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(Budapest Analyses. No. 68, July 13,
2005) Felbomlani látszik az európai integráció
eddigi történetét alapvetõen meghatározó,
ésszerû kompromisszumokra épülõ politikai
kultúra. Ez sikeresen ötvözte a kormányközi és
a föderális törekvéseket, a tagállami megfonto-
lások, a belpolitikai szempontok és az európai
érdekek együttes érvényesítését, a nettó befize-
tõk és a kedvezményezettek közös érdekeit, va-
lamint a kis és a nagy tagállamok célkitûzéseit.
Ennek a kultúrának a meggyengülése az integ-
ráció elerõtlenedését, az elvek és értékek hát-
térbe szorulását és a politikai uniótól való eltá-
volodást eredményezheti.

A három év alatt, közös erõfeszítéssel létre-
hozott Európai Alkotmány ratifikációja körüli
súlyos gondok és a június 17�18-i, az Unió költ-
ségvetésérõl szóló Európai Tanács-ülés kudar-
ca válsághelyzetet teremtett a közösségben.
Ebbõl a válságból csak világos, a tagállamok
egyetértésén alapuló hosszú távú jövõkép
segítheti ki. A megállapodás a pénzügyi pers-
pektíváról gyógyírt jelentett volna a jelenlegi
helyzetre és lehetõvé tette volna az elmélyült
gondolkozást azAlkotmányszerzõdésmegmen-
tésérõl vagy azUnió reformjáról. Csekély vigasz,
hogy az Európai Tanács a pénzügyi perspektí-
váról folytatott tárgyalások elõtt egy nappal
döntött az Alkotmányszerzõdés ratifikációs fo-
lyamatának a meghosszabbításáról.

A pénzügyi perspektíva elfogadása azért lett
volna jelentõs � az egység felmutatásán túl �,
mert 2013 végéig rögzítette volna az Unió fõ
törekvéseit és prioritásait. A pénzügyi perspek-
tíva a pénzügyi források biztosítása mellett az
Unió cselekvésének keretéül is szolgál, tehát
meghatározza politikai tartalmát is. Az Alkot-
mányszerzõdés ratifikációja körüli nehézségek
miatt nagyon fontos lett volna a megállapodás,
hiszen így mérséklõdhetett volna a válsághan-
gulat. Az Európai Tanács kudarca, és fõként
az azt kiváltó okok valódi bizalmi, politikai, in-
tézményes és gazdasági válságot eredményez-
hetnek az Unióban. Ennek jelei és hatásai rö-
vid távon kevésbé látványosak, inkább
hosszabb távon és a mélyebb struktúrák szint-
jén jelentkezhetnek.

A visszatérítésrõl és az agrártámogatások-
ról folytatott brit�francia vita mellett a nézet-
eltérések gócpontja a nettó befizetõk kiadása-
inak csökkentése volt. Az Unió átlagos fejlett-
ségétõl jelentõsen elmaradt országoknak az el-
érhetõ támogatások csökkentésére irányuló
kompromisszumos javaslata, illetve ennek fi-
gyelmen kívül hagyása az új tagállamokban
megerõsítik azokat az aggályokat, hogy az Uni-
óban fokozatosan gyengülnek az európai érté-
kek. Ezek az értékek az elmúlt tizenöt évben
támaszt jelentettek számukra a számos áldo-
zattal járó átmenet véghezvitele során. Az ér-
tékek visszaszorulása, a befelé fordulás, a tag-
államok kompromisszumkészségének háttérbe
szorulása, az egoizmus elõretörése gyengíti azt
a közösségi szellemet, amely az új tagállamok
számáramindenekelõtt az európai megosztott-
ság és a kirekesztettség érzésének megszûné-
sét jelentette.

Az Európai Tanács 2004. júniusi csúcsérte-
kezletét követõen � amikor megszületett a po-
litikai megállapodás az Európai Alkotmányról
� újfent beigazolódott, hogy az európai érdeke-
ket az alkudozások során elsõsorban az új tag-
államok tartják szem elõtt. Sokan hangoztatták
a 2004. májusi bõvítés elõtt, hogy a nizzai rend-

Az Európai Unió (újabb) válsága
szerben az új tagállamok miatt ellehetetlenül a
döntéshozatal, megbénul azUnió. A tagság elsõ
évének tapasztalatai azonban aztmutatják, hogy
erre nem került sor, az új tagállamok egyetlen
alkalommal sem blokkoltak döntéseket, és ké-
szek ésszerû kompromisszumok megkötésére.
Nem �jó tanuló�-effektusról van szó, hanem
arról, hogy az új tagállamoknak érdeke fûzõdik
az Unió egységének a megerõsítéséhez, haté-
kony mûködésének biztosításához. Kompro-
misszumkészségük az Alkotmányszerzõdésrõl
kötöttmegállapodás elfogadása során egyik elsõ
megnyilvánulása volt ennek a viszonyulásnak.
A jelenleg kialakult válsághelyzet és bizonyta-
lanság inkább az egység meggyengülési folya-
matának kezdeteként értékelhetõ.

A költségvetési kudarc legnagyobb veszte-
sei az új tagállamok lesznek, ha nem sikerül a
brit elnökség alatt megállapodásra jutni.
Ugyanis a 2003. április 16-án aláírt csatlakozá-
si szerzõdés a kohéziós támogatások 2006 vé-
géig történõ fokozatos bevezetését írja elõ az
új tagállamoknak szánt elõirányzatok tekinte-
tében. Amennyiben nem születik megállapo-
dás a pénzügyi perspektíváról, akkor az 1999.
évi intézményközi megállapodás alapján a
2007-re vonatkozó éves költségvetés meghatá-
rozása során a 2006. évi elõirányzatokat kell
figyelembe venni. Ez azt eredményezné, hogy
még három évvel a csatlakozás után, 2007-tõl
sem érvényesülne az egyenlõ elbánás elve a régi
és az új tagállamok vonatkozásában. Utóbbi-
ak sokkal kevesebb forrásra lennének jogosul-
tak, mint annak a pénzügyi perspektívának az
alapján, melyre a luxembourgi elnökség tett
legutóbb javaslatot. A megállapodás idõpont-
jának elhalasztása továbbá hátráltatja a forrá-
sok felhasználására történõ felkészülést mind
a Közösségben, mind a tagállamokban.

Az Alkotmány ratifikációja körüli nehézsé-
gek és a költségvetés elfogadásának kudarca to-
vább gyengítik az Európai Uniót a nemzetközi
színtéren. AzUnió nemzetközi szerepvállalását
szorgalmazó laekeni célkitûzés így aligha való-
sulhat meg. Ezen kívül veszélybe kerülhet az
Unió tovább-bõvítési folyamata is. Elsõsorban
Törökország és Horvátország esetében beszél-
hetünk egyértelmû kedvezõtlen hatásokról, de
nem kizárt, hogy a bolgár és a román csatlako-
zás is késedelmet szenved a tervezett 2007. ja-
nuár 1-jei idõponthoz képest.

Hogyan tovább?Az ésszerû kompromisszum
eredményekéntmegszületett Alkotmányszerzõ-
dés választ ad az Európai Uniót érintõ
legfontosabb kihívásokra, kérdésekre. Ezek a
következõk:

1.) Járjon-e Európa továbbra is a saját útján,
ahogy ezt tette az elmúlt ötven évben, vagy le
kell mondania az európai modellrõl, átértékel-
ve versenyképességrõl és fejlõdésrõl vallott
nézeteit. Az Alkotmányszerzõdés megerõsíte-
né az európai értékeket, amelyek áthatják a kö-
zösségi politikákat, megerõsítené az európai
szociális modellt azáltal, hogy lehetõvé tenné
a hosszú távú, a pillanatnyi gazdasági érdeke-
ken kívül egyéb szempontokat is figyelembe
vevõ fejlõdést.

2.) Képesek-e a tagállamok közös célokat
közösen megvalósítani, vagy különbözõ törés-
vonalak mentén különbözõ jövõképek fogal-
mazódnak meg az Unión belül, ami az integ-
ráció gyengülését és széttöredezését eredmé-
nyezi. A szavazati rendszer reformjával, a meg-
erõsített együttmûködés feltételrendszerének

és a felülvizsgálati eljárásnak a módosításával,
illetve új, rugalmas integrációs eszközök beve-
zetésével az Alkotmányszerzõdés úgy tenné
rugalmasabbá az Unió mûködését, hogy köz-
ben megerõsíti az Unió egységét és csökkenti
a széttöredezés mértékét.

3.) Végül Európa értékszemlélete és problé-
mameglátása gyakorolhat-e hatást azUnión kí-
vüli harmadik országokra, azaz játszhat-e meg-
határozó szerepet azEurópaiUnió globális szín-
téren?Az uniós külügyminiszter intézményének
a létrehozása, ill. az uniós külügyi szolgálat fel-
állítása fontos elõrelépést jelentene az Unió
egységes nemzetközi szerepvállalásának meg-
erõsítése terén.

Az Alkotmányszerzõdés bukása esetén is
meg kell válaszolni ezeket a kérdéseket. En-
nek érdekében meg kell vizsgálni, hogy mit je-
lent ma Európa a polgároknak, mit várnak a
polgárok Európától? A II. Világháború utáni
évtizedekben Európa képes volt megfelelni
polgárai elvárásainak, amelyek a béke biztosí-
tására és a jólét növekedésére irányultak. Az
Unió békében él immár hatvan éve. Ez már
természetessé vált, a jólét és az életszínvonal
viszont komoly veszélybe került azáltal, hogy
lassan egy évtizede nem sikerül tartós növeke-
dési pályájára állítani az európai gazdaságot,
és ezen belül a német gazdasági motort. A
hangzatos programok, mint a lisszaboni stra-
tégia nem váltották be a hozzájuk fûzött re-
ményeket. A munkanélküliség komoly és tar-
tós probléma. A 2004. májusi bõvítésre a régi
tagállamokban legtöbben a gazdasági helyze-
tüket, munkahelyüket és biztonságukat érintõ
veszélyforrásként tekintenek.

A gazdasági helyzet javulása és a növekedés
beindulása a válságból való kilábalás kulcsele-
mének bizonyulhat. Ha ezen a téren sikerül az
Európai Uniónak kézzelfogható eredményeket
felmutatnia, akkor másfél év múlva megváltoz-
hat az Alkotmányszerzõdés megítélése is.

Következtetés: A jelenlegi válság elmélyü-
lése (az Alkotmányszerzõdés végleges bukása)
nagy veszteség lenne a tagállamok és polgárai
számára. Nehezen képzelhetõ el a továbblépés
bármilyen irányban azAlkotmányszerzõdés nél-
kül. Reformokra pedig egyértelmûen szükség
van, ha az Unió meg kívánja állani a helyét a
nemzetközi színtéren. A legfontosabb cél a tag-
államok egymás közötti, illetve a tagállamok és
állampolgárai közötti bizalom visszaállítása, a
pénzügyi perspektíva mielõbbi elfogadása és a
polgárok életkörülményeinek kézzelfogható ja-
vítása. Ameddig ezekben a kérdésekben nem
sikerül elõrelépni, az Unió válságának további
mélyülése várható.

Magyarország számára fontos lenne, hogy az
Európai Alkotmányszerzõdés ratifikációja kö-
rül kialakult helyzet és a pénzügyi perspektíva
kudarca, illetve ezeknek az Unió mûködésére
gyakorolt rövid és hosszú távú hatásai ne legye-
nek ellentétesek az elmúlt tizenöt év széles körû
konszenzust és támogatottságot élvezõ törek-
véseivel. Ezek a törekvések Magyarország
egyenrangú tagállami státuszának biztosítására,
a több évtizedes kényszerû európai megosztott-
ság végérvényes meghaladására és az ország
gyors gazdasági felzárkózására irányultak. Siker-
re vitelük feltétele, hogy a tagállamok a jelenle-
gi válsághelyzetben ne a befelé fordulást vá-
lasszákmegoldásként, és az Unió ne a széttöre-
dezés és a kis körökben zajló együttmûködés
irányába induljon el.

Régen elmúltak azok az idõk, amikor regényekben
s novellákban aduhaj jólét honaként jelentmeg aDél-
vidék, vagy valamivel tágabban értelmezve: a Vajda-
ság. Ma kopottak, fakók egykor viruló városai, szinte
kihaltak a falvai, melyeknek utcáibanminden harma-
dik-negyedik viskó üresen áll, omladozik. A vert falú
házakhoz tartozó nagy gazdasági udvarok istállói-fé-
szerei romosodnak, a kertek gazosak.
Nagyon sok fiatalt elsodortak az elmúlt másfél évti-

zed háborús borzalmai e tájról, az otthon maradók, a
legragaszkodóbbak pedig elszegényedtek fokozato-
san, olyannyira, hogy ma már iskoláztatni sem képe-
sek gyermekeiket. Közülük is leghátrányosabb hely-
zetben a nemzeti kisebbségek tagjai vannak, így a
magyarok, mert velük aztán senki sem törõdött és tö-

rõdik igazán. Az elmúlt rezsim mostohán bánt velük,
a frontokra tuszkolta õket, s csak a kivételezetteket
hagyta közülük (olykor mértéken felül is) meggazda-
godni. Amagánosítás korában ígymost� tõke híján�
vállalkozásba nem kezdhetnek, korábbi munkahelyü-
ket pedig elveszítik.
Történelmi viszonylatban is nagyon nehéz idõszak

váravajdaságimagyarságra,olyan,amelybenakármeg
is semmisülhet, fel ismorzsolódhat. Egyszerûen ameg-
maradása, megélhetése forog kockán. A legtöbb falujá-
ban felbomlott, megszûnt minden mezõgazdasági bir-
tok, gyárésüzem,amelyekbenacsaládokakár több tag-
ja is dolgozott.Deahalódás többéves szakaszábansem
kaptak már fizetést, úgyhogy anyagilag teljesen kime-
rültek.Mit tehettekhát a fiatalok: sokuk fogta avándor-

botot� Azt, hogy a középkorúak mibõl élnek meg és
tartják el iskoláskorú gyermekeiket, senki meg nem
mondhatná. Az öregek aprócska nyugdíjukból nyomo-
rognak, amely jókora késéssel érkezik meg hozzájuk.
Régi, tekintélyes intézményeit nem tudta épségben

megõrizni a vajdaságimagyarság, értük a saját pártjai
vívtak közelharcot, s amikor sikerült megszerezniük
egyiket-másikat, az szétmorzsolódott a markukban.
Kovács Frigyes, a szabadkai Népszínház igazgatója a
napokban tiltakozásul nem tartottamegünnepi beszé-
dét az évadvégi díjkiosztó gálamûsor elõtt, mert az
omladozó színházépület felújítását évek óta halogatja
az önkormányzat, egyik kiváló színésze pedig � a jobb
élet reményében � Beregszászra távozik.

TISZTA KÉPET NYERNI
Mi történik a Vajdasággal és a Vajdaságban?

Folytatás a 2. oldalon

Magyarország EU-tagsága
Az Európai Unió súlyos válságban van, és nem tudni,

hogyan fog kilábalni belõle. Némely országban már régen
arról vitáznak, nem lenne-e jobb megszüntetni a közössé-
get. Máshol csak most tört ki a vita. Ausztriában az a fõ
érv, hogy �nettófizetõk� vagyunk, és csak azt pénzeljük,
hogy �a brüsszeli bürokrácia jobban éljen�. A magyarok,
akik nem nettófizetõk, egy kicsit több mint egyévi tagság
utánmintha hasonló iránybamozdulnának.Mind az egyik,
mind a másik hozzáállást emociókkal játszadozó politi-
kusok keríthetik hálójukba.
Hogy miért jó Magyarországnak az EU-tagság? Nem

sorolom fel a belépés elõtt ezerszer megismételt érveket,
sem azokat, amelyek a csatlakozás ellen szóltak.
Csupán egyetlenegy példát említenék: Az idén várható
szõlõtúltermelés miatt a magyarországi Hegyközségek
Nemzeti Tanácsa �krízislepárlási támogatást� kér az Eu-
rópai Uniótól, mondta július elején Boglár László kormány-
szóvivõ. Ez azt jelenti, hogy a szeszfeldolgozók felvásá-
rolják a gazdák által felajánlott szõlõt. 500 ezer hektóliter
többlet árát az állam fizeti ki, amely a tavalyi termelõi ár
70 százalékáig kaphat az EU-tól megtérítést. Eddig a va-
lóság. Nem egészen felel meg annak, amit mi itt nyugaton
tanultunk piacgazdaság címke alatt, de segít a szõlõter-
melõknek és a feldolgozó üzemeknek.
És hol a vizió? Magyarország nem csak �krízislepárlási

támogatást� kér, hanem olyan támogatást is, mely ötezer
hektárnyi területen a szõlõtõkék kivágására irányul, árul-
ta el a kormányszóvivõ. Hektáronként 400 ezer és kétmil-
lió forint között fizet az EU azért, hogy a jövõben kisebb
legyen a túltermelés. Mert pillanatnyilag a 98 ezer hektá-
ron (Magyarország területénekmajdnempontosan egy szá-
zalékán) termelt szõlõ egyszerûen túl sok. 4,3 millió hek-
toliter bor van a pincékben, és a szakértõk tudják: évente
nem lehet több mint 3,5 millió hektolitert értékesíteni.
Minél több bort termelnek, annál inkább esnek az árak.
Így jobb, ha ötezer hektáron kivágják a szõlõtõkéket, mint-
sem hogy nem tudjanak mit kezdeni a túltermeléssel.
Mi mi köze van ennek az EU-hoz? Sokkal több, mint elsõ
pillantásra gondolnánk.
Elõször is nem minden tagállamban van meg a lehetõ-

ség arra, hogy a természet jóvoltából keletkezõ túlterme-
lésért pénzt kapjanak. Az új tagok elõjogai között találha-
tók olyan átmeneti intézkedések, amelyek sokkal inkább
emlékeztetnek régmúlt idõkre, mintsem hogy megfelelné-
nek a piacgazdaság feltételeinek. Másodszor: hová tenné
Magyarország a túltermelésbõl származó bort (tejet, ga-
bonát...), ha nem lenne Brüsszelben bürokrata, aki elinté-
zi a támogatási kérelmet? És mit tudna tenni a budapesti
bürokrata, ha történetesen nem Brüsszelben kellene ké-
relmezni a támogatást, hanemMoszkvában?Harmadszor:
Az EU-krízis nem az új tagállamok válsága, hanem a régi-
eké: A franciák éppen azért riadtak vissza az �európai
alkotmány� falra vetett képétõl, mert nem tudják elkép-
zelni, ha az eredeti hatok, késõbb a tizek és tavalyig a ti-
zenötök között nem tudtunk bizonyos kérdésekben zöld-
ágra vergõdni, akkor hogyan tudjunk huszonöten (vagy
még többen)? Érdekes módon a franciák soha nem kérdõ-
jelezik meg, mondjuk az EUmezõgazdasági rendjét (csak a
termelõk s az ellenfeleik teszik ezt). Az angolok vagy a
németek sem tiltakoztak a szénbányászat leépítése ellen (ter-
mészetesen a bányászok igenis tiltakoztak). Az EU csak azt
intézi, szervezi vagy szünteti meg, amit nemzeti kormányok
elkezdtek vagy el akartak kezdeni, de nem sikerült nekik.
A döntõ kérdés nem lehet az, hogy kilépjen-e Magyar-

ország az EU-ból, hanem az, hogy mivel tud hozzájárulni
a közösség megerõsítéséhez? Legyünk õszinték: korai ez
a kérdés. De talán elég tudatosítani, dolgozzunk azért,
hogy néhány év múlva fel lehessen tenni. Addigra a másik
kérdés végleg feleslegessé fog válni. MARTOS PÉTER
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A Napló postája
FELSZABADULTUNK

VAGY MEGSZABADULTUNK?
Aszalós aláírással olvasói levél jelent meg a

Bécsi Napló 2005/3. számában, ami a szovjet
hadsereg 1944�45-ös magyarországi szerepét
veti föl és azzal zárul, hogy a szovjet megszállás
és vele együtt a kommunista diktatúra �létre-
jöttében a magyar jobboldali vezetésnek és ön-
kritikátlan híveinek legnagyobb a felelõssége�.
Ezt a konklúziót Bibó Istvántól mint tekintély-
tõl vett hosszabb idézetekre hivatkozva írta le a
levelezõ. Bibót változatlanul színvonalas politi-
kai gondolkodóként tartjuk számon, sajnos év-
tizedek óta õ az utolsó. Nemegyszer azonban õ
is tévedett. Az Aszalós által citált mondatok
éppen nem történelmi tisztánlátását dokumen-
tálják, még jó, ha politikai aktualizálást tulaj-
donítunk nekik. Amit aVörösHadseregrõlmint
néphadseregrõl, a felszabadításról meg a �va-
dászó urak�Magyarországáról stb. olvashatunk
tõle ezekben az idézetekben, arról mamármás-
ként és jóval árnyaltabban beszélhetünk.
Miért és hogyan jöttek az oroszok 1944-ben

Magyarországra? Távol áll tõlem, hogy tagad-
jam amindenkori politikai vezetõk felelõsségét
a kormányzásuk alatt történtekért. Ehhez azon-
ban tegyük hozzá: az orosz hadsereg a napoleoni
háborúk idején német földön jóval messzebbre
jutott, mint 1945-ben, Párizsban és Észak-Itáli-
ában is járt. Aztán föl alá vonulgatott a Balká-
non, 1849-ben pedig tudjuk, megszabadította
Magyarországot a forradalmi rendbontástól,
hogymost részletesebben ne beszéljünk kauká-
zusi, szibériai, közép-ázsiai, sõt alaszkai hadjá-
ratairól, melyek során különféle zsarnokságok
és elavult rendszerek alól szabadítottak föl né-
peket, és tartósan a nyakukon maradtak. Nem-
zeti szempontból semmi sem indokolta, hogy a
Donig vezényelték amagyar csapatokat. Az sem
menti ezt, hogy elõbb-utóbb nyakunkra jönnek
az oroszok magyar hadüzenet nélkül is, ahogy
áttörtek a Kárpátokon 1914 õszén és jöttek vol-
na 1919-ben a magyarországi kommünt segíte-
ni, ha marad idejük és erejük. Oroszországot
ugyanis Rettenetes Iván óta hajtja a hódító, ab-
szolutisztikus, leigázó birodalmi gondolat s csak-
nem mindegy milyen ürügyet talál, vagy milyen
okot szolgáltatnak neki.
Az 1950-es évek egyik politikai vicce szerint

a török és az orosz megszállók között az a kü-
lönbség, hogy a törökök nem követelték meg
tõlünk a mohácsi vész ünneplését és nem kel-
lettmegköszönni, hogy elvesztettük a csatát. Egy
másik viccben április 4. mint a �szent edények
ünnepe� szerepelt, azaz �cseberbõl vederbe�
kerültünk. Az 1989-90-es változások után kevés
olyan kérdés volt, amiben viszonylag hamar tár-
sadalmi konszenzus alakult ki. Nem sokat vitáz-
tak arról, hogy csupán a lakosság egy kicsiny
része éltemeg felszabadulásként, az ország nem.
De úgy látszik, ma még nincs elég nézeteltérés
és viszály, a jelenlegi magyarországi kormány-
koalíciónak sikerült újabbat gerjeszteni azzal,
hogy nyilvánvalóan ideológiai alapon elõhoza-
kodott vele: mégis csak felszabadultunk 1945-
ben, sõt mint tudjuk, a miniszterelnök nemcsak
idehaza beszélt errõl, Moszkvában még meg is
köszönte a Nagy Oroszországnak.
Kíváncsi volnék, hogy a lengyelországi, cseh-

szlovákiai, romániai, bulgáriai stb. kommunista
diktatúrák kialakulásáért Aszalós szerint mely
ottani jobboldali politikai vezetõk a felelõsek?
A szovjetmegszállási zónában végsoronminden
oszág ugyanazt kapta, lett légyen akár radikális
szélsõjobboldali, akár polgári demokratikus
vagy éppen monarchista kormányzata volt. És
mindenki tudja, volt 1956 és 1968 is!

KÓSA LÁSZLÓ

Ha meg akarunk maradni�
A Bécsi Napló május-júniusi sz. 11. oldalán

az Anyanyelvünkrõl c. írás több téves adat alap-
ján �derûlátó� képet fest az egész magyarságot
érintõ problémáról. Sorsunk, saját helyzetünk
megértése és mérlegelése csakis tényekre tá-
maszkodhat, nem pedig hízelgõ álomképekre,
melyek hamis köztudatot formálnak.
Lássuk a realitásokat, írja a szerzõ, ne adjuk

át magunkat a pesszimizmusnak (herderi jós-
lat). Ennek elhárítására közli a magyar nyelvû-
ek számadatait, melyekre Antall József is hivat-
kozott, amikor jelképesen 15 millió magyar mi-
niszterelnökének nevezte magát � tizenöt évvel
ezelõtt. Azóta sok víz lefolyt a Kárpát-medence
folyóin, vagyis ma, 2005-ben a Kárpát-meden-
cében legfeljebb 12,5 millió magyarról beszél-
hetünk. A Magyar Statisztikai Hivatal elõrejel-
zése szerint Magyarország lakosainak száma
2003-ban tízmillió alá esik vissza. Milyen öröm
volt, amikor ez nem következett be!
Két évvel korábbanMagyarország 10,135.000

lakosából 240.000 második nyelvként beszélte
a magyart. Ez volt a realitás. Szlovákiában
750.000 magyarról olvashatunk a cikkben, ho-
lott 1991-ben 567.296, 2001-ben pedig 520.528
volt a létszámuk. Romániában (Erdélyben) a
2001. évi népszámlálás 1,432.000 magyar ajkút
mutatott ki. Hol van akkor a kétmillió magyar?
Szerbiai adatok szerint 250-300.000 az ottani
magyarok száma, nem pedig 400.000. Ukrajná-
ban, ugyancsak 2001-ben 159.335 volt a magya-
rok anyanyelvûek száma, míg a cikk 220.000-rõl
tud. Ausztriában a 2001. évi népszámlálás sze-
rint 25.884, nem pedig 70.000 a magyarul be-
szélõk létszáma. Szlovéniában 1991-ben még
7.990magyartmutatott ki a népszámlálás, 2002-
ben már csak 6.243-at.
Érdemes-e tovább találgatni, hányadik helyet

foglalja el a magyar a világon beszélt mintegy
6.000 nyelv között. A szerzõ szerint a 45. helyen
van, megelõzve a cseh, bolgár, svéd stb. nyelvet.
Szép teljesítmény,mondhatnánk némi cinizmus-
sal.
Itt azonban arról van szó, hogymegoldást kell

találni a magyar mentalitás megváltoztatására.
Ha meg akarunk maradni, igenis szaporodni
kell; nincs más megoldás. Nem lehet elfogadni
a �világjelenség� vagy �ez az általános trend�
nyugtató szólamait, és a szaporulat rovására a
�jólétet� helyezni elsõ helyre. A �régi dicsõség�
álomképével pedig nem lehet a mai realitáso-
kat behelyettesíteni. Az ötven évvel ezelõtt tiszta
magyar lakosú vidéken mint pl. a Bodrogköz-
ben vagy a Csallóközben a magyar lakosok alig
teszik ki az 50%-ot. Az állandó fogyatkozást
egészséges szaporodásnak kell felváltania a
megmaradáshoz; elsõsorban Magyarországon
életkedvet, derûlátást kell tanulni, tanítani, hi-
szen a mai megváltozott világban mégis csak
rajtunk múlik, meg akarunk-e maradni.

SÜTÕ LÁSZLÓ (Hollandia)

�
ELÕZÕ SZÁMUNKBAN a Sztálin, Dimitrov és

Renner 1945 tavaszán c. cikkrõl sajnálatos mó-
don lemaradt szerzõjének neve, amit most pót-
lólag közlünk: DR. WOLFGANG MUELLER, fiatal
osztrák történész, kutatásainak súlypontja a je-
lenkor, nevezetesen az osztrák�szovjet kapcso-
latok 1945-1955 között.

�
SZAKÁLY SÁNDOR vezércikkével kapcsolatosan

két helyesbítésre kényszerülünk: az írás címe
helyesen: MÚLTRÓL A MÁBÓL, továbbá a 9. be-
kezdés 2. sorában a �fegyvertára� helyesen
�fegyvártárs�.

A történteket fájlalja a Szerkesztõség

Határon innen - határon túl

ANyugat-EurópaiOrszágosMagyar SzervezetekSzö-
vetsége (NYEOMSZSZ) meghívására Szabadka után
június 11-12-én tartottamásodik ülését aHatáronTúli
Magyar Szervezetek Fóruma Bécsben. Az elfogadott
napirend értelmében a jelenlévõk négy tárgykörben
tanácskoztak: 1. a nyugati magyarok helyzete, 2.
együttmûködési lehetõségek a nyugati magyar és a
határon túli magyar szervezetek között, 3. a kapcsola-
tok intézményesítése, 4. nemzeti konszenzus � nem-
zeti stratégia. A tanácskozás nagyon kellemes légkör-
ben zajlott le; mind a beszámolók, mind pedig a hoz-
zászólások felkészült, érett és felelõsen gondolkodó
személyek higgadtságáról, az egymással szembeni
megbecsülésrõl tanúskodtak. Korábbi disszonáns ki-
jelentések után a helyreállt bizalom jutott kifejezésre
azon egyöntetû állásfogalásokan, hogy a határon túli
magyar szervezetek a nyugati magyarokat az egyete-
mesmagyarság részének tekintik és szükségesnek tart-
ják a szervezeteikkel való kapcsolatok intézményes
kiépítését és együttmûködést. A körültekintõen meg-
fogalmazott és egyhangúlag elfogadott zárónyilatko-
zat ugyanezen légkört és szellemet tükrözi (l. alább).
ADuna tv stábja végig jelen volt a tanácskozáson és

részletes tájékoztatást adott a jelentõsnek mondható
eseményrõl
Az RMDSZ részérõl Markó Béla a következõ ülést

õsszel Erdélybe tûzte ki.

ZÁRÓNYILATKOZAT
A Határon Túli Magyar Szervezetek Fórumának bé-

csi tanácskozásáról
AHatáronTúliMagyar Szervezetek Fórumának tag-

szervezetei 2005. június 11�12-én a Nyugat-Európai
Országos Magyar Szervezetek Szövetségének meghí-
vására Bécsben találkoztak. A tanácskozás részvevõi
kölcsönösen tájékoztatták egymást az országaikban
élõ magyar közösségek helyzetérõl.
1. A jelenlévõk kifejezésre juttatták, hogy a nyugati

magyarságot a nemzet szerves részének tekintik, s
hogy szervezeteik jelentõs mértékben hozzájárulnak
az egységes magyar nemzet felemelkedéséhez.
AHTMSZFórumameghallgatta felvételi kérelmüket,

s a következõ szervezeteknek�Nyugat-EurópaiOrszá-
gos Magyar Szervezetek Szövetsége, Észak-Amerikai
Országos Magyar Szervezetek Szövetsége, Latin-Ame-
rikai Magyarok Országos Szövetsége � elfogadta tel-
jes jogú tagságát.
A Fórum résztvevõi javasolják, hogy ezek a szerveze-

tek váljanak aMÁÉRT teljes jogú tagjává.
2. A tanácskozás részvevõi elégedetlenségüket fejez-

ték ki a Magyar Állandó Értekezlet összehívásának fo-
lyamatoshalasztásamiatt, shatározottankérikazössze-
hívás idõpontjánakmielõbbimeghatározását, valamint

ahatáron túlimagyar szervezetekbevonását anapiren-
di pontok kialakításába és az értekezlet elõkészítésébe.
3. A Fórum résztvevõinek meggyõzõdése, hogy a

magyar�magyarkapcsolattartás, anemzet egységének
megõrzése, az autonómiaformák kiépítése és az euró-
pai integráció kiterjesztése és elmélyítése fontos esz-
köze annak, hogyaMagyarországhatárain túl élõk leg-
fontosabb törekvésüket � a szülõföldön való megma-
radást � megvalósíthassák.
4. A tanácskozás résztvevõi tudomásul veszik a Ma-

gyarOrszággyûlés által elfogadott állampolgársági tör-
vényt, amely enyhíti az eddigi megalázó hivatali eljá-
rást a magyar állampolgárságért folyamodó külföldi
magyarok számára. Ugyanakkor a Magyarország ha-
tárainkívül élõmagyaroka szülõföldönvalómaradást
tekintik elsõdleges céljuknak. Továbbra is szorgalmaz-
zák a magyar állampolgárság jogfolytonosságának
helyreállítását minden magyar számára.
5. Abécsi találkozó résztvevõi a leghatározottabban

elítélik a délvidéki magyarság elleni szerb támadáso-
kat és tettlegességeket, amelyek azt követõen is foly-
tatódnak, hogy az európai és amerikai testületek ha-
tározottan állást foglaltak ebben az ügyben. Hasonló-
képpen a legerélyesebben elítélik a vajdasági magyar
közösség legnagyobb támogatottságot élvezõ pártja,
a VMSZ és annak vezetõi ellen indított, elõre kitervelt
és összehangolt állami lejáratási kampányt, és egyön-
tetû támogatásukról biztosítják a VMSZ-t és annak ve-
zetõit. Továbbra is kérik a nemzetközi fórumok és a
magyar kormány határozott kiállását a vajdasági ma-
gyar közösség ügyében.
6. A bécsi tanácskozás részvevõi döntöttek róla,

hogy soron következõ ülésüket az RMDSZmeghívásá-
ra Erdélyben tartják ez év õszén.
Bécs, 2005. június 12.

A Határon Túli Magyar Szervezetek Fórumának
résztvevõi:
Romániai Magyar Demokrata Szövetség, Takács

Csaba, ügyvezetõ elnök;MagyarKoalíció Pártja, Durai
Miklós, alelnök; Vajdasági Magyar Szövetség, Kasza
József, elnök;KárpátaljaiMagyarKulturális Szövetség,
Brenzovics László, alelnök; Magyar Egyesületek Szö-
vetsége,Horvátország, TomasicKorina, ügyintézõ;Mu-
ravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség,
Tomka György, elnök; Magyar Emberi Jogok Alapít-
vány, Papp Tamás, alelnök; Nyugat-Európai Országos
Magyar Szervezetek Szövetsége, Deák Ernõ, elnök;
Európai Nemzeti Kisebbségeket Támogató Társaság,
Komlóssy József, alelnök; Latin-Amerikai Magyar Or-
szágos Szervezetek Szövetsége, Kunckelné Fényes Il-
dikó, elnök; Észak-Amerikai Országos Magyar Szerve-
zetek Szövetsége, Somorjai Ágnes, elnökségi tag

JELENTÕS LÉPÉS AZ EGYSÉGESÜLÉS ÚTJÁN

Sajnos, a hat vajdasági magyar párt között az a
fajta összefogás sohasem tudott megvalósulni,
amely létrejött például a felvidékiek vagy az erdé-
lyiek között: lehetnek véleménykülönbségeik, de
valamennyien vállvetve a megmaradásért küzde-
nek. Itt addig tartottak az egymás elleni villongá-
sok, amíg elmúlott a java idõ, amely alatt még cse-
lekedni lehetett volna. Önmagáért beszél a tény: a
magyarnemzeti tanácsba szinte csak egyetlenpárt-
nak a tagjai és a szimpatizánsai jutottak be. Ennek
sikerült legyõznie a többit.
Az utóbbi idõben valós eredményként létrehoz-

tak két tehetségkutató gimnáziumot (egyet Sza-
badkán és egyet Zentán), Újvidéken újságíró-isko-
la is mûködik sikerrel. Jó lenne, ha még egy sor
ilyen létezne, s bennük tanulna az a sok-sok te-
hetséges fiatal, amely vagy elhagyta szülõföldjét,
vagy itthon vármunkára, vagy esetleg valamelyik
újgazdagmagánvállalkozónál dolgozik �feketén�
kevéske pénzért.
Egyéb megrázkódtatások is érték a délvidéki

magyarokat: az utóbbi években köszöntött rá a fal-
firkák, majd a magyarverések idõszaka. A köztár-
sasági képviselõház elnöke mindjárt az elsõ tilta-
kozások után reagált az ügyre, és a rendõrségtõl
kapott információkra hivatkozva elismerte, hogy
valóban szép számban voltak ilyen esetek, ám fi-
gyelmeztetett arra, is, hogy ezek nem mindig ve-
zethetõk vissza etnikai okokra, és hiba lenne pro-
pagandacélokra felhasználni õket, mert a baj ger-
jesztené a bajt. A kérdés internacionalizálása után
nemzetközi fórumokon is tárgyaltak az újabb és
újabb esetekrõl, és helyzetfelmérõ bizottságot
küldtek ki Szerbiába. A politikusokmeghallgatták
mindkét felet, ám jelentésük sokkal tartózkodóbb
és visszafogottabb volt annál, mint amilyen éles
vádak voltak.
A médiák fõ szenzációja azonban az utóbbi he-

tekben a Vajdasági Magyar Szövetség néhány ve-
zetõje elleni bírósági eljárások beindítása volt �
évekkel ezelõtti ügyekben is. Már a kilencvenes
évek derekán tartott dr. Sepsei Csaba, a Vajdasági
Magyarok Demokrata Pártjának alelnöke sajtótá-
jékoztatót Kasza József, szerinte gyanús módon és

gyorsasággal történõ meggazdagodásáról (bizo-
nyos ingatlanok áron aluli megvásárlásáról olyan
árverésen, amelyetmár ameghirdetett kezdési idõ
elõtt megtartottak), késõbb ugyanezt tette Mirko
Balj egykori községi alelnök és Branislav Nikolity,
az Ellenállás mozgalom alelnöke is nyilvánosan.
Most kezdtek foglalkozni az ügyészek a vonatko-
zó feljelentésekkel, s a VMSZ elnökén kívül vizs-
gálják még néhány munkatársa cselekedeteit is,
de ugyanezt teszik a szocialisták egykori (szerb
nemzetiségû) szabadkai elnökével, aki egyben a
Vajdasági Bank igazgatója volt. Újvidéken a VMSZ
alelnökét, a tartományi kormány oktatásügyi tit-
kárát gyanúsítják visszaélésekkel. Nyilatkozatá-
ban a VMSZ elnöksége kiállt megvádolt vezetõi
mellett, és a délvidéki magyarság egésze elleni
hadjáratnak minõsítette az ügyészség lépéseit. A
párt ebben az ügyben is nemzetközi vizsgálóbi-
zottság közremûködését kérte.
Hogy egy közösség megmaradhasson, egyedei-

nek tájékozódniuk kellene a közösségen belüli
összes zajlásokról, gondokról, eredményekrõl.
Gyakran témája az egyes civil szervezetek meg-
nyilatkozásainak: hogyan tájékozódjanak a vajda-
sági magyarok, amikor lapjaik egyetlen párt irá-
nyítása alatt állnak, és azok nyilván mind ugyan-
azt írják. Az újabb vitákból, szerkesztõségeken
belüli konfliktusokból, ellentétekbõl (a Magyar
Szóból eltávolított egyik újságíró, Csík Ferenc,
még nagy visszhangot keltõ performance-t is tar-
tott a Forum Kiadóház elõtt) az világlik ki, hogy a
vajdasági magyar publicisztika egyes vezetõ figu-
ráinak fenntartásaik vannak egymás erkölcsi alap-
állásával, tartásával, szakmai hozzáértésével kap-
csolatban, éppen a kritériumoknak a párthovatar-
tozásra való beszûkülése miatt.

Hogyan nyerjen hát tiszta képet a táj népe arról
a különös világról, amelyben élni kénytelen?Kény-
telen, mert mamár kimenekülnie is nagyon nehéz
lenne belõle. Sõt az sembiztos, amitmindmáig hit-
tünk, hogy helyben maradásával egyúttal a délvi-
déki magyarságmegmaradását segíti elõ. Hiszen e
népesség éppen most veszíti el itt a megélhetését.

Dr. CSORDÁS Mihály

TISZTA KÉPET NYERNIFolytatás az 1. oldalról

Zsúfolásig megtelt a Bécsi Magyar Otthon elõa-
dóterme amikor József Attila születésének száza-
dik évfordulójára szavalóversennyel emlékeztekaz
ausztriai magyarok. A hatodik alkalommal életre
hívott verseny 76 résztvevõvel zajlott, s ez a lét-
szám azt is jelzi, fontos eseménye ez az ausztriai
magyar ifjúságnak. Voltak itt Felsõõrbõl, Felsõ-
pulyáról, Locsmándról, Mödlingbõl, Linzbõl és
Bécsbõl.
Bevezetõként József Attila születésnapjára Mag.

Lengyel Ferenc esszéjének felolvasásávalMag. Len-
gyel Melinda emlékezett. A fiatalok között ötéves
ugyanúgymegtalálható volt, mint 17. A lelkesedés
páratlannak mondható, számtalan József Attila
vers hangzott el átéléssel, s látszott, hogy a felké-
szítõ tanárok jó munkát végeztek.
A résztvevõk hat kategóriában versenyeztek, s

öttagú zsûri (dr. C. Tóth János, dr. Pusztaszeri Lász-

Versmondó versennyel emlékeztek József Attila születésnapjára
ló, Mészáros Zsuzsa, Böröndi Lajosné és Böröndi
Lajos) értékelte a produkciókat. Az alábbi eredmé-
nyek születtek. A 6�8 évesek korcsoportjában l.
Kuzmich Veréna, 2. Albert Krisztina, Kaszás Tekla,
Nagy Domonkos (csoport), 3. Perei Kitty, 4. Gál
Klára, György Norbert, Schneider Julia (csoport).
A 9�10 évesek korcsoportjában 1. Mihály Berna-
dett, 2. Szabó Ágota, 3. Oláh Sára, Fanta Patrik és
Fanta Viktor (három3. helyezett), 4. Dobler Johan-
na. A 9�10 évesek korosztályában (német anya-
nyelvûek) 1. Puhr Hannah, 2. Wlassits Rebekka, 3.
Schranz Chiara, 4. Satovich Kerstin. A 11�12 éve-
sek korosztályában 1. Schümatschek Astrid, 2. Pe-
rei Elvira, 3. TompaAlexandra, 4.KuzmichKristina.
A 13�14 évesek korosztályában 1. Pehi Dorka, 2.
Ozsár Bálint, 3. Lengyel Boglár, 4. Földes Fruzsina.
A 15�17évesek korosztályában1.HorváthEvelyn,
2. Miklós Ádám, 3. Lengyel Balázs, 3. Dobler Judit.
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Kárpát-medencei etnikai térképsorozatunk leg-
újabb (hetedik) tagja az ausztriai Õrvidék (Burgen-
land)mai területére vonatkozólag kísérlimeg felvá-
zolni az etnikai térszerkezetnek az elmúlt fél évez-
redben lezajlott átalakulását és jelen állapotát. A be-
mutatott terület nyugati szomszédunk, Ausztria leg-
keletibb és legfiatalabb tartománya, mely a Dunán-
túl nyugati peremén, 3.965 km²-en terül el és Auszt-
ria területének 4,7 %-át teszi ki. A tartomány 1921-
ben alakult meg a történelmi Magyarország nyuga-
ti, fõként német ajkúak lakta területeibõl a Sain-
Germain-en-Laye-i (1919) és a Trianoni (1920) bé-
keszerzõdéseket követõen. Az Alfred Walheim, ké-
sõbbi tartományi fõnök által kitalált német neve,
Burgenland a nyugat-magyarországi vármegyék né-
met nevének �burg� végzõdésével (Moson-Wiesel-
burg, Sopron-Ödenburg, Vas-Eisenburg) áll összefüg-
gésben. Általánosan elfogadott magyar neve a
20.századbannemvolt, legfeljebb idõnként bukkant
fel a német név tükörfordítása (�Várvidék�). A talá-
ló Õrvidék elnevezés az elmúlt két évtizedben kez-
dett a helybeli magyarok kezdeményezésére egyre
szélesebb körben elterjedni és amagyar térképeken
felbukkanni.

Térszerkezet a 15�16. sz. fordulóján
Az 1495-ös adóösszeírást feldolgozó Kubinyi A.

(1996) adatai alapján úgy számítjuk, hogy amai Õr-
vidék területén kb. 36.000 lakos élhetett, meglehe-
tõsen egyenlõtlen térbeli eloszlásban. Míg az oszt-
rák�magyar határvidéki háborúknak jobban kitett
Moson vármegyében a népsûrûség csupán 5-6, ad-
dig Sopron és Vas vármegyében 9�12 fõ/km2 volt. A
vizsgált területen ez idõpontban 16 város (civitas,
oppidium) volt fellelhetõ, melyek közül már csak 4
(Németújvár, Monyorókerék, Vörösvár, Keresztúr)
lehetettmagyar dominanciájú. Amai települések te-
rülete közül ekkor 54 volt még lakatlan, feltehetõ-
en 203-ban a németek, 63-ban a magyarok, 7-ben a
szlovének alkothatták a népesség többségét. A vizs-
gált területen 1495 táján élt népesség etnikai meg-
oszlását rendkívül hozzávetõleges módon a német,
magyar és szláv (bizonyára szlovén) többségû tele-
pülések száma segítségével becsültük meg (kb.
27.000, 75%-nyi német; kb. 8.000, 23%-nyimagyar).
A magyar településterület északon már csak a Fer-
tõzugra, a középsõ területeken Felsõpulya környé-
kére, Sopronkeresztúrra és Lékára terjedt ki. A déli
területeken a Felsõõrig elnyúló, Pinka melléki ma-
gyar szállásterület egy fokozatosan elnémetesedõet-
nikai folyosóvá zsugorodott. A német nyelvûek tér-
nyerése a 13. század óta különösen a szalónaki és
rohonci uradalmak területén volt feltûnõ. A magya-
rok a Strém völgyében fõként Németújvár környé-
kén számítottakmégdomináns etnikumnakaközép-
kor végén. A Rábától délre, a dobrai uradalom terü-
letén ekkor még feltételezhetõ jelentõs szlovén né-
pesség jelenléte.

Az 1500 és 1711 közötti idõszak
A 15. századi járványok és háborúk okozta vesz-

teségeket a német ajkú népesség folyamatos beszi-
várgása, betelepítése sem tudta pótolni. Így a 16. sz.
elsõ évtizedeiben szinte kapóra jött a Horvátország
és Szlavónia nagy részét meghódító törökök elõl
menekülõ illetve a Batthyány, Erdõdy, Nádasdy csa-
ládok által áttelepített horvátok tömeges felbukka-
nása a mai Õrvidék 179 falujában. Az Oszmán-törö-
kök 1529. és 1532. évi Moson, Sopron és Vas me-
gyei pusztításai a horvátok növekvõ betelepedése
ellenére tovább fokozták a vizsgált terület elnépte-
lenedését és különösen nagy csapástmértek a fertõ-
melléki, fertõzugi és a Léka, Kõszeg környéki ma-
gyarság maradványaira. A 17. században az újabb
török hadjáratok (1664, 1683), a felvonuló seregek
pusztításai miatt a fõ hadiutak mentén élõ magyar
lakosság a mai Õrvidék területérõl csaknem teljes
egészében eltûnt. A magyar többségû terület a 17.
századvégénmár csak Felsõõr és Felsõpulya környé-
kére és a fertõzugi Mosontétényre zsugorodott. A
Batthyány uradalmi központ, Németújvár népessé-
ge 1619-1668 között még közel 2/3-d részben ma-
gyar lehetett. A felsõ-õrségi nyelvszigeten a hajdani
magyar határõrök fennmaradását a kollektív neme-
si privilégiumokbiztosították,melyek évszázadokig
szinte megakadályozták az idegeneknek a privilegi-
zált falvakba való beköltözését. Az elnéptelenedett
falvakba és a lakatlan, erdõs területekre a 16. szá-
zadban Kõszeg ostromát követõen is folytatódott a
török által megszállt Szlavóniából érkezõ horvát
menekültek tervszerû betelepítése elsõsorban a kö-
vetkezõ uradalmak területére: Vörösvár, Szalónak,
Rohonc, Kismarton.

Az 1711 és 1867 közötti idõszak
A török háborúk és a Rákóczi-szabadságharc

(1703�1711) után nagy erõvel indult meg az elnép-
telenedett területek � elsõsorban Moson vármegye
�benépesítése, szinte kizárólagnémet telepesekkel.
Elvétve, földesúri kezdeményezésre katolikus ma-
gyarok újratelepítésére is sor került (pl. Felsõpulya,
1744). A telepítések eredményeként az elsõ hazai

KOCSIS KÁROLY

A NÉPESSÉG VÁLTOZÓ ETNIKAI ARCULATA BURGENLANDBAN
népszámlálás idejére (1784) anépesség számaavizs-
gált területen 180.062 fõre emelkedett, akiknek
becslésünk szerint 77,5%-a német, 17,6%-a horvát,
2,3%-a magyar nyelvû lehetett. A terület népességé-
nek fokozatos elnémetesedése következtében ekkor
már csak 75 falu számított horvát, 7magyar többsé-
gûnek. Legtöbb német ajkú Rohoncon (3832), Kis-
martonban (2271) és Nagymartonban (1940), hor-
vát Pándorfalun (1600), Szenteleken (1206) és
Szarvkõn (1100), magyar Felsõõrön (1500) és Alsó-
õrön (919) élt. Az ausztriai ésmorvaországi zsidóel-
lenes intézkedések (pl. 1670, 1726) és II. József
1783-as rendeletének (�SystematicaGentis Judaicae
Regulatio�) köszönhetõen a 18.században felgyor-
sult az osztrák és morva zsidók beköltözése a nyu-
gati magyar vármegyékbe, így az Õrvidékre is, ahol
500 fõnél népesebb közösségük talált új otthonra az
Esterházyak oltalmában Nagymartonban, Lakom-
pakon,Alsókismartonhegyenés Sopronkeresztúron.
A 19. század elejétõl a különbözõ háborúk idején

kialakult gabonakonjunktúrának, a Duna (vízi szál-
lítás) és Bécs (óriási piac) közeli fekvésnek köszön-
hetõen egymás után jöttek létre a Moson megyei
nagybirtokokon, fõként a Fertõzugbanmajorságok,
melyeknek népét elsõsorban a szomszédos Kapuvá-
ri uradalom és a Csallóköz nincstelenmagyar lakos-
ságából toborozták. Amai tartományközépsõ és déli
részénugyanakkor a kollektív nemesi privilégiumok
megszüntetése (1848) a középkori magyar határ-
õrök leszármazottait hozta etnikai szempontból ne-
héz helyzetbe. Az eredeti magyar etnikai struktúrát
konzerváló nemesi közbirtokosság eltörlése egyre
inkább lehetõvé tette a környezõ német falvak la-
kóinak betelepülését a piacközpontoknak számító
magyar nyelvszigetekbe (Felsõõr, Felsõpulya).

Az 1867 és 1921 közötti idõszak
A lassú elnémetesedési folyamatot feltartóztató,

osztrák-magyar kiegyezést (1867) követõ idõszak-
ban került sor az elsõ, anyanyelvet is tudakoló ma-
gyar népszámlálásra (1880), melynek alkalmával a
vizsgált területen közel 266 ezer lakost számláltak
össze, akiknek 78,8 %-a németnek, 4,2 %-a (11.162
fõ) magyarnak, 16,1 %-a pedig horvátnak vallotta
magát. A társadalombanuralkodómagyar állami esz-
merendszer, az itteni német anyanyelvû lakosságna-
gyobbarányúkivándorlása, a nemmagyaroknövek-
võ természetes asszimilációja következtében a mai
Õrvidék területén 1880 és 1910 között a magyarok
aránya 4.2 %-ról 9 %-ra nõtt párhuzamosan a német
anyanyelvûek arányának 78.8%-ról 74.4%-ra való
csökkenésével. Az elmagyarosodás folyamata külö-
nösen a városi német polgárság körében volt feltû-
nõ (1910-ben Németújváron, Kismartonban,
Rohoncon 800-1000 lakos vallotta magát magyar-
nak - �magyarónok�). Az etnikai térszerkezet a falu-
si régiókban a száz évvel korábbi állapothoz képest
� a Németújvár környéki horvát nyelvszigetek las-
sú elnémetesedésétõl és számos Moson megyei ma-
gyar majorság megjelenésétõl eltekintve � nem
módosult számottevõen, a magyar-német nyelvha-
tár pedig változatlan maradt.

Az 1921 és 1938 közötti idõszak
Az Ausztria�Magyarország számára vesztes

I. világháborút követõen a Saint-Germain-en-Laye-i
békeszerzõdésben (1919. 09. 10.) Ausztriának ítél-
ték korábbi szövetségesének,Magyarországnaknyu-
gati, többségében német nyelvû népesség lakta te-
rületeit. Ezek közül azonban a hevesmagyar tiltako-
zás eredményeként �csupán� azÕrvidék jelenlegi te-
rülete került véglegesen � a Magyarországnak ked-
vezõ soproni és pinka-völgyi népszavazást (1921)
követõen � osztrák fennhatóság alá. A hatalomvál-
tást követõen azAusztriához került területrõl fõként
a magyar közalkalmazottak (katonák, csendõrök,
vasutasok, tanárok, munkások stb.) tömegesen köl-
töztek át az új magyar államterületre. A nagyarányú
áttelepüléseknek köszönhetõen amagyar anyanyel-
vûek száma 1920-1923 között több mint 10 ezer fõ-
vel, 39 %-kal csökkent. A csökkenés elsõsorban a
szórványban élõ magyarokat sújtotta, míg az õsla-
kos, õrségi falvak magyarsága csupán néhány száz
fõvel lett kevesebb. Az elvándorlás, fõként a kiván-
dorlás a német és horvát ajkú népesség tömegeit is
érintette, hiszen 1921-1935 között 22.466 õrvidéki
keresett új hazát Amerikában (USA, Kanada, Brazí-
lia, Argentína).[15] A kivándorlás és statisztikai
számbavételi manipulációk (pl. 6,507, jórészt ma-
gyar és horvát nyelvû cigánynak önálló etnikai ka-
tegóriába történt sorolása) következtében az 1934-
es osztrák népszámlálás idõpontjára az õrvidéki
magyarok és horvátok száma 50 � 100 évvel koráb-
bi szintre zuhant.

Az 1938 és 1945 közötti idõszak
Ausztria német bekebelezése (1938. 03. 12-13.)

után az Õrvidéket mint tartományt megszüntették
és fölosztották Stájerország (Steiermark) és Alsó-
Duna (Niederdonau) tartományok között. Az
�Anschluß�-t követõen azonnal megindult a terület-
rõl a 3.200 fõnyi zsidó és a 7�8 ezres cigány népes-

ség elûzése, koncentrációs táborokba hurcolása. Az
egyházi horvát és magyar iskolák bezárásával pár-
huzamosan a náci propaganda és nemzeti politika a
horvát és magyar nyelvet jóformán a családi élet
területére szorította vissza. Jelentõs tudati változás
következett be az egyre inkább kétnyelvûvé váló fi-
atal magyar és horvát generációk tagjai körében,
akik az új, fasizált társadalmi közhangulat következ-
tében egyre inkább szégyellték anyanyelvüket. Nem
meglepetés, hogy ilyenkörülményekközött az 1939-
es náci német népszámlálás idõpontjában az Õrvi-
déket is magában foglaló Alsó-Duna és Stájerország
tartományok területén a horvátok és magyarok kö-
zül mindössze 17.444, illetve 2.076 fõ merte erede-
ti etnikumát (Volkszugehörigkeit) bevallani.[18]
1939 és 1946 között nem csupán a kisebbségek, ha-
nem az össznépesség lélekszáma is tetemesen (több
mint 19 ezer fõvel) fogyott a háborús veszteségek, a
távoli munkaszolgálatra való átirányítás és 1945-
ben a nyugati megszállási övezetekbe való elmene-
külés miatt (1946: 265.884 lakos).

Az 1945 és 2001 közötti idõszak
A II. világháború után annak ellenére, hogy azÕr-

vidék is szovjet megszállás alá került, a kommunis-
ta Rákosi-rezsim az államhatár magyar oldalán mû-
szaki határzárat épített ki és felszámolta a korábbi
határátkelõhelyeket. Ezzel a nyugat-dunántúli né-
met, horvát, magyar ajkúak a határon átnyúló ha-
gyományos gazdasági, társadalmi kapcsolatai meg-
szûntek. Az anyaországokban lezajlott kommunista
fordulat egyre nehezebb helyzetbe hozta az õrvidé-
ki horvátokat és magyarokat hiszen az �odaáti� ese-
mények a �horvát�, �magyar� és �kommunista� sza-
vak az osztrák közvélemény szemében sokszor szi-
nonimákká váltak. Ennek is köszönhetõ, hogy az
1951-es osztráknépszámlálás idejénelsõdlegesnyel-
vükként már csak 30.599-en tüntették fel a horvá-
tot és 5.251-en (1934-hez képest feleannyian) a
magyart. Az osztrák államszerzõdés megkötését és
a megszálló szovjet csapatok kivonulását (1955)
követõen kibontakozó osztrák gazdasági konjunk-
túra, iparosítás, falu-város migráció idején az Õrvi-
déken is évszázados falusi, etnikai közösségek bom-
lottak fel. Amezõgazdasági termeléssel felhagyóhor-
vátok ésmagyarok többsége szülõfaluján kívül, ipa-
ri központokban, német nyelvi környezetben talált
munkát és költözött el, vagy vált ingázóvá, mely a
fiatal horvát és magyar generációk esetében foko-
zatos nyelv- és kultúracserét eredményezett. Ezt a
folyamatot erõsítette a magyarországi és jugoszlá-
viai kommunista rendszertõl való viszolygás, a hor-
vát és magyar nyelvtudás akkori csekély gazdasági
hasznossága, az iskolai, munkahelyi könnyebb ér-
vényesülés vágya és persze az egyre gyakoribb ve-
gyes házasságok is. Az 1956-os magyar forradalom
szovjet leverését követõ nagy emigráns tömeg egy
részének itteni letelepülése alig gyarapította a hely-
beli magyarok létszámát, sõt a felgyorsult nyelvi
asszimiláció, a kedvezõtlen demográfiai folyamatok
(elöregedés, természetes fogyás) és fokozódó elván-
dorlás következtében amagyar köznyelvet beszélõk
száma és aránya az 1971 és 1981-es népszámlálás-
ok között 5.673-ról 4.147 fõre (2.1 %-ról 1.5 %-ra)
csökkent. A horvátok körében a nyelvi beolvadás
feltartóztatásának vagy felgyorsításának kérdése a
20.század második felében konzervatív, néppárti
illetve liberális, szociáldemokrata vezetõik közöt-
ti konkurenciaharc színterévé vált. A horvátok po-
litikaimegosztottsága a nyelvi beolvadást olyannyi-
ra felgyorsította, hogy a magát horvát köznyelvû-
nek vallók száma 1961-ben 26.259-re, 1981-ben
18.762-re zuhant. Ugyanakkor a katolikus egyház
1963-ban a Kismartoni Egyházmegyében (kb. az
Õrvidéken) 37.828 horvát hívõt tartott nyilván. Az
1980-as években Magyarország imázsának javulá-
sa, a kedvezõ anyaországi politikai események,
rendszerváltozás, a �vasfüggöny� lebontása, a sza-
bad határátkelés, a magyar nyelv ismét �hasznos-
sá� válása pozitív hatást gyakorolt az õrvidéki ma-
gyarok identitására,melynek eredményeként 1981
és 1991 között a magyar köznyelvûek száma 63%-
kal (6.763 fõre) nõtt. A kedvezõ változások ellené-
re ez idõpontban az 1990/91.évi mikrocenzus sze-
rint a horvátul tudóknak (24.459 fõ) 80%-a, a ma-
gyarul tudóknak (16.737) csupán 40,4%-a vallot-
ta köznyelvének a horvátot illetve a magyart.[23]
Az 1990-es években a tartomány kisebbségeinek
felgyorsult beolvadása következtében az õshonos
horvátok száma 1991-2001 között 15%-kal, a Fel-
sõõri járás osztrák állampolgárságú magyarjainak
száma21,4%-kal fogyott. Ugyanakkor az anyaorszá-
gi utánpótlás (jóléti, gazdasági és politikai /pl. hor-
vátországi háborús/ indíttatású bevándorlás) kö-
vetkeztében a külföldi horvátok száma ez idõ alatt
több mint 7-szeresére, a külföldi magyaroké 8,2%-
kal nõtt. A külföldi magyarok szerényebb mértékû
növekedése annak volt köszönhetõ, hogy 10 éves
ausztriai tartózkodás után az 1980-as évek végén
bevándoroltak 2001-ig már megkapták az osztrák
állampolgárságot.

Az Õrvidék etnikai térszerkezete 2001-ben
A 2001. 05. 15-i osztrák népszámlálás idõpontjá-

ban az Õrvidék területén 277.569 személyt írtak
össze. Közülük 242.458 (87,4%) vallotta magát né-
met, 19.778 (7,1%) horvát és 6.641 (2,4%) magyar
köznyelvûnek. Anémet nyelvûek99%-a, a horvátok-
nak 87,2%-a, a magyaroknak 70,8%-a rendelkezett
osztrák állampolgársággal, ami azt jelezte, hogy
mindahorvát,mindpedig amagyar kisebbség eseté-
ben az egyre inkább elöregedõ, asszimilálódó õsho-
nos lakossággal szemben egyre nagyobb szerepet ját-
szanakazelmúlt évtizedekben, fõkéntgazdaságiokok
miatt bevándorolt külföldi horvátok és magyarok.
A tartomány domináns, német nyelvi közösségé-

nek lélekszáma (242.458) fõként a horvát ésmagyar
asszimilánsoknak köszönhetõen 1991 óta 1,4%-kal
nõtt ugyan, de aránya a lakónépességen belül a kül-
földiek folytonos betelepülése miatt 87,4%-ra csök-
kent. Legtöbb német ajkú Kismartonban (6.430),
Nezsideren (5.186), Nagymartonban (4.844), Felsõ-
õrön (4.641) és Pinkafõn (4.580) élt. AzÕrvidék318
települése közül 293-ban már a német számít domi-
náns nyelvnek.
A 19.778 horvát közül csupán 16.283-an, az õrvi-

déki horvát nyelvet beszélõk rendelkeznek az 1976-
os osztrák népcsoport-törvény (Volksgruppen-
gesetz) alapján kollektív kisebbségi jogokkal. A volt
Jugoszlávia területérõl történõ folyamatos beván-
dorlás eredményeként az itteni horvátok lélekszá-
ma az õshonos, 38,5%-ban 60 évnél idõsebb õrvidé-
ki horvát népesség felgyorsult fogyása, elnémetese-
dése ellenére enyhén növekszik. Az 1910-ben még
55 falurakiterjedõhorvát többségû terület 2001-ben
23 falura zsugorodott. Etnikai egységét elsõsorban
a konzervatív beállítottságú, eredeti nyelvéhez leg-
inkább ragaszkodó, a Felsõpulyai járás periférikus
részein fekvõ horvát falvaknak sikerült megõriz-
nie.[25] Jelenleg legtöbb (700�1000) horvát lakója
Cinfalvának, Kelénpataknak, Vulkapordánynak,
Pinkócnak, Pásztorházának és Darázsfalvának van.
A nagyarányú bevándorlás ellenére az õrvidéki

magyarság száma fokozatosan csökken, melyért el-
sõsorban az õshonos, 38%-ban60 évnél idõsebbma-
gyarok rohamos természetes fogyása és nyelvi elné-
metesedése felelõs. Az ittenimagyaroknakmár csak
37%-a él a hajdani nemesi jogállású, határõr telepü-
léseken, ahol legnépesebb közösséget Felsõõrön
(1.164), Felsõpulyán (603), Alsóõrön (517) és
Õriszigeten (193) képviselnek. Az utóbbi két falu
mind a mai napig még magyar többségûnek számít.
Az északi területeken, ahol az újonnan betelepültek-
nek köszönhetõen fokozatosan (1991-201 között
18%-kal) nõ a magyarok száma legtöbben Kismar-
tonban (281) és Boldogasszonyon (209) vallották
magukat magyar köznyelvûnek.

Augusztus 20. megünneplése a magyar fõvárosban

Az idén az augusztus 20-i ünnepségsorozat Batiz András
kormányszóvivõ szerint háromnapos lesz: pénteken, szom-
baton és vasárnap. AMiniszterelnökiHivatal a NexusRek-
lámügynökség Kft.-vel kötött szerzõdést az augusztus 20-
ai ünnepségsorozat lebonyolítására - jelentette be kormány-
szóvivõ. A Nexus Reklámügynökség Kft. programjainak
teljes költsége 284.075.000, amely összeg 42 millió forint-
tal kevesebb, mint a második legjobb ajánlat. A háromna-
pos ünnepség keretében dunai örömkoncert, a Margitszi-
geten családi programok, európai kisebbségi fesztivál és
számtalan színes utcai program várja Budapesten az ér-
deklõdõket a tûzijátékmellett. Az utóbbi esemény augusz-
tus 20-án, 21 órakor kezdõdik. A hivatalos állami megem-
lékezések mellett a tûzijáték, a koncertek, az utcai feszti-
válok költségeit is magában foglalja ez az összeg - mondta
Batiz András, hozzátéve: légi verseny is lesz a Duna fe-
lett, azonban annak szervezéséhez nem használnak fel ál-
lami forrást. Az elmúlt évben az állami tulajdonú
Hungexpo Rt., a Mafilmmel közösen 175 millió forintért
szervezte meg az augusztus 20.-i állami ünnepséget. Ak-
kor az összegnek a 70-80%-át fordították a légi parádéra.
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Amikor július 7-én a londoni metróhálózat
három pontján, majd egy órával késõbb egyik
londoni autóbuszon bomba robbant, beigazo-
lódott a londoni rendõrfõkapitány, a belügymi-
niszter, a miniszterelnök többszöri figyelmezte-
tése: nem az a kérdés, hogy bekövetkezik-e,
hanem az, hogy mikor és hogyan. A nemzetkö-
zi terrorizmus ellen lehet szívós, éveken át tar-
tó munkával küzdeni, még az is lehet, hogy
hosszú távon le lehet gyõzni, vagy a hajtóerejé-
ül szolgáló gyûlölködést lassankéntmegszüntet-
ni, ám ebben a háborúban a taktikai gyõzelem
mindig az ellenségé. A biztonsági szolgálatok
nemzetközi együttmûködése aNewYork ésWa-
shington elleni terrorakciók óta tucatjával hiú-
sított meg terveket, leplezett le összeesküvése-
ket, kerített kézre terrorista-gyanús személyeket,
de ezek a sikerek mindig eltörpülnek a közvéle-
mény szemében a terroristák sikerei mellett.
A brit közvéleményt az rázta meg a legjob-

ban, hogy a gyilkos akciót semmiféle ellenõrzés
nem akadályozhatta volna meg kikötõben vagy
repülõtéren. A közmondásos �várárok� � a La
Manche Csatorna fabatkát sem ért a július he-
tediki akció öngyilkos tettesei ellen, mert a négy
fiatalember hazai termés volt. Hármuk pakisz-
táni eredetû családban született Angliában, a
negyedik pedig gyerekkorában jött Jamaicából.
Mind a négyen brit iskolába jártak, anyanyel-
vük volt az angol, angol nagyváros, Leeds lakó-
negyedeiben nõttek fel, ugyanazt a levegõt szív-
ták, mint barna, fekete vagy fehérbõrû baráta-
ik, akikkel együtt hancúroztak, sportoltak, szó-
rakoztak. Amikor életük utolsó pillanataiban
szétnéztek a zsúfolt földalatti kocsiban vagy az
autóbuszon, ugyanolyan arcokat láthattak,
ugyanolyan szavakat hallhattak maguk körül,
mint egész életükben otthon.Micsoda gyûlölet,
miféle téboly keríthette hatalmába ezt a négy,
semmiféle szempontból sem rendkívüli fiatal-
embert, hogy erre a küldetésre vállalkoztak? Ki
hitethette el velük, hogy amikor öngyilkos tet-
tük utánmegjelennek amennyei ítélõszék elõtt
a lelkiismeretüket terhelõ vérfoltokkal, kegyes
fogadtatásban, jutalomban részesülnek?Hiszen
Allah csak más neve annak, akit mi Istennek
nevezünk �
Sajnos, a dzsihadista számára nincs így. Ma

már tudjuk, hogymind a négy öngyilkosmerény-
lõ járt olyanmullah-iskolába Pakisztánban, ahol
nem ezt tanítják. Olyan iskolába, amelynek tan-

anyaga a tizenegyedik század óta alig változott.
Olyan iskolába, ahol az Iszlámnak azt a válfaját
tanítják, amely szerint a gyûlölet nemhitványabb
a szeretetnél, a bosszú a könyörületnél, a halál
lehet édesebb az életnél, az önpusztító gyilko-
lásért jutalom jár a mennyben.
A harminc esztendõs Mohamed Szidik Kán,

a 22 éves Sehzád Tanuir, a 19 éves Jermaine
Lindsay, a 18 éves Haszib Huszein a lutoni pá-
lyaudvaron, majd a londoni metró folyosójában
mûködõ ipari televízió tanúsága szerint nevet-
gélve, tréfálkozva készült rémtettére. Abban a
hitben búcsúztak el egymástól a londoni King�s
Cross pályaudvar alatti metróállomáson, hogy
egy órán belül újra találkoznak a mennyben, a
beígért hetvenkét szûz társaságában.
Nagy-Britannia másfél millió muzulmán hitû

lakójának túlnyomó többsége borzadállyal lát-
ta, olvasta, hallotta mindezt. Nemcsak azért,
mert a gaztettnek muzulmán áldozatai is vol-
tak. Nemcsak azért, mert ártatlan közösségük
elleni megtorlástól, pogromtól tartottak. Nem-
csak azért, mert törvénytisztelõ állampolgárok,
akik éppúgy irtóznak a vérontástól, mint min-
den épelméjû ember. Hanem azért is, mert tud-
ják, hogy közösségükre, vallásukra iszonyú gya-
nú terelõdik. Tudják, hogy vallásuk álarca alatt
elvakult fantaszták, valami egész világra kiterje-
dõ iszlámbirodalomutópiájáról álmodozó fana-
tikus hitszónokok nap, mint nap, óráról, órára
iparkodnak felbujtani fiaikat, elvetni bennük a
gyûlölet, a halál kultuszának magvait, elhitetni
velük, hogy az a társadalom, amelyben élnek,
amelybe szüleik vagy nagyszüleik hozták õket,
megérett a pusztulásra, és hogy ennek a pusztu-
lásnakõk lehetnekazeszközei � saját életükárán.
Ez az az erkölcsi nihilizmus, az a szellemi zsák-

utca, amelybõl csak türelmes meggyõzéssel le-
het kivezetni jóra-rosszra fogékony fiatal em-
bereket, akikkel kegyetlenül elhitetik, hogy a
rossz az igazi jó. Ezért mondta a brit miniszter-
elnök a terrorakciók utáni elsõ beszédében,
hogy a szükséges jogalkotáson felül szükséges
az ideológiai konfrontáció, a szellemi szembe-
fordulás a hamis prófétákkal. Tony Blair szavai
az eltökéltséget és a sikerbe vetett bizalmat su-
gározzák. Szöges ellentétben állnak az angol iro-
dalom nagy szatirikusa, Jonathan Swift borús
megállapításával: �Józan érveknem tántorítanak
el attól, amirõl nem józan érvek gyõztek meg.�

JOTISCHKY LÁSZLÓ

Bombák Londonban
Múlt év decemberében adtam le hadtörténe-

ti esszékötetem kéziratát a kiadómnak, aminek
utolsó fejezete a Jutadombról szól. A kutatás
során döbbentem rá, hogy a tényleges résztve-
võk többségét alkotó nemzetõrök, rendõrök,
szervezethez nem tartozó, a forradalom védel-
méért fegyvert fogó polgári személyek neve,
még parancsnokaiké sem ismert. A 2004. no-
vember 4-én felavatott jutadombi emlékhely
csak a katonákról emlékezik meg.
AMecséri-per kizárólag a november 4-i, szov-

jet áldozatokat követelõ összecsapásról szólt. Az
október 26-i, az áldozatokat tekintve tragiku-
sabb harcokra az eddig elém került perek anya-
ga nem tér ki, a jelenleg olvasható visszaemlé-
kezések csak nagyon kis részükben igazolhatók.
Ezért kezdtem hozzá a levéltári kutatáshoz.
Ezért kerestem olyan személyekkel a kapcsola-
tot, akik egykor ott harcoltak a Jutadombon a
kiskunhalasi lövészezred katonáival szemben,
vagy ismerték az egykori résztvevõket, leginkább
a nyilatkozattévõket. Kerestem persze olyan
személyeket, is, akik november 4-étõl 10-éig
harcoltak, vagy legalább ismerték a nevesebb
parancsnokokat, nemzetõröket, rendõröket.
Egyik barátom, akivel korábban nemzetközi

diákvetélkedõt rendeztünk 56-ról, elmondta,
hogy egyik ismerõsének két testvérét végezték
ki, mert harcoltak a Jutadombon. Kérésemre
elvitt hozzá, a nemzetõrség magas rangját vise-
lõ egyszerû emberhez. Õ készséggel elmondta,
amit tudott: sajnos, személyében õ nem volt a
Jutadombon, nem két, hanem egy testvérérõl
van szó, õt nem végezték ki, hanem lõtt sebben
vérzett el, nem a Jutadombon, hanem egyik
külvárosi utcában. Ha õ nem is, de régi ismerõ-
sei valódi Jutadombiak, mondta, és készséggel
megszervezte a következõ találkozót.
Ekkor könyvemmár túl volt a nyomdai mun-

kálatokon, de szeretnék szaktanulmányt írni a
mind gazdagabb levéltári anyagok alapján. Vél-
tem, ezeket jól kiegészítheti a személyes inter-
jú. Sajnos, egykori jutadombi harcost a követ-
kezõ alkalommal sem ismerhettemmeg.Május
elsõ vasárnapján került sor a harmadik találko-
zóra. Mint mindig, a kapcsolatot létrehozó ba-
rátommalmentemházigazdánkoz. Egyedül volt,

Bonyodalmak a Jutadomb körül
és teljes elképedésünkre egyre indulatosabban
ecsetelte, hogy neki milyen sokba került már
eddig is az, hogy értékes információkkal járul
hozzá � úgymond � könyvemhez. Ekkor lépett
be két fia, egyikük herkulesi termetû. Tisztes-
séggel bemutatkoztak, majd bekapcsolódtak a
vitába, és õk is egyre indulatosabban követel-
ték könyvem hasznának az illõ leosztását. Ép-
pen azt szerettük volna elmondani, hogy bizony
az én könyvem már régen nyomdában van, in-
kább pénzembe kerül, semmint hasznom lenne
rajta, de ellentmondást nem tûrõ hangon kö-
zölték, hogy be szokták verni annak a pofáját,
aki közbeszól, mikor õk beszélnek, még ha dok-
torok vagyunk is. Tehát hallgattuk õket: vagy
elhozom a megjelenõ könyvem honoráriumá-
nak a 20 %-át az apjuknak, vagy megtalálnak
bennünket bárhol az országban, és ellátják a
bajunkat. Most már udvariasan, tisztelettudó-
an kikísértek az autómhoz, kezet adtak, mert
egyszerû, rendes emberek, és barátságosan
megjegyezték: milyen kár lenne egy ilyen szép
autóért�hamégis elfelejteném a könyvem tisz-
teletdíjának a 20 %-át elhozni a papának.
Nem voltam és nem vagyok nyugodt. Hallot-

tam már arról, hogy nem is kevesen lovagolták
meg a szerencséjüket a rendszerváltás után
1956-os valóságos vagy kissé kozmetikázott,
esetleg szépen kitalált szerepükrõl. De arról,
hogy valaki a � barátainak! � a történeti tanú-
ságtételéért pénzt követeljen, most hallottam
elõször. Remélem, utoljára, sõt, legszívesebben
felébrednék, hogy csak álmodtam az egészet. A
tisztelettudó, egyszerû emberek valószínûleg
maguk csodálkoznának a legjobban, ha olvas-
nák ezt a történetet: biztosan én álmodtam, vagy
esetleg kitaláltam, de már megszokták, mert
mindenki õket, meg róluk�
A levéltári forrásokból kigyûjtött több száz

érintett neve mellett már csak egy kereszt áll.
Egyre több a sír, amit lefényképeztem. Szükség
lenne azok tanúságtételére, akik még köztünk
vannak. Pénzt ugyan nem tudok felajánlani ne-
kik, de ígérhetem: az utolsó betûig mérlegre te-
szem minden szavukat, és nevükrõl nem feled-
kezemmeg.

MAROSSY ENDRE

Európa többi országával ellentétben, Francia-
ország laikus köztársaság, vagyis világnézetileg
semleges. Ezért hiúsította meg Franciaország,
hogy az EUalkotmánytervezetében szerepeljen
utalás Európa keresztény gyökereire. Nem vé-
letlen tehát, hogy világszerte az egyházat hát-
térbe szorítani akarók, a szabadság nevében épp
a francia modellt tekintik utánzásra méltónak,
nem tudván, hogy ennek a 100 éves ragadozó-
nak már a húszas években nagyrészt kihulltak
méregfogai.
Hogy a francia észjárást jobban megértsük,

tudni kell, hogy Franciaországban az állam és
az egyház különválasztása nem egy evolúciós
folyamat eredménye, hanem egy évszázados
kegyetlen harcé, amely a katolicizmus felett ara-
tott gyõzelemmel végzõdött. 1905-ben a fran-
cia katolikus egyházzal úgy bántak el, mint ké-
sõbbMagyarországgal Trianonban. Kegyetlenül
csonkítva, megalázva félreállították. A kisebb-
ségben élõ zsidók és protestánsok évszázados
hátrányos helyzetük miatt mindezt � érthetõen
- másként élték meg és érezték át. Muzulmán
kérdés akkor még nem volt.
Az elsõ világháború idején a papság és szer-

zetesrendek nagyfokú hazafias áldozatvállalása
a gyõzelem után az egyház számára kedvezõ
közhangulatot, politikai légkört teremtett. A
visszafoglalt Elzász-Lotaringiában, a gyarmato-
kon, a hadseregben, stb. az egyházellenes tör-
vényeket nem érvényesítették, az államosított
templomokban az egyház kizárólagos haszon-
élvezeti jogot kapott. Az állami iskolák kivéte-
lével lassan, de biztosan a vallásellenes világné-
zet megszelídült, toleránssá és nagyvonalúvá
vált. Az egyház pedigmegtalálta új helyét, amely
politizálástól mentes, de szabad. Charles de
Gaulle találóan ezt így jellemezte: �a köztársa-
ság laikus, Franciaország katolikus�.
1968 óta azonban minden megváltozott. Az

állami iskolákban évtizedek sugallta szisztema-
tikus egyházellenesség azt eredményezte, hogy
a franciák kollektív emlékezetébenmindaz, ami
a kereszténységgel kapcsolatos szabadságelle-
nes, veszélyes és konfliktusok forrása lehet.
Nyomatékot adtak ennek a laikus köztársaság
fundamentalista õrei, akik számszerûen ugyan
kevesen vannak, de befolyásuk óriási. Nagyobb
veszélyt láttak, pl. egy pápai látogatásban, mint
a közbiztonság félelmetes romlásában. Összes-

ségében mégis azt mondhatjuk, hogy a 100 év-
vel ezelõtti militáns egyházellenes hangulatot
elõbb a tolerancia, majd a vallással szembeni
közömbösség váltotta fel. Ez a tendencia rész-
ben egész Európára jellemzõ, csakhogy Fran-
ciaország további elpogányosodásátmegállította
az iszlám vallás térhódítása, amely ellen a világ-
nézeti semlegesség eddig tehetetlennek bizo-
nyult. Sõt, a jelenlegi kormány, hogy a társadal-
mi békét biztosítsa, a muzulmán közösségek ja-
vát szolgáló alapítvány létrehozását is nagyvo-
nalúan támogatta.Amuzulmánok közül ugyanis
egyre többen épp a laicitásra hivatkozva a sza-
badság és egyenlõség címén követelik a muzul-
mán ünnepek bevezetését, a vallásszabadság
nevében a fejkendõ szabad viselését, saját fele-
kezeti iskolát, külön uszodát a nõknek stb.
Ebben a kultúrharcban a laikus köztársaság

sokat vitatott szentenciája, hogy betiltotta az
állami iskolákban a muzulmán lányoknak a fej-
kendõviselést. Az államilag támogatott egyházi
és egyéb magániskolákra e tilalom nem vonat-
kozik, de a közalkalmazottakra már igen. Az
említettek ellenére a Francia Köztársaság min-
den tekintetben biztosítja a vallás és lelkiisme-
reti szabadságot, és gondoskodik, hogy minden
felekezet egyenlõ bánásmódban részesüljön.
Hasonlóan sok vitát váltott ki a köztársasági

elnökségre törekvõNicolas Sarkozy (Sárközy),
aki a francia laicitás újraértelmezésére tett ja-
vaslatot. Szerinte, ha az állam anyagilag hozzá-
járul sportpályák, koncerttermek és egyebek
létrehozásához, miért ne támogathatná a vallá-
sos igényt szolgáló helyiségek építését. Az egy-
ház-állam szétválasztásának problematikájával
kapcsolatos egyházi álláspontot, Párizs volt ér-
seke Jean-Marie Lustigerbíboros így fogalmaz-
ta: �jobb a laicitás törékenységét nem megboly-
gatni�. Tény, hogy a franciák elsöprõ többsége
ennek a hivatalos ideológiánakmeggyõzött híve,
de amely alatt ma mindenki mást ért. Bonyo-
lultságát növeli, hogy mindenre van példa és
ellenpélda.
Az egyház és állam szétválasztásának cente-

náriumában az 5-6 millió muzulmán integrálá-
sával kapcsolatos viták és erõfeszítések kedvez-
nek az egyház által szorgalmazott újraevangeli-
zálás folyamatának. Az évek óta növekvõ fel-
nõtt keresztelések száma ezt a látszatot keltik.

MOLNÁR OTTÓ, Párizs

Mérlegen a 100 éves francia laicitás

Mádl Ferenc a Magyar Köztársaság elnöke
Ausztriában tett búcsúlátogatása alkalmával jú-
nius 14-én a bécsi Magyar Nagykövetségen fo-
gadta a magyar egyesületek vezetõit és a ma-
gyar szolgálatban lévõ lelkészeket. A közvetlen
hangnemben lefolytatott beszélgetésen a hiva-
talát betöltött államelnök odafigyelve válaszolt
az egyes felszólalásokra. Megígérte, Dr. Heinz
Fischer államelnökkel ésDr.Wolfgang Schüssel
kancellárral sorra kerülõ találkozóján szóba
hozta az egyesületek vezetõi által felvetett kér-
déseket.Ugyanakkor kellõ higgadtsággal fogad-
ta a panaszos megnyilvánulásokat, rámutatva,
bizonyos kérdések általános jellegûek, így nem
róhatók fel egyedül az osztrák kisebbségi poli-
tikának.

�
2005. május 28-án a Buffalotól másfél órányi-

ra délre esõ Sík Sándor Cserkészparkban a
KMCSSZ megtartotta az idei Lendvai L. Béla
akadályversenyt. A 270 résztvevõ a Bostontól
Washingtonig, Montreáltól Chicagoig terjedõ
területrõl jött össze. Három korosztályban kü-
lön- külön pályánmérték össze a cserkészõrsök
a tudásukat. Fiúk és leányok, tíztõl tizennyolc
évesig, cserkésztudásuk legjobbját mutatták be.

�
IDÉN 16. ALKALOMMAL KERÜL megrendezésre

október 19�23. közt a Bécs-Budapest Szuper-
maraton. A neves osztrák és magyar személyi-
ségek védnöksége alatt álló rendezvényen elõ-
reláthatóan 13 országból 1000 sportoló, egyéni
és stafétafutók, kerékpározók és görkorcsolyá-
zók vesznek majd részt, akik 5 nap alatt teszik
meg a 352 km-es távot. A mezõnyt a starttól a
célig útközben idegenforgalmi és kulturális
programok kísérik majd.
A Szupermaraton célja egyrészt a nemzetkö-

zi, fõleg az osztrák-magyar kapcsolatok erõsí-
tése, másrészt a sport, különösképpen a futó-
sport népszerûsítése.

�
A HATÁRON TÚLI MAGYAR SZÍNHÁZAK 17. találko-

zójátKisvárdán június 2�11. közt tartották. 15 tár-
sulat 17 elõadással versenyzett a díjakért, további
13 elõadást versenyen kívül mutattak be.

AZ IDEI PROLITERATURA DÍJAK nyertesei:Már-
kus Béla (irodalomkritika), Szávai János (mû-
fordítás), FeketeVince (gyeremek- és ifjúsági iro-
dalom), Keszthelyi Rezsõ (kispróza), Domokos
Géza és Nagy Gabriella (irodalomszervezés). A
díjakat június 13-án adták át Budapesten.

�
AMAGYAR ÍRÓSZÖVETSÉG a mindennapi politi-

kától független, az56-os forradalomegykori részt-
vevõibõl, szimpatizánsokból emlékbizottságot hí-
vottösszea fél évszázadosünnepsorozatprogram-
jának kidolgozására. Elnöke Kalász Márton, az
írószövetség elnöke, tagjai közt található Fekete
Gyula, Czigány Lóránt, Dávid Gyula, Kiss Gy.
Csaba, Nagy Gáspár, Andrzej Wajda, és Bohdan
Zadura.Abizottság elsõüléseoktóber 23-án lesz.

�
A BÉCSI MAGYAR NAGYKÖVETSÉG június 21-i saj-

tóreggelijén Horváth István nagykövet helyte-
lenítette, hogy Mádl Ferenc köztársasági elnök
június 15-i búcsúlátogatásán felvetette amunka-
erõpiaci korlátozások korábbi feloldásának kér-
dését. Véleménye szerint ezzel szinte kikény-
szerítette Schüssel osztrák kancellár elutasító
állásfoglalását. Megnemértését fejezte ki a ma-
gyar diplomata az ausztriai magyar szervezetek
Mádl elé terjesztett �kívánságlistájának� több
pontjával kapcsolatosan, különösen ami az is-
kolaügyet illeti.

�
MOSONMAGYARÓVÁR KÉPVISELÕ-TESTÜLETE jú-

niusi közgyûlésén határozatot fogadott el,
amelyben felkéri Stipkovits Pál polgármestert,
hogy tegyen lépéseket a határõr laktanya városi
tulajdonba kerülése érdekében.Mint ismeretes,
innét dördült el az a sortûz 1956. október 26-
án, amely 108 ember életét oltotta ki.
A testület bizottságot hozott létre, amelynek

a feladata kidolgozni egy emlékhely kialakítá-
sának koncepcióját. A bizottság szeretné, ha a
nyugati magyarság is segítene a gyûjtemény gaz-
dagításában, örömmel venné, ha esetlegesen
létezõ dokumentumaikat felajánlanák a gyûjte-
ménynek. A tervek szerint a mosonmagyaróvá-
ri emlékgyûjtemény a régió 1956-os eseményeit
is bemutatná.

HÍREK
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Jugoszlávia 1918-ban azzal a céllal alakult, hogy az összes
délszláv népet ( kivéve a bolgárokat) egy államban tömörít-
se. A történelmi múlt miatt ez azonban megoldhatatlan volt
anélkül, hogy különbözõ nem szláv népek részei és etnikai
csoportok ne legyenek az új állam polgárai. Ez már 1912-
ben nyilvánvalóvá vált, mikor Szerbia és Montenegro a le-
gyõzöttOzmánBirodalom részeit annektálták és így nagyobb
idegen nemzetiségû népesség került határaikon belülre. Már
akkor a �kisebbségek� tulajdonképpen �többségek� voltak
bizonyos új területeken, bár kisebbségnek tekintették, és úgy
is kezelték õket.
Az új állam kötelezte ugyanmagát (a kisebbségi konvenció

aláírásával) a nemzeti kisebbségek elemi nemzeti jogainak
biztosítására, azonban a legkevésbé sem ügyelt ennek betar-
tására. Az ok az volt, hogy a legnagyobb kisebbségek a vala-
mikori mérvadó népek voltak: amagyarok, a németek, a törö-
kök és az albánok. Kis szláv kisebbségek jobb elbánásban ré-
szesültek, de nem olyan testvériben, mint elvárhatták volna.
A bánáti románok státusza bizonytalan maradt, és még nem-
zeti kisebbségként sem ismerték el õket a régi szerb határo-
kon belül. A különbözõ kisebbségek helyzete a két világhábo-
rú között a különbözõ országrészekben és különbözõ idõpont-
okban eltérõ volt, az országon belüli politikai helyzettõl, és az
érintett kisebbség anyaországával fennálló viszonytól függõ-
en. Nagy általánosságban nézve és eltérõmértékben részlege-
sen sem volt kielégítõ. A délszláv vezetõ rétegek a kisebbsé-
geket úgy tekintették, mint volt ellenséges birodalmak ma-
radványait, melyek a délszlávokat évszázadokon át szolgaság-
ban tartották. Elkerülhetetlen rossznak tekintették õket, és
ennek megfelelõen bántak velük. Az igazság kedvéért meg
kell jegyezni, hogy akkortájt a nemzeti kisebbségekkel bármely
más európai államban aligha volt jobb a bánásmód, és hogy a
kisebbségi jogok sokkal alacsonyabb szinten álltak, mint ma.
Ebbõl kifolyólag nem lehet csodálkozni tehát azon, hogy

a II. világháborúban a kisebbségek nagy része Jugoszlávia
ellenségeinek oldalára állt. A német megszálló hatalom fõ
támaszai Dél-Stájerországban és a Bánátban az ottani né-
metek lettek, ugyanezt tették a Bácskában a magyarok. A
Bánátban a románokat és magyarokat azonban messzeme-
nõen kizárták a hatalomból, ugyanúgymint a svábokat Bács-
kában és a magyarokat a független horvát államban, ahol
németek és részben az ukránok támogatták, ha nem is vakon,
az usztasa-államot, az albánokKoszovóban és Nyugat-Mace-
dóniában bármely megszállóhoz csatlakoztak, amelyik meg-
ígérte a szerb hatalom távoltartását településterületeiktõl.
Csak a nem túl nagy számú csehek és szlovákok rokonszen-
veztek erõsebben a szláv � és kommunista � partizánokkal.
Jugoszlávia helyreállítására, és új alapokra helyezésére a

partizánok vezetõ elitje, a Jugoszláv Kommunista Párt vál-
lalkozott. A párt per definitionem multietnikus volt, és már
a háború elõtt megkísérelte az országon belüli etnikai fe-
szültségeket felhasználni forradalmi céljaira. A véres etni-
kai és ideológiai polgárháború körülményei között a kom-
munisták belátták, hogy sokak számára, akik nem feltétle-
nül rokonszenveznek a baloldallal, a nemzeti türelem távla-
tai elfogadhatóak, sõt elengedhetetelenek. A hatalom el-
érésére irányuló törekvésükben minden igyekezetükkel szö-
vetségesekre akartak szert tenni az összes nemzetiség köré-
ben. A kis létszámú csehek és szlovákok kivételével a fenti
okok miatt ez a többi kisebbségnél nem járt sok sikerrel. Így
a 80 fõs magyar Petõfi Sándor Zászlóaljnak csak 60 magyar
harcosa volt, az Ernst Thälmann Századnak csak néhány
népi-német katonája, és az albánok részvétele a jugoszláv
partizánegységekben inkább csak jelképes volt. Nemzetiségi
ellentétekmég akkor is megnehezítették a közeledést a Kom-
munista Párt és a nemzetiségi kisebbségek között, ha erre
az ideológia szabad teret hagyott. A kommunisták azonban,
legalábbis elvben ragaszkodtak ahhoz, hogy a kisebbségek
is beálljanak soraikba. Az ideiglenes partizán-parlament
AVNOJ (Jugoszlávia Nemzeti FelszabadításánakAntifasiszta
Tanácsa) második ülése 1943. november 29-én meg is igért
minden jogot a kisebbségeknek a háború utáni demokrati-
kus és föderativ Jugoszláviában. Csakhogy szinte azonnal
kizárták ebbõl a németeket: a kommunista vezetõk teljesen
�polgári� ellenfeleik szellemében elhatározták a német ki-
sebbség Németországba történõ kitelepítését, vagyis elûzé-
sét. Ellentétben a nagy hangon nyilvánosságra hozott
AVNOJ-határozatoktól, ezt nem kürtölték széjjel.
Nem egészen egy évvel késõbb a kommunisták abba a hely-

zetbe kerültek, hogy bebizonyíthatták, mennyire veszik ko-
molyan kisebbségi politikájukat. 1944 októberében a Bácska
és a Bánát jugoszláv része a kommunista partizánok és a
Vörös Hadsereg uralma alá került. Csak a kisebbségi lakos-
ság egy része tudott vagy akart elmenekülni vagy került a
kiürítés által biztonságba. A nagy többség helyben maradt,
és bízott benne, hogy nagyobb baj nélkül megússza a válto-
zásokat. Szinte azonnal megkezdõdött a népi németek és
magyarok tömeges kivégzése, és munkatáborba való inter-
nálásuk. Napirenden voltak a fosztogatások, megerõszako-
lások és bántalmazások. Német vizsgálatok szerint akkor, és
1945 tavaszán (Szlavóniában és Szlovéniában) mintegy 10.000
népi német esett az elsõ bosszúhullám áldozatául. Sokkal
kevésbé megalapozott magyar becslések szerint majd 40.000
magyart gyilkoltak meg akkor, azonban (különösen a német
áldozatok számához képest) ez kevésbé tûnik meggyõzõnek.
November 17-én bevezették a leplezetlenül kisebbségellenes
katonai közigazgatást. A lépést azzal indokolták, hogy a ha-
talmat, melyet a németek és a magyarok magukhoz ragad-
tak, újra a szlávoknak adják vissza, és elõkészítsék a polgári
szerveket a közigazgatás átvételére. Azokban a helységek-
ben, melyekben túlsúlyban volt a kisebbségi lakosság, nem
állítottak fel népi felszabadítási bizottságokat, hanem kato-
nai kirendeltségek vették át az irányítást. A nem szláv la-
kosság mozgásszabadságát korlátozták és bevezették szá-
mukra a munkakötelezettséget.

Dr. Zoran Janjetovic *

Nemzeti kisebbségek Jugoszláviában 1944-tõl 1991-ig
Anémet népesség tömeges letartóztatásának és koncent-

rációs táborokba való összezsúfolásának folyamata fokozó-
dó hevességgel 1945 közepéig tartott. Addig csak az aktív
partizán-támogatók, régi kommunisták és részben a
vegyesházasságban élõk képeztek kivételt. AzAVNOJ elnök-
ségének 1944. november 21-i határozatával a teljes népi-né-
met tulajdont lefoglalták. A németek elveszítették polgári,
sõt emberi jogaikat, anélkül, hogy ezt valaha nyilvánosságra
hozták volna. Egyenként és közösségileg a megszállók szol-
gálatában álló népellenséggé nyilvánították, és ennek meg-
felelõ elbánásban részesítették õket.
Néhány német faluban, vagy falurészben táborokat hoz-

tak létre, melyekben letartóztatásban maradt 1948 tavaszá-
ig a német népesség. Járványok, éhezés, bántalmazások és
nehéz munka következtében 50.000 ember pusztult el. Egy
kb. 8-10.000 fõbõl - javarészt nõkbõl - álló kisebb csoportot
1944 végén, 1945 elején � szovjet felszólításra � a Szovjet-
unióba deportáltak.
Kezdetben fennállt a hajlandóság, különösen a Bácská-

ban, hogy a magyarokkal éppoly embertelenül kell elbánni,
mint a németekkel. A Bánátban megvolt a hajlandóság az
enyhébb bánásmódra, a Bácskában azonban olyan gonosz-
tevõknek tekintették õket, mint a németeket. A szerb lakos-
ság, amely szenvedett a magyar uralom alatt, bosszúszom-
jas volt, és a magyarok kiûzését követelte. Azonban a ma-
gyarokkal szemben hamarosan megváltozott a politikai
irányzat. Már 1944 végén elrendelték a magyarok szabadon
bocsátását a koncentrációs táborokból, és tervbe vették be-
osztásukat a Jugoszláv (partizán) Hadsereg egységeibe. Bár
néhány magyar még 1945 közepéig a táborokban maradt,
már ekkor megkezdõdött a magyar nemzeti kisebbség reha-
bilitálásának, és az új társadalmi rendbe való beépítésének
folyamata. A kitelepítési terveket ejtették, mert Moszkva
ellene volt: Magyarországot már szocialista országnak te-
kintették és nem akarták további kitelepítettekkel és mene-
kültekkel nehezíteni a magyarországi kommunisták helyze-
tét, akik még nem ültek biztosan a nyeregben, különöskép-
pen a Csehszlovákiából és Romániából kitelepített tömegek
miatt.
Igen hamar, már 1944. november végén megkezdõdött a

magyarok beszervezése a partizánegységekbe, - elõször a
Petõfi Sándor Zászlóaljba, majd más egységekbe is, melyek-
nek a háború utolsó hónapjaiban még súlyos veszteségeik is
voltak. Lassanként, 1945 tavaszán megkezdõdött a magya-
rok bevonása az államapparátusba is, a Kommunista Párt
csatolt szervezeteibe, és magába a pártba. (Így 1945-ben kb.
250 magyar volt a pártban, egy évvel késõbb 1430.) Magyar
kommunista szónokok teljes lelkesedéssel vettek részt kü-
lönbözõ rendezvényeken, de a magyar tömegek részérõl �
éppúgy mint a szerbek oldaláról � az elégedetlenség és a
nemzeti gyûlölet félreérthetetlen jelei voltak tapasztalhatók.
Az új hatóságok maguk is bizalmatlanok lettek, és a Ma-
gyarország által 1945 végén újra elõhozott területi követelé-
sek erõsítették a felsõbb szervek bizalmatlanságát és hát-
ráltatták a magyar nemzeti kisebbség integrálódását az új
rendszerbe.
A bánáti románok a háború alatt inkább passzívan visel-

kedtek. Igaz, Románia is a Harmadik Birodalom szövetsé-
gese volt, még kevesebb kedvezményben részesültek, mint a
magyarok. Viszont még a magyaroknál is kisebb mértékben
támogatták a háborús erõfeszítéseket. Még kevésbé lehe-
tett õket a partizánharcba bevonni, sem 1944 októbere elõtt,
sem utána. A kommunisták hatalomátvétele után erõszak-
kal bevonultatták õket � rendszerint mint zenészeket. Majd-
nem mind parasztok voltak, megrögzötten konzervatívak,
vallásosak, önállóak, és az új hatalom birtokosaival szem-
ben mélyen bizalmatlanok. A hatóságok a maguk részérõl is
bizalmatlanok voltak a román nemzeti kisebbséggel szem-
ben, úgyhogy a következõ években beilleszkedésük a szocia-
lista rendszerbe még lassabban haladt, mint a magyaroknál.
Azonban az új hatalom a Vajdaságban a biztonsági helyze-
tet már 1945 elején olyan stabilnak tartotta, hogy január 27-
én megszüntette a katonai igazgatást (ami sok esetben a
szoldateszka önkényét jelentette). Ami annak a jele, hogy
ebben az országrészben a nemzeti kisebbségek ellenõrzés
alá vonása sikerült.
Az albánok semmiféle Jugoszláviát nem kedveltek a két

világháború közti súlyos elnyomás miatt. Mikor Jugoszlávia
az 1941 áprilisi háborúban szétesett, lelkesedtek és csak egyes
esetekben csatlakoztak a partizánokhoz. Egyesülni akartak
Albániával, amit a megszállók meg is ígértek nekik. A kom-
munisták 1944 õszén megkísérelték megnyerni maguknak az
albánokat, bevenni õket a népi felszabadító bizottságokba,
de a taktika nem vált be. Az albánok ellenálltak a bevonul-
tatásnak és decemberben Drenicában fegyveres lázadás tört
ki, amit csak háromhónapos harcban tudtak leverni. A ka-
tonai közigazgatást 1945. február 8-án vezették be, és júliu-
sig maradt érvényben. Ez alatt az idõ alatt az új hatóságok,
úgy mint a Vajdaságban, azon fáradoztak, hogy megtörjék
az aktív és passziv ellenállást, és egyben a kisebbség tagjait
megnyerjék az új rendszernek.
Akkor vette kezdetét az a politika, amely a háború utáni

elsõ években érvényesült, és amely ostor és mézesmadzag
politikának nevezhetõ. A hatóságok apránként igyekeztek
megnyitni a kisebbségek anyanyelvi iskoláit, jóvátenni a há-
ború elõtti agrárreform igazságtalanságait, és a kisebbsé-
gek tagjait bevonni a párt- és államapparátusba. Egyidejû-
leg megmaradt az erõs rendõri felügyelet, az elnyomó poli-
tika, és a kisebbségeknek a különbözõ intézményekben és
szervezetekben, különösen ami a vezetõ poziciókat illeti, még
sokáig nem volt megfelelõ mértékû képviselete. Erre vonat-
kozóan a hiányzó nyelvismeret és elégtelen iskolai képzett-
ség csak részben ad magyarázatot. A fõ ok a kommunista
vezetés és a kisebbségek közötti bizalmatlanságban rejlett.
A Sztálinnal való szakítás1948-ban, és a kisebbségek anya-

országainak Jugoszlávia elleni fellépése csak tovább növelte
a hatóságok bizalmatlanságát.
A korábban a németek kitelepítésére törekekvõ jugoszláv

hatóságok most mindent megtettek a kivándorlás megnehe-
zítésére � valószinûleg nem akarták, hogy rendszerük ke-
gyetlenkedéseinek nagyszámú kortanúja legyen, akik foltot
ejthettek volna a hatalom birtokosainak tekintélyén a világ
közvéleménye elõ. Abban az idõben hasonló politikát ûztek
az albánok törökországi és az ukránok USA-ba irányuló ki-
vándorlását illetõen. A jó, sõt 1955 óta szövetségesi kapcso-
latok Törökországgal sok török számára lehetõvé tették a
Jugoszláviából való távozást. Ám ezzel ellentétben, a ható-
ságok igyekeztek az albánok törökországi, valamint a bosz-
niai és vajdasági ukránok USA-beli kivándorlását leállítani.
Az albánok esetében az 1954-57 közötti brutális lefegyver-
zés miatt féltek a politikai nehézségektõl, az ukránok eseté-
ben, hogy rossz hírbe hozzák a délszlávokat. Ezalatt vándo-
rolt ki Izraelbe a legtöbb zsidó, aki túlélte a holocaustot.
Csekélyebb számú lengyel és rutén már korábban távozott.
A kivándorlók a félresikerült integráció jelei voltak, de a

rezsim gazdasági gyengeségét is jelezték. Bizonyította ezt
rövid idõn belül a nagy délszláv vendégmunkáshullám is,
amely megnehezítette a kisebbségek soraiból kivándorlók
indítóokainak feltárását.
A kisebbségek nagyobb hányada azonban az országban

maradt, és számuk az 1980-as évek elejéig nagyjából stabil
volt. Csak az albánok száma mutatott folyamatos növeke-
dést. A maradóknak lassanként hasznára váltak az AVNOJ-
ígéretek: kisebbségi iskolák nyíltak, tanítókat képeztek ki,
újságok, folyóiratok és könyvek jelentek meg a kisebbségi
nyelveken, tv és rádióadók sugározták mûsorukat tucatnyi
nyelven. Mindezen intézkedések ellenére a kisebbségek in-
tézményes helyzete az egyes országrészekben különbsége-
ket mutatott. A kommunista kisebbségi politika legnagyobb
gyöngéje a következetlenség volt. A Szerbián belüli két au-
tonóm tartomány, a Vajdaság és Koszovó létrehozására az
egyik hivatalos ok az ottani kisebbég volt. Mellesleg a Vaj-
daság kezdettõl fogva tartomány, míg Koszovó az 1963-as
alkotmányig csak önigazgatási terület volt, az ennek megfe-
lelõen alacsonyabb hatáskörrel. Többek között azért is fon-
tos ez az alkotmány, mert új nyelvi meghatározásokat veze-
tett be: a nemzeti kisebbséget nemzetiségnek nevezi (ami
érdekes visszatérés a régi magyar kifejezésmódhoz). Ezzel
azt akarták kifejezésre juttatni, hogy a kisebbségek egyen-
jogúak a délszláv állampolgárokkal.
Az 1963-as alkotmányt visszaesésnek is tekintették az erõ-

sebb központi hatalom hátrányára, ami heves vitához veze-
tett az alkotmánymódosításról a szövetségi állam fellazítá-
sáról. A két autonóm tartományban a nemzeti kisebbségek
javát szolgáló elsõ változásokra 1968-69-ben került sor.Mind-
két tartomány a föderáció alkotmányos részévé vált. Ameg-
változott helyzetet az 1974-es új alkotmány véglegesítette.
Jelentõsen hozzájárult ehhez az albán kisebbség 1968-as tün-
tetéseivel, melyeken a tüntetõk a társköztársasági státuszt
követelték Koszovó számára. A kisebbségek vezetõ rétegei-
nek törekvései így megegyeztek a különbözõ köztársaságok
föderalizáló irányzataival.
Elsõ pillantásra tagadhatatlan, hogy az alkotmánymódo-

sítások és az új alkotmány a két autonóm tartományban a
kisebbségek javát szolgálták. A Vajdaságban ez nem volt
annyira érezhetõ, mert az 1945-ös betelepítések után a szer-
bek abszolút többségbe kerültek. A különbözõ nemzetisé-
gek vezetõ politikusai érdekes bürokratikus koalíciót képez-
tek, és közösen akarták kiépíteni az államszervezetet (amint
az az összes többi társköztársaságban már létezett). Ebben
az összefüggésben a kisebbségek, mindenekelõtt a magya-
rok, sok olyan elõnyhöz jutottak, amikben nem részesültek
másutt szétszórtan élõ honfitársaik. Még fontosabb volt az
autonómia kiépülése Koszovóban, melynek késõbb az egész
államra nézve komoly kihatásai lettek.
Az albánok a hatvanas években korábban nem ismert

nemzeti érettségre tettek szert. Döntõen hozzájárult ehhez
a gazdaság és mindenekelõtt a mûveltség fejlesztése. A nagy
hatalommal bíró belügyminiszter, Rankoviæ 1966-ban be-
következett bukása után lazult a rendõruralom, és az albá-
nok nacionalizmusa � mind a politikai színpadon, mind a
hétköznapi életben � egyre erõteljesebben jutott kifejezés-
re. A számszerint megnövekedett, gazdaságilag és kulturá-
lisan megerõsödött új nemzet ki akarta harcolni egyenjogú-
ságát a föderáción belül. Egyidejûleg jelentkeztek hasonló
tendenciák szinte az összes többi társköztársaságban is. Az
alkotmánymódosítás óta Koszovó (közelebbrõl a koszovói
albánok) az államiság szinte minden elõnyét élvezte, akár a
többi társköztársaság, de még annál is többet: Tudományos
Akadémia, Nemzeti Könyvtár, egyetem, stb. Ugyanakkor a
szövetségi költségvetésnek a fejletlen országrészeknek szánt
részébõl továbbra is nagy támogatáshoz jutott. Egyidejûleg
azonban a macedóniai ill. a három délszerb községben több-
ségben lévõ albánok messze nem élvezték ezeket az elõnyö-
ket az iskolában, nyelvhasználatban, képviseletben stb., ami
utalt a jugoszláv kisebbségi modell gyönge pontjaira. Abban
a Jugoszláviában, melyben minden társköztársaság fokozó-
dó mértékben a többségi nép államalkotó nemzetnek tartot-
tamagát, Koszovó az albánok jugoszláviai nemzeti központja
lett. A központ azonban végül is veleszületett súlyos gyön-
géi miatt az egész államszövetség bukását okozta.
Az ostor és mézesmadzag politika, amelyet 1944 óta az

egész országban alkalmaztak, sehol nem volt annyira szem-
beötlõ, mint Koszovóban. Egyetlenmás országrész semment
át mélyrehatóbb változásokonmint ez a tartomány. Az egész
államszövetség, de Szerbia külön is, évtizedeken keresztül
nagy pénzeket fektetett be Koszovó gazdaságának, infrast-
ruktúrájának és oktatási hálózatának fejlesztésébe. A be-
fektetések azonban, a többi szocialista országhoz hasonló-
an nem térültek meg. Sok pénzt fektettek a drága nehéz-

iparba, ami csak lassan hozott nyereséget. A pénzek a fej-
lett országrészekbõl folytak, de a koszovói bürokrácia ren-
delkezett felhasználásukról, anélkül hogy a szövetségi szer-
veknek el kellett volna vele számolnia. Egyidejûleg, hála a
modern egészségügyi rendszernek megnövekedett a szüle-
tési arányszám a tartomány egész lakosságánál, de a többsé-
get képezõ albánoknál hihetetlen mértékben. A gazdaság,
mely négyszer fejletlenebb volt Szlovéniáénál, nem tudta
súlyos gazdasági és szociális következmények nélkül eltar-
tani a háromszor a jugoszláviai átlag fölötti népességnöve-
kedést. Hozzájárult mindehhez a hibásan megtervezett is-
kolarendszer, mely humánmûveltségû többlettel járt, ugyan-
akkor kevés technikai szakerõt nevelt. Az ellenõrizetlen né-
pességszaporulaton kívül ezek a gyengék az összes társköz-
társaságban különbözõ mértékben érzõdtek. Ugyanazon
tendenciák léteztek mindenütt, de mint a mondás tartja: a
lánc a leggyöngébb szemnél szakad el.
Így került sor 1981 tavaszán az albánok hatalmas tünteté-

seire, akik nemcsak a Koszovó Köztársaságot követelték,
hanem az egyesítést is Albániával. Iskolapélda arra, hogyan
alakulhat át a szociális és gazdasági elégedetlenség nacio-
nalistává. Minden nacionalista vakság iskolapéldája is volt:
több munkahely, több demokrácia, több emberi jog követe-
lése helyett a tüntetõk le akarták választani Koszovót a va-
lamennyire liberális Jugoszláviától, hogy egyesítsék Enver
Hodzsa ultra-sztalinista Albániájával! Íme a nemzeti kisebb-
ségek örök átka: mindenkor hajlamosak anyaországuk ide-
alizálására, anélkül, hogy közelebbit tudnának róla.
Az akkori jugoszláv vezetésnek a Koszovó kérdésre ill.

az albán kisebbség problémájára semmiféle megoldás nem
állt rendelkezésére, - mert hasonló nehézségekre ország-
szerte nem talált megoldást. A látlelet messzemenõen he-
lyes volt, csupán hiányzott a gyógyszer. Látszat intézkedé-
seket hoztak, néha még olyanokat is, melyek a helyzetet
még tovább nehezítették.
Addig, ameddig a nehézségeket sikerült elszigetelni, az

ország, mint a rákos beteg, még létezhetett egy ideig. Mi-
helyt azonban más országrészekben is hasonló nehézségek
léptek fel mint Koszovóban, ezt a kérdést nem lehetett hu-
zamosan elfojtani. Amint a szocialista rendszer sajátját ké-
pezõ gyöngék szaporodtak, más országrészekben is elõáll-
tak ugyanazok a nacionalizmus robbanásának kedvezõ kö-
rülmények, mint Koszovóban. Úgy mondhatni logikus, hogy
ez elõször Szerbiában történt. Koszovó nem csak Szerbia
része volt, hanem egyenesen a szerbek �Szent Földje�. Azon-
kívül a növekvõ számú szerb, aki nyomásra, vagy gazdasági
okokból elhagyta Koszovót, megkönnyítette a szerbiai tö-
megek nacionalista mozgósítását, amin már évek óta dol-
goztak nacionalista értelmségiek. A gazdasági helyzet is ked-
vezõtlenebb volt, mint a fejlettebb szlovén és horvát társ-
köztársaságban. Csak vezérre volt szükség, aki a nacionalista
reneszánsz élére áll. SlobodanMiloseviæ személyébenmegta-
lálták a megfelelõ vezért, aki aztán hatalomra jutásához fel-
használta a Koszovó kérdést azt színlelve, hogy van rámegol-
dása. Természetesen nem volt, éppen ezért hamarosan más
problémák teremtésébe fogott, melyekre szintén nem volt
megoldása. A két tartomány autonómiáját 1989-ben de facto
megszüntették. Az albánok hevesen tiltakoztak, de hiábava-
lóan. A többi kisebbség hangját alig lehetett hallani. A többi
társköztársaság vezetõje talán nem is tiltakozott volna túl
hevesen, ha Miloseviæ nem használta volna fel az autonómia
eltörlését saját hatalmi céljaira Jugoszláviában. Így azonban a
szerb nacionalizmus felfûtötte a szlovének nacionalizmusát,
majd a horvátokét és így tovább. A nacionalizmus beárnyé-
kolta az államszövetség összes többi kérdését, anélkül, hogy
az emberek észrevették volna, hogy ez csak az a fügefalevél,
ami mögé a vezetõrétegek létkérdéseiket rejtegették.
Az államszövetség a véres polgárháborúban szétesett �

ami kihatott a nemzeti kisebbségek sorsára is: Szerbiában
az állami politika, a boszniai és horvátországi menekültek
beköltözése által megszûntette sok törvényben lefektetett
jogukat ill. korábban ténylegesen meglévõ vívmányukat. Ki-
vándorlás, vegyes házasságok általi asszimiláció miatt szá-
muk tovább csökkent. Az utódállamokban egyidejûleg akti-
válódott néhány kis létszámú kisebbség (németek, olaszok),
de új kisebbségek is jöttek létre a valamikori államalkotó
népek Szerbiában maradt részeibõl. Mindez azt bizonyítja,
hogy a kisebbségek története Európa ezen részen még nem
fejezõdött be.

Fordította: SZEMERÉDI TIBOR

*A fiatal szerb szerzõ történész, Belgrádban Szerbia Újabbkori
Történeti Intézetében dolgozik.
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FELSZÁMOLTÁK SIMONYI ÓBESTER
LÁNYÁNAK A SÍREMLÉKÉT

A Bécsi-erdõ keleti szegélyén fekszik a
gyógyfürdõirõl, üdülõhelyeirõl � és nem utol-
sósorban kaszinójáról � híres festõi szépségû
kisváros, Baden. A Bécstõl mindössze 28 kilo-
méter távolságra lévõ helység temetõjében szá-
mos magyar vonatkozású sír � gróf Zichy,
Prónay, stb. � között, 2002-igmegtalálható volt
a legendás hírû Simonyi óbester lányának és
vejének, báró Simonyi Katalinnak és Moritz
Hertweck von Haueneberstein nyugalmazott
cs. és kir. vezérõrnagynak a síremléke is.
A Hertweck család sírboltja a badeni St.

Stephan StadfriedhofX. parcellájában, közvet-
lenül a fal mellett volt látható. A fekete már-
vány sírkõ felirata pedig így szólt: �Hier Ruhet
/ der / k. k. General Major a. D. / und / Besitzer
mehrerer hoher Orden / MORITZ / HERT-
WECK / VON / HAUENEBERSTEIN / gestor-
ben 22. April 1889. / KATHARINA V. HERT-
WECK / HAUENEBERSTEIN / GEBORENE
FREIIN V. SYMONYI / gestorben 17. März
1899.�
Vitézvári báró Simonyi József cs. kir. huszár

ezredes és Theresia Leiner von Negelsfürst
másodszülött gyermekének � összesen öt gyer-
mekük született, de közülük csak ketten élték
meg a felnõttkort �, Katalinnak az életútjáról
sajnos igen kevés információval rendelkezünk.
Anyakönyvi adatok alapján mindössze annyit
tudunk, hogy 1825. március 22-én látta meg a
napvilágot Bécsben, majd 19 éves korában,
1844. október 5-én házasságot kötött Aradon
Moritz Hertweck cs. kir. kapitánnyal. Végül
pedig, hogy 1899. március 17-én, reggel � 10-
kor � életének 74. évében, gyomorrák követ-
keztében � elhunyt az alsó-ausztriai Badenben.
A badeni római katolikus plébánia anyaköny-
vébõl megtudhatjuk továbbá, hogy nevezettet
� �Hertweck-Haueneberstein von Katharina,
geborene Freiin Simonyi vonVitezvár-Barbácsi�-
t � két nappal késõbb, március 19-én helyez-
ték öröknyugalomra a tíz évvel korábban, 1889.
április 22-én meghalt férje mellé, a városi te-
metõben.
Napjainkban azonban � mint fentebb emlí-

tettük � a Hertweck házaspár síremléke már
nem található meg. 2002. június 26-án ugyanis
� miután az utolsó temetésre is több mint 100
évvel korábban került sor � azt a temetõgond-
nokság elbontatta. Simonyi óbester lányának
és vejének a holttestei ezután exhumálásra ke-
rültek, majd áthelyezték azokat a temetõ
XXVI. parcellájába. Oda, ahol a leszármazot-
takkal és rokonokkal nem rendelkezõ szemé-
lyek földi maradványai találhatóak.

MERÉNYI-METZGER GÁBOR

Magyar rádióadás Salzburgban
Május 25-én ünnepelte a salzburgimagyar rádió-

adás, a Hungarica, sugárzásának egy éves évfor-
dulóját.
2004 májusa óta, a salzburgi Radiofabrik, civil

rádió 107,5 MHz UHR-án hallható a havonta két-
szer jelentkezõ magyar mûsor. A Radiofabrik, a ci-
vil társadalomolyanmédiumaként értelmezi önma-
gát, melyen megszólalhatnak a társadalom amúgy
kissé háttérbe szorított rétegei, mint például az
itt élõ külföldiek, kisebbségek képviseletei is. Így, a
Hungarica 2004.május 25-én, a tizedik idegennyel-
vû rádiómûsorként kezdhette meg sugárzását.
Eleinte havi fél óra volt mindössze amagyarmû-

sor,mely 2004augusztusábanegyórára kerekedett
ki. Ez év májusától viszont havonta kétszer, a hó-
nap minden 1. és 3. hétfõjén este 19.06 �kor csen-
dül fel a Hungarica szignálja, az ezt követõ péntek
délelõtt 10.06-kori ismétléssel.
A Hungarica jellege kulturális-tájékoztató, fõ

célkitüzése a Nyugaton élõ magyarság problematiká-
ját körüljárni. Emellett, természetesen, ugyanolyan
fontossággal bír a nemzettudatot örzõ és formáló jel-
legeamûsornak,hiszenaszerkesztõkhatározottmeg-
gyõzõdése,hogyazösszmagyarság fogalmábakétség-
telenanyugatimagyarság isbeletartozik.Továbbicél-
kitûzéseamûsornak kúltúránkápolása,valamint igé-
nyesmagyar kulturális értékek közvetítése.
Amagyar adást, a Kolozsvárról elszármazott Hor-

vátÉvaésHorvátTiborházaspárszerkeszti,nagysze-
retettel mindenkinek aki (nemcsak) Mozart városá-
banmagyar szót, zenét, lírát szeretne hallgatni.
Természetesen a Radiofabrik, és így a Hungarica

is, nemcsak Salzburg és környékén, de interneten
keresztül az egész világon hallgatható, a rádió hon-
lapjára awww.radiofabrik.at címre kattintva.
Saját honlapja is van a mûsornak -

www.radiohungarica.com � melyen információ-
kat olvashatnakamûsorról, valamint a szerkesztõk-
rõl, akik kíváncsian várják hallgatóik észrevételeit,
ötleteit, kéréseit, kérdéseit.

Klosterneuburgban az Essl házaspár a me-
xikói kortárs mûvészet sikere után most a kor-
társ képzõmûvészet két neves képviselõjét, az
1923-as születésû katalán Anton T�pies-t és a
hat évvel fiatalabb osztrák Arnulf Rainer alko-
tásait mutatja be az érdeklõdõknek. Összesen
90 kép látható a kiállításon, melyek jól repre-
zentálják a két alkotó mûvészetét. A két mû-
vészt az absztrakt és a figuratív mûvészet kö-
zötti vándorlás köti össze, habár mindketten
más-más eszközzel dolgoznak. T�pies nemhasz-
nál ecsetet, Rainer rétegeket visz fel a vászon-
ra. A minden bizonnyal nagy érdeklõdésre
számottartó kiállítás 2006. január 29-ig tart nyit-
va. A múzeum egy másik termében a mai oszt-
rák festõk közül az egyik legjelentõsebb, Maria
Lassnigg kiállítása tekinthetõ meg. A mûvész-
nõ az utolsó három évtized alkotásaiból mutat
be 55 olajképet valamint a Landleute (1996-
2003) ciklusból egy 32 részbõl álló aquarell so-
rozat látható.
Az Albertinában a nagyteremben az elõzõ

számban is közöltGoyatól Piccasóig kiállítás lát-
ható. A kisteremben az osztrák expresszioniz-
mus egyik megteremtõje, az 1950-ben elhunyt
Anton Kolig férfi akt-rajzai tekinthetõk meg.
Az alagsorban nagyszabású fotókiállítás nyílt

a Németországban és Ausztriában 1938 és 1990
között készült portré-fotókból. A new york-i Új
Galériával közös kiállítás ebben a formában elõ-
ször mutatja be együtt a két ország fotómûvé-
szetét. A kiállítás október 9-ig látogatható.
A Rudolf Leopold múzeumban �A meztelen

igazság� címmel a századforduló nagy osztrák
festõinek - Schiele, Kokoschka, Klimt - a maga
idejében botrányt keltett, összesen 200 darab
akt képét mutatja be. A mostani kiállításon lát-
ható annak a bécsi egyetem aulájába tervezett,
szemérmetlennekminõsített falfestménynek az
eredeti változata - rajz formájában -, amellyel
Klimtmagára haragította megbízóit. A kiállítás
augusztus 22-ig van nyitva.

Múzeumi Negyedben, aModernMûvészetek
Múzeumában (MUMOK) egy új kiállítás �A
gyûjtés éve� címû sorozatának elsõ kiállítása
tekinthetõ meg. A szeptember 19-ig nyitva tar-
tó kiállítás az EVN (Alsó-Ausztriai Energiael-
látó Vállalat) gyûjteményét mutatja be.
ABelvedere kiállítótermeiben Finnország rit-

kán látható festészetét mutatja be, a modern
korszak kezdetének idejébõl 1890�1920 közöt-
ti idõszakot felölelve. A kiállításon 100 festmény
tekinthetõ meg, ahol többek között láthatók a
finn nemzeti irányú festészet egyik legerõtelje-
sebb képviselõjénekAkszelinakmûvei, valamint
Albert Edelfelt a finn realizmus jeles képviselõ-
jének alkotásai is.
ABécsi Építészeti Központban (AZW) a leg-

nyugatibb tartomány, Vorarlberg modern épí-
tészetébõl látható kiállítás. A természetes anya-
gokat, fát, üveget elõnyben részesítõ vorarlbergi
építészek a hatvanas évek óta immár negyedik
hullámban hozzák létre külföldön is nagy figyel-
met keltõ alkotásaikat, amelyek egy része kö-
zösségi épület, infrastrukturális beruházás, má-
sik részük az itt élõ jó ízlésû és igényes lakosság
lakóépületei. AKonstruktív Provokáció címû ki-
állítás augusztus végéig tart nyitva.
ALiechtenstein Palotában a barokkGiovanni

Guliani szobrait állítják ki egészen október kö-
zepéig. A barokk kor nagy szobrászának alko-
tásaiból néhányat a Liechtenstein uralkodó csa-
lád téli palotájában, a Bankgasse-ban (amagyar
nagykövetséggel átellenben) is elhelyeztek, a
tulajdonos, János Ádám fõherceg terveinek
megfelelõen. Ezzel ezt a gyönyörû épületet is
fokozatosan, a helyreállítás ütemébenmúzeum-
ként a nagyközönség rendelkezésére bocsájtják
A Technisches Museumban �BLAU - Die

Erfindung der Donau� címmel a 2860 km hosszú
és tíz országot összekötõ �kék� Dunáról nyílt
színvonalas kiállítás, mely páratlan kultúrtörté-

neti bemutató is egyben. De nem csak a régi
idõket mutatja be, hanem két nagyszerû fotós -
Sophie Ristelhueber és a temesvári születésû
Király József - fotóanyagai még jobban kieme-
lik a kiállítás témáját. November 27-ig látogat-
ható a Technisches Museum páratlan élményt
nyújtó kiállítása.
AKunstforumbanReneMagritte: Der Schlüs-

sel der Träume címmel nyílt kiállítás, amelyen a
belga szürrealista festõ 75mûve tekinthetõmeg.
Július 21-ig látogatható.
Kevesen tudják, hogy a 120 éve született ki-

váló költõnõLesznaiAnna nemcsak a költészet-
ben alkotott maradandót, hanem mint képzõ-
mûvész is elismert volt. Lesznai Anna 1904-tõl
a Mintarajziskolában és Bihari Sándor magán-
iskolájában tanult, 1907-ben Párizsban Lucien
Simonmagániskolájába járt.Majd iparmûvésze-
ti képzésben 1912-tõl vett részt elõbbBerlinben,
1920-tól Bécsben. Tagja volt a Nyolcak társasá-
gának, és résztvevõ volt az 1911-ben rendezett
úttörõ kiállításukon.AhatvanimúzeumLesznai
Anna emlékére rendezett kiállítást a költõnõ
mûveibõl. Július 22-ig keddi és szerdai napokon
látogatható.
A Magyar Nemzeti Galériában a világban

szétszóródott jelentõs számú Munkácsy-képek
láthatók, köztük sok olyan alkotással, amelyet
amagyarmûvészetbarátok csak �hírbõl� ismer-
tek, illetve soha, vagy évtizedek óta nem láthat-
tak. A kiállításon jelentõs gyûjtemény került
bemutatásra a szalonképekbõl és tájképekbõl.
A jelenlegi kiállításon olyan képek is láthatók,
amelyek magyarországi kiállításon még soha
nem szerepeltek, hiszen az egykori amerikai
gyûjtõk körében rendkívül népszerû szalonké-
pek jó része már Párizsban szinte a �festõáll-
ványról� elkelt. Az Amerikába került képek
nélkül pedig lehetetlen Munkácsy mûvészeté-
nek egészérõl felelõsen nyilatkozni. A kiállítás
augusztus 21-ig tekinthetõ meg.

ASZALÓS SÁNDOR

A telekommunikáció robbanásszerû kibõvülésével
elszaporodtak a visszaélések is. A lekövethetõ kapcso-
latok korában ugyan megszûntek a telefonbetyárok
pimasz hívogatásai, ám szinte elviselhetetlen mérete-
ket öltöttekmind vállalati, mindmagánembereknél a
telefonmarketing-hívások, vagy éppen szponzori fel-
kérések,piacfelmérésekéspolitikai vagy fogyasztói vé-
leménykutatások.
Ám a pénzbe és nem is kevés pénzbe kerülõ vissza-

éléseket sokszor csak az átlagfogyasztó számára alig
áttekinthetõ tetefonszámla alapos tanulmányozása
után lehet észrevenni.
Vegyük a legegyszerûbbet. A számlán szerepel egy-

egy nagyobbösszegû beszélgetés � olyan 20�30, vagy
éppen70�80Euro, esetlegmindjárt 100�150.Ahívott
szám ismeretlen, a felháborodva felhívott Telekom
közlése szerint ez fizetõs szám, azaz ha például az
interneten szörfölés közben az ember pornó-szolgál-
tatót is felkeresett, ahonnanugyanakinyíló ablakköz-
lése,miszerint a további tartózkodásmennyibe kerül,
újra távozott, azonban a szolgáltató rendszere megje-
gyezte az e-mail címet, és öntevékenyen, míg az em-
ber ovább szörföl más területen, a háttérben költség-
terhelten rákapcsolódik a gépre. A Telekom tudakozó-
jánál abarátságoshang szánakozással vegyes iróniával
elmagyarázza, igen, esetleg így is létrejöhetett a csilla-
gászati összegû számla, miközben azért érezteti, hogy
megérti az emberi gyengeséget, egy kis házhoz szállí-
tott szexmûsor iránti érdeklõdés árának sokallását.
Határozott fellépés esetén kitudódik, hogy némi

bürokráciával azért újra hozzájuthatunk a számlánk-
ról már lekönyvelt pénzünkhöz. Írásban közölnünk
kell a Telekommal, hogy a kapcsolatot nem vettük
igénybe, ezért kérjük a beszedett díj visszatérítését. A
Telekom postafordultával � az egész faxon is mûkö-
dik �megírja, ha beleegyezünk abba, hogy adatainkat
közölje az általunk megreklamált hívás szolgáltatójá-
val, akkor a Telekom számlánkra jóváírja a kérdéses
összeget, és a szolgáltatóval közli, követelését velünk
közvetlenül kapcsolatba lépveérvényesítse. Amit ezek
a külföldön bejelentett cégek tudtommal eddig soha
meg sem próbáltak.
Másik, kevésbé feltûnõ trükk eredménye több, 3�5

Euro közti rövid, néhány másodperces hívás a szám-
lán, például valamilyen 5. zónabeli telefonszámmal.
Némi utánanézés után kiderül, a szám valamilyen po-
linéziai köztársaságbeli hívószám, ahol se rokon, se
ismerõsnem lakik. Igen, esetleg részegen rossz számot
adhattunk be, és mivel téves kapcsolás volt, mindjárt
az ismétlõ gombbal megismételtük a hívást, innen a
többszöri azonosösszegû rövid idejûhivás. Ez volt leg-
alábbis az elsõ magyarázat, amit a barátságos hang
tartogatott számomra. Mikor közöltem, hajnali 5-kor
se részegen, se józanul életemben még feltehetõen
sohanemtelefonáltam, akkor indignáltan� ilyen föld-
hözragadt kispolgárnak minek egyáltalán telefon, ha
hajnalbannem telefonál BoraBorával. Persze írásban

reklamálhatom a kérdéses beszélgetéseket � volt a
válasz. Amit megtéve � láss csodát � a Telekom tudo-
másomra adta, különleges kegyként és nagylelkûség-
bõl a következõ elszámolásnál jóvá írják az összeget.
Elevekételkedve fogadtamaz indokolást,mert anagy-
lelkûség nem tartozik a kapitalizmus által gyakorolt
erények közé, ilyesmimögött vastag bûntudat szokott
rejtõzni. Mikor a következõ számlán újra felbukkan-
tak egzótikus szigetországaim, már sokkal határozot-
tabban, és a technikai hibabejelentõvel nyitottampár-
beszédet, és nem is csalódtam.Magyarázkodás és nyö-
gés között lassan kiderült, az úgynevezett multi-
plexelés segítségével ki lehet játszani a Telekom biz-
tonsági rendszerét, és több gyanútlan elõfizetõvel fi-
zettetni meg távolsági beszélgetések költségeit. Mind-
járt javasolta a magát elszóló technikus, zárassam a
távolsági �minden00-val kezdõdõhívás részére a szá-
momat. Az egyetlen hátrány: minden külföldi hívás
elõtt a Telekomtól kérni kell a zár feloldását. Megér-
téssel fogadta, bár sajnálkozott, amiért erre nem vol-
tam kapható, majd megjegyeztem más szolgáltatók,
mint például a Tele 2 igénybevétele esetén ez a csala-
fintaság soha nem fordult elõ, tehát esetleg mégis a
Telekomnak kellene valamit tennie. A reklamált hívá-
sokat továbbra is nagylelkûen visszatérítették, s ké-
sõbb abba is maradtak.
Most Magyarországról jött hír kétféle visszaélésrõl.

Az elsõ esetben a hagyományos, vezetékes telefonok-
nál automata géphang értesíti a felhívott személyt,
hogyegzotikusnyaralástnyert, amelynekmindenkölt-
ségét fizetik. Ezután megkérik, további részletek köz-
lése céljából nyomja meg a 9-es gombot. Ekkor emelt-
díjas számra kapcsolnak, amelynek a percdíja 20 an-
gol font. Ezt követõen azonban már hiába szakítjuk
megahívást azonnal,minimum5percet, azaz100 fon-
tot kiszámláznak. A hívás végén megkérnek, billen-
tyûzzükbeapostai irányítószámunkat és aházszámun-
kat majd további két perc múlva tájékoztatnak, hogy
mégsem mi vagyunk a szerencsés nyertesek. Ez alatt
az idõ alatt a hívás díja elérheti a 260 fontot. Mivel a
hívások eredete külföldi, a hatóságok és a telefontár-
saságnemsokat tehet ellene.Mihelyt elõre felvett üze-
net arról tájékoztat, nyertünk valamit, a biztos nyerés
egyetlen módja, ha megszakítjuk a vonalat.
A második trükk a mobiltelefonokkal kapcsolatos.

Nem fogadott hívásként a 0709 020 3840-es szám je-
lenik meg. Az utolsó négy szám változhat, de az elsõ
négy ugyanez marad. A szám visszahívása 50 font/
percbe kerül. Nem tudható, mûködik-e a magyar tele-
fontársaságoknál az osztrák Telekomnál alkalmazott
közvetlen elszámolás követelése.
Apropo kis formátumú becsapás: mióta osztrák bí-

róság az �itt a piros � hol a piros� néven közismert já-
tékot ügyességi és nem szerencsejátéknak minõsítet-
te,Bécsbizonyoshelyeindélkelet-európaibandáknapi
6�7 ezer eurot keresnek vele, miközben a rendõrség
tehetetlen. PUMA

Válogatás az öt földrészen élõ magyarsá-
got összetartó legszebb népdalainkból

Ezzel címmel adott közre Dömötörné Kokron
Margit Alapítvány 60 népdalból álló gyûjte-
ményt.
CD lemezen, könyvalakbanmellékelve a kot-

tákat és szövegeket. Ez a szöveggyûjtemény és
dallamkincs: zenei anyanyelvünk, talán legerõ-
sebb összekötõ kapcsunk. Ezt példázza Dömö-
tör Gáborné, Kokron Margó élete is.
Kokron Margó a II. világháború végén, hat-

éves korában hagyta el Magyarországot. Svájc-
ban, Chilében és Braziliában nevelkedett. Sao
Paoloban lett cserkész, aztán egész életét a kül-
földön felnövõmagyar fiataloknevelésének szen-
telte. Közel 2000 népdalunkat ismerte és felada-
tának tekintette azok rendszerezését, közreadá-
sát. Korán bekövetkezett haláláig ennek a gyûj-
tésnek kb. egynegyedét tudta rendszerbe foglal-
ni és kiadásra elkészíteni.Munkásságának emlé-
kére alakult meg a ConnecticutiMagyar Kultúr-
Egyesület és a Külföldi Magyar Cserkészszövet-
ség támogatásával az emlékét õrzõ alapítvány
azzal a céllal, hogy életmûvét - a magyar népi
értékek terjesztését - folytassa. A jótékony célú
szervezet elsõ kiadványának bevételét kizárólag
a sorozat folytatására fordítja majd.
A lemezen közzétett anyag válogatását Dö-

mötörGáborral együttVégváriVazul,NagelKa-
talin és Guzrán Ilona végezte, változatos, hite-
les és szórakoztató gyüjteményt adtak közzé. Az
1600-as évekbõl származó virágénekek, a
kuruckori dalok, a világháborús katonanóták, a
felelgetõs balladaszerû énekek és a jólismert
négysoros népdalok mind megtalálhatók a le-
mezen.
A dallamok és szövegek ellenõrzését, a kivá-

ló népi énekesek és a Bekecs együttes felkéré-
sét, Vavrinecz Béla zenei igazgató végezte. Az
eredeti népi hangszerek: hegedû , brácsa, do-
romb, hat lyukú furulya, cimbalom, bõgõ mel-
lett használtak tárogatót, sõt gitárt is.
Amikor a külföldi magyar cserkészek szerte

a világon fellobbanó tábortüzei körül felhang-
zanak ezek a népdalok, eltûnnek az elválasztó
földrajzi távolságok. Szétszórtan is érzik, tud-
ják, hogy összetartoznak. Ennek a kapocsnak a
megerõsítését szolgálja a �Messzi tábortüzek�
lemezsorozat.

Telefontrükkök

A Bécsi Magyar Római Katolikus Lelkészség tisztelettel
meghív valamennyi érdeklõdõt Magyarország elsõ szent
királyának, Szent Istvánnak emlékére 2005. augusztus
27-én, szombaton 13 órai kezdettel Dr. Bábel Balázs,
kalocsai érsek úr által a magyar koncelebráló papokkal
együtt ünnepi szentmisére a bécsi Szent István székes-
egyházban.
A Lelkészség a szentmise befejeztével a téren színes
mûsorral várja vendégeit.
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A Bethlen Gábor Alapítvány Kuratóriuma a
svédországi magyarok három évtizedes szolgá-
lata, az ottani diaszpóra lelki és kulturális gon-
dozása, valamint a szovjet diktatúra alatt aKár-
pát-medencei magyarok segélyezésében végzett
munkája alapján a 2004-es esztendõben a Svéd-
országi Magyarok Országos Szövetségének
(SMOSZ) ítélte az egyik Márton Áron Emlék-
érmet, Szervátiusz Tibor alkotását. Volt svéd
vonatkozása is az ünnepségnek: vendégeink
megcsodálhatták az �Erdély aranya és Észak
oroszlánja� c, a MTA által rendezett kiállítást,
amely bemutatta névadónk, Bethlen Gábor fe-
jedelem II. Gusztáv Adolf svéd királynak aján-
dékozott nagyszerû, értékes relikviáit.
2004. november 2-án, a MTA Dísztermében

tartott díjátadó ünnepségen azonban, Deák
Ernõ méltatását követõen, nem lépett elõ Bi-
hari Szabolcs a SMOSZ elnöke, hogy átvegye
az Emlékérmet. Õ akkor vezetõtársaival együtt
még a harmincéves évforduló programjait szer-
vezte, s kérése az volt, hogy a záróünnepségre
mi vigyük el és személyesen adjuk át a közösség
képviselõinek a kitüntetést. E szíves meghívás
nyomán repültem Stockholmba, ahol részt vet-
tem a SMOSZ kétnapos Közgyûlésén, de négy
napig voltam a városközponthoz közeli villane-
gyedben lévõ, tíz évemegvásárolt, szépen rend-
ben tartott, nagy, kertes Magyar Ház vendége.
Így végremeglátogathattamSzöllõsiAntalÉsza-
ki Magyar Archívumát, érzékelhettem e fantasz-
tikus gyûjtõmunkával lakásán létrehozott nem-
zeti kincsben rejlõ lehetõségeket. Lelkes közön-
ség elõtt, a Katolikus Körben tartottam elõadást
Teleki Pálról és a Teleki � szoborállítás viszon-
tagságairól. Ennek nyomán kaptam meg Veress
Zoltántól, a Stockholmban másfél évtizede mû-
ködõ Erdélyi Könyv Egylet vezetõjétõl 2004. évi

Magyarok Svédországban
kiadványukat, amely Kõ, bronz, buldózer /Látha-
tatlan és újra látható emlékmûveink címmel jelent
meg. A kitûnõ könyv 260 oldalas látleletet ad a
kárpát-medencei és Lajtán túlimagyar emlékhe-
lyek és szobrok 20. századi sanyarú sorsáról.
Amagyarországi sajtóból néha szenzációs hí-

reket kapunk Skandináviából. Nemrég Magyar
világszenzáció az üvegbeton - Átlátunk a falon
címmel tudósítottak fiatal magyar feltaláló,
Losonczi Áron sikerérõl, aki stockholmi mûvé-
szeti egyetem építész iskolájában kapott ösztön-
díjas lehetõséget, hogy a prototípust elõállítsa
és szabadalmaztassa. A szabadalom és nemzet-
közi kiterjesztése elsõ lépését lényegében a svéd
állam finanszírozta.
Legendák keringenek a híres Karolinska In-

tézet világhírû magyar kutató-orvosairól, akik
közül egyesek Budapesten, mások Kolozsvárt,
Szegeden, Pécsett, vagy Debrecenben kezdték
pályájukat, s máig tartják a kapcsolatot egykori
lmamaterükkel. A tudósokéhoz hasonlóan jó a
híre Skandináviában a magyar zenemûvészek-
nek, számosan tagjai a zeneakadémiáknak, s
oktatnak egyetemeken, zeneiskolákban. A zene
Nobel-díjaként emlegetett Polar-díjat 2004-ben
LigetiGyörgy zeneszerzõnek adta átXVI.Gusz-
táv svéd király, Maros Miklósnak, a Svéd Kirá-
lyi Zeneakadémia tagjának operáját pedig ta-
valy júniusban mutatták be Stockholmban. A
magyar balett- táncosok, képzõmûvészek, ipa-
rosok, sõt a mûfordítók közül is jó néhányan
jeleskednek Északon.
Számomra legfontosabb volt, hogy részt vet-

tem a SMOSZ közgyûlésén, meghallgattam a
harmincöt tagegyesület vezetõjének beszámo-
lóját, jövõbeni terveit, barátkoztam, beszélget-

tem velük. A harminc�harmincötezer fõnyi
magyar diaszpóra zöme ugyanis a svéd átlagpol-
gár köznapi életét éli. Közülük aránylag szép
számmal, mintegy hatezren fizetõ tagként vesz-
nek részt a Svédország 18 körzetében rendsze-
resen mûködõ, harmincöt egyesület munkájá-
ban. Õk éltetik a magyar nyelvet, a kultúrát és
az oktatást, amely alkalmanként a többi ott élõ-
re, svédre, magyarra, sõt más bevándoroltakra
is hatással van. A SMOSZ õket fogja össze, a
Bethlen Gábor Alapítvány az õ áldozatos mun-
kájukat ismerte el és értékelte a Márton Áron
Emlékéremmel. Vasárnapi magyarokmondotta
némi malíciával a nyugati diaszpóráról néhány
éve valaki. Emiatt akkor még én is megsértõd-
tem.Utólag be kell látnom, hogy igaza volt,mert
az itt élõk számára szinte minden alkalom ün-
nep, amikor anyanyelvünkön szólhatnak, kul-
turális hagyományainkat ápolhatják, beleértve
a finom házias ételeket, borokat, a nótázást is.
Ilyen alkalom azonban ritkán adódik, külö-

nösen azok számára, akik vegyes házasságban,
illetve magányosan élnek, vagy családjuktól tá-
vol dolgoznak, tanulnak. Tapasztalataim szerint
ezért a kinti magyarok együttléte is emelkedet-
tebb, találkozóik szolidárisabb légkörben zajla-
nak, mint idehaza. Ezt fokozottan éreztem a
fennállásának harmincadik évfordulóját értéke-
lõ SMOSZ Közgyûlésen, ahol minden szerve-
zet képviselõje beszélt, türelemmel hallgatták
és ötletekkel, javaslatokkal látták el egymást. Az
építõ szándék munkált még ott is, ahol lenne
ok az elkeseredésre. Két éve Dél-Svédország-
ban, Kristianstadban mutatós Magyar Otthont
vásárolt a SMOSZ, amelynek hiteltörlesztésé-
vel és mûködtetésével egyelõre még küszköd-

nek. Malmõben patinás régi egyesület tetemén
kellett újat létrehozni, s néhol kiöregedõben van
a tagság, olykor gondot okoz a bérleti díj elõte-
remtése is. Az egyesületek többsége azonban
virulens, két új egyesület is alakult, gyarapodott
a fiatalok szervezete, nõtt a magyar iskolások
száma.A tavalyi évbenmintegymásfélezer prog-
ramot bonyolítottak, közülük kiemelkedtek a
30. évfordulóhoz is kapcsolódó központi ren-
dezvények. A T�ngagärdei közösségi ház fõleg
az ifjúság, a cserkészek, a nyári továbbképzések
és táborok vonzó helyszíne. Az egyesületek sok
jó, karakteres programmal tartják tagjaikban a
lelket és a magyar tudatot. Igen fontos ösztön-
zõnek tartom, hogy a Kormos László által a vi-
lághálónmûködtetettHUNSOR, azÚjvári Tün-
de által szerkesztett szép kivitelû SMOSZ Hír-
adó, illetve a stockholmi Magyar Ház híradója,
meg a Molnár Veress Pál protestáns lelkész ál-
tal szerkesztett gyülekezeti lap, az ÚJ KÉVE
révén nemcsak a világról, hanem egymás mun-
kájáról is hírt, ötletet kapnak az olvasó tagok,
akik a DUNA TV-t részben a magukénak tud-
ják, adományokat gyûjtenek számára, akárcsak
a Kárpát-medencei árváknak, elesetteknek és
árvízkárosultaknak. Valamikor a hetvenes évek-
ben mondta egyik nagy írónk, hogy a sok hábo-
rúskodás után végre szélárnyékba kerültünk.
Nemzettársaink pedig elmondhatják, hogy ok
Észak oroszlánja árnyékában élnek. Ez az or-
szág két évszázada nem szenvedett háborút.
Immár mindkét ország az Európai Unió tagja.
A SMOSZmûködésének külsõ környezeti, po-
litikai feltételei mégsem javultak. Elnöki beszá-
molójában Bihari Szabolcs ezt egy esztendõ hul-
lámvasúton címen illette, s így elemezte a kö-
zösségre negatívan ható dolgokat:

Lassan beköszöntött a nyár. Igaz, tegnap ki-
csit lehûlt az idõ, néhány esõcsepp is készült le-
esni, de a sötét felhõk kavarta por elvette ked-
vét a földetéréstõl. A mozdulatlan légben csak
a deletütõ harang ritmikus búgását hallani. Azu-
tán az is elhal. A falu ilyenkor nagyon csendes,
az emberek amezõrementek, vagy behúzódtak
a tûzõ nap elõl. Néhányan csak késõ délután
térnek haza, õk a közeli városban kerestekmun-
kát. Csend van. Csak a �Cigányhegy� felõl hal-
lani némi mozgást. Fõleg a gyerekek zajonga-
nak, rúgják naphosszat a rongylabdát. Ponto-
san úgy, ahogy szüleik-nagyszüleik is tették ez-
elõtt ötven évvel. Itt ugyan semmi nem válto-
zott. Mintha az idõ is mozdulatlanságra ítélte-
tett volna. A Cigányhegyen minden más, mint
odalent �a faluban�. Az idõ fogalma is más: az
idõ nem érték.Minek sietni, hiszen úgysem tör-
ténik soha semmi jó? Minek sietni, hiszen úgy-
sincsen hovamenni? ACigányhegyen a �nincs�
nagyon gyakori kifejezés. Nincsen víz, lakás,
munkahely, nincsen napi betevõ, nincs ruha,
gyógyszer, pénz és legtöbbszörmár nincs remény
sem. A remény, ez a törékeny fénysugár ritka
vendég a mérai Cigányhegyen. Eltéved, nem
találja az utat a meredek, esõ után sártengerré
duzzadt sikamlós sikátorok fele�
A Diakónia
�Lám elõdbe adtam ma néked az életet és a

jót; a halált és a gonoszt, ..., az áldást és az át-
kot: válaszd azért az életet, hogy élhess, mind
te, mind a te magod�. (MózesV, 30: 15,19).
A két világháború között az Erdélyi Refor-

mátus Egyház keretén belül jól kiépített és hoz-
záértõenmegszervezett diakóniai szolgálat mû-
ködött. Sajnos, az államosítást követõ idõszak
nem kedvezett a diakóniai munkának. Az 1989-
es változások után azonban új lehetõség nyílt
arra, hogy ezt a munkát folytatni lehessen. Az
embertárs szolgálatát célzó tevékenységek egész
sora indult el ekkor, s ezek között szerepel a
Diakónia Keresztyén Alapítvány munkája is.
Szeretetintézménymivoltánál fogva aDiakónia
nem profitorientált, egyészségügyi és szociális
problémákkal küszködõ személyek számára
nyújt segítséget korra, neme, vallásra vagy nem-
zetiségre való tekintet nélkül.
A Diakónia Keresztyén Alapítvány kapcsolata

a Kolozsvártól 15 km-re fekvõ, Kisbács község-
hez tartozó,Méra faluval közel egy évtizede tart.
Kezdetben, az alapítvány orvosai hetente két-
szer betegeket látogattak Mérán, ahol sem or-
vos, sem gyógyszertár nem létezett, majd, 1998-
ban, a református lelkész együttmûködésével
sikerült megnyitni az orvosi rendelõt, ahol az
erre rászorulók gyógyszersegélyeket is kaptak.
Ma, az állami egészségügyi rendszer vérkerin-
gésébe bekerülve,már családorvosi rendelõként
mûködik ez az intézmény, a gyógyszereket pe-
dig a naponta Kolozsvárról Mérára érkezõ csa-
ládorvos hordja ki azoknak, akik az utazás költ-

Folytatás a 8. oldalon

Reményszülte szeretet
ségeit nem engedhetik meg maguknak.
Az alapítvány 2001 szeptemberében szociális

gyermekprogramot kezdeményezett. Ez a tevé-
kenység a falu egészét átfogó, közösségfejlesz-
tés fele vezetõ út elsõ lépése volt. Az orvosi ren-
delõben folyó munka, valamint a 2000-ben el-
készült szociális-demográfiai felmérés során
fény derült arra is, hogy igen sok az írástudat-
lan és, hogy ezek nagyrésze roma származású.
A lakosság 44,13%-a gyengén, vagy egyáltalán
nem iskolázott és a gyerekek egy része olyan
kegyetlen anyagi körülmények között él (mun-
kanélküli, alkoholista szülõk, víz és fûtés nél-
küli vályog-kunyhók, nincs mit enniük, nincse-
nek ruháik, tetvesek stb.), hogy sem iskolába
járni, sem pedig otthon tanulni nem tud. A szo-
ciális gyermekprogram elsõ évében 45 (1-4. osz-
tályos) gyermek számára vált lehetõvé, hogy az
iskolában minden nap meleg teát-szendvicset
kapjon és pedagógusok segítségével elkészítse
másnapi leckéit, illetve megtanuljon írni-olvas-
ni, hiszen ezeknek a gyermekeknek egy része,
bár betöltötte 14. életévét, még sohasem járt is-
kolába. Jelenleg 20 szociálisan rászorult gyer-
mek látogatja a délutáni programot. A tanulá-
son és alapvetõ higiéniai ismeretek, illetve vi-
selkedési szabályok elsajátításán kívül helyet
kapnak itt a játék, olvasás, hagyományok ápo-
lása és egyéb, speciális foglalkozások is. A falu-
ban dolgozó szociális munkás gyakori vendég a
gyermekek családjainál. E kapcsolattartás
eredményeképpen megszûntek az igazolatlan
hiányzások és a tanulmányi eredmények is so-
kat javultak. Míg 1998-2002 között 25 gyermek
maradt ki 1-2. osztály elvégzése után az iskolá-
ból és sohasem tanult meg írni-olvasni, mára
már teljesen felszámolódott ez a jelenség.A szü-
lõk, akik eddig soha nem érdeklõdtek gyerme-
keik felõl, most folyamatosan jelen vannak az
iskolában, részt vesznek az iskolai ünnepélye-
ken, segítenek. Jó hatással van ez az egész falu-
közösségre,mertmagyarok, románok, cigányok,
szegények vagy gazdagok,mindannyian elindul-
tak az egymásrafigyelés rögös útján. Kezdik
megérteni, hogy egymás elfogadása nélkül nem
alakulhat ki valódi közösség, ha pedig nem lé-
tezik a közösség, széthullanak az értékek, szét-
forgácsolódik erejük, elpusztulnak hagyománya-
ik, puszta létük kérdõjelezõdik meg.
Egymás elfogadását szépen példázza az a tény,

hogy a 2004 tavaszán alakult Közösségfejlesztõ
Bizottság, az idén, immár negyedszerre rendezett
falunapokatMérán. Együtt ünnepelnek itt a szom-
szédos települések lakói a helybeliekkel és a meg-
hívott vendégekkel. A Hagyományõrzés-Hagyo-
mányteremtés címet viselõMérai Napok Isten-
tisztelettel kezdõdnek,majd kulturális programok,
sportvetélkedõk, ügyességi versenyek, kirakodóvá-
sár és hagyományos ételkóstoló következik. Már
a rendezvényt megelõzõ készülõdés is figyelemre
méltó, meglátszik a közösmunkálkodás építõ ere-

je: mind a �falu gazdái�, mind az eddig elkülö-
nült/elkülönített cigányság árkot ás, vagy együtt
takarítja az utcát. Az idén különösen gazdag prog-
ram várta az érdeklõdõket: a Jagamas János
Mûvelõdési Házban Varga György iskolaigazga-
tó és Tötszegi Tekla tanárnõ, kalotaszegi hagyo-
mányápoláshoz kötõdõ elõadásokat tartott, majd
cifraszoba- és tájházlátogatás, járomkiállítás és
gazdaverseny következett. A gyermekek sikeres
színdarabbal lepték meg a közönséget. Délben, a
helyi specialitásnak számító kürtõskalács, bálmos
és juhtokány illata a falu központja fele csaloga-
tott mindenkit, ahol addigra a helybeliek kirak-
ták gyöngyökkel gazdagon hímzett, híres kalota-
szegi viseletük legszebb darabjait. A hajnali pir-
kadat a reggelig bálozómérai lányok arcára küldte
elsõ csókjait, s ezen a csodálatos kalotaszegi va-
sárnapon, boldogan hírdette, hogy csak semmi
félelem, megmaradunk mindaddig, míg él a ha-
gyomány, él a közösségtudat. A Diakónia Keresz-
tyén Alapítvány éppen e közösségtudat és az egy-
más iránti felelõsségvállalás erõsítését választotta
küldetésének. Ezt kívánta hangsúlyozni dr. Sárosi
Arthur, az alapítvány igazgatója is, a Mérai Na-
pok záróbeszédében: �Ha élõ közösséget szeretné-
tek, imádkozzatok, de tegyetek is érte! Ha szép
családra, okos gyerekekre vágytok, imádkozzatok,
de dolgozzatok is érte! Ha jobb orvosi ellátást,
óvodát, iskolát akartok gyerekeiteknek, imádkoz-
zatok és tegyetek is ezért valamit! Ha tisztább
környezetet akartok, vagy jobb együttmûködést a
helyi hatóságokkal, imádkozzatok, de ugyanak-
kor dolgozzatok meg érte! Ha azt akarjátok, hogy
szeretetben éljetek és egymásmegbecsülésére vágy-
tok, akkor ne csak imádkozzatok, hanem tegye-
tek is valamit! És ha mindezeket valóban akarjá-
tok, akkor együtt, valódi közösségként, egymás
terhén könnyítve fogtok együtt dolgozni�.
A mérai szociális szolgáltatásnyújtás másik

útja a 2002-ben létesített szociális tanácsadó
irodamunkája. Az iroda a faluban élõ, túlnyo-
móan roma nemzetiségû, jogaikat nem isme-
rõ, így azokkal élni nem is tudó embereknek
nyújt segítséget. A gyermekprogramhoz ha-
sonlóan, jelenleg az iroda is az iskola épületé-
ben mûködik. Itt a rászorultak megismerhetik
azokat a törvényadta lehetõségeket, amelyek
nyitva állnak elõttük a különbözõ szociális jut-
tatások és segélyek eléréséhez, ezenkívül se-
gítséget kapnak szakképesítõ tanfolyamok el-
végzéséhez és a munkahelykereséshez. A ta-
nácsadó iroda egyéni problémákra keres meg-
oldást (születési bizonyítványok, személyi iga-
zolványok, betegnyugdíj folyósításához szük-
séges iratok stb. megszerzése), ugyanakkor te-
vékenysége jótékonyan befolyásolja az egész
közösség életét. A Diakónia Alapítvány szoci-
ális munkása családokat látogat, az irodában
fogadja õket, vagy intézkedik személyazonos-
sági igazolványok, keresztlevelek megszerzése
érdekében. Ezek hiányában a családok nem

kaphatnak állami segélyt, nyugdíjpótlékot, gye-
rekpénzt stb. Ezenkívül naprakészen ismerteti
a szabad munkahelyeket, vagy lehetõvé teszi
számukra az államilag támogatott, ingyenes
tanfolyamok látogatását és felvilágosítást ad
azokról a jogokról, amelyekkel az illetõ csalá-
dok élhetnek. Közel három évi mûködés után
elmondhatjuk, hogy az iroda léte nem volt hi-
ábavaló, mert, bár Méra falu tulajdonképpen
Kolozsvár határában fekszik, a társadalmi el-
szigeteltség nagyon nagy, információ, képzett-
ség hiányában, vagy azért, mert nem ismerik
eléggé az állam nyelvét, az emberek nem tud-
ják megoldani problémáikat és sokszor az et-
nikai, vagy más okokból fennálló kirekesztett-
ség vár rájuk. Az eltelt idõszakban a mérai in-
formációs iroda több mint 300 tanácsadást
nyújtott, számos iratot szerzett meg, segítsé-
gével sokan találtak munkahelyet és egyre több
fiatal tanul szakmát, 2005 õszétõl pedig, két
másik kalotaszegi faluban � Magyarvistán és
Türén � létesülnek újabb szociális tanácsadó
irodák.
Német és holland támogatók segítségével épül

améraiDiakónia-Ház, ahol amegkezdett prog-
ramok sokkal megfelelõbb körülmények között
mûködhetnek tovább, ugyanakkor számos, a
közösség önszervezõdését serkentõ tevékenység
is helyet kap majd.
A Cigányhegyen most is minden más, mint

odalent �a faluban�. De a remény, olykor ko-
pogás helyett megzörgeti az ablakszemeket be-
ragasztó újságpapírt. És beköszönt. Az embe-
rek már jól ismerik, nem félnek tõle. A gyere-
kek körültáncolják és követik õt az iskolába.
Minden látogatáskor, szívükben észrevételenül
megszületik a szeretet.

NASTAS �-KOVÁCS ANNAMÁRIA

Diakónia Keresztyén Alapítvány
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KÖZÖTTÜNK ÉLNEK
Cserján István

�Ebben a munkában rendkívüli fontossága
van annak a ténynek, hogy tevékenységünket,
létünket, célkitûzéseinket milyen módon érté-
kelik mind Svédországban, mind Magyarorszá-
gon. Ebbõl a szempontból nézve a dolgot a 2004-
es év fekete év volt.

Kezdjük Svédországgal. Hogy az állami és
az önkormányzati támogatás évrõl évre csökken,
az már önmagában is jelzés értékû. Szintén oda
kell figyelni arra, hogy milyen módon változott
meg a svéd politikai retorika: hosszú idõn ke-
resztül a sokszínû kulturális társadalomról be-
széltek, ma az integrációról. Figyelemre méltó
az is, hogy a bevándorló szervezetek számára
évek óta ígérgetik az új struktúrát, de még ma
sincs belõle semmi. Úgy tûnik, arra már a hiva-
talok is rájöttek, hogy a svédországi etnikai cso-
portok között komoly különbségek vannak,
hogy nem lehet ugyanazon sablon szerint ke-
zelni az egymástól lényegesen eltérõ problémá-
ikat, de megoldás még mindig nincs. Pedig az
idõ sürget, hisz ma már nem lehet a lakosság
15�18 százalékát kitevõ bevándorlók problémáit
az asztal alá söpörni. Nekünk is rendkívül ne-
héz úgy tervezni, hogy nem tudjuk, mit hoz a
holnap, kapunk-e támogatást vagy sem, s ha
igen, akkor milyen mértékût, és az sem mind-
egy, hogy milyen mûködési irányelveket szab-
nak ki számunkra.

A magyarországi december 5-i népszavazás
eredménye, és az azt megelõzõ kampány, méltán
váltotta ki a határon túli magyarság felháborodá-
sát és elkeseredését. Példa nélküli a világtörténe-
lemben, hogy egy ország vezetõi, nem is tudom
milyen okoktól vezérelve, szembeállítják az anya-
országi és a határon túli nemzetrészeket, hogy párt-
politikai adok-kapok szintjére süllyesztenek egy
gesztus értékû és a nemzet összefogását szimboli-
záló népszavazást. A határon túliakkal riogatni
az anyaországiakat, gyakorlatilag úgy beállítani
õket, mint koldusokból álló, anyagi és szociális
elonyõkre éhezõ csürhét, többmint sértõ: egyszerû-
en bûn. Mint ahogy azt sem értjük, ha már semmi
megértés nincs a határon túli magyarság lelki elvá-
rásai iránt, akkor miért nem vették figyelembe leg-
alább Magyarország érdekét? Mert hogy Magyar-
ország is veszített a népszavazás következtében, az
egyértelmû, hiszen több millió értékteremtõt veszít-
het el így, akikre nagy szüksége lesz a közeljövõben.
Minden nemzet igyekszik erõit összevonni, hogy a
megmérettetést sikeresebben vegye. Csak nézzük
meg, mit csinálnak a románok, szlovákok, horvá-
tok, németek, hollandok és a sort folytathatnám
szinte minden európai nemzettel.�
A napirendben nem szerepelt, de a Közgyûlés

résztvevõi követelték, hogy a népszavazásról szü-
lessen Nyilatkozat, amelyet alapos vita után, mó-
dosításokkal fogadtak el, s Magyarország három
közjogi vezetõjénekmegküldtek. BAKOS ISTVÁN

A világhírû Bécsi Opera a nemzetközi zenei élet
egyik legjelentõsebb központja. Kevés dolog van,
aminek említésekor a bécsieknek felcsillan a sze-
mük, az Opera ilyen. Az Opera közügy! Bécsben a
taxisofõrökkel is el lehet beszélgetni egy-egy jól si-
került operaelõadásról, és a rendkívül kritikus bé-
csi közönség elõtt fellépnimindenoperaénekes szá-
mára kitüntetés.
A magyar származású Cserján István közel 30

évig volt a Bécsi Opera és a Salzburgi Ünnepi Játé-
kok fõsúgója. Olyan egyéniségekkel dolgozott
együtt, mint Karl Böhm, Herbert von Karajan,
Leonhard Bernstein, Lorin Maazel� Zenei munkás-
ságáért a professzori címmel, az Arany Érdemke-
reszttel és a Salzburgi Ünnepi Játékok Arany Ke-
resztjével tüntették ki. Vele beszélgetek bécsi ott-
honában az életérõl.

Professzor Úr, hogyan lesz valakibõl súgó?
Elsõ feltétele a zenei képzettség. Óriási a különb-

ség a színházi és az operaházi súgó között. Ahogy
Kodály mondta: ha zenész olvassa a kottát, lelki fü-
leivel hallja, hogyan szól, és ha hallja a muzsikát,
lelki szemeivel látja a kottázás mikéntjét. Én zene-
mûvészeti fõiskolát végeztem zongora és karmes-
teri szakon. 1969-ben éppen a Bécsi Ünnepi Hetek
számára dolgoztam korrepetítorként, amikor szólt
valamelyik rendezõ, hogy az operaház súgót keres.
Fogalmam sem volt errõl a munkáról, hiszen na-
gyon ritka foglalkozás, de jelentkeztemés felvettek.
Figyeltem a kollégáimat, láttam, milyen felelõsség-
teljesmunka. Minden elõkészület, próba, a karmes-
ter, a zenészek, az énekesek, a rendezõ igyekezete
arra irányul, hogy este, ha felgördül a függöny, jól
sikerüljönaz elõadás. A súgóül a legközelebbaz éne-
kesekhez, kettõjük kapcsolata sorsdöntõ lehet az
elõadáson.
Miként lehet zenét súgni?
Rengeteget számít a gyakorlat. Zenei ritmusban

kell súgni. A zene meghatározza a szöveg ritmusát.
Amikor az énekes a belépése elõtt levegõt vesz, ak-
kor kell az elõírt zenei ritmusban a szöveget súgni,
mégpedig elég hangosan, hiszen amögöttemhelyet
foglaló zenekar elnyomja a hangomat. A színpad
akusztikai viszonyai is megszabják a súgás erõssé-
gét. Nem lehet társalgási hangon súgni,mert az éne-
kesek, akkor nem hallják, nem értik a szöveget. A
súgói hang magasabb és támasztott, alkalmanként
a kezdõhangot is be kell énekelni. A súgó a karmes-
ter meghosszabbított karja.
Mennyi próbaidõ áll rendelkezésre az elõadá-

sok elõtt?
Egy vagy két nap. Manapság az énekesek rendkí-

vül felkészülten jelennekmeg a próbákon, de a sze-
repváltások, a különbözõ rendezõi elképzelésekmi-
att fontosak a próbák. A súgó is ilyenkor �áll� be a
különbözõ énekes egyéniségekre. Elõfordul, hogy
az énekes bizonytalan.A súgónak ilyenkor éreznie
kell, hogymiben segíthet. A súgás adott pillanatban
mentõöv lehet, de a jó súgó, olyan, mint a jó orvos:
nem csak segít, hanem megpróbálja megelõzni a
bajt. A jó súgó biztonságot ad az énekeseknek.
Elõfordul, hogy egy-egy énekesnek kedvenc sú-

gója van, vagy egy súgónak kedvenc énekese?
Természetesen. A bécsi Operában évtizedekig

dolgoztam együtt néhány énekessel, akiknekmár a
legkisebb mozdulatából tudtam, mi a helyzet, akik-
nek különösen szívesen súgtam. Például Heinz
Zednik, Gundula Janowitz, Christa Ludwig, Edita
Gruberova, Mirella Freni, Renato Bruson. Persze
minél jobb volt valmelyik énekes, annál szíveseb-
ben dolgoztam együtt vele. Kicsit a közönségük is
voltam.
Az is elõfordult, hogy egy-egy énekes ajánlására

engemhívtakmeg súgni. TeresaBerganzát említem,
mert erre különösen büszke vagyok. Madridban so-
kat dolgoztam neki, nem csak súgóként, de korre-
petítorként is.
Aztán szívesen jártam Firenzébe is, gyönyörû

színház, csodálatos város! Amásik kedvenc helyem
Salzburg volt, ahol mindkét ünnepi játékon évtize-
dekig én voltam a súgó. Karajánnak olyan tekinté-
lye volt, hogymég aBécsi Operából is azonnal elen-
gedtek, ha hívott.
Gondolom, ez a foglalkozás szellemileg és fizi-

kailag is megterhelést jelent?
Fizikailag annyiban, hogy az ember feje egy ma-

gasságban van a színpaddal, tehát állandóan fölfe-
lé kell nézni. Idõvel, szinteminden súgónak gerinc-
bántalmai vannak.
Természetesen a súgónak tökéletesen kell ismer-

nie amûvet és állandóan figyelnie kell. Tudnia kell,
melyik énekes, melyik hangszertõl veszi át a han-
got. A zenekarra ugyan semmilyen befolyása nin-
csen, de elõfordulhat, hogy másodpercek alatt kell
reagálnia rossz hangszeres belépésnél.
Elõfordul, hogy a kritikusok a súgó szereplésé-

rõl is írnak?
Demennyire! Az énekesmutatja a súgónak, hogy

nem érti. A súgó erre hangosabban súg, másnap az-

tán ilyeneket olvas az újságban: »Hangilag az egyik
legjobban diszponált ember az elõadáson a súgó
volt!»
Van kedvenc operája?
Igen. Bár a korral is változik. Egy idõben a Trisz-

tánt szerettem, ma Verdi Falstaffja a kedvencem.
Minden taktusát élvezem.
Karajan óta az operákat az eredeti nyelven

játsszák. Milyen nyelveken beszél?
Magyarul, németül természetesen. A feleségem

uruguayi, egymással spanyolul beszélünk. Az olasz
a szakmai nyelvem, e nélkül nem létezhetnék. Tu-
dok franciául, és súgtammár angolul is. Oroszul ta-
nultam Magyarországon az iskolában, de oroszul
nem beszélek.
Honnan származik Magyarországon?
Gyöngyösrõl. Ott születtem 1936-ban; ha meglá-

tomaMátrát,ma ismegdobban a szívem. Édesapám
gyógyszerész volt, édesanyámaháromgyereket ne-
velte; hagyományos polgári életet éltünk. A patikát
az elsõk között államosították a háború után. Fel-
költöztünk Budapestre, Rákospalotán laktunk.
Mikor kezdett zongorázni?Örökölte valakitõl a

zenei tehetségét?
Anyai nagybátyám a gyöngyösi nagytemplom

karnagya volt és kíváló orgonista. Felnéztem rá.
Nagyanyám is jól zongorázott. Természetesen mi
gyerekek is tanultunk zongorázni, de csak én ma-
radtam a zenei pályán. Budapesten a Bartók Béla
Zenei Középiskolába jártam.1956-ban országos
zongoraversenyt nyertem, így azonnal felvettek a
Liszt Ferenc Zenemûvészeti Fõiskolára. Boldog vol-
tam, mégis elhagytam Magyarországot a levert for-
radalom után.
Miért? Részt vett a forradalomban?
Nem voltam aktív harcoló, de mindenütt ott vol-

tam, ahol történt valami. Amikor bejöttek az oro-
szok, olyanelkeseredett volt ahangulat, hogyki sem
tudom fejezni.Meghalt a remény! Tisztogatásokkez-
dõdtek, emberek tûntek el, minden bizonytalan
volt. A szomszédasszony fiát elvitték a rendõrök.
Egyszerûen megijedtem, és miután a bátyám már
novemberben Ausztriába távozott, Karácsonymás-
napján hat zenész társammal én is neki indultam a
világnak. Apámat soha többé nem láttam.Vonattal
utaztunk Gyõrig, onnan gyalog tovább. A helybeli-
ek ismerték a járást, mutatták az utat, szállást ad-
tak. Õkmondták, hogy Szilveszterkor biztos berúg-
nak a katonák a határon, akkor próbáljunk átszök-
ni. Ronda esõs, nyírkos idõ volt, órákig guggoltunk
a hóban, a határ fényárban úszott a rakétázásoktól.
Éjfélkor kapaszkodtunk át a csatorna derékig érõ
vízén az osztrák oldalra. Andau/Mosontarcsán a
Caritas és a Vöröskereszt látott el minket. Az egyik
társamnak szép kucsmája volt, azt eladta valami
osztráknak és ebbõl a pénzbõl felutaztunk Bécsbe,
ahol találkoztam a bátyámmal.
Tudott németül?
Semmit, de aBécsi Zeneakadémián szinte azonnal

jelentkeztemmeghallgatásra, ahova fel isvettek.Kap-
tamRockefeller-ösztöndíjat és a bátyámmal, aki szo-
ciológiát tanult, albérletbe költöztünk. 1960-ban be-
fejeztem a zongoraszakot és elkezdtem karmesteri
tanulmányaimat. Közbenmegnõsültem, a feleségem
szintén zongorista, három gyermekünk született.
Mibõl tartotta el a családját?
Mindenféle zenével kapcsolatosmunkámvoltak.

Zenekart alakítottunk, diákbálokon, teeneager
partykon játszottunk, bárokban, Gerhard Bronner
kabaréjában muzsikáltam, a jó nevû Les Palais-ban
én voltam a �háttér� zongorista. A Bécsi Ünnepi He-
teken is felléptem. Közben egyre több osztrák mu-
zsikust ismertemmeg, ésmindig akadt valamimeg-
bízatás. Persze nemvolt könnyû élet: egyszer hopp,
másszor kopp! Sokszor nem tudtam, mibõl fizetjük
ki a lakbért. Aztán asszisztensi állást kaptam Graz-
ban, majd a Theater an der Wienben én kísértem
Josef Meinradot a legendás La Mancha elõadáson,
amit Hamburgbanmár én is vezényeltem. Végül be-
kerültem a Bécsi Operába, ahol 27 évig dolgoztam.
Kapcsolatban állott a magyar zenei élettel is?
Annyira lekötött a munkám, hogy csak a Bécsi

Operában szereplõmagyarokkal volt kapcsolatom:
Marton Évával ma is jó barátok vagyunk, Ferencsik
János bûbájos ember volt és remek muzsikus. Szí-
vesen emlékezem Miller Lajos, Kovács Kolos,
Tokodi Ilona fellépéseire is. Most, hogy nyugdíjba
mentem az operától, tele vagyok tervekkel. Sokan
ismernek. Szeretném felhasználni a kapcsolataimat
Szokolay Sándor mûveinek európai megismerteté-
sére. Aztán évekig tanítottam a Bécsi Opera studi-
ójában fiatal énekeseket, ezt szívesen csinálnámMa-
gyarországon is.
A családdal is több idõt tölthetek végre, az egyik

fiam magyar lányt vett feleségül, mindkét unokám
tökéletesen beszél magyarul. Most ismerkedem a
számítógép rejtelmeivel is, érdekes lenne a szak-
mámról tankönyvet írni, mert ilyen még nincs.

FERENCZY KLÁRA

Bármennyire furcsának tûnik is a fenti idézet, az Euró-
pa Tanács 2002. febuár 5-én Doc.9363. sz. határozata
kapta ezt a címet. Mit is rejteget magában? Nem többet
és nem kevesebbet, mint hogy két szomszéd falu, ami-
nek lakói mindamellett magyarok, pontosabban kisebb-
ségi magyarok � jelenleg a szlovák�ukrán határ két olda-
lán � több mint fél évszázada nem érintkezehettek egy-
mással. Ugyebár a II. világháborút követõen, amikor Kár-
pátalja a Szovjetunió része lett, majd pedig megszûnése
óta az önáló Ukrajnához tartozik, a szocialista nemzetkö-
ziség nem csupán a kapitalizmussal szemben �védeke-
zett� a vasfüggöny létesítésével, de biztos, ami biztos ala-
pon a testvérországoknak nyilvánított államok között is
hasonló módon megvonta a határt. Így aztán Nagy- és
Kisszelmenc (Velké Slemence és Mali Slemenci) kény-
telenek voltak hátat fordítani egymásnak.
Komlóssy József, aki határozottan a kis lépések el-

vét követi kisebbségi kérdésekben, már 2001 januárjá-
ban az Európa Tanács elé vitte a lehetetlen helyzetet, és
nem többet kért, mint kishatárátlépõ létesítését a két tele-
pülés között. A fáradhatatlan kisebbségi szakértõ termé-
szetesenmegfelelõ lõszer beszerzésérõl is gondoskodott:
javasolta mindkét falu polgármesterének aláírásgyûjtõ ak-
ció beindítását. Az íveket szlovák oldalon a lakosság
73%-a, ukrán oldalon 84%-a írta alá, amiket aztán pol-
gármesteri kérvények csatolmányaként küldtek meg a
szlovák és az ukrán kormánynak. A kérelem nagyon sze-
rény volt: �gyalogosforgalmú határátkelõhely megnyitása�.
Amennyiben ezt szó szerint vesszük, akkor � falusi kör-
nyezetrõl lévén szó � még talyigát sem lehet ragadni, de
lóháton sem lehet átlovagolni a másik oldalra.
Az ügyhöz ennek ellenére szükségesnek mutatkozott

az Európa Tanács bekapcsolása és támogató hozzáállá-
sa, amit Komlóssy Józsefnek ismételt beadványai és tár-
gyalásai következtében sikerült is kieszközölnie. Szívós-

�AZ UTOLSÓ DARAB VASFÜGGÖNY ELTÁVOLÍTÁSA
KÖZÉP-EURÓPÁBAN�

ságára jellemzõen 27 képviselõnek kérte támogatását,
közülük 26-an vállalták is ezt. Legutóbb az Európa Ta-
nács Politikai Bizottságának SZDSZ-es képviselõje, Eörsi
Mátyás lépett fel cselekvõen, aminek eredményeként jú-
nius 23-án a bizottság egyhangúlag elfogadta a jelentést.
Makacs hallgatás után az idén tavasszal a szlovák kor-

mány biztosította az Európa Tanács illetékeseit arról, hogy
részérõl nem támaszt nehézséget a szelmeci határmeg-
nyitás útjába. Az új ukrán kormánynak elõdje 2002. szep-
tember 17-én tett irásos ígéretét kell beváltania, s akkor �
a jelek szerint � elhárul minden akadály. Kérdés csupán,
az illetékes kormányok passzív jóindulatát milyen kor-
mányszervek fogják aktívan megvalósítani, hiszen elsõ-
ként el kell tüntetni az �utolsó darab vasfüggönyt�, aztán
összekötõ utat kell létesíteni (a forgalmat ellenõrzõ határ-
állomással), majd pedig át is kell adni a forgalomnak. Ad-
dig is talán kezdje a két falu lakossága kitaposni az ös-
vényt, ami aztán (aszfaltos) úttá szélesülhet.
Komlóssy Józsefnek sikerült elérnie, hogy a közeljövõ-

ben René van der Linden elnök vezetésével képviselõ-
csoport látogat Kijevbe. A látogatás alkalmul szolgálhat
emlékeztetni az ukrán kormányt, lépjen a két Szelmenc
ügyében.
Komlóssy József így összegez a Bécsi Naplónak eljut-

tatott jelentésében: Amennyiben a szelmenci kérdés rövi-
desen megnyugtató megoldást nyer, nyugodtan elmond-
hatjuk, hogy ez a helybeli polgárok, a nem kormányszintû
szervezetek, mindenekelõtt a SENCE, a parlamenti kép-
viselõk, nem utolsósorban az Európa Tanács összehangolt
munkájának az eredménye. Olyan eredmény, ami párt- és
kormánypolitika felett gyõzelemre vitte az emberiesség,
történetesen az egyetemes magyarság egyik égetõ prob-
lémájánakmegoldását.AzEurópaTanács bizonyságát adta
annak, hogy a kisemberek mindennapi gondjainak megol-
dását nem csupán akarja, de meg is tudja oldani.

Magyarok Svédországban
Folytatás a 7. oldalról

A Magyar Népcsoport Tanács elnöke, KUL-
MANN Ernõ és elnökhelyettese DEÁK Ernõ
meghívására, SZABÓ Vilmos, a kisebbségi
ügyekben illetékes politikai államtitkár (Buda-
pest) HORVÁTHTamás követ és NAGYZs. Jó-
zsef tanácsos (Bécsi Magyar Nagykövetség) je-
lenlétében június 18-án Felsõpulyán (Ober-
pullendorf) megbeszélést folytatott a magyar
egyesületek elnökeivel. A megbeszélésen szinte
egyöntetû kép bontakozott ki a magyar népcso-
portot érintõ kérdésekben. Ezek egyrészt az
anyaországot érintették, másrészt az osztrák
államnak amagyar népcsoport támogatásának
elégtelenségére hívták fel a figyelmet.
A több mint háromórás megbeszélésen az

alábbi kérdések ill. óhajok fogalmazódtakmeg:
1. az ausztriai magyarok véleményének kiké-

rése az õket érintõ kérdésekben;
2. a kulturális kapcsolatok terén vegyék figye-

lembe az ausztriai magyarok igényeit;
3. hivatalos látogatások alkalmával vonják a

tárgyalásokba az ausztriai magyarok képviselõ-
it is;
4. a magyaroknak mint a legnagyobb ausztri-

ai népcsoportnak az osztrák államtól kapott tá-
mogatás jelentõs megemelése;
5. a Népcsoport Tanács és a Kancellária közti

rendszeres együttmûködés;
6. A Népcsoporttanács vitassa meg és ennek

alapján állapítsa meg az egyesületi rendezvé-
nyeknek a népcsoport fennmaradását és erõsí-
tését jelentõ jellegét;
7. az elszámolásoknál az utólag nem elismert

részösszeget használhassa fel az érintett egye-
sület más célokra;
8. a megállapított lakbérek teljes megtérítése;
9. az egyesületek mûködéséhez valamint a

rendezvények megszervezéséhez és lebonyolí-
tásához szükséges összegek átutalása az év ele-
jén történjen;
10. az iskolai magyarórák mellett rendszeres

magyar nyelvoktatás lehetõségének biztosítása;
11. a rádióban és tv-ben amagyar nyelvû adá-

sok további bõvítése Burgenlandban ill. beve-
zetése Bécsben;
12. a Bécsi Magyar Otthon támogatása
13. A szervezetek mûködéséhez szükséges

alaptámogatás az év kezdetén.
Az egyesületek képviselõi arra kérték Szabó

Vilmos államtitkárt, hogy kormányközti tárgya-
lások keretében tegye szóvá a magyar népcso-
port megoldatlan kérdéseit. Erre õ ígéretet is
tett két megjegyzéssel: az egyesületek foglalják
írásban pontokba elképzeléseiket, fontos azon-
ban, hogy ezek a pontok együttes gondolkodást
tükrözzenek; megnehezítené ugyanis a helyze-
tet, ha egységes fellépés helyett az egyes szerve-
zetek külön-külön hallatnák szavukat.

SZABÓ VILMOS FELSÕPULYÁN
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Kedves Pistám!
Legutóbb azt állítottad, nem március 15-i ün-

nepélyen ismerkedtünk meg, hanem már koráb-
ban, hiszen Illyés Gyula Herder ösztöndíjasaként
már 1970 õszétõl Bécsben tartózkodtál. Valóban,
ez így is volt, � szokásomtól eltérõen ugyanis én
hívtalak meg arra a bizonyos kávéházi különte-
remben akkori fiatalok által megrendezett márci-
us 15-i ünnepélyre. Te magadtól aligha jöttél vol-
na, nálammeg az volt a szokatlan, hogy mellõzve
fenntartásaimat, valahogyan kezdettõl fogva amo-
lyan márciusi ifjúnak tekintettelek.
Kezdetben annyira halkszavúnak tûntél, hogy

nagyon oda kellett figyelnem,mit mondasz. Egész
megjelenéseddel ez számomra a szerénység jele
volt. Persze több minden közrejátszott abban,
hogy szerencsésnek bizonyult elsõ találkozásunk.
Én akkor amolyan egyiptomi Józsefként kerül-
tem be az egyetemre; elégedett lehettem, hiszen
ki is számított volna erre. Mégis hiányérzetem
volt: bár itteni magyarok között mozogtam, az
ottaniakkal azonban nem volt semmi kapcsola-
tom. Magyarország egyre távolabbra került, egy-
re elvontabbá vált számomra. A Veled való meg-
ismerkedés lépésrõl-lépésre embeközelbe hozta
azt a Magyarországot, amirõl tragikus hirtelen-
séggel leváltam. Rajtad keresztül meggyõzõdhet-
tem arról, hogy vanMagyarországnak olyan nem-
zedéke, amelyik azt magyarságot hordja magá-
ban, amelyik 1956-on keresztül egyenesen vissza-
nyúlik 1848/1849-ig, azaz töretlen folyamatossá-
got mutatott. Egyre inkább tudatosodott bennem,
hogy ezzel az élõ magyarsággali kapcsolat old-
hatja fel a gyökértelenség, idegenség érzetét. Szinte
fényévnyi volt a távolság, mégis szerettem volna
közétek tartozni, mert a Te személyeden keresz-
tül megjelenült �kép� volt számomra a valósá-
gos, hiteles mind arról, ami a �Haza a magas-
ban� képletéhez kötödött.
Emlékszem, úgy váltunk el akkor egymástól,

hogy mindent elkövetünk annak érdekében, hogy
megismerkedésünk élõ kapcsolattá tartósuljon. Így
abban maradtunk, a Te barátaid az enyémek is,
ha valaki közülük netán Bécsbe jön, felkeres és
Rád hivatkozik, az annyit jelent, mintha Te len-
nél. Így is lett. A hetvenes évek elejétõl � habár
eléggé elzárkóztam a hivatalos látogatók elõtt �
egyre másra növekedett azok száma, akik a Te
közvetítéseddel élõben hozták nekem azt a Ma-
gyarországot, ami a valóság ellenében is éltetõt és
hitet, értéktöbbletet jelentett, abban a Magyaror-
szágban, amihez föl-földobott kõként mindig is
�visszahullik� az ember. Aztán nem csak igértél,
de cselekedtél is: a Kortárs és az új írás rendszere-

sen megérkezett, én meg onnan ismertem meg
kortárs írókat, költõket, és bizony forrásvízként
olvastam írásaikat.
Majdnem háromésfél évtized természetes ve-

lejárója volt a természetes kiegyenlítõdés, eltávo-
lodás, amikor mindenki járja a maga útját, ma
pedig a �megvalósult� Magyarország kijózano-
dásában végképpen úgy hozta a sors, hogy a föld-
rajzi értelemben vett haza bizony �csunyácska�,
az illyési pedig amolyan hitvallássá absztraháló-
dott, tudva és vallva: bárhol lehetünk magyarok
a világon, csak ragaszkodnunk kell mindazon
szellemi javakhoz, amik a többlet-magyarságot
jelentik. Mégis változatlan érdeklõdéssel figyelem
pályád ívelését, miként lettél tudósként és költõ-
ként a magyar-lengyel kapcsolatok nagykövete,
aminek jelentõségét a lengyelek egész sor kitün-
tetés mellett több helyütt díszpolgársággal érté-
kelték és juttatták kifejezésre. Tudom, �édes ha-
zád� ezt többek között oly módon ismerte el, hogy
visszajõve Varsóból állásnélkülivé váltál.
1989. június 16-a volt számomra az a nap,

aminek tündökléséhez Te is hozzá tartozol. Hete-
ken át azon vajudtunk itt Bécsben, vajon illõ-e
áthaladni a vasfüggönyön, azáltal tudomásul véve
a �létezõ szocializmust�, s amikor megszületett a
döntés, mindent elkövettünk annak érdekében,
hogy a mi küldöttségünk is ott állhasson a kivég-
zettek sírjánál. Erre nem bizonyultunk méltónak,
pedig többek között Te is azon igyekeztél, kapjunk
majd belépõt. Ezmégsem csökkenti annak a nap-
nak jelentõségét: amikor határozottan úgy tûnt,
egybeesnek a szívdobbanások. Sokezer soha nem
látott arc mind ismerõsnek tûnt, mintha valami-
kor együtt éltünk volna, vagy legalábbis egy tõrõl
fakadtunk. A Hõsök tere közelében találkoztunk,
majd együtt utaztunk villamoson � életemben elõ-
ször Budapesten � fel budai családi otthonotok-
ba, egészen sajátságos kilátással a városra. Amo-
lyan vihar elõtti légkör uralkodott; én szinte meg-
részegülten szívtammagamba az elsõdleges élmé-
nyeket. Sütött a nap, de valami tejszínû homály
ülte meg a várost, ami viszont vakítóvá nagyította
a fényt. Nálatok, a nyitott ablakon át hallottuk,
amint megdördült az ég, és határozottan állítot-
tuk, az égiek tisztelegnek így a forradalom mártír-
jai elõtt.
Összesûrítve így hangzana az én vallomásom

Feléd hatvanadik születésnapodra: köszönetmind
azért, ami nélkül másként alakult volna életem.
Emlékszel talán, amikor egyik bécsi búcsúzkodás
során azt mondtamNeked és Kis Pintér Imrének:
Ti vagytok azok, akikért élni érdemes.

Szeretettel: Deák Ernõ

MÁSKÉNT ALAKULT VOLNA AZ ÉLETEM
Levélféleség a 60 éves Kovács Istvánnak

Tóth Miklós 1925-ben született Szekszárdon, ahol
édesapja református lelkész volt. A védett, meleg csalá-
di fészekbõl és nagycsaládként megélt egyházközségbõl
kezdte megismerni a gazdasági világválság folytán egyre
inkább radikalizálódó politikai világot. A kisvárosi gim-
názium elvégzése után 1943-ban Budapesten a Pázmány
Péter Tudományegyetem jogi karán iratkozott be. Mély
benyomással volt rá az ott uralkodó demokratikus szel-
lemiség, a szabad véleménynyilvánítás. �Senki sem félt
senkitõl és senki sem bántott meg senkit�. Ez a kijelen-
tés azért is nagy fontosságú, mert a joghallgatók 20�25
százaléka zsidó háttérrel rendelkezett (Miklós ezt az
arányt már csak azért is jól ismerte, mert Eckhart Fe-
renc õt bízta meg a katalógus elkészítésével).
Mivel tanulmányai befejezése után diplomáciai szol-

gálatra kívánt lépni, már elsõéves egyetemistaként be-
iratkozott a Külügyi Intézet tanfolyamára. Ott tanulta
meg, hogy a látszat gyakran csal. Politikai és gazdasági
összefüggéseket nem szabad elõítéletbõl elfogadni, ha-
nem megismerésük érdekében sok mindennek mélyen
utána kell nézni, tárgyilagosan elemezni, és csak ezek
után következhet a véleménynyilvánítás.
A háború után a jog mellé felvette a református teo-

lógiát is. Jogból 1948-ban doktorált, majd egy évvel ké-
sõbb befejezte a teológiát is.
Szellemi fejlõdését és társadalmi megítélését a hábo-

rú elõtt és alatt befolyásolta a cserkészet és a Soli Deo
Gloria, valamint a KIE (Keresztyén Ifjúsági Egyesület).
A SDG budapesti központjában a magyarság sorskérdé-
seirõl elhangzott, jól dokumentált elõadások, valamint a
Magyar Élet szárszói konferenciáján felvetett lehetõsé-
gek és kívánságok � nem véletlenül az SDG balatoni üdü-
lõhelyén � a mai napig foglalkoztatják és befolyásolják.
Tóth Miklós 1949. július 1-jén, éjjel, a vonat egyetlen

utasaként hagyta el a Magyar Köztársaságot, hogy hol-
land református ösztöndíjjal, az amszterdami Szabad
Egyetemen (Vrije Universiteit) elmélyítse ismereteit a kál-
vini tanításról. 1949. augusztus 20-án a májusban �meg-
választott� parlament �elsöprõ többséggel� elfogadta az
új alkotmányt és kikiáltotta a Magyar Népköztársasá-
got. Tóth Miklós ebbe az államba már nem kívánt vissza-
térni és véglegesen Hollandiában rendezte be az életét.
Néhány éven belül elidegenedett az ösztöndíjat adó or-
todox református egyház tanításától. Szerencséjére jogi
végzettségnek is birtokában volt. A magyar diplomát el-
ismerték � csak kiegészítõ vizsgákat tett le � és 1955-
ben, a leideni egyetemen, jogi diplomát szerzett.
Gyorsan integrálódott a holland társadalomba. Szép

pályát futott be. Amszterdam után Hágában lett az egyik
legnagyobb holland biztosítótársaságnak elõbb a titká-
ra, késõbb elnöke. Ezen a téren a magyar Állami Bizto-
sító és biztosítótársasága fúziójában (AB-AEGON) �
amelynek létrejöttében közremûködött � láthatja jogász
pályafutása betetõzését. Munkája keretében � a kom-
munista országok kivételével � mindenütt járt és dolgo-
zott. Ennek hozadékaként megismert kultúrákat és meg-
tanult mások szemével is látni, fejével gondolkodni. Ez a
rálátás és megkülönböztetni tudás egyik nagy erénye a
magyarság körében � fõleg Hollandiában � vállalt mun-
kásságának is.
TóthMiklós napi munkaköre mellett kezdeményezõleg

bekapcsolódott a magyar szervezeti életbe.1953-ban há-
rom fiatal református teológus - köztük Tóth Miklós -
Utrechtben elhatározta, hogy olyan egyesületet hoz lét-
re, amely felekezetre való tekintet nélkül összejövetele-
ket szervez a Hollandiában élõ, színvonalas szellemi esz-
mecserét igénylõ fiataloknak. Igaz, Miklós nem volt sem
a kigondolója, sem a névadója a Mikes Kelemen Kör,
Hollandiai Magyar Ifjúsági Munkaközösségnek. A �hol-
landiai� és �magyar� megjelölésnek jelentõséget tulaj-
donítottak. Az elsõvel azt kívánták jelezni, hogy a hol-
land társadalom tagjának tartják magukat, amely alap-
vetõen formálta és befolyásolta gondolkodásukat. Elfo-
gadják és magukénak vallják a holland nép toleráns és
demokratikus értékrendszerét. A második jelentõsége,
hogy ugyanakkor a magyar kultúra élõ és tevékeny ré-
szének tudják magukat, vállalva a kettõsség megtermé-
kenyítõ szimbiózisát. �56 elõtt a szellemi kultúra mellett
a népi kultúra is fontos szerepet játszott a Mikes életé-
ben. Nem csak együtt táncoltak és énekeltek, hanem fel-
lépéseikkel megismertették a hollandokat is.

TÖRETLENMAGYARSÁGSZOLGÁLAT
� Tóth Miklós 80 éves �

1956-ban � mint a Mikes elnöke � Tóth Miklós indí-
totta be a magyar menekültek hollandiai fogadóközpon-
tok tolmácsszolgálatának a megszervezését. Nem csak
frissítõ hatással volt a Körre, de új távlatokat is nyitot-
tak. A Mikes � Prágay Dezsõ kezdeményezésére � 1957-
ben megrendezte az elsõ Tanulmányi Hetet, amellyel
nyitott a nyugat-európai magyarság felé. Ez a váltás ma-
radandóan befolyásolta a Hollandiai Mikes Kelemen Kör
arculatát. Megjelentek körében a nyugati magyarság leg-
jelentõsebb írói, mint Cs. Szabó László, Szabó Zoltán és
Határ Gyõzõ, valamint a fiatal írói nemzedék feljövõ,
jeles képviselõi. A romániai magyar írók itt kaptak elõ-
ször fellépési lehetõséget a határon túl, nem, ahogy azt
az ember gondolhatná, Magyarországon. Végül megje-
lentek a magyarországi írók is. Tóth Miklós � miután
1972-ben átvette Kibédi Varga Áronnal a Tanulmányi Na-
pok szervezését � határozottan és elvileg visszautasított
minden intézményes együttmûködést a hivatalos magyar
szervekkel, és ez így volt egészen 1990-ig.
Tóth Miklós nagy érdemének tudható be, hogy 1990

után sem szûntek meg a Mikes Tanulmányi Napok, sõt
új lendülettel egyre nagyobb népszerûségnek örvendtek.
Egyik nagy változás talán az volt, hogy megjelentek a
magyarországi elõadókon kívül a magyarországi részve-
võk is a konferencián. Az utóbbi években a magyar mé-
dia is jelen van, mindenekelõtt a Duna televízió. Ma már
a Hollandiai Mikes Kelemen Kör és a Tanulmányi Na-
pok széles magyarországi ismeretségnek örvend értelmi-
ségi körökben. Tóth Miklósnak sohasem jutott eszébe, a
Tanulmányi Napokat áthelyezze Magyarországra. Mint
kezdettõl fogva, a Hollandiai Mikes Kelemen Kör és a
Tanulmányi Napok, a hollandiai magyarság intézményei
ma is Hollandiában mûködnek. Csak így képes megõriz-
ni autonómiáját és szellemi függetlenségét a magyar kul-
turális világban.
A Hollandiai Magyar Szövetség létrejötte és léte szin-

tén erõsen kötõdik Tóth Miklós nevéhez. Az õ kezde-
ményezésére, Mikes elnökként, megalapította 1957-ben
az Amszterdami Hungária Klub akkori elnökével, Gál
Gyulával, a Hollandiai Magyar Szövetséget. Szükséges-
nek látta, hogy a forradalom leverése után Hollandiába
került háromezer magyarnak legyen képviseleti csúcsszer-
ve. A Szövetség õket hivatott képviselni a holland társa-
dalommal és állammal szemben, valamint a létezõ és újon-
nan alakuló szervezetek munkáját támogatni és koordi-
nálni. Miklós a kezdeti irányítás után a háttérbe vonult,
de továbbra is figyelemmel kísérte a munkát. A �80-as
évek legelején a Szövetség mély válságba került. A meg-
szûnés veszélye fenyegetett. Miklós az évtized második
felében újra szerepet vállalt a vezetésben, mintegy újra
lelket lehelt belé. Mint elsõ titkár a vezetõség többi tag-
ja támogatásával, visszaállította azt a funkciót, amire a
szervezet eleve hivatott volt.
Tóth Miklós nem érte be a hollandiai keretekkel, ha-

nem szerves kapcsolatot épített ki a Londonban mûködõ
Sepsi Csombor Körrel, de bekapcsolódott a Protestáns
Magyar Szabadegyetemmunkájába is. Õ képviselte a Hol-
landiai Magyar Szövetséget 2001-ben Svédországban, a
Nyugat-európai Országos Szervezetek Szövetségének a
megalapításakor. A NYEOMSZSZ elsõ zárónyilatkoza-
tát olvasva, ráismerek Miklós közremûködésére, ahol ez
áll: �A nyugat-európai magyarság tõkéje az a tudás és kap-
csolatrendszer, amelyet az elmúlt évtizedekben magáévá
tett. A nyugat-európai magyarságmegmaradásának a fon-
tossága abban rejlik, hogy mindezt a tudást és kapcsolat-
rendszert Magyarország és a magyar nemzet számára az
EU-csatlakozás tükrében hasznosítsa.�
Mi mindent tett és alkotott még a hollandiai és nyu-

gat-európai magyarság érdekében? Jelzésként hadd áll-
jon itt csupán három tény. Tóth Miklós alapító tagként
közremûködött a Hollandiai Magyar Református Ke-
resztyén Lelkigondozói Szolgálat létrejöttében (1950), a
�Jöjjetek� címû nyugati magyar keresztyén kulturális havi
folyóirat megindításában (1957) és az Internetes �Mikes
International� (2001) megalapításában.
Tóth Miklós, a hollandiai magyarság �grand old

man�-je, a háború utáni hollandiai és nyugat-európai
kulturális élet egyik �founding father�-ja augusztus 6-
án lesz 80 éves. Köszönjük a munkádat, Miklós! Bol-
dog születésnapot!

PIRI ZOLTÁN

Magyar körökben szerte a világon ismert személyiség.
Hogy elismert-e, az már vitatható. Nem is annyira érde-
mei alapján, mint inkább politikai-ideológiai megközelí-
tésbõl. A szlovákok például nem szeretik, mert veszélye-
sen magyar nacionalistát látnak benne, akinek a �Felvi-
dék� Magyarországhoz csatolásáról tett állítólagos kije-
lentését jegyezték is.
DurayMiklós eddigi élete tükrében � úgy tûnik � mégis

szerencsés alkat, aki alámerülhet ugyan, hogy aztán ismét
felbukjon. A jelek szerint túl van a válságokon, mert még
ellenségei is megtapasztalhatták egyrészt a kijelentései
radikalizmusa mögötti õszinte kiállást a magyar kisebb-
ség létérdekei mellett, amiknek érvényesítése valójában
senki ellen sem irányul, sõt, éppenséggel a megbékélést,
szükséges összefogást szolgálja. Másrészt meggyõzõdhet-
tek arról, hogy Duray valójában vaktölténnyel lövöldöz,
ugyanis eddig semmiféle módon nem ártott pl. vélt szlo-
vák érdekeknek, legfeljebb egyes kijelentéseit felhasznál-
ják a magyar kisebbség elleni �védekezésben�.
Az ismeretlenségbõl felszínre kényszerített kisebbség-

védõ Durayt nem csupán a hatóságok akarták elhallgat-
tatni, de magyar oldalról éppen ellenkezõ elõjellel bélye-
gezték meg � szerencsére sikertelenül. A �bársonyos forra-
dalom� után úgy tûnt, mintha csupán �anarchistaként� lett
volna képes a kiállásra. Pedig lényegében következetessé-
gének köszönhette, hogy saját harcostársai számára is kez-
dett kényelmetlenné válni. Az évek aztán helyrerázták a dol-
gokat, pontosabban kialakultak és kiforrtak a magyar ki-
sebbségi politikát mozgató struktúrák. Duraynak végül is
sikerült megállnia a helyét és mint a Magyar Koalíció Párt-
jának ügyvezetõ alelnöke olyan szinten hallatja szavát a �ha-
táron túli magyarok� körében is, amelyen lehet ugyan vitat-
kozni egyesmegnyilvánulásaival, hozzáállásával, ellenben el
kell fogadni mérvadó személyiségnek, és ügyelni kell arra,
hogyan vélekedik lényegbevágó dolgokról.
Hatvanadik születésnapjára Molnár Pál a Kossuth Rá-

dió Vasárnapi újság c. mûsorába készített vele interjút.
Ebbõl az alábbi tételszerûmegfogalmazásait érdemesmeg-
szívlelni:
�Nem attól magyar valaki, hogy tud magyarul, vagy

magyarul beszél, hanem attól, hogy tud magyarul gondol-
kozni. Úgy tud magyarul gondolkozni, hogy egyszerre látja

a múltat az összes hibájával, és összes erényével együtt a
jelen idõt is ehhez kapcsolódva értelmezi, és a jövõjét látja
a nemzetnek, vagy legalábbis tervezi.� � �Valószínûleg a
nemzet magára találásával is az a módszer követendõ, amit
Mózesék követtek az egyiptomi rabságból való kijövetel után,
hogy addig nem szabad beengedni a nemzetet az Ígéret Föld-
jére, amíg nem hal ki az az egy-két korosztály, amely rabszol-
gaságban nõtt fel, és ott alakult ki a tudata. És a kommuniz-
mus ugyanolyan romboló hatással volt a magyarságra, meg
más nemzetekre is, - nem mindegyikre egyformán - mint a
zsidóságra az egyiptomi szolgaság.�
�Rendkívül nagy küldetésük van azoknak a politikai

szervezeteknek, amelyek az elcsatolt területeken az ottani
magyarság politikai megjelenítésére jöttek létre. Nem is biz-
tos, hogy a tisztségviselõik mind tudatosítják, hogy ez mi-
lyen nagy feladat és milyen súlyos következményekkel járó
rossz munkavégzés. Tehát óriási feladata és óriási felelõs-
sége van ilyen szervezetnek. Ha jól végzi a feladatát, akkor
segíthet is. De tudjuk, hogy a modern politikában a politi-
kai pártokat mindig körülveszik az élõsködõk, fõleg ak-
kor, ha annak a politikai pártnak van már hatalmi pozíci-
ója is és, azok viszont mindent tönkre tudnak tenni. Az
élõsködõkre az jellemzõ, hogy haszonlesõk, anyagiasak, üz-
letszempontúak, ennek viszont egyértelmûen értékrombo-
ló hatása van. Ugyan a szóhasználatunkban a pénz is ér-
ték, de a transzcendentális értékekhez nem hasonlítható.
Viszont egy közösség életének a képviseléséhez az kell, hogy
egyensúlyszerûen álljon össze az anyagi érdekeknek, a szel-
lemi és egyéb közösségmegtartó érdekek képviseletével. Ha
ez az egyensúly az anyagi és a nem anyagi értékek között
nem jön létre, például egy politikai pártnál, akkor az a
politikai párt nem tudja a közösséget és a jövõt szolgálni,
csak a csoport és az egyéni érdekeket.�
�Hogyha mindazt szemlélem, ami körülvesz, és amit át-

éltem eddig, abból ugyan nem sok okom adódna a derûlá-
tásra, viszont én hittel telített ember vagyok. Életem eddigi
szakaszai, amelyek néhány évtizedbenmérhetõk, azért min-
dig szolgáltak arra például, hogy elhiggyem, az érték tud
gyõzni az értéktelen fölött. Mivelhogy számomra a földi
értékek között a legnagyobb értéket a szeretet és a nemzet
jelenti, meg vagyok róla gyõzõdve, hogy a szeretet és a nem-
zet gyõz a gyûlölet és a szétesés fölött.�

DURAY MIKLÓS HATVANÉVES

Drága Bandi Bátyám!
Azzal riogatnak minket hatvanasokat, hogy Te

mint hetvenes a nyolcvanasokat riogatod. Hát úgy
legyen. Ösztökéljük csak egymást, van még tenni-
való � bár e korosztályok, illetve e korosztályok
által mutatott értékek már nem igen érnek el a
mai fiatalság, a most születettek érzékvilágáig, tu-
datáig. A számítógépek, kompjuterek jelenében
annyira vagyunk analfabéták, mint azok, akik �
a mi idõnkben � nem tanultak meg írni, olvasni.
De fel ne add! A kézzel írott, mondatokba foglalt
gondolatok eljutnak még némelyekhez úgy, hogy
könyvek zizegõ, nyomdaillatos, fehér lapjairól sze-
degethetõk össze � megvannak még a könyvtárak

Szekér Endre ifjonti hetvenkedése
kikölcsönözhetõ könyvekkel, könyvesboltokban s
házi bibliotékákban is fellelhetõ a számunkra oly
fontos olvasandók sora.
Te most éppen Tiszakécskén múlatod az idõt,

bizonyára körülbástyázva irodalommal s írniva-
lóval, én itt Bécsben gondolok rád,miközben aBé-
csi Naplóval foglalatoskodom s majd az õsz folya-
mánkecskeméti irodalmi rendezvényeken találkoz-
hatunk s szoríthatunk kezet.
Ne hagyd magad kikosarazni az úgynevezett

�modern idõk� által, hiszen tudva tudjuk, hogy
Gutenberg ellenére sem merültek teljesen feledés-
be a középkori kódexmásolók.

S. CSOMA JÁNOS
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MI - HOL - MIKOR?
Kulturális kaleidoszkóp

Alsó-Ausztria
M. Bartholdy,W. Shakespeare, Szent Iván éji
álom, zene szinház � St.Pölten, Festspielhaus;
szept. 23., 24.
F. Lehár, Der Zarewitsch, operett � Baden,
Sommerarena; aug. 6�28., szept. 2.
R. Stolz, Tavaszi parádé, operett � Baden,
Sommerarena; aug. 3�23., szept. 3.,4.
F. Schröder, Nászéjszaka a paradicsomban,
operett � Baden, Sommerarena; aug. 4�31.

Bécs
G. Verdi, Don Carlos, opera (francia nyelven)
� Staatsoper; szept. 2.,5.,8.
G. Puccini, Manon Lescaut, opera �
Staatsoper; szept. 4.,7.
Bécsi Operett Nyár, Strauss, Lehár, Millöcker,
Schubert,Stolz�TheaterAkzent; jún. 29.�aug.27.
I. Kálmán,Acsárdáskirálynõ, operett � Krieau;
júl. 28. � aug. 27.
Das Neue Österreich � Az Új Ausztria, kiállí-
tás - Oberes Belvedere; nov. 1-jéig
A pucér igazság: Klimt, Schiele, Kokoschka
ésmás botrányok, kiállítás � LeopoldMuseum;
aug. 22-ig
Giovanni Giuliani (1664�1744), kiállítás �
Liechtenstein Museum; okt. 2.-ig

Burgenland
G. Bizet, Carmen, opera � St. Margareten,
Römersteinbruch; júl. 13.- aug. 28.
F. Lehár, A víg özvegy, operette � Mörbisch,
Seebühne; júl. 14.- aug. 28.
Nemzetközi Haydn Napok - Eisenstadt (Kis-
marton) Schloss Esterházy; szept. 8�18.
Orgonafesztivál � Horitschon, Deutschkreutz,
Lackenbach; szept. 9�11.
�Hatalom és szerelem�, császárnõk és ki-
rálynõk kurtizánok és szeretõk, kiállítás-
Halbturn, Schloss Halbturn; okt. 26.-ig
Galicia kincsestára, kiállítás � Kittsee,
Ethnographisches Museum Schloss Kittsee;
nov. 1-jéig.

Felsõ-Ausztria
Adalbert Stifter, író és festõ, 200 éve szen-
záció, kiállítások az alábbi városokban: Linz,
Landesmuseum, Stadtmuseum Nordico,
Pädagogische Akademie; Bad Hall, Kurpark;
Krems Münster Stift; Schwarzenberg, Heimat-
museum; Schlägl, Stift; Traunkirchen, Kloster;
Kirchschlag, Metz-Villa; okt. 26.-ig
Austrian Look � osztrák népviselet, kiállítás
� Bad Ischl, Stadtmuseum; okt. 30-ig
Mitosz, államszerzõdés, kiállítás � Steyr,
Museum Arbeitswelt; aug. 28-ig

Karintia
Archäologisches Freilichtmuseum �Pischel-
dorf; okt. 26-ig
Paul Klee: képek és világok, kiállítás � Kla-
genfurt, Stadtgalerie; jún. 24.� szept. 25.

Salzburg
Sétány- és szökõkút koncertek a Mirabell
kertben � Salzburg; aug. 3�31.
W. A. Mozart, Varázsfuvola, bábjáték �
Salzburger Marionettentheater; szept. végéig
August Brunetti-Pisano, kiállítás � Salzburg,
Carolino Augusteum; jún. 5.� szept. 25.
KeltaMúzeum � Kelten-Museum - nyílt Hallein-
ban � Hallein, Pflegerplatz 5; egész évben

Stájerország
Stájer Tartományi Kiállítás: Õrültek és látno-
kok csipetnyi sóval, kiállítás - Bad Aussee,
Altaussee, Grundlsee; okt. 30-ig
Ember és Kozmosz, kiállítás � Leoben,
Kunsthalle; szept. 18-ig

Tirol
Tiroli Ünnepi Játékok: R. Wagner, �Ring der
Nibelungen�; R. Strauss, Elektra; júl. 8. � aug. 28.
Morena; kamara- és zenekari koncertek �
Innsbruck, Landestheater, SchlossAmbras; júl.
12. � aug. 27.
11. Kamara Zene Fesztivál � Hofgarten,
Salvena; aug. 25. - szept. 3.
Álom Fesztivál: tánc és jókedv spanyol bo-
hócokkal � Innsbruck; aug. 13�18.
Tiroli Tartományi Kiállítás, A természet jövõje
� Hall; Galtür; nov. 6-ig
Henri Toulouse-Lautrec � a közönséges
noblesse, a Kupferstichkabinett Dresden gyûj-
teményébõl, kiállítás � Tiroler Landesmuseum
Ferdinandeum; jún. 15. � szept. 11.
Albin Egger Lienz, kiállítás � Lienz, Schloss
Bruck; okt. 26-ig

Vorarlberg
Bregenz Ünnepi Játékok � G. Verdi, Trouba-
dour, opera; C. Nielsen, Maskerade, opera; J.
Strauss, Der lustige Krieg, operett; zenekari
koncertek � Bregenz, Seebühne, Festspielhaus;
júl. 20. � aug. 31.
Open Air Fesztivál � Lustenau; aug. 5�7.
Schubertiade, dalestek, kamara- és zenekari
koncertek � Schwarzenberg Angelika Kauff-
mann-Saal; aug. 24. � szept. 10.
Roy Lichtenstein, pop-art kiállítás � Bregenz,
Kunsthaus; jún. 13. � szept. 4.

Válogatta Homonnay Lea

Az alábbi írást egyetlenmegjegyzéssel adjuk köz-
re: minden �helyreigazítási szándék� ellenére vi-
szonylag egyoldalú: egyrészt mert alig esik szó ben-
ne azokról, akik bizony a pecunica non olet mon-
dást alkalmazták a politikára is és bizony külön-
bözõ módon és szinten együttmûködtek a Kádár-
rendszer �kultúrosaival�, másrészt a tárgyilagos-
ság megkívánta volna olyan nevek és címek meg-
említését is, akik és amik ugyancsak vitában álltak
az együttmûködõkkel. Utóbbiak szintén 1956 elkö-
telezettjei voltak, igaz, inkább politikai síkon mû-
ködtek, de nem alkudtak meg még a körülmények-
kel sem. (Szerk.)
AMagyarokVilágszövetsége a szovjetmegszállás

évtizedei alatt a kommunista diktatúra �belügyé-
nek� egyik külügyi szerve volt. Mint ilyen, a dikta-
túramindenkori érdekeinek törekedett érvényt sze-
rezni a nyugaton élõ magyarokhoz való viszonyá-
ban minden módszerrel, a kémkedéstõl, a titkos
megfigyeléstõl, a cenzúrázástól, a lehallgatásoktól
a sajtótámadásokon, megnyerési-beszervezési kí-
sérleteken keresztül a kemény és szívós dezinfor-
mációs és propagandakampányokig.
Politikai befolyását a rendszerváltoztatásig az ad-

minisztrációs hatáskörébe tartozó Anyanyelvi Kon-
ferencia programjaiban is érvényesíteni igyekezett,
ám a magyar nyelv és kultúra külföldi megtartásá-
nak, oktatásának, mûvelésének szakterületein leg-
többnyire sikertelenül. E tény legnyilvánvalóbb tár-
gyi bizonyítékát az Anyanyelvi konferencia tan-
könyvei nyújtják, amelyekmagyarországi és külföl-
di szakemberekközösmunkájával készültek az évek
folyamán, s amelyek egyedülálló taneszközök ab-
ban is, amit tartalmaznak, s abban is, amit nem. Egy-
általán tartalmaznak politikai propagandát, ami a
diktatúrákhosszúévtizedei alatt kötelezõ részevolt
minden tankönyvnek minden szinten. Tartalmaz-
nak viszont olyan anyagot, amit a kommunista ura-
lom ideje alatt kitiltottakminden tankönyvbõl,mint
például a Magyarországon kívül élõ magyar alko-
tók verseit, írásait.
A Világszövetség fõ sajtófóruma a Magyar Hírek

c. kéthetente megjelenõ képes újság volt, amelyet
sok tízezer nyugatimagyar címerérepostáztak rend-
szeresen. �Honvágyújság�-ként, �hazacsalogató új-
ság�-ként gúnyoltuk külföldön egy idõben ezt a la-
pot, mert amikor az 1956-os forradalmat eláruló
Kádár-kormány szörnyû bosszú-hadjárata hetente
akasztotta a szabadságharc résztvevõit, akkor aMa-
gyar Hírek honvágygerjesztõ, gyönyörû képekkel
illusztrálta azokat a cikkeit, amelyekben orwelli
módszerrel bizonygatta, hogy a forradalom ellen-
forradalom volt, hogy a szovjet tankok által a Par-
lament elõtt végrehajtott tömeggyilkosság testvéri
segítség volt, s hogy jöjjön haza nyugodtan a két-
százezres disszidens, hiszen helyreállt a rend. Nagy
Imre és bûntársai elnyerték méltó büntetésüket,
tovább építjük együtt a szocializmust.
�Negyedszázadon át szerkesztettem a Magyarok

Világszövetségének lapját, a Magyar Híreket�-írja
Szántó Miklós Magyarnak lenni nyugaton c. köny-
vében (Gondolat, Budapest, 1988, 13. old). De a
szerkesztõ számos egyéb írásában, könyvében is
igyekezett az elmúlt harmincöt év folyamán ismé-
telgetni a kommunista pártpropaganda hazugsága-
it a nyugati magyaroknak, sõt, nem csak nekik, ha-
nem róluk is. Az említett könyv elõtt, 1984-ben Ma-
gyarok Amerikában címmel megjelent könyve
ugyanilyen jellegû, demeglepõmódonmég a rend-
szerváltás után 2001-ben megjelent Tengerentúli
magyarok c. könyve is ilyen, amelyrõl Friedeczky
Frigyes írt ismertetõt a Valóság 2004/9. számában
(106�111. old.). Azértmeglepõmódon,mert hiszen
apropagandista a felszabadultMagyarországonmár
nem a kommunista diktatúra apparátusának alkal-
mazottja, így konokdezinformáció súlykolása Illyés-
nek amagánszorgalmúkutyákról írott versét juttat-
ja eszébe azoknak, akik csak egy kicsit is ismerik a
valóságot (�Ez volt mégis a legcsúnyább). Sem a
házat és sem urát nem védték. Miért is dühöngtek?
(Úgy hörögtek��)
Mit írt Szántó 1984-ben, az 1956-ban Amerikába

menekültmagyarokról? Többek közt ezt (magyarok
Amerikában, 129-139 old.):
��Elkapta õket a forgószél, és csak az emigráns-

gyûjtõ helyek priccsein ocsúdtak föl. Többségüknek
valóságos ellentétük a népi rendszerrel nem volt. A
börtönök felnyitása lehetõvé tette az ellenforradal-
mi tevékenység miatt elítéltek, kémek, szabotázsak-
ciók tettesei külföldre menekülését. A közönséges
bûncselekményekért elítéltek is kiszöktek, a nyugati
alvilág utánpótlást kapott. Többségük azonban egy-
szerûen csak jólétet akart, magas életszínvonalat, la-
kást, kocsit, utazási lehetõséget. A szerzés, az anyagi
javak, a dollár került az értékhierarchia csúcsára. Az
öreg amerikások megütközve látták az újonnan ér-
kezettekmohóságát, a könnyelmûséget. Azötvenha-
tosok magyarságtudata elmosódottabb, apolitiku-
sabb, a rendszer iránt közömbösebb, de lojálisabbés
ugyanakkor üresebb is. Az ötvenhatosok csoportja
nemklasszikusértelembenvettpolitikaimenekültek-

Történelemhamisítás az ötvenhatosokról
bõl áll� zömében az akkori pillanatnyi helyzetet ki-
használó kalandozó tömeg. Táborokban éltek hete-
kig: egyenként és tömeggyûléseken is �megdolgoz-
ták� õket. Hivatásos politikusok magyarázták el ne-
kik, saját verzióik szerint, mi történt október 23-a és
menekülésük napja közt�.
1988-banhasonló a hamis portré Szántómagyar-

nak lenni nyugaton címû könyvében (11-13 old.):
�Az 1956-ban kimentek zömükben nememigránsai
a szocialista rendszernek. A fiatalok nagy része úgy
érezte, hogymesterségesen bezárt üvegharangban
él, amely egy pillanatbanmegrepedt, és ezzel rájuk
köszöntött a kaland, az utazás lehetõsége. A vonzás
túl erõs volt.
Ha élt bennünk félelem, az inkább aggódás volt:

hátha újra bezárul a búra. Ezmagyarázza sok tekin-
tetben az akkori tömeghisztériát is. Elkapta õket a
forgószél, és csak az emigránsgyûjtõhelyek priccse-
in kezdtek töprengeni azon, mi is történhetett ve-
lük. A taszítást, a �nem�-et, a rendszerhez való ne-
gatív viszonyt azután odakünn, kívülrõl mestersé-
gesen magyarázták beléjük. Többségük azonban
egyszerûen csak a magasabb életszínvonal remé-
nyében indult el, lakást, kocsit akart gyorsan.
Amagyar emigránsok százezreinek elenyészõ ki-

sebbsége az, akiknél elsõdlegesen a szocializmus-
sal szemben ellenséges politikai tényezõk munkál-
tak, túlnyomó többségüket a nyomor hajtotta ki
vagy privát okok, meg a kaland, a kíváncsiság.�.
2004-ben Friedeczky Frigyes így idézi Szántót a

2001-es tengerentúli magyarok címû könyvébõl: �Az
ötvenhatosoknempolitikaiemigráció,nemisvendég-
munkások együttese volt, hanem zömében az akkori
pillanatnyihelyzetetkihasználókalandozótömeg.Ma-
gyarságtudatukelmosódottabb,apolitikusabbvolt, az
otthoni rendszerrel szemben legbelül közömbösebb,
hazulról hozott kultúrájuk felületesebb. Tömegüket
gyorsan felszívta a gazdasági élet. A régebbi emigráci-
óspolitikaiszervezetektagjaitmeghökkentetteazújak,
az ötvenhatosok mohósága, akik mindent azonnal
akartak, és amint helyzetükmegszilárdult, biztonság-
ban érezhették magukat, többé nem akartak betago-
zódni az etnikai közösségbe�.
Ezeknek a szövegeknek semmi köze a valóság-

hoz, így annak is az ellenkezõje igaz, amit a recenzor
így ír Szántó 2001-es könyvérõl: �mind hazánkban,
mind külföldön mindenki számára tanulságos, a
szociológia számára felmérhetetlen értékû tudomá-
nyos munka�.
AzAmerikában élõ úgynevezett �ötvenhatos�ma-

gyarokról a tényleges valóságmár jó néhány tudo-
mányos adatközlõ szakmunkában megjelent az
utóbbi évtizedek folyamán. Ezek közül is kiemelke-
dik a következõ három közismert, összefoglaló igé-
nyû mû: Borbándi Gyula: A magyar emigráció élet-
rajza, 1945-1985, Európai protestáns Magyar Sza-
badegyetem, Bern, 1985, 511.old.; Borbándi Gyu-
la: Emigráció és Magyarország, 1985-1995, EPMSZ,
Bern, 1996, 461. old.; Várady Béla: Magyarok az Új-
világban, A magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi
Társasága-Anyanyelvi Konferencia, Budapest,
2000. 836 oldal.
Éshogymennyirenem�elmosódottmagyarságtu-

datú�, �az otthoni rendszerrel közömbös�, �belema-
gyarázott�, �hisztériás�, �pénzéhes�, �gyorsan felszí-
vódott�, �kalandozó tömeg� volt ez az 56-os magyar
nemzetrész, arról e sorok írója egy a Kossuth Rádió-
ban2003. október24-énelhangzott interjúbanegye-
bekmellett eztválaszolhattaKulcsárKatalinszerkesz-
tõkérdéseire (Hitel, 2004. július): �1958-ig többmint
harmincöt ezer magyar menekült érkezett az Egye-
sült Államokba, köztük mintegy kétezer egyetemi
hallgató, vagy olyan korú és szándékú fiatal. Megala-
kítottuk az Észak-Amerikai Magyar Egyetemisták és
Fõiskolások Egyesületeinek Szövetségét, az
ÉMEFESZ-t. Nappal tanultunk, esténként éshétvégén
dolgoztunk. Közben egyre többmagyar egyetemista
csoportkezdettprogramokat szervezniavégett, hogy
amerikai környezetének átadja az 56-os forradalom
üzenetét és a magyarság valóságait, 1960-ra már
több, mint száz egyetemen országszerte.
New Jersey államRutgers egyetemének1958-ban

15.300 beiratkozott hallgatója volt. Amimagyar di-
ákszervezetünk tíz éven át minden évben egy-egy
magyar hetet szervezett a Rutgers-en. Ezeknek fõ
részét népmûvészeti, vagy szépmûvészeti kiállítás
képezte (pl. Domján József, Szalay Lajos, Csernus
Tibor), és a hét napjai estéin hangversenyeket, elõ-
adásokat, filmvetítéseket rendeztünk. Ezalatt példá-
ul 1961-benkétezer aláírást gyûjtöttünkössze olyan
ENSZ-beadványhoz, amely a szovjet csapatok azon-
nali kivonását követelteMagyarországról, és szabad
választásokat az ENSZ felügyelete alatt.
Rájöttünk arra, hogy tulajdonképpenmi követek

is vagyunk. Mert azoknak, akik akkor a tényleges
hivatalos követek voltakWashingtonban, vagyNew
Yorkban, egyéb dolguk sem volt, mint azt hazudni,
hogy Magyarországon ellenforradalom történt,
amit fasiszta huligánokkövettek el, és hogyMagyar-
ország most éppen nagyon boldog, mivelhogy a
szovjetmegszállás és a kommunista diktatúra ismét

helyreállt. Követekként kell a valóságot átadnunk.
Nempropagandát, nem is ellenpropagandát, hanem
valóságdarabokat. A mi magyarságtudatunk is sajá-
tos lett ettõl, mert rájöttünk, hogy Amerikában nem-
csak karriert építünk, mert hiszen karriert építeni
bárhol lehet, bárkinek lehet, hanemami sorsunkkü-
lönleges, és csak általunk végezhetõ feladatot, több-
letfeladatot is rakott a vállunkra és szívünkre.�
A következõ adatokat közölhettem a kolozsvári

Korunk 2004. júniusi számában. �Magyarok Ameri-
kában címmel: �Az ötvenhatosok ma a legaktívabb
réteg Amerikában, de nem elszigetelten lett azzá. A
jelenlegi templomokat, iskolákat, magyar házakat,
a most is mûködõ cserkészcsapatok és szervezetek
nagy részét nem az 56-os magyar forradalom után
építették, alapították, hívták létre.Mi 56-osokössze-
fogtunk az elõzõ kivándorló magyar csoportokkal,
és együtt mûködtettük tovább az általuk alapított
magyar intézményeket, majd késõbb gyakran
együtt hoztuk létre az új iskolákat, szervezeteket,
programokat. Iskolaimagyarnyelv-oktatás,magyar
írás, olvasás, beszéd, irodalom, történelem, népdal,
népmûvészet tanítás Amerikában jelenleg 17 város
20hétvégimagyar iskolájában folyik.Magyar isten-
tiszteleteket 56 város 58 református templomában,
misét 20 város 23 római és görög katolikus templo-
mábanhallgatnak vasárnaponként. 13 városban22
magyar cserkészcsapat mûködik. Mintegy százra
becsülhetõ azoknak amagyar szervezeteknek a szá-
ma országszerte, amelyek amagyar kultúramegtar-
tásán is munkálkodnak. A 2000-ben készült nép-
számláláskormintegy118.000amerikai lakos jelen-
tette azt, hogy otthonában magyarul is beszél.
Eltérõena századeleji �kitántorgottak� szerencsét

próbáló másfél milliójától és napjaink kis létszámú
gazdasági, vagykarrier-kivándorlóitól, anyugatima-
gyar szigetekés szórványok jelenleg legaktívabbcso-
portjainak jelentõs része azutóbbi évtizedekbenkül-
detéssé igyekezett képesíteni helyzetét, amagyarság
önként vállalt külképviseletévé fejlesztette származ-
tató és befogadó népeihez való viszonyát. A politi-
kai, gazdasági, tudományos, kulturális, egyházi, tár-
sadalmi élet területein szerzett pozícióját, szavát, be-
folyását, lehetõségeit rendszeresenéseredményesen

használja azösszmagyarság legfontosabb sorskérdé-
sei ismertetésére, tudatosítására, támogattatására.
A magyar kultúra külföldi kultúráknak való köz-

vetítése is részévé vált az ott élõ két kultúrájú, két
nyelvû magyarok számos küldetéstudatos tagja éle-
tének. Néhány jelentõs példa: Dedinszky Erika vá-
logatásában és fordításában Pilinszky János har-
minchét verse jelentmegHollandiában, SulyokVin-
ce válogatásában és részben fordításában Csoóri
Sándor és Kányádi Sándor harminc versét adta ki
egy norvégiai kiadó, Czigány Lóránt a teljesmagyar
irodalom történetét adta ki angolul Oxfordban,
Makkai Ádám hét évszázad magyar verseibõl adott
ki angol nyelvû két 180 oldalas mûfordítás-antoló-
giát, Király Béla Trianonról és az 1956-os forrada-
lomról Éltetõ Lajos és Ludányi András Erdélyrõl,
Deák István Kossuthról Held József Hunyadi János-
ról, Dreiszinger Nándor Jászi Oszkárról, Vermes
Gábor Tisza Istvánról, Pásztor Péter Romsics Ignác
és Gerõ András munkáiból, e sorok írója Bibó Ist-
ván legfontosabb tanulmányai angol fordításából
adott ki jelentõs történettudományimunkákat ame-
rikai egyetemi kiadóknál. Thinsz Géza Svédország-
ban, Gömöri György és Szirtes György Angliában,
Gara László, Nagy Pál és Papp Tibor Franciaország-
ban, Baránszky László, Basa Molnár Enikõ, Bátki
János, Brogyányi Jenõ, Csokits János, GyörgyeyKlá-
ra, Hargitai Péter, Horváth Elemér, Kolumbán Mik-
lós, Molnár Irma, Ozsváth Zsuzsanna, Sanders Iván,
Sohár Pál Amerikában adott közre jelentõs költõi,
mûfordítási alkotásokat. ANobel-díjas Kertész Imre
három könyvét az 1956 óta Svédországban élõma-
gyar Rosenberg Ervin fordította svédre-hogy csak
az utóbbi évek legkiemelkedõbb teljesítményeibõl
emlékeztessünk néhányra, mert a teljes számbavé-
tel hosszú lenne�.
Az összmagyarságnak így tehát jól felfogott ön-

értéke is e külképviselet-készség és képesség, e je-
lentõs nyugati magyar erõforrás történelemhamí-
sításoktól mentes, tényszerû számontartása és
együttmûködõ gondozása.
AValóság, 2005. januári számábanmegjelent írás

rövidített változata.
NAGY KÁROLY
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Böröndi Lajos

vallomás

a belsõ haza csak talpalatnyi
néha úgy véled ennyi csak
határa megrajzolhatatlan
belõle elcsatolni nem lehet
viszed mindenhova magaddal
a belsõ haza mindig veled van
a belsõ haza csak talpalatnyi

veled pusztul mert benned élt csak
drágaságai veled hullnak
ami örök az értéknek talmi
ami veszendõ óvjuk védjük
a belsõ haza csak talpalatnyi
néha csak félig dúdolt dallam
a belsõ haza mindig veled van

nem vetheted le mint a bõrt csak
megtagadhatod néha néha
ha nem tudsz ellenállni szeszeknek
ha kurvaságok elszeretnek
ideig-óráig aztán sírhatsz
a belsõ hazához visszafuthatsz
õ megölel mint anyát a gyermek
a tõle kapott élet éltet
a belsõ haza mindig veled van
élhetsz fényben heverhetsz mocsokban

ne hidd hogy elmenekülhetsz
ne hidd hogy megmenekülhetsz
ehetsz ihatsz szerethetsz
a belsõ haza tágas határa nincsen
befogad végül mint a persely
méltó módon temet el
lehettél hozzá méltó méltatlan
a belsõ haza mindig veled van

Mintha futóhomok korbácsolt volna végig a tájon.
Szétszakított sátrak, szétgurult edények hevertek
szerte-széjjel. Az álom kópiájaként összefüggéstelen
látomások fintorogtak elém. Élõk és holtak, ismerõ-
sök és idegenek fogtak körül. Lezuhantak a helyhez
kötöttség bilincsei hallani véltema csattanásuk. A ta-
pinthatóanyagmegszûnt, egyszerremégis beleütköz-
tem valamibe. Ennek sem volt szilárd térfogata, in-
kább illata, bûze, sri-lankai teagyárra emlékeztetett
és öklendezésre késztetett. Apró szingalézek mered-
tek rám.
Vilma vagyok, támaszkodott a vállamra egy meg-

határozhatatlan korú nõszemély. Fogadjon örökbe,
folytatta. Talán aztmégsem, tiltakoztam. Átveszem a
vezetést,magukúgyis betegek.Vankét gyönyörûgye-
rekem,meg szeretõ férjem, de azokmajdmeglesznek
valahogy. Kiugró pofacsontú arcát állandó sunyiság
formálta.
Sohase lehetett tudni, sírássá vagy röhögéssé tor-

zul, vékony, csupaszár lábai elég bizonytalanul mo-
zogtak. Maga hullarészeg, kísértem ide-oda tántorgó
lépteit. Ez rágalom, sziszegte erõsen hiányos fogsora
mögül. Mutatóujját magasra emelte. Tudod!? Ezt az
állandóan megismétlõdõ kötõszavát tegezõ formá-
ban használta. Tudod, tudod, rikácsolta, tudhatná,
tette hozzá elnézõbbhangsúllyal. Maga rágalmaz, tu-
dod. Pedig van egy ünnepnap a naptárban, sajnos
már elfelejtettemapontos dátumát. Az ártalmatlanul
rágalmazottakünnepe, tudod?Nem.Ennek semmiér-
telmenincs. Az ártalmatlanul rágalmazottaknak sem-
mi értelme. De igenis, van.
Zúgott a fejem, szerettem volna lakásom bútorda-

rabjaiba fogódzni. A szoba hirtelen cigánykereket
hányt. Sivatagi vidékké változott, mindenütt homok
volt, Vilma és a szingalézek óriáskígyóvá tekeredõ
szorítása szorongatott. Erre csörög a dió, erre meg a
mogyoró, sziszegték kellemetlen fejhangon. Innen
nem lehet sehová se menekülni, lihegte Vilma sava-
nyú lehelete a hátammögül. Ahogy teltek a napok és
a hetek, beláttam, igazuk van.
Vilma néha napokra eltûnt, ilyenkor nem tudtam,

merre jár.Mindig riasztó, új hírekkel érkezett. Tudod
mit híresztelnek nálunk? Mutatóujja a levegõben
hadonászott. Hogy én idejöttem kurváskodni. Ki ál-
lít ilyet? Az egész falu. A férje meg a drága gyerekei?
Azok is. Azt mondják, hogy én valakit lefizettem,
keféljenmeg,mert a férjemnemhajlandó rá, tudod?
Tudhatná.
Megpróbáltama tudható esélyeinekvalamiféle vé-

dõpajzsot keresni, ez az igyekezetemVilmáról leper-
gett. A férjemmel három napig szeretkeztünk, lelke-
sedett. Ilyenkor befogja a számat, mert elélvezéskor
úgy visítok, attól tart, felébresztem a gyerekeket.
Hány évesek a csecsemõk? Egyik tizenhét, az idõseb-

bik huszonkettõ. Nagyon büszke fiúk, senkitõl se fo-
gadnak el a semmit, falatnyi kenyérkét sem.
A kimondott olykor visszhangzó, legalábbis to-

vábbhangzó természetû. Vilma idõközben szorosan
összezárt száját figyelem, ahonnan feltartóztatha-
tatlanul tovább bugyognak a szavak, a kimondatlant
is bemocskolón. Vilma ma epikus minõségében tün-
dököl. Elsõ alkoholmámorát kipihenhette, népes ro-
konságáról tart beszámolót. Tudod - a nevek kaval-
kádja fejbekólint - tudom, hagyom rá, de ez nemme-
nekvés. Amikor a rodostói magyar nagykövettel
összebarátkoztam, akinek az üzlete közvetlen a kö-
vetség épülete mellett van... Ami sok, az sok. Nincs
magyar nagykövetség Rodostóban! De van. Vilma
könyörtelen. Ha valaki az õ utcájába lép, dantei mé-
retûvé nõ a fenyegetettség. Fel kell hagyni minden
reménnyel. Tudod, már kétszer felakasztottam ma-
gam. Kétszer! Ehhez mit szól? Nem hiszi? Nem szok-
tam hazudni. Engem ugyanis nem tanítottak rá. Lát-
szik, hogy erre nem szorult, mert elvétve se tud iga-
zat mondani. Maga rágalmaz! Vegye tudomásul. Tu-
domásul vettem.
Aváratlanul rámszakadt csendtõlmegijedtem.Ész-

revétlen apadt el a mesefolyam. Toportyánféreg, ra-
gasztottam rá a megfelelõ tulajdonságjelzõt, amit
farkaspillantása sugallt. Toportyánféreg, ismételget-
tem, teljes meggyõzõdéssel. Nem vagyok toportyán-
féreg, sikoltozottVilma.Haamindennapok felõrõlték
az erõmet, kimerülten rövid álombamerültem, vagy
inkább zuhantam.Örjöngõ farkasokkal, tealeveleket
hurcoló szingalézekkel, s halott anyámcsontvázzá si-
lányult álomképével hadakoztam. Vilma kamaszai
semkíméltek.Gyerekkocsit tologatott elõttem, föl-le,
le-föl, felkarcoltákaparkettet.Azormótlanbakancsok
kilógtak a látványból. A legkülönösebb az volt, hogy
az ide-oda cikázóváltozásbanaz idõmozdulatlanma-
radt. Velemegyütt zártákkoporsóba. Ígyni, vezényelt
a toportyánféreg. A fedél rám csapódó zajától riad-
tam fel. Errõl eszembe jutottak a kulcsok. Magassá-
gos ég. Vilmánál vannak! A lakás és a kapukulcs is.
Ezt sürgõsen tisztázni kell. Vilma! Hol tartja a kulcso-
kat? A nadrágzsebemben. Ha kimegyek a házból, a
bárszekrényrehelyezem.Ez lehetetlen.Helyesebben,
ha bemegyek a lakásba. Most hol van? Ott ni, a bár-
szekrényen. Nincs ott. De én oda tettem. Nincs ott.
Ott kell lennie.
Ismét az az ütemezõ ritmus hangzott fel: Erre csö-

rög a dió, erre meg a mogyoró. Nem akart vége sza-
kadni. A régmúlt is besompolygott az otthonomba.
Nagybátyám ósdi rádiót barkácsol, ez még nem lám-
pás készülék, pár ügyesmozdulattal összeszerelhetõ.
Most erre sincs idõ. Izmos férfiak nyomulnak a mû-
helynek kinevezett konyhába. Gyere, Anti, a bolon-
dos kocsmárosmegint kiakadt. Fojtogatja a feleségét,

MONOSZLÓY DEZSÕ

Rettegett Vilma
mega tengeren túlrólMissUniversumként hazaérke-
zett gyönyörûséges lányát!
Közbe kell lépnünk. Ehhez nekem semmi közöm,

támad rám felháborodottan Vilma. Nem ismerem a
nagybátyját. Hát ez igaz. Akkor döbbenek rá, hogy jó
ideje fennhangon beszélek. A szétfolyt jelenben mit
keres a régenkifakultmúlt históriája? Fontosabbdol-
gok is akadnak ennél, pattogVilma. Például, amit na-
gyonmegfontoltan sikerült elintéznem.Mit? Azt nem
kötömazorrára.Nemfirtatom,érzem,ezt a titkotnem
megõrzésre szánta. Lihegõ megelégedettséggel puk-
kan ki belõle: A kapucsengõn leragasztottam a név-
jegyét. Így ezentúl senki se tudja, hol lakik. Hiába ke-
resnék, lassanként a legjobb barátai is leszoknak
magáról. Nem pompás? Semmi fölösleges zavargás.
És ha telefononhívnak?Nemveszi fel a kagylót.Maga
utálja a telefoncsengést, eztmárkitapasztaltam.Aház
ugyan továbbra ismegfigyelés alattmarad, de elõbb-
utóbb elmúlik ez is. Ki figyeli a házat? A férjemmeg a
gyerekeim.Akikamagabeszámolója szerint többszáz
kilométerre laknak? Ki tudja,minden lehetséges. Vil-
ma arcán széttárul a boldog vigyorgás. Csaknemkell
számolni anapokat,meddig tartanak.Mimeddig tart?
Hát az, hogyvagyunk.Vilma,magamegbolondult. Ta-
lán maga. Nézze meg, hogy reszket a keze. A megbo-
londulás elsõ ismérve. Sajátos diagnózis, szúrnám
közbe. Az én kezem cseppet sem reszket. Vizsgálja
meg, nyugodtanmegvizsgálhatja. Reszket, nem resz-
ket? Na, ugye? Szép álmokat. Álmodjon pufók angya-
lokkal. Vajon kimondhatta? Vilmához nem illik. Az õ
szótárából hiányoznak a jókívánságok. Készüljön fel
valami baljós eseményre. Ilyeneket szokott a fülem-
be súgni.
Sokáig nem tudtam elaludni. Azon tûnõdtem, szí-

nesek-e az álmok, vagy feketék, s hogy mikor ragad-
nak magukhoz. A pontos idõre sohase jöttem rá.
Összetörõdötten ébredtem fel. A férjre és a gyerekek-
re eszméltem, akik ismeretlen messzeségbõl figyel-
nek. Meg akarnak ölni? Miért? Hiszen ez teljes képte-
lenség, kergettem el a gondolatot. Vilma azonban ál-
landóan a közelemben serénykedett. Kávét kér vagy
paradicsomlevet? Másokra ne számítson. A címe is-
meretlen, remélem, elhiszi. Hasznosabb lenne, ha a
kulcsokra térnénk. Elvesztettem. Akkor sürgõsen új
zárakat kell csináltatni. Fölösleges kiadás. A kulcso-
katmegtaláltam.Holvannak?Kiválóhelyre rejtettem.
A modern pszichoanalízis egyik apostola kijelen-

tette, aki nem fél, annak nincs fantáziája. Én viszont
félek. Lehetséges, Vilmát is azért találtamki, hogy fél-
jek. Vilma nincs. De ha nincs, akkor ki nyitotta ki az
ajtót? Még azt is hallottam, ahogy a kulcs óvatosan
fordul a zárban. Nagybakancsú suhancok hajoltak
fölém és egy kiherélt hangú, nyakigláb férfi. Ordítva
énekelték: Erre csörög a dió, erre meg a mogyoró.

Ha anyanyelvünkrõl beszélünk, többnyire a
féltés szól belõlünk. Féltjük a szürküléstõl, az
egyre gyakoribb nyelvi durvaságoktól, az ide-
gen nyelvi hatásoktól. S mindeközben elfeled-
kezünk arról, hogy a nyelv állandó változása
nem csak a romlását jelenti.
Az ifjúság nyelvérõl is sokszor a trágárság, a

kultúrálatlanság, igénytelenség, durvaság jut
eszünkbe. Pedig Grétsy László szerint �az ifjú-
ság nyelve figyelemre és megbecsülésre érde-
mes, de nem szabad hagyni beszennyezõdni,
mert akkor elveszti vonzó arculatát, s ezzel
együtt értéke is nagy mértékben csökken�.
Kovalovszky Miklós így vall az ifjúság nyel-

vérõl: �A fiatalok ösztönösen felbuzgó és ki-
apadhatatlan nyelvteremtõ ereje az értelem és
az ízlés szabályozásával megfrissítheti és gazda-
gíthatja az egyetemesmagyar nyelvhasználatot�.
Az Anyanyelvápolók Szövetsége gyõri cso-

portja 2004 õszén pályázatot hirdetett iskolá-
soknak �Szólások és közmondások a mai di-
áknyelvben� címmel. 13-16 éves fiatalok nagy-
szerû gyûjteményeit olvashattuk bírálóként.
Ízelítõül Juhász Péter 13 éves gyõri tanuló
munkájából válogattam.
A szóláshasonlatok folyamatosan megújulnak

a nyelvhasználat során. Fõleg a társ, esetenként
önmaguk bírálata fejezõdik ki bennük. Pl.: Be-
lekeveredtem, mint sün a rágógumiba. Vissza-
beszél, mint öregasszony a TV-nek. Futok, mint
szem a harisnyán. Olyan mozgékony, mint a
higany. Olyan, mint a lépcsõház: sötét és hu-
zatos. Összegyûltünk, mint Colában a buborék.
Vigyorog, mint ajándék zokni a selyempapír-
ban. Annyi benned az eredetiség, mint a fény-
másolatban. Olyan ronda, mintha a szépség-
szalonban rajta hagyták volna az iszappako-
lást. Meghajt, mint hegyi rablót a lavina. Ke-
vés vagy, mint térdkalácsban a mazsola. Ke-
vés vagy, mint zokniban a friss levegõ. Kevés
vagy, mint lakatlan szigeten a tömegvereke-
dés. Kevés vagy, mint dobostortában a ritmus-
érzék / dobpergés.

Anyanyelvünkrõl
Gyakori a szólások, közmondások eltorzítása:
Buktával dicsérd a napot! Ép testben épp

hogy élek. Az a sok disznó lúd gyõz. Aki azt
állítja magáról, hogy a légynek sem tudna ár-
tani, az nem látott még legyet. Ha Katalin ko-
pog, engedjétek be! Ki a kicsit nem becsüli, az
telhetetlen fickó. Aki Á-t mond, annak a tor-
kát nézik. Sok jó ember kis helyen gonosz lesz.
Hazug embert hamarabb utolérik, ha sánta.
Önt dönt, iszik vagy vezet, de a hármat egy-
szerre ne csinálja!
Szellemesek a falfirkák, padfirkák � egy ré-

sze � is:
A pokol üres, mert minden ördög a felszí-

nen van. Egyél naponta egy almát és elkerülöd
a fogorvost; naponta egy fej fokhagyma és té-
ged is elkerül mindenki. Akadályozd meg a le-
vegõ szennyezõdését, ne lélegezz! A serdülõ-
kor akkor kezdõdik, amikor a szülõk kezde-
nek nehezen kezelhetõek lenni. Ha a munka-
végzés olyan egészséges, miért nem betegek-
kel csináltatják? A TV a szem rágógumija.
Természetesen nem állíthatjuk, hogy a diák-

nyelv nem tartalmaz durvaságokat. De amikor
hibáztatjuk a fiatalokat a nyelvi kulturálatlan-
ság, trágárság miatt, ne feledkezzünk el arról,
hogyan is sajátítják el környezetükben a nyelvi
viselkedést! Nem tõlünk, felnõttektõl tanulják?
S amikor a kisgyermek az iskolatársaktól, fil-
mekbõl, nagyobb testvértõl, felnõttektõl elle-
sett durva szavakat próbálgatja, egyértelmû-e
a tiltás? Hányszor fordul elõ, hogy a szülõk ver-
bálisan tiltanak, s a nem verbális csatornán ke-
resztül � összekacsintás, mosolygás � mégis
tetszést fejeznek ki? A gyerek érzi a kétféle
közlést, és azt a következtetést vonja le, hogy
sikert aratott.
Ha helyes, követendõ nyelvi mintát közvetí-

tünk, és egyértelmûen reagálunk a helytelen-
re, akkor jó esélyünk van arra, hogy a diáknyel-
vet a frissítõ szellemesség, játékosság, ötletes-
ség fogja jellemezni.

UNTI MÁRIA

NÉMETH JÓZSEF 65 éves lenne most, ha nem
vitte volna el a vérrák1998-ban.Sajnálatos, hogy
nem ismerhettem életében, de örvendetes, hogy
özvegye révén hozzájutottam ahhoz a könyvöz,
amiben barátai emléket állítottak neki: Florian
Neuner . Stefan Neuner: Josef Németh 1940�
1998. ar�te verlag,Wels 2000. Nagyon jól van ez
így:merénylet az enyészet ellen. Fényképein úgy
jelenül meg, mintha szólni akarna � hozzám is.
Elképzelem, nagyon közvetlen modorú, nyílt
beszélgetõtársam lett volna.
Olvasom az életrajzát: Budapesten született;

szülei válása után anyjánál marad, majd 13
évesenmegszökik hazulról, aztán nevelõotthon-
ba kerül Aszódon. 1956-ban onnan kikerülve
fényezõként kezdett dolgozni. A forradalom le-
verése után testvére és annak felesége maguk-
kal hozzák Ausztriába. Itt nagyon változatos
életmódot folytat; restaurátorként, majd ismét
fényezõként dolgozik; 1967-ben a Stuttgarti
Mûvészeti Fõiskolát látogatja, demár 1958-ban
a zenének kötelezi el magát és két barátjával
megalakítja aHungaria Triot. 1959 óta állandó
jelleggel Welsben lakik az ottani �Magyarház-
ban�. Az együttes nem csupánAusztriában, ha-
nem Németországban és Svájcban is fellép.
1973-tól a zenélést, mint fõfoglalkozást feladja
és a képzõmûvészethez pártol, bár dzsessz-bõ-
gõsként továbbra is fellép FattyGeorgeval, Carl
Drewoval, Friedrich Guldaval. Mûködésének
központjaWels városa lesz, ahol 1975-tõl az ot-
tani zeneiskolában a kontrabasszus és furulya
szakot tanítja. Ugyanezen idõben már mûte-
remre tesz szert, és ennek köszönhetõen 1976-
ban megnyílik elsõ kiállítása szintén Welsben,
amit egész sor más követ ugyanitt. 1984-ben
egyéni, 1986-ban Alois Riedl-lel közös kiállítá-
son szerepel az Esztergomi Vármúzeumban.
Különbözõ � zenével tarkított � megbízatások
után 1990-ben aWels Városi Galéria igazgató-
ja lesz, de már két év után nehézségekbe ütkö-

zik állásának túlságosan merész és egyénies-
kedõ kiélése miatt, ezért arra kötelezik, hogy
kiállítási programjait elõzõleg jóvá kell hagyat-
nia az illetékes kulturális bizottsággal. 1995-
ben és 1996-ban Linzben, 1997-ben Bécsben és
Budapesten is megtekinthetõk alkotásai.

Alkatilag is sokoldalúmûvészegyéniség volt.
Gondolatai, érzelmei kifejezésére különbözõ
utakat és eszközöket keresett, ami számára fõ-
ként a zene és a képzõmûvészet volt. Hogy
mennyire a gondolkodás keresett magának ki-
törési utat, mi sem mutatja jobban, mint jegy-
zetei, amikben többek között így vall a mûvé-
szetrõl és a festõmûvészrõl:
A mûvészetet nem lehet megmagyarázni!
A mûvészethez való értés a szellem dolga.
A mûvészet képzelõdés.
Mûvészet nem a vásznon keletkezik.
Mûvészet nem a szaruhártyán keletkezik.
Mûvészet egyedül szellemünkben jön létre.
A mûvészet szemfényvesztés.
A festõ csupán szerszám.
A festõ csupán kivitelez.
A kép önmagát ábrázolja.
A festõ lesben áll.
A festõ kíváncsiságán nem lehet túljárni.
A festõ kalandor.
A festõ engedelmeskedõ.
A festõ szemlélõ.
A festõ figyelõ.
A festõ öngyilkos.
Csak türelem, csak türelem�

A festõ halott.

E vallomás olvastán nem meglepõ, hogy Né-
meth József alkotásainak nem adott nevet, cí-
met, hanem mintegy számozott táblákként és
ábrákként leltározta õket.

JELEN SZÁMUNK KÉPEI
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Gereben Ferenc: Vallásosság és egyházkép �
interjúk tükrében (Vallomások a vallásról)
Kerkai Jenõ Egyházszociológiai Intézet, Bu-

dapest, 2003
A mûvelõdésszociológiával, valamint érték-

és vallásszociológiával foglalkozó szerzõ 1978-
tól kezdõdõen három alkalommal készített or-
szágos reprezentatív olvasás- és értékszocioló-
giai vizsgálatot. Ezek eredményeit számos tu-
dományos közleményben, illetve a rendszervál-
tozás után kötet formájában tette közzé. Szak-
mai érdeklõdése a nyolcvanas évek derekától a
magyarság trianoni határokon túl élõ részére is
kiterjed, ezáltal kutatási területe a magyar tu-
dományosságban új utakat járó és a késõbbiek-
ben is sokáig szinte hiánypótló módon alkotott
kapcsot a magyarságkutatás és a kultúr-
szociológia területe között. Témaválasztásai
során nagy figyelmet szentel az ifjúság és vallá-
sosság, a nemzeti és regionális identitás és olva-
sáskultúra, a vallásosság és nemzettudat, a nem-
zeti és kulturális identitás, az értékrend és val-
lási identitás, a vallásosság és nemzeti identitás
kapcsolatának.
A jelen kötetben ismertetett vizsgálat kiindu-

lópontjául 80 félig strukturált interjú, valamint
az interjúalanyokkal történõ adatfelvétel és or-
szágos kutatások vonatkozó adatai szolgáltak.
Az interjúkat a szerzõ vezetésével fiatal szak-
emberek készítették 1997/98-ben. A tárgy meg-
közelítésében tehát a szerzõ � manapság szo-
katlan és minden bizonnyal követésre érdemes
módon � együtt alkalmazza a szakma kvalitatív
és a kvantitatív módszereit, kiegyenlített arány-
ban és egymást igen szerencsésen kiegészítõ for-
mában.
A vizsgált minta a mai magyarországi társa-

dalom keresztmetszetét igyekszik nyújtani kor,
foglalkozás és településtípus szerint, kiválasz-
tásukkor azonban a cél nem a teljes statisztikai
reprezentativitás volt, hanem a vallásosság di-
menziója mentén megfigyelhetõ valamennyi

ÚJABB FELMÉRÉS A VALLÁSOSSÁGRÓL
egymástól eltérõ attitûd megszólaltatása, tük-
röztetése. Az így kiválasztott sokaságból az in-
terjút vállaló vizsgálati alanyok a népességben
tapasztalható statisztikai átlagnál magasabb is-
kolai végzettségûek és vallásosabbak, ám a szer-
zõ az emiatt szükséges elõvigyázatossággal ke-
zeli az adatokat, és velük kapcsolatban gyakran
idézi a reprezentatív vizsgálatok ide vonatkozó
korrigáló számait.
A két fõ részre tagolódó könyv elsõ hat feje-

zete a mennyiségi elemzés eredményeit ismer-
teti a legfontosabb szempontok szerint. A má-
sodik részben a kvalitatív elemzéshez felvett in-
terjúk közül található válogatás. A kötetben
ezeknek az interjúknak a szövegei teljes terje-
delmükben szerepelnek.
Az elsõ fejezet az életértékek és életcélok

szempontjából vizsgálja a beszélgetések szöve-
gét. Már a rendszerváltozást közvetlenül köve-
tõen is regisztrálni kezdték a vonatkozó kutatá-
sok az individualista, pragmatikus, sõt materiá-
lis értékek térhódítását. A jelen vizsgálatban a
minta résztvevõivel felvett nevelési értékteszt
eredményei azt mutatták, hogy az interjúala-
nyok az országos átlagnál szignifikánsan fogé-
konyabbak az intellektuális és spirituális érté-
kekre, a vallásos hitre. Az így kapott, és a kötet-
ben ismertetett eredmények is azt bizonyítják,
hogy a �létezõ szocializmus� késõi idõszakának
�konszolidációs� korszaka és a politikai-gazda-
sági rendszer ezt követõ kapitalizálódása érték-
rend terén is krízisfolyamatokat generált a ma-
gyarországi társadalomban, melyek hatásaként
az emberi kapcsolatok minõségének fenntartá-
sa és fejlesztése, a helyi vagy tágabb közössé-
gért végzett tevékenység, a mindezekért való
áldozathozatal és lemondás messze az érték-
sorrend legvégére csúszott le.
A megkérdezettek életcéljainak és életérté-

keinek elemzése, az értékelemek együtt-
járásának elrendezõdése megmutatta, hogy a
két fõ csomópont a vizsgálatban részt vevõk ese-

tében egyfelõl amateriális/hedonisztikus érték-
világ, másfelõl a poszt-materiális/transzcenden-
tális értékegyüttes.
A vallásos hit elemeivel foglalkozó két feje-

zet, majd az egyházképet tárgyaló következõ két
szakasz fogalmi készletének lényeges eleme a
Tomka Miklós által kialakított vallástipológia,
melynek alkalmazásához és további árnyalásá-
hoz éppen Gereben jelen munkája is hozzájá-
rul. Az egyház tanítása szerint vallásos típushoz
tartozók interjúi alapján két alcsoport rajzoló-
dik ki e kategórián belül. Amagamódján vallá-
sos típus további differenciálását is lehetõvé te-
szik a kapott eredmények, az intézményes Egy-
ház tanításbeli normáihoz és hitéletéhez való
kapcsolódás, az érzelmi-kritikai bevonódásmér-
téke mentén. Ugyancsak árnyaltan tárgyalja a
könyv a társadalmi helyzet és a vallásosság in-
tenzitása, illetve típusa közti, az elemzett inter-
júk tanúsága szerint is komplex összefüggést. A
hit intenzitása és az iskolai végzettség közti kor-
reláció az e tárgyban földrészünk nyugati felén
megfigyelt jelenségeket tükrözi vissza. A vallási
mobilitás figyelemre méltó arányait rögzíti az
életutak vizsgálata. Kifejezésre jut az interjúk-
ban az egyházkép polarizált volta is, ami a mai
magyarországi népesség egészét jellemzi.
A könyv VII. fejezetében Kelemenné Torma

Erzsébet meghívott szerzõként egy család há-
rom nemzedékével készített interjúkat vetett
össze és elemzett, tárgyilagos, ugyanakkor ér-
zékletes és izgalmasmódon összevetve egymás-
sal a családtagok, nemzedékek álláspontját.
Gereben Ferenc ezen újabb nagy lélegzetû

munkája véleményünk szerint kétszeresen is
hatékonyan mozdítja elõ a vallás- és értékszo-
ciológia magyarországi továbbfejlõdését. Egy-
részt jelentõs új eredményei révén, másrészt a
módszereiben és az eredmények közlésében,
közre- és továbbadásábanmegmutatkozó tiszta
és értékeket szolgáló tudósi, tanári éthosszal.

BUZA KRISTÓF

Dr.phil. Janos Hauszmann: UNGARN - Vom
Mittelalter bis zur Gegenwart. Verlag Friedrich
Pustet Regensburg, Südosteuropa-GesellschaftMün-
chen, 2004, 312 old., ára 24,90 EUR.
Nagyérdeklõdéssel vettemkezembeezt akönyvet,
- hiszen átfogó történelmi áttekintés Magyaror-

szágról, és a magyar nemzetrõl német nyelven rit-
kán jelenik meg Németországban, és mert
- társkiadóként a tekintélyes Südosteuropa-

Gesellschaft fémjelzi a kiadványt, és
- szerzõje Pécsett született 1953-ban, ott is diplo-

mázott és ma a kölni egyetem Kelet-európa Törté-
nelmi Szeminárium tanácsának tagja.
Az alapos és képekkel gazdagított munka még a

történésznek is bõés részletes tájékoztatást nyújt tör-
ténelmünkrõl. Németnyelvezete fordulatos és élvez-
hetõen érthetõ. Örülhetünk, hogy minõségi könyv
méltatja európaiságunkat és bemutatja népünk fo-
lyamatos � sikerekben, de kudarcokban is gazdag �
küzdelmét fennmaradásunkért. Az idõtáblázat, a
tárgymutató és a forrásmunkák felsorolása jól kiegé-
szíti a könyv mondanivalóját.
Azonban sokmindent nem találunkmeg a könyv-

ben.
A munka teljes mértékben a ma Magyarországon

uralkodó finnugor származáselmélet alapján áll. Ezt
nem tekintjük hibának, de a tudományosság meg-
követeli, hogy megemlítse:
- a nyelvészet alapján �megtalált� uráli õshaza te-

rületén eddig semmiféle régészeti leletet nem fedez-
tek fel,

MEGJEGYZÉSEK A NÉMETÜL MEGJELENT MAGYAR TÖRTÉNETRÕL
- az altáji nyelvek többsége amagyarhoz hasonló-

an ragozó (agglutináló) és legalább annyi szómeg-
felelés van bennük, mint a finnben,
- a gén-marker vizsgálatok világosan mutatják: a

finnekkel-észtekkel csak 1 % egyezés található. Te-
hát csak nyelvrokonság áll fenn.
Természetesen ignorálja ahun-magyar, és az avar-

magyar rokonságot, s László Gyula �kettõs honfog-
lalását� bizonyíthatatlannak tartja.
Kétségeket kelt bennünk az a tény is,
hogy a székelyeket - akik már a Kárpát-medencé-

ben éltek és ott csatlakoztak Árpádhoz - �segédnép-
nek� (Hilfsvolk)minõsíti. Ez ugyan jogi és nem szár-
mazási kategória, de alkalmas ennek a legmagya-
rabb nyelvû és öntudatú népcsoportnak leértékelé-
sére.
A közelmúlt történetébõl is találunk érthetetlen

aránytalanságokat:
- A gyászos emlékûTanácsköztársaság leírása 4 ol-

dalt kapott, de az 1956-os forradalom és népfelke-
lés története csak 3 oldalra terjed ki. A két esemény
hatása a világtörténelemre azonban össze sem ha-
sonlítható.
- 1956 történelmének leírása különben amegszo-

kott módon történik. Részletesen beszámol arról,
hogy mi történt a Központi Vezetõségben, a parla-
mentben stb. De egyetlenmondat található az utcán
lezajlott forradalomról (mégNagy Imre is a forrada-
lom után �kullogott� és nem elõtte járt), és a vidéki
harcokról.

Elfogadhatatlan az elhallgatás
- Teljességgel elfogadhatatlan az emigrációs ma-

gyar sajtó és a Szabad Európa Rádió (SZER) 1956
alatti és utáni szerepénekaz elhallgatása: ezmár csak
azért is fájó, mert szabadságharcunk 50. évforduló-
jára készülünk. Mi és az egész világ.
- Amíg aBécsbemenekült szocialisták, kommunis-

ták (1919) kiadványait újságcímekkel együtt részle-
tesen leírja (241�242 old.), az 56-os emigráció saj-
tótermékeit teljességgel ignorálja. Pedig jól tudjuk,
hogy a hazulról jövõ látogatók milyen mértékben
csempészték az egészKárpát-medencébe kiadványa-
inkat (könyvek, újságok), s ezzel jelentõsen hozzá-
járultak a magyar nemzet informálásához.
- A hazai vezetõ kommunisták kéthetenként kap-

tak a nyugati magyar sajtóból kiszedett idézetek
alapjánnyomtatott közleményeket, amelyek kétség-
telenül nyomokat hagytak a hazai politikában. Fõ-
leg a határon túl élõmagyarokról szóló hírek voltak
nekik fontosak�
- Felbecsülhetetlen az 56-os szabadságharcosok

szerepe a SZER 56 utáni megújulásában és kétségte-
len hatásosságában. Ez a rádió szócsövünk lett, amit
amerikai gazdájuk sokszor nehezen fogadott el.
Remélem, hogy a könyv szerzõje és kiadója ezeket

az észrevételeket tudomásul veszi és megfontolja.
Mindent egybevetve: Ezt a történelemkönyvet �

kifogásaink ellenére �nyugodtan ajánlhatjuknémet
ismerõseinknek, barátainknak, de azért a fenti té-
nyekrõl beszélgessünk el velük.

ID. KLEMENT KORNÉL

ÚJ KÖNYVEK
CSOÓRI Sándor: Futás a ködben (Új versek). Nap
Kiadó, Budapest 2005, 120 old.;
FEJTÕ Ferenc: József Attila, a Szép és Jó Szó meste-
re. Holnap, Budapest 2004;
HELTAI Nándor: �Elveték a jó magot. �A tényerõ-
dús� Széchenyi és a kecskeméti Liebenbergek. Porta
Közhasznú Egyesület, (Kecskemét) 2005, 111 old.;
JUHÁSZ László: Ausztria Magyar emlékei. Tarcsay
Csaba felvételeivel. Antológia Kiadó, Lakitelek
2005, 279 old.;
KATONA Éva (válogatta): 111 vers Kolozsvárról,
Essig Kacsó Klára tollrajzaival. Kriterion Könyvki-
adó, Kolozsvár 2005, 167 old.;
NÉMETH Balázs: ��Isten nem aloszik, rejánk
pislong��Református életformakialakítása a folya-
matosság és a változások közepette � a 16. százaid
Magyarországmint példa. Magyarországi Reformá-
tus Egyház Kálvin János Kiadója, Budapest 2005,
348 old.;
RÉVÉSZ Máriusz: Sorsfordítók Erdélyben. Kairosz,
(Budapest, é.n.), 239 old.;
SÁRKÖZIMátyás szótára:Mit is Jelent?Osiris, Buda-
pest 2005;
SZÉKELY András Bertalan: Határhártyák. Inter-
etnikus folyamatábrák és pillanatképek a Kárpát-
medencébõl. Pilisvörösvár 2005, 305 old.;
TÁL GIZELLA és RAFFAI ISTVÁN (szerk.): Hol van-
nak a katonák? Szemelvények a Don-kanyart meg-
jártak vallomásaiból és korabeli hadijelentésekbõl.
Új Horizont, Veszprém 2005. 384 old.
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HALÁLOZÁSOK
�

Neu-Feffernitzben (Karintia) 80. életévébenhosszú
szenvedés után elhunyt KISS VINCE. 1956-ban hagyta
el Magyarországot. Az Unterdellach-i érettségi elõké-
szítõ iskolában, majd pedig Bad Iselsbergen a
�Königin Juliana Schule�Magyar Reálgimnáziumban
tanított fizikát 1957-59-ben. Vékony fizikai alkata
miatt diákjai Csontinak becézték. Õ ezt tudta, és nem
gúnynévnek, hanem valóban becézésnek fogta fel.

�
Bécsben július 11-én, 75 éves korában váratlanul

elhunyt KUSTER DEZSÕNÉ. A bécsimagyar közösségmeg-
becsült, szerény, segítõkész tagja volt. Õ vezette a
72.sz. Szécheny István cserkészcsapat és a Szent Ist-
ván Egylet könyvelését. Hamvasztása Bécsben, teme-
tése szülõvárosában, Gyõrött volt.

�
Hosszú és fájdalmas betegség után 59 évesen el-

hunyt MONOSZLÓY DEZSÕNÉ, szül. Keresztényi Katalin.
Rokonai, számosbarátja és ismerõse június 10-énvett
tõle búcsút a bécsi Központi Temetõben.

�Források és anyagok Közép- és Délkelet-Euró-
pa kapcsolati és integrációs történetéhez a XX. szá-
zadban különös tekintettel Magyarországra, a ki-
sebbségi kérdésre és az európai integrációra�
Amüncheni Magyar Intézet (Ungarisches Institut) ér-

dekes rendezvényen mutatta be Münchenben az inté-
zetben négy éve folyó és immár lezárt kutatómunka
eredményét. A dr. Ralf Thomas Göllner vezetése és dr.
Meinolf Arens szerkesztése alatt álló és a Magyar Inté-
zet programjával összefüggõ kutatási tervet 2001 már-
ciusa óta a Bajor Állam Tudományos, Kutatási és Mû-
vészetek Minisztériuma a �forost�-kutatófórum keretén
belül támogatta. A kutatási terv célja a fenti témakörre
vonatkozó források és anyagok digitális felvétele és
feldolgozása volt. A digitalizálás elõnye megnyilvánul
abban, hogy a szöveg többszörösen felhasználható,
hogy minden kutatási (nem utolsósorban szedéstechni-
kai és helyesírási) igénynek megfelelõ és hogy idézhe-
tõ. A dokumentáció súlypontját az elsõ világháború és
annak következményei, az 1933-1945, ill. az 1950-es
évek, a hidegháború és a kommunizmus évei, a NATO-

ba való bekötés, a jugoszláviai válság menedzselése,
végül is a kisebbségi kérdés (központilag a Kárpátok
övezetében) képzi. A német nyelvterületen útmutató
jellegû terv tartalmilag kiegészíthetõ, adattára tovább-
fejleszthetõ, egyéb súlypontok beiktathatók. Az adat-
szerû forrás egyetemisták, a sajtó és a médiák képvi-
selõi, valamint tudományos kutatók (történészek, szo-
ciológusok, etnológusok stb.) számára nyújt nagybe-
csû segédeszközt.
Az elõadás elsõ része a kutatási terv bemutatásával

foglalkozott, azután bepillantást adott a feldolgozás fo-
lyamatába és a digitalizálás aspektusaiba és végül
összefoglalta a munka egyes lépéseit a nyomtatott for-
rástól az online dokumentumig.Amásodik rész az adat-
tár bemutatása volt. Ezt a gyakorlati útmutatót nyug-
tázta számos közönség a legnagyobb érdeklõdéssel.
A http://www.forost.ungarisches-institut.de cím alatt el-
érhetõ virtuális tár az integrált google segítségével a cím-
ill. jelzõszó megadásával a teljes szövegátkutatást biz-
tosítja. A szövegek sajnos nem tárolhatók és nem lehet
kinyomtatni õket.
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