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Ausztria idén üli EU-tagságának 10. évfordu-
lóját. Az ennek kapcsán kiadott nyilatkozatok-
ból és cikkekbõl nyomon követhetõ a kezdeti
lelkesedés utáni lassú kijózanodás,majd a szank-
ciók alatti mélypont után amegalapozódó EU-
tartózkodás.
A sikeres � Ausztriában nagyon magas,

81,3%-os résztvétel mellett 66,4%-os EU-csat-
lakozást igenlõ � népszavazást nagy elvárások
kísérték. Brigitte Ederer, az idõközben Siemens
Ausztriamenedzser-állásba váltó szociáldemok-
rata EU-államtitkár minden osztrák háztartás-
nak évi 1.000,- schilling értéknövekedést igért,
ami úgy nagyjából be is vált. Az export virág-
zott, az infláció 3,3%-ról (1990) 1,7%-ra esett
(2002), és az osztrák gazdák a bizalmatlanul várt
agrárszubvenció-átállítás után többet kerestek,
mint azelõtt. Azonban a nemzetközi árletörõk-
kel konkurálás hamarosan komoly gonddá nõt-
te ki magát.
Ausztria EU-elnöksége, 1998-banmegint ho-

zott némi csillogást a fakulni induló EU-
imázsnak. Egy fél évreAusztria volt a világ, vagy
legalábbis Európa közepe, Gerhard Schröder a
Cafe Central-ban � ahol elõtte 50 évvel magyar
emigránsok �feketéztek� � Joschka Fischerrel
szivarfüstbe burkolózva csinálta a politikát, és
a Bécsi Kongresszus szellõje lebbent át a
gazettákon.
Alig tért vissza a világpolitika Brüsszelbe, el-

fogytak az információk, és kiújultak a kétségek.
A különbözõ párti osztrák politikusok, éppen
úgy mint az öszes tagállamban, kiválóan értet-
tek ahhoz, hogy részben már régóta szükséges,
de nehezen elfogadtatható, népszerûtlen, pénz-
be kerülõ intézkedések elrendelését az EU-ra
tolják. Ráadásul ekkoriban jutottak zsákutcába
az Osztrák Alpokon átvezetõ közúti teherfor-
galmat szabályozó tranzitegyezmény meg-
hosszabbításának tárgyalásai. Tíz éve még alig
20 millió tonna gördült a Brenneren át, 2003-
ban már 27 millió, és egyre növekvõ. Nemsoká-
ra meg kellett válni a � nemcsak az osztrák örö-
kösök körében � nagy népszerûségnek örvendõ
névtelen bankbetétkönyvektõl. Nemrégiben
külföldi hallgatók felvételi korlátozásait szün-
tettemeg egyEU-bírósági ítélet az osztrák egye-
temeken.
Azonban a legnagyobb érvágást az osztrákok

EU-pártolásán a polgári koalíció létrejöttének
hírére meghozott szankciók jelentették. Az ak-
kor többnyire szociáldemokrata vezetés alatt
álló tagállamok vezetõi nem voltak hajlandóak
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ellenállás nélkül elfogadni, hogy a közel 30 éve
kormányzó osztrák szociáldemokraták máról
holnapra a hatalom bástyáiról � és a húsos fa-
zekak mellõl elûzve � ellenzéki lövészárkokba
szoruljanak, alaposanmegcsappant pártadomá-
nyok száraz kenyerére szorítkozva. Azt, hogy a
koalícióval hatalomra kerülõ jobboldali-popu-
lista FPÖ új választói fõleg a szociáldemokrata
populizmus frázisain nevelõdtek smegelégelték
a régóta szükséges belsõ reformok szociálde-
mokraták általi elodázását, azt az EU vezetõi
csak nehezen értettékmeg. Azt a finom különb-
séget, hogy a rendszabályokat nem az EU, ha-
nem az akkori tagállamok kormányai fogana-
tosították, az az osztrák közvéleményben kiala-
kuló EU-ellenes hangulaton nem változtatott.
Hogy a diplomáciai rendszabályok több kárt,
mint hasznot okoztak, � késõ bánat eb gondo-
lat � a döntésben részesek csak késve jöttek rá.
Az EU-választások után egyre világosabbá

vált az is, hogy az EU-képviselõk és az EU-biz-
tosok körében egyre inkább egyfajta kontrasze-
lekció folyik: a nemzeti politikai arénában el-
használt/kiöregedett és/vagy levitézlett politiku-
sok leállóvágányává válik a Brüsszel és Strass-
bourg között ingázó (elõ)nyugdíjasok klubja.
A nemzeti politikusok krokodilkönnyekkel,

demegnyugodva vették tudomásul aChirac-féle
Európai Alkotmány látványos bukását. Így míg
egy új alkotmánytervezet � mert abban, hogy a
jelenlegivel nem lehet madarat fogni, már a pá-
rizsi verebek is tudják � tárgyalásai, egyeztetése
és esetleges elfogadtatása lezajlik, nem kell a
fõleg saját jól felfogott érdekükben gondosan
õrzött nemzeti szuverenitásból � értsd a saját
hatalmukból � egy jottányit sem leadni.
A tíz új tagállam csatlakozásának anyagi ter-

heirõl folyó vita során egyre világosabbá vált,
hogy az európai szolidaritás a gazdaságilag sú-
lyosodó helyzetben, az államháztartások növek-
võ deficitjei, a növekvõ munkanélküliség, az
égetõ nyugdíjas-kérdés miatt nem több mint
üres szólam. A � teljesített - ír követelések a
további támogatások biztosítására az új tagok
belépésének elfogadása fejében, vagy a �brit
rabatt� betonbaöntése, a francia államtól meg-
rögzötten védett agrárszubvenció az új tagálla-
mok egy részének, lakói életszinvonaláról néz-
ve az európai szolidaritás szembeköpése.
Azóta Ausztria újra belekényszerült a sarok-

ba állított kisdiák szerepébe a török csatlako-
zási tárgyalások kapcsán.

- SZT -

(BudapestAnalysesNo.76,November15,2005)
Az új tagállamok közül Magyarországon a legma-
gasabb az euróbevezetésének támogatottsága. Az
itt mért 51%-os érték � bár 2004 õszén még 54%-
ra rúgott � lényegesen meghaladja az EU10 38%-
os átlagát. Jellemzõ,hogyamagyarországi támoga-
tottság éves csökkenése is csak az EU10-ban mért
csökkenés fele, mintegy három százalékos volt.
Elgondolkodtató, hogy a magyarok euró iránti

bizalma nagyobb, mint az Európai Unió egészébe
vetett bizalmuk.Ezutóbbiugyanismacsupán42%,
a Fidesz-kormány idõszakát közvetlenül követõ,
2002 õszi 67%-os �eufória� és az egy évvel ezelõt-
ti 49% után. Ennek persze az is oka, hogy a Euró-
pai Unióval kapcsolatosan a polgárokmár rendel-
keznek tapasztalatokkal, az euró kapcsán pedig
még nem. Valószínû ugyanakkor, hogy a magya-
rok euróba vetett nagymértékû bizalma elsõsor-
ban a biztonság iránti vágyukat tükrözi. A forint
ugyanis az utóbbi tizenöt évben veszélyes kanya-
rokat vett: az infláció többnyire kétszámjegyû
volt, a kamatok pedig éveken át meghaladták a
30%-ot. Az emberek megtakarításai ugyan nem
vesztek el, de az elõbbi folyamatok miatt állan-
dóan veszélyben érezhették azokat. Jellemzõ,
hogy a kilencvenes években százezrek tartották
a pénzüket külföldön, német, osztrák és svájci
bankfiókokban.
Aközelmúlt gazdasági történésein kívül az euró

és annak mihamarabbi bevezetése mellett szól a
magyar költségvetés jelenlegi helyzete is, amely a
legrosszabb az újonnan csatlakozott országok kö-
zött. Ez � tehát az ország 60% körüli GDP-arányos
eladósodottsága, a kormányzati elõrejelzéseket
harmadik éve rendszeresen meghazudtoló éves
költségvetési hiány, valamint amagyar költségve-
tést finanszírozó külföldi befektetõk kezében fel-
halmozott államkötvény-tömeg�olyan árfolyam-
kockázatot jelent, amitõl a bankbetétek tulajdono-
sai kimondottan félnek. Az árfolyamkockázatot
ráadásul idõrõl idõre fokozza, hogy a költségve-
tés a választások elõtt rendre a kormányon lévõ
koalíció kampány-eszközévé válik. Az árfolyam-
kockázat kivédésének legkézenfekvõbbmódja az
emberek számára pedig az euróra való mielõbbi
áttérés. Összességében tehát amagyarokúgy gon-
dolják, hogy az életük kiszámíthatóbbá válik a kö-
zös fizetõeszköz bevezetésével.
Az Eurobarometer felmérése ugyanakkor azt

mutatja, hogy a közvéleményben jelen van az
eurótól való félelem is. Ez azonban elsõsorban
magától az átállástól való félelmet jelenti. Arra a
kérdésre ugyanis, hogy �Tart-e attól, hogy az átál-
láskor visszaélések és csalások történnek az árak
átváltását illetõen?� a tíz új tagállammegkérdezett
polgárainak 75%-a válaszolt igennel. Ez a félelem
messze a legjelentõsebb tényezõ, ami az euró el-
len szól: többmint 35%-os elõnnyel, kiugróan ve-
zeti az ellenérzések okainak listáját. Bár amagya-
rok e téren jóval kevésbé gyanakvóak, mint az
átlag (a fenti kérdésre mindössze 53%-uk vála-
szolt igennel), világos, hogy az ár-átváltás korrekt
megoldása nálunk is az euró bevezetésének
kulcskérdése lesz.

AZ EURÓ ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ
TÁMOGATOTTSÁGA MAGYARORSZÁGON

Végül érdemes visszatérni a magyar uniós tag-
ságmegítélésére, illetve ennekváltozására. Amint
már fentebb jeleztük, az uniós tagság hazai támo-
gatottságadrámaiancsökkent azutóbbi két évben.
Magyarország 2005 tavaszán mért, 42%-os szint-
jével a 25 tagállam közülmár csupán a 22-ik; csak
Málta (40%), Ausztria (37%) és Nagy-Britannia
(36%) polgárai támogatják kevésbé hazájuk uni-
ós tagságát.

Figyelemreméltó ugyanakkor, hogy a magyar
népesség elutasítása nem az Európai Unió �nagy
ügyeivel� kapcsolatos. Példa erre, hogy a magya-
rokmessze az uniós átlag feletti mértékben támo-
gatják az Unió bõvítését, meggyõzõen cáfolva ez-
zel a magyarok �idegengyûlöletérõl� szóló, elsõ-
sorban belpolitikai célú megállapításokat. A ma-
gyar választók 66%-a az EU további bõvítése mel-
lett voksol; ez 26 százalékponttalmagasabb,mint
az EU25-ös átlag. Törökország felvételét 51%-uk
helyesli, az EU35%-os átlagával szemben. Horvát-
ország felvételének támogatásában pedig a ma-
gyar közvélemény az elsõ, és az európai alkot-
mányszerzõdés tervezetének támogatottsága is
Magyarországon a legmagasabb az Európai Unió
25 tagállama közül.
AEU-tagságmagyarországi támogatottságaami-

att esett jelentõsen vissza, mert a magyar közvé-
lemény szerint a csatlakozás óta �alig történt va-
lami�. Jellemzõ, hogy a válaszadók az EU legjelen-
tõsebbmagyarországi szerepeként a környezet fo-
kozottabb védelmét jelöltékmeg,miközben több-
ségük szerint az EU-tagság ez ideig nem növelte
sem az ország stabilitását, sem biztonságát. E vé-
leménynagyon fontos ésmegszívlelendõ, és jelen-
tõségébõl nem von le semmit, hogy bántó, min-
dennapi bosszúságokból is táplálkozhat: amagyar
EU-tagsággal megszûnt a vámmentes boltokban
történõ vásárlás lehetõsége, az autók vámja he-
lyett bevezették a regisztrációs adót, amelynek
megszüntetése (az EU hivatalos szerveinek több-
szöri állásfoglalása ellenére) sem történt meg, az
Európai Unióra kiterjedõ egészségbiztosítás inté-
zése bonyolult, a határállomásokon pedig nem
csökkent a várakozási idõ. Speciálisan magyar
probléma az ország EU-val kapcsolatos 2004-es tá-
mogatásainak sorsa. E támogatások nagy része
ugyanisamagyarkormányhivatalokhibájábólnem
jutott el idõben a címzettjéhez, így � miközben az
EU a teljes megígért összeget átutalta � a magyar
államháztartási törvényértelmébenMagyarország
2004-bentöbbEU-tagdíjat fizetett,mintamennyi tá-
mogatást felhasznált.
Következtetés: A belépést követõ kiábrándult-

ság nem az Európai Unió egészének, hanem eddi-
gi magyarországi szerepének szól. Az euróba ve-
tett hazai bizalom lényegébenmég töretlen, és az
egész Unióba vetett bizalomegyik legfõbb támpil-
lére.Ezértazeuróbevezetéséthalogatómagyarkor-
mánypolitika és az ezt �eladni� kívánó, ellentmon-
dásos kommunikáció sokat árthat a Európai Unió
hazai megítélésének. Az euró bevezetésére vonat-
kozó kötelezettségünk teljesítésének késleltetése
pedig gyengíti Magyarország fellépésének haté-
konyságát az európai integráció más területein.

(Budapest Analyses, No. 75, November 2, 2005) A
Baráth Etele tárca nélküli miniszter alá tartozó Nem-
zeti Fejlesztési Hivatal (NFH) 2004óta dolgozik az Eu-
rópai Unió kohéziós jellegû támogatási forrásainak
felhasználásához szükséges tervek, programokkidol-
gozásán. A felhasználást egy általános fejlesztési terv
� ez korábban Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT2), a
brüsszeli szabályozás változásával jelenleg Nemzeti
Stratégiai Referenciakeret (NSRK) néven fut �, illet-
ve az erre épülõ konkrét Operatív Programok szabá-
lyozzák. Ezeket a dokumentumokat az Európai Unió-
nak is jóvá kell hagynia ahhoz, hogy lehetõvé váljon
a támogatások lehívása.
Az Európai Bizottság képviselõi október közepén

amagyar elképzeléseket tulajdonképpenminden te-
rületen kritizálták, és jelezték, hogy a felvázolt struk-
túra elfogadhatatlan. Úgy vélekedtek, hogy amegfo-
galmazott célok, prioritások kevéssé illeszkednek a
közösségi iránymutatásokhoz, illetve meglehetõsen
strukturálatlanok.
Brüsszel úgy látja, hogy a magyar kormány által

javasolt Operatív Program rendszer (19 Operatív
Program öt Irányító Hatóság vezetésével) nagyon
megnehezíti a sikeres végrehajtást. Mint ismeretes,
jelenleg ötOperatív Program,mindegyik egy-egy Irá-
nyító Hatóság vezetésével biztosítja a támogatások
lehívását. Véleményük szerint komoly problémákat
okozna az ágazati, illetve regionális OP-k közötti fel-
adatmegosztás pontosítása, illetve a végrehajtó intéz-
ményrendszermegosztottmûködtetése. Brüsszel ér-
tetlenségét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a ter-
vezésért felelõs Nemzeti Fejlesztési Hivatal saját irá-
nyítás alatt kíván tartani néhányOperatívProgramot,
és jelezte, hogynemvilágos számára,mit takar az �Ad-
minisztratív kapacitások fejlesztése�, illetve a �Köz-
ponti koordináció� Operatív Porgramok elnevezése.

A magyar fejlesztési terv brüsszeli bírálata
(Ez utóbbi nem is olyan régenmégKözponti kommu-
nikációsOPnéven futott. Ezzel kapcsolatbanBrüsszel
informális csatornákon szintén kifogásokat fogalma-
zott meg.)
Az EU képviselõinek kritikája alapvetõen a Baráth

Etele nevéhez fûzõdõ tervezési gyakorlatról állít ki
rossz bizonyítványt. A �mindenkivel egyeztetés� régi
szocialista beidegzõdését követve alakult ki a 19 OP-
re épülõ szerkezet, amelyrõl a magyar fejlesztéspoli-
tikai szakemberek is tudták, hogy a gyakorlatban ke-
zelhetetlen. Politikai támadás ugyanakkor szinte egy-
általán nem érte a tervet, mert az NFH minden befo-
lyásosabb érdekcsoportnak, minisztériumnak, regi-
onális lobbinak saját Operatív Programot ígért.
Egyedül Kóka János gazdasági és közlekedési mi-

niszter fogadta el egy ideig határozottabban is azt az
álláspontot, hogy sokkal jobban összpontosító, keve-
sebb, de alaposabban kidolgozott prioritásra épülõ
fejlesztési programra van szüksége az országnak, el-
lenkezõ esetben csak nagyon rossz hatékonysággal
használhatjuk majd fel az EU-s támogatásokat. A mi-
niszter érdeklõdése azonban hamarosan inkább az
útépítések, illetve a vasút reformja felé fordult, így
azNFHelképzelései akadály nélkül érvényesülhettek
� egészen a mostani brüsszeli beavatkozásig.
AzEurópaiBizottságbírálata azért is különösenkel-

lemetlen, mert a tervezési menetrend szerint 2006.
március végére már kész Operatív Programokat kí-
ván Brüsszelbe küldeni a kormány, hogy azok jóvá-
hagyása, illetve a végrehajtási intézményrendszer fel-
állításamég2007elõttmegtörténhessen. Az idõazon-
ban egyre jobban szorít. Félõ, hogy az NFH a hátrale-
võ hónapokban képtelen lesz alapvetõen változtatni
eddigi gondolkodásmódján, és egy valóban fókuszált
fejlesztési tervet letenni az asztalra � végül is 2004
óta ez lenne a Hivatal fõ feladata.

Az Európai Unió tíz új tagállamában (EU10) az elmúlt évben jelentõsen csökkent az euró támo-
gatottsága. A 2005 novemberében közzétett Eurobarometer-jelentés szerint ma már csak a la-
kosság 38%-a vár kedvezõ hatásokat a közös fizetõeszköz bevezetésétõl. Magyarországon a hely-
zet kedvezõbb, bár az Európai Unió, és ezen belül az euró támogatottsága itt is csökken.
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Burgenland igazi, adventi idõszakbeli látvá-
nyosságai a vidéki hangulatot árasztó, hagyomá-
nyos és egyedi karácsonyi vásárok. A karácso-
nyi kekszek, a sült gesztenye, a puncs és a for-
ralt bor illatfelhõibe burkolózó vásárok évrõl
évre egyre csodálatosabbak, ötletesebbek és lát-
nivalóban gazdagabbak! Íme rövid ízelítõ a leg-
érdekesebbnek ígérkezõ helységekrõl, rendez-
vényekrõl:
EISENSTADT/Kismarton:Karácsonyi ajándé-

kok kívánságládája, kastélybeli angyalka és az ud-
varmester titkai...
AzEisenstadt/kismartoni adventi vásár 2005.

november 25-tõl december 24-ig a burgenlandi
tartományi fõváros sétálóövezetében várja az ér-
deklõdõket. A lámpások gyertyafényében fahéj-
és fenyõillat idézi a karácsony varázslatos han-
gulatát. Angyalka és kívánságkártyák: minden
szombaton és vasárnap Jézuska segítõi járják a
sétálóövezet utcáit; édességeket, kisebb ajándé-
kokat és kívánságkártyákat osztanak az arra járó
gyermekeknek. A kitöltött kártyákat a Város-
házánál található karácsonyi ajándékok kíván-
ságládájába lehet bedobni, vagy a karácsonyi
vásáron adhatók le. A meghitt hangulatról kü-
lönbözõ zenekarok gondoskodnak.
További információ: http://www.eisenstadt.at
Az Esterházy-kastélyban advent idején pén-

tekenként és szombatonként speciális vezetések
várják a gyermekeket, melynek mottója: �Emí-
lia angyal és a csillagfényesítõ-verseny�. Ennek
során az apró vendégeket a kastély karácsonyi
díszbe öltöztetett termein egy angyal kíséri vé-
gig. Emília a régi adventi szokásokról és a feje-
delmi udvar karácsonyi ünnepeirõlmesél nekik.
Az udvarban szokásos karácsonyi sütemények-
rõl is beszél, majd saját kezûleg el is készítik
õket: a pékségben a szorgalmas segítõket csil-
lagfényesítõ-érdemrenddel és csillagporral ju-
talmazzák! (Nov. 25-tõl dec. 23-ig péntekenként
14.30 órakor, nov. 26-tól dec. 24-ig szombaton-
ként 12.30 és 14 órakor; gyermekeknek 3,50
Euro, felnõtteknek 5 Euro, családi jegy 11
Euro.)
Szombatonként az udvarmester személyesen

köszönti a felnõtteket a �Fényárban zöldellõ
fenyõág�mottójú adventi sétán, akik ekképp az
Esterházyak karácsonyi történeteivel hangolód-
hatnak rá az ünnepek ünnepére. Egy kis fon-
dorlattal az udvarmesterbõl egészen különleges
karácsonyi ötleteket lehet kicsalni. Negédes
meglepetések, zenei és irodalmi darabok csábí-

tanak az egykori karácsonyi hangulat felidézé-
sére. (Nov. 26-tól dec. 17-ig szombatonként 11
és 15 órakor, belépõ ára: 6,50/5,50 Euro.)
A karácsonyi mûhely és az angyalok postahi-

vatala a kastély Fehér termében kap helyet, nyit-
va tartás: nov. 26-tól dec. 17-ig szombatonként
13.30-tól 17 óráig (mûhely), illetve 16-tól 17
óráig (postahivatal).
További információ: www.schloss-esterhazy.at
HALBTURN/Féltorony, kastély: Jégteke, va-

rázslók, tábortûz és szánkózás...
A Halbturn/féltoronyi kastély elbûvölõ kör-

nyezetében tartandó pannon karácsonyi vásár
(dec. 3., 4., 8., 9., 10. és 11. 13 órától) � amely
jótékonysági rendezvény aMáltai Szeretetszol-
gálat javára � a kultúra, a szórakozás és az ad-
venti hangulat sajátos ötvözete. A fõbb látvá-
nyosságok közé tartozik a jégteke, a lovas szá-
nozás, a szánkózás, a pannon ínyencségek, a
tábortûz, Miklós varázsló látogatása és az aján-
dékkészítõmûhelyek. Pónilovaglással egybekö-
tött gyermekdélutánok is szerepelnek a prog-
ramban. A borkedvelõk számára a csúcspontot
bizonyára az az árverés jelenti majd, ahol a kas-
tély pincegazdaságának borritkaságai találnak
új gazdára. Az elmúlt évtizedek kiváló nedûi
kedvezõ karácsonyi áron szerezhetõk be.
További információ: http://www.schloss-

halbturn.com, tel.: +43/2172/8594-42
KITTSEE/Köpcsény, kastély: Szûz Mária az

irodalomban és a mûvészetben, gospelkoncert...
November 25�27. között a Kittsee kastélyban

rendezik a �24. Burgenlandi advent� rendez-
vénysorozatot, amely az idén � azORFBurgen-
landdal szoros együttmûködésben � Szûz Má-
ria személye köré fonódik, még pedig kiállítá-
sok, hangversenyek és felolvasások formájában.
Tarkabarka karácsonyi vásár, játék- és barkácso-
lási lehetõségek gyermekeknek, valamint kuli-
náris örömök teszik kerekké a programot. A
legérdekesebb események: Nov. 25., 19.30 óra-
kor: �A mennyország úrnõjének dicsérete� kó-
rusest Nov. 26., 16 órakor: A burgenlandi kará-
csonyi daloskönyv bemutatója, 19.30 órától
Helga Papouschek (irodalom) és a Swing Trio
(zene): Advent, a csodálatos hangzásvilág Nov.
27., 11 órakor: Musici futuri � A holnap sztár-
jai, 16 órától Mária ezer arca (Walter Reiss be-
szélgetése Paul Iby püspökkel), 17 órától
Swinging Ladies (koncert): Mary had a baby
További információ: http://www.schloss-kittsee.at,
tel.: +43/2143/2304

BAD SAUERBRUNN/Savanyúkút: Kará-
csonyfa minden mennyiségben...
Bad Sauerbrunn/Savanyúkút, a karácsony-

fákban gazdag település a Jézuskára való re-
ményteli várakozást a hagyományoknak meg-
felelõen és ötletgazdagon feldíszített kará-
csonyfákkal színesíti, amelyek a Kurparkban a
következõ napokon tekinthetõk meg: novem-
ber 26., 27., december 3., 4., 8., 10., 11., 17. és
18. A gyermekek már türelmetlenül várják a
Jézuskával való közös fotózást, játszadoznak
és barkácsolnak, vagy éppen romantikus fák-
lyás túrán vesznek részt. Jászolos játék nov. 27-
én és dec. 11-én 17.30 órakor amatõr színészek-
kel. (Szo 15-tõl 20 óráig, V 14-tõl 18 óráig, dec.
8-án 14-tõl 18 óráig)
Részletes program: www.christbaumdorf.at
A karácsonyi árudömpinggel szemben az ad-

venti varázslat Burgenland többi részén is igazi
élményeket nyújt. A karácsonyi vásárokon régi
történeteket hallgathat, finomkekszeket kóstol-
hat és valódi kézmûves termékekben gyönyör-
ködhet. A programban szerepelnek még a pék-
ségek, a szerencsekõ-csiszolás vagy a Jézuská-
nak való levélírás. Lockenhaus várában dec. 11-
ig minden nap 10-tõl 17 óráig látogatható a bir-
kából készített termékeket is felvonultató kará-
csonyi vásár, valamint egy akvarellkiállítás. Kéz-
zel készített díszeket és ajándékokat kínáló ka-
rácsonyi vásárnak ad otthont a Kobersdorf kas-
tély. December 3-án és 4-én a helyi kórusok és
fúvószenekarok igazi adventi hangulatot terem-
tenek. Pinkafeldben nov. 26-tól dec. 18-ig (csak
hétvégeken) a karácsonyi vásár a fáklyákkal
megvilágított kastélyudvaron kap helyet.
Schlaining december 4-én 14-tõl 19 óráig a kö-
zépkor szellemében rendez történelmi adventi
vásárt: díszbe öltözött õrök a városkapuknál, a
várudvaron pedig régi kézmûvesség, kerámia-
égetés és kovácsmûhely.
További érdekes karácsonyi vásárok helyszí-

nei: Frauenkirchen/Boldogasszony (jászolkiál-
lítás), Purbach/Feketeváros (kézmûves vásár),
Breitenbrunn/Fertõszéleskút, Donnerskirchen/
Fehéregyház, Bruckneudorf/Királyhida, Mör-
bisch/Fertõmeggyes, Gols/Gálos (élõ jászol, ad-
venti hétvége a Mészáros téren), Jois/Nyulas,
Mönchhof/Barátudvar, Neusiedl/Nezsider,
Pamhagen/Pomogy, Podersdorf/Atfalu, St.
Margarethen/Szentmargitbánya,Oberwart/Fel-
sõõr, Bad Tatzmannsdorf/Tarcsafürdõ.

ERIKA PUCHEGGER

IDILLIKUS HANGULATÚ ADVENTI VARÁZSLAT BURGENLANDBAN
A kastélybeli angyalkától a feldíszített karácsonyfákig

A Budavári Palotában Halmos Béla és népzenész
társai muzsikája, Maczkó Mária énekei és Szabó And-
rás igézetes vers-és prózamondása kíséretében husza-
dik alkalommal tartottadíjátadóünnepségétanegyed-
századamûködõ Bethlen Gábor Alapítvány. Hagyo-
mányosan november 2-án, Illyés Gyula születésnap-
ján, s immár 16. alkalommal rendezték az Országos
Széchenyi Könyvtár Dísztermében.
Ez évben Bethlen Gábor-díjat ketten kaptak:
Ilia Mihályegyetemi tanár, a Tiszatáj egykori fõszer-

kesztõje (Szeged) a magyarság érdekében végzett ta-
nári, szerkesztõi, közéletimunkásságáért és kiemelke-
dõ nevelõi és határon túli kapcsolatépítõ tevékenysé-
ge elismeréseként és Vetési László az erdélyi magyar
szórvány lelkésze (Kolozsvár) a szórványban élõ ma-
gyarok megmaradása érdekében végzett lelkészi, ne-
velõmunkássága és kiemelkedõ közéleti közírói tevé-
kenysége elismeréseként.
Márton Áron - emlékérem kitüntetésthármankap-

tak: a bécsi Szent István Egylet az ausztriaimagyarság
több évtizedes szolgálata, a keresztény-szolidaritás
ápolása, és a Kárpát-medence elcsatolt területein élõ
magyar oktatás segélyezésében végzett kiemelkedõ
tevékenységéért.
A kilenc évtizede mûködõ Egyletet Dr. Jakubinyi

György, Erdély érseke, (Gyulafehérvár) laudálta (l.
alább)
A kitüntetést Stipsicz Károlyné, Bethlen Katalin

elnökasszony vette át.
Máramarosszigeti Leöwey Klára Líceum
a város 42 év után újjáélesztett magyar gimnázi-

umáért folytatott küzdelmük, keresztény szellemi-
ségû nevelõmunkájuk és a Partium magyar ifjúsá-
ga anyanyelvû oktatása ügyének szolgálatáért. Az
iskola újjáteremtõinek munkásságát Duray Miklós,
politikus, (Pozsony)méltatta. A kitüntetést Béres Ildi-
kó a Líceum igazgatója vette át.
Szabadkai Széchenyi István Általános Iskola
a délvidéki magyarság anyanyelvû oktatásának

szolgálata, keresztény szellemiségûnevelõmunkája,
és a kárpát-medencei magyar oktatási kapcsolatok

ápolásában végzett tevékenységéért. A 150.éves is-
kola és pedagógusai nevelõ munkáját Lezsák Sándor,
képviselõ (Lakitelek) méltatta. A kitüntetést hetven
szabadkai kollégája jelenlétében Kocsis Mihály igaz-
gató vette át.
A két kitüntetett iskolának Dippold Péter, a Pro

Hungaris Kulturális ÉrtékközvetítõAlapítvány elnöke
száz � száz könyvbõl álló értékes könyvcsomagot ado-
mányozott.
A Tamási Áron Kuratórium önálló döntése alap-

ján Tamási Áron-díjat kapott:
Donkóné Simon Judit tanár, elõadómûvész (Érd)a

csángó-magyar kulturális örökség ápolásáért, ter-
jesztéséért és népmûvészetrenevelõmunkájáért Õt
Pálfy G. István, hírlapíró, (Budapest) méltatta.
A Bethlen Gábor Alapítvány kuratóriuma a bécsi

Szent István Egyletnek itélte az egyik Márton Áron -
emlékérmet 2005. szeptember 20-án.

A bécsi Szent István Egylet méltatása
Igen megtisztelõ volt számomra a felkérés, hogy a

hozzánk annyira közel álló és minket önzetlenül tá-
mogató bécsi Szent István Egylet laudációját megtart-
sam. Ezt a jeles napotmég jobbankiemeli a tény, hogy
a Bethlen Gábor Alapítvány 25. születésnapját üli. Az
Erdélyi Fejedelemség, a regényes �Tündérország� fe-
jedelme kijelentése az Alapítvány jelmondata lett:
�...mi minden erõt, ami a haza javára akar és tud len-
ni, nem eltiporni, hanem együvé fogni kívánunk...�.
Huszonöt esztendõ alatt a Bethlen Gábor Alapítvány
erejétmeghaladómódon valósítottameg aNagy Feje-
delem célkitûzését.
ABethlenGáborAlapítvány1988-tól osztja ki éven-

te a Márton Áron-emlékérmet. Az erdélyi Szervácius
Tibor alkotását emlékérem formájában azok kapják -
személyekés intézmények -, akik akereszténymagyar-
ság szolgálatában kiemelkedõ munkát végeztek.
Örvedetes az egybeesés: Amikor a Bethlen Gábor Ala-
pítvány 25. születésnapját üli, Isten Szolgája Márton
Áron gyulafehérvári püspök, Erdély püspökének ha-
lála 25. évfordulóját ülte meg Szent Mihálykor, szep-

tember29-énhívõnépeés tisztelõi.Mi, erdélyiek, büsz-
kék vagyunk Márton Áronra, akit elég úgy bemutat-
nunk a külföldieknek, hogy �Erdély Mindszentíje�.
Méltán szerepel az idei Márton Áron-emlékérem ki-

tüntetettjei között a Bécsi Szent István Egylet. Nemso-
kára százéves lesz ez anemes célkitûzésû,magyar szór-
ványt szolgálóegylet, hiszen1916-banalakult és1918.
április 23-án jegyezték be Bécsben az illetékes hatósá-
goknál. Áldásos mûködését csak 1921. január 21-én
kezdhette meg. A Szent István Egylet célja kizárólag
karitatív jellegû volt: anyagi segítséget nyújtottak a
rászorulóknak, beteglátogatásokat végeztek, nyaralá-
si akciókat szerveztek. Ezzel karolták fel az I. világhá-
ború alatt elszegényedett magyarokat. Jellemzõ lelki-
ségére, hogy elsõ elnöknõje az idõközben boldoggá
avatott Batthyányi-Strattmann László hitvese, Mária
Terézia grófnõvolt. Amikormegkezdte tevékenységét,
már a mindenkori magyar hercegprímás és a bécsi
magyar nagykövet védnöksége alatt állott. A bevétel
lényeges részét képezte az éventemegrendezett Szent
István Bál, amelyet a bécsi magyar Nagykövetség pa-
lotája dísztermeiben tartottak. Abécsi Szent IstvánBál
kezdettõl fogva - napjainkig - Bécs világváros kiemel-
kedõ társadalmi eseménye. Amostoha történelmi kö-
rülmények miatt a Szent István Egylet 1938-tól 1945-
ig nem mûködhetett nyilvánosan. Az osztrák állam-
szerzõdés 1955-ben lehetõvé tette tevékenységének
bõvítését. Ugyanakkor a helyzet kívánta, hogy az egy-
let védnökei a bécsi bíboros érsek (akkor FranzKönig)
és Mindszenty bíboros-hercegprímás legyenek. A leg-
újabb politikai változások lehetõvé tették, hogy a régi
Szent IstvánBált a hagyománynakmegfelelõen 1991-
tõl ismét a Bécsi Magyar Nagykövetség dísztermeiben
rendezhessék. Jelenleg az1992-tõl nemzedékváltással
megújult vezetõség meghatványozta a Szent István
Egylet és Bál közéleti szerepét.
1993 tavaszán Erdélybe látogatott az egylet. A sze-

mélyes kapcsolat és tapasztalat szülte meg a gondola-
tot, hogy az új rendszerben beindult keresztény ma-
gyar iskolákat ösztöndíjjal kell támogatni, különben a
vidéki magyar keresztény fiatalok nem tudnak felké-

szülni akereszténymagyar jövõalkotóépítésérea szór-
ványban.Megszületett az Ösztöndíj Alapítvány, amely
állandóan bõvül. Felöleli az utódállamok magyar ke-
resztény iskoláit: Románia-Erdély: Gyulafehérvár,
Nagyenyed, Nagyvárad, Kolozsvár, Szerbia és Monte-
negro -Délvidék: Szabadka, Szlovákia-Felvidék: Kas-
sa, Komárom, Pozsony, Ukrajna-Kárpátalja: Bereg-
szász,Munkács,Ungvár. Jelenleg240diák tanul aSzent
István Egylet ösztöndíjával és több mint 500 már le-
érettségizett.
Külön meg kell köszönnöm, hogy már tíz éve ösz-

töndíjjal látják el a gyulafehérvári kisszeminárium
vagy hivatalos nevén Gróf Majláth Gusztáv Károly
Római Katolikus Líceumi Szeminárium tehetséges di-
ákjait. A bécsi Szent István Egylet ösztöndíja (évi 218
Euro) gyakorlatilag ingyenes menzát és ellátást bizto-
sít az ösztöndíjasoknak a líceumi évek idejére, ami le-
hetõvé tette - és teszi - számukra a középiskola elvég-
zését, az érettségi vizsgák letételét és hivatásuk, álma-
ik megvalósítását is.
A nagynevû és szép jövõre jogosult egylet elsõ véd-

nöknõjét említettem név szerint. Szeretném minden-
kinek arany betûvel ide írni a nevét, aki az egylet kö-
zel kilencven esztendõs története alatt tagja volt és ál-
dozott a keresztény magyar ügyért. Ilyenkor azonban
gyakori az eset, hogy kifelejtünk valakit. Ezért eltekin-
tek a sok áldozatos tag felsorolásától, akiknek nevében
a jelenlegi elnök átveszi a Márton Áron-emlékérmet.
Így - hálás erdélyi fõpásztorként - a jelenlegi elnök-

nõnek mondok köszönetet az egylet minden múltbeli
és jelenlegi tagja nevében. Báró StipsiczKárolyné, szü-
letett bethleni gróf Bethlen Katalin, a mi �Katica né-
nink� a királyi nemes családok valóbannemes lelküle-
tével irányítja a Szent István Egylet mai életét. Kérem,
fogadja az egylet nevében is köszönetemet, hálámat
és jókívánságomat a jövõre vonatkozólag. Isten áldja
a nemes lelkû bécsi Szent IstvánEgylet tevékenységét,
mûködését, amelyért a jutalmat igazán csak a Jóisten
fogja megadni.

DR. JAKUBINYI GYÖRGY,
gyulafehérvári római katolikus érsek

A Bethlen-alapítvány díjátadó ünnepsége � Halottak Napján
Határon innen - határon túl

Lapzárta minden páratlan hónap 5-én

TELEFAX: ++43 1 532 60 49

Az ausztriaimagyarok is készülnek ama-
gyar forradalom 50. évfordulójára. Az
AusztriaiMagyar Egyesületek és Szerveze-
tek Központi Szövetsége meghívására
2005. november 25-én vitatták meg az
egyesületek képviselõi egész Ausztriából
azt amûsortervezetet, amit többszöri elõ-
zetes megbeszélés után a bécsi Magyar
Nagykövetség, a Collegium Hungaricum
és aKözponti Szövetségmunkacsoportja,
Nagy József Zsigmond és Fésûs Eszter, dr.
Fónagy Zoltán és dr. Kelenik József, vala-
mint Deák Ernõ ésWurst Erzsébet dolgo-
zott ki.
A jelenlévõk megegyeztek abban, hogy

a tervezett országos megemlékezések fõ
rendezõje a bécsi Magyar Nagykövetség,
a Collegium Hungaricum és a Központi
Szövetség, továbbá, hogy a tervezett orszá-
gos rendezvények szervezõje a három in-
tézményáltalimunkacsoport (OperatívBi-
zottság). Ezen túlmenõen aKözponti Szö-
vetség látja el a kapcsolattartást és a mû-
soregyeztetést. Ez annál inkább is szüksé-
ges, mivel a egyes helyi csoportok � jele-
sen a Közép-Burgenlandi Magyar Kultúr
Egyesület Felsõpulya, Graz, Linz, Inns-
bruck � külön rendezvényekkel is bekap-
csolódnak a jubiláris ünnepségekbe.
A Központi Szövetség és tagegyesületei

jelöltjeibõl 1956-os Emlékbizottság alakul.
A központi rendezvények fõvédnökségé-
re dr. Heinz Fischer osztrák és dr. Sólyom
László magyar államfõt kérték fel.
Az eddig elkészült tervezet és a még

2005. január 15-ig beérkezõ javaslatok
alapján egyeztetett Tájékoztató készül,
amit sajtókonferencián mutatnak be.
Felvilágosítás a Központi Szövetség cí-

mén: A-1010 Wien, Schwedenplatz 2 �
Laurenzerberg 5/I/8�9., tel.-fax: 0043-1/
532 60 48 v. -49

1956 évfordulója
Ausztriában
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Rudolf von Alt: A gráci Zeughaus (fegyvertár) 1885.

A rendszerváltozás után másfél évtizeddel
kérdések sokaságára kellene választ keresnünk,
mert nagyon leegyszerûsítve úgy tûnik, mintha
Magyarország szabadsága és függetlensége bir-
tokában nem akarna élni a rendkívüli helyzet
kínálta lehetõségekkel.Mintha elveszítette vol-
na (helyesebbenmeg sem találta) a tájékozódó-
képességét, sodródik az uralkodó külpolitikai
szélben.
Egyik jellemzõ alapmagatartás az önálló gon-

dolkodás hiánya, ami alapjában véve nem
újkeletû: a II. világháború idõszakában Német-
ország felé hajbókolt a magyar külpolitika,
legkésõbb 1948-tól � ha kényszerûségbõl is �
következett a behódolás idõszaka, oly mérték-
ben, hogy minden akár tudatalatti elutasítás el-
lenére � az ország elveszítve önbizalmát leszo-
kott az önálló gondolkodásról. Jelenleg azon
vitáznak a politikusok, milyen mértékben lehet
és kell az Egyesült Államoknak, történetesen
Bush elnöknek kedvében járni.
Amagyar politikai gondolkodásminden han-

goskodás és hangulatkeltés ellenére, bár befelé
áldatlan méreteket öltött az összeférhetetlen-
ség, kifelé mindenáron a jófiú szerepének kere-
sésében merül ki.
Amennyibenmércét keresnénk erre, amagyar

kisebbségekkel szembeni politikai akciózásokon
érzékelhetõ leginkább, mire, mennyire is me-

részkedik mind a magyar kormány, mind pedig
ellenzéke.
Az már magától értetõdik, hogy a kormányt

szinte alig illethetik vádak, pusztán azért, mert
hiszen a maga természete szerint jár el.
Az ellenzék �nemzeti egységpolitikáját� vi-

szont annál reményteljesebben figyelik azok,
akik aztán éppen errõl az oldalról részesülnek
leginkább elmarasztalásban.
A jelenség annyira általános, hogy az érintett

kisebbségek körében egyre-másra fogalmazódik
meg a keserûség: cserbenhagyta õket az anya-
ország.
Amagyar kormányok eddigi kisebbségpoliti-

káját a távlatnélküli rögtönzések jellemezték.
Egyrészt nagyvonalúan szülték az elképzelése-
ket � természetesenminden egyeztetés nélkül �
, hogy aztán az elsõ berzenkedésre elbizonyta-
lanodjanak. Másrészt ráhagyatkoznak az EU-
tagság kínálta illúziókra. Utóbbi szinte ópium-
ként hat, mert felold a cselekvés szükségszerû-
sége alól.
Egyre inkább olyan tehertételnek tûnnek a

magyar kisebbségek, amitõl a legjobb lenne
megszabadulni. Tehertétel, mert egyrészt anya-
gi támogatással jár, másrészt folyton a szomszé-
dos államok rosszallásával kell számolni. Ki te-
szi ki magát szívesen az ilyen kihívásoknak?
A legutóbbi eseményekbõl ragadjuk ki szep-

tember 26-át és a magyar miniszterelnök buka-
resti látogatását, történetesen a közös parlamen-
ti ülést.
Mindkettõmegmutatta, mire kész ill. képes a

magyar politika: minden ellentmondás nélkül
megszavazta a ParlamentRománia felvételét az
EU-ba. Tehát semmi megoldatlan kérdést nem
látott a román kisebbségpolitikában. Legutóbb
a töredelmes jóindulat annyira felülkerekedett,
hogy Kádár kanosszajárására emlékeztetett,
aminek következtében akkor megszüntették a
Marosi Autonom Területet.
A visszhang letaglózó volt: a román parlament

nyomban elutasította még a kulturális autonó-
mia-tervezetet is. Ugyanakkor még a nemzeti-
ségi vonatkozásban túlságosan érzéketlen EU
is �házifeladatként� fogalmazta meg legújabb
Romániának és Bulgáriának szóló jelentésében
az etnikai kisebbségek ügyének rendezését.
Úgy látszik, a tehetetlenség és erõtlenség nem

képes többre, mint legfeljebb látszatkeltésre.
Ha kissé jobban odafigyel bárki, az lehet a be-

nyomása, hogy Magyarországnak még az 1947-
benmeghagyott terület is túlságosannagy, hiszen
idestovamég emberanyaggal sem tölti ki, nem is
tekintve a �nemzeti látókör� beszûkülését.
Magyarországnak nincsmozgástere, nincs cél-

ja, jövõképe, kivéve a jólétért való áhítozást, de
ennekmegteremtését is mindenekelõtt a külföl-

DEMOKRÁCIA ÉS POLITIKAI ERKÖLCS:
FELELÕSSÉG A MAGYAR KISEBBSÉGEKÉRT

(Vitaindító cikk)
di tõke beáramlásától várja? Pedig úgy tartja a
mondás: segíts magadon, az Isten is megsegít.
Az anyaországnakmindazonáltal nem csupán

azért, nehogy mostohának minõsüljön, önma-
ga érdekében is felelõsen kell vállalnia, felka-
rolnia a magyar kisebbségek ügyét. Ez erkölcsi
kötelezettség,mert az élet parancsa.AkisAuszt-
ria már függetlensége kivívása elõtt síkra szállt
a dél-tiroli német ajkú kisebbség érdekében, s
az évtizedes következetes diplomácia végül a
kérdés rendezését eredményezte. Ausztriamost
is egyedül merte vállalni Törökország EU-tag-
ságának megkérdõjelezését, nem ijedve meg
egyes törökbarát tagállamok esetleges prüszkö-
lésétõl.
Ebben a vonatkozásban lényegében az a kü-

lönbség a magyar kormány és az ellenzék kö-
zött, hogy az elõbbi megtanult kicsinek lenni és
alkalmazza is ezt külpolitikájában, míg az ellen-
zék ezt ugyan nem meri bevallani, de kerti-
törpeként érvel és lép fel a magyar kisebbségek
ügyében a szomszédos államok kormányaival
szemben.
Hogyan tovább? Gondolkozzunk � vitatkoz-

zunk. Lehet-e még egyáltalán politikai erkölcs-
rõl beszélni a felelõsség vonatkozásában?Való-
ban nincs jövõképünk, elképzelésünk, és min-
dent az EU-ra bízunk?

SZERKESZTÕSÉG

Az 1965-ben írt, külföldi magyar nyelv- és
kultúramegtartást, oktatást ismertetõ, támoga-
tást, konferenciákat javasló leveleimre Illyés
Gyula, Kodály Zoltán és Váci Mihály levelekkel
és nyilatkozatokkal, írásokkal is válaszolt. Ko-
dály Zoltán ezt írja a budapesti Magyar Hírek
1965. november 15-i számában: �Vajon az óha-
za� mindent megtett-e arra, hogy a kivándoroltak
ne érezzékmagukat végképp kitagadottnak?Nagy
Károly megfigyelte, hogy a harmadik nemzedék-
ben új érdeklõdés mutatkozik az elfelejtett anya-
nyelv iránt. A külföldön élõ magyarság éppoly ré-
sze a magyar közösségnek, mint az itthoniak. Ott
nagy többségben élnek olyanok, akik a magyar
névnek becsületet szereznek: Velük mint pozitív
tétellel számolnunk kell�.
VáciMihály, aki mint e sorok írója, ugyancsak

a nyíregyházi tanítóképzõben lett �néptanító�,
és aki a �Még nem elég!� címû versében ezt írta:
�Nem elég-a Világért / Több kell: - a nemze-
tért� ezt írta a Népszabadságban 1969. augusz-
tus 3-ánmegjelent �Oldott kéve� címû cikkében:
�Örömmel fedeztem fel Nagy Károly hozzám in-
tézett leveleiben és egy tanulmányban a gazdag
információs anyagot� Nagy szükség lenne a ha-
táron túli magyar oktatást segíteni, konferenciá-
kat rendezni� A szórványmagyarság nyelvi meg-
maradásáért küzdeni egyetemes és emberi teljesít-
mény. Ezért minden magyar írónak és felelõs em-
bernek meg kell tennie legalább annyit, amennyit
ma lehetséges�. Illyés Gyula ezt mondta az Anya-
nyelvi Konferencia budapesti védnökségi ülésén,
1979. augusztus 6-án: �Amagyar nyelv védelme a
magyar anyanyelvûek védelme is�.
Azonban Magyarországon és a Kárpát-me-

dence magyar kisebbségek által is lakott orszá-
gaiban a nyolcvanas évek végével bekövetkezett
rendszerváltoztatások elõtt bátorság is kellett
ahhoz, hogy keresni, munkálni lehessen azokat
a módokat, amelyek segítségével tizenöt milli-
ósmagyarságunk a diktatórikus hatalmak emel-
te vasfüggönyök fölött is - �haza a magasban� -
együtt tud mûködni a kultúra a tudományok, a
történelmi valóságfeltárás, a nyelv, az emberi és
kisebbségi jogok, a világban alakuló jó hírünk,
a nemzeti megmaradás területein.
�A ,magyarság fennmaradása idegen nyelvte-

rületen�, �magyar öntudat� - e fogalmak a Szov-
jetuniónak és helytartóinak egyik sarkalatos té-
ziseivel szegültek szembe, amely szerint �a fõ
veszély: a nacionalizmus�.
A diktátorok persze azt neveztek nacionaliz-

musnak és nacionalistának, amit és akit akar-
tak, de torz definíciókat iskolák és prédikációk
megszüntetésével, írások, könyvek, filmek cen-
zúrázásával és betiltásával, de még rendõrségi
üldözéssel és börtönnel is hatályosítottak ezek-
ben az évtizedekben. Az Anyanyelvi Konferen-
cia programjainak mûködtetése sem volt aka-
dálymentes e körülmények között.
AzAnyanyelvi KonferenciátMagyarországon

1989-ig aMagyarok Világszövetsége adminiszt-

A magyar megmaradás és nemzetegyesítés egyik mûhelye
Az anyanyelvi konferencia harmincöt

rációs hatáskörébe utalta a pártállam. A Ma-
gyarokVilágszövetsége a szovjet megszállás év-
tizedei alatt a kommunista diktatúra �belügyé-
nek� egyik külügyi szerve volt. Mint ilyen a dik-
tatúra mindenkori érdekeinek törekedett ér-
vényt szerezni a nyugaton élõmagyarokhoz való
viszonyában is.
Politikai befolyását az Anyanyelvi Konferen-

cia programjaiban is érvényesíteni igyekezett,
ám a magyar nyelv és kultúra külföldi megtar-
tásának, oktatásának, mûvelésének szakterüle-
tein legtöbbnyire sikertelenül. E tény legnyilván-
valóbb tárgyi bizonyítékát az Anyanyelvi Kon-
ferencia tankönyvei nyújtják, amelyek magyar-
országi és külföldi szakemberek közös munká-
jával készültek az évek folyamán, s amelyek
egyedülálló taneszközök abban is, amit a dikta-
túrák hosszú évtizedei alatt kötelezõ része volt
minden tankönyvnek minden szinten. Tartal-
maznak viszont olyan anyagot, ami a kommu-
nista uralom ideje alatt ki volt tiltvaminden tan-
könyvbõl, mint például a Magyarországon kí-
vül élõ magyar alkotók versei, írásai.
Az Anyanyelvi Konferencia gyermeknyaral-

tató iskolatáborait is sikerült távol tartani a bár-
minemû politikai propagandától, egyszersmind
mihelyt lehetõség nyílott rá, elkezdtük õket a
nemzetegyesítés egy mûhelyként is mûködtetni
minden nyáron- sajnálatos és felelõtlen költség-
vetés korlátozás miatt ez évben szünetel ez a
programunk. Magyarországi, Kárpát-medence
kisebbségi és nyugati magyar gyermekek együtt
nyaralnak és tanulnak, nemcsak a Balatonnal,
Sárospatakkal, magyar irodalommal, történe-
lemmel, hanem egymással is ismerkedve, ba-
rátkozva. Ezek a nyári élmények gazdag, oly-
kor maradandó tapasztalatokat is jelenthetnek
a gyermekek, fiatalok életében. Hadd illusztrál-
jam ezt egy nemrég kapott levél néhány részle-
tével egyik svájci barátomtól, magyar szervezeti
vezetõmunkatársamtól: �Fiam és lányom is részt
vett a 80-as években az Anyanyelvi Konferencia
rendezte nyári táborban Sárospatakon, lányom
háromszor is. Mivel feleségem svájci, én pedig
évente néha hónapokat családomtól távol, hiva-
talos kiküldetésben töltöttem, lányom ott tanult
meg igazán magyarul annyira, hogy 1996-tól két
és fél éven át Budapesten felelõs adminisztrációs
állást tudott betölteni. Neki, és így családunknak
is sokat jelentett az AK által nyújtott lehetõség, sok
tapasztalatra tett szert, megszerette a magyar vi-
déket és baráti érzésekkel gondol vissza a sáros-
pataki oktatókra�.
AzAnyanyelvi Konferencia nyugati állampol-

gárai fölött nem volt hatásköre a Világszövet-
ségnek, így a nyugatiaknak nem kellett komp-
romisszumot kötniük. A magyar kormány leg-
feljebb az országba való beutazáskor tilthatta
meg - és ezt esetenként meg is tette -, de példá-
ul szólásszabadságukat már nem. A magyaror-
szági ellenzéki értelmiséggel való rendszeres
találkozásaikat sem, és a honi szakemberekkel

közösen készített tankönyvek, tananyagok, fo-
lyóiratpéldányok, a közösen szervezett gyerek-
nyaraltató és tanárképzõ tanfolyamok kommu-
nista pártpropagandától való mentességét sem.
Élve viszonylagos �diplomáciai immunitásuk-
kal�, a nyugatiak közül többen állandó téma-
ként hangoztatták a konferenciákon az akkor
tabuként tiltott magyar sorskérdéseket, példá-
ul a Kárpát-medence magyar kisebbségeinek
elnyomottságát, jogfosztottságát és azt, hogy az
Anyanyelvi Konferenciákon való részvételük
elengedhetetlen, az 1956-os forradalom tényei-
nek meghamisítását, a nemzeti függetlenség,
szabadság, demokrácia hiányát a magyar nem-
zetrészeket egymástól elzárni törekvõ, nemzet-
tudat csonkító cenzúrát.
Azt viszont érvényesíteni tudták a Kárpát-

medence szovjetek ellenõrizte diktátorai, hogy
saját állampolgáraik sokáig nem vehettek részt
szabadon az Anyanyelvi Konferencia munkájá-
ban. Az 1977-es budapesti konferenciára ugyan
- követelésünkre - néhányan már a szomszédos
országok szakemberei közül is kaptak meghí-
vót, és attól kezdve egyesek el is jöhettek (az
1977-es, az 1980-as pécsi és az 1985-ös veszpré-
mi konferencián tizenketten elõadókként is,
mások csak titokban. �betévedt turistaként�), de
szabadon elõször csak az 1989-es kecskeméti
konferencián találkozhattak egymással. Ekkor-
és együtt - indítottuk el azt a folyamatot is,
amelynek eredménye a mozgalom megújulása:
függetlensége, demokratikus szervezete, érdek-
képviseleti, jogvédõ feladatvállalása is lett.
1990. augusztus 1-jén Göncz Árpád, akit két

napra rá iktattak be köztársasági elnöki tisztsé-
gébe, ezzel nyitotta meg az Anyanyelvi Konfe-
rencia védnökségi ülését: �Évtizedeken át komoly
ellenzékkel szemben komoly értékeket hozott létre
és õrzött meg ez amozgalom. Az Anyanyelvi Kon-
ferencia a legjobb eszközt választotta a magyar-
ság összefogására, azt ami identitásának alapja:
a nyelvet, így e mozgalom bizonyos mértékig mo-
dellértékû. Nemzetközi magyar lobby, amelynek
célja amagyar nyelv és identitásmegmentése.Mint
társadalmi szerv, a most születõ demokráciákban
sokkal nagyobb lehetõségei vannak, nagyobb
mozgástere van, mint az állami szerveknek. Ezért
is tulajdonítok fokozott jelentõséget az Anyanyel-
vi Konferencia önszervezõdésének és organikus
fejlõdésének, megõrzésének és megújulásának�.
Ez az ülés volt az, amely így határozta meg

Konferenciánk új jellegét és programjait: �Az
Anyanyelvi Konferencia autonóm, demokratikus,
pártoktól független, nemzetközi magyar mozga-
lom, amely a Magyarországon kívül kisebbségi
helyzetben és szórványban élõmagyarok anyanyel-
vi és kulturális oktatását és mûvelõdését támo-
gatja, magyar nemzeti tudatának megtartását és
fejlesztését segíti. A mozgalom munkájában részt
vehetnek a világ magyarságának szervezetei, in-
tézményei, egyházai, egyesületei, fórumai és sze-
mélyiségei, illetve bárki, aki elfogadja és támogat-

ja az Anyanyelvi Konferencia céljait�.
Két konferencia között az anyanyelvi moz-

galom tevékenységét az Anyanyelvi Konferen-
cia Választmánya irányítja. A 60 tagú választ-
mány egyharmad-egyharmad-egyharmad
arányban képviseli a hazai, a szomszédos or-
szágokban, illetve a nyugati szórványokban élõ
magyarságot.
A Védnökség augusztus 1-jén nyilatkozatot

adott ki, melyben húszéves munkálkodásának
egyik létfontosságú és eddig �ahogy lehet� mó-
don végzett-de 1989-ig a diktatúrák által korlá-
tozott-részét ezentúl egyik fõ munkaterülete-
ként jelöli ki:
�Amegváltozott közép- és kelet-európai hely-

zet lehetõvé és szükségessé teszi, hogy az anya-
nyelvi mozgalom eddig végzett munkájamellett
a jövõben fokozottabban és határozottabban
támogassa a szomszédos országokban kisebb-
ségi helyzetben élõ magyarság anyanyelvi kul-
túrájának és nemzeti tudatának megtartását és
fejlesztését. Ezeket a nemzeti feladatokat elsõ-
sorban pedagógiai és kulturális, valamint tájé-
koztatási és érdekvédelmi tevékenysége által
végzi el.
A mozgalom ugyanakkor továbbra is folytat-

ja, fejleszti a nyugati szórványmagyarság köré-
ben és érdekében végzett eddigi munkáját, és az
egyetemes magyarság nemzeti szolidaritása alap-
ján igyekszik szervezni a magyar-magyar kapcso-
latokat�
A nyilatkozatot a Konferencia elnöke,

Lõrincze Lajos, valamint három társelnöke:Gál
Sándor (Kassa),Nagy Károly (Edison, NJUSA)
és Pomogáts Béla (Budapest) írta alá.
A diktatúrák évtizedei alatt az Anyanyelvi

Konferencia amagyar-magyar kapcsolatok szin-
te mindenes fórumává alakult, hiszen a legtöbb
egyéb ilyen jellegû nemzetközi magyar együtt-
mûködõ testület vagy program sokáig tiltott volt.
A Konferencia programjai a Magyarországon
kívüli magyar nyelv- és kultúra oktatás és meg-
tartás szakemberei mellett így fórumot adtak a
világon bárhol élõ magyar nyelvészeknek, hun-

Folytatás az X. oldalon
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Magabiztos kettõs gyõzelme ellenére nehéz
helyzetben kezdi meg a kormányzást a lengyel
mérsékelt jobboldal nemzeti konzervatív párt-
ja, a Jog és Igazságosság (PiS). A végig biztos
koalíciós partnernek látszó jobboldali liberális
Polgári Platform (PO) az ellenzéki politizálás
mellett döntött, és a PiS kisebbségben, jobb hí-
ján a szélsõséges populista erõk idõnkénti kül-
sõ támogatásával kénytelen kormányozni. Nem
könnyíti meg a dolgát, hogy visszafogottan fo-
gadták külföldön a PiS és Lech Kaczynski ha-
talomra kerülését. Jelentõs elmozdulás ezután
sem várható a lengyel külpolitikában.
(Budapest Analyses, No. 77, November 23,

2005) Hiába aratott a mérsékelt lengyel jobb-
oldal elsöprõ gyõzelmet mind a parlamenti-,
mind pedig az elnökválasztáson, nehéz hóna-
pok elõtt állnak a gyõztesek. Kaczynskiékat a
PO döntése nem csak a hatalomgyakorlás biz-
tos többségen alapuló útjától fosztotta meg,
hanem a reagálásokból kiolvashatóan nemzet-
közi színtéren megfagyasztotta a levegõt is kö-
rülöttük. A sajtó elfogultságoktól sem mentes
értékelésén túl kitapintható volt egyfajta vissza-
fogottság külföldi politikai körökben, amire csak
részben adtak alapot a kampányban tett, a vá-
lasztások lezárultával azonnal tompuló kijelen-
tések. Sokan idegenkedve nézik a kormány ha-
tározott nemzeti jellegemellett a populista, de-
magóg és euroszkeptikus erõkkel kényszerûen
kötött taktikai szövetséget. Erõs, és nem min-
den alap nélküli az aggodalom a szociális kiadá-
sok növelése kapcsán a költségvetés egyensúlya
és az euró bevezetésének idõpontjával kapcso-
latos bizonytalanság miatt. Sokaknak nem tet-
szik a privatizáció mérsékelt támogatása, vala-
mint a még markánsabbá váló külpolitikai vo-
nalvezetés sem.
Lengyelország álláspontja néhány külpoliti-

kai kérdés kapcsán már eddig is sok fejtörést
okozottEurópának, s valóbannem lenne könnyû
kezelni az Unióban, ha Varsó ráadásul még né-
met- és oroszellenes politikát is folytatna.
Ahogy azonban a kampányretorika csitulása

és a liberális körökhöz közel álló személyek
miniszterré emelése is legfeljebb csak lassan old-
ja a bizalmatlanságot, a folyamatosságot ígérõ
külpolitikai program, valamint a diplomáciai
körökben elismerésnek örvendõ Stefan Meller
tárcavezetõvé történt kinevezése után is érez-
hetõmég némi fenntartás. (A kiegyensúlyozott-
sághoz bizonyos mértékben hozzájárulhat a
Magyarországon jól ismert, a nagyköveti posz-
tot a helyettes-államtitkári székre cserélõ Rafal
Wisniewski személye is.)
A kormány programjából, valamintKazimierz

Marcinkiewicz miniszterelnök és StefanMeller
külügyminiszter kijelentéseibõl kitûnik, hogy az
új lengyel külpolitika a folyamatosságot tartja
szem elõtt. Prioritásai közül ki kell emelni az
Egyesült Államokhoz fûzõdõ viszony még szo-

rosabbra szövését, az uniós tagság erõsítését és
az ország energetikai biztonságának szavatolá-
sát. Ami az EU-t illeti, a Brüsszelben a mérsé-
kelten euroszkeptikus frakcióhoz tartozó PiS a
nemzetek Európájának híve. A legfontosabb
feladatok egyike e téren az lesz, hogy az ambi-
ciózus Varsó megteremtse a pozícióinak erõsí-
tése, valamint nagyságrendje és tényleges képes-
ségei közötti egyensúlyt. Különös hangsúlyt kap
ez most amiatt is, hogy érezhetõen ellensége-
sebb közegben kell Kaczynskiéknak megvívni-
uk küzdelmeiket, mint az elõzõ, baloldali kor-
mány. Ha a kampány során elmondottakat ven-
nénk alapul, akkor az Európai Unió könnyen
az Egyesült Államokkal ápolt kiváló viszony
mögé szorulhatna. Az EU következõ néhány
hónapja azonban számos kérdésben döntõnek
bizonyulhat. A költségvetés kérdése továbbra is
nyitott. Lengyelország sokat nyerhet; de veszít-
het is, ha hibás politikát folytat. Minden bi-
zonnyal lenyugodnak a választási küzdelmekben
messzebbre hallatszó euroszkeptikus hangok is,
s a racionális megfontolások kerülnekmajd elõ-
térbe. Elõdjéhez hasonlóan azonban ez a kor-
mány is határozottan fog kiállni a lengyel érde-
kek mellett, így például kitartóan küzd a struk-
turális alapok fennmaradásáért, vagy Ukrajna
EU-hoz közelítésének gyorsításáért. Az euró
bevezetése érezhetõen nem tartozik az új kor-
mány elsõdleges céljai közé, ami feltehetõen
többszöri összeütközéshez vezetmajd Brüsszel-
lel. Tovább nehezíti Kaczynskiék dolgát, hogy
Németországgal érezhetõen lehûltek a kapcso-
latok, s e relációban mindkét oldal gondjai mi-
att elõreláthatóan csak lassan oldódik
majd a légkör. Varsó számára taktikai szövetsé-
gesnek kínálkozik Nagy-Britannia, érdekeik
azonban túl sok területen ütköznek. Így aztán
az a legvalószínûbb, hogy Varsó kapcsolata Pá-
rizzsal lesz még szorosabb, különösen a lengye-
lek demográfiai és geopolitikai adottságaiban
rejlõ lehetõségeket észrevevõ Nicolas Sarkozy
gyõzelme esetén a francia elnökválasztáson.
Amerika elsõbbsége különösen a biztonságpo-
litika terén lesz továbbra ismeghatározó, smeg-
könnyítené a lengyelek dolgát, ha javulna a
transzatlanti viszony. Több jel arra mutat, hogy
az elõzõ kormány döntését felülbírálva az új
kormány mégis meghosszabbítja január utánra
is az Irakban állomásozó mintegy másfélezer
lengyel katona megbízatását. Lengyelország
kész arra is, hogy 2007-ben átvegye a NATO
vezetésévelAfganisztánban szolgáló nemzetközi
stabilizációs erõk (ISAF) parancsnokságát. Az
új kormány nagyobb súlyt fektet a terrorizmus
elleni harcra, így ennek összehangolására új hi-
vatalt kíván létrehozni. Varsó ezen kívül min-
den bizonnyal még nyitottabb lesz az Egyesült
Államok rakétaelhárító rendszerének kiépíté-
sét, egy amerikai katonai támaszpont lengyel-
országi létrehozását illetõen.

Mindebbõl következik, hogy aligha javul Var-
só kapcsolata Moszkvával. Akadályozza ezt a
további lengyel szerepvállalás is a posztszovjet
térség változásainak elõsegítésében. Az orosz
kultúra iránt nagy tisztelettel viseltetõ Lech
Kaczynski köztársasági elnöksége nagy sikeré-
nek tartaná a lengyel�orosz viszony javulását,
de kizárólag a két állam egyenrangúsága alap-
ján. Kész találkozni Vlagyimir Putyinnal is,
azonban csak Varsóban, mivel Kwa�niewski
elnök többszöri moszkvai látogatását eddig az
orosz elnökmég nem viszonozta. Így aztán sok
múlik a Kreml hozzáállásán is.
Nem várható változás a közép-európai kap-

csolatokban. Elsõsorban talán azért, mert a tér-
ség országai nehezen dolgozzák fel a lengyel kül-
politika stílusát, amelyet Lengyelország közép-
hatalmi ambícióiként élnek meg. Mindez per-
sze nem jelenti azt, hogy rossz lenne a viszony a
régió országaival, sok tekintetben elmarad azon-
ban a lehetõségektõl. Az új lengyel külpolitikai
vezetés a térség országai közös érdekének tart-
ja a hosszú távú stratégiai együttgondolkodást
és a régió geostratégiai pozícióinakmegõrzését,
erõsítését biztosító összehangolt külpolitikai
lépésekmegtervezését. (Meller külügyminiszter
elsõ külföldi útja ez év november 25-én a viseg-
rádi országokba vezet). Kérdés, hogy a térség
országai felismerik-e a hosszú távú stratégiai
érdekközösséget, illetve az abból adódó kölcsö-
nös elõnyöket, vagy egy szûkebb perspektíva
alapján, az ún. lengyel középhatalmi törekvé-
sek veszélyére hivatkozva a jövõben egyre ke-
vesebb közös érdeket fogalmaznak meg. Ez
hosszú távon valószínûleg csökkentené aViseg-
rádi Együttmûködés jelentõségét. LechKaczyn-
ski elnöksége viszont jó lehetõség a kapcsola-
tok élénkítésére. A konzervatív vezetõt már
megválasztása elõtt több kritika érte nyugat-
európai politikusok részérõl, s amennyiben el-
nökként jó kapcsolatokat szeretne ápolni nem-
zetközi színtéren is, aktív, kezdeményezõ ma-
gatartást kell majd tanúsítania. Ez pedig Varsót
érdekeltté teszi a Visegrádi Együttmûködés
élénkítésében is.
Következtetés: A kezdeti idegenkedés ol-

dódásával az új lengyel kormány sikeresen sze-
repelhet a nemzetközi színtéren, bár legfonto-
sabb számára most az, hogy ehhez megteremt-
se a kedvezõ légkört. Ennek érdekében jóval
többet kell tennie, mint elõdjének. Segítheti
ebben a Lengyelországban létezõ külpolitikai
konszenzus. A lengyel kormány tapasztalatlan-
sága ellenére sem hibázhat, helyesen kell ke-
zelnie a programjának egyes elemeivel szem-
benmegnyilvánuló bizalmatlanságot. Sokat je-
lenthet a külföld bizalmának megszerzésében,
ha a belpolitikában gyorsan bizonyítani tudja
rátermettségét, és átformálja azt a vélekedést,
hogy mandátuma csupán a következõ költség-
vetésig szól. NN

Az új lengyel kormány nemzetközi megítélése és várható külpolitikája Pesti maszat
(�56 a mai Budapesten)

Sorjáznak a hivatalos és pártszerû, rend-
õrök és biztonsági szolgálatok felügyelte ün-
nepélyek. Valamennyi ismertebb emlékhe-
lyet megszálltak a rendezvényszervezõk. At-
tól függõen,merre húz amegbízatásukat adó
politikai csoportosulás, gondoskodásnak a
kívánt dekorációról: hol egy kis október-
festes -nálunkmájus elsejei-sörözésre invitál-
nak, hol Árpádsávos demonstrációra: Meg-
tervezett a látvány, a hangosítás is profi.Meg-
hívottak, kivezényelt pártkáderek-pofavizit,
illikmegjelenni, ha szeretnénk, hogy tovább-
ra is bent maradjunk a buliban-, hagyomá-
nyosanösszeválogatott kísérõzene. A felkon-
ferálás hamis, pátosza falrengetõ.
Akkor ájtatosul el igazán a mûsorközlõ

hangja, amikor bejelenti fõnökét. A szónok
föllép, kis hatásszünetet tart, míg a technika
gerjed, azután megszólal. Aki ad magára va-
lamit, nem a saját szövegét mondja, hivatá-
sos szakemberek elaborátumát olvassa fel,
akik kihasználják az elõadók fogalmazáskép-
telenségét és jó pénzért szemetet sóznak a
nyakukba. A minduntalan el-elakadva, hibá-
san deklamált retorikai dolgozatok készítõi
ugyanis megbuknának egy alapfokú iskolai
vizsgán: csinálmányuk idomtalan, rosszul
felépített és hemzseg a képzavaroktól, mint
ahogy bárki meggyõzõdhet róla az Internet
segítségével, hiszen nemátallják kudarcukat
a világhálón közhírré tenni.
A pulpitusról egymásnak odamondogatók

bármiféle történelmi évfordulóhoz, ese-
ményhez kizárólagpraktikus haszna felõl kö-
zelítenek. Alkalmat keresnek a közszereplés-
re.Mivel az ünnepelni szándékozóból érdek-
lõdõ közönséget varázsol a televíziós kame-
ra, tömegesmegjelenése személyes vonzere-
jük bizonyítékul szolgálhat. Minden egyes
fellépés növeli a képernyõnmutatkozás gya-
koriságát, ennek révén emelkedik a tetszési
index: A közvélemény-kutatások vizsgálatai-
nál gyarapodik a begyûjtött voksok száma,
ami a politikai osztályhoz tartozásuk elõfel-
tétele.
Az egyszerû fõhajtásra készülõk pedig

amennyiben nem szándékoznak besorolni
valamelyik párt szimpatizánsai közé, jobban
teszik, ha pirkadatkor vagy késõ éjszaka lo-
pódznak kedvelt emlékhelyükre, s miután
igazolták magukat a környéket szoros figye-
lem alá vonó hatósági közegek elõtt, csönd-
ben elábrándozhatnak ama néhány eszten-
dõrõl, amikor civil ünnepnek számított ok-
tóber 23-a, és valóban csak az tûzte ki a ko-
kárdát, aki hitt benne, akinek fontos volt. Ma
kötelezõ és így szívünkbõl újból, mintegy ál-
lamilag, elzárt.

SNEÉ PÉTER

HÍREK INNEN-ONNAN
A BÉCSI MAGYAR NAGYKÖVETSÉG és az Ausztriai Magyar

Egyesületek És Szervezetek Központi Szövetsége Jó-
zsef Attila születésének 100. évfordulója alkalmából
október 5-én zártkörû emlékestet rendezett a követ-
ség dísztermében. A megnyitón (dr. Deák Ernõ el-
nök,dr. Horváth Istvánnagykövet)utándr. Tverdota
György irodalomtörténész, az ELTE tanszékvezetõ ta-
nára értékelte József Attila irodalmi alkotását, majd
Jordán Tamás színmûvész, aMagyarNemzeti Színház
igazgatója ésHuzella Péter zeneszerzõ és elõadómû-
vész idézte fel újszerû alakban ismertebb, és érdem-
telenül kevéssé ismert mûvein át a költõ geniuszát.

�
AUSZTRIÁBAN A FALVAKBAN, VÁROSOKBAN évente lefolytatott

�szemétnagytakarítás� a Sperrmüllsammlung már
évek óta molyként vonzza a külföldi, fõleg magyar-
országi �szemétturkálókat�. Nem is csoda, hiszen a
padlásról, pincébõl kitakarított, a tulajdonos számá-
ra már csak a helyet foglaló, errefelé nem értékesít-
hetõ kacat közt jócskán akad olyan portéka, amely a
magyar viszonyok közt még nagyon is pénzt érõ,
hasznos darab.
Az osztrák lakosság vegyes érzelmekkel viseltetik

a magyar rendszámú, javarészt sötéthajú és -bõrû
utasokkal érkezõutánfutós LadákésMoszkvicsok lát-
tán. A megértéshez, hogy �ha nekünk már nem is
kell, jó,hogyvalakimég tudjahasználni�, rossz tapasz-
talatok is társulnak. A �hivatalos� elszállítás elõttmár
napokkalhalombakirakott holmit a turkálók széttúr-
ják, snapokigkavarogaszétszórt szemétaportaelõtt.
Néha azt a kapu elõtt álló kopottas bicajt is szemét-
nek nézték, amit gazdája mégmaga is használt.
Nemrégiben azonban Sopronnyéken/Necken-

markt és környékén a turkálók �kívánságlevelet�
osztottak szét a lakosság postaládáiba, melyben egy
�Kleinmaschienenbrigade� közli, hogy gyûjtést foly-
tat � itt következik egy 27 megnevezést tartalma-
zó lista (agregáttól vízcsapig, ágynemûtõl tévéig és

videóig) többé-kevésbé tûrhetõ németséggel � és a
fenti listán szereplõ tárgyakat, � de mást, és pláne
szemetet nem! � egymegadott idõpontban elszállít.
Itteni magyarként bizonytalan az ember, restell-

jük-e a honfitársak pofátlanságát, vagy elismeréssel
adózzunk rámenõsségüknek.

�
A BÉCSI ÉS BÉCS KÖRNYÉKI MAGYAROK ez évi október 23-i

ünnepi megemlékezését október 21-én a Teresia-
num dísztermében rendezte a Központi Szövetség
és a Collegium Hungaricum az összes burgenlandi
és bécsi magyar egyesület együttmûködésével.
Dr. Deák Ernõ üdvözlõ szavai után Végvári Vazul

OFM, aki a forradalomnapjaiban a budai várat védõ
szabadságharcosok parancsnoka volt,mondott ben-
sõséges ünnepi beszédet. ABozsodi négyesSzombat-
helyrõl,Czenczi ÁgotaBécsbõl,Guthy Eszter ésLász-
ló Felsõõrrõl, és a Lengyel Ferenc által felkészített
bécsi cserkészek által elõadott mûvek által az ün-
nep komolyan és méltóságteljesen idézte fel a for-
radalom és a szabadságharc hõsei által vívott har-
cot amagyar nép ellenségei, az elnyomók, és a szov-
jet csapatok ellen.

�
VAS MEGYE MEGYESZÉKHELYÉN, SZOMBATHELYEN 2005. októ-

ber 13-án ünnepélyes keretek közt került sor a Vas-
vár-i dominikánus kolostor múzeuma és az Alsóõr/
Unterwart-i Magyar Információs Központ közti ha-
táron átnyúló projekt PHARE � CBC-szerzõdésének
átadására.
A 12 hónapra tervezett tudományos projekt célja

a mai Burgenland, és a szomszédos megye egyes ré-
szeiben a közös történelmi gyökerek feltárása, és is-
mertetése a széles nyilvánossággal.

�
�AZ EGYHÁZ JÖVÕJE, A JÖVÕ EGYHÁZA� címmel rendezte

meg 2005. október 13�16. között az Innsbrucki Ta-
nulmányi Napokat a nyugat-európai Katolikus Ma-
gyar Értelmiségi Mozgalom � Pax Romana. Ennek
keretében a KMEMmegtartotta rendes hároméven-
kénti tisztújító közgyûlését,melyújra elnökkéválasz-
totta Szentkereszty Györgyöt, alelnökké a bécsi cso-
port vezetõjét, Szemerédi Tibort.
A Tanulmányi Napok bevezetõ elõadásán Pécsi

László pszichológus a hit lélektani nehézségeit bon-
colta, majdRosta Gergely vallásszociológus, a PPKE
kutatója az európai értékrend-felmérés vizsgálati
eredményeit ismertette. Pantsch Ferenc jezsuita
Rómából az értelmezés és önértelmezés, a megér-
tés és önmegértés tana, a hermeneutika és a vallá-
sok összefüggését elemezte.Mustó István politoló-
gus Berlinbõl a vallások, a politika és a hatalom
kapcsolatáról beszélt. Kanyó Éva és Dévény István
az irodalom oldaláról közelítették meg a kérdést:
Írók és költõk a szorongásról, Istenrõl. Máté-Tóth
András vallástudomány-tanár Szegedrõl Az egyház
a pokol kapujában cím alatt fejtette ki meglátásait.
Pál LászlóKismarton/Eisenstadt-i egyházjogász be-
szélt az egyházból kilépésrõl,majdMaitz Esztermo-
derálásával Bitó László író és fiziológus Budapest-
rõl, Farkas László hittanár Bécsújhelyrõl, Hanák
Bea ny. könyvtáros Innsbruckból és Világhy Kata-
lin újságíró Kölnbõl kerekasztal-beszélgetés kere-
tében boncolták a �Jézus igen, egyház nem!� kije-
lentés következményeit.
Befejezésül Beer Miklós váci megyéspüspök be-

szélt Álmom a jövõ egyházáról címmel az õt és a ta-
nulmányi napok mitegy 50 résztvevõjét foglalkoz-
tató kérdésekrõl.

�
AMAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉGEK FÓRUMA szeptember 10-

én Kolozsvárott tartotta õszi ülését. Az ülésen az
elõzõ munkaév tevékenységének áttekintése mel-
lett a háromévenkénti tisztújításra is sor került. A
Fórum új elnöke Vitéz László, a Szlovákiai Magyar
Cserkészszövetség vezetõje, az alelnök Gaál Sán-
dor, a Romániai Magyar Cserkészszövetség elnöke
lett. Míg az év során lebonyolításra kerülõ progra-
mok egyeztetése után a Fórum résztvevõi áttekin-
tették a közös vezetésképzés lehetõségeit. A 2006.
év tavaszi ülésén errõl a kérdésrõl további egyez-
tetéseket vettek tervbe.

�
Az Amerikai Magyar Szövetség 2005. október 19-

én kongresszusi fogadással indította el egyéves ün-
nepségsorozatát, amellyel az 1956-os magyar for-
radalomról emlékezik meg. Az AMSZ kongresszusi
fogadást tartott, melyen Kováts Mihály Szabadság
Érmet adományozott több amerikai kongresszusi
képviselõnek és amerikai magyaroknak. Kováts dí-
jat kaptak: Tom Tancredo (R-CO), Tom Lantos (D-
CA) szenátorok, Dr. Gutay László fizikus, pro-
fesszor, Dr. Szára István, Sisa István író és Jim
McCarger a CIA volt munkatársa.

�
Magyarországi munkavállalók figyelmébe

Az Osztrák Szakszervezetek Szövetségének bur-
genlandi részlege tanácsadó irodát nyitott magyar-
országi munkavállalók részére Eisenstadt/Kismar-
tonban. Félfogadás kedden és pénteken 8�12 óra
között magyar nyelven, de telefonon, faxon és vil-
lanytávírón is lehet magyarul jelentkezni.
ÖGB Burgenland, IGR Büro, Wiener Starsse 7, A-

7000 Eisenstadt; tel.: (0043) 02682 770-0, fax:
(0043) 02682 770-62.
E-mail: burgenland@oegb.or.at - www.oegb.at
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Jakob Alt, A bécsi Schwarzenberg palota 1816.

A rövidre vágott hajamra, a legcsúnyább pu-
lóveremre, ami éppen rajtam volt... 1956. októ-
ber 23. volt és sütött a nap.
Az iskola unalmas volt mint mindig, míg a

második óra közepén egy tanárnõ be nem top-
pant és az osztályból kihívott. Azt hittem ismét
valamiért rendreutasítanak. De õ kijelentette,
sürgõs telefonhívás vár az igazgatóságon!Együtt
futottunk a folyosón. Sokmindenre gondoltam,
csak arra nem, hogy egy másik gimnázium di-
ákja hív fel tanítás alatt az igazgatóságon, s kö-
zölni fogja: a Közoktatási Minisztérium mun-
katársa kért a telefonhoz!
A diákfiú, úgy mint én, tagja volt a középis-

kolások nemrég megválasztott öt tagú grémiu-
mának. A bizottságba amagyar középiskolások
hatalmas budapesti közgyûlésén tartott beszé-
deink alapján kerültünk be, ahol az egész or-
szágból érkeztek küldöttségek. Rendkívül iz-
galmas volt. (Amit én akkor még nem tudtam:
beszédemet magnetofonra rögzítették és a for-
radalom után majd megtorlásra számíthatok).
Az igazgatói szobában szólított fel telefonon

diáktársam, akit hirtelen õrültnek hittem, hogy
ugyanezzel a Közoktatási Minisztériumi trük-
kel hívjak fel annyi gimnáziumot, amennyit csak
tudok és adjam tovább a hírt: ma délután a Bem
téren felvonulnak az egyetemisták, a diákok is
legyenek ott! Becsületbeli ügy! Nálam volt a
szükséges telefonlista, mint a diákbizottság ve-
zetõségi tagjának kijárt ez a privilégium.
A diák grémiumban kapott pozícióm alapján

számítottam �valakinek�, az iskola büszke volt
rám. Ott kell lennünk a gyûlésen!
Azonnal átsiettem egyik közel lakó osztály-

társam lakásába, akinek szülei munkában vol-
tak, onnan telefonáltam szigorú, elváltoztatott
hangon �a Minisztérium nevében�. Több diá-
kot ismertem személyesen, rögtön megértették
mirõl van szó. Így adtam át �a megbízást� , az
iskolák felvonulásának megszervezésére!
Sokan jöttek... tele lett a tér, a hangulat rend-

kívüli volt. Ennek a hangulatnak emlékét ma is

...mire is emlékszem?
õrzöm magamban, felejthetetlen marad.
Aztán más képek is feltûnnek bennem, me-

lyeket szintén nem tudok soha elfelejteni. Ok-
tóber 23. estéjén a rádió elõtt eldördülnek az
elsõ lövések. A tömegbe lõnek, mellettem hir-
telen összeesik egy diák...Ebben a percben ben-
nem is összeomlik az én világom....Aztán egy pár
nappal késõbb állok a parlament elõtt, a téren
vér folyik... Majd a kép, a mentõautónak hasz-
nált buszról, amivel Budapest utcáit járjuk,meg-
akad a leszakadt villanydrótokban ésmi várunk,
mikor fognak ránk is lõni?...Találunk egy sebe-
sült orosz katonát az utcán, amikor felemeljük
agya kitüremkedik...
Amentõsökhöz szegõdtem,mert sose tudtam

megtanulni lõni! A palánkot, melyre gyakorlat
közben a puskát támasztottuk ma is látom ma-
gam elõtt... mindég mellé lõttem!
�Menj a mentõkhõz� ajánlotta már annak

idején a kötelezõ gyakorlatokat vezetõ katona.
...Aztán a vértõl befröcskölt hordágy, melyen

éjszakánként alszom egy kórház pincéjében...a
zsíros kenyerek, amit idegen idõs asszonyok
nekünk �mentõsöknek� felnyújtanak a buszba...
az elsõ cigaretták, amit a demonstráló munká-
sok megosztanak velünk... a csikkek elveszik az
éhséget... Elegáns apám, akit hirtelenmeglátok
a buszból azÜllõi úton kezében sajátmaga gyár-
totta Molotov-koktéllal�
Itt abbahagyom; túlságosan megrohannak a

képek, melyeket soha többé nem akartam fel-
idézni, most rám törnek mégis. Az utolsó ké-
pemBudapestrõl: mésszel leöntött hullák a bel-
város utcáin, terein...és a szag...
Menekülök... késõre jár, 1957 februárját ír-

juk... az ÁVO keres otthon, a forradalomnak
vége... diákokat is bebörtönöznek... keresik a
bujtogatókat, én ezeknek egyike vagyok. Beszé-
dem a diákok gyülekezete elõtt �elárult�... Osz-
tályfõnököm is figyelmeztetett: mindent egye-
dül az én nyakamba varrt. Azt gondolta, jobb
egy diákot feláldozni, mint sokakat. Igaza volt.

HARING ILDIKÓ

MOSONMAGYARÓVÁR ÖTVENHATJA
Háttérbeszélgetés

Egy vaskos dossziét olvastam át az elmúlt idõszak-
ban a mosonmagyaróvári egyetem �56-járól. Ezt
Garamvölgyi Györgytõl kaptam, aki az Állambiztonsá-
gi Szolgálat tisztje volt 1988-ig. Az iratok keletkezésé-
rõl kérdeztem.
- Én eddig úgy hittem, hogy a tõled kapott egyete-

mi dokumentumokat az Állambiztonsági Szolgálat
készíttette.
- Az egyetemenaMezõgazdaságiMinisztériumSzak-

oktatási Fõosztálya utasítására készítették el ezeket az
anyagokat. Alakult egy bizottság az egyetemen. Láttad
ezt az iratokon. A rendõrség instrukciókat bizonyára
adott, hogy hogyan kérdezzenek, meg mirõl, de tevé-
kenyen nem vett részt benne. Az már egy másik kér-
dés, hogy a bizottság tagjainak abszolút megbízható-
aknak kellett lenni. Az ügynökök garmada dolgozott
az intézményben, gyûjtötte az anyagokat, és lett ameg-
kérdezettekegydossziéja1956-tal kapcsolatban.Azért
voltakolyankésõnabírósági tárgyalások,még �58-ban
�59-ben is ítéltek el embereket az �56-os események
alapján, mert addigra gyûjtöttek össze róluk informá-
ciókat. Köröztek külföldön �ellenforradalmárokat�,
akiket próbáltakhazahozni, és itthonelítélni. Vagyha-
zacsalogatni. Az amnesztia is átverés volt,mert aki ha-
zajött, azt meg is fogták.
Azért azt neked nemkellmondanom, hogyminden

mögött ott volt a Párt, levegõt sem kaptál nélküle.
- A látott iratok nem is kerültek ki az egyetemrõl?
- Nem. A személyzeti osztály készített belõlük jelen-

tést, s azt kapta meg a szolgálat. Én ezekhez úgy jutot-
tam hozzá, hogy a személyzeti vezetõ tudta, gyûjtöm
az �56-os dolgokat, és nekem adta azt az iratkupacot,
amit egy használaton kívüli a lépcsõfeljáróban tárolt,
és egy selejtezés során került elõ.
- Az iratokon ceruzás megjegyzések is vannak.
- Azok mind az egyetemen kerültek oda.
-Milyenkövetkezményei voltakazokraa tanárok-

ra nézve, akik valamilyenmódon részt vettek ama-
gyaróvári eseményekben?
- A személyi anyagukban szerepelt ez a �tény�. Elég

volt, hogyha csakkint volt a téren.Gondolhatod, hogy
utána ha elõlépésrõl volt szó, kitüntetésrõl, vagy ne-
tán útlevélkérelemrõl, ez mit jelentett.
- Énnem látom túlzottanmegbízhatónakazanya-

gok tartalmát.
- Még egyszer elmondom: a kor igényénekmegfele-

lõen készültek ezek. A kor mögött ott a párt.
- Tehát ha volt ellenforradalom�
- Akkorkellett, hogy legyenekellenforradalmárok is.
- Ha nem voltak?
- Akkor lettek. Kellett kreálni.

Böröndi Lajos

Több feljegyzés, dokumentum született 1957-ben a
mosonmagyaróvári Agráregyetemen, az Akadémián,
ahogyan immár közel kétszáz éve nevezi a köznyelv.
Az egyik különleges �információt� eredetiben

tesszük közzé, ez az egyetem egyik tanárjáról szóló
jelentés (írója jelenleg is Mosonmagyaróváron él).
Amosonmagyaróvári sortüzet követõenazún.Gye-

pes tanács hirdetett elsõ fokon ítéletet a Földes-per-
ben, amely a sortüzet követõ lincselést torolta meg.
(A 108 áldozatot követelõ mészárlást követõen 3 ha-
tárõrt lincseltekmeg.) Ebben aperbendr. Varga Ernõ,
az Akadémia rektora hét évet kapott (másodfokon 4

évre enyhítették1956. december23-án). Dohy Jánost,
aki védte kollégáját, 10 évre ítélték. Az ötvenes évek-
ben az intézmény párttitkára, városszerte hírhedt sze-
mély K. Pap József volt. A fent említett perben ítélték
halálra Földes Gábor színészt, Tihanyi Árpád tanárt,
Gulyás Lajos református lelkészt (cellatársával elõzõ
számunkban közöltünk riportot),Weintráger László
segédmunkást, Cziffrik Lajos tehenészt és Zsigmond
Imre földmûvest. Kiss Antal fûtõ életfogytiglant ka-
pott, ezt halálra súlyosbították másodfokon. Az ítéle-
teket 1957. december 31-én és 1958. január 15-énhaj-
tották végre Sopronkõhidán.

Talált tárgy

1956. november 4-én a Magyarországra be-
nyomult szovjet csapatok megindították a For-
gószél hadmûveletet. A Budapest déli részén
áthatoló páncélos csapataik maguk mögött
hagyták Pesterzsébetet, megtámadták aCorvin-
közt, a Kilián-laktanyát. 5-én estére mindkét
ellenállási csomópontot elfoglalták.
Pesterzsébeten illetve a közigazgatásilag hoz-

zá csatolt Soroksáron helyükönmaradtak a for-
radalom közigazgatási és fegyveres szervezetei.
Teljesítette feladatát a nemzetõrség is. Fõpa-
rancsnokaOltványi László volt, a soroksári nem-
zetõrséget Oláh Ödön irányította.
A soroksári úti Jéggyárnál fegyveres fiatalok

készülõdtek a további harcokra. Elterjedt hír
szerint a volt soroksári pártbizottság egyik tag-
ja, nevezzük X-nek, nyomukra vezette a meg-
szállókat. A szovjet katonák november 6-án raj-
taütöttek magyar fiatalokon, akik közül négyet
lelõttek. Utóbb holttestüket társaik a Szitás ut-
caiGazdakörbe, a soroksári nemzetõrség akkori
székhelyére szállították.
November 7-én Oláh Ödön helyettese,

Deutsch István öt nemzetõrével kiment X laká-
sára, letartóztatta, és bekísérte a Gazdakörbe.

Deutschmegmutatta neki a négy fiatal holttest-
ét, és közölte vele, hogy õt okolják halálukért.
X-et Kónya Imre hadnagy, nemzetõr osztagpa-
rancsnok kihallgatta. Ezt követõen X által nem
ismert személyek õt összeverték. Amikor ez
Deutsch István tudomására jutott, megkérte
Oláh Ödön soroksári nemzetõr parancsnokot,
hogy engedje el X-et. Oláh bekötözte õt, és ha-
zaengedte azzal az utasítással, hogy lakását nem
hagyhatja el. Ezt a következõ napokbanDeutsch
István akarta ellenõrizni, de hiába, mert X el-
menekült. (Utóbb karrierje töretlenül folytató-
dott, sikeres emberként élte le életét.)
Oláh Ödön a négy hõsi halottnak ünnepé-

lyes temetést rendelt el, szervezésével helyet-
tesét, Deutsch Istvánt bízta meg. Deutsch ké-
szíttette el a koporsókat, és november 8-án a
soroksári Hõsök terén szervezte meg a
gyásszertartást. Az ellene lefolytatott bírósági
tárgyalás iratai szerint nagy tömeg vonult fel,
és alkotta a gyászmenetet a pesterzsébeti te-
metõhöz. Két asszony vitte a nemzeti színû il-
letve a fekete lobogót. A pesterzsébeti teme-
tõben Deutsch István tartotta a gyászbeszédet,
elmondva azt is, hogy a négy fiatal árulás áldo-
zata lett. Egymás mellé, a mai 12. parcella elsõ
sorába temették õket. Várady György gyári
munkás (16) a 10. számú, Hatvágner Pál laka-
tos (18) a 12., Lipták Mihály egyetemi hallga-
tó (19) a 14., Sztojka Gyula drótos (24) a 16.
számú sírba került.
Oltványi László és Oláh Ödön elmenekült az

országból, a rendszerváltás után hazatértek.
Oltványi sírja a pesterzsébeti temetõben talál-
ható, Oláh Ödöné a Fiumei úti sírkertben.
Deutsch István is Ausztriába menekült, de né-
hány nap múlva visszatért családjához. 1957.
január 5-én letartóztatták. Életfogytiglani bör-
tönbüntetésre ítélték.Mind a per során, mind a
börtönévek idején férfias, bátormagatartást ta-
núsított. 1963. október 25-én (!) amnesztiával
szabadult. 53 évesen, 1982-ben haltmeg.A pest-
erzsébeti temetõ urnatemetõjében nyugszik.
Ugyanebben a perben köztörvényes vád alap-

ján másfél év börtönre ítélték a gyászlóbogót
vivõ fiatalasszonyt.
A pesterzsébeti temetõben a négy hõsi ha-

lott közül ma már csak Hatvágner Pál és
Sztojka Gyula sírja lelhetõ fel, utóbbiról a pest-
erzsébeti 56-os Szervezet gondoskodik. Ke-
resztjét nemzeti színû szalag jelöli. Amásik két
hõsi halott sírja helyére szintén 1956-os áldo-
zatok kerültek.

DR. MAROSSY ENDRE

Soroksári hõsi halottak a pesterzsébeti temetõben

A Podium az év végéig a magyar irodalomé a
Collegium Hungaricumban. A Podium címû oszt-
rák irodalmi almanach teljes egészében a huszadik
századimagyar irodalomnak szentelte legújabb szá-
mát. A szerkesztõség a Bécsben élõ Buda Györgyöt,
a nagytekintélyû, ismert fordítót kérte fel a külön-
számösszeállítására.Nils Jensen szerkesztõ ésBuda
mellett két szerzõ, a pozsonyi regényíró, Grendel
Lajos és a budapesti költõ-fordítóTatár Sándor vol-
takazÖsterreichischeGesellschaft für Literaturven-
dégei november 22-én.

�
A Máraitól Szijj Ferencig pazar áttekintést adó

fordítói válogatáson kívül néhány különlegesen ér-
dekes könyvbemutató számíthatott nagy érdeklõ-
désre. Rakovszky Zsuzsa: A kígyó árnyéka címû re-
gényét a müncheni btb-Verlagmutatta be Bécsben
november 14-én. Másnap emlékülés keretében ket-
ten,Márton László és Szívós Mihályméltatták a bu-
dapesti születésû világpolgár, Arthur Koestler élet-
mûvét centenáriuma alkalmából. A 2005-ös év ma-
gyarországi könyvszenzációját Spiró György:Fogság
címû történelmi regénye jelentette, nos: Spiró is a
vendégünk volt, méghozzá egy német nyelvû be-
szélgetés erejéig, amely Quartett címû darabjának
felolvasó-színházi elõadása alkalmából hangzott el
november 30-án.
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Szerzõnk, szerkesztõ bizottságunk tagja, ba-
rátunk � bármily hihetetlen � 50 éves lett. Tu-
dományos tevékenysége, amelyet november 16-
án a Magyar Tudományos Akadémia Történe-
lemtudományi Bizottsága 100%-os szavazat
aránnyal ismert el, s akadémiai doktori címmel
jutalmazott, jelentõs, akárcsak fáradhatatlan
ismeretterjesztõ munkája, amely az írott és
elektronikus médiákon keresztül az egész ma-
gyar glóbuszon nevet szerzett számára. Ezért
laudáció helyett, bármily korainak is tûnik, írá-
saiból vett idézetekkel üdvözöljük.Ezekbizonyít-
ják, hogy negyedszázados kutatói pályája során,
a második világháború és a magyar katonai elit
vizsgálata nyomán � 1981-tõl napjainkig �mara-
dandó hitelességgel szólt történelmünkrõl.
�1943. január 12-én megindult a szovjet Vö-

rösHadsereg támadása aDon partján védelem-
ben lévõ 2. hadsereg alakulatai ellen�Anémet
hadvezetés a súlyos veszteségeket szenvedett, a
legtöbb esetben �élõ ütközõnek� tekintett és
akként felhasznált 2. magyar hadsereget, pon-
tosabban annak megmaradt alakulatait, 1943.
január 24-én kivonta az arcvonalból. Ezen a
napon jelent meg a hadsereg parancsnokának,
vitéz Jány Gusztáv vezérezredesnek sokat idé-
zett, hírhedtté vált hadseregparancsa�a pa-
rancs kiadását már sokan és sokszor próbálták
meg feloldani�Tudnia kellett és tudta is, hogy
a parancs végrehajtása tízezrek életébe fog ke-
rülni, anélkül, hogy ezeknek az életeknek a fel-
áldozása árán komolyabb hadászati változás áll-
na elõ a fronton.Mindössze annyi történt, hogy
a német csapatok kisebb veszteséggel és gyor-
sabban vonulhattak vissza,mialatt amagyar élõ-
erõ lassította a szovjet elõrenyomulást.� � 1981.
�1944 október 15-16-a után minden józanul

gondolkodó, hazája sorsáért felelõsséget érzõ
ember elõtt világossá vált, hogy a katasztrófa
küszöbén álló országot csak az összes antifasisz-
ta erõt egyesítõ politikai és fegyveres harc árán
lehetmegmenteni a végsõ pusztulástól.� � 1984.
�A katonai felsõ vezetés tagjainak jelentõs

része származási, vallási stb. hovatartozásra való
tekintet nélkül elfogadta és támogatta az 1919
után kialakult társadalmi rendszert, és hûséges-
nek bizonyult Horthy Miklós kormányzóhoz, a
Legfelsõbb Hadúrhoz�Ez egyben azt is jelen-
tette, hogy önálló cselekvésre még sorsdöntõ
helyzetekben is képtelenek voltak. Jól bizonyít-
ja ezt 1944. október 15-16-a.� � 1984.
�Az ellenforradalmi rendszer katonai elitjé-

nek tagjai a 19. század harmadik harmadának a
középrétegek alsó régióiban elhelyezkedõ értel-
miségi, hivatalnoki családjaiból kerültek ki, és
jelentõs számban van képviseltetve a kispolgár-
ság is. Közöttük is kiemelkedõ számúak a kato-
nacsaládokból (katonadinasztiák !?) kikerült
személyek, míg nem túl nagy számban vannak
jelen a földbirtokosság képviselõi, de igen ala-
csony a paraszti származású katonai vezetõk
száma is.� � 1984.
�Az 1950-es és az 1960-as években keletke-

zett munkákban sommás véleményeket olvas-
hattunk arról, miszerint a hadsereg tábornoki
és tisztikara zömmel sváb származású volt, ami

eleve meghatározta Magyarország második vi-
lágháborús szereplését. Azok, akik ezt a kérdést
a múltban, de napjainkban is felvetik, állításuk
alátámasztására, általában a névelemzést vá-
lasztják. Kérdés, mennyire tekinthetõ tudomá-
nyosmegalapozottságúnak az ilyen vizsgálódás,
amely az 1940-es, illetve az 1950-es években
politikai okokból érthetõ értékelések nyomdo-
kán haladt. Úgy vélem, a válasz egyértelmûen
nemleges !� � 1985.
�A sikeres �kiugrás� � amely a németekkel

való fegyveres szembefordulást kellett volna,
hogy jelentse ! � bizonyára hozhatott volna va-
lamilyen változásokat Magyarország 1945 utá-
ni meg- és elítélése szempontjából, de döntõt
nem.� � 1987.
�A 2. hadsereg elvesztése nem csak az ország

anyagi és személyi erején jelentett hatalmas ér-
vágást, de felszínre hozta (az örökérvényûmeg-
állapítás figyelmen kívül hagyása következtében
� ugyanis, hogy az ország közvéleménye ellen
nem lehet manapság háborút viselni) azt a sok
gyengeséget, amelyben a trianoniMagyarország
szenvedett.� � 1988.
�A 2. magyar hadsereg�hazai viszonylatban

a legjobban felszerelt seregtest volt. A magyar
hadvezetés a 2. magyar hadsereg személyi állo-
mányának összeállításánál a legértékesebb kor-
osztályokmegkímélésére törekedett, fegyverze-
ti-technikai viszonylatban azonban megpróbál-
ta azt a lehetõ legjobban felszerelni. Az ország-
ban rendelkezésre álló teljes fegyvermennyiség
csaknem felét megkapták a kivonuló csapatok.�
� 1989.
�Az állami alkalmazottak között a hivatásos

tisztek jól megfizetettnek voltak tekinthetõk,
ugyanakkor � a szabad értelmiségi pályákon
mozgókhoz képest gyengén fizetettek voltak.�
� 1989.
�AMindszenty-per a sztálini típusú bolsevis-

ta diktatúra magyar követõinek egyik fontos lé-
pése volt a hatalommegszerzéséhez vezetõ úton.
A per célja az ország katolikus tömegeinek �
melyek a lakosság többségét jelentették � meg-
félemlítése, s az aktívan politizáló, véleményét
nyíltan hangoztató � és ezért egyik legerõsebb
és legveszélyesebb ellenfélnek tekinthetõ �ma-
gyar katolikus egyházfõ eltávolítása volt. A per
kiagyalói feltehetõleg úgy vélték, hogy a pász-
torától megfosztott nyáj engedelmesenmegy be
a másik akolba, illetve mások aklába. Nem so-
kat tévedtek.� � 1990.
�AMagyarországi Tanácsköztársaság bukását

követõen hatalomra került új rendszer letéte-
ményese, létrehozásának egyik � ha nem leg-
fontosabb! � tényezõje az 1919 júniusában Sze-
geden szervezõdött Nemzeti Hadsereg volt. A
Nemzeti Hadsereg a Horthy Miklós nevével
fémjelzett korszak elsõ két- három esztendejé-
nek döntõ hatalmi tényezõje, a belpolitikai hely-
zet és a hatalmi viszonyok alakításának megha-
tározója volt. A Nemzeti Hadsereg alakulatai,
illetve az úgynevezett különítmények döntõ sze-
repet játszottak az új hatalmi rendszer kialakí-
tásában.� � 1991.
�Az egységes tisztikarban a második világhá-

ború kezdetére bizonyos fokú �ellentétek� ala-
kultak ki. Ezek nemvoltak sem látványosak, sem
meghatározó erejûek, de úgy értékelhetõk, hogy
a Monarchia hagyományain felnõtt felsõ veze-
tés és a már 1920 után tisztekké váltak között
szemléletbeli, felfogásbeli különbségek érlelõd-
tek, Véleményem szerint azonban ezek a kü-
lönbségek nem terjedtek ki a tiszti becsület, il-
letve a nemzettudat kérdésére.� � 1993.
�Jány katona volt, olyan katona, aki a paran-

csot szentírásnak tartotta, a kötelességtudást és
a hûséget pedig erénynek. Ezen erények azon-
ban a gyõzteseknél erények maradnak, a vesz-
teseknél azonban bûnök lesznek idõvel.� � 1993.
�Magyarország számára 1941-ben két lehetõ-

ség adódott: vagy ellenáll Németországnak és a
leigázott államok egyike lesz, vagy megpróbál
vele menetelni, és idõben váltani, ha kell. Az
ország illetve vezetõi az utóbbit választották.
Váltani azonban már nem tudtak. Az elsõ vi-
lágháborút lezáró békediktátum kényszerpályá-
ja nem tette lehetõvé a jobbmegoldást.Magyar-
ország ismét a vesztesek oldalán fejezte be a
háborút, több százezer áldozattal.� � 1994.
�A szovjet hadsereg sema fegyverszünetmeg-

kötését követõen, sem az az utáni hónapokban
nem tett le a �hadifogolyszerzésrõl�. Számára
közömbösek voltak a különbözõ megállapodá-
sok, a nemzetközi egyezmények, a fegyvertelen,
avagy a �civil� státus. Aki a szovjet hadsereg
katonáinak kezére került, többnyire számolha-
tott azzal, hogy néhány évig raboskodni fog.� �
1994.
�A magyar-német kapcsolatokra, melyeket

korábban is csak nagy jóindulattal lehetett
�egyenrangúaknak� nevezni, egyre inkább az
alá-, illetve fölérendeltségi viszony vált jellem-
zõvé. Amagyar királyi honvédség látszólagosan
megõrizte ugyan függetlenségét, s a márciusi
(1944 !- szerk.) korlátozásokat � laktanyazárlat
stb. � is feloldották, de a hadmûveleti aláren-
deltség teljessé vált. A németek a nem hadmû-
veleti feladatokra szánt magyar alakulatokat is
bevetették a frontokon, s amagyar tiltakozások-
kal mit sem törõdtek. A magyar politikai és ka-
tonai vezetõknek mindössze azt sikerült elke-
rülniük, hogy amagyar alakulatokat felhasznál-
ják a varsói felkelés leverésére.� � 1995.
�Bárdossy László miniszterelnök, külügymi-

niszter 1941. június 27-én a következõképpen
közölte a minisztertanács döntését az ország-
gyûlés Képviselõházában: �� a támadások kö-
vetkeztében Magyarország és a Szovjet-Únió
között a hadiállapot beállott.��Amagyar dön-
tést jelentõsen befolyásolta az a következtetés,
amelyet az abban az idõpontban még csak eu-
rópai háború addigi eredményeibõl vontak le;
mégpedig az, hogy az ország egy viszonylag rö-
vid háború résztvevõje lesz, kis veszteségek árán
sikerül lépést tartania a környezõ országokkal
� Romániával, Szlovákiával, Horvátországgal �
és így az eddig elért revíziós eredményeket a
gyõzelem utáni idõszakig megvédenie, s azokat
akár Magyarország elõnyére megváltoztatnia.�
� 1996.
�Az újjászervezõdõ � nevébenmég � honvéd-

LAUDÁCIÓ HELYETT BREVIÁRIUM
� Szakály Sándor 50 éves �

ség nem tartott igényt az egykori tábornokok
szolgálataira. Ebben nem hatott a Szovjetunió
példája, ahol volt cári tisztek és tábornokok tu-
catjait alkalmazták a különbözõ tisztképzõ in-
tézményekben, akadémiákon a két világhábo-
rú között, felhasználva ismereteiket, tapaszta-
lataikat.� � 1996.
�Kádár János nem Szolnokon, hanem a

Szovjetúnió területén alakította meg a Forra-
dalmi- Munkás- Paraszt Kormányát (Kádár,
Apró, Dögei � ahogy a korban nevezték), hogy
százakat hurcoltak el a szovjet fegyveres erõk a
felkelõk és az ártatlan polgári személyek közül
(is) a Szovjetúnióba, hogy a fegyveres beavat-
kozásra készen állt a forgatókönyv, s mentmin-
den a maga útján, �magyar felkérés� nélkül is
stb. �, amitMagyarországon évtizedeken keresz-
tül tagadtak és a �párt hivatalos történetírói
(többnyiremásodvonalbeli újságírók)� a Szabad
Európa Rádió rágalmainak minõsítettek.� �
1996.
�A magyar hadsereg második világháborús

katonai lehetõségei és kényszerhelyzete mind
a trianoni békediktátumra vezethetõk vissza. A
kérdés természetesen az: vajon történhettek
volna-e másként a dolgok, lehetett volna-e az
ország sorsa más, alakulhattak volna-e másként
az egyéni sorsok ? Gondolom erre sokféle vá-
lasz adható, s mindenki más megoldást talált
volna helyénvalónak. Az akkori politikai és ka-
tonai vezetés tagjai a lehetõségek között �válo-
gatva� bizonyára a legjobb megoldást szerették
volna, s ennekmegfelelõen cselekedtek.� � 1998.
�Az 1918- 1920-as évek forradalmai, valamint

ellenforradalma, illetve a trianoni békediktátum
létrehoztak egy új, szellemében azonban aMo-
narchia hadseregéhez kötõdõ magyar haderõt,
amely 1922 januárjában aMagyar Királyi Hon-
védség nevet vette fel, tisztikara azonban a régi
maradt, akárcsak a fegyverzet, melyet �örökölt�
� 2000.
�Több, mint két évtizedes (had)történészi

munkálkodásom eredményeként a voltMagyar
Királyi Honvédség tisztikaráról, a katonai felsõ
vezetésrõl sikerült tárgyszerû � az 1950-es évek-
ben kialakítottól merõben eltérõ ! � képetmeg-
rajzolnom, bemutatva egy letûnt korszak ki-
csiny, de meghatározó erõvel bíró társadalmi
csoportjának társadalmi, politikai, szakmai �vi-
szonyait�.� � 2002.
�Fiatal egyetemi hallgatóként �köteleztemel�

magam az 1919 és 1945 közötti idõszak hadtör-
ténelmével, és hosszú éveken át kutattam levél-
tárakban, könyvtárakban és beszéltem sok száz
egykori katonával � törzs- és fõtisztekkel, tiszt-
helyettesekkel és honvédekkel, tisztesekkel és
munkaszolgálatosokkal �, s mindannyiszor azt
szerettem volna kideríteni: kik voltak, honnan
jöttek, mit akartak?� � 2003.
�Minden esetben a legjobb ismereteim és

meggyõzõdésem szerint írtam, amit írtam, s ma
is úgy gondolom, hogy olyan formában kell az
egykor leírtakat közreadnom, mint hajdanán,
egyaránt vállalva egykori írásaim hibáit és eré-
nyeit.� � 2005.

Összeállította: SZABÓ A. FERENC

AKunsthistorischesMuseum-ban január 8-ig tekint-
hetõ meg Francisco de Goya életmûvének egy jelentõs
része, a hetven festményt, 35 rajzot és a 11 faliszõnyeget
zömében Madridból, a Pradóból kölcsönzte ki a bécsi
múzeum. Az ötven kölcsönzõ között ott van Budapest
is, valamint magánszemélyek: láthatók itt olyan festmé-
nyek, amelyeket közmúzeumban még soha nem mutat-
tak be.
A kiállítás azért is érdekes, mert a Kunsthistorisches

Museumban egyetlen kép sem található Goyatól, mely-
nek egyetlen oka van, hogy Goya a Bourbonok birodal-
mában élt, nem a Habsburgok festõje volt, s a két ural-
kodóház között feszült volt a viszony, valamint Goya kép-
zõmûvészeti felfogása, felvilágosító szándéka korántsem
illett a Habsburgok elképzeléseibe.
A kiállítás során a hétfõi szünnapot betartja a múze-

um, de karácsonykor, szilveszterkor, újévkor nyitva lesz
a kiállítás, s csütörtökönként este 21 óráig várják a láto-
gatókat.
A Bank Austria-Creditanstalt belvárosi kiállítóter-

me, aKunstforum Superstars: Von Warhol bis Madon-
na címmel mutat be egy érdekes kiállítást a XX. század
modern mûvészeitõl akik a film, a zene a divat és a kép-
zõmûvészet világában alkottak, mûködtek. A kiállítá-
son láthatóak többek között Steven Klein, Gavin Turk,
Christian Ludwig Attersee, Elke Krystufek, Inez van
Lamsweerde, Andy Warhol, Michael Blum életével mû-
veivel kapcsolatos anyagok.
Az Albertina a Rudolf von Alt tárlata mellett még

egy kiállítással várja a látogatókat:Város. Élet. Bécs cím-
mel az 1851 és 1914 között készült fotók tekinthetõkmeg.

Nem csak a városról, hanem a fotózás történetébõl is
érdekes képet adva. A kiállítás január 24-ig van nyitva.

Magyarországi kiállítások közül jelentõs Perlrott Csaba
Vilmos halálának ötvenedik évfordulója alkalmából ren-
dezett kiállítás - �Olajfestmények, grafikák 1907�1945�
címmel - mely december 11-ig tekinthetõ meg a Kassák
Múzeumban, Budapest, III. Fõ tér 1. Zichy-kastély.
�Nagybányáról indult el, elsõ mestere Ferenczy Kár-

oly volt, ezután a puritán szellemiség után a racionálisan
vakmerõ, könnyedén formabontó Matisse következett,
Perlrott Csaba az új francia piktúra egész generációjával
haladt tovább az alakulás és kibontakozás útján. A fran-
cia kulturáltság meglátszik mûvein, de a franciák sajá-
tos bája és derûje nélkül. Mindmáig kemény és darabos
egyéniség maradt, színeinek fanyarul nyers ereje, formái-
nak nehézkes esetlegessége félreismerhetetlenül elkülö-
nítik kortársaitól. Sem rajongó magyarázói, sem megbû-
völt követõi nem akadtak, s ma mégis ábrázoló modern
festészetünk egyik úttörõje.� � irta a müvészrõl Kassák
Lajos. A kiállítást Csaplár Ferenc rendezte.
A szentendrei Mûvészet Malomban nyílt október 1-

jén kiállítás ahol a Nagybányai Mûvésztelep munkáit
mutatják be. A tárlatan a Nagybányai Megyei Múzeum
gyûjteményébõl válogattak,- harmincnyolc mûvet - és a
Magyar Nemzeti Galériában található mûvekkel egészí-
tették ki. A válogatásba bekerült közel száz alkotás a
Nagybányai Mûvésztelep 1896-tól kezdõdõ történetét
igyekszik hitelesen bemutatni. A válogatás során fontos

szempont volt, hogy az alapító nemzedék � Hollósy Si-
mon, Ferenczy István, Thorma János � alkotásai nagy
számban legyenek jelen. A kollekciót néhány, két világ-
háború között született alkotás gazdagítja � Aba-Novák
Vilmos, Boldizsár István- Katz Márton- Orbán De-
zsõ- Nagy Oszkár és Krizsán János képek �, majd a
Nagybányai Mûvésztelep 40-es években keletkezett al-
kotások bemutatásával zárul.
Három szinten Nagybánya három korszakát mutatja

be, az alapító mesterektõl kezdve a a harmadik, késõi
korszakig. Bemutatásra kerül Nagybánya román tele-
peseinek, a magyar mûvészettörténetben is megbecsült
Ciupe, Pascu és Pop festõmûvészek egy-egy mûve.
A kiállítás tízévi küszködés után nyílhatott meg, és a

megnyitáshoz egyminiszterelnök-helyettes, egyminiszter,
egy külügyi tanácsadó és egy politikai államtitkár fõvéd-
nöksége és védnöksége kellett. Két ország fél kormánya
ahhoz, hogy az egyiknek a regionális intézménye a másik
regionális intézményétõl mûtárgyakat kölcsönözzön.
Történeti áttörést hozó, páratlanul érdekes kiállítás-

nak ad otthont a szentendrei Mûvészet Malom. Olyan
tárlatnak, melyet - megelõlegezve a bizalmat - a 2005-
ös esztendõ kiemelkedõmûvészeti eseményei között tar-
tanak majd számon.

�Tíz éve tervezett, örökké meghiúsult elképzelés
vált ezúttal valóra. Csalódások zátonyain átverekedve
csak a mindig újrakezdõk szívóssága hozhatott ered-
ményt. Szentendrén vannak ilyen emberek.

Nagybánya-kiállítást, a festõtelep múltjából merített
tárlatot láthattunk az elmúlt idõkben eleget. Ez a szín-
vonalas, reprezentatív bemutató több ennél. Rejtett ér-
tékeket hoz napvilágra, olyan mûveket, melyeket eddig
Magyarországon soha, sehol nem láthattak. A kiállítás
képeinek közel fele része romániai közgyûjteménybõl, a
nagybányai múzeum képtárából került át ide. Ami pe-
dig ennél is több, nem csupán a múzeumi alapkiállítást
bontották meg érte, hanem raktárak rejtekébõl hoztak
elõ igényelt és kért mûveket.

A festõtelep centenáriumán, 1996-ban ez a próbál-
kozás nem járt sikerrel. Mint ahogy akkortájt, a volt Ju-
goszláviából, a Vajdaságból ígért képek sem érkeztek
meg soha. Szándéknyilatkozatok elhangzottak ugyan, de
a tényleges politikai akarat hiányzott hozzá. Az Euró-
pai Unió felé haladó térség és esetünkben a román�
magyar kultúrkapcsolatok szervesebbé válása nyitott
valamivel könnyebb utat az értékek határokon átívelõ
cseréjéhez. Így talán szertefoszlik az a szakmai körök-
ben közszájon forgó paradoxon is, hogy tudniillik
könnyebb a Lourvre-ból képeket elhozni, mint Kolozs-
várról, Marosvásárhelyrõl, Nagybányáról bármit köl-
csönözni...
Most tehát egymás mellett áll, ami valamikor össze-

tartozott. Egy mûvészetelep - Kelet-Európa legjelentõ-
sebb festõkolóniája - ötvenéves mûködésének a helyszí-
nen megõrzõdött értékei és a Magyar Nemzeti Galériá-
ból a kép teljességéért hozzákölcsönzött ismert alkotá-
sok.� - mondta a kiállítás megnyitóján Murádin Jenõ
mûvészettörténész.

ASZALÓS SÁNDOR

Múzeumi ajánló
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Folytatás a 8. oldalon

Tavaly ünnepelte fönnállásának tizedik évfor-
dulóját a Svédországi Magyar Ifjak Társasága.
Mint egykori alapító tagot, elõadás tartására
kértek föl. Ennek kapcsán fogalmazódtak meg
bennem az alábbi gondolatok.
A nyakatekert cím (Választott és vállalt iden-

titástudat) azt a tudatosságot kívánja hangsú-
lyozni, amelyet nélkülözhetetlennek érzek az
idegen kultúrkörben felnövekvõ magyar ifjak
egészséges nemzeti önazonosságának kialakítá-
sához. Ezért nemmondok csupán vállalt identi-
tást, s nem beszélek pusztán identitástudatról.
Sõt, azt sem mondom, hogy ez kialakul. Mint
ahogyan kialakulnak nemi, generációs, világné-
zeti önazonosságjegyeink. Hogy, hogy nem, az
ember �szocializálódik� , s ideális esetben
huszonévei elejére-közepére tudni fogja, hol a
helye a világban. Saját kultúrkörben nemzeti
identitástudatunkat is valahogy így sajátítjuk el,
észrevétlenül, természetesen, s ezért ezt a �spon-
tán� jelzõvel látják el a szakemberek. (Ki ne em-
lékezne nagyapja összeráncolt szemöldökére:
�Magyar ember, mikor eszik, nem beszél!�) Ez-
zel a spontánnaknevezett identitástudattal állít-
ja szembe Csepeli György szociológus az ideolo-
gikus identitást, amelymár ismeretek és gondol-
kodási modellek rendszere. (Melyik erdélyi ma-
gyar nemhallottmég a dáko-román elméletrõl?)
Amit én címként írtam, s idegen nyelvi kör-

nyezetben élõ magyar szülõk gyermeknevelõ
programjaként látni szeretnék, az egy harma-
dik variáns. Azt mi, felnõttek, kialakítjuk. Tá-
vol áll minden ideologikus sallangtól, de tuda-
tos, elannyira, hogy bármily természetes, spon-
tánnak nem nevezhetõ. Ezt neveztem én a cím-
ben választott és vállalt identitástudatnak.
Kezdjük ott, hogy tisztázzuk magunkban: mi

is az a nemzeti identitás?
A már említett Csepeli György nevû szocio-

lógus szerint � a magyar kategória a társadalmi
valóság kezeléséhez nélkülözhetetlenül szüksé-
ges leegyszerûsítés eszköze, az ön- és társmegha-
tározás kulcsfontosságú támpontja.�(forrás: vi-
lágháló) Funkciója : az egyén képes legyen el-
helyezni magát az ismerõsség és az idegenség di-
menziója mentén. Bayer Zsolt közíró szerint a
legtágabb kapcsolatrendszer, amellyel mi, kis in-
dividuumok, még azonosulni tudunk. (forrás:
B.Zs. göteborgi elõadása 2004 tavaszán)Anem-
zeti azonosság megélésérõl még azt is megjegy-
zik a szakemberek, hogy roppant nagy, pozitív
érzelmi töltettel bír: ismerõs vagyok, tartozom
valahová. (Gondoljunk csak Szilágyi Domokos
szép verssorára:�...az egymásrautaltság legmaga-
sabb fokon szervezett formája a szeretet...�) A sa-
ját nemzeti identitás - állítják még a kutatók -
egyszerre alakul ki azzal a képpel, amelyet más
népekrõl alkotunk magunknak.
Kell-e egyáltalánnemzeti önazonossága legyen

bárki emberfiának? .� A gyermek egy bizonyos
életkorban � rendszerint hatéves kora táján �fel-
fedezi hovatartozását, lakóhelyét, országát, s ki-
alakul benne a patriotizmus érzése.�- ezt az axi-
óma szerû mondatot Adamikné Jászó Anna írja
Gyermekirodalom és nemzeti azonosságtudat
címû tanulmányában. (Forrás: világháló.) Ami
neki egyértelmû, az másoknak vitatható. Õket
hívja a szaknyelv nemzetszkeptikusoknak.
�Igazuk van-e a nemzetszkeptikusoknak, mi-

Rudolf von Alt: A bécsi Wipplingerstrasse
a régi városházzal 1883

Választott és vállalt identitás
kor azt hangoztatják, hogy nemzeti hovatarto-
zás nélkül is van élet, s az Egyesült Államokat
hozzák föl példának?� - olvasom Hunyady
György érdekes tanulmányában. (A nemzetek
jelleme és nemzeti sztereotípiák) Az Államok-
ban, �mondják- a kultúrnemzet fogalmát fölvál-
totta az állampolgár-nemzet, amelyminden nem-
zettípus közül a legkevésbémisztifikálja az egy-
másrautaltság okát, mértékét, természetét. Csu-
pán anyagi érdekre alapozva megteremtõdött
óriási, más-más kultúrájú tömegek békés egy-
más mellett élése, ún. állampolgár nemzetté
tömörülése. Csakhogy- írja Hunyady György-
Amerika népe nemzet a javából. Választottak
maguknak nyelvet, s máramegszületett az ame-
rikai életstílus: a gyorsbüfé, a végeláthatatlan
autópálya, a jazz és a country-zene és az ajkak-
ról le nem hervadó mosoly. Az állampolgár-
nemzet tagjainak sokasága elõkertjében nem-
zeti lobogót húz föl, és az iskola American
Studies címen aprólékos mûgonddal biztosítja
a gyerekek jártasságát az alapító atyák élettör-
ténetében, s a nemzeti büszkeség olyan ékessé-
geiben, mint a partraszállás a fasiszta Itáliában.
Azaz: az a spontán nemzeti identitás legalább
akkora érzelmi töltettel bír, mint bármely más
nemzet esetében.
Aki hazát cserél, szívet is cseréljen! - tartja a

népi bölcsesség. Tegyük föl, hogy készek va-
gyunk szívet, nyelvet, életstílust, kultúrát cserél-
ni, hisz �nem azért jöttünk Svédországba, hogy
magyarok maradjunk� (Egy ismerõst idézek, s
le a kalappal az õszintesége elõtt.) De lehet-e
egyik napról a másikra úgy nemzeti identitást
cserélni, hogy a lélek ne sérüljön? Csepeli
György külön foglalkozik a migráció kérdésé-
vel Identitás és akkulturáció címû tanulmányá-
ban. A migráció, írja, elsõsorban a taszítás mi-
att következik be. (Elégedetlenség az otthagyott
társadalommal.) Csakhogy, folytatja a szocio-
lógus, a taszítás önmagában nem elég, kell len-
nie egy vonzásnak is, egy olyan vonzódásnak,
amelyet a migráns az új élettere iránt érez. A
Csepeli által vizsgált személyekmindegyike eu-
fórikusan élte meg a migráció tényét. A kísérõ
disszonanciák (elégedetlenségek) alól azonban
senki nem vonhatta ki magát. Különösen érde-
kesnek találom a következõ megfigyelését: A
migráció nem feltétlenül tekinthetõmegfelelõ iden-
titásfunkciónak.Minél gördülékenyebbenmegy az
új mindennapokba való beilleszkedés, annál kín-
zóbban vetõdik fel a kérdés: �Ki vagyok én, ha
nem az vagyok többé, aki voltam?� Az embernek
meghasonlottan kell elfogadnia önmagát.
Gyógyír-e a gondra napjaink igen divatos

szlogenje, a multikulturalizmus?Ha a nemzeti
identitástudatot, mint keresõszót üti be az em-
ber a hálón, akkor a találatok 90 százalékban
errõl a talányos, hogy úgy mondjam, eszperan-
tó identitásról szólnak. Egy sereg egyéb foga-
lom is társul hozzá. Vanmultikulturális házaso-
dási modell, multikulturális drámajáték,
multikulturális szórakozónegyed, sõt, létezik a
Józsefvárosi Nõk Multikulturális Egylete is.
Nem tudom, a józsefvárosi nõkmiként élikmeg
multikulturalitásukat, de 10 éves tanítványomon
sokat nem segít a dolog. Albán szülõk gyerme-
ke. Bergsjöben (Göteborg gettó-szerû külváro-
sa) élte le eddigi kis életét. Úgy definiálja ma-

gát, mint �l�tsats-alban� (látszat-albán), aztán
elbizonytalanodik, s kijavítja �nästan-svensk�
(majdnem svéd)-re. Rossz nézni a kétségbeesést
az arcán. Megjegyzem, nem én kérdeztem rá,
hanem az iskola svéd rektora.
Várhat-e a sok kultúrájú Svédországra az

Egyesült Államok sorsa? Elmondhatja-e majd
magáról kis albán tanítványom leszármazottja,
a többi állampolgárral egyetemben (lásd pl.
ljungbyi székelyek), hogy, márpedig õ egy
multikulturális skandináv? Lehetséges. De ne
feledjük: Svédországbanmégiscsak van egy svéd
kultúrnemzet, amely nemugyanolyan feltételek-
kel indítja útra ifjait, mint a Bergsjöbe szakadt
albánok. S az sem biztos, hogy az amerikai utat
kívánatosnak tartanák.
Mit tehetünk hát, hogy utódaink kiegyensú-

lyozott, harmonikus egyéniségekké váljanak?
Hogy nemzeti identitástudatuk egészséges ma-
radjon? Sokat. Szerencsére nem vagyunk úttö-
rõk a migrációban, s ha szétnézünk magunk kö-
rül, láthatjuk a jó példákat. Találkozunk sok igé-
nyes emberrel, akik okosan, nagy tudással épít-
getik gyermekeikben a kulturális kapaszkodókat.
Elõadásomban beszéltem vegyes házasságok-

ról, ahol kölcsönösen beszélik egymás nyelvét,
az arany középutat követõ névadásról, attól a
tükörrõl, amelyet más kultúrák tartanak elénk,
s amelyet nem kell szégyellenünk. Itt erre - hely
hiányában - nem térek ki. Hangsúlyoznám vi-
szont az olvasás, az irodalom szerepét.
Olvassunk gyermekeinknekmagyarul!Tévé-

zés helyett inkább mesével altassuk el az
emberizinket. Vigyázzunk, mit vásárolunk meg
az óriási gyermekirodalom-kínálatból. Nyelvi-
leg-stilisztikailag mércét nem ismerõ mûvek
tömkelege jelenik meg ma Magyarországon.
Hagyatkozzunk a mindenkori tiszta forrásra, a
népmesére, s olyan becsületes, a mesterségüket
értõ szerzõkre,mint BenedekElek, Janikovszky
Éva, Veress Zoltán, Csukás István, Lázár Er-
vin. Örömmel láttam jeles svéd szerzõk gyer-
mekregényeit kitûnõmagyar fordításban az áru-
házak könyvespolcain. Juharfalvi Emillel, Ha-
risnyás Pipivel, Nils Holgerssonnal, amúmikkal
stb. magyarul is ismeretséget köthetnek a gye-
rekek. Hát kérem a szülõket, olvassanak jó svéd
gyermekirodalmat kicsinyeiknek, magyarul! Az
iskolai munkát is megkönnyítené, ahol - egyelõ-
re még - kötelezõ tananyag.
Hitem szerint a legegészségesebb nemzeti

identitástudatot úgy nevelhetjük az ifjakba, ha
magyarságukat nem idegenségként élik meg
ebben a másfajta nyelvi kultúrában. Ne a kü-
lönbözõségeket hangsúlyozzuk,mikor a két nép-
rõl szót ejtünk, hanem keressük a metszéspon-
tokat. Vannak bõven. Ha csupán ennyit mon-
dok: keresztény, európai, kisnemzet, éppúgy
gondolhat a hallgatóság amagyarra,mint a svéd-
re. S ez, az egyéb lehetõségeket tekintve, nagy
dolog. Milyen csodálatos lenne, ha ifjaink úgy
tanulnának svéd történelmet, irodalmat, nép-
rajzot stb., hogy azt állandóan párhuzamba állí-
tanák azok magyar megfelelõivel. Ott van pl. a
svéd király, Gustav Vasa. Az õ kapcsán több-
ször is fölidézhetõ lenne saját történelmünk:
Mátyás királyunk, akinek élete olykor kísérteti-
esen ugyanolyan fordulatokat vett, mint a svéd
uralkodóé, Bethlen Gábor, akivel Vasa sógor-

ságban volt, a reformáció s arról a vallásszabad-
ság, amellyel Erdély jeleskedett, s egyedülálló
volt a maga korában. Vagy megemlékezhetünk
éppen a tokaji borokról is, hisz azzal volt tele a
svéd udvari pince! A �Haza a magasban� címû
nemzetismereti tankönyv értékét egy percig sem
vitatom, de hiszem és vallom, nekünk ide egy
ilyen, komplexebb is kellene. És, nyilván, ilyen
irányú anyanyelvi-oktató képzés.
Korántsem utolsó sorban: ha nincs idõnk

mesére vagy Mátyás király életének taglalásá-
ra, olvassunk el egy verset. Rövidségével, érzel-
mi telítettségével, zeneiségével pillanatok alatt
részévé tud válni egy kialakulóban lévõ világ-
képnek. S minthogy most a nemzeti identitás-
tudat a téma: nem biztos, hogy hazafias verse-
ken nevelõdnek a �jómagyarok�. Ne amagyart,
hanem az embert tápláljuk, az emberi lelket és
szellemet elsõsorban benne! (emlékezzünk Ta-
másira: � Aki embernek hitvány, az magyarnak al-
kalmatlan.�) Egészséges lelkû és szellemû gyer-
mekünk aztán nyilván �koherens� személyiség is
lesz, aki tudni fogja, hol a helye a világban.
Olvassuk el neki pl. Kányádi Sándor szép ver-

sét, a Hallgat az erdõ kezdetût. Adjunk lehetõ-
séget, hogy megtalálja magában szarvasok és
ordasok hatalmas csöndû erdejét, ahol kujto-
rog és kajtat, nyüszít és prüszköl a farkas, ahol
szimatol, szaglász, csendben kérõdzik a szarvas.
(Hol hallaná egyébként egy svédországi magyar
gyermek ezeket az igéket?) Ahol a ragadozó
támad, hisz remegõ horpasza nem engedi a bé-
kés együttélés és az esztétika törvényeivel tö-
rõdni. Szerencsére a világ több, mint éhségér-
zettel kínzó ordasbendõ. �Zúzmara, porhó / por-
zik a fákról, / menti a szarvast / csillogó fátyol.�
Visszaáll a rend, a béke, s a gyermek nem csak
pár szóval lett gazdagabb. Lehet, hogy ráérez
az élet küzdés és bízva bízás voltára. Lehet, hogy
felnõtt lelke erdejében is ott porzikmajd az élet-
mentõ, reményt adó porhó. És végül lehet, hogy
magyarul szólal meg benne a csend.
Magyarnak senki sem születik.Magyar az, akit

(így vagy úgy) azzá nevelnek.Önazonosmagyar
ember az, aki kiegyensúlyozottnak, harmonikus-
nak érezheti magát nemzeti hovatartozásában
is. Napról napra építgeti - tudatosan! - önma-
gát, s olykor el-elidõz, a maga magyarul hallga-
tó belsõ erdejében. KOVÁSZNAY ENIKÕ

Az ausztriai magyar népcsoport többek között ab-
ban is különbözik amásik öt elismert népcsoporttól,
hogyazelhallgatás, titkolózáshelyett ismételtenazon
kiváncsiságát juttatja kifjezésre, hogy érdekli, tulaj-
donképpen hány magyar is él Ausztriában.
Mind a szlovének, mind a horvátok egyrészt az

1976-osnépcsoporttörvényreutalva folyton tiltakoz-
nak, vagy legalábbis nemtetszésüket nyilvánítják ki,
ha rákérdeznek létszámukra,másrészt ezenmagatar-
tásukat a hitleri idõk fajpolitikájával indokolják.
Természetesen valamennyien szeretnének gyara-

podni, emelkedõ létszámokra hivatkozni, ellenben a
népszámlálások, így a 2001. évi legutóbbi is 5-10%-
os fogyásról tanúskodik, ami alsó határon a burgen-
landi magyarokra is vonatkozik. A magyarok létszá-
ma ennek ellenére emelkedõ irányzatot mutat, ami
végsõfokon a folyamatos bevándorlásnak és honosí-
tásoknakköszönhetõ. Ennekellenére sokanváltozat-
lanul úgy vélik, hogy a környezetben beszélt nyelv
alapján kimutatott negyvenezres határ túlságosan
alacsony. Volt, aki 60.000-re becsülte az Ausztriában
élõ magyarokat, de akadt, aki ennek kétszeresére is
merészkedett.
Szinte izlés dolgánakminõsíthetõ, ellenbenhapo-

zitív eredmények tudhatók meg, akkor hajlamosak
vagyunk komolyan venni a megállapított számokat.
Legutóbb a Linz-i IMAS közvéleménykutató intézet
végzett felméréseket az Ausztriában beszélt idegen

nyelvekrõl, amimeghökkentõ adatokra engedkövet-
keztetni. Amíg egyik oldalon az tudható meg, hogy
az osztrákok 41%-a egyetlen idegen nyelvet sem be-
szél, a másikon meglepõ, hogy a magyarul beszélõk
aránya 1990ótamegkétszerezõdött, azaz 1%-ról 2%-
ra emelkedett. Elméletileg ez annyit jelent, hogy� ter-
mészetesena teljes lakosság59%-át vévealapul�köz-
tük kereshetõ a magyarul is beszélõk 2%-a, ami
95.789 személynek felelmeg. Amennyiben ez a betá-
jolás helyes, akkor az ausztriai magyarok létszáma
jóval több mint a 2001-ben számlált 40.583.
Mivel ritkaság számbamegy, hogy valaki külön el-

sajátítsa a magyar nyelvet, feltételezhetõ, hogy az
említett létszám legnagyobb többségeegybenmagyar
származású is. Következtetésként tehát � legalábbis
az idézett felmérés szerint � 90.000-ben adhatómeg
az Ausztriában élõmagyarok száma.
Szép és biztató adat, amire hivatkozni is lehet,mi-

után a jövõben a felekezetekhez hasonlóan a kör-
nyezetben beszélt nyelvekre sem kérdeznek rá. A
legtöbb egyesület persze nem sokat tud elkezdeni
ennyi magyarral, pedig követelmény lenne, a leg-
feljebb 8-10% helyett jóval nagyobb arányban kö-
zösségi, szervezett keretekbe vonni a magyarok tí-
zezreit. Szinte lehetetlen feladat, de nem árt, ha az
egyesületek a jövõben legalább ilyen arányokban tá-
jékozódnak és terveznek.

-de-

Hányan is vagyunk, mi, ausztriai magyarok?
November 18-án tartotta emlékmûsorát a

Vajdasági MagyarMûvelõdési Szövetség abból
az alkalomból, hogy hatvan évvel korábban ala-
kultmeg az elõdjének tekintett, kurta életûVaj-
daságiMagyar Kultúrszövetség. Ezt megelõzõ-
en azonban alakult egy sokkal tömegesebb, igazi
magyar mûvelõdési szervezet, a Délvidéki Ma-
gyar Közmûvelõdési Szövetség. A jubileumi
mûsorban Felszólalt Matuska Márton és arról
beszélt, mi lett ennek a fontos intézmény veze-
tõinek a sorsa.
A DMKSZ Újvidéken alakult, a Polgári Ka-

szinó otthonában, mintegy kétszáz küldött je-
lenlétében 1940 novemberének végén. A mû-
velõdési szervezetek száz tagra delegálhattak
egy képviselõt. A szervezetbe néhány hónap
alatt beiratkozott szinte az egész délvidéki ma-
gyarság. Alig négy év elteltével sokukat pusz-
tán azért végezték ki Tito felszabadító katonái,
mert egyszerû tagjai, vagy ne adj Isten, vezetõ-
ségi tagjai lettek a szervezetnek.
Az alakuló közgyûlés szereplõinek adatai is

sok mindenrõl árulkodnak. Az emlékmûsort
megnyitó Tolvay Jánosról ma már semmit sem
tudunk. Az alapszabály tervezetét dr. Lengyel
Ferenc belgrádi ügyvéd készítette el. A vezetõ-
ség tagjai között ott volt dr. Víg Ágoston,
temerini születésû zentai orvos, Vince Mihály

Emlékeztetõ a délvidéki magyarság szellemi vezetõinek sorsára
maradéki kisgazda, dr. SzirmayKároly verbászi
cukorgyári hivatalnok, író, Tamaskó József
gombosiméhész feltaláló, aMéhészetünk szak-
folyóirat szerkesztõje és kiadója, Ágoston Sán-
dor református püspök, dr. Dudás Tibor zág-
rábi orvos, Herresbacher Dénes pápai prelá-
tus, szajáni plébános, Dániel Pál óléci földbir-
tokos�
A csúcsvezetõség szinte kivétel nélkül éle-

tével fizetett szerepéért. Az elnökké választott
Krámer Gyula elévülhetetlen érdemeket szer-
zett az 1940 januárjában történt újvidéki, ka-
tasztrofális árvíz következményeinek elhárítá-
sában, amikor a Telep városrész teljesen rom-
ba dõlt. Õ volt az, aki az újjáépítést sikeresen
megszervezte. Titóék halálra ítélték és kivé-
gezték.
Ugyanez lett a sorsa a vezetõségi tagok közé

választott dr. Deák Leó zombori ügyvédnek. Õ
volt egyike azon magyar vezetõinknek, akik a
Népszövetséget beadványaikkal ostromolták,
hogy javítsanak a királyi Jugoszlávia magyarsá-
gának jogfosztottságán. SzinténkivégeztékNagy
Gyõzõt. Az õ érdeme, hogy az újvidéki magyar-
ságnak tetemes ingatlan vagyona lett, hiszen
okos befektetéssel kiépítette az egészTemplom-
udvart,magyar otthont és bérházakat építtetvén.
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A vezetõk között ott találjuk Gachal János
torontálvásárhelyi református esperest, több
színmû és dal szövegének szerzõjét, többek kö-
zött aMegfordítom kocsim rúdját címû dal szö-
vege is az övé. 1942-ben püspökké választot-
ták. 1944-ben agyonverték.
Bogner József torontáltordai születésû sza-

badkai magyar vezetõt, az ifjúság nemes okta-
tóját szintén kivégezték, akárcsak a horgosi
földbirtokost, Reöck Andort. Ez lett a sorsa az
újvidéki tehetséges és neves lapszerkesztõnek,
Andrée Dezsõnek is, akit valószínûleg szintén
agyonvertek. Amártírok listájának azonban ez
csak egy része, emlékeztetett Matuska. Sokkal
hosszabb azon vezetõségi tagoknak a névsora,
akik be lettek börtönözve vagy örök idõkre ki
lettek tiltva a vidékrõl. Ezek közül csupán ket-
tõt említett az emlékeztetõ beszédében felszó-
laló. Két temerinit. Mind a kettõ meghatározó
szerepet játszott a falu válságos életében. Az
egyik Sztuchlik Lajos, aki a két háború közötti
idõben irányította Temerin magyarságának
egész szellemi életét, a másik pedig Vondra
Gyula, aki a háborút követõ sanyarú két évti-
zedben lelki és szellemi vezetõ volt egyaránt.
Elõbbi soha sem térhetett haza, vagyonát elko-
bozták. Az utóbbit több év börtönnel sújtották.

MATUSKA MÁRTON

KÖZÖTTÜNK ÉLNEK
Dr. Kovács Izabella

Nemrég mutatták be Bécsben a világ elsö nyolc
nyelvû könyvét. Szerzõje dr. Kovács C.L. Izabella,
magyar származású tanár és kultúrtörténész, aki
közel 14 éve él Japánban. Tanított a Dokkyo-, a
Sophia- és a Tsukuba Egyetemen. A Tokióban ki-
adott német nyelvkönyvét 64 japán egyetemenhasz-
nálják. A Calgaryban megjelent négykötetes
EncyclopaediaHungarica japán részének is õ a szer-
zõje. Tusfestészetet is tanult, mûveit az Országos
Japán Tusfestõ Kiállításon kitüntették. Számtalan
kiállítást, kultúrfesztivált, jótékonysági hangver-
senyt szervezett országszerte. A most megjelent
Japán Csipkerózsika rejtett kincsei címû szép kivi-
telezésû könyve, melynek borítóját bátyja, Kovács
Gerzson grafikus készítette, angolul, németül, fran-
ciául, spanyolul, kínaiul, koreaiul és magyarul
mutatja be rendkívül olvasmányos formában Japán
kultúrtörténeti érdekességeit.

A világ elsõ nyolc nyelvû könyvének a megírá-
sa nemcsak nagy szakavatottságot és komoly ku-
tatómunkát igényel, de szerteágazó szerkesztési
és lektorálásimunka is állmögötte!Hogyan jutott
erre az ötletre?
Az elõkészületek során számtalanszor hallottam,

hogy egy kultúrtörténeti munka nyolc nyelven, sa-
ját illusztrációkkal diszítvemegvalósíthatatlan. Egy
maroknyi jóbarát és magántámogató idealizmusá-
nakköszönhetekmindent, akikhittekbennem.Ren-
dületlenkitartással és lelkesedéssel segítette amun-
kámat egy kicsiny, de nagytudású �szaktanácsadói
nyelvtudós testület� is, és ahol hiányosság mutat-
kozott, ott magam álltam a vártára: megírtam há-
romnyelven a kéziratot, magam végeztem a számí-
tógépes tördelést nyolc nyelven, hat nyelven én irá-
nyítottam a kéziratom tartalmi egyeztetését és
megbírkóztam jónéhány váratlan problémával is,
ami egy ilyen könyv megjelentetése során óhatat-
lanul felmerül.
Egyébként volt már némi gyakorlatom, hiszen

2001-ben én írtama világ elsõ öt nyelvü könyvét is.
Mirõl szólt ez a könyv?
Japán regionális kultúrájáról. Öt Tokió környéki

megye kultúrtörténeti érdekességeit gyûjtöttem
össze. Nagy siker volt. Az osztrák követségen mu-
tatták be háromszáz érdeklõdõ elõtt. A könyv szin-
te egy év alatt elkelt. A 2002-es labdarúgó világbaj-
nokságon a világ minden tájáról összesereglett új-
ságírók az én könyvemet kapták ajándékba a japán
államtól. 500 példányt pedig az iskolák könyvtárai
vásároltakmeg.Mindez kisebbkultúrtörténeti föld-
rengést idézett elõ Japánban, ahol csodálkozva vet-
ték tudomásul, hogy egy figyelmes külföldimennyi
szépet és érdekeset fedez fel náluk.
Magyarországon született, 1956-ban kisgyer-

mekkéntkerültAusztriába, egyetemi tanulmánya-
it nyelv és történelem szakonBécsben végezte. Mi
keltette fel az érdeklõdését éppen Japán iránt?
Négy testvéremmel Innsbruckban nõttem fel,

ahol édesanyám zenetanárnõ volt. A Távol-Kelet
iránti érdeklõdés családi örökség. Anyai ágon roko-
nomXántus János. Õvolt az elsõmagyar kutató, aki
1869-ben azOsztrák-Magyar Kelet-Ázsiai Expedició
tagjaként Japánban járt. 390 új állat- és növénytani
fajt fedezett fel. Két másik nagybátyám is hatással
volt rám:Rúzsás Lajos történész barátkoztatottmeg
a klasszikus nyelvekkel, apai ági indológus nagybá-
tyám pedig tucatnyi indiai nyelvet ismert és szen-

vedélyes nyelvtudósként foglalkozott a japán, a kí-
nai, a mongol és a tibeti nyelvekkel. Csodáltam õt.
A �Vándor� címû tusfestményemet,mellyel a nyolc-
nyelvûkönyvemzárul, azõemléküknekajánlottam.
Azegyetemelvégzéseután,hogyansikerült,akkor

még japánnyelvtudás híján, kikerülnie Japánba?
Még egyetemistaként meglátogattam egy japa-

nológus barátnõmet Tokióban. Mintha haza érkez-
tem volna! Elkezdtem japánul tanulni, és a diplo-
mám megvédése után megpályáztam egy japán
egyetemi oktatói állást. Német nyelvet tanítottam
és tanultam, tanultam, tanultam!
Annak idejénmég kevés európai beszélt japánul.

Emlékszem, különösen vidéken milyen feltûnést
keltettem a szõke hajammal. Amunkámmellett ku-
tatásokat is végeztem, bejártam Japánt. Nincs olyan
helység a könyvemben, ahol nem jártam személye-
sen. Ösztöndíjat kaptam, támogatókat kerestem,
majdhozzáláttamkönyveimmegírásához.Azelmúlt
két évben nem tanítottam �csak� könyvet írtam.
Milyen az élete Japánban?
Tokióban van egy kis lakásom, és sok kedves se-

gítõkész barátom. Az európaiakat különben is szí-
vesen látják. Autóm nincs, de nem is kell, hiszen
földalattival minden hamar elérhetõ. A tolongást,
a sok embert perszemindig újrameg kell szoknom,
de a kriminalitás minimális. Évente kétszer jövök
vissza pár hétre Ausztriába. Most Japánban is gazda-
sági krízis van, sok a munkanélküli, és a hagyomá-
nyosan szoros kapcsolat a dolgozók és a cégek kö-
zött felbomlóban van. Az élet egy kicsit katonás eu-
rópai szemmel, a csoportos aktivitások nagyon fon-
tosak. Például tanítás elõtt az egyenruhásdiákokkö-
zösen énekelnek. Ott is kevés gyerek születik és az
oktatási költségek igen magasak. Az élet Japánban
különben is közismerten drága. Igaz, japán ismerõ-
seimmeg Bécsre, Ausztriára panaszkodnak, hogy az
EU belépés óta milyen borsosak az árak.
Kedveli a japán konyhát?
Igen, ízletes és egészséges.Mivel a japánokévszá-

zadokig nagyon szegények voltak, hihetetlen, hogy
mimindent felhasználnak a fõzéshez, különösenvi-
déken. A városokbanpersze teljesennemzetközi az
élet, mindenféle étteremfajta megtalálható. Tokió-
ban magyar étterem is van, egy fényképész honfi-
társunk felesége nyitotta és most már a harmadik
generációban mûködik.
KapcsolatbanvanJapánbanmagyarkutatókkal?
Nem, de a rendezvényeimre, a könyvbemuta-

tóimra mindig eljönnek az ottani magyar követség
képviselõi is.
Vannak a most megjelent könyvének, a Japán

Csipkerózsika rejtett kincseinekmagyar vonatko-
zásai is ?
Azon túl, hogy a nyolc nyelv egyike magyar, ír-

tam például Xántus János életmûvérõl, aztán
Beregszászy Lajos zongorakészítõrõl is. A békési
kántortanító fia alapítottaMagyarország elsõ és leg-
nagyobb zongoragyárát. Számos kiállításon vett
részt és a neve éppolyan ismert volt, mint Bösen-
dorferé. Liszt Ferenc is vásárolt tõle zongorát. Ér-
dekes a pozsonyi származású és 1846-ban híttérí-
tõkéntOkinawában letelepedett BettelheimBernát
János története is. Japán annak idejénmég elzárkó-
zott a világtól. Bettelheiméket is állandóan megfi-
gyelés alatt tartották. Hittérítõként nem is ért el so-
kat, viszont elismert orvos és bibliafordító volt, aki-
nek Japán nyításában a világ felé is szerepe volt.
Könyve többi témája is lebilincselõ. Megismer-

hetjük például a Honda, a Toyota, a Suzuki autó-
gyárak, a Yamaha hangszergyár történetét, a ja-
pán festõk Barbizonját!
Sok érdekes történetet elevenítek fel. Graf Zep-

pelin1929-es földkörüli útja és leszállása aKaszumi-
gaura tónál például valóságosZeppelin-lázat váltott
ki Japánban. Vagy tudja-e valaki, hogy Beethoven
IX. szimfóniájának hagyományos évzáró szerepe
van odaát. Az �Öröm ódá�-t több százezer lelkes ze-
nekedvelõ énekli Hokkaidótól Okinawáig, pedig
elõször Japánban csak 1918-ban egy hadifogolytá-
borban csendült fel. Aztán ki ismeri a spanyol sza-
murájok történetét?
A napokban repül megint vissza Tokióba. Min

dolgozik most?
Sokféle tervem van. A legfontosabb, hogy támo-

gatókat keressek könyvem európai kiadásához. A
japán kiadás már elkelt, bevételének egy részét jó-
tékonysági célra fordítom. Az emberekkel való tö-
rõdés, a segítés mindig is fontos volt nekem. Szere-
temmegosztani az örömömet másokkal is. A bécsi
bemutatón a tombola bevételét csángó gyerekek
ausztriai nyaraltatására fordítjuk. Aztán szeretném
Magyarországon is megjelentetni a �Csipke-
rózsiká�-t. Mindez persze nem könnyû dolog és
sok-sok utánjárással jár, de vastagnyakú, kemény-
akaratú kálvinista õsöktõl származom és rendület-
lenül hiszem, hogy kitartó és alapos munkával
segítõtársakra is akadok�

FERENCZY KLÁRA

Emlékeztetõ a délvidéki magyarság...
Folytatás a 7. oldalról

garológusoknak és irodalomtanároknak, törté-
nészeknek, íróknak és költõknek, zenészeknek,
néprajzosoknak, néptáncosoknak, színmûvé-
szeknek, könyvkiadóknak, lelkészeknek, ifjúsá-
gi vezetõknek is.
A kilencvenes évek óta szuverén demokrati-

kus jogállamokat fejlesztõ társadalmakban élõ
magyarság és a különbözõ életterületek, szak-
mák számára különösen létfontosságú nemzet-
közimagyar-magyar kommunikációnak, együtt-
mûködésnek a jogát, a lehetõségét, esetenként
már a kereteit, az aktív mûködését is.
Így az Anyanyelvi Konferencia kényszerû hi-

ánypótló szerepe megszûnik, ezentúl arra össz-
pontosíthatja a tevékenységét, amit egyéb szak-
mák nem, vagy csak részben idõnként, vagy érin-
tõlegesen mûvelnek.
Ez a szakterület a magyar nyelv és kultúra

megtartása, használata ésmûvelése nemmagyar
többségû környezetben, társadalomban és ezen
belül is: a magyar mint részben vagy teljesen
idegen, vagy második nyelv és kultúra oktatása,
mûvelése gyermekeknek és fiataloknak.
Sokáig elhanyagolt, sõt a diktatúrák által hol

tiltott, hol kevésbé tûrt téma volt az 1980-as éve-
kig a Magyarországon kívül élõ magyarok két-
nyelvûsége, két kultúrájúsága, még e területek
szaktudományai számára is. Balázs Géza nyel-
vész így ír errõl (Nyelvünk és kultúránk, 2004/
6.85-86. oldal): �A magyarországi kétnyelvûségi
kutatások csak az 1990-es években indultak el.
De ma sem állíthatnánk, hogy a kétnyelvûség és a
nyelvi kultúra kapcsolatában minden részletet si-
került volna megnyugtatóan tisztázni. A kétnyel-
vûségnek ugyanis sokféle típusa van, s ezekre kü-
lön pedagógiai és nyelvmûvelést kellene kidolgoz-
ni. Egyre több kérdés vetõdik fel a kétnyelvû csa-
ládokban a gyermekek anyanyelvi nevelését ille-
tõen. A kétnyelvûség és az oktatás kapcsolatáról
nagyon sokat írtak, de az egyes kísérletek ellent-
mondásosak, nehéz eligazodni közöttük�.
Lanstyák István szlovákiai magyar nyelvész a

magyar szociolingvisztika számára úttörõ jelen-
tõségû tanulmányokat, írásokat adott közre akét-
nyelvû oktatás tárgykörében az elmúltmásfél év-
tizedben. (Lásd pl. Nyelvünkben otthon c. köny-
vét, Nap Kiadó, Dunaszerdahely, 1998, amely-

nek lektora és elõszóírója Szépe György, a Pécsi
Egyetem emeritusz nyelvész professzora).
Ez a szakterület egyre fontosabb az õshonos

számára, különösen, ha azokat az adatokat is
figyelembe vesszük, amelyek aMagyarországon
kívül élõmagyarság népességcsökkenését, szór-
ványosodását, asszimilációját mutatják.
Czine Mihály - ugyancsak a nyíregyházi Taní-

tóképzõ alumnusza -, aki nemcsak tudós iroda-
lomtörténész, hanem Anyanyelvi Konferenci-
ánk 1970 óta hûséges részvevõje, támogatója,
és a magyar szigetvilág peregrinus prófétája is
volt, sosem mulasztotta el Adyt idézni: �A ma-
gyarság szükség és érték az emberiség és az embe-
riség csillagokhoz vezetõ útja számára�.
Anyanyelvi Konferenciánk jelenlegi elnöke

Pomogáts Béla, akit ez évbenPéntek János társel-
nökünkkel együtt Pro Renovanda Cultura
Hungariae díjjal tüntettek ki - ezt mondta 1992-
es esztergomi konferenciánkon a magyar nem-
zeti integrációról: �AzAnyanyelvi Konferenciának
az az egyik lehetõsége és feladata, hogy kidolgozza,
felkutassa és érvényesítse azokat az eszközöket, azo-
kat amódszereket, amelyek az egyetemes össznem-
zeti magyar integrációt létrehozhatják�.
Öt évvel ezelõtt, 2000. augusztus 11-én Sütõ

András ezt mondta Marosvásárhelyen, a IX.
anyanyelvi Konferenciánkmegnyitóján: �Anem-
zet jövõjéhez kívánunk hozzászólni. Ez a felelõs-
ségünk�.
A nemzet megmaradása nemcsak demográ-

fiai fennmaradásától, hanem nyelve és kultúrá-
jamegmaradásától, nemzettudatamegmaradá-
sától, bárhol élõ közösségei szolidaritásának,
egymást támogató képességének és készségének
megmaradásától is függ.
Anyanyelvi Konferenciánk a jövõben sem te-

het kevesebbet, mint azt, hogy minden rendel-
kezésre álló eszközzel, szakszerû minõség
igénnyel, hûséges szolgálattal törekszik arra,
hogy támogassa, buzdítsa ennek a szükséges
értéknek amegmaradását, felelõsségteljesmeg-
tartását, mûvelését a Magyarországon kívül élõ
jövõ magyar nemzedékek számra, és hogy elõ-
segítse magyar nemzetünk külön élõ részeinek
az együttmûködését, integrációját, egyesülését
abban a világban, ami immár globális hazánk.

NAGY KÁROLY

MAGYARORSZÁGON IS
MEGEMLÉKEZTEK RÓLA
Mint ismeretes, az osztrák Államszerzõdés

befolyással volt az 1956-os magyar forradalom-
ra, de már azt megelõzõen Nagy Imre politikai
testamentumként A magyar nép védelmében
címmel ismertté vált apológiájában Svájc és
Ausztriamellett határozottan síkra szállt közép-
európai semleges övezet létrehozásáért.
Érthetõ ezért, ha az osztrák államszerzõdés

50. évfordulójáról Magyarországon is megem-
lékeztek. Történetesen a Közép-európai Kultu-
rális Intézet és az Osztrák Kulturális Fórum
Budapesten az Osztrák Nemzeti Könyvtár kiál-
lítási anyagátmutatták be a november 9-énmeg-
nyílt tárlaton.

�

BORBÁNDIGYULAKITÜNTETÉSE
A (volt) magyar emigráció Nagy Öregje, a

Nyugaton és Magyarországon egyaránt közis-
mert kutató és közíró, Borbándi Gyula október
23-án vehette át legújabb kitüntetését, aMagyar
Írószövetség Arany János nagydíját. A laudá-
ciót Ács Margit mondta.

A magyar megmaradás és nemzetegyesítés...
Folytatás a 3. oldalról

Lepje meg karácsonyra barátját,
családtagjait vagy kollégáit.

Küldjön magyar bort ajándékba!
Az In Vino Veritas által forgalmazott
különleges minõségû borokból nem

csak saját magának, hanem
ajándékba is rendelhet.

Amennyiben ajándéka 50 euro rendelé-
si összeg felett van, kiválasztott borait
a megadott szállítási idõpontban ki-
szállítjuk az ajándékozott címére.

In Vino Veritas Handels GmbH.
1010 - Wien, Salzgries 2.
Tel/Fax: +43-1-533-1921
e-mail: weinhandel@chello.at
www.weinhandel.co.at
Nyitvatartási idõ: 9:30�20:00 ++

Nemrégiben adták át a Budapesti Mûegyetemen
az ez évi arany-, gyémánt-, vas- és rubindiplomákat.
A155 jubilánsból 129-en arany-, 18-angyémánt-

, ketten vas-, négyen rubindiplomát kaptak, egy-
nek a mérnöki oklevele 75 éves. Az 50, 60, 65, 70
illetve 75 éve diplomázottak rövid életrajzaiból ki-
olvasható az utolsó 75 év magyar társadalomtör-
ténete. A valamikori hallgatók 36 %-a (56) buda-
pesti, 29,5 %-a vidéki városok szülöttje, 23 % (36)
�falusi� míg 7,7 % (12) az utódállamok területén
született ( egyBécsben). Az összlétszámmindössze
8,4% -a (13) nõ, mai szemmel elképzelhetetlen
egyenlõtlenség a nemek közt. Ezen a téren az el-
múlt 50-75 év valóban forradalmi változást hozott.
A váltás egyik egyetemrõl a másikra abban az

idõben nem volt divatos, A drezdai egyetemrõl 1
diplomást ismertek el, és 3 szovjet diplomát hono-
sítottak.
Az életutak is jól szemléltetik, hogy 1956 mek-

kora érvágás volt Magyarországnak amûszaki ér-

Aranydiplomás évkönyvet forgatva...
telmiség körébõl.
A32építészbõl négyen (12,5%), az építészeti sza-

kon 23-ból négyen (17,4%), 43 gépészbõl kilencen
(19,1%), 32 vegyészbõl szintén kilencen (28,1%),
14 elektromérnökbõl hárman (21, 2%) távozott
külföldre.
Hárman � mind vegyészek � még 1945-49 közt

hagyták el az országot, egyikük Kanadában, mási-
kuk az USA-ban kormánytanácsadói szintig vitte.
Az összlétszám 16,7%-a (26) 1956-ban ill. utána

(ketten, 1964 ill. 66-ban) menekült külföldre, ill.
volt, aki az NDK-ból ment át nyugati államokba.
Kilenc az USA-ba, hét Kanadába, négy az NSZK-

ba, háromNagy-Britanniába, kettõAusztráliába, és
egy- egy Ausztriába, Brazíliába, Norvégiába és
Svájcba került.
Az 1945-ös végzõsök közül egyik mérnök meg-

járta Recsket, az 1955-ben diplomázottak közül
egyet internáltak 56-os tevékenysége miatt.

(SzemTi)
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Rudolf von Alt: Pozsony 1840 körül

A Cseh Erdõ nagy elbeszélõjét, Adalbert
Stifter-t (1805 X. 30.� 1868 I. 28.) csak kevés,
de annálmélyebb életrajzi szálak fûztékMagya-
rországhoz és amagyarokhoz. Így például Stifter
feleségének, Amalie-nek az édesapja és bátyja
családja Magyarországon élt. Az elismerés és
anyagiak hiányában éveken át Bécsben tengõ-
dõ örökdiák és autodidakta tájképfestõ elsõ
nagyobb irodalmi sikerét a német�magyar köl-
tõ, történész és néprajzos, gróf Mailáth János
kezdeményezésének köszönhette. Õ ösztönöz-
te ugyanis Stifter-t a Feldblume (Mezei virág)
címû levél formában írt elbeszélése megjelen-
tetésére az Iris-almanachban; Mailáthtól szár-
mazik ennek az önéletrajzi vonásokat tartalma-
zó elbeszélés címe is. A biedermeier évkönyvek-
nek az akkori irodalmi életben rendkívül nagy
jelentõségük volt, úgyhogy Stifter Mailáth ösz-
tönzése folytán több tekintetben is sikert ért el.
Mailáthtal összefüggésben azonban rá kell mu-
tatni Johann Hormayr-re, a kor legjelentõsebb
kezdeményezõjére. Elképzelése, az Osztrák
Császárság országai történelmének és kultúrá-
jának kölcsönös felmérése és kivetítése nemcsak
osztrák és magyar, de sok más író számára is
rendkívül ösztönzõnek bizonyult. Stifter korai
elbeszéléseiben a �saját� és az �idegen� kérdé-
se kimondottan egyéni vetületet képez,
amennyiben az idegenek Stifter osztrák hazájá-
ban többnyire elbuknak, miközben aBrigitta c.
novella osztrák, elsõ személyben író szerzõje éle-
tének jövõbeli pozitív alakításához éppen Ma-
gyarországon kapott meghatározó indítékot.
Érdekesmódon Stifter ittMagyarországot,mely
akkor igencsak az osztrák császári birodalom
része volt, idegenként ábrázolta.
AMajláthtal történt összekülönbözése követ-

keztében Stifter további �magyar� ismeretség-
re tett szert Heckenast Gusztáv, a Pesten meg-
jelent Iris-almanach kiadójának személyében.
Heckenast ugyan nem volt magyar nemzetisé-
gû, de ott született és élt, életét pedig � egészen
Hormayr szellemében � magyar és német iro-
dalmi fordításoknak szentelte. Heckenastnál ta-
lálta meg Stifter végérvényesen kiadói hazáját,
Magyarországot. Õ lett számára életre szólóan
a hû barát, munkatárs és támogató.
Stifter egyetlen egyszer tett utazást Magya-

rországon; 1841 õszén hajóval utazott le a Du-
nán Péterváradig. Az út benyomásai ihlették
meg mint festõt több magyar tájkép megfesté-
sére, és mint írót magyar tárgyú novellája, a
Brigittamegírására.Röviddel elõtte ismerkedett
meg Nikolaus Lenauval, aki � ugyan származá-
sát tekintve szintén nem volt �valódi� magyar,
� magát azonban magyarnak érezte, és költe-
ményeiben ismételtenmegfestette amagyar tá-
jat. Lenau mellett voltak más költõk is, akik bi-
zonyos napipolitikai áthallással lelkesedtek az
akkori Magyaroszágért, és akiket, például Carl
Isidor Beck-et, jól ismert Stifter.
Bár Stifter alapjában véve liberális beállított-

ságú volt, nem talált semmi pozitívumot a ma-
gyar forradalomban és annak karizmatikus ve-
zetõjében, Kossuth Lajosban. Az erõszak, és a
szenvedélyek elszabadulása félelemmel töltöt-
te el; nem volt érzéke kora szociális és nemzeti
igazságtalanságai iránt. Az 1848-as forradalom

elõl Linzbe, ebbe a csendes vidéki városkába
menekült, ahol végül is megkésve ugyan, de si-
került élete hajócskáját a biztos hivatalnoki pá-
lya nyugodt vizeire kormányoznia.
A Stifter-házaspárt � nem éppen takarékos

életmódja miatt � a szûkölködés élethossziglan
végig kísérte. Így Stifter � kiadós lakmározásai
alkalmával � kiváltképpen becsülte a magyar
borokat, melyekkel barátja és nagyvonalú pénz-
adója, Heckenast Gusztáv folyamatosan és bõ-
ven ellátta. Az 1867-es osztrák�magyar kiegye-
zés már alig foglalkoztatta az akkor már súlyo-
san beteg Stiftert.
Stifternek az 1848 elõtti Magyarországgal

szembeni beállítottsága a már említett Brigitta
c. noválláján keresztül tükrözõdik. Feltétlen sok
hasonlóság található a férfi fõhõs,Murai István,
és a �legnagyobb magyar�, Széchenyi István
között, akinek gazdasági és kulturális mérsékel-
ten hazafias törekvéseit Stifter nyilvánvalóan
ismerte és becsülte. A pusztát, mint irodalmi
tárgyat a romantikusok már felfedezték, és a
nagy tájleíró, Stifter is felhasználta, bárha isme-
retei jócskán hiányosak voltak, elsõsorban ko-
rabeli útleírásokra és saját dunai utazására ala-
pozódtak. Így a Stifter által használt magyar
helységnevek részben torzítás, részben hason-
latképzés útján jöttek létre. Murai István alak-
jának névadásával összefüggésben, aki utazásai
során Báthorinak nevezte magát, szemléltetõ-
en utal a magyar történelem nagy példaképei-
re. A Brigitta címû elbeszélés azt mutatja, hogy
Stifter Magyarország képe az 1840-es évek ele-
jén fenntartás nélkül pozitív volt, mert itt a pusz-
tát egyben a magáratalálás színhelyévé avatja.
Ami a magyarokat illeti, Stifter ismerte az ak-
koriban elterjedt sztereótip alkatokat, tehát
hogyan nézett ki ill. milyennek látták a tipikus
magyar férfit vagy nõt, õ azonban, részben igen
szokatlan módon, saját maga is kísérletezett tí-
pusalkotással. Stifter tekintélyelvûségére jellem-
zõen a két fõszereplõ a magyar nemest szemé-
lyesítette meg, amelyet � a mérsékelten kiraj-
zolódó magyar patriotizmusával egyetemben �
egyértelmûen pozitívan mutat be. Az egyszerû
magyar népet azonban Stifter Herder szellemé-
ben �fiatalnak� (éretlennek, fejletlennek) látja,
tehát tudatlan, naív, jóindulatú és irányítható.
Stifter jelentõségének értékelése már saját

korában is ingadozott a nagy lelkesedés és a
legmesszemenõ elutasítás között, de megítélé-
se napjainkig ellentmondásos maradt. Magyar
részrõl különösen rossz néven vették a magyar
forradalommal szembeni elutasító felfogását.Az
irodalomtudomány ma az úgynevezett korai
realizmus nagy elbeszélõi közé sorolja, a peda-
gógusok tanfelügyelõi tevékenységét dicsérik, a
mûvészettörténészek pedig az élete végéig au-
todidaktának maradt festõre egyes képeivel az
osztrák impresszionizmus egyedülálló elõlova-
sának szerepét ruházzák.
Az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szerveze-

tek Központi Szövetsége külön rendezvény kereté-
ben méltatja Adalbert Stiftert. Elõadó Dr.
MargareteWagner, a bécsi TudományegyetemGer-
manisztika Intézetének professzora.

Németbõl fordította: Szemerédi Tibor

MARGARETEWAGNER

Adalbert Stifter és Magyarország
Születésének 200. évfordulójára

A svédek jól ismerik önmagukat. Tudják, leg-
nagyobb erényük és egyben hiányosságuk a
�jante-törvényhez� való alkalmazkodás. Ez
nagyjából annyit jelent, hogy bûn szebbnek,
jobbnak, elegánsabbnak, okosabbnak, õszin-
tébbnek lenni a többieknél. Mindenki ehhez,
valamint az �ideákhoz� tartja magát. Nem vé-
letlenül mondok ideát, valóban Platón eszmé-
nyi világába illõen szép a lelke ennek a népnek.
Aktív védelmezõi a természet és a társadalom
tisztaságának egyaránt. Ez utóbbi nevében hir-
detik a másság és a másik ember feltétlen tisz-
teletét. S amint az a jóra törekvõ emberekkel
lenni szokott, válogatás nélkül ölelnek maguk-
hoz mindenkit. No, de a szép lelkû és nagy tole-
ranciájú emberek azért nem szükségszerûen
balgák. Csak, ugye, ott van a jante-törvény. Ne
szólj szám, nem fáj fejem.
Aztán valaki végül mégis elszólja magát, s

akkor hirtelen kiderül, nincs egyedül a �mássá-
got nem toleráló- véleményével. Sõt, a frusztrá-
ciót kiváltó �másság� hirtelen új nevet kap, s lesz
belõle, a régi, jól ismert �hányingerem van tõle�.
Ez történt 1989-ben, amikor SalmanRushdie

üldöztetése ügyében nem emelte föl szavát az
irodalmi Nobel-bizottság. (Valószínûleg arra
gondoltak, Khomeininek is joga van �a más-
ság jegyében- azt ítélni halálra, akit csak akar.)
No, de �tolerancia� és jante-törvény ide vagy
oda, Kerstin Ekman és Lars Gyllensten, tilta-
kozásul, felfüggesztették örökös tagságukat a
Svéd Akadémiában. Így csappant a tizennyol-
cak száma a gyakorlatban tizenhatra. Sõt, mára
már tizenötre, tudniillik idén októberben egy
harmadik választmányi tag is kívülállónak hir-
dette meg magát.
Knut Ahnlund egy évvel a 2004-es irodalmi

Nobel-díj odaítélése után, tiltakozó levelet jut-
tatott el aDagensNyheter címû napilapnak. Az
északi irodalom 83 éves professzora, 1983 óta
az Akadémia hetes számú székének tulajdono-
sa, Elfriede Jelinek Nobel-díja miatt protestál.
Kijelenti, Jelineknek való odaítélése �belátha-
tó idõre hiteltelenítette a Nobel-díj értékét�.
Vitriolos cikkében (címe:Miért oly nagy a csend
Elfriede Jelinek körül?) Ahnlund senkit nem
kímél. Elõször (a Zongoratanárnõ német nyelv-
területen tapasztalt sikere kapcsán) az olvasó-
tábort minõsíti igénytelennek, majd a kritiku-
sok kompetenciáját kéri számon. Véleménye
szerint, amit a kritikusok �asszociációs gazdag-
ságnak� látnak Jelinek regényeiben, az csupán
elemi rendetlenség. A � tabuk levetkõzése�
mindössze gorombaságok gátlástalan túladago-
lása, a �virtuóz nyelvi játék� a �nyelv mesteri
deformálása� pedig nem más, mint nyelvi szét-
hullás.
Magát az életmûvet is bonckés alá veszi. Mû-

veinek szerkezetét, témaválasztását, nyelveze-
tét egyaránt kifogásolja. Szerkezetükben például

Nobel-díjféláron?
azt, hogy elmosódnak a mûfaji határok, nehéz
megállapítani, regényt vagy drámát olvas-e az
ember. Szófolyam teszi fokossá a köteteket, de
ez a szófolyam sem gondolatokat sem ötleteket
nem közvetít. A semmitmondást olykor rémsé-
ges képek szakítják meg: hullagyalázás, kaszt-
rálás, kannibalisztikus rítusok, szexuális tévely-
gés, gyilkosság. � A lenézettség, a megaláztatás,
a meggyalázottság, az önutálat, a szadizmus és
a mazochizmus a fõ témák� Jelinek világában.
Szereplõi korlátolt, gonosz, szûk látókörû em-
berek, s ez az egysíkúság az írónõ emberábrá-
zolását is megkérdõjelezi. �Nyavalygó és öröm-
telen erõszak-pornó� � összegzi a jelineki élet-
mûvet Ahnlund. Odáigmegy, hogy párhuzamot
von Jelinek regényei és a médiában egyre na-
gyobb teret nyerõ valóság-show-k között.
Végül az akadémikusokat vonja felelõsségre.

A díj odaítélésének indoklását idézi: �Regényei-
ben és drámáiban zenei folyamú hangok fele-
selnek egymásnak, melyek egyedülálló, nyelvi-
leg közvetített szenvedéssel csupaszítják le a
szociális közhelyek abszurditását és gúzsba kötõ
hatalmát�. � Kevésbé találóan nem is lehetett
volna megfogalmazni Jelinek eddigi életmûvét
- fûzi hozzá. A Svéd Akadémia tulajdonképpen
egy önjellemzést vásárolt meg 10 millió koro-
náért- jegyzi meg ironikusan. S nem csupán
azért, mert ezek részben Jelinek saját szavai,
hanem azért is, mert firtatható, az akadémiai
tagok közül hányan olvastak bár részleteket a
díjazott könyvekbõl. �Mostantól kívülállónak
tekintem magam.� - fejezi be írását.
Hogy Ahnlund Jelinek-elemzése mennyire

helyes vagy helytelen, annak boncolása nem
célom. Sokkal érdekesebbnek találom a vissz-
hangokat, amelyeket kavart. Azt, hogyAhnlund
példáján fölbuzdulva hirtelen mások is észbe-
kaptak. Számonkérik pl. Strindberg és Astrid
Lindgren elmaradt Nobel-díját.Megkérdik, va-
jon ez a sors vár-e majd Ingmar Bergmanra is,
aki ugyanabban a mûfajban alkotott nagyot,
mint a legutóbbi díjazott, Pinter. A jante-tör-
vény világában üdítõ a 4-es tévécsatorna meg-
szólaltatottjának szókimondása: miközben ér-
tékesebbnél értékesebb írói életmûvek vannak
világszerte, �mi avítt tapéták alól svábbogara-
kat kaparunk elõ�.
Jó lenne azt is tudni, igaz-e a kulisszatitok,

mely szerint az irodalmi Nobel-díj odaítélését
mindössze a benevezett író szerencsés csillag-
zata irányítja. Ahnlund szerint ugyanis nincs az
a szakbizottság, amely az átlagosan 200 jelölt
összes könyvét el tudná olvasni. Ráadásul feb-
ruártól áprilisig, mert addigra ki kell választa-
niuk a 15-20 legesélyesebbet. Számolgatok, tény-
leg nem tudom, hogyan csinálják. Díjazott van
viszontminden évben -mint jó és hiszékeny gye-
rek cipõjében cukor, Mikuláskor.

- KovEn -

Szemérmetlen díjpolitika címmel kijózanító tu-
dósítás jelentmeg a bécsi Die Presse-ben (okt. 12.)
Az õsz az irodalmi díjak évadja, ilyenkor kezd

burjánozni a babér. Október 10-én a brit Booker
Price-szel az ír John Banville-t tüntették ki, 17-én
kerül sor - idén elõször - a német könyvdíj kiosztá-
sára, november 3-án a francia Prix Goncourt volt
esedékes.
Már 1999-ben azt írta egy bizonyos John Suther-

land � akkoriban zsûri-tag � hogy a Booker Price
lutri, vagy szabadfogású birkózás. Zsüri-tevékeny-
ségét szórakoztató indiszkréciókkal fûszerezte,
elárulta, hogy a tisztelt zsûritagok messze nem
minden könyvet olvasnak el, és hogy kollégái mit
díjaznak elõszeretettel. A zsûri két hölgytagjamint
�feminista maffia� megbélyegezve érezték magu-
kat, mindenki azon a véleményen volt, hogy bele-
gázolt a tisztes irodalmi díj becsületébe.
Idén Sutherland volt a zsüri elnöke, ami nem-

csak a britek humorát igazolja, de bizonyítja azt
is, tudják mi teszi ki a jó könyvdíjat: szép botrá-
nyocskák, lemondások, dühkitörések, összeeskü-
vési elméletek és kiszivárogtatott titkok. Minél
több, annál jobban sikerül a terpesz a mûvészet-
tõl az üzletig, amiért is kitalálták a díjakat. Való-
színûleg ezért vált az egyik nõi Booker- zsûritag

Irodalmi díjakról
már-már szinte akcionistává, felcipelve kollégá-
it egy óriáskerékre, hogy ellenõrizzék egyik re-
gényjelenet hihetõségét. A Booker- vagy a
Goncourt-díj eleve garantálja 100.000 példány el-
kelését. Kiszámíthatóvá teszik a könyv sikerét,
amivel áldás a kiadóknak, melyek egyre meré-
szebb játszmákra kényszerülnek, hogy azt, amel
a telített könyvpiacon számtalan kiadással ráfi-
zetnek, azt néhány könyvön behozzák. Szórakoz-
tató játék, és mint minden játékban, itt is vannak
nyertesek. A legjobban a franciák játszanak, nem
csoda, hiszen már száz éve csinálják. A zsûrita-
gok, akiknek az alapító, Jean de Goncourt által
biztosított évi járadékuk van, melyet életük vé-
géig kapnak, magasabb, mint a díj összege, ha-
vonta egyszer megvacsoráznak Párizsban, hogy
õszre kiválasszák a legjobb francia prózamûvet.
�Öregotthon öreg barátok számára� gúnyolódtak
már 1900 körül, s ma is több 80-éves van a csa-
patban (bár 1919-ben hevesen kritizálták az
�öreg� , akkor 48-éves Marcel Proust beválasz-
tását). A �díjpolitikához� azonban az �öregek�
kiválóan értenek. Michel Houllebecq új könyve
még meg sem jelent, mikor a két legfontosabb
zsüritag már kijelentette, hogy erre fognak sza-
vazni, s hogy Houllebecq megkerülhetetlen a

�Goncourt� számára (egyikük nem sokkal elõbb
jutott egész halom pénzhez a Houllebecq-vel
kötött kiadói üzletbõl). Több zsûritag maga is ki-
adó, mások szerzõk, akik könyveiket azon ki-
adóknál helyezték el, melyek a �Goncourt�-ért
küzdenek; elõnyhöz szinte kizárólag ugyanaz a
tíz kiadó jut. (Német nagykiadók uralják egyéb-
ként a Német Könyvdíj shortlist-jét is.) Idén elõ-
ször készített a francia igazságügy-minisztérium
felmérést a korrupció megelõzésére �irodalmi
díjak érdekkonfliktusainál�. Megalapozott vádak
megnevezése nélkül is megdöbbentõ az a statisz-
tika, mely bizonyos nagykiadók egyeduralmáról
tanúskodik, és a kockán forgó összegek nagysága.
Ingoványos ügylet az irodalmi díjak odaítélése,

ám illik az irodalomhoz,melymegfoghatatlanabb,
semhogy listákba szorítsák és pontok szerint érté-
keljék. Irhan Pamuk török szerzõ nemrégiben úgy
vélte, soha nem lehet tudni, miért ítélnek oda va-
lakinek díjat, irodalmi, vagy politikai okokból,
�nincs értelme találgatni�. A �magasztos� Nobel-
díjjal sem más a helyzet. És ha legalább a kitünte-
tett szerzõk lennének elégedettek! Thomas Mann
mérgelõdött, hogy csak a Buddenbrooks-ért kap-
ta, nem is említve A Varázshegy c. mûvét. Ám ifjú
szerzõk kevésbé bonyolultak. Arno Geiger elárul-
ta, mire költené, ha megkapná, a Német Könyvdí-
jat: �A megélhetésemre, és hogy tovább tudjak
írni.� Azért mégis csak van az irodalmi díjaknak
valami értelme. PUMA
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MI - HOL - MIKOR?
Kulturális kaleidoszkóp

Pályázat

Alsó-Ausztria
Újévi koncert  – St. Pölten, Festspielhaus;
2006. jan. 8.
Északi fény, Nielsen, Stenhammar és Sibe-
lius mûveibõl , koncert – St. Pölten, Festspiel-
haus; 2006. jan. 30.
H.Ch. Andersen, Die kleine Meerjungfrau ,
gyermekszínház – St. Pölten, Landestheater;
dec. 4.,11.,18.,23., 2006. febr. 18.
Cirkusz OZ , attrakció fellnõtteknek és
gyerekeknek – St. Pölten, Festspielhaus; dec.
1.,3.,4.,7.,8.

Bécs
W. A. Mozart, A varázsfuvola , opera – Volks-
oper; dec. 17.
L. van Beethoven, Eroica , szimfónia – Kon-
zerthaus; dec. 18.
W. A. Mozart, Missa brevis , mise – Michael-
erplatz, Michaelerkirche; dec. 25.
Szupersztárok, kiállítás – Kunsthalle, BA-CA
Kunstforum; 2006. febr. 19-ig
Rudolf von Alt , kiállítás - Albertina; 2006. jan.
15-ig
Barock luxusporcelán – Du Paquier  (Bécs)
és Carlo Ginori (Firenze), kiállítás – Liechten-
steinmuseum; 2006. jan. 29-ig

Burgenland
E. Kálmán,  A cirkuszhercegnõ , operett –
Eisenstadt, Kulturzentrum; dec. 30.
H. de Beer, Frohe Weihnachten kleine Eis-
bär , gyermekszínház – Oberschützen, Kultur-
zentrum; dec. 3., Mattersburg, Kulturzentrum;
dec. 4.
Ünnepi Koncert  – Güssing, Kulturzentrum;
dec. 7.,8.
Hagyományok és tradíciók , kiállítás – Eisen-
stadt, Schloss Esterházy; nov. 26 - dec. 17.

Felsõ-Ausztria
J. Strauss, A denevér , operett – Linz, Landes-
theater; dec. 11.
Mozart, Schubert és Batik mûveibõl koncert
– St. Florian, Schloss Tillysburg; dec. 16.
Karácsonyi koncert  – St. Florian, Basilika;
dec. 8.
Karácsonyi koncert – Schlierbach, Stift; dec.
28., 29.
Adventi énekek , koncert – Steyr, St. Micha-

Takács Jenõ zeneszerzõ 2005. november 14-én
meghalt. 103 éves születésnapját ünnepelte szep-
tember 25-én. Temetése szülõfalujában, Siegendorf/
Cinfalván volt november 22-én.
A kiváló zongoramûvész és zeneszerzõ, a Bartók�

Kodályutáni nemzedékkiemelkedõképviselõje volt.
A lebilincselõen vonzó egyéniségû, független jel-

lemû, sokoldalúmûveltségû, tündöklõ szellemiségû
alkotó- és elõadómûvész, tanár és népzenekutató
rendkívüli pályafutása négy földrészen ívelt át. Ar-
ról a német�magyar�horvát ajkú tájról való, amely
Haydnt, Lisztet, Mosonyit adta a világnak: a Sopron
melletti Cinfalván született 1902-ben. (A község
1921óta Siegendorf névenBurgenlandhoz tartozik.)
Takács Jenõt így joggal tiszteljük �pannon mester�-
ként, bár õ saját magát � magyar, olasz és osztrák
nagyszüleire utalva � �monarchiai koktél�-nak tar-
totta. Sopronbanérettségizett, Bécsben szerezte zon-
goramûvészi oklevelét, s itt sajátította el a zeneszer-
zés fortélyait is. Alig huszonöt éves, amikor elsõ szak-
mai sikerei után kinevezték a kairói konzervatóri-
um tanárává. Pár évvel késõbb a Fülöp-szigeteken,
a manilai egyetemen a zongora- és zeneszerzés-szak
tanszékvezetõ professzora lett. Közben népzenét is
gyûjtött az észak-luzoni törzsek közt. (Minden bi-
zonnyal õ az egyetlen európai muzsikus, aki tudott
az általuk használt orrfurulyán játszani.) � Két év
után visszatért Kairóba, majd 1938�39-ben több
hosszú hangversenykörutat tett Európában, Ázsiá-
ban és Amerikában.Mivel nemakart a hitleri eszmék
szolgálatába állni, 1939-ben Magyarországra költö-
zött, ahol viszonylagos nyugodalomra lelt: Sopron-
ban komponált, Szombathelyen a zeneiskolában ta-
nított, majd végül 1942 és 1948 közt Pécs zenei éle-
tét irányította. A fordulat évében a �kommunizmus
kísértete� elûzte Magyarországról. Itáliai és svájci
próbálkozások után az Egyesült Államokban talált
megfelelõmegélhetési lehetõséget: Cincinnati egye-
teme hívta meg zongora- és zeneszerzés tanárnak, s
ezt az állását csak tizennyolc évi hatékonymûködés
után adta fel, hogyhazatérjenCinfalvára. Itt élt 1970
óta ismét, ugyanabbanaházban, amelybengyermek-
korát töltötte. A kör tehát bezárult. A mozgalmas-
munkás évek után � melyek során négy földrészt
bolyongott be, sõt az Atlanti-óceánt negyvenszer re-
pülte át � meglepõen hangzik nyilatkozata: �olyan
ember vagyok, aki vonzódik az otthon üléshez��
Igaz, azt is hozzáfûzte: �Talán az életkörülménye-
im voltak olyanok, melyek mindig vándorlásra
kényszerítettek��Valóban, többször is nemsaját jó-
szántából kényszerült elhagyni otthonát: független
szellemét már a diktatúra elsõ jelei riasztották. Nem
vártamegAusztriában az Anschlusst, semMagyaror-
szágon a kommunista hatalomátvételt, mindenét
odahagyva menekült.

Valóságos csoda, hogy az eseménydús évtizedek
alatt hogyan jött létre az a tekintélyes �mintegymás-

fél száz opustmagában foglaló � életmû,mely a nyu-
galmasabb otthoni esztendõkben tovább gyarapo-
dott. A Tarantella a negyvenes években az egész vi-
lágon ismert volt, a nagyszabásúNílusi legenda címû
balett pedig mintegy huszonötször került színre a
budapesti Operaházban. A finom, ötletekben gazdag
mûvek formálása mindig anyagszerû, s nagy termé-
szetességgel ötvözõdik bennük az ösztönös és intel-
lektuális alkotóelemek egész sora. Nyelvezetük nem
tartozik egyik irányzathoz sem, egyszerre mondha-
tóak hagyományosnak és idõszerûnek. Takács esz-
ményképe egész pályafutása alatt Bartók Béla volt
� anélkül, hogy epigonjává lett volna. Megóvta õt
ettõl egyrészt erõs egyénisége, másrészt a külsõ be-
nyomásokra való rendkívüli érzékenysége. Tulaj-
donképpen csak aCage-féle kísérletezést és az elekt-
ronikus zenét hárította el magától. Egy-egy afrikai,
távol-keleti vagy szeriális, esetleg dzsesszes hatás-
ról tanúskodó mû után mindig visszatért saját, nép-
zenei ihletésû � de nemcsak egy nép dallamvilágára
alapuló � hangjához, bár kétségtelen: a tonalitástól
egyre inkább távolodott. Szerencsésen egyesítette
magában a mindenre (még Darmstadtra és az
aleatóriára is!) nyitott ösztönösmûvész és amindent
(még az Európán kívüli kultúrák hatásait is) saját
egyéni stílusába olvasztani képes tudatos alkotó tí-
pusát.

Takács Jenõ kapcsolata Bartókkal majd másfél
évtizeden át tartott. Kodály zenei nevelési elgondo-
lását 1945-ben a pécsi konzervatórium igazgatója-
ként személyesen támogatta: az országban elsõként
indított a hangszeroktatást megelõzõ, relatív
szolmizáción alapuló elõképzõ tanfolyamot. � Pé-
csett kötött szoros barátságotWeöres Sándorral, ki-
nekmesejátékához,Aholdbeli csónakoshoz kísérõ-
zenét írt, s az õ verse ihlette egyik fõmûvét, az Ének
a teremtésrõl címû kantátát is. Dohnányival pedig
az Amerikában töltött esztendõk alatt került köze-
lebbi ismeretségbe. � Bécsben Schönberg óráit is
hallgatta � körébõl Alban Berghez kötõdött legin-
kább �, Párizsban Milhaud, Honegger és Florent
Schmitt tartozott társaságához, Amerikában pedig
tanítványa volt többek közt James Levine, akit ma
az egyik legkiválóbb zongoramûvész-karmesterként
tart számon a világ. Ismeretségi és baráti köréhez
tartozott Yehudi Menuhintól Jékely Zoltánig, Paul
Hindemithtõl Csorba Gyõzõig a XX. század szellemi
életének több kiemelkedõ egyénisége.

Takács Jenõ zongoramûvész, népzenekutató és
zeneszerzõ életét tisztelet és népszerûség kísérte
egész életében. A nemzetközileg ismert és elismert
komponista nevét Magyarországon a kommunista
diktatúra sötét korszakábanagyonhallgatták.Mûvei-
vel most kezd újra ismerkedni a magyar közönség.
A világ legidõsebb kort megélt zeneszerzõjének az
lehet a legszebb elismerés, ha életmûvét Magyaror-
szágon is ápolják. RADICS ÉVA

Takács Jenõ �

el; nov. 26.,dec. 3.,10.,17.
Karácsonyi kiállítás , Mondsee, Galerie
Schloss Mondsee ; dec. 31-ig

Karintia
P. Turrini, Bei Einbruch der Dunkelheit ,
õsbemutató, próza – Klagenfurt, Stadttheater;
2006. jan. 14.
Karácsonyi Kiállítás  – Klagenfurt, Alpen
Adria Galerie; dec. 28-ig

Salzburg
W. A. Mozart, La Finta Giardiniera , opera
buffo – Salzburg, Landestheater; 2006. jan. 20.
Téli idõ, játékkiállítás  – Salzburg, Carolino
Augusteum; 2006. febr. 26-ig
Az éj képei,  kiállítás – Salzburg, Dom-
museum; 2006. febr. 5-ig

Stájerország
E. Kálmán, A csárdáskirálynõ , operett –
Graz, Opernhaus; dec. 18.
T. Williams, Die Glasmenagerie , próza –
Graz, Probebühne; dec. 8.
P. Shaffer, Komödie im Dunkeln , próza –
Graz, Schauspielhaus; 2006. jan. 20.

Tirol
R. Strauss, Salome , opera – Innsbruck,
Landestheater; 2006. jan. 14.
Karácsonyi Gála  – Seefeld; dec. 14.
Hegyi szilveszter  – Innsbruck; dec. 31.
Adventi élõ naptár, egy falu ünnepel  –
St. Leonhard; dec. 1–24.
Fafaragó mesterek jászolt készítenek  – Hall;
Adventmarkt; dec. 24-ig

Vorarlberg
F. Beigbeder, 39, 90, próza  – Bregenz, Thea-
ter am Kornmarkt; 2006. jan. 14.
C. Churchill, Die Kopien , próza – Bregenz,
Theater auf der Probebühne; 2006. jan. 21.

Európa ajánlat:
Weihnukka, Weihnachten  - a keresztény
karácsony -  és Chanukka  - a zsidóság
ünnepe – kiállítás – Németország, Berlin, Jü-
disches Museum, Altbau; 2006. jan. 29-ig

Válogatta: Homonnay Lea

Szerencse, hogy az egészséges táplálkozás és a
kondíció-õrzõ életmód eredményeként (Pátkai püs-
pök úr rendszeresen úszik) azok amai hetvenöt éve-
sek, akiketmegkímél a súlyosabbbetegség, igencsak
fiatalosan járnak-kelnek a világban. Ugyanis vannak
olyan életpályák, amelyekrõl nehéz semmittevõ
nyugdíjba vonulni. A lelkészi hivatás is ilyen, s még
bonyolultabb a dolog, ha az illetõ egyben magyar
közületi vezetõ személyiségnyugaton, ahol a rendel-
kezésére álló segéd-apparátus minimális. Tény és
való, hogy Pátkai nagytiszteletû úr korával szinte
mitsem törõdve sürög és lobog, szervez és utazik,
munkálkodik a Magyarok Angliai Országos Szövet-
sége élén, szerkeszti a szövetség negyedéves lapját,
aktív a Külföldön Élõ Magyar Evangélikus Lelkigon-
dozók Munkaközösségében, és bár hivatalosan
nyugdíjba vonult az angliai evangélikusok püspöke-
ként, azért változatlanul hozzá fodulnak egyháza szi-
getországi magyar hívõi, ha segítségre szorulnak.
Pátkai Róbert 1930. december 2-án született. Bé-

késcsabáról gyerekként Erdélybe, Szászrégenbe ke-
rült, ahová az apját helyezték. 1945 õszén a család
visszatelepült Csabára, a fiatalember ott tette le az
érettségit, majd útja a soproni evangélikus teológiá-
ra vezetett. Nehéz idõk voltak azok, a papnövendék
számáramég az is hátrányt jelentett, hogy nagynén-
je él az �imperialista�Angliában, ahonnancsomagok-
kal támogatta Pátkaiékat. Ha apolitikai nyomásnem
lett volna elég, az élet is megpróbáltatásokat tarto-
gatott. Szülei már korábban elváltak, édesanyja ne-
velte két testvérével együtt, s alig került a fiatalem-
ber a teológiára, a családfenntartó anyameghalt. Ró-
bertet a tragédia még céltudatosabb és még össze-
szedettebb emberré tette. Tanulmányai mellett vas-
úti pályamunkát végzett, nyáron cséplõgépnél dol-
gozott. Lelkésszé avatták, a Pestmegyei Albertirsára
nevezte ki Dezséry püspök segédlelkésznek Válint
János esperesmellé. Itt érte a forradalom. Cegléden
a járási Forradalmi Bizottság elnökévé választották,
az év végén menekülnie kellett. Nem egyedül érke-
zett Angliába, hanem az irsai Válint Zsókával. Meg-
esküdtek, Zsóka azóta is legszilárdabb támasza te-
vékeny férjének, s gyermekeiket, Robit, Tamást és

Pátkai Róbert 75 éves
Juckót úgy nevelték, hogy hiba nélkül beszéljenek,
olvassanak magyarul.
A ködös Albionban Pátkai Róbert elõbb csak ma-

gyar nyelven hirdette az igét, szervezte az Angliai
Magyar Evangélikus Egyházat, de amikor angol
nyelvtudásamegerõsödött, 1964-ben,megválasztot-
ták London egyetlen brit evangélikus gyülekezeté-
be lelkésznek. A magyar pasztorális munkát azután
fizetés nélkül látta el, közel negyven esztendõn át.
Közben 1965-tõl az Egyesült Angolnyelvû Evangéli-
kus Egyház elnöke lett, ez a vezetõ beosztás késõbb
püspöki státusra emelkedett. 1988-ig vezette Pátkai
Róbert a tizenhárom nemzetiséget magába foglaló
egyházat. Reá jellemõen, igen aktívan. Konferencia-
telepet építtettek, száz szobás diákotthont. Nem cso-
da, hogy lemondása után örökös tiszteletbeli elnöki
címet kapott. A nagy-britanniai evangélikus közös-
ség és az anglikán egyház között erõs kapcsolat ala-
kult ki, szószék- és oltárközösség. Ezért Carey canter-
bury érsek 1998-ban Pátkai Róbertet, elsõ nem ang-
likán kitüntetettként, a Szent Ágoston kereszttel ju-
talmazta.
1992-ben szervezte meg a Magyarok Angliai Or-

szágos Szövetségét. E pártpolitikailag független szer-
vezetnek napjainkban is elnöke. Tevékenységét a
magyar államelnök a Köztársasági Érdemrend Tisz-
ti Keresztjével ismerte el. Mint az angliai magyarok
vezetõje, aktív a Nyugat-Európai Országos Magyar
Szervezetek Szövetségében épp úgy, mint a British
Hungarian Fellowship vezetõségében.
Pátkai Róbert idõnként elmondja baráti körben,

hogy háromnegyed évszázaddal a háta mögött im-
már errõl vagy arról a megbízatásáról le kellene kö-
szönnie. Püspökként nyugdíjas, de más területeken
egyelõre pótolhatatlannak látszik. S energiája
mitsem csökkent. Illesse hát hálás köszönet mind-
azért amit eddig tett, kívánunkneki további jó egész-
séget, megértjük ha több idõt tölt az angol vidéken
vagy a franciaországi unokák körében, de azért kér-
jük, amíg bírja, maradjon tevékeny, mert hetvenöt
évesen is szükség van tapasztalatára, szervezõképes-
ségére és persze napsugaras egyéniségére is.

SÁRKÖZI MÁTYÁS

A Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériumának Ha-
táron Túli Magyarok Irodája és a Balassi Bálint Magyar Kul-
turális Intézet pályázatot hirdet a kulturális és nyelvi azo-
nosságtudatmegõrzésének és erõsítésének érdekébenma-
gyar állami ösztöndíjra, (nyugati) diaszpórában élõ magyar
származású személyek számára
magyarországi felsõfokú tanulmányokra elõkészítõ kép-

zésre a 2006/2007-es tanévre
A pályázattal kapcsolatos általános tudnivalók:
· Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a magyaror-

szági felsõfokú tanulmányokra elõkészítõ képzésre,
valamint a magyar nyelvi és hungarológiai képzésre
meghirdetett ösztöndíj pályázati kategóriák között nincs
átjelentkezési lehetõség! Az ösztöndíj elnyerése után
nem lehet kérelmezni a másik ösztöndíj kategóriába való
átsorolást.
· A pályázaton való részvétel ingyenes, pályázati díj

nincs!
· Egy pályázó egyidejûleg csak az egyik ösztöndíj kate-

góriára pályázhat!
A magyar állami ösztöndíj célja: felkészítés magyaror-

szági felsõfokú tanulmányokra.
Az ösztöndíjban részesülõ hallgatók az elõkészítõ évet

a Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézetben végzik.
Amagyar nyelv ismerete nem kötelezõ a pályázaton való

részvételhez.
Az ösztöndíjat elnyerõ pályázóval a Balassi Bálint Ma-

gyar Kulturális Intézet szerzõdést köt, amelyben rögzíti a
támogatott jogait és kötelezettségeit.
A képzés leírása:
Az oktatáson való részvétel kötelezõ, ennek igazolatlan

mulasztása, valamint a Balassi Bálint Magyar Kulturális In-
tézet tanulmányi, fegyelmi és vizsgaszabályzatának meg-
szegése esetén az ösztöndíjra való jogosultság azonnal
megszûnik.
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a BME Építész

karán kizáró jellegû rajz alkalmassági vizsgát, valamint
a zenei, képzõmûvészeti és iparmûvészeti egyeteme-
ken a sikeres záróvizsga mellett emeltszintû felvételi
vizsgát írnak elõ a felsõoktatási intézmények. A zene,
képzõmûvészeti, iparmûvészeti szakmai elõkészítõ tan-

folyamai nem a Balassi Bálint Magyar Kulturális Inté-
zetben kerülnek megtartásra és nem ingyenesek.

Az ösztöndíj tartalma:
ingyenes elõkészítõ képzés, 16 000 Ft/hó ösztöndíj, kol-

légiumi elhelyezés (2 ágyas szobákban), diákigazolvány
(kedvezményekre jogosít) ingyenes egészségügyi ellátás
(kivéve fogszabályozás, fogpótlás, plasztikai mûtétek)
A pályázót érintõ költségek:
utaztatás költségei, étkezés költségei, személyes

költségek, diákbérlet (tömegközlekedési eszközökön
való utazáshoz), javasolt havi költõpénz (az étkezés,
diákbérlet és személyes költségek fedezésére): kb. 150�
200 USD /hó, tanulmányi vízum beszerzése az illetékes
magyar külképviseleten!
A meghirdetett ösztöndíjas keretszám a 2006/2007-es

tanévben: 40 fõ
A pályázat beküldési � postai beérkezési � határideje:

2006. február 15.
A pályázatokról szóló döntés meghozatalának határide-

je: 2006. március 15., amelyet követõen 30 napon belül
értesítést küldünk a pályázat eredményérõl.

Az Oktatási Minisztérium a határidõ után beérkezett, il-
letve a formailag hibás és hiányos, pontatlanul vagy olvas-
hatatlanul benyújtott pályázatokat nem veszi figyelembe.
A tanév 2006 szeptemberének elsõ napjaiban kezdõdik,

a pontos kezdési idõpontról és egyéb praktikus tudni-
valókról minden nyertes pályázó az értesítéssel együtt
kap tájékoztatást.
Az érdeklõdõk az alábbi telefonszámon kaphatnak to-

vábbi részletes információkat az ösztöndíjjal kapcsolatban:
Wurst Erzsébet
Ausztria, Tel/fax: 00-43-1-887-3908
A pályázatokat az alábbi címre kérjük, határidõre 1 pél-

dányban elküldeni: Wurst Elisabeth, A-1230 Wien
Ketzergasse 376-382-/2/2 Austria, Mobil: 00-43-
6644649505, Fax: 00-43-18873908
A pályázati kiírás és a jelentkezési lapok letölthetõk

a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma
(www.om.hu) és a Balassi Bálint Magyar Kulturális In-
tézet honlapjáról (www.bbi.hu).
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Rudolf von Alt: A budai plébániatemplom 1845

Kosztolányi egyik cikkében egy fordítással
kapcsolatban az elköszönés rokon értelmû ki-
fejezéseit vizsgálja. Ezt a francia köszönést kell
visszaadnia: Au revoir (=Viszontlátásra). �Ah-
hoz � írja -, hogy helyesen fordítsam le, az ud-
variasság patika-mérlegére kell tennem. Ismer-
nemkell a korszakot, a drámai helyzetet, az ala-
kok társadalmi állását, korát, jellemét, egymás-
hoz való viszonyát stb.Hamarjában idejegyzem,
hogy sokszáz más eset közül, melyet itt nem is
érinthetek, mi minden lehet ez a csöpp szó.
Jelentheti tehát:

1. Isten veled, vagy Isten Önnel.
2. Szervusz (barátok között), szerbusz (diáko-
san-kedélyesen).
3. Pá (barátnõk között), pá drágaságom (ha a
barátnõk nagyon utálják egymást).
4. Alászolgája, alázatos legalázatosabb szolgája
(amikor az illetõ nem szolga, hanemelõkelõ úr).
5. Ajánlom magamat (valaki, aki rossz céget
ajánl).
6. Volt szerencsém (akár könnyedén, akár éle-
sen, arra célozva, hogy egyáltalán nem volt sze-
rencséje).
7. Isten áldja (egy vidéki gazdálkodó ajkán).
8. Ég Önnel (léhán, fõvárosiak ajkán).
9. Kezét csókolom, esetleg: kezeit csókdosom
(ócska szellemeskedéssel operettben).
10. Jó éjszakát, jó éjt kívánok, jóccakát.
11. Jó napot (de ekkor a szereplõ becsapjamaga
után az ajtót, s többé sohase tér vissza).
12. Viszlát (nyeglén), viszontlátásra (tudniillik
még ez is lehet).�
(Erõs várunk, a nyelv. É. n. 167-8.)
A köszönések amindennapi élet legkülönfé-

lébb alkalmaihoz igazodnak változatos gazdag-
ságukkal.
A köszönés az udvariasságon túl igen sok in-

formációt hordoz. Kifejezheti a napszakot, a
beszélõk közötti viszonyt (férfi köszön nõnek
vagy fordítva), van-e vagy mekkora a társadal-
mi vagy korkülönbség, bizalmas-e vagy hivata-

Anyanyelvünkrõl
los a viszony, s ha igen, mennyire, milyen a kö-
szönõ hangulata, stb.).
E bonyolult rendszerben nemcsak 1945 után

következtek be nagy változások (pl. az általá-
nossá váló tegezõdés, a köszönések egysíkúvá
válása), hanem az utóbbi egy-két évtizedben is.
A rendszerváltás fölgyorsította a tiszteletadási
formák módosulását.
A családból már nem hozza magával a kis-

gyermek a köszönésmegkülönböztetõ formáit,
egyre általánosabbá válik a �szia� használata
kicsik és nagyok között. Eltûnõben van a �ke-
zét csókolom�, demég a rövidebb változat �csó-
kolom� is. Gyakoriak a köszönéspótló üdvöz-
lések változatos formái: a szervusz helyett a szió,
sziasztok, háj, heló, heló-beló, csõ, csõsztök,
csók, puszi. A gyerekek az óvodától az egyete-
mig használják a fenti formulákat. Üdítõ kivé-
tel a soproni egyetemenma is általánosan hasz-
nált �Jó szerencsét� üdvözlési mód.
A napszaknak megfelelõ üdvözlési formák �

jó napot (-reggelt, -estét, -éjszakát) kívánok jó-
szerint csak a hivatalos érintkezésben kapnak
helyet. Udvariasabb, ha a megszólítás is szere-
pel a köszönés mellett: jó napot, tanár úr; jó
estét kívánok, Márta néni.
Az elköszönésre általánosan használt �Vi-

szont látásra� talán a leginkább élõ hagyomá-
nyos forma, bár gyakran �viszlát�-ra rövidül.
Szegényedik a nyelvünk, vagy csak egyszerû-

södnek az üdvözlési formák? A tiszteletadási
formák szoros összefüggésben vannak a visel-
kedéskultúrával, a viselkedési normával, az
adott társadalom értékrendjével. A társadalom
változásával módosulnak, változnak: egyesek
születnek, mások visszaszorulnak, illetõleg el is
tûnnek a használatból. Ezért a mai fordítónak
talán még Kosztolányinál is nehezebb dolga
van, ha �az udvariasság patika-mérlegére� kell
tennie akár egy egyszerû üdvözlési formát is.

DR. UNTI MÁRIA fõiskolai docens

Csépe Imre

Honvágy

Hiába altattok ti bukó fények,
Nyúlik az árnyék s az idõ halad,
Hazatér, ki pihenni vágyik,
Valamit súg az alkonyat.

Delem már elmúlott,
Árnyékom is lassan növöm,
Nyakamba akasztom tarisznyám
És kiiszom délrõl maradt örömöm.

Maradék erõmmel útnak feszülök,
Hogy falumba érjek az éj elõtt,
Két olajmécs lángú szememmel
Körülöleljem még egyszer a temetõt.

Ott lesz majd nyugtom nekem,
Õseim között az ismert rögön,
Hol kiméri a temetõ csõsze,
András, az utolsó örök örököm.

Hol haló gyászban a sárga fák
Levélkönnyeket sírnak az õszbe,
Hazavágyom megpihenni csendben,
Otthoni kicsi temetõbe.

Cseh Károly

Fekete idõ

Karácsony elõtti sorok

A tél tengeraljára merül most a világ,
homályos égbe mártja rozsdálló horgonyát:

tar ágát a temetõdombi gesztenyefa �
iszaplik körülötte fellegek torlasza.

Várjuk, hogy tajtékozzék a súlyos délután,
halottaink lelke mind elfúló gyertyaláng,

s a kanócvég hunytában olyan pisla, árva,
mint hóleheletben pár katicabogárka.

Csöndbe fogódzkodunk
� varjúkarmok a gallyba,

Fekete idõ ring � Kisded bele ne halj ma!

S. Csoma János

Szelíden

szelíden halni lenne jó
oly megadóan, mint a lét
lépi át önnön peremét.

jó volna halni boldogan
nem a születés nehezét
érezni, de a gyönyörét.

nem ütne hangosan az óra
csak a holtponton átbotolna
a pillanat a végtelenbe
s úgy tovább

add meg Urunk
egy szép halállal
az újrakezdés mámorát

Wilhelm Szabo

Elhagyott betlehemi istálló
(Verlassener Stall von Betlehem)

A csillag
lecsúszott a tetõrõl.
Eltûnt
a Gyermek mosolya,
el az angyalarcok ragyogása.
Párával teli a barlang
és kérdõdzéssel állati szuszogással,
a ganéj bûzével.
Daltalan
szunnyad az éj a szarufákon,
a jászol szalmájában
egérhad tanyáz.

Fordította: Deák Ernõ

JELEN SZÁMUNK
KÉPEI

közvetlen kapcsolódnak a bécsi Albertinában
2005. szeptember 9-énmegnyílt emlékkiállítás-
hoz, mely Rudolf von Alt halálának 100. évfor-
dulója alkalmából mutatja be a nagy osztrák
mester életmûvét. Közös hagyományaink szel-
lemében ezúttal is Bécsrõl, Pozsonyról és Bu-
dáról készült metszetek szemléltetik az apa,
Jakob Alt és fia Rudolf von Alt által megörökí-
tett osztrák�magyar múltat.
A kiállítás 2006. január 15-ig tekinthetõmeg.

A Szovjetúnióban nincs karácsony, csak ja-
nuár elsején, �jolka, vagyis fenyõfa és gyed
moróz�, szó szerint �fagy bácsi�, azaz a Télapó.
Amagyar népszokásban nincs ilyen, nálunkKis-
jézus van és karácsonyfa. Összebeszéltünk az
egyik lágerben, hogy karácsonyestet tartunk,
akármi is történik. Noha december 24-e mun-
kanap volt. Jóban voltam a fõnökömmel, aki-
nek volt egy négyesztendõs beteg kislánya.Meg-
kértem, hadd csináljak neki jolkát. Az erdõrõl
hozattam a fogolytársaimmal egy pici fenyõt,
papírdíszeket akasztottam rá, ez lett a mi kará-
csonyfánk is Szenteste.Mind a harmincmagyar
bedolgozott ebbe a karácsonyba, hoztak egy
darabot a kenyéradagjukból. Az ukránoktól
kértem egy gerezd fokhagymát, azok mindig
kaptak a csomagban, bedörzsöltem vele a ke-
nyérhéját, ez lett a kolbász. A kenyér belébõl
kockákat gyártottam, rászórtam a nyakamban
hordott havi 12 dekagramm kristálycukor nor-
mámból, ez lett a sütemény. Két fogolytársunk
szolgálatban volt a villanyfejlesztõn. Õk azzal

OLAFSSON PLACID

Karácsony a Gulágon
járultak hozzá az ünnepi esthez, hogy rövidzár-
latot csináltak, mire az õrtoronyban kilõtték a
színes rakétákat. Csillagszóró helyett tûzijáték
lett! Mindenki arra figyelt, és a kutya sem törõ-
dött velünk. Imádkoztunk, énekeltünk, gondol-
tunk az otthoniakra, próbáltuk elfelejteni a nyo-
morúságunkat. Hirtelen nyílik az ajtó és bejön
egy Sztálin-díjas szovjet költõ, Ivan Fagyejevics
Szolovjov. Ránk néz, aztán kimegy. Azt hittük,
megy egyenesen a parancsnokságra feljelente-
ni az összeesküvést. Húszmagyar együtt, ez csak
összeesküvés lehet, ami a Szovjetúnióban a leg-
nagyobb bûn!Másnap találkoztam vele, ésmeg-
hatottan azt mondja:
- Tudod, hogy engem ateistának neveltek. De

hogy ti ilyen körülmények között, a hitetek alap-
ján tudtok mosolyogni, ennél nagyobb istenérv
nekem nem kell!
Földbe gyökerezett a lábam Isten újabb cso-

dájától, hogy az öröm is lehet istenérv!
Ezsiás Erzsébet: A hit pajzsa. Olaffson Placid élete,

Papirus book (Budapest) 8. kiadás 2004. részlet

Böröndi Lajos

Visszanézve

Nem bírunk ki több megváltást Uram!
Egy kis szünetet rendelhetnél el
a boldogításban.
Élni szeretnék, nem naponta elégni
új és új forradalmi lázban.

(A lelõtt diákot lóistállóba húzták,
szalmával letakarták, mint
az elhullott állatot.
Elszámoltak vele már elõtted Istenem
a magyaróvári vadállatok?)

Réten sétálni, majd hanyatt feküdve
elrágcsálni egy keserû ízû fûszálat.
Kedvesünk bõrén idõztetni szánkat,
míg szél fújja levetett ruhánkat.

(Aki látta szétnyílni testvérbátyja koponyáját,
annakaz idõnemelfedi, lelkébe égeti a látványt.
Számonkérted ezt is Istenem, te, aki
Nem ismer büntetést, csak megbocsátást?)

Hadd csorogjon ránk lángos zsírjaként a Nap,
míg itt fekszünk, két árva, társtalanul.
Nem kell megváltás Uram. Élni
szeretnénk tovább megválthatatlanul.

(Elvakart sebeivel elhullott az a század,
de mi, akik átéltük, még mindig itt vagyunk.
Ellensúlyaként a feledésnek? Amíg e világra
Rá nem omlik lassacskán a múlt.)

Varga Albert az 1950 és 1953 között felállított 12
hortobágyi kényszermunkatábor egyikének, Árkus-
tanyának a történetét írta meg személyes emlékei
alapján. Igényeazonban túlmutatott saját szenvedés-
története megörökítésén, alapos kutatómunkába
kezdett, s ennek eredményeképpen színvonalas do-
kumentumkötet jött létre. A téma feldolgozásának
történelmi hitelességét Szántó Mihály hadtörténész
professzor elemzõ tanulmánya erõsíti tovább.
Még másfél évtizeddel a rendszerváltozás után is

számos eufemisztikus kifejezés van forgalomban a
múlt század ötvenes éveinek kegyetlen diktatúrájá-
val kapcsolatban. �Kitelepítésnek� nevezi a szakiro-
dalom jó része azt az embertelen deportálási, rabsze-
dési akciót, amely révén több tízezer embert fogtak
el és hurcoltak szigorúan õrzött táborokba az ÁVH és
a rendõrség közremûködésével. A deportálásoknak
több funkciója volt: (1) Bizonyos osztályidegennek
minõsített lakossági csoportok eltávolítása lakóhe-
lyükrõl,megkönnyítendõaradikális társadalmiátala-
kításokat, (2) Ingyenes munkaerõ szerzése nagyobb
gazdasági beruházásokmeggyorsításához, (3) A gya-
korlatilagkatonai felvonulási területnek tekintett ha-
társávok lakosságánakmegritkítása, (4) Lakásszerzés
az új, létszámában igencsak nagyra duzzasztott kom-
munista bürokrácia tagjainak elhelyezése céljából.

A deportálások félelemben tartották az ország la-
kosságát, és elõsegítették, hogy ellenállás nélkül
végbevihessék céljaikat a hatalmat bitorló kommu-
nisták. A két háború közötti közalkalmazotti, arisz-
tokrata, katonatiszti rétegek mellett veszélyeztet-
ve volt a városi polgárság és a parasztság is. Sok-
szor egy-egy gonosz feljelentés, vagy egy megiri-
gyelt tágasabb lakóingatlan birtoklása elégséges ok
volt az elhurcolásra.
VargaAlbert a somogyi Zákányról került gyermek-

ként, 20 holdat birtokló földmûves szüleivel együtt
egy hatalmas árkustanyai juhhodályba több száz
sorstársával együtt. A szerzõ a történtek szinte min-
den pillanatát megõrizte kiváló memóriájának és
empátiájának köszönhetõen. Íráskészsége és szen-
vedélyes gyûjtõmunkája lehetõvé tette a téma
könyvvé formálását. A számûzöttek aNagy Imre-kor-
mány intézkedése után ugyan elhagyhatták táborai-
kat, de rehabilitációban nem részesültek, nem tud-
ták ott folytatni életüket, ahol az önkény azt meg-
szakította. Nagy sérelme ennek amégmindig sokez-
res, súlyos üldöztetést szenvedett társadalmi cso-
portnak, hogy tulajdonképpen máig nem részesült
kárpótlásban. Az Orbán-kormány mûködése alatt
kapott nyugdíjkiegészítés csak felületi tapasz lehe-
tett az elszenvedett sérelmekre. A közös ügy hozta,

A Hortobágy rabjai

most már önkéntesen újra egy �táborba� az egykori
még élõ üldözötteket. Ez a körülmény elõsegítette
Varga Albert könyvének megszületését. A munka
feleleveníti a táborok sanyarú hétköznapjait, a rab-
tartók kegyetlenségét, megörökíti az összetartás és
az árulás pillanatait.
Az erõszak és az állati sorba taszítás sem tudta a

fogvatartottak többségébõl kioltani az emberséget
és az élniakarást. Az élet, ha szûkebb és nyomorúsá-
gosabb keretek között is, de ment tovább � érzékel-
teti a szerzõ, akinek arra is volt lelki ereje, hogy a
tábor ritka, de emlékezetes vidámabb eseményeit is
megörökítse.
Olvasmányos emlékezés és hiteles történelmi do-

kumentum elegye a kötet, amely bõ képanyagamel-
lett tartalmazza 824 egykori deportált személyes
adatait is, csoportosítva õket a táborba hurcolás fel-
tételezett oka és földrajzi helye szerint. A munkát a
Timp kiadó �Militaria� sorozatában tette közzé. Igé-
nyes, kemény kötésû maradandóan, szép kötet szü-
letett, ami mementóként szolgál történelmünk egy
sötét korszakáról.

Szabó A. Ferenc
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E rejtélyes fõcím alatt jelent meg a budapesti
Kálvin Kiadónál dr. Németh Balázs ny. bécsi
református lelkipásztor, egyházfõtanácsos dok-
tori disszertációja, amely az egyén és a közös-
ség életének református normarendszer szerin-
ti alakítását-formálását vizsgálja a 16. század
második felének Magyarországán (Németh Ba-
lázs: ��Isten nem aloszik, rejánk pislong�� Re-
formátus életforma kialakítása a folyamatosság
és a változások közepette � a 16. századi Magyar-
ország mint példa. Bp. 2005. Kálvin Kiadó. 348
lap. Ford. Szabó Csaba. 1900 Ft.). A tudós szer-
zõ dolgozatának kiinduló pontja az a munkahi-
potézis, hogy a belsõ hitbeli meggyõzõdés, a fe-
lekezeti elkülönülés az élet látható, külsõ for-
máiban is megmutatkozik, mind az egyéni élet-
vezetés, mind a közösségi, szervezeti, jogi stb.
struktúrák területén. Erre az alapvetõ felisme-
résre a Szerzõ �mint könyve bevezetõjében írja
- már diákként eljutott szülõvárosa, Nagykõrös
társadalmának nyitott szemû megfigyelésekor,
most pedig disszertáció formájában tovább ér-
lelte és tudományosmódszerességgel alkalmaz-
ta ezt a gondolatot a 16. század magyar társa-
dalmára. A teológia, az egyház- és társadalom-
történet, valamint a néprajz területén egyaránt
otthonosan mozgó Németh Balázs mûvét ere-
detileg témavezetõje, a bécsi egyetem néprajzi
intézetének igazgatója, dr. Olaf Bockhorn pro-
fesszor jelentette meg Beiträge zur Volkskunde
und Kulturanalyse címû sorozatának 3. kötete-
ként 2003 tavaszán (Balázs Németh: �.. Gott
schläft nicht, er blinzelt uns zu...� Evangelisch-
reformierte Lebensgestaltung zwischenKontinuität
und Wandel - Ungarn im 16. Jahrhundert als
Beispiel. Beiträge zur Volkskunde und Kultur-
analyse. Új Sorozat, 3. kötet. Kiadja: Olaf
Bockhorn. Frankfurt/Main, 2003. Peter Lang.
Europäischer Verlag derWissenschaften.).ASzer-
zõ munkáját meleg szavakkal ajánlja magyar
mentora, BendaKálmán (1913-1994) történész,
akadémikus emlékének.
A címadó rejtélyes sorok Szkhárosi Horvát

András �Az Istennek irgalmasságáról és ez vi-
lágnak háládatlanságáról� - címû verses mun-
kájából valók. A telitalálatos cím és a költemény
jól kifejezi azt a felelõsséget, amellyel a refor-
mátorok viseltettek koruk égetõ társadalmi kér-
dései iránt. A verssor ugyanis így folytatódik:
�Így jól látja ez világnak minden álnokságát, /
Majd levágja az fejszével az gonosztermõ fát�.
Németh Balázs az élet tudatos formálásának
szempontjából kiindulva négy fõ területen te-
kinti át a 16. század egyházi és társadalmi élet-
rendjét. Forrásul felhasználja az 1545 és 1598
között keletkezett református zsinati kánono-

kat és rendelkezéseket, a gyülekezeti szertartás-
könyveket, amelyek részletesen foglalkoznak a
keresztelés, az eljegyzés, a házasságkötés, a te-
metés, a gyónás, az úrvacsora liturgikus rendjé-
vel. Vizsgálódásainak körébe bevonja a fennma-
radt kátékat, énekeskönyveket, prédikációs-kö-
teteket, valamint Károli Gáspár nagy történet-
filozófiaimûvét, a �Két könyv�-et.ASzerzõ vizs-
gálódásainak elsõ nagy területe a személyes élet-
vezetés, a család, az ún. �átmenet rítusainak� a
világa (2. fejezet: �Az élet fordulópontjai�). A
születés, keresztelés, eljegyzés, házasságkötés,
család, szexualitás, válás, halál, temetés stb. szo-
kásrendjét elemzi nagy tudományos gondosság-
gal a fennmaradt források alapján, figyelembe
véve a változás és a folyamatosság szempontja-
it. Ezután szemléletesen bemutatja a 16. század
református mezõvárosi társadalmának ünnepi
és hétköznapi kultúráját (3. fejezet: �Az élet
kultúrája�). Külön izgalmas alfejezetben taglalja
e mezõvárosok politikai rendjét, államtanának
kérdéseit a Tízparancsolat V. parancsolatának
(református számozás) fényében. A 4. fejezet
az egyház közösségi életét, az evangélium tár-
sadalmi dimenzióit, a társadalomban való jelen-
létét vizsgálja, kiemelve az egyház társadalmon
belüli nevelõ szerepét (�Az élet lelki támaszá-
nak struktúrája � az egyház�). Ebben a részben
ama sajátos kálvini gondolat magyarországi
megjelenését követi nyomon Szerzõnk, misze-
rint az egyház külsõ, látható formája nem lé-
nyegtelen eleme az egyházról szóló tanításnak.
Ezért a fejezetet Luther, Zwingli és Kálvin egy-
házról vallott nézeteinek rövid összefoglalása
vezeti be, majd bõ bizonyító idézeteket olvas-
hatunk a korabeli zsinati rendelkezésekbõl,
katekhézisekbõl és szertartási könyvekbõl. Fi-
nom érzékkel tárja fel az egyházalkotmány, az
egyházjog és az egyházfegyelem bonyolult kér-
déseit, ügyelve az egyház rendjének különbözõ
vetületeire. Nemkerülik el figyelmét olyan apró
részletek sem, mint például a lelkészek fizeté-
se, a lelkészfeleségek öltözködése, a különbözõ
fegyelmezések, büntetések lelkészekre vonatko-
zó zsinati szabályozásai. Az 5. fejezet (�A világ-
kép�) a 16. századMagyarországának történet-
filozófiai látásmódját vázolja fel, utalva az ál-
landóan jelen lévõ török veszedelemre, és az
ezzel felerõsödõ apokaliptikus életérzésre. Ér-
dekes alfejezet szól a néphitrõl, arról a sajátos
világról, amely elsõ renden meghatározta az
emberek hétköznapjait. Németh Balázs kimu-
tatja, hogy a magyar reformátorok, elsõsorban
Méliusz Juhász Péter, nyugat-európai kortársa-
itól eltérõen, egészen racionális módon gondol-
kodtak a boszorkányokról, lidércekrõl, szelle-

mi lényekrõl éppen az I. és a III. parancsolat
alapján. Könyve zárófejezetében úgy látja a
szerzõ, hogy a református tradícióban már a
kezdetektõl fogva megjelenik a racionalitásra
való hajlam, az etikai szempontok érvényesíté-
sére való törekvés, az Isten elõtt felelõsen meg-
álló egyén és az áttekinthetõ, felelõs önigazga-
tás vágya, melyhez társul a zsarnokkal szembe-
ni ellenállás jogánakmegfogalmazása, valamint
az Ige, a Szó tökéletességének hangsúlyozása,
amely a képpel, a �szegények bibliájával� szem-
ben egy magasabbrendû kultúrát képvisel.
E rövid tartalmi felsorolás után, csupán a

soproni polgárok jó hírének megõrzése érde-
kében, hadd tegyek - mintegy láthatatlan zá-
rójelben - egy apró korrekciót. Németh Balázs
mûvének 19. lapján említi azt a más egyház-
történeti munkákban is felbukkanó, kiirtha-
tatlannak látszó egyháztörténeti legendát, mi-
szerint 1525-ben Sopronban és más nyugat-
magyarországi városokban Luther tanainak
követõi közül némelyeket eretnekkéntmáglyán
megégettek. Sopronra vonatkozóan nem igaz
ez a legenda. A fennmaradt városi jegyzõkönyv
és a városi kamarás számadáskönyve szerint
1524. október 30-án a városi hóhér �lutherá-
nus könyveket� (dye lutherischen puecher) ége-
tett el a város piacterén (és nem Luther köve-
tõit), amely mûveletért 1525. január 21-én
megkapta a tarifa szerint járó fizetséget
(Dávidházy István helytörténész szíves szóbeli
közlése alapján).
Németh Balázs disszertációja a hazai és nem-

zetközi tudományos élet nagy nyeresége. Az
interdiszciplináris kutatási szempontok alkalma-
zása igazán gyümölcsözõnek bizonyult, így új
megvilágításban láthatjuk 16. századi magyar
egyház- és társadalomtörténetünk egyik fontos
szeletét. Szerzõnk korrekt módon bánik forrás-
anyagával, és aztmindig biztos kézzel állítja bele
a korszak nyugat-európai összefüggéseibe.
Eredményei újszerûek ésmeggyõzõek. Hálásak
lehetünk a Szerzõnek azért is, hogy eredetileg
precíz német nyelvû fogalmisággal, magas szín-
vonalon írta meg mûvét, és rangos könyvkiadó-
val a háttérben képviseli a magyar egyháztörté-
net-írást abban a nemzetközi tudományos világ-
ban, amely valójában nem sokat tud Kelet-Kö-
zép-Európa legnagyobb református közösségé-
rõl. Azt gondolom, Bucsay Mihály professzor
protestáns egyháztörténete óta nem jelent meg
német nyelven ilyen terjedelemben könyv a
magyar református egyház történetérõl. Nagy
öröm számomra, hogy immármagyarul is olvas-
hatjuk ezt a kiváló mûvet.

VLADÁR GÁBOR (Sopron)

�...ISTEN NEM ALOSZIK, REJÁNK PISLONG....�

Tõkéczki László: Vázsonyi Vilmos eszmei-po-
litikai arca. XX. száz Intézet (Budapest) 2005, 298
old.
Tisza István után (Tisza István eszmei, politi-

kai arca, Kairosz Kiadó, Budapest 2000) a szá-
zadforduló másik jellegzetes alakját választotta
szemlélõdése tárgyává az ismert történész és
közéleti író, Tõkéczki László. Mint szenvedé-
lyes vitatkozó-érvelõ, Tõkéczki egészen saját-
ságosan mutatja be Vázsonyi Vilmost (1868-
1926): a saját véleménye igazolására garmadá-
val idézi �választottját�, így aztán aligha nyílik
mód egyfajta független vitára arra vonatkozó-
an, vajon helytálló, realista képet nyújt-e a szer-
zõ. Így el kell fogadni állításai bizonylatait, leg-
feljebb az irányból támadhat érdeklõdés, vajon
mivel töltötte Vázsonyi Vilmos �szabadidejét�,
milyen szenvedélyeknek hódolt, egyáltalán mi-
lyen volt Vázsonyi Vilmos az ember?
Tõkéczki László ugyan lekszikálisan megad-

ja Vázsonyi Vilmos személyi adatait, jelöli éle-
te különbözõ államásait, tehát 1868.március 22-
én született Sümegen, családjával 1874-ben
Budapestre költözött, ahol jobbára leélte éle-
tét, majd az összeomláskor kétszer is emigráci-
óba vonult, hogy aztán visszatérve ismét bekap-
csolódhasson a közéletbe, ami viszont már nem
volt az õ világa; 1926. május 29-én halt meg az
alsó-ausztriai Baden-ben. 1894-benBudapesten
megalakította a pesti demokrata kört, amibõl
1900. augusztus 20-án a Demokrata Párt nõtte
ki magát. Fõvárosi politikus és parlamenti kép-
viselõ; az I. Világháború utolsó szakaszában
kétszer is igazságügy-miniszter ill. tárca nélküli
miniszter. Tisza István szenvedélyes ellenfele,
KárolyiMihály becsmérlõje volt. Polgári foglal-
kozására nézve sikeres védõügyvédi munkássá-
got folytatott, bekapcsolódott az újságírásba, s
mindamellett verseket is írt.
Különbözõ megközelítésben és szinten kerül

Párbeszédes magánbeszéd Vázsonyi Vilmossal
bemutatásra a politikus Vázsonyi, de oly mó-
don, hogy a szerzõ hõse arculatára összponto-
sít, azaz igyekszik élesenmegvilágítani oly mér-
tékben, hogy szinte teljesen kiválik környezeté-
bõl, feltételezve, hogy az érdeklõdõ olvasó úgy-
is kellõképpen tájékozott Vázsonyi Vilmos
Magyarországáról. Bár beismeri, könnyû az utó-
kor szemlélõjének, hiszen utólag sok minden
kerül más megvilágításba, mégis ebben a meg-
közelítésben tesz bíráló megjegyzéseket, s így
összességében a romantikus, idealisztikus poli-
tikus benyomását kelteti Vázsonyi személyében.
Mintegy párbeszédet folytat a szerzõ, de a vála-
szokat is õ adja meg Vázsonyitól vett idézetek-
kel. Ez az életrajz esszéformában megírt érte-
kezésekbõl tevõdik össze fokozódó vázlatosság-
gal, mintha a szerzõnek alábbhagyott volna a
lendülete és érdeklõdése; az utolsó fejezetek-
ben (Habsburgok, Monarchia, hadsereg, A vá-
rospolitikus, Az újságíró és ügyvéd) már csak
vázlatos karcolatokra futotta, semmi újat nem
hozva. Tehát nem merõben új, levéltári kutatá-
son alapuló munkát kínál, mint ahogyan Sass
Irén 1926-ban megjelent Vázsonyi c. könyvén
és Vázsonyi Vilmosné Az én uram c. visszaem-
lékezésein kívül szinte kizárólag Vázsonyi Vil-
mos beszédei és írásai két kötetébõl idéz, anél-
kül, hogy különösebb gondot fordítana arra,
mikor és milyen közvetlen vonatkozásban
hagzottak el a beszédek, fogalmazódtakmeg az
írások. Tõkéczki László így többszörösen elvo-
natkoztat tértõl és idõtõl, ami által szinte lég-
üres térben idõtlen folyik a különös párbeszéd,
amiben Vázsonyi amolyan szellemalakként fej-
ti ki nézeteit persze a szerzõ hathatós közremû-
ködésével.
A könyvnek kétségtelen legsikerültebb két fe-

jezete (Vázsonyi) Társadalmi és politikai köze-
ge valamint a Vallásról és zsidóságról írt fejte-
getések. Tõkéczki nagy körültekintéssel és szinte

megeröltetéssel igyekezett realisztikus képet fes-
teni a zsidóság szerepérõl és megítélésérõl a ki-
egyezés korában, természetesen Vázsonyi Vil-
mos személyén keresztül. A személyi és társa-
dalmi egyensúlymegteremtése egyéni sikerként
könyvelõdik el; szerencsés alkatként sikerült
magába ötvöznie a zsidóság és magyarság ket-
tõsségét oly módon, hogy a rabbifiú vallásként,
nem pedig politikai, netán faji kérdésként ke-
zelte volna vállalt származását és sorstársaimeg-
ítélését. Az õ esetében válik nyilvánvalóvá a
nyelv-nemzeti önazonosulás, ami � legalábbis
Tõkéczki tolmácsolásában � elkülönülésében
nem több mint a katolikus-protestáns magyar
megjelenülése. Volt tehát kor, amelyben a ma-
gyarországi zsidóság túlnyomó többsége azono-
sult a politikai magyar nemzettel, elfogadta, sõt
szorgalmazta a nemzeti politikát a maga ellent-
mondásaival, tehát sikeres beolvadási folyamat-
ról beszélhetnénk.Amennyiben viszont többség-
kisebbség viszonylatában gondolkodunk, rop-
pant nehéz tárgyilagosan és távlatosan viszonyí-
tani, hiszen a jelenkor magyar kisebbségeire
gondolva csakis a zsidósághoz hasonló szimbi-
ózis lenne számukra ésszerû, amit viszont senki
sem tart ajánlatosnak és helyesnek. Ebben a
megközelítésbenTõkéczkimint többségimagyar
ösztönösen érvel, eleve nemgondolva arra, hogy
amit a zsidóság esetében pozitív fejlõdési irány-
zatnak tüntet fel, alig alkalmazható amagyar ki-
sebbségek esetében, és éppen ezen a ponton és
szinten mutatkozik meg, mennyire nagy me-
részség szükségeltetik a felülemelkedéshez, és
ezáltal sikerüljön elkerülni a kettõsségbõl adó-
dó ellentmondásokat, a különbözõ mércével
való mérést. Mindazonáltal Tõkéczki megkö-
zelítésében szerencsés párbeszéd alakulhatna
ki a kérdésrõl, természetesen minden aktuális
politikai szándékosság nélkül.
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