi
állásommal, amióta Bécsbe kerültem, új munkám nem
volt túl inspiráló, változtatni akartam az életemen,
nem volt kedvem autóápoló-szereket árulni életem
végéig. Így történt, hogy a szamárlétra néhány fokát
kihagyva egy új világba léptem.
A SZAKIRODALOM elég nagy figyelmet szentelt a rendszerváltozást megelõzõ, a változásig elvezetõ, majd az
azt követõ magyar külpolitikának. A magyar diplomácia szereplõinek ténykedését, a diplomáciai testület
szociológiai hátterét, pszichológiai arculatát azonban
homály fedi.
A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM, akárcsak a belügyminisztérium
és a honvédelmi minisztérium, a változások elõtt közvetlenül a MSZMP/MSZP irányítása alatt állt. A külügyminisztériumban a rendszerváltozás nem hozott radikális változásokat. Az események ugyanazt a folyamatosságot mutatták, mint a médiában, a tudományos
életben vagy a társadalmi intézmények bármely területén. Volt egy egészen rövid idõszak, néhány hónap,
amikor a régi rendszer emberei tényleg féltek; az elszámoltatástól, a felelõsségre vonástól vagy éppen

munkájuk elvesztésétõl. Ezt érzékletesen, az egyedi
személyes történet keretein messze túlmutatóan tanúsítja a bécsi magyar fõkonzul egy mondata. Én már a
bécsi követségen dolgoztam, és a fõkonzul azok közé
a diplomaták közé tartozott, akiket Jeszenszky külügyminiszter menesztett vagy nyugdíjaztatott. A fõkonzul,
amikor utoljára beszélgettünk – ez 1990 novemberében volt –, azt mondta: „sokkal rosszabbra számítottunk”, majd hozzátette: „vigyázzatok a talpnyalókra”.
Ez a mondat ritka élességgel mutat rá a rendszerváltozás politikai és morális ellentmondásaira.
A KOMMUNISTA MÚLT MÉLYEN BELEIVÓDOTT a magyar társadalomba, a felelõsségre vonás, az átvilágítás, egyszóval mindaz, amirõl az elmúlt évtizedekben szólt a közbeszéd, elmaradt, az érdekek és a hálózat ellenállása
oly erõs volt, hogy eleve kizárta a gyökeres változásokat. Így érthetõ, hogy az Antall- és az elsõ Orbán-kormány idején a külügyminisztérium felsõ vezetésében
és a nagykövetek között rengeteg olyan ember volt,
akik már 1990 elõtt a minisztériumban dolgoztak. Nem
volt ez másképp a kultúra vagy a média világában sem.
A KÖZVÉLEMÉNY JÓFORMÁN SEMMIT NEM TUD a külügyminisztérium és a magyar diplomácia mûködésérõl, és még
kevesebbet arról a sajátos légkörrõl, ami a minisztériumban uralkodott, amikor Jeszenszky Géza elfoglalta
bársonyszékét. Az újdonsült diplomaták, néhány tucat fõ, Antall József és Jeszenszky Géza szûkebb ismeretségi vagy baráti köre, történészek és irodalmárok
szinte elvesztek a régi apparátus tengerében, a régi
káderek óriási túlsúlyban maradtak.
A RÉGI KÜLÜGYESEK AZONBAN NEM ALKOTTAK HOMOGÉN TÖMBÖT,
és már nem a kommunista hatalomátvétel korának tipikus diplomatái voltak, mint például a Nagyváradi
Sörgyár kifutófiújából és segédmunkásából lett ENSZnagykövet és államtitkár.
AZ 1960-AS ÉVEKBEN a magyar külügyi szolgálat lassan
kezdett megszabadulni a sztálini külpolitika ideológiai kényszerzubbonyától és az igénytelenségtõl. Az
1950-es évek elején még elképzelhetetlen lett volna
olyan politikai feljegyzés, amelyben ne helyeztek volna el kötelezõ utalásokat a kizsákmányolásra, az imperialista elnyomásra stb. A régi beidegzõdések legtovább az öltözködésben és a mentalitásban maradtak
fenn. 1990-ben még mindig feltûnõ volt diplomatáink
rossz öltözködése, a nem csak színében szürke öltönyök silánysága. Ekkor még utalványra a Vörös Október ruhagyárból lehetett olcsón öltönyt szerezni. A
gyár eltûnt, de az ott gyártott öltönyöket még évekig
hordták.
A KÜLÜGYESEK KÖZÜL SOKAN IMO-SOK VOLTAK (így nevezték
a Moszkvai Nemzetközi Kapcsolatok Intézetében –
MGIMO – tanultakat), ezek közül kiemelkedett egy élcsapat, amelynek tagjai az MSZMP KB külügyi osztályáról kerültek át.
A RÉGI KÁDEREK KÖZÜL KÉTSÉGTELENÜL VOLTAK, akik a polgári kormányokhoz lojális diplomatáik lettek, de a hangadók, akik „számítottak”, Horn Gyula és Kovács László alatt futottak be, és alig leplezték megvetésüket az

újdonsült diplomatákkal szemben, magukat profiknak
tartották, szakembereknek. Velük az volt a tapasztalatom, hogy valóban megvolt bennük a szakértelem,
amelynek jelentõségét azonban eltúlozták. Akár hányszor beszélgettem velük, mindig az volt az érzésem,
hogy nem õszinték.
EZEK A DIPLOMATÁK AZT HANGOZTATTÁK, hogy a rendszerváltozás után méltatlanul mellõzték õket, ami egyébként nem volt igaz. Meggyõzõdésük szerint diplomáciailag õk készítették elõ a magyar külpolitika nyugati
fordulatát, ami bizonyos megszorításokkal igaz is volt.
Sokukból azonban hiányzott a nemzeti elkötelezettség.
Az 1980-as években, amikor a magyar diplomácia
mozgástere megnõtt, ügyesen lavíroztak, és alkalmazkodtak az adott helyzethez. Etoszuk a mindennél
elõbbre való, fetisizált szakértelem volt. Ezekre a kollégákra tökéletesen ráillenek Bánffy Miklós egykori
külügyminiszter szavai, amelyekkel emlékirataiban
jellemezte a két világháború közötti külügyminisztérium régi k.u.k.-diplomatáit, élükön Kánya Kálmánnal,
aki „kitûnõ, de éppen olyan jó volna, ha nem Magyarország, de mondjuk Japán külügyére volna”.
1990-BEN, RÖGTÖN A PARLAMENTI VÁLASZTÁSOK UTÁN, de még
az új kormány megalakulása elõtt a külügyminisztériumban állomásgyûlést tartottak. Itt mindenkinek felajánlották, hogy ha igénye van rá, káderlapját belátása szerint lehet retusálni, például azért, hogy ki ne
derüljön valakinek a munkásõri múltja. Ilyen körülmények között nem lehet azon csodálkozni, hogy 1990
után a magyar külügyminisztériumban a bizalmatlanság légköre uralkodott, ami nagy károkat okozott diplomáciánknak. A felelõsség ezért egyértelmûen a régi
rendszert terheli, hiába állítják régi külügyesek, hogy
a rendszerváltozáskor a minisztériumban megjelent
MDF-„komisszárok” olyan légkört teremtettek, ami
utoljára a Rákosi-korszakban volt (lásd Kázmér Zsigmond: Excellencián innen és túl).
A HELYZET CSAK NAGYON LASSAN VÁLTOZOTT. A második Orbán-kormány idején a minisztérium felsõ vezetésében,
beleértve a fõosztályvezetõi szintet, már alig akadt régi
ember, a nagykövetek körében viszont még bõven.
2011-ben, tehát a változások 21. évében még mindig
a kommunista múlt kísértette a külügyminisztériumot.
Ekkor egy vizsgálat beazonosított hét egykori szigorúan titkos elhárítótisztet (szt-tisztet), akiket azonnal
elbocsátottak. Tegyük rögtön hozzá, csak hetet – valószínûleg több volt. Ez megint a rendszerváltozás felemásságára vezethetõ vissza. Szinte hihetetlen, hogy
1990 és 2006 között vígan leselejtezték és megsemmisítették az szt-tisztekkel kapcsolatos anyagok 70 százalékát. Mindez egy bizonyos Császár Józsefné vezetésével történt, egy olyan személyével tehát, aki a pártállami diktatúrában évtizedeken keresztül a belügy
személyzeti osztályának volt a vezetõje.
NÉHÁNY MONDAT EREJÉIG említést kell tennem az 1980–
90-es évek külügyi elitjéhez tartozó diplomaták romboló tevékenységérõl. Számos esetrõl van tudomásom,
mikor ezek a diplomaták tudatosan szabotálták a pol-

gári kormányok külpolitikáját. „Saját véleményként”
elhintették, hogy az Antall- és késõbb az Orbán-kormány nacionalizmusa konfliktusokat gerjeszthet Magyarország és szomszédjai között. Ezzel párhuzamosan a balliberálisnak mondott budapesti értelmiség
más hangsúlyokkal, de nagyjából ugyan ezt mondta a
Budapestre akkreditált diplomatáknak, illetve ezt közvetítette a nyugati média felé.
A RENDSZERVÁLTOZÁST KÖZVETLENÜL MEGELÕZÕ ÉVEKBEN, de még
1989 nyarán is a külügyminisztérium vezetõi meg voltak arról gyõzõdve, hogy a Nyugat a stabilitás és a status quo fenntartása érdekében igazából nem óhajtja a
rendszerváltozást, nem kérdõjelezi meg az MSZMP
vezetõ szerepét. Ezt állapította meg például Szokai
Imre, aki akkor az MSZMP KB külügyi osztályának helyettes vezetõje volt, a pártvezetésnek készített munkaanyagban. Szokai késõbb, a külügyminisztérium
helyettes államtitkáraként azok közé tartozott, akik az
antalli külpolitika lejáratásán fáradoztak.
A RÉGI KÜLÜGYI GÁRDA EGYES TAGJAINAK szabotázstevékenységét nehéz dokumentálni, ami következik az alkalmazott módszerekbõl. Saját pályafutásom során azonban
erre számos közvetett bizonyitékot gyûjtöttem. Valamikor 1991-ben megkértek, hogy szervezzem meg
Entz Géza államtitkárnak, a Határon Túli Magyarok
Hivatala elnökének ausztriai látogatását. A programban szerepelt egy látogatás az osztrák külügyminisztériumba, ahol Entz találkozott az emberi és kisebbségi jogok kérdését felügyelõ Türk nagykövettel. A tárgyalás után Türk félrevont azzal, hogy valamit szeretne közölni velem. Elmondta, hogy a közelmúltban
Ausztria ENSZ-nagykövete volt. Nem emlékszem már,
melyik a kisebbségi kérdéssel foglalkozó albizottságot
említette, de az volt a lényeg, hogy az ülés elõtt néhány nagykövet, a dán, a magyar, az osztrák és a német a napirenddel kapcsolatban egyeztetett, sõt néha
a felszólalások idõzítésérõl és tartalmáról is megegyeztek. Türk elmondása szerint a magyar nagykövettel
szokásos módon egyeztettek és megegyeztek. Ezek
után a kollégák legnagyobb meglepetésére a magyar
diplomata felszólalásában homlokegyenest mást mondott, alapvetõen egy provokatív, „nacionalista” felszólalást tett. Ha jóindulatúan értelmezzük az esetet, azt
mondhatjuk, hogy az antalli nemzetpolitikának megfelelni akaró diplomata túlbuzgóságáról van szó.
MEGEMLÍTEK EGY ENNÉL SOKKAL EGYÉRTELMÛBB ESETET, ami
röviddel az után történt, hogy kineveztek az Európa
Tanács melletti állandó képviselõnek. Az esetrõl való
megemlékezés a jövõ történészei számára adalék a
rendszerváltozás éveinek magyar diplomácia történetéhez, még akkor is, ha az emlékirat mindig megbízhatatlan forrásnak számított. Új posztomon eleinte nehezen tájékozódtam, alig ismertem ki magam a bilaterális diplomáciától nagyon különbözõ multilaterális
közegben. Amúgy is akkor még csekély diplomáciai
tapasztalattal rendelkeztem. Számunkra fontos napirendi pont volt a miniszteri bizottság ülésén, az Európa új ifjúsági központja leendõ székhelyérõl.
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Szent István-díj Kiss Melittának
Õszinte elismeréssel és köszönettel tartoznak
az Államalapító Szent István Érdemrend és Díj
Kuratóriumának ez évi döntéséért azok, akik Kiss
Melitta életútját, sorsát ismerik, vele emberi és
munkakapcsolatban álltak. Melittát 2003 elején
ismertem meg a Magyar Örökség-díj Bizottságban. Akkor vette át a stafétát elõdjétõl. Azóta immár tizenhárom esztendeje -- a Magyar Örökség és Európa Egyesület, s a Bizottság titkáraként, Kiss Melitta a negyedévenként tartott Magyar Örökség-díjátadó ünnepségek lelke; szorgos elõkészítõ-szervezõje. A honi civil társadalom immár legjelentõsebb kitüntetésének értékét a kitüntetett személyek és közösségek, intézmények adják. A Magyar Örökség kitüntetõ cím,
amely nemzetünk korábban mellõzött, kiemelkedõ alkotóinak, személyiségeinek erkölcsi elismerése, csak az ún. Ezüstkönyvben regisztrált, beérkezett állampolgári javaslatok alapján ítélhetõ oda.
Fölmérhetetlen ügyintézõi és lebonyolítói munkával jár a döntések elõkészítése, amelyet Melitta jórészt társadalmi munkában, egyedül látott,
lát el - hiányos feltételek közepette -, gyakorlatilag hibátlanul. A bizottsági ülések, majd a díjátadó ünnepségek szervezési és pénzügyi feladatainak zöme a titkárra hárul, aki nem vágyódik a
pódiumra. A “Magyarság Láthatatlan Szellemi
Múzeumának” csöndes õre akar maradni. Az
ARANYKÖNYV-ben bejegyzettek zömét megismerte, sorsukat figyelemmel kíséri. Egy 2013-ban
hozzám írt levelében így vallott errõl: “megkértem
/Juhász/ Juditot, hogy a köszöneteknél ne ejtse ki a
nevemet, mert nem akarok “kiállni”. Született szürke eminenciás vagyok... Megfogadtam nagyapám
szavát: “sose törekedj az elsõ sorba, de mindig ott
légy a másodikban.” Egy világhírû - bár itthon alig
ismert - Nobel-díjra többször is javasolt agykutató

mellett dolgoztam egészen mostanáig, 38 éven át. 8
éven keresztül úgy töltött Amerikában évente fél évet
Palkovits prof., hogy naprakész volt itthoni dolgaival, a kintrõl küldözgetett pályázatokat úgy nyerte
meg, hogy nem is látta, mit adok be. Rajta kívül tudtommal senki nem tudott ilyen távolságból hazai
kutatócsoportot vezetni, s akkor még nem volt fax,
internet, e-mail, csak a heti egy telefon és posta.”
Az 1947. október 12-én Somogyban, Kisberkiben született Kiss Melitta természetes intelligenciáját, tudását - a budapesti Szent László
Gimnáziumi érettségi után- informatikai szaktanfolyamokon, és munkahelyein, a Péterfy Sándor utcai kórházban, a Mûszaki Egyetem Továbbképzõ intézetében, a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Anatómiai Intézetében fejlesztette, gyarapította.
Sokrétû, alapos elõkészítõ-szervezõ és szakmai
munkáját odaadó hûséggel, megbízhatóan végezte mindenütt. Helytállt, nemcsak a Magyar Örökség-díj Bizottságában, a munkahelyén, az említett Palkovits Miklós professzor asszisztenseként,
de korábban is, amikor pl. Czeizel Endre néhány
könyvét szerkesztette, gépelte, kiadásra elõkészítette. Eredményeket ért el térképeivel is. “A Székelyföld gyógyvizei és borvízforrásai” 2003-ban
a “Szép Magyar Térkép” elismerésben részesült.
Neki köszönhetõ pl. a Házsongárdi és a Kerepesi temetõ térképe, a Csíksomlyói zarándoktérkép és a “Magyar Örökség a Farkasréti temetõben” c. hasznos kalauz. A teremtõ szolgálat, a
keresztény szolidaritás, a cselekvõ szeretet hatotta át életének általam ismert másfél évtizedét
is. Ezért bántott váratlan elbocsátása 2013-ban
az említett egyetemi intézetbõl, amirõl idézett
levelében csak ennyit írt: “ Az állásom elvesztése
miatt befejeztem a csángó programot (10 évig ta-

níttattam a fiúkat, legtovább Krisztiánt), nincs
több erdélyi, csángóföldi, kárpátaljai út (az utóbbi amúgy is kiesne, mert ahhoz útlevél kell, az meg
nincs). Még nem tudom, hol fogok lakni júliustól, ill. hogy tudom-e folytatni a díjátadások szervezését.” Magam is – egykori köztisztviselõként,
hajdani hivatalvezetõként – állítom: Kiss Melitta sokrétû, áldozatos közszolgálata különleges teljesítmény. A térség elsõ autonóm civil
szervezete - az 1980 óta mûködõ Bethlen Gábor Alapítvány -, 2013-ban Teleki Pál érdeméremmel jutalmazta nemzetszolgálatát.
Ami pedig a “csángó programot” illeti, abba
Melittát Böjte Csaba atya magával ragadó gyermekmentõ-nevelõ hivatása vonzotta. Tagja lett a
Dévai Szent Ferenc Alapítványnak. A szovátai
Gyermekmentõ intézménybõl 2002-2004 között
három székelyföldi testvér (a kibédi Orbán Ernõ,
Mária és Kinga) támogatását vállalta keresztszülõi minõségben. 2004-tõl három moldvai csángó
(pusztinai) testvér: /Kovács Krisztián (sz. 1991),
Kovács Gábor (sz. 1993), Kovács György (sz.
1996) / rendszeres segélyezésével, magyarországi taníttatásával folytatta önkéntes nevelõanyai
küldetését. Az õ jóvoltából tanulhatott a kárpátaljai Bacsi János (1988, Visk) is a Zeneakadémia
klasszikus zongora szakán. Neki köszönhetõ,
hogy tíz éven át nevelt fia, Kovács Krisztián júniusban a Zeneakadémián diplomát szerzett. Kiss
Melitta - Isten segítségével-, szeretettel pótolta
az érzelmi ûrt, amit ifjú anyaként, holtan született kislányának hiánya teremtett számára. Sorolhatnám még hosszan érdemeit, ám e helyett
befejezésül Szent Pált idézem:”...ne a láthatókra
nézzünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók
ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók”
(2 Kor 4:18).
BAKOS ISTVÁN

Arról kellett dönteni, hogy Budapest vagy Pozsony
legyen-e a székhely. A mellettem ülõ beosztott diplomatám, Z. egyszercsak azt súgta: „Nagykövet úr, kérjél szót, és mondd azt, hogy Magyarország nem tart
igényt a központra.” Szót kértem, de pont az ellenkezõjét mondtam. Jól megjegyeztem magamnak ezt az
esetet, nem gyanítva, hogy néhány héttel késõbb a szabotázsnak egy sokkal súlyosabb megnyilvánulásával
szembesülök majd. A titkárság egyik vezetõje, akivel
idõközben összebarátkoztam felhívta figyelmemet Z.
tevékenységére. Kiderült, hogy a jóember azt terjeszti,
hogy a magyar követség „burkolt revizionista politikát
folytat”. Rögtön bementem az irodámba és megfogalmaztam egy Jeszenszky Gézának címzett táviratot.
Amennyiben – írtam – Z.-t három napon belül nem rendelik haza, lemondok nagyköveti posztromról. Hazarendelték. Z. viselkedése kimerítette a hazaárulás fogalmát.
Hány ilyen eset volt a külügyminisztériumban minden
következmény nélkül! Némi keserûséggel állapítom
meg, hogy pont a jobboldali sajtó mennyire felkapta és
ajnározta ezt a sötét alakot, amikor aranykincseivel a
nyilvánosság elé lépett és létrehozott egy múzeumot.
Saját állítása szerint õ diplomataként Vietnámban gyûjtögette az aranyat. Ez azonban kevéssé hihetõ.
A NYUGAT ÓVATOS POLITIKÁJA, a stabilitás bármi áron történõ megõrzésének szándéka, 1989 – akárcsak 2011-ben
az „arab tavaszhoz” való kezdeti viszonyuláskor – ezeket a nyugati politikusokat fogékonnyá tette minden
olyan érv iránt, ami vélekedésüket alátámasztotta. Sokan elhitték az új MDF-vezetésrõl, és késõbb Orbán Viktorról és a Fideszrõl terjesztett állításokat, amelyekkel
ezeket a pártokat igyekezett összemosni a szélsõjobboldallal, megvádolni agresszív nacionalizmussal stb.
ELSÕ KÜLSZOLGÁLATOM A BÉCSI MAGYAR NAGYKÖVETSÉGRE SZÓLÍTOTT, ahol 1990. szeptember 1-jétõl 1992-ben bekövetkezett nagyköveti kinevezésemig tanácsosként szolgáltam. A diplomáciai pályafutás nagy változást hozott az
életünkben. A legszembetûnõbb az volt, hogy hirtelen
rengeteg új barát és ismerõs akadt, sokszor olyan személyek, akik korábban semmibe vettek, rájöttek, hogy
barátaim. Emlékezetes marad az elsõ munkanap. Egy
verõfényes szeptemberi napon biciklimmel behajtottam a követségre, hogy elfoglaljam új munkahelyemet.
A biciklit a követségi épület falához készültem támasztani, mikor odalépett egy figura, és nem túl udvariasan elküldött azzal, hogy ez a magyar nagykövetség.
Bemutatkoztam, amire a strázsa annyira elképedt,
hogy eleinte szóhoz sem jutott, majd hajlongva bekísért az épületbe. Az elsõ hetekben a követségen én
voltam az egyetlen új diplomata. Sok mindent nem
értettem, és csak lassan kezdtem rájönni egy láthatatlan hálózat létezésére. A rendszerváltozásról sokan és
sokat írtak. Ma a legtöbben azt mondják, hogy nem is
volt igazi rendszerváltozás. Nem érdemes a szavakon
lovagolni, akárhogy nevezzük, 1990-ben bekövetkezett egy történelmi változás. A magyar rendszerváltást
is ebben a megközelítésben lehet értelmezni. A múlttal lehetetlen csak úgy szakítani, a változások csak
nagyon hosszú évtizedek után következhetnek be. A
második Orbán-kormány politikája szerintem ebbõl a
felismerésbõl indul ki.

DIPLOMÁCIAI PÁLYAFUTÁSOM KEZDETE idõben egybeesett a
Kelet-Európából kiinduló történelmi változásokkal.
Nyugati diplomatakörökben nagy „népszerûségnek”
örvendtem, mint új, nem karrierdiplomata. Bécsben
ennek híre nem tudom hogyan, de nagyon gyorsan
elterjedt. Még 1990 õszén meghívott ebédre a német
elsõ beosztott. A desszertnél tartottunk, amikor
egyszercsak kijelentette, hogy õ nem diplomata, hanem rezidens. Én nyugodtan ettem tovább a Sachertortát, õ meg váratlanul megkérdezte, tudom-e, hogy
a Stasi 5 milliárd márkát tart a Magyar Nemzeti Bankban. „Honnan tudnám?” – válaszoltam. „Csak úgy
mondtam” – így õ. Világos volt számomra, hogy a német diplomata engem választott, hogy az információt az új kormánnyal közöljem. Nem telefontémáról
volt szó. Rejtjeltávirat használata viszont nem volt
járható út, mert a Bem téren az összes rejtjelzõ a régi
rendszerhez kötõdött, és elõttem nem volt titok, hogy
Horn Gyula, mint a parlament külügyi bizottságának
az elnöke elõbb lát bizonyos táviratokat, mint maga
a külügyminiszter. Ezért úgy döntöttem, hogy autóba ülök és hazamegyek tájékoztatni Jeszenszky Gézát, valamint a jegybank elnökét, Bod Péter Ákost.
Elmondtam nekik a hallottakat. Úgy néztek rám,
mintha marslakó lennék.
Akkor kezdtem megérteni, hogy a rendszerváltozás egyik alapvetõ velejárója a hatalomátmentés volt.
A hálózat uralta a gazdaságot, a pénzvilágot, a médiát stb. A bécsi magyar nagykövetségen a hálózat
konkrétan többek között azokból az emberekbõl állt,
akiket beosztottak a követségi ügyeletre: IBUSZ,
Collegium Hungaricum, kereskedelmi kirendeltség és
természetesen a követség emberei. Túlságosan kíváncsi voltam. Miután kiderítettem, hogy a Collegium
Hungaricum gondnoka egy volt keletnémet állampolgár, a hálózat egy újságcikk megjelentetésével figyelmeztetett. A Kacsa nevû bulvárlapban A (kék)vérszopó nagykövet címmel cikk jelent meg, amelyben
megvádoltak azzal, hogy elhanyagolom, sõt ellenségesen viselkedem a Bécsi Magyar Munkás Egylettel,
amelynek székhelye – hogy, hogy nem – a Collegium
Hungaricumban volt. Ez volt az egyetlen ausztriai magyar szervezet, amely élvezte a pártállam támogatását. Több dolgom nem volt a Stasi-pénzekkel, de azért
érdeklõdve olvastam az ezzel kapcsolatos fel-felbukkanó híreket. Az évek során folyamatosan érkeztek német delegációk a pénz felkutatásának szándékával, sõt
2003-ban maga Schröder kancellár is egy félnapos villámlátogatást tett Budapesten, de soha nem jártak sikerrel. Tudni lehet, hogy a magyar pénzügyminisztérium és a jegybank is akadályozta ezt a munkát, mindenesetre ezt állította az a német parlamenti bizottság, amely az egykori NDK-ból elsíbolt Stasi-pénzek
nyomait kutatta. Tudni lehet még, hogy az MNB egykori leánybankja, a CW is érintett volt. Gecsényi Lajos, az Országos Levéltár fõigazgatója még a 2000-es
évek elején mesélte nekem, hogy az egyik pénzt keresõ német delegációt az MNB a levéltárba irányította,
ahol természetesen semmit nem találtak.
AUSZTRIAI DIPLOMATAÉLETEMNEK VOLT NÉHÁNY MULATSÁGOS ESEMÉNYE. Mindennap biciklivel jártam be dolgozni. Vala-

melyik õszi napon, még 1990-ben, mint rendesen, biciklivel érkeztem a Bank gasséba. Ugyanabban a pillanatban érkezett a követség követtanácsosi rangban
lévõ elsõ beosztottja, azzal a hivatali Mercedes-szel,
amit példátlan módon kiharcolt magának. G. kisgazda volt. Új pályafutását Torgyánnak köszönhette, aki
ugyan nem tudta megszerezni Antall József beleegyezését, hogy a kisgazdák is állíthassanak nagykövetet,
de a bécsi elsõ beosztotti posztot sikerült megszerezniük. G. kiszállt a gépkocsiból, majd rám förmedt, hogy
magyar diplomataként szégyelljem magam, amiért biciklivel járok dolgozni. Erre azt válaszoltam neki, hogy
sétáljon be a Ballhaus Platzra, hiszen csak pár száz
méterre van, ott keresse meg Arthur Schuschnigg protokollfõnök barátomat, és érdeklõdjön nála a diplomáciai szokásokról. Én csak annyit tudok, tettem hozzá, hogy amikor Schuschnigg elsõ beosztott volt Bonnban, még bálba is biciklivel járt, frakkban. Ugyanez a
jóember „feljelentett” Katona Tamás politikai államtitkárnál – aki az elsõ Orbán-kormány idején varsói
nagykövet lett – azzal, hogy a kommunisták a külügyminisztériumban tõlem kapnak információkat. Ezen Jeszenszky Gézával jót nevettünk.
A MINISZTER KÉRÉSÉRE NEKEM AZ VOLT A FELADATOM, hogy építsem ki a kapcsolatokat a magyar emigrációval. Ennek
egyik következménye lett, hogy 1991-ben, több mint
50 év szünet után a Szent István Egylet újra a követségen tartotta meg a hagyományos magyar bált.
MEGISMERKEDTEM A BÉCSI MAGYAR TÁRSASÁGGAL, amelyik talán az enyém is lett volna, ha másképp alakul az életem, de amelyik soha nem lesz az enyém, talán azért
sem, mert nem vagyok társasági ember. Tudok megnyerõ lenni, néha szellemes is, és ez kell is a diplomáciai életben, de az én világom a könyvek világa, na meg
a focié. Mindenesetre sok érdekes emberrel találkoztam, sok megdöbbentõ emberi sorsról szereztem tudomást. Szécsen Miklós gróf, akinek szüleit agyonlõtték az oroszok, Zichy Antal, aki önmagát tréfásan mindig „pektinõr”-nek mondta, tekintettel foglalkozására.
Dán cégeket képviselt és pektineket, gyümölcszselésítõket forgalmazott. Meg kell emlékeznem berenczei
Kovácsról, egy igazi úriemberrõl. Birtokában volt egy
18. századi Perényi-portré. Mesélte, hogy a
Walterskirchen család wolfsthali kastélyában lógott a
falon, de a tulajdonosnak nem kellett, és elárverezte,
így jutott hozzá. A portré feltehetõleg akkor került a
kastélyba, amikor valamikor a 18. században egy
Perényi feleségül vett egy Walterskirchen grófnõt. A
portré érdekessége volt, hogy az arcképen, a torkánál
volt egy kis lyuk. Ennek az a története, hogy amikor
Kelet-Ausztria szovjet katonai körzet volt egészen az
1955-ös államszerzõdésig, az orosz tisztek azzal szórakoztak, hogy az arcképekre revolverrel rálõttek.
Berenczei Kovács aztán nekem ajándékozta a portrét.
WOLFSTAHLNAK (FARKASFALVA) VAN MÉG EGY MAGYAR VONATKOZÁSA. Amikor II. József halálát követõen ünnepélyes menetben visszavitték Magyarországra a koronát, miután
átkeltek a Dunán, a díszkíséret a ládával, amelyben a
Szent Koronát, az országalmáját, Szent István kardját
és palástját hozták, megindult Farkasfalvára. Ott a Kurír korabeli tudósítása szerint „Perényi Esztergomi Ka-

Zsirai László

Korrajz

A rakodópart alsó kövén ülni,
sajnos, sem kedvem, sem idõm.
Múltam sincs már és jelenem sincs,
csak álnokul áltató jövõm,
hiszen a költõk szobrát
a madarak ugyanúgy lepiszkítják,
mint a politikusokét meg a tudósokét.
Ki verset olvas, ma egyre ritkább.
Az emberek keresnek inkább
egy bizalmas zsokét,
s elég nekik,
hogy a szerencse titkát
remélhetik.
Lelki boldogság? Ugyan! Csak legyintenek.
Luxusvilla, autó, aranyat virágzó telek,
s örvénybe merülõ tekintetek.

nonok Úr, fontos Magyar Beszédet mondott, melly a’ Sz.
Koronához, annak Õrzõihez, és a’ jelen lévõ Rendekhez
volt intézve”. Onnan a három hatlovas üveghintót a lovasság kivont karddal kísérte. „Az esküdtek kifogták a
lovakat, és maguk húzták föl a kocsikat a köpcsényi várkastélyba.” Február 18-án érkezett meg a korona Pozsonyba, a fõvárosba. Ez a Perényi Imre kanonok egyébként rövid ideig a Pázmány Péter által Bécsben alapított Pázmaneum papnevelde kormányzója volt.
BÉCSI ÉVEIM ALATT SZOROS BARÁTSÁGOT KÖTÖTTEM Szendey
Bélával és feleségével, Bárczay Ágnessel. Néhány éve
megvásárolták saját abaújkéri kastélyukat és gyönyörûen felújították. De ugyanígy említhetem Károlyi Erzsébetet, aki férjével, Károlyi Lászlóval csodákat mûvelt a fóti kastéllyal, miután visszaköltöztek Magyarországra. Külön kell szólnom a régiekrõl, azokról a magyar arisztokratákról, akiknek ifjúkora a két világháború közötti idõre esik. Ezekben az emberekben volt
valami utolérhetetlen kedvesség, természetesség és
nagyvonalúság. Ilyen volt Zichy Henrik gróf, aki családjával a ausztriai színhorvát Nikitch (Füles) faluban,
egy romantikus kastélyban lakott. A család tagjai egyformán tökéletesen beszéltek magyarul, horvátul és
németül. Henrik már nem él, fia szorult helyzetében
kénytelen volt eladni a kastélyt, amelynek csodálatos
kertje helyén ma golfpálya éktelenkedik. Meg kell
emlékeznem egy mulatságos esetrõl. Festetics Antal
gróf a göttingeni egyetem neves zoológusa volt, kerek
születésnapot ünnepelt három álló napig. Elsõ nap este
valami érdekes muri készült. Az öltözködésrõl a meghívón az szerepelt, hogy „a Denevér modorában”. Erre
én elmentem Károlyi Márta grófnéhoz – született
Sennyei –, hogy kölcsön kérjem a férje díszmagyarját.
Márta néni szívesen kölcsön adta. Nem éppen rám
öntötték, de azért nem állt rosszul. Este megjelentünk
Máriával. Amikor a terembe léptünk, az emberek elhallgattak és mind engem bámultak. A férfiakon kivétel nélkül szmoking volt. Akkora feltûnést keltettem,
hogy életemben elõször a televízióban is szerepeltem.
BÉCSBEN TERMÉSZETESEN ÚJRA FELVETTEM A KAPCSOLATOT AZ OSZTRÁK ROKONSÁGGAL. A Salm család az egyik legõsibb família
Ausztriában. Altgraf rangjuk magyarra lefordíthatatlan, de szó szerint „õsgróf”-ot jelent. Ilyen rangot kizárólag a Salmok viselnek.
Fejezet a szerzõ Nagyszõlõstõl Rabatig. Utazás a határok
mentén és egy diplomata múltjában címû könyvébõl. Méry
Ratio, 2015.

London és Zürich után új iskola Bécsben a CEAS
Galfschool módszerrel egyéni képességekre épít
angol és svájci felsõfokú szak- és fõiskolai
képzést nyújt angol és német nyelven.
Az Európai iskolahálózat lehetõséget nyújt
a képzésre, az interneten keresztül is, bármely
nemzetiségû hallgatónak a világ bármely pontján.
Elérhetõségünk: Central-European Institution
of English and American Studies
H-1149 Budapest, Pósa Lajos utca 3.
Web: www.ceasinst.co.uk Email: info@ceasint.co.uk
Tel: +36-1/794-4506 vagy +36-70-943-93-97 ++
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Ímél és szpré között is van hely(esírás)
„Nem a nyelvünk romlik, hanem az igényességünk, ami a nyelvhasználaton keresztül válik láthatóvá.” Amit Prószéky Gábor a „Heti Válasz”-nak olyan
finoman fogalmazott meg, leegyszerûsítve annyit jelent hogy: Jó a magyar nyelv, de rosszul használjuk.
Prószéky Gábor a Magyar Tudományos Akadémia
Magyar Nyelvi Osztályközi Állandó Bizottságának elnökeként tizenkét évi munkát szervezett, hogy a napokban meg tudjon jelenni a magyar helyesírás szabályainak 12. kiadása. Ezt az Akadémiai Kiadó pénzelte, amelynek tulajdonosa 26 százalékban az MTA,
74 százalékban a holland Wolters Kluwer társaság.
Ez annyiból fontos, hogy nem állami kiadvány.
A 12. kiadás 30 évvel az elõzõ után jelent meg.
Hogy 1984 óta mi minden változott a világban – mindenki el tudja képzelni: személyes számológép, mobiltelefon, rendszerváltás, internet...
A magyar nyelvû újságok, magazinok terjedelmes
cikkekben foglalkoztak az új szabályokkal. A „Magyar
Nemzet” öt kérdést is feltett a kötetet bemutató nyelvészeknek. Érdemes ezeket és a válaszokat szó szerint idézni:
Nagyon jó, hogy végre megszabadulunk az
UEFA-bajnokok ligája és a férfivízilabda-világbajnokság típusú írásmódoktól a sportújságírásban
bevett formulák (UEFA Bajnokok Ligája, férfi vízilabda-világbajnokság) javára, de nem érezték-e
úgy a munka során, hogy a brutális szaknyelvi
autonómia túlzó?
Keszler Borbála: Ami a szaknyelvi szavakat illeti,
ott nagyon sok haladás történt. A tizenegyes kiadás
óta nagyon sok szaknyelvi szótár jelent meg. Amikor a szakszótárak készültek, akkor minden alkalommal a szakszótárak készítõivel konzultálva próbáltuk egységesíteni a szakszavak és egyéb szavak írásmódját. Sok idõ telt el azóta, fejlõdött a tudomány
is, keletkeztek olyan kifejezések, amelyeket nem is
tudtunk összeszedni. Ezért is tettünk ilyen megjegyzéseket a könyvbe, hogy „néha”, „lehet”. Megmondom õszintén, hogy mivel van még nagy problémám:
hogy néhány helyen az elkerülést alkalmaztuk, például az állat- és növényneveknél. Kimondottan kihagytunk ilyeneket, hogy sárgarigó és fekete rigó,
mert a gyerek számára mind a kettõ jelzõs szerkezet, az állattanosok viszont a sárgarigót egybeírják,
a fekete rigót külön, mivelhogy a sárgarigó nem is
rigó. A növénytanosok a lilaakácot egybeírják, a fehér akácot külön, mert utóbbi akác, elõbbi nem. Ez
probléma, szégyelljük, de nem akasztottuk a tanárok és a diákok nyakába.
Nem tartják-e a közoktatásban folyó nyelvtantanítás csõdjének, hogy ennyi változat és írásmód
terjedt el egyes szavakból vagy például a keltezés
írásmódjából?
Sipos Imre: Nem látok szoros összefüggést.
Mi lesz a következménye annak, hogy ennyiféle
helyes írásmód lesz? Nem jönnek létre ezerféle torzszülött szóalakok, amelyeket a konzekvencia miatt majd hamarosan szintén engedni kell?
Prószéky Gábor: Szellemében új a szabályzat.
Miért reagál egy-egy nyilvánvaló változásra ilyen
nehézkesen a nyelv – pl.: árbóc, búra?
Keszler Borbála: Azért reagáltunk ilyen lassan,
mert volt egy ilyen belsõ szabály, hogy ha valaminek az írása megváltozik, akkor az már új kiadást tesz
szükségessé. Ha meg új kiadás, akkor sok minden
mást is meg kell változtatni. Meg kellett várni a tizenkettedik kiadást, hogy változtathassunk.
Mi lesz a számítógépes helyesírás-ellenõrzõ programokkal? Mikor és hogyan állhatnak át ezek?
Prószéky Gábor: Nincs olyan változás, amit ne lehetne algoritmizálni, de erre nincs ráhatásunk.
És mire van? Hááááááát...
Az erdélyi „Szabadság” cikkírójának az „Édes, ékes
apanyelvünk“ címû humoreszk jutott eszébe: „Egyes
számban kõ a kõ, többes számban kövek / nõnek nõk
a többese, helytelen a növek./Többesben a tõ nem tõk,
szabatosan tövek,/ amint hogy a csõ nem csõk, magyar földön csövek”. És Õ is inkább kérdezett, méghozzá Fazakas Emese nyelvészt, a Babes–Bolyai Tudományegyetem (BBTE) Bölcsésztudományi Karának
dékánhelyettesét. Sajnos, a válasz nem túl sokatmondó, mert csak felsorolja a szerzõk tevékenységét.
Dehát akkor mi az új. Példa van elég, tessék: Eddig azt kellett (volna) írni, hogy „dühvel“, ezentúl
„elfogadható a dühhel alak is“. Ha valaki eddig csak
„kacsingatott“, a jövõben „kacsintgathat“ is. „Ésszerû“ nem lesz többé „észszerû“, egy bizonyos mozi
vagy étterem Mozi vagy Étterem lesz. És ha barátom
hibázik, a hibát megtalálom Pali-nál, nem Palinál.
Persze ezzel nem merül ki a változások listája. Az
Origo nevû online-médium így foglalt össze néhány
fontos szabályt:
• Az ingadozó kiejtésû h végû szavak -val, -vel és vá, -vé ragos alakjait ezentúl kétféleképpen lehet írni.
• Nem kötelezõ az elseje, elsejei szóalakok számjegyes írásakor a j-t kiírni.
• Megengedõbb a szabályzat a három szóból álló, hat
szótagnál hosszabb szavak kötõjelezésével és a bizottságok, rendezvények nevének írásával kapcsolatban is.

• Nem változott az a szabály, amely szerint a toldalékolás következtében egymás mellé kerülõ három azonos mássalhangzó kettõzött betûre egyszerûsödik (például orral), tulajdonnevek esetében
azonban már nem lesz érvényesíthetõ (Mariann-nal,
Tallinn-nak).
Prószéky Gábor szerint a szókincs bõvülése és az
élõ nyelv egy változatának az írott nyelvben való
megjelenése miatt nem kevesebb mint nyolcezer új
szót vettek fel. „Nem a szabályrendszer változott,
hanem rengeteg olyan új szó van, amelyek kapcsán
egyes szabályoknak a súlya felerõsödik, például az
idegen szavak írásában”, mondta az „InfoRádió”nak. Az utóbbi idõben ugyanis „megjelent az élõ
nyelvnek egy írott változata, ami nem azonos az eddigi írott nyelvvel. Ez egy leegyszerûsített, gyorsított
nyelv.” Annyira leegyszerûsített, hogy a mindenki
által ismert spray mostantól szpré is lehet. (Csak a
biztonság kedvéért leírjuk: Nem a Spree nevû berlini folyóról van szó.) Prószéky felhívta a figyelmet
az okostelefonon elérhetõ helyesírási programokra,
hogy figyelmeztessen: „A helyesírási programoknak
inkább az a feladatuk, hogy aláhúzzanak minden
olyat, ahol õk gyanakszanak, és én, az okos, a helyes
ismerettel rendelkezõ felhasználó eldöntöm, hogy
valóban van-e probléma.”
Demeter Zsuzsa az „Erdélyi Napló”-ban pontosan
rámutat a problémákra: „Régóta mondják, ideje lecserélni a Magyar helyesírás szabályainak 11. kiadását, az elmúlt húsz évben sokat változott a világ,
rengeteg olyan szó került be a magyar nyelvbe, amelyeknek helyesírása – szabály hiányában – igencsak
ingadozott. Magyarán mindenki úgy írta, ahogy jólesett.“ Nemcsak e-mail, email és ímél között lehetett eddig választani (sokak idegeit az ímél nem kíméli) – „számtalanszor találkozunk olyan esetekkel,
amelyek szerint az emberek többsége fittyet hány a
Magyar Tudományos Akadémia szabályaira, s csak
azért is azt írja, hogy nyitvatartás (még akkor is, ha
a Word automatikusan kijavítja az egybeírt alakot).“
Demeter Zsuzsa tovább: „S ember legyen a talpán,
aki el tudott igazodni a magyar nyelv szótagszámláló szabályán (hat szótagnál hosszabb, három szóból
álló összetétel esetében kötõjellel írjuk a szót, de a
szótagokba csak a képzõket számoljuk, a jeleket és a
ragokat nem), nem beszélve az ominózus mozgószabályról, amelynek alszabályait még elolvasni és
megérteni is fáradtságos mûveletnek tûnhet, nem
hogy alkalmazni.”
Aki, mint az alulírott, nyolcéves korában hagyta
el Magyarországot, az utóbbi mondatot csak aláírni
tudja – ha talán nem is érti pontosan, mirõl van szó.
Szerencsétlen magyarul (is) író sorstársak, nyugodjatok meg: 2016 szeptemberéig a 11. és a 12. kiadás egyszerre érvényes. És aki addig sem akarja
megtanulni az újat, hallgathat Prószéky Gáborra: A
helyesírási szabályokat Magyarországon nem törvény írja elõ, az új kötet „inkább ajánlás”. Utószó:
„Csakúgy, mint az illemszabályok.”
Aki nem tudja, mitévõ legyen, egy jó tanács: Vegye meg a kötetet vagy kutasson az interneten (vagy
internet-en?): www.helyesiras.mta.hu
MARTOS PÉTER

DINÓK ZOLTÁN

2015. szeptember–október

Prof. dr. Harai Dénes mind a katonai, mind a katonai szférán kívül, mint a katonai antropológia kutatója vált ismertté az elmúlt években. A szerzõ legújabb
munkája „A katona antropológiája” összegzi az elmúlt
évtizedekben végzett kutatásainak eredményeit. Mesterien találja meg az egyensúlyt a szakkönyv és a széles ismereteket adó, olvasmányos kézikönyv között.
Hogy ez mennyire így van, jelzi, hogy a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának professzora és volt dékánja az egyik találkozásunk alkalmával örömmel idézett Harai tanár úr könyvébõl, jóllehet az illetõ nem a katonai szektorban tevékenykedik. Ez nyílván a tárgyalt területek okán van így, hiszen a könyv bõvelkedik olyan, a katonai élet kapcsán
megjelenõ kérdésekkel, értékrend, értékválságok vizsgálatával, amelyek gyakorlatilag minden emberi életet érintenek. Ugyanakkor a katonai pályán tevékenykedõk számára specifikus munkáról van szó, hiszen a
kötet a hadviselés történelmére felfûzve, az egyes korszakokra jellemzõ nagy etikai kérdések felvetésével,
a honvédelemmel, a háborúval kapcsolatos problémákat elemzi. Mindezt úgy teszi, hogy nem szolgai módon elismétli a történelem eseményeit, hanem azt kommentálja, és értékorientált rendet mutat. Az egész mû
központjában az ember áll, akit a szerzõ a katonai életen- és a fegyveres konfliktusok borzalmain keresztül
ábrázol, rámutatva azokra az örök értékekre, amelyek
koroktól és körülményektõl függetlenek.
A kötet sajátossága, hogy pedagógiai, pszichológiai aspektusból mutatja be a 20. századi katonát, a hadsereget, a tisztképzést és a háborúkat. Vizsgálja a modern hadviselésben jelen lévõ archaizmusokat. Az értékek között jelen vannak a keresztény értékek, és a
katonai értékeknek a legszûkebb köre (a bajtársiasság,
a hûség, a hazaszeretet, a kötelességteljesítés és a fegyelem). A kötet a centenárium alkalmából több fejezetben tiszteleg az elsõ Nagy Háború katonái, katonahõsei elõtt, hangsúlyozva, hogy a katonahõs olyan
értékek gyûjtõpontja, amelyre napjaink társadalmának is szüksége van.
A könyv tizennégy fejezetben tárgyalja a katonai
antropológia legfontosabb kérdéseit. A jól strukturált
munka fejezetei logikus alfejezetekre oszlanak. Sokat
segít, hogy Harai a könyv bevezetõjében tisztáz néhány
olyan alapfogalmat, amelyek a katonaélethez, a hadsereg történetéhez vagy a fegyveres küzdelemhez tartoznak. Így azok is, akik nem a honvédség keretein
belül szocializálódtak tisztába kerülnek a legfontosabb
alapfogalmakkal. A könyv elsõ fejezetében történelmi
és irodalmi példákon keresztül közelíti meg a katonalét legfontosabb aspektusait. Ez a fejezet több magyar
katonahõsnek is emléket állít. A második fejezet, bár
az egyik legrövidebb, de mégis talán a könyv egyik legérdekesebb része. Itt tárgyalja a szerzõ a napjaink emberét is foglalkoztató kérdést: mi a kapcsolat a katona
és az állam között. A volt szocialista országokban élõ
rossz beidegzõdések mellett, érdemes az itt bemutatott helyes katona jellemvonásokat is tanulmányozni.
Az állam és az állami szolgálatban álló katona közötti
helyes kapcsolat kialakításához és ennek a társadalom
felé való helyes kommunikációjához tartalmaz fontos
alapelveket ez a fejezet.

A harmadiktól a hetedik fejezetig a katonai mentalitás kapcsán bemutatja a szerzõ a befolyásoló tényezõket, az ingereket, az embertípusok jellemzõit, a katonaiskolák, a katonai kiválasztás jelentõségét. Ez
utóbbi sok segítséget jelenthet napjaink katonai kiválasztása kapcsán, mikor újra fontos kutatási területté
vált a megfelelõ katonai vezetõ kiválasztása. Az egyes
részek jobb megértéséhez az életbõl és a történelembõl vett példák adnak segítséget. A könyv második
nagy szerkezeti egységében a huszadik század és a
huszadik századból kinõtt, a hadtudományra és a katona élethivatásra is hatást gyakorló események és
világjelenségek kerülnek bemutatásra. Az egyes embertípusok és pszichés torzulások a katona és katonaélet kapcsán is bemutatásra kerülnek. Az ismertetésen
keresztül megelevenednek a történelem politikai és
katonai vezetõi.
Egyszerre kapnak helyet a háború történelmi aspektusai és azok az etikai kérdések, mint kiéheztetés, kínzás, parancsok végrehajtásainak feltétele, a népirtások, a háború borzalmai, a fundamentalizmus és a
szent háború fogalmának újjáéledése, illetve a hadsereget is érintõ bürokrácia, amelyek végig kisérték a
huszadik századi történelmet. Az elméleti fogalmak
tisztázását gazdag forrásanyag és olvasmányos, érdekes példák világítják meg. Igazán megindítóak azok a
történetek, amelyeket a katonaorvosok vagy a harctéri tisztek vagy egyszerû katonák beszámolóiból idéz a
szerzõ. A katona-identitás kapcsán a szerzõ olyan aktuális kérdésekre is kitér, mint a gyermekkatonák
problémája. A bemutatás nem merül ki pusztán a tények közlésében, hanem Harai tanár úr keresi a mélyebb okait a jelenségeknek. A történelmi példákon
keresztül pedig megértjük, hogy a háborúval együtt
járó borzalmak, akár a gyermekkatonák léte nem új,
de napjainkra hatalmas méreteket öltött.
A kötet érdekessége, hogy a személyes történetek,
a katonahõsök, a politikusok és az egyszerû emberek
bemutatásával nem vész el sem a történelmi aspektus,
sem az a tisztánlátás, amellyel a huszadik századi diktatúrák és a mögöttes gazdasági, illetve politikai erõk
bemutatásra kerülnek.
A könyv mellékletei tovább színesítik a munka tartalmi részét, illetve segítenek a magyar történelem
háborús éveinek és a háború lezárásainak árnyaltabb
szemlélésében. A szerzõ elfogulatlan szemléletét jelzi,
hogy azoknak a hadseregeknek és politikai vezetésnek
az árnyaltabb bemutatására törekszik, amelyek hivatalosan szövetségesei voltak az akkori magyar katonai erõknek. A katona szemével igyekszik bemutatni
a nagy történelmi katasztrófákat az elsõ és második
világháborút, a „Trianon szindrómát”, a hidegháború
éveit és napjaink fegyveres konfliktusait. Azonosságok
és különbözõségek a történelmi eseményekben úgy
jelennek meg, hogy az emberi természet és a katonai
gondolkodás mindig helyet kap.
Harai tanár úr új kötete méltó folytatása eddigi munkásságának, hasznos olvasmány nemcsak a had-, a nevelés-, hanem a humán tudományok kedvelõi számára is.
Harai Dénes: A katona antropológiája. Balassa Kiadó, Budapest, 2014, 281 old. + képek

DR. ÚJHÁZI LÓRÁND

Délután. „Anyám neten chattel testvéreimmel,
miközben hajnyírásra készülök. Elõtte meditálok.
Negyed óra alatt lenyírja hajam. Szép kis frizurám
lett. Ám ahogy rendbe hozom magam, ahelyett
hogy nõznék, írni kezdek. Még mindig a múlt hét
jár a fejemben. Az írást öt perc után abbahagyom.
Kicsit elmélázom. Olvasok. De még öt percig se bírom. Én is netezek, zenét hallgatok. Közben az jár a
fejemben, hogy meg kéne már nõsülni. Rossz egyedül. Romantikus vagyok. S azért, hogy nincs barátnõm, az anyámat vonom felelõsségre. Nem ártana
egy kicsit elbeszélgetni vele – gondolom, de meglehet, hogy annak csak veszekedés lenne a vége. Szép
kis helyzet. Harmincéves vagyok s úgy kívánom a
nõt, mint az európai ember Szaharában a vizet. Megmérem a vérnyomásomat: 145. Ez nálam jó.
Este: „Tele vagyok tervekkel. Ifjúsági mûvészfilmeket nézek a neten s gondolataim nagyon kavartak. A hûtõbõl elõveszek egy sört s megiszom. Igaz,
hogy anyámé, de úgyse veszi észre. Rájöttem, hogy
felnõtt vagyok, aki azt csinál, amit akar. Ezekbõl a
lázongó ifjúsági filmekbõl is kinõttem. Apám nemzedéke halott. Valami megmagyarázhatatlan költõi gondolat jár a fejemben. Ha most látna? Lefekszem. Hamar el is alszom.
Péntek.
Sanyi nyolc óra körül ébredt. Ahogy megtörténtek vele a délelõtti események, le is írja:
„Egyik ismerõsünktõl cd beszerzését bonyolítottuk le. Rengeteg téma van a fejemben. Egyiket-másikat hozzá is láttam leírni. De nem nagyon ment. Tulajdonképpen hamar elszaladt a délelõtt; ma már
sokkal jobban érzem magam, mint tegnap. Anyám

meghozza az ebédet, s eszem rendesen. Közben
mondom anyámnak így: Én író vagyok, közelebb
talán Istenhez is. A magas dolgokon, a komoly dolgokon, hogy elgondolkodtam, ezért értek jobban az
élet, sõt a politika dolgaihoz. Egyébként Isten nem
foglalkozik szenvedéseinkkel. Jól érezzük magunkat
vagy sem, nagyon nem tudni, mennyire számít ez
neki. Csak terve van velünk.
Délután.
„Kettõ felé elaludtam. Hányingerem volt. Ahogy felkeltem majd az internethez ültem, elmúlt. Anyám
néha még mindig a frászt hozza rám, ha írok s el vagyok varázsolva egy kicsit. A szerelem jár az eszemben folyton. Mennyivel másképp látnám a világot, ha
szerelmes lennék. A novelláimon még sokat kell csiszolni. Sokat megéltem s mindezt szerelem nélkül.
Úgy érzem, elõttem az egész élet, holott már sokat
megéltem. Egy szerelemrõl szóló könyv került a kezembe. „Fiatalság-szerelem.” Ez az, amibõl kiestem.
Rossz, nagyon rossz érzés. Nekiülök írni.
Este.
„Számlálom a gondjaimat s beléfulladok, nem
kell átmennem a szomszédba. (Mikor azoknak úgyis megvan a véleményük rólam). Zenét hallgatok
ismét, de összeszámlálom gondjaimat s egyszerûen vérvörös néha az arcom. Lemegyek a boltba egy
doboz sörért. Megiszom. Közben mindenféle novellatémák járnak a fejemben. Hogy azt hiszik, a munkanélkülivel mindent megtehetnek. Írni kezdek,
majd filmet nézek, de csak kb. tíz percig. Még jó,
hogy nem kerültem rosszabb idegállapotba. Lefekszem s elalszom.”
A napló itt befejezõdik.
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200 év távlatából

Az emberi értékek jelentõsége
a katonák életében

NAPLÓTÖREDÉK

Csütörtök reggel. Sipos Sándor már eleve rosszkedvûen ébredt. Író volt s az utóbbi idõben naplót vezetett. Volt mit leírnia hiszen szabadúszó
munkanélküli most. Ez áll a csütörtök délelõtti
naplójában:
„A reggeli jó hangulatom rögvest elszállt. Fõleg
amikor a postás meghozta anyám nyugdíját. Éppen
ettem. Tizenegy óra lehetett. Jelenlétével a frászt
hozta rám. Rám köszön, hogy én háttal állok neki.
Mondom én is:
– Hello!
A falat majdnem megakadt a torkomon, ezért kiköptem, mert nem akartam megfulladni. Észrevette vagy nem, nem tudom, nem is érdekel. Anyám
átveszi a nyugdíjat, ad belõle nekem kétezer forintot. Rágyújtok, nem tudom miért, de ma bal lábbal
keltem fel, tiszta idegroncs vagyok. A postás elköszön, siet, mint az ördög. Anyám közben megy az
ebédért. Összeszámolom gondjaimat. Pocsékul érzem magam. Nyugtatót veszek be. Felsorolok tíz
gondot magamban. Köztük az egyik legfontosabbat: rájöttem, hogy négy fal között bolondulok, míg
mások élvezik az életet. Sírok. Hogy lehet egy embert ennyire megalázni? Semmit nem élvezem az
életet. De a többi gond se semmi. Mint szkizofrén,
számolási kényszerek. Hogy a tegnapi napom sokkal jobb volt. Most meg nem s miért? Tûnõdöm, inkább író vagyok, mint költõ. Pedig ez most nagyon
költõi hangulat.
Amint hazaérkezik anyám, már sokkal jobban
vagyok. Úgy nõznék, udvarolnék egy lánynak,
hogy az egyszerûen nem igaz…. De nem! Csak a
négy fal között…

2015. szeptember– október

Mosonyi Mihály (Boldogasszonyfalva, 1815. IX. 2. – Pest, 1870. X. 31.)
Méltatlanul mellõzött és csaknem elfeledett
zeneszerzõnk, Mosonyi Mihály 200 éve született a nyugat-magyarországi Boldogasszonyfalván /ma: Frauenkirchen, Burgenland/. Liszt
és Erkel mellett a magyar romantikus mûzene
megteremtõje, Kodály Zoltán elõtt a magyarság legátfogóbb tervû zenei nevelõje volt.
A tizenegy gyermek közül õ volt a harmadik a szegény szûrszabó családjában. Már gyermekkorában megmutatkozott zenei tehetsége.
Autodidakta módon, „amúgy paraszt módra”
több fúvós hangszeren megtanult, ügyesen orgonált, s tíz-tizenkét évesen többször helyettesítette a kántort szülõfaluja monumentális barokk búcsújáró templomában. Érezve elhivatottságát a zenei pálya iránt, kántortanítónak készült. Mosonmagyaróvárra került sekrestyésnek,
majd a pozsonyi tanítóképzõben tanult, itt ismerkedett meg a zeneirodalom nagy mestermûveivel. Szülei nem tudták támogatni, így újságkihordást, szépírás-tanítást, kottamásolást vállalt, majd nyomdai betûszedõként dolgozott, s
hamarosan házitanító és zenemester lett
Pejachevich gróf rétfalui kastélyában. Itt születtek meg elsõ kompozíciói, a négy vonósnégyes,
a C-dúr mise; s itt vált kiváló zongoristává. A
grófékkal Bécsbe is eljutott. Elsõ zenekari mûvének, a h-moll Nyitánynak elkészültekor, 1842ben Pestre költözött, s zongoratanárként kereste
kenyerét. Felvette a kapcsolatot a zenemûvészeti
körökkel, s szoros barátságba került Erkel Ferenccel. A negyvenes évek végére nagy tekintélyre tett szert. Nyitányának sikeres bemutatója hozzájárult ahhoz, hogy õt is felkérték a
Vörösmarty Szózatának megzenésítésére kiírt
pályázat bíráló bizottságába. Egressy díjnyertes
dallamát, melyen a Szózatot ma is énekeljük,
több mûvében is idézte. A magyarsághoz való
erõs kötõdését bizonyítja, hogy a szabadságharc
alatt nemzetõrnek állt, majd a rémuralom alatt
külsõségekben is kifejezte hovatartozását, vállalva az ezzel járó hátrányokat. Német nevét
(Michael Brand) is felcserélte a szûkebb pátriájára utaló magyar névvel.
Hat év boldog házasságban élt Weber Paulinával. Az asszony halála búskomorságba sodorta, két évig semmit sem komponált. Nem
nõsült meg újra.

NAGY OLÍVIA

Az 1850-es években stílusa merõben új irányt
vett. Megismerkedett Wagner lenyûgözõ operáival, Schumann intim mûfajaival, s elementáris hatással volt rá Liszt Ferenc Esztergomi miséje, melynek betanításában oroszlánrészt vállalt, s a bemutatón nagybõgõsként közremûködött. Liszt Mosonyit a legjobb magyar egyházi
zeneszerzõnek tartotta, s felkérte, hogy komponáljon a miséjéhez Offertóriumot és Graduálét.
Mosonyi négykezes zongorakivonatot is készített a mûbõl, melyet Bülow és Liszt játszott.
Német nyelvû operába kezdett, de nem fejezte
be: egyre jobban izgatta a magyar zene kérdése.
Schumann hatására megírta a Magyar gyermekvilág sorozatát, melyben a népies magyar mûdalok fordulatait idézte. Liszt hatására szimfonikus költeményeket írt. Tanulmányozta a verbunkost, a népies mûdalt, s a magyar mûzenét.
Elsõ magyar stílusban írt mûve a Tisztulás ünnepe az Ungnál a 886-ik esztendõben c. kantáta, melyet a Hódolat Kazinczy szellemének; a
Honvédek; az Ünnepi zene; s a magyar szimfonikus zeneirodalom egyik kimagasló alkotása,
a Gyászhangok Széchenyi István halálára követett. Kórusmûveket és dalokat komponált Petõfi, Arany, Garay és Vörösmarty verseire.
Ötfelvonásos operát írt Vörösmarty Szép Ilonka c. költeményére. A honfoglaló magyarokról
Szigligeti Ede szövegkönyvére pedig Álmos címmel írt drámai fordulatokkal teli operát, melynek bemutatóját nem élte meg: a mû Bartók
Kékszakállú-ja után tizenhat évvel került elõször színpadra. Mûveiben a magyar népies zenei anyagot tudatosan használta fel. Magyar
hangja – mint az egész magyar nemzeti romantika – a verbunkoson, csárdáson és a népies
mûdalokon alapult. Hogy az eredeti magyar
népzenét nem ismerte, nem ok arra, hogy õt és
kortársait felületes magyarnak bélyegezzük, hiszen legjobb meggyõzõdésük és tudásuk szerint
írtak lélekbõl fakadó – és nem felszínes, külsõséges – magyar muzsikát.
1860-ban megalapította az elsõ magyar zenei hetilapot, a Zenészeti Lapokat. Írt beszámolókat Wagnerrel való találkozásairól, kritikát, vezércikket, összhangzattani leckesorozatot, máig idõszerû reformgondolatokat. Elsõként fogalmazta meg, hogy a zenei élet szerve-

zését alulról kell kezdeni, melynek alapja a
zeneileg mûvelt nagyközönség. S itt volt módja ars poeticájának közzétételére: „a magyar
zenének mûvészi értelemben vett kifejlesztése
által (a német, olasz és francia zeneirány s iskola mellett) teremtsük meg a 4-ik világhírû
írmodort is: a magyart!”
Erkellel való barátsága kölcsönös sértõdések miatt egy idõre megszakadt, majd újraéledt,
Liszt rokonszenvét azonban egyre inkább elnyerte, ami levelezésükbõl is kitûnik, s aki a
Magyar történelmi arcképekben maradandó
zenei portrét rajzolt róla.
Az 1849-ben kivégzett elsõ felelõs magyar
miniszterelnök, Batthyány Lajos gróf végsõ
nyughelyére való temetésére gyászzenét írt
Libera me Domine címmel, s a koporsó beszentelésekor is az õ mûve hangzott fel, a Gróf Batthyány Lajos emlékének c. fúvóskíséretes
vegyeskar. A Libera me Domine komponálásakor nem sejtette, hogy saját gyászzenéjét írja.
Szekszárdon együtt ünnepelte névnapját Liszt
Ferenccel, Augusz Antallal és Reményi Edével.
Hazafele a postakocsi viharba keveredett, õ tüdõgyulladást kapott, s 1870. október 31-én meghalt. „Nem volt szem, mely meg nem siratta” –
írta a korabeli sajtó. Az egykori barát, Erkel
vezényelte Beethoven Gyászénekét a temetésén.
Lisztet mélyen megrázta barátja elvesztése. Levelében így írt: „Mosonyi halála mindnyájunk
szívét mély gyásszal tölti el. Elvesztése elszomoríthat a magyar zenemûvészet érdekében is,
melynek õ legnemesebb, legbátrabb és legérdemteljesebb képviselõje volt. Bárki is büszke lehetett vele lépést tartani az általa követett
jó úton. Tiszteljük emlékét azáltal, hogy igyekezzünk gyümölcsözõvé tenni példáját és útmutatásait!”
Az utókor még adós: sok értékes Mosonyimû még kéziratban fekszik, várat a megjelenésre és a bemutatásra. Remélhetõleg már nem
sokáig.
Szeptember elején a zeneszerzõ születésének
200. évfordulója alkalmából szülõvárosában
Moson megyei zarándoklattal és fesztivállal tisztelegtek emléke elõtt magyarok és osztrákok,
és felavatták a róla készült emlékmûvet.
RADICS ÉVA

VIRTUÁLIS ÉLET

Késõ délutáni csevej kapcsán jött föl a téma. Valójában nem új, nem szûz csont, egyszerûen csak új
szemszögbõl igyekszik megvilágítani ugyanazt a
kérdéskört. Ez pedig nem más, mint a virtuális élet.
Az internet önmagában viszonylag fiatal találmány, de már most annyira túl fejlett, hogy akárhogy is tagadjuk, az életünket irányítja. Aki pedig
mindezek ellenére még mindig küldözget papír
anyagú képeslapot, üzenvén „Csá, na mi a pálya?
Nálunk már esik”, úgy sejtem „A vintage romantika
létezésének bizonyítéka” címmel múzeumba kéne,
hogy kerüljön. Ma már bõven elég egy „HBD”-t bebiggyeszteni egy szeretetteljes üdvözlet és cuppanós puszi vagy akár egy koccintás helyett. De ez a
témának csak az egyik oldala. Amirõl mi beszélgettünk, az ennek a világnak mélyebb gödre.
A téma ugyanis azon a ponton akadt fenn, ami
pár kilométerrel odébb már lecsengõben van, nálunk viszont még mindig virágkorát éli, ez pedig
nem más, mint az online élettõl való függés. Tehát
az, amikor valaki azért tölti „virtuális találkozó pontokon” 24 órájának a nagy részét, mert szellemileg
ennek az illúziónak függvényévé vált. Szerencsére
több a tapasztalat olyan egyénekrõl, akik valójában
helyén kezelik és inkább kihasználják a felület adta
lehetõségeket, vagy csak szimplán kommunikálnak,
de ahogy az lenni szokott, most sem róluk szól a történet. Számomra az érdekesség ott kezdõdik, amikor egyik ismerõs, hosszú szünet után találkozik
veled és rákérdez, hogy együtt vagy-e még a pároddal, „mert mostanában nem töltöttél fel képet”. Ez
az a túlbillenõ pont, ahol az egyén hagyja maga alól
kirántani a szõnyeget. A monitoron kívüli világ már
szürke, ami ott van a dobozban, az pedig színes mint
vágya, álma, hisz itt mindenkivel egyszerre egy helyen lehetsz, és „ez olyan szociális!”.
Mert adott esetben mit képzel ez az ember? Ha
nem posztolsz nyalakodó, nyálas, intim képet a boldog párkapcsolatodról, akkor az nincs is? Vagy tönkre ment? Mintha Isten leszállna a földre és azt
mondaná “a létezés bizonyságának egyetlen irányadó mértékegysége a Selfie”. És akkor két fotó közt
mi történik? Automatikusan hibernálod magad, vagy
megborul a relativitás-elmélet és egyszerûen addig
oly formán telik az idõ, mintha nem is léteznél? Maga
a függõségre utaló feltételezés, ami ijesztõ.

Mások ezzel szemben aktívan élik életüket, telistele tervekkel, célokkal és mégis. Horizontjukat
megdöntötte a közösségi portálok létezése, ugyanis cselekvésképtelenekké váltak reklám szakirányos, rajongásvadász bejegyzés-blogolás nélkül.
Alig megy át a szomszéd városba sétálni, már egybõl ki kell raknia az istenített üdvözlégyet agyon
tömködve szívecskékkel, sírva nevetõ smileykkal,
önámító, önmagasztaló stílussal, majd alázatos szerénységgel pirulva, örömködve boldogan visszakedvelgeti az egóján elkövetett mélyre hatoló háttércsókokat. Olybá tûnik, mintha ez a csoport már
nem is tudná átélni az örömöt boldogságot, elégedettséget, virtuális visszaigazolás nélkül. Ami azt
jelenti, hogy számukra valójában nem az okoz biokémiailag igazolható örömöt, hogy adott esetben
párjával megél egy szép kirándulós napot, hanem
az, hogy a weben önpropagálást követõen megkapja az elismerést, amit önmagának nem hisz el. Ezen
a ponton pedig megint eljutottunk arra az útkeresztezõdésre, ahol õszintén be kellene ismernünk,
hogy feltétel nélkül, univerzális szeretettel viseltetünk saját magunk iránt, vagy erõszakkal próbáljuk
autónkat két kerékkel indítani a versenyen. A gyanúm ugyanis az, ha tudományos keretek közt, laboratóriumi eszközökkel felszerelve figyelhetnénk
ezen emberek testi változásait, szomorú eredményekre jutnánk, ha egy hónapon át úgy kellene tovább élniük az életüket példa szituációként, hogy
boldog párkapcsolatban élnek párjukkal, de életük
történéseirõl senkinek sem mesélhetnek, nem kommunikálhatnak, nincs internet, telefon, SMS, rovás
írás, füstjelzés, galamb, szemöldök húzogatás, gondolatolvasás; akkor milyen változásokon esnének
át, egy örömteli élményt követõen. Tiszta tudattal
átélnék a jelent: az örömöt, az endorfint, a szerelmet, vagy a büszkeséget, ha párjukra néznek? Tudják milyen az a lelki harmónia? Önmaguk elfogadása, tehát a saját tükörképükkel köttetett elégedettség akkor is megütné a magas szintet vagy nem tudnának már úgy örülni? Annak örülnek õk egyáltalán, amit állítanak? Vagy egészséges-e egyáltalán az,
amit ezek az emberek éreznek egy-egy mindent elsöprõ selfie után? Elvégre, ha nem lenne érdekük
rajongók toborzása, nem motiválná õket semmi
arra, hogy mindenféle ürüggyel akár százszor is ki-

rakják ugyanazt a szépséges, de unalmas arcképet.
Jótékonyan hasznos ez a másodrealitás, vagy ne adj
isten kiderülne mennyi kígyómérget szívhatnánk ki
a sebbõl, ha ezektõl megszabadulnánk? Biztos, hogy
kell ez az élethez? Mert az élet, mint létezés, akkor
is megtörténik veled, ha csak lélegzel, ürítesz, pumpálod a vért és magányosan a hangyákat számolgatod a fatörzsön életen át.

Holdasi-Szabó Zsuzsa

Titok (?)
Bedeszkázták az élet valóságait,
hogy ott, abban a házban mi történik,
nem tudom,
talán világra jön egy csecsemõ,
meghal egy aggastyán,
s a kettõ között
egy madár
szárnyait emelve
repülni tanul

Csonka Margaréta

Hagyjatok ki a nyárból
Már semmit sem akarok,
Csak dobogok,
Csak dobogok.
A vár leomlott
Hangtalan,
Most már hagyjatok
Ki a nyárból,
Ma már csak kuporgok,
Csak az álmok
És az emlékek…

Pósa Zoltán
BARNA MÁRTÁNAK
Halvány arcod szenved
Homlok-horizontom
Verejték tó kékjén
Tiszta látástükröd
Mélyén nem ismerek
Égõ önmagunkra
Dermedt öröklétünk
Szenvedõ keresztjén
Az enyhítõ szellõ
Szavaid hullása
Ha egyedül vagyok
Se hagyj önmagamra
Kezeink összeforrt
Lánca rekessze ki
Semmibe vetített
Kínzó szörnyeinket

Szeretet • Szív • Mordillo
A Krems-i Karikaturmuseumban november
22-ig tekinthetõ meg a Mordillonak rendezett
kiállítás.
A nagyvilágon nincs nagyobb kincs, mint a szív
és a belõle fakadó érzések: a szeretet, a szerelem és a belülrõl fakadó megértés. A szív nem
legyõzi vagy megsemmisíti az értelmet, hanem
meggyõzi érvekkel. Nyelve nem rendelkezik szavakkal, mégis többet mond. Eszközei színes képzelõerõnk és önmagunk. Ha látunk egy hölgyet
óriási szívet mérni, mesébe illõ szerelmeseket,
abszurd sportot ûzõ embereket, boldog feje tetején álló világot, természetesen lakóival együttesen, vagy minden érzõ embert elgondolkoztató
események szemtanúi leszünk, csak egy mûvész
barátságos kerekorrú lélekkel teli figuráit látjuk,
GUILLERMO MORDILLO-ét. Megismerjük az argentin származású grafikus univerzumát vázlatokból,
színekben pompázó rajzokból és rövid képregényekbõl. Mordillo kritikus és bátor oldala ugyanolyan szimpátiát kelt bennünk, mint az érzõ szív
nemzetközi szeretett képviselõje.
HOMMONAY LEA

JELEN SZÁMUNK KÉPEI
az Oslo gyöngyszeme a Vigeland park c. filmbõl valók. Fényképezte Wonke Rezsõ, szerkesztõ-rendezõ Jánosi Antal.
Az oslói kikötõtõl alig negyedórai járásra található Gustav Vigeland szobrászmûvész alkotásainak szabadtéri kiállítása. A Vigeland
szoborpark nem csak Oslo, hanem egész Norvégia egyik legjelentõsebb kulturális látnivalója. Gustav Vigeland (1869-1943) Skandinávia
egyik legnagyobb szobrásza. 1921-ben Oslo városa az anyagi gondokkal küszködõ mûvésszel
szerzõdést kötött, miszerint mûteremházat építtet és a gondtalan alkotáshoz minden feltételt
biztosít számára, amennyiben a városra hagyja szobrait.
A 32 hektáros parkban található Vigeland
teljes életmûve 192 szoborral és azokon több
mint 600 figurával. A szobrok és a szoborcsoportok lenyûgözõ látványt nyújtanak. Nemek és
generációk kapcsolatát, az egymással és egymásért küzdõ nõ és férfi variációit, gyermeket és
anyát, ifjút és öreget, a születés és a halál sajátos szoborformáit. A 17 m magas monoliton tizenhat évig dolgozott a szobrász. Az ú.n. emlékoszlop kompozíció az egymásba fonódó emberi testek monumentális bemutatása. Sajátos
jelképrendszerét mindenki másképp magyarázza, ami megfelel Vigeland elvárásainak is.
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„A legnagyobb álmú magyar kultúrpolitikus”
2014-ben két kötet is megjelent Klebelsberg
Kunóról. Az egyik kötetnek szerzõje, a másiknak Vertel
Beatrix grafikusmûvész mellett társszerzõje Ujváry
Gábor, aki az album szemelvényeit válogatta, az elõszót, a Klebelsberg-életrajzot és a jegyzeteket írta.
Ujváry Gábor Klebelsberg kötete nem csupán politikai portré, de egyben korrajz is. Klebelsbergnek a
trianoni sokk utáni kilátástalan helyzetben kellett
megpróbálni újrapozícionálni a kényszerpályára sodródott Magyarországot: „Csak egyetlen út van nyitva
elõttünk, amelynek elzárására még Trianon sem volt
elég leleményes: a szellem és a kultúra útja.”
Az album virtuális sétára invitál bennünket a
klebelsbergi életúton feltûnõen igényes, gondosan
összeállított képanyaggal, mely Vertel Beatrix grafikusmûvész kiváló munkáját dicséri.
Ujváry Gábor kötete igényes, finom, ízléses, irodalmi stílusban megírt, hiánypótló munka, hiszen Huszti
József 1942-ben megjelent mûve óta ez az elsõ részletes, az életút egészét bemutató Klebelsberg-portré.
A szerzõ vallomása szerint írásával valós képet szeretne rajzolni Klebelsberg Kunóról, ugyanakkor nem
fosztja meg Klebelsberget „egészséges” kultuszától
sem, de figyelmeztet a személyével kapcsolatos különbözõ elõjelû túlzások, torzítások veszélyeire. Klebelsberg munkásságának a szó legnemesebb értelmében
történõ józan megközelítését kapjuk. Ujváry Gábor e
kötetével a Klebelsbergre vonatkozó kutatások újabb
irányait is kijelöli, tervei között szerepel a közeljövõben egy terjedelmesebb könyv összeállítása is. És ami
különösen kiemelendõ e kötet kapcsán: a szerzõ nem
esik az aktualizálás hibájába, sõt hangsúlyozza: „Bizonyos szempontból tekinthetõ példaképnek Klebelsberg, de teljesen anakronisztikusnak tartom azt a véleményt, hogy amit annak idején Klebelsberg elképzelt, azt egy az egyben kellene ma is megvalósítani.”
A szerzõ a historiográfiai vázlat után kutatói alapossággal tér rá az életút ismertetésére. Amint kiemeli, a
kötet politikai portré, Klebelsberg ugyanis a szerzõ
elmondása szerint mindenekelõtt a hivatalnak és a
hivatásának élt. Magánéletérõl, barátairól, bizalmasairól valóban keveset tudhatunk. 1900. április 24-én kötött házasságot Botka Saroltával, aki élete végéig szeretõ, megértõ, támogató társa Klebelsbergnek. Tanácsadói között találjuk Magyary Zoltánt, Kornis Gyulát,
Gerevich Tibort, Gragger Róbertet, Károlyi Árpádot,
Szekfû Gyulát, Eckhart Ferencet.
Az 1895/96-os tanévet a világ akkor legkiválóbbnak
tartott egyetemén töltötte Berlinben. Az itt ért hatások a késõbbiekben is meghatározták tudománypolitikáját. A családi háttér, a fehérvári középiskola, a felsõfokú tanulmányok alapvetõen befolyásolták további életpályáját. Ujváry Gábortól megtudjuk, hogyan tel-

jesedett ki karrierje, hogyan jutott el a segédfogalmazóságtól a miniszterségig, hogyan lett Klebelsberg
Kunóból „A” Klebelsberg. Amint 1927-ben fogalmazott: „Kultúrpolitikai tevékenységemet a Julian-egyesület megszervezésével kezdtem.” Valóban kiváló kezdeményezés volt ez, hisz az egyesület, melynek
Klebelsberg 1904 és 1914 között volt ügyvezetõ igazgatója, Szlavóniában, Horvátországban, Boszniában és
Hercegovinában állított fel magyar népiskolákat és
magyar népkönyvtárakat. Szervezõkészségét a Rokkantügyi Hivatal (1915) tulajdonképpeni vezetõjeként
is remekül tudta kamatoztatni.
A mai magyar történészek többsége csak álmodhat
arról, amit Klebelsberg célként már 1917-ben megfogalmazott: „Meg kell teremteni a tudósnevelés összes
elõfeltételét. Szervezni kell megfelelõ számú állást,
hogy a történelem önálló mûvelésére valóban hivatással bírók megélhetése és elõmenetele biztosítva legyen. […] Klebelsberg fõ programját a magas kultúra
és tudomány támogatása mellett a népmûvelés szükségessége képezte. Kultuszminiszterként tárcája illetékességén messze túlmutató célokat fogalmazott valósított meg. A másik nagyon fontos és elõremutató eleme
a gondolkodásának az volt, hogy igyekezett a lehetõ leghatékonyabban ésszerûsíteni az intézményeket.
Ujváry Gábor világosan, remekül strukturáltan felsorolja ezeket a célokat, melyeket Klebelsberg vallásés közoktatásügyi miniszterként kitûzött. Ezek egyike
a decentralizáció elérése volt. Ennek érdekében próbált meg a túlfejlesztett, túlméretezett fõváros mellett
vidéki kultúrközpontokat létrehozni, mindenekelõtt
Pécsett, Debrecenben és Szegeden. Nagy álma volt Pécsett a magyar Heidelberget, Szegeden pedig a magyar
Göttingent életre hívni. Klebelsberg világosan látta
ugyanis az egyetemek nemzet- és vidékképzõ kulturális erejét.
A másik – sokak számára legismertebb – a népiskola-építési program, az alsóbb néprétegek felemelése
volt a célja. 1930 õszén Szegeden felavatták az 5000.
népiskolai tantermet és tanítói lakást.
A harmadik terület, ahol Klebelsberg kiemelendõt
alkotott, a tudatos elitnevelés, ami elsõsorban a külföldi magyar intézetek alapításában és az ott kínált ösztöndíjak formájában valósult meg. Ez mind, amint
Ujváry Gábor is kiemeli, modernizációs törekvésként
értékelhetõ. 1923-ban újjáalapította az 1895-ben
Fraknói Vilmos magánkezdeményezésére született, de
1912-tõl már nem mûködõ Római Magyar Történeti Intézetet, majd 1924-ben létesítette a bécsi és berlini,
1927-ben pedig a római Collegium Hungaricumot, illetve Párizsban egy Collegium-típusú intézetet.
Ha végigtekintünk a korabeli névsoron, önmagáért
beszél: Klebelsberg hihetetlen érzékkel, ösztönnel

döntött az ösztöndíjasok kiválasztásánál, hiszen többségük a késõbbi magyar szellemi elitet alkotta. A tehetség felismerése, kibontakoztatásának segítése már
önmagában komoly érdem. Mint az is, hogy a kulturális diplomácia szerepének fontosságát elsõk között ismerte fel Európában. Úgy vélte, hogy adott körülmények között a kulturális diplomácia akár eredményesebb is lehet, mint a klasszikus diplomácia.
Klebelsberg 1920-ban a Magyar Történelmi Társulat elnökeként létesítette a Bécsi Magyar Történeti Intézetet, mely ebben a formában 1949-ig állt fenn. Az
Intézet 2000-ben történt Collegium Hungaricum keretein belüli újraindításában az itt bemutatásra kerülõ
kötetek szerzõjének, Ujváry Gábornak komoly érdemei vannak.
Ujváry Gábor kiemeli: Klebelsbergnek sikerült elérnie, hogy a kultusztárca kapta a legnagyobb állami
támogatást egészen 1941-42-ig. Ezért azonban sokat
támadták. Szemére vetették, hogy luxuskiadásokba
bocsátkozik, kifogásolták, hogy kultúrpolitikája túl
nagyvonalú, már-már fényûzõ. Klebelsberg világosan
látta, hogy Trianon után a kultúra és a mûveltség a
magyarság megmaradásának alapja.
Az életmû ismeretében meglepõ lehet a szerzõ
summázata, mely szerint Klebelsberg nem volt eredeti gondolkodó. Ezt azonban ellensúlyozni tudta. Munkája nemcsak abból állt, amit õ maga alkotott – de
abból is, amit õ inspirált, amit õ kezdeményezett.
Ujváry Gábor kitér a kultúrfölény és neonacionalizmus klebelsbergi definiálására is, miután e fogalmak
elválaszthatatlanok politikájától. A kultúrfölény fogalmát sokan félreértelmezik, ez ugyanis Klebesbergnél
röviden annyit jelentett, hogy meg kell õriznünk azt az
elõkelõ helyet, amelyet a magyarság a kulturális teljesítményei révén birtokolt. Egyfajta tudományos versengést is jelentett tehát – ami napjainkban is jelen van.
Neonacionalizmusáról így vallott: „Így a magyar
neonacionalizmus csak két más céljáról szólhatok:
mûvelt és jómódú nemzet akarunk lenni, szóval, fajsúlyosabb, mint a bennünket környezõ népek.”
Klebelsberg megítélése szerint a magyar kultúra egyértelmûen Nyugat-Európához csatlakozik, és nagyon
fontos az a híd szerep, amit kultúránk a térségben betölt: „Hiába, ápolnunk kell a kapcsolatokat a hálátlan
Nyugattal, tetõtõl talpig européereknek kell lennünk,
hiszen Európa közepén élünk.”
Kiválóak a hangsúlyok is Ujváry Gábor könyvében
– és a Vertel Beatrixszal közösen szerkesztett albumban is –, ugyanis kiemelik azokat a kérdéseket, területeket, ahol a Klebelsbergrõl közvetített kép a leginkább
korrekciót, pontosítást igényel.
A Küzdelmek Könyve beszédes cím. Ebben így ír
sokszor Don Quijotét felidézõ szélmalomharcáról: „Az

Minden tekintetben kisebbségben
Idén jelent meg a Minden tekintetben kisebbségben
1915–2015 c. emlékkönyv Urbán Károly református
lelkész születésének századik évfordulója alkalmából,
melyet a Partium kiadó adott ki.
A lelkipásztor 1915. április 28-án Pelsõcön született,
ott látogatta az elemi iskolát. A polgárit Sajógömörön
végezte. A híres rimaszombati Egyesült Protestáns
Gimnáziumban érettségizett, 1934-38 között a Losonci Református Teológiai Szeminárium hallgatója volt,
mely az egyetlen magyar nyelvû felsõfokú intézmény
volt a kisebbségellenes elsõ Csehszlovák Köztársaságban. Rimaszombatba kerül segédlelkésznek, ahol a
visszacsatolás alkalmával beszédet tartott, melyben az
igazságszolgáltatást éltette. 1942-ben megnõsült, és
elsõ állomáshelyére, Bátkára került. Megkezdõdött az
evangelizációs ébredés. 1938-as beszéde 1945 után,
amikor a csehszlovák sovinizmus tobzódott, gondot
okozott. 1951-ben Kassára hívták. Errõl a hároméves
idõszakról a kötetben Orémus Zoltán, kassai esperes
számol be a presbiteri jegyzõkönyvek alapján. Urbán
távozni kényszerült Kassáról. Számûzetésbe Gömörszkárosra került, ahová családja csak késõbb követhette. Téglagyárban, majd csirkeetetõben dolgozott, hogy
eltartsa népes családját. 1961-ben Tornaljára került,
itt szolgált a leghosszabb ideig, 27 éven keresztül.
1988-as nyugdíjba vonulása után leányához szegõdött
segédlelkésznek. Szolgálata 77. évében, 1992. január
13-án szólította magához az Úr.
Urbán Károly egész életén keresztül szolgálni kívánt, amihez megkapta a szabad függetlenséget, mert
rangot, tisztséget nem kívánt.
A most kiadott kötet négy részbõl áll. Az elsõ a bevezetõt és életrajzot tartalmazza. A második részben a
felkért személyek rögzítették az Urbán Károlyra vonatkozó emlékeiket. A harmadikban írásait közlik.
Fia, Urbán Ákos 1969-tõl Hollandiában él, apja
1976-ban látogatta meg elõször. Akkor kérte föl, hogy
írjon helyzetjelentéseket a református egyházról. Ezek
egy részét lefordították holland nyelvre, hogy az ottaniak is tájékozódhassanak az itteni helyzetrõl. Néhány
szerepel a kötetben, hogy a hollandok is olvashassák
azokat. A negyedik rész a fényképeket tartalmazza,
amelyek között sok családi vonatkozású található.

Ezekhez Erzsébet leánya és Anikó unokája írt néhány
sort. A kötet végén a családfa látható, melynek legfiatalabb gyümölcse, Óvári Petike is ott volt a kassai
könyvbemutatón.
Fazekas László püspök ajánlása nyomán 200 példányt a felvidéki parókiákra juttatnak el. A püspök
azért is üdvözli ezt a kötetet, mert a Szlovákiai Református Egyház történetét a 20. sz. második felében még
nem írták meg. Ezért hálás e könyvért, mely arról az
idõszakról szól, „amikor nagyon nehéz volt az evangéliumot hirdetni, amikor nagy volt a bizonytalanság
és a bizalmatlanság, az egzisztenciális veszélyeztetettség, és az, hogy aki egyenes gerinccel próbált helytállni, annak nagyon nehéz volt a sora.” (9.) A 600 példányban megjelent kötet nem kerül kereskedelmi forgalomba, mindenki ajándékba kapja. Tóth László lett
utódja Gömörszkároson, aki emlékezetérõl számol be.
„Urbán Károly õrálló lelkipásztor volt, Istennek átadott
életû, hiteles bizonyságtevõ. Életmûve örök inspiráció
számunkra, akik ismerhettük.“ (55.) Balog Zoltán református lelkésznek, az Emberi Erõforrások Minisztériuma
vezetõjének édesapja volt Urbán munkatársa élete utolsó húsz esztendejében. A szorongásokról, dilemmákról
számol be. Ki tért le a keskeny útról? Ki a besúgó? A kommunista állam beszorítottságának következményeként
megjelenõ megalkuvásról, manipulálásról, megosztottságról, ellentétekrõl, kiközösítésekrõl… „A hívõ közösség iránti felelõsség, a magyarság megmaradásáért érzett aggodalom és a személyes barátság képezték közös
munkájuk alapját.“ (56.) Életének utolsó idõszakáról õ
számol be. „Szüleim 25. házassági évfordulóján õ hirdette az igét a nekézsenyi templomban. Édesapámnak
az jutott, hogy a temetésén búcsúzzon tõle.“ (57.) Mács
József felvidéki író gyermekkori lelkipásztorára emlékezett. Életrajzi munkájában Deres Ákos néven szerepel. Saját magát meg tékozló fiúnak nevezi. Orémus
Zoltán alapos írása serkentheti a fiatal teológusokat,
foglalkozzanak egyháztörténettel. Erdélyi Géza, volt
szlovákiai református püspök az ébredési mozgalomról
írt. Hetvenedik születésnapjára a szkárosiak 30 tojásból készült diós tortát készítettek. Ennek fényképe megtalálható a kötetben. Tornaljáról már nem volt kit fölkérni, mert akik visszaemlékezhettek volna tevékeny-

ségére, távoztak. Koncsol László költõ, helytörténész
a „szelíd pásztorra“ emlékezett. „A holland, svájci és
német eredetû segélyek jórészt Urbán Károly tornaljai
és Erdélyi Géza rozsnyói lelkész révén kerültek szétosztásra.“ A segélyezést nyíltan és titkosan irányította. Ez persze néha elégedetlenséget szült, mert nem
mindenki kaphatott támogatást, csak azok, akik valóban rászorultak. Oros Csaba bõsi lelkipásztor arról
számol be, hogy „Minden alkalommal hozott számomra egy könyvet, amit természetesen a sarokba dobtam,
annyira elvont könyvek voltak számomra, csak késõbb, az élõ Istenhez való fordulásom után váltak igazi kinccsé.“ (66.) Református, hívõ családban nõtt föl,
de „a hitet nem lehet örökölni.“ (Uo.) Nagyon padlón
volt, amikor se barát, se rokon nem látogatta a lábadozó beteget, csak Urbán Károly és az õ hatására megtért. Gyermekeivel nem írattak visszaemlékezéseket,
hanem a Kassán élõ Dávitko Józsefet kérték föl, mint
„külsõst”, hogy írjon apósáról, aki komoly lelki kapcsolatban állt vele. „Gondosan koordinálta és rendezte a szórványok templomainak kisebb és nagyobb karbantartását, amire persze gyakorlatilag nem volt pénz.
Segítettek az emberek, de mi is, a családhoz tartozó
ifjabb férfiak.“ (71.) Böszörményi István tanulmánya
a losonci Református Teológiai Szemináriumról szól,
mely korábban a Gömörország c. lapban jelent meg.
Urbán egész további pályafutására meghatározó volt az
itt eltöltött idõ. Az 1977. május 23-án kelt missziói jelentésben ezt vallotta: Tükörkép volt számára „Sörös
Béla..., losonci lelkész, teológiai igazgató és püspök. Mint
losonczi teológus minden vasárnap hallottam õt igét
hirdetni. Ezek hallgatása közben elevenítette meg Isten
Lelke elõttem Jézus Krisztus megváltó szeretetét, s lett
számomra Jézus élõ út az élõ Istenhez.” (81.)
Ennél többre egy ember sem törekedhet. Köszönjük ezt az életet és ezt a kötetet! Egyáltalán nem hátrány, ha az ember kisebbségben van. Ez az életpálya
is ezt bizonyítja.
Minden tekintetben kisebbségben. Emlékkönyv Urbán
Károly református lelkész születésének századik évfordulójára. 1915. április 28. – 2015. április 28. Urbán Ákos kiadása, 2015, 207 old. (fényképmelléklettel)
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egyik oldalon ott áll a passzív, a negatív és e sor végén
a destruktív ember, a másik oldalon a pozitív, az aktív
és a konstruktív természetek. Hogy e hat politikai embertípus minõ arányban, hány százalékkal van egy
nemzet kebelében képviselve, az attól függ, hogy milyen az illetõ nemzet alapjelleme.”
A recenzió címe félrevezethet bennünket. A Ravasz
László idézet ugyanis összetettebb: „Klebelsberg volt
a legkonkrétabb, leggyakorlatibb s ugyanakkor a legnagyobb álmú magyar kultúrpolitikus.”
Minden bizonnyal Klebelsberg is áldozata annak az
általános érvényû tételnek, hogy kritikusai nagy valószínûséggel nem is ismerték eléggé. Tragédiája, hogy
sok tekintetben ugyanis meghaladta korát.
Megítélése, félõ, hogy soha nem lesz egyértelmû.
Ujváry Gábor meglátása szerint „végsõ soron túlzott
tenni akarása okozta a halálát is.” Ez minden bizonnyal
így van, de 1932. október 11-én bekövetkezett halálában szerepe lehetett az õt ért folyamatos méltatlan támadásoknak, s talán a meg nem értettség sebeinek is…
Ujváry Gábor: „Egy európai formátumú államférfi” –
Klebelsberg Kuno (1875-1932). Kronosz Kiadó – Magyar
Történelmi Társulat, Pécs – Budapest, 2014, Sziluett – Korszerû történelmi életrajzok sorozat, 226 old.
Ujváry Gábor – Vertel Beatrix: Kultúra nélkül nincs Magyarország. Árgyélus Kiadó, Budapest, 2014, 191 old.
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