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Platon azt vallotta, akkor jó a kormányzás, ha
bölcsek állnak az állam élén; az õ megfogalmazá-
sában: a királyoknak bölcseknek, a bölcseknek ki-
rályoknak kell lenniük. Arról is szólott, hogy rossz
polgár az, aki nem törõdik városa, mai értelem-
ben állama sorsával. Az azóta eltelt sok-sok évszá-
zad megérlelhette volna a társadalmakat arra,
hogy napjainkban kimondottan anakronisztiku-
san hangozzék mindkét idézett magállapítás. Ha
kissé körülnézünk európai vagy közelebbrõl kö-
zép-európai térségünkben, rögtön megviláglik e
két közéleti kérdés változatlan idõszerûsége, a ve-
lük való foglalkozás szükségszerûsége.
Mindennapi életünket egyre inkább a gyakor-

lattá vált megszorítások, a személyes mozgástér
beszûkítése jellemzi. Az állampolgár a II. világhá-
ború utáni újrakezdéskor ráhagyatkozott az érde-
keit vállaló politikusokra,mertmegbízott bennük.
Természetesen különbséget kell tenni ebben a vo-
natkozásban Nyugat és Kelet között. Keleten már
1945-ben kérdéses volt, hogy a Szovjetunió árnyé-
kában kibontakozhat-e a demokrácia. Ennek elle-
nére szintehihetetlen lendülettel indultmegazélet,
apolitikaikorlátozásokellenérevalamennyi cselek-
võ hitt a megvalósuló demokratikus államban.
Az eredmény valamennyi érintett országban is-

mert. A túlságosan gyengének és hiszékenynek bi-
zonyult polgári táborok amagukmegosztottságá-
ban meghátráltak az erõszak elõtt. Mire a kétség-
beesés eszközeként a nyílt ellenszegülést válasz-
tották, már késõ volt, mert senki nem kelt védel-
mükre a korlátlan és gátlástalan egyeduralommal
szemben. A megtorlás évei, majd a konszolidáció
idõszaka egyetlenokulással jártak: változásranem
lehetett számítani, s az egyes ember teljesen egye-
dül maradt mindennapi kiszolgáltatottságával.
Nemmaradt más hátra, mint az alkalmazkodás és
amegalkuvás.Mindez az emberekmásodik termé-
szetévé vált. Hiába bukott bele a rendszer végül is
saját ellentmondásaiba, a rendszerváltozás úgy
értea�szocialista� társadalmakatmintazéppensza-
badlábrahelyezett rabokat, akik�VaclavHavelha-
sonlatával élve�álltakabörtönkapukelõtt, denem
tudtak mit kezdeni az új helyzettel, mivel teljesen
ismeretlenvolt számukra, éppenezért szintevissza-
kívánkoztak korábbi bezártságukba, mert ott leg-
alább kiismertékmagukat, biztonságosabban érez-
ték magukat, mintegy helyükön voltak a dolgok.
Ez a fajta beidegzõdés nagyban rányomja bélye-

gét a posztkommunista társadalmakra. Az egyikol-
dalon az értelmetlenség kényszerképzeteként a
többség változatlanul úgy véli, nem érdemes mi-
hez kezdeni, mert úgysem használ semmit, a má-
sikon amegszokásból kifolyólag továbbra ismint-
egy felsõbb parancsra vár, mert nincs kezdemé-
nyezési hajlam, amihez az is hozzájárul, hogy az
emberek aligha ismerhetik lehetõségeiket. A kö-
vetkeztetés: mielõtt ismét balul ütnének ki a dol-
gok, legjobb, ha nem tesznek semmit.
Mindez a vázolt értelemben inkább a társada-

lomra, a közösséggel szembeni gondolkodásra jel-
lemzõ. Egyénileg ugyanis valamilyenmódonmin-
denki boldogulni akar, de mivel megtanulhatták
az emberek, hogy önmagukon kívül senkire sem
számíthatnak, senkiben sem bízhatnak, ügyeske-
déssel, ravaszkodással igyekeznek érvényesülni.
Ebben a vonatkozásban két dolog emelhetõ ki: az
érvényesülés kizárólag anyagi természetû, az
anyagi javak megszerzése szempontjából viszont
közömbösek az eszközök. Az eluralkodott közfel-
fogás gyakorlati oldalról közelíti meg és kezeli a

ELSORVADHAT A DEMOKRÁCIA
kérdéseket, elvi, erkölcsi szabályok aligha vannak
befolyással a döntésekre.
Mielõtt kialakulhatott, megerõsödhetett volna

a demokrácia, máris olyan jelenségek ütötték fel
fejüket, amik kimondottan veszélyhelyzetet jelen-
tenek. A Die Presse 2006. január 7-i számában na-
gyobb lélegzetû cikkben éppen ez irányban fejti
ki Vaclav Havel, volt cseh államfõ és író nézeteit.
�Az európai integrációs törekvések közös alapját
képezi azon értékek és ideálok elosztása, amelyen
felépül egész civilizációnk� �kezdiHavel,majd kö-
zelebbrõl kifejti, mi képezi ezen értékeket, ideálo-
kat: �az emberi lényeg egyedülvalóságának, ha-
sonlóképpenaszabadságnak, apolgári társadalom-
nak elve, a jogállam, demokrácia, magántulajdon,
piacgazdaságvalamint akülönbözõnemzetek,nép-
csoportok,vallások,kultúrákéscivilizációkegymás-
mellettiségének tiszteletére irányuló akarat.�
A vasfüggöny lebontásával Európának egyedül-

álló alkalomkínálkozott demokratikus elveken fel-
épülõ államközösség létrehozására. A közös érté-
keket érintõ egyetértés ellenére mégis olyan aka-
dályokbaütközünk,amikmiattkérdésesséválik,va-
jon megvalósulhat-e egyáltalán az integráció.
Ennek oka � Havel véleménye szerint � minde-

nekelõtt az, hogy az európai egyesülés folyamatát
kizárólag technikai, adminisztratív alapon képze-
lik el, és mintha ez elégséges is lenne megfelelõ
struktúrák, intézmények és törvényes normák ki-
dolgozására. Amennyiben Európa demokratikus
alapokonakar egyesülni,mindenekelõtt tisztában
kell lenni azzal, hogy kontinensünk jelenlegi de-
mokratikus rendszere egyáltalán nemmagától ér-
tetõdõ valami, hanem mindnyájunk bevetése
szükségesmûködéséhez. A demokrácia egyáltalán
nem hullott az ölünkbe, éppen ezért nincs is biz-
tosíték arra, hogy változatlanul és minden idõkre
fennmaradjon.
Az európai demokráciát az az alattomos veszély

fenyegeti, hogy feladjuk a folyamatosan szükséges
párbeszédet, és így minden feltûnés nélkül mint-
egy szabad akaratból lemondunk polgári jogaink-
ról. Amellett, hogy kifelé valamennyi demokrati-
kus berendezés, ide értve a szabad választásokat
is, mûködik, alig áttekinthetõ politikai-gazdasági
és közvéleményt alakító struktúrák terjeszkednek.
Aposztkommunista államokpéldájamutatja, hogy
aránylag gyorsan ismét gyakorlatba jön a dolgok
adminisztratív úton való rendezése. Mélyen gyö-
kerezõ értékek, a jogtudat, demokratikus tapasz-
talatok és hagyományok nélkül a társadalom na-
gyon is hajlamos a politikai cinizmusra, korrupci-
óra, maffia módszerekre, amik végül is fenyege-
tik a nyílt társadalom alapjait.
Ugyanis egyik napról a másikra új hatalom jö-

het létre, amely ebben a fiatal és tapasztalatlan
környezetben felfedezi a kölcsönösség és egymás-
ba kapcsolódás csábító lehetõségeit. A nyugati de-
mokráciákban egészen természetes védekezõme-
chanizmusok kifejlesztésére nemállt elég idõ ren-
delkezésre, ennek folytán a megcsömörlött nyil-
vánosság behódolt annak a felülrõl rátukmált vé-
leménynek, hogy a személyes szerepvállalásnak
a nyilvánosságban nemcsak hogy nincs értelme,
denem is való a képviseleti demokráciához,mind-
azonáltal a demokratikus intézmények, alkotmá-
nyos mechanizmusok, de a szabad választások
puszta ténye ismárönmagábanbiztosítja ademok-
ráciát. Polgári csoportok aktivitásait a parlamenti
demokrácia megkerülésének nyilvánították, a
csökkenõ érdeklõdés és az önmagát feladó nyil-

vánosság következtében a fiatal rendszer pedig
elkezdett ismét önmagába zárkózni.
A polgári elhelyezkedésben a polgár mind in-

kábbmint fogyasztó fogalmazódikmeg. A reklám,
marketing, reality shows és a szórakozás ömlesz-
tésével a társadalom egy része önkéntesen elfo-
gadja azt, hogy a politika is végtére piaci kínálat,
éppen ezért a polgárjogok érvényesítése tekinte-
tében politikai síkon is a fogyasztói követelések-
re szorítkozik. Az üzemanyagárak alakulása és a
labdarúgás a hírközlésben régóta a legnagyobb ér-
deklõdésnekörvend. A demokratikus alapértékek
melletti kiállást, amelyek nélkül feltehetõleg sem
az üzemanyag, sem pedig a labdarúgás nem szol-
gálna örömünkre, néhány megszállott különckö-
désének tekintik. Mûködõ demokrácia ugyanak-
kor nem képzelhetõ el aktív és nyílt polgári társa-
dalom nélkül, nélküle elsorvad a demokrácia.
Európábannemreménykedünk tehát új demok-

ráciában. Ez vagy megvan, vagy nincs meg. Ellen-
ben polgárokként felelõtlenségünk, közömbössé-
günk, visszahúzódásunk az, ami leginkább veszé-
lyezteti a demokráciát; efölött kell elgondolkod-
nunk és sarkunkra állnunk.
VaclavHavel helyzetképe semnemdrámai, sem

nem fenyegetõ, hiszen csupán a felnõtt társada-
lom érett polgárainak szerepvállalására emlékez-
tet. Az idénmindMagyarország,mindpedig Auszt-
ria országgyûlési választásokrakészül. Szinte a leg-
jobbkor emelte fel Havel szavát, hívja fel a figyel-
met a fiatal demokráciákra leselkedõ veszélyek-
re. A hiábavalóság érzete és a ráhagyatkozás kor-
látoltsága helyett fel kell rázni, rá kell döbbenteni
a társadalom tagjaiként minden embert saját ér-
tékeire, erejére: végsõ fokon az egyes emberek
személyes szerepvállalásán, közösségi elkötele-
zettségénmúlik,milyendemokráciában élhetünk.
Olyanban, amivel azonosíthatjukmagunkat,mert
megvalósítva élhetjük meg személyes jogainkat,
vagy pedig statisztákként eltûrjük, hogy ránk hi-
vatkozva kisajátító és elidegenítõ hatalmak játék-
szerévé válunk?
Mintha csak megszívlelte volna Havel intõ sza-

vát, Oroszországban egyenesenPutyin elnökmúlt

A Nyugat-Európai Országos Magyar Szer-
vezetek Szövetségének (NYEOMSZSZ) elnök-
sége levélben fordult a magyarországi parla-
menti pártok elnökeihez. A levélben emlékez-
tetnek arra, hogy a magyar nemzet részeként
a Nyugaton élõ magyarok változatlan érdek-
lõdéssel figyelik Magyarország sorsának ala-
kulását. Figyelmük különösen a parlamenti vá-
lasztások elõtt a pártok programjára irányul.
A levél hét kérdést tartalmaz, valamennyi a
nyugati, pontosabban a nyugat-európai ma-
gyar szórványok megítélését, a velük szem-
beni érdeklõdést érinti. A beérkezõ válaszo-
kat a NYEOMSZSZ nyilvánosságra hozza, ez-
zel is lehetõvé téve a megfelelõ tájékoztatást,
s a magyarországi pártok azon célkitûzéseit
és álláspontját, amikbõl kitûnik, milyen elbí-
rálásban részesülnek és milyen támogatásra
számíthatnak a nyugati magyarok.

1. Pártjuk elõtt mennyire ismertek a nyugat-
európai szórványmagyarok?Anemzettestben hol
jelölik meg helyüket? Hogyan ítélik meg szerve-

Magyarországi választások elé

(MTI) Sólyom László köztársasági elnök
2006. január 19-én, csütörtökön bejelentette
a 2006. évi általános országgyûlési képvise-
lõ-választás idõpontjait.
�Az alkotmány alapján, a választási eljárás-

ról szóló törvényben meghatározott keretben
és az alkotmányos szokásokra is figyelemmel
a 2006. évi általános országgyûlési képvise-
lõ-választás elsõ fordulóját április kilencedi-
kére, vasárnapra tûzöm ki. Az elsõ forduló-
ban a külképviseleteken április másodikán, az
amerikai kontinensen létesített külképvisele-
teken április elsején lehet szavazni.Az ország-
gyûlési képviselõk választásánakmásodik for-
dulóját Magyarországon és a külképviselete-
ken egységesen április huszonharmadikán,
vasárnap kell megtartani. Az amerikai konti-
nensen létesített külképviseleteken a válasz-

VÁLASZTÁSOK MAGYARORSZÁGON
tások második fordulójában a szavazás nap-
ja április huszonkettõ. Határozatomat a mai
napon a Magyar Közlönyben közzéteszem.�
Az Országos Választási Iroda ugyanaznap

közzétette a választási határidõket, határna-
pokat:
A választópolgárok február 10-ig kézhez

kapják a választási értesítõt, közismert nevén
a kopogtatócédulát, valamint az ajánlószel-
vényt. Az említett határidõket és határnapo-
kat az aznap megjelenõ belügyminiszteri ren-
delet rögzíti. A rendelet értelmében a válasz-
tói névjegyzéket február 8. és 15. között te-
szik közszemlére. Február 17-ig kell megvá-
lasztani az Országos Választási Bizottság, a
területi választási bizottságok tagjait, valamint
ekkor jár le az országgyûlési egyéni választó-
kerületi választási bizottságok választott tag-

jainak megválasztási határideje is.
Március 17-ig kell benyújtani a kérelmeket

arra vonatkozólag, hogy a választó külképvi-
seleti névjegyzékbe kerüljön. Ugyanezen a na-
pon jár le az egyéni választókerületi jelöltek
bejelentésének végsõ határideje.Ahhoz, hogy
valaki egyéni választókerületi jelölt lehessen,
legalább 750 választópolgár érvényes ajánlá-
sát kell összegyûjtenie.
Március 20. a területi listák, március 21. az

országos listák bejelentésének határideje.
Március 20-ig kell megválasztani a szavazat-
számláló bizottságok választott tagjait. Márci-
us 31-ig bízhatnak meg tagokat a pártok a vá-
lasztási bizottságokba.A2006. évi országgyû-
lési választások végleges eredményének
megállapítására április 29-én vagy 30-án ke-
rülhet sor.

év december végén visszalépett gazdasági tanács-
adója, Andrej Illarionov lépett a nagy nyilvános-
ság elé, feltárva, hogy �elveszítettük szabadságun-
kat�. Az elmúlt hat évben ugyan gazdagodott
Oroszország, ellenbenapolgárokapolitikai és gaz-
dasági folyamatban statisztákká fokozódtak le.
Oroszország maffia-állam lett a barbárság vissza-
térésével. Putyin és legszûkebb környezete érdek-
közösséget képez, és õk szabják meg egyrészt a
dolgok menetét, másrészt õk osztozkodnak a ja-
vakon. Mindenekelõtt õk szorgalmazzák a gazda-
ságnagy részének (újbóli) államosítását, ezáltal õk
tartják ellenõrzésük alatt a konszerneket, így õk
döntenek milliárdos nagyságrendû pénzügyek-
ben. A �testület�-hez tartozni nem felkészültség, a
hazával szembeni érdemek kérdése, hanem a tes-
tülettel szembeni lojalitás a mérvadó. Ez a fajta
Oroszország RT úgy intézkedik, hogy a nyereséget
magánosítják, ami természetesen eltûnik az érde-
keltek zsebében, míg a veszteséget az állam szám-
lájára írják. PANNONICUS

zeteik eddigi és jövõbeni tevékenységét?
a) Tudásuk, felkészültségük és kapcsolat-

rendszerükmint szellemi-kulturális, de egybengaz-
dasági tõkét is jelent Magyarország javára. Van-
nak-e ezzel kapcsolatosan elképzeléseik, terveik?

b) A nyugat-európai szórványok a Kárpát-me-
dencében élõ magyar szórványokhoz hasonlóan
különösen veszélyeztetett helyzetben vannak.
Szükségesnek tartják-e ezen nemzetrészek fenn-
maradását, pontosabban vannak-e velük kapcso-
latosan terveik?

2. Mennyire tartják szükségesnek, hogy a Ma-
gyar Köztársaság alkotmányában a többi nem-
zetrészhez hasonlóan a nyugati szórványmagyar-
ság is tételesen szerepeljen?

3. Tervezik-e olyan állampolgársági törvény
megalkotását ill. a meglévõ olyan mérvû módosí-
tását, amely kimondja, �magyar állampolgárságot
minden magyarnak�?

4. Tervezik-e a választási törvény kiegészíté-
sét, amelynek értelmében lehetõvé válna a Ma-
gyar Köztársaság határain kívül élõ magyar ál-
lampolgársággal rendelkezõ személyek válasz-
tási jogának biztosítása (pl. levélbeni szavazás
az illetõ magyar képviseleteken)?

5.Az eddigi támogatási rendszabályok jobbára
nem érintik a nyugati szórvány magyarok szerve-
zeteinek hathatós és folyamatos támogatását.
Emiatt, de a szükséges kapcsolattartás miatt is
vannak-e elképzeléseik olyan pártokon felül álló
(tehát nem kormány) intézmény létrehozására,
amely az említett célokat szolgálná?

6. Mennyiben járulnak hozzá a MÁÉRT továb-
bi erõsítéséhez, történetesen a nyugati magyar-
ság kontinentális szervezeteinek bevonásával,
pontosabban tényleges tagságuk elismerésével
struktúrájának további kiépítéséhez?

Amagyar szórványok fennmaradása nem utol-
sósorban a többségi államok velük szembenmeg-
nyilvánuló bánásmódjától is függ. Milyen mérték-
ben vállalják esetenként az egyes államokban élõ
magyar szórványok identitásuk megõrzéséért ki-
fejtett törekvéseinek felkarolását az illetõ kormá-
nyok felé?
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TÁMOGATÁSI KÉRELEM
Támogatási akciónk beindítása óta � ide értve az Õrség naptárunk vévén átutalt adományokat,

a Bécsi Napló 2005/5. számában közzétett 24.957,56 euro összeg 2006. január 25-ig az alábbi hoz-
zájárulásokkal növekedett:

Adorján István 30,00
Albert Lajos, Dr. 20,00
Andrewitch Edith 10,00
Arany Gertrude 7,00
Arányi-Aschner György 25,00
Balogh Pál 10,00
Balogh Vince, Dr. 10,00
Bede Sándor 20,00
Bedö Attila Ing. Mag. Dr. 10,00
Behring Beatrix 10,00
Bielka Etelka 5,00
Bohus Márton, Dr. 150,00
Csébits Ignaz 30,00
Csönsz (?) Julianna 10,00
Czifra János 15,00
Czingraber Aladár 50,00
Demeter Mária 20,00
Dezsy, Univ.Prof.Dr.Dr.H.C. 10,00
Esterházy Mónika 25,00
Falger Margareta 20,00
Farsky Csaba 10,00
név nélkül 10,00
Ferencz János-Robert 10,00
Ferenczy Klára és Béla 20,00
Forgó László, Dkfm. 50,00
Frajo-Apor Andrea, Dr. 10,00
Gaál Annamaria, Dipl.Ing. Mag. 20,00
Gössl Irén, Dr 50,00
Guthy László 10,00
Guzi Ludwig 7,00
Gyenge Edith, 20,00

György Béla, Dipl.Ing. 18,00
Haja Katalin Dr. 20,00
Henics Tamás, Dr. 10,00
Herritz 50,00
Hervanek Josef u. Maria 10,00
Horváth Béla 30,00
Horváth Gábor, Dr. 15,00
Hunyady Peter, Dr. 40,00
Ilona-Stüberl 25,00
Joó Ferenc, Dr. 20,00
Juhász László (Forchtenstein) 15,00
Juhász László (Bécs) 20,00
Kalakatron István Dr. 20,00
Kántás Zsuzsa 10,00
Karácsonyi Miklós, Dipl.Ing. 30,00
Karsay László 8,00
Kautny Endre, Mag.Pharm. 50,00
Kecskés Illés 20,00
Kemenesi Ferenc 50,00
Kocsis Béla 20,00
Koczó Endre, Dr. 15,00
Komáromi László, Dipl.Ing. 10,00
Köves Zsuzsanna 100,00
Kranl Olga 20,00
Krause Ilona 10,00
László Albert 110,00
László Géza 50,00
Lauringer Peter, Dr. 10,00
Lauringer Wilhelm 20,00
Lietz Magdalena 10,00
Lomoschitz Karl Horst, Dr. 10,00

Mailáth-Pokorny, KR. Dkfm., Paul 20,00
Mariana Passl, Mag. 50,00
Martiny, K. Dr. 20,00
Mészáros Veronika 10,00
Miletits Georg 30,00
Molnár Juliana 7,00
Nagy Albert, D.I. 7,00
Nagy Ferenc, Med. Rat Dr. 20,00
Nagy György 5,00
Nagy Rozália 10,50
Nagy Tibor 10,00
Nemesszeghy Lajos, Mag. Dr. 10,00
Németh Balázs, DDr. 10,00
Németh Nándor, Dr. 30,00
Németh Péter, Dipl.Ing. 20,00
N.N. 10,00
név nélkül 10,00
név nélkül 20,00
Páll Sándor 10,00
Palotai Tamás, Dr. 10,00
Pathy Lajos, Dr. 20,00
Pogány Géza 50,00
Pusztay Csaba 20,00
Rédei Károly, emer.o.Prof.Dr. 20,00
Rodriguez-Kocsis Susanne 50,00
Rudán Péter 50,00

Schenk Gabriella 10,00
Schilling Árpád 20,00
Schindler Tibor, Dr. 30,00
Schuster-Gyenge Judit, Mag. 20,00
Schwarz Mária 30,00
Simonffy Erika 20,00
Stipkovich Walter 25,00
Straub Luise 50,00
Szabó Alexandra 10,00
Szabó Barna, Dipl.Ing. 15,00
Szabó Ernõ 10,00
Szabó Károly 15,00
Tancsics Jenõ 30,00
Tarcsay József 50,00
Tarcsay-Schneiderbauer Ida 450,00
Therner Evelyn 10,00
Tonczár László, Dr. Univ.Prof. 25,00
Turanitz Károly 20,00
v. Miller-Aichholz Isabella 25,00
Vadász Gabriel 20,00
Vadon Mária, Dr. 25,00
Vargha Tamás 10,00
Vass Károly, Dr. 20,00
Zachar István, Ing. 25,00
Zajak Andreas 20,00
Zimics Béla, Dr. és. Julia, Ing. 25,00

A támogatások eddig befolyt teljes összege 28.047,06 Euro
Hálás köszönetmindazoknak, akik támogatásukkal lehetõvé teszik a BécsiMagyarOtthon fenn-

tartását, amely a legkülönbözõbb rendezvények, társas összejövetelek mellett egyben a �Bécsi
Magyar Iskolának� is otthonul szolgál.

Deák Ernõ elnök Radda István fõtitkár, Kántás János pénztáros
További támogatásokat az alábbi bankfolyószámlára lehet átutalni: P.S.K., A-1010 Wien, Georg
Coch-Platz 1, Bankleitzahl/Bankirányítószám 60000, Zentralverband Ungarischer Vereine und
Organisationen in Österreich, Kontószám 7255731. IBAN 00007255731 + 00060000

A �Bécsi Magyar Iskola� azzal a felhívással
fordul diákjaihoz és szüleikhez, hogy együtt
döntsenek az iskola jövõjével kapcsolatos,
fontos kérdésekben.
A hétvégi magyar oktatás Bécsben 1987

szeptemberében indult be, akkor még csak
30-35 tanulóval. A kezdeményezés jónak bi-
zonyult, mert18 év múltán is fennáll. Sõt,
egyre nagyobb az igény iránta. Az akkor ala-
pított Bécsi Magyar Iskola a jövõ tanévben
ünnepli fennállásának 20. évfordulóját. Ez
alatt az idõ alatt szinte igazi tanintézménnyé
nõtte kimagát. Az évek óta emelkedõ létszám
arra ösztönzi az ügyet szívükön viselõ támo-
gatókat, hogy továbblépjenek, és tökélete-
sebb formát adjanak az iskolamûködésének.
Hamarosan az osztrák tanintézményekben
megszûnik a szombati oktatási nap, ezért is
fontos a témát napirendre tûzni.
A létszámnövekedés folyamatos az iskolá-

ban. Míg pl. 1996-ban 35 diák zárta az évet,
addig 2002-ben - az óvodai csoport megnyi-
tása után - ez a számmár 80 volt. Azóta éven-
ként 90-100 között mozog a diákok száma.
Az idei iskolai évben 8 csoportban 96 beíra-
tott tanuló van. Ebbõl kb. 30-an vesznek részt
3 korcsoportban a szerdai, a többiek pedig
5 korcsoportban a kéthetenkénti szombati
oktatáson. A pedagógusokmindannyian dip-
lomával rendelkezõ szakoktatók, akik lelki-
ismerettel végzik dolgukat a Központi Szö-
vetség égisze alatt mûködõ iskolában. Az a
tény, hogy a heti oktatáson egyre több diák

A �Bécsi Magyar Iskola� felhívása
vesz részt, örvendetes, hisz õk sokkal na-
gyobb tudás birtokába juthatnak, mint két-
hetente járó társaik. Ezen és a fenti eredmé-
nyeken felbuzdulva tehát arra az elhatározás-
ra jutottak a BMI tanárai a Központi Szövet-
séggel karöltve, hogy továbblépnek, és iga-
zi iskolát alapítanak. Szeretnének felfelé töl-
tekezni, s a 2006/2007-es tanévtõl a nagyobb
diákoknak - jelenleg a legkisebbek látogat-
ják csak a hetenkénti magyar órákat - is lehe-
tõvé tenni a heti oktatást. Megfelelõ számú
jelentkezõ esetén szeptembertõl tehát a fel-
sõ tagozat számára is beindul a hetenkénti
tanítás, ha kell, minden korcsoportban. Tá-
volabbi cél: államilag elfogadott magyar ok-
tatási intézmény létrehozása, s az osztrák is-
kolarendszerbe való beépülés. Szeretnék te-
hát hivatalosan is elismertetni az iskolát. Eh-
hez kérik a szülõk és az ügyet szívükön vise-
lõk támogatását.
A visszajelzések alapján 2006 szeptembe-

rében, a szülõi értekezlet után várható dön-
tés. Természetesen a kéthetenkénti szomba-
ti oktatási nap továbbra is megmarad azok
részére, akik csak akkor tudnak jönni!
Visszajelezni, esetleg tanáccsal, ötlettel

szolgálni a következõképpen lehet:
e-mailben: koleszar@utanet.at, telefonon:

7078039
A segítséget köszönik a BMI tanárai abban

a reményben, hogy összefogással, együtt a jó
ügyért többet tehetünk!

KOLESZÁR ILDIKÓ

�Vigyázat, vadnyugat!�
Cowboyok, Cowgirlök és indiánok a sétálóutcában.

Mûsor 11.00-tõl 17.00 óráig
Vadnyugati vásár
Minden csak egy aranyba kerül! Hogy minden

cowboy, cowgirl és indián részt vehessen az esemé-
nyeken, ezért abejáratnál3aranyatkap.Ezzel akez-
dõ tõkével aztán kipróbálhatják a standok ajánla-
tait a szalontól a jósdáig!
Aki elköltötte az aranyát, annak sem kell kétség-

be esnie, elmehet dolgozni. A Vadnyugati Iroda
munkát közvetít és még mielõtt észbe kaphatna a
látogató, máris standtulajdonos, amivel aztán pár
aranyat is kereshet.Avadnyugati szórakozásnak így
már semmi sem állhat az útjába!
A Vadnyugati vásár standjai:
Szalon
Itt a saját égetett italok csúsznak le a kiszáradt

torkokon, de a cowboyok, cowgirlök és indiánok
kedvenc ételét a popcornt is meg lehet kóstolni - és
csak egy aranyba kerül!

Farsang Eisenstadt/Kismartonban
2006. február 28-án

Átváltozószalon
Itt a látogatóból igazi cowboy, cowgirl és indián

lehet. A teljes öltözettõl a részletekig � a vadnyuga-
tiálmokvalóraválnak. Indiánékszerek,gyöngynyak-
láncok, szerencsehozóamulettekvagyTomahawkel-
készíthetõk vagy aranyért megvásárolhatók.
Sminkstúdió
Az átváltozás akkor az igazi, ha a smink ismegfe-

lelõ hozzá.
Nyomolvasás
Forrónyomotkövetni, nyomotolvasni ésmáski-

hívásoknak megfelelni. Kincstérképpel felszerelve
kezdõdhet a nyomolvasás!
Vadnyugati show (naponta többször)
Csapatok játszanak egymás ellen a színpadon a

VadnyugatiNagydíjért. A sheriff (mûsorvezetõ)kér-
dez és feladatokat ad, amelyeket a csapatoknakkell
megoldaniuk, hogy elnyerjék a díjat.
Két show között a country- és western zenekar

�Western Cowboys� szórakoztatja a közönséget.
A látogatók éhét és szomjúságát a gasztronómiai

standok ételei és italai csillapítják!

A Napló postája
Helyesbítés

Múlt évi 6. számunkban a Karácsony a
Gulágon c. írás szerzõjének nevét hibásan írtuk,
amiért elnézést kérünk. A szerzõ neve helyesen:
Olofsson Placid.

A burgenlandi horvát népcsoport tavaly
õsszel komoly nyelv- és kultúrközpontú közép-
fokú anyanyelvi képzési lehetõséget veszített el.
Ennek külön érdekessége az, hogy ezt katoli-
kus egyházi gimnáziumban szüntették meg, hi-
vatkozván a szövetségi oktatásügyi minisztéri-
um gazdasági megszorításaira és az iskolán be-
lül mûködõ autonóm közösség döntésére. Bár-
mennyire kérdéses is a döntés, 2005 õszétõl a
kismartoni püspöki gimnáziumbanmegszûnt a
kisebbségi horvát nyelv középfokú oktatása.
Ezáltal valójában beszûkül az iskolák szabad
kiválasztását annyira büszkén hangoztatott le-
hetõség, mivel erre csupán egyetlen lehetõség
maradt a közép-burgenlandi hegység választó-
vonalától északra, ahol a burgenlandi horvát-
ság egyharmada él.
A dologmásik érdekessége, hogy egyházima-

gániskolán belül szûnikmeg ez a lehetõség, tud-
va tudván, a kisebbségek legnagyobb támaszai
Burgenlandban mindig az egyházak voltak. A
burgenlandi, valamikori nyugat-magyarországi
horvátoknál ez a kötõdés évszázadokon keresz-
tül lényegesen szorosabb volt, mint a többi nép-
csoportnál. Különösen Trianon után és a nem-
zetiszocializmus idõszakában alakult ki tagad-
hatatlanul szoros kötõdés, amely, úgy látszik,
most kezd a külsõ eróziók hatására omladozni.
Ebben az ügyben manapság a Tartományi Tan-
ügyi Tanács egy húron pendül a Püspöki Isko-
latanáccsal, mindkettõ ugyanis egyetlen isko-
lára szeretné korlátozni ezen a tanterületen
belül a kisebbségi nyelv középfokú képzését.
Ez a beszûkítés különben általánosan jellem-

zõ az utóbbi évek fejlõdésére � annak ellenére,
hogy a látszat mást mutat. Nemcsak a szülõk
mobilitása, a gyermektelenség általános jelen-
sége, a családon belüli globalizáció-majmolás
ennek az oka. Ami a háború utáni évekbenma-
gától értetõdõ volt, vagyis hogy a nemzetiségi
nyelvet, tehát anyanyelvet a gyermekek a saját
családjukon belül és az utcán játszva tanulták
meg, a mai idõkben még a többségi horvát fal-
vakban is kivétel számba megy. Manapság te-
hetetlen megdöbbenéssel figyelik és kérdezik
a lelkiismeretesebb népmûvelõk: hogyan tör-
ténhetett ez meg �, amire aztán sokszor kézle-
gyintés a válasz �, hogy a korábban annyira élet-
erõs burgenlandi horvát kisebbség (a magyar-
ról és a romáról nem is beszélve) � ennyire le-
csökkentette, elhanyagolja, sõt rohamosan fe-
lejti el saját nyelvét?Olyan országon belül, ahol
a politikusok váltig hangoztatták, hogy a nyelvi
és kulturális fejlõdésnek semmilyen korlátozá-
sa és megszorítása nem létezik? Hogyan tör-
ténhetik meg, hogy a gazdag nyugati szabad vi-
lágban valamely kisebbségi nyelv lerongyolódik,
elsorvad, és az integráció álmagyarázata leple
alatt Európa közepén kivész? Jellemzõ-e ez az
áldatlan állapot a többi közép-európai kisebb-
ség helyzetére is, mivel nálunk úgy magyaráz-
zák meg a helyzetet, hogy mások még rosszab-
bul állnak?

A kérdés annyira összetett, hogy nem lehet rá
találni egyszerû magyarázatot. Az osztrák rek-
tori konferencia már 1989-ben felhívta a közvé-
lemény figyelmét erre a torzulásra és komoly
modelleket dolgozott ki az orvoslásra. A párt-
politikai harcok ellenben már csírájukban elfoj-
tottákamegvalósítás lehetõségeit. Itt csaknéhány
mindennapi példára térhetünk ki, amelyeknek
azonban hosszú távú következményei vannak.
A hatvanas évek derekán az osztrák iskola-

reform eltörölte/átváltoztatta az általános isko-
lák felsõ tagozatát (5-tõl a 8-ik osztályig), el-
lenben nem gondoskodott a kisebbségi nyelvek
oktatásának a némettel egyenrangú folytatásá-
ra, hanem egyszerûen a fakultatív nyelvtanítás
színvonalára süllyesztette, délutáni elõnytelen
peremhelyzetbe szorította vagy a tanterv lyu-
kasóráira szorította õket, ami már önmagában
véve elõnytelen megkülönböztetés � úgy is fo-
galmazhatnánk � diszkrimináció volt, és sem-
mi köze sincs az oktatási esélyegyenlõség kiala-
kításához. E törvényszintû iskolarendezés egy-
szerûen lefejezte a horvát nyelvoktatás folya-
matosságát és beszûkítette a kiképzés folyto-
nosságát. Természetesen ezáltal romlott a ta-
nulás komolysága, intenzitása és effektivitása
is. Ez a mára kialakult helyzet egyik oka.
Mindez abból következett, hogy az osztrák

politika a 70-es évek végéig � fõleg gazdasági
okokból � megtûrte a horvát nyelv nyilvános el-
marasztalását, és ezzel lényegesen hozzájárult a
nyelvképzés folyamatosságának (óvoda, általá-
nos iskola, gimnázium, egyetem) akadályozá-
sához és a nyelvkészség hanyatlásához. Ez vég-
tére több generáció kiképzésének a megszakí-
tását jelenti.
Számtalan hasonló jelentékeny és jelentékte-

len példát lehetne felsorolni, aminek vélemé-
nyünkszerintehelyüttnincsértelme,ellenbenmár
a múltban is nagyon hátrányosan befolyásolta a
társadalmon belül a kisebbségek nyelvkészség-
ének a fejlõdését a presztízskérdés, vagyis a ki-
sebbségi nyelvek értékének csökkenése. Ezért
manapság csak suttogvamerik beismerni a benn-
fentesekegymásközött, hogya lakosság többnyel-
vûsége minden látszólag törvényes rendezés és
ünnepi szónoklatok ellenére a mélypont felé ha-
lad, és a kisebbségi nyelvek fennmaradására alig
vanmár esély. Kérdés azonban, Ausztria vajon a
jövõben is tetszeleghet-emajd az ártatlanság sze-
repében, mintha semmirõl sem tehetne? Auszt-
riaEurópa-elnökségéneképpenbeköszöntött fél-
évében érdemes ezen elgondolkodni.

NARDAI

KISEBBSÉGI ISKOLAPROBLÉMÁK
OLDALNÉZETBÕL
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Mielõtt a határon túlimagyar kisebbségek témá-
jában kifejtenémvéleményemet, néhány gondola-
tot szeretnék fûzni a �gondolatébresztõhöz�. Én
úgy látom, hogy nincs semmiféle �rendkívüli hely-
zet� a rendszerváltás óta. Inkább úgy határoznám
meg Magyarország helyzetét, hogy visszakerült
normál állapotába. Vagyis szabad és független lett,
nincsenek területén idegen csapatok � sem �bará-
tiak�, sem megszállók � és döntéseit e szuverén
helyzetbõl hozhatja meg. Természetesen a dönté-
seket a �90-es évek globalizálódó világának szabá-
lyai szerint kell kialakítani, vagyis az a fránya szu-
verenitás olykor-olykormégis csorbát szenved.De
azt hiszem, abban egyet kell értenünk, hogy ez
mégis teljesen más állapot, mint például a �70-es
években. Más oldalról megközelítve: nem a politi-
kusaink bátorságán, esetleg gyávaságán van a
hangsúly, hanemanemzetközi trendekhez való al-
kalmazkodás képességén. Ebbenpedig egészen jól
állunk, hiszenhazánk felvételt nyert az euro-atlan-
ti integrációs szervezetek áhított közösségeibe, be-
fogadást nyert a nyugati világba. Az a cél, amit a
rendszerváltás utáni elsõ szabadon választott mi-
niszterelnök, Antall József kormányprogramjába
állított, megvalósult.
Kiszolgáljuk-e azUSAelnökeit, jó-e ez, vagy sem?

Nem egyszerû erre válaszolni, hiszen az Egyesült
Államok a szövetségesünk. Olyan szövetséget ala-
kítsunk ki velemint a volt Szovjetunióval, vagy va-
lódi, kölcsönös elõnyökönnyugvót?Olyannagyki-
szolgálásról azért szó nem lehet, hiszen csapatain-
kat Irakbólmégis hazahoztuk. Szuverenitásunk ér-
vényesült. Próbáltuk volna ezt megtenni idõ elõtt
Csehszlovákiából annak idején.
Kormányaink � legyenek bármilyen pártokból

összeálltak is � vékony mezsgyén járva politizál-
hatnak csak, sokbefolyásoló szempontot kell figye-

lembe venniük. Legfõképpen a szomszédok véle-
ményét, ha másért nem is, a határon túli magyar-
ság miatt mindenképpen.
Máris a témánknál vagyunk. Hogyan viszonyul-

junk a határok túloldalára szakadt testvéreink
ügyeihez? Tartsunk-e közös kormányülést a román
kormánnyal � nemközös parlamentit, mint ahogy
a gondolatébresztõ írja �, amelybenkoalíciós part-
nerként ott a romániaimagyarok legitim szerveze-
te, az RMDSZ is. A mi országunk ritkán kerül a vi-
lágsajtó címlapjaira � esetleg olimpiai gyõzelem,
Nobel-díj esetén � de közös magyar-román kor-
mányülés kapcsán biztosan, pláne, ha a másik ol-
dal képviseletében is ülnek ott magyar anyanyel-
vûek. Nem hiszem, hogy Magyarországmeg tudná
állítani Románia európai integrációját, arról nem
is beszélve, hogy a NATO-ban már szövetségesek
vagyunk.Hakirekesztjük a románokat azUnióból,
akkor ezzel a tettünkkel kirekesztjük a romániai
magyarok százezreit is az integráció kínálta elõ-
nyökbõl. Persze a román nacionalizmus nem egy-
könnyen adja fel állásait és az RMDSZ által beter-
jesztett kisebbségi törvénytervezetet � és nem au-
tonómia-tervet � a román törvényhozás felsõháza,
a szenátus leszavazta. De a koalíciós kormány tá-
mogatta és a képviselõházi vita még elõttünk van.
Az igaz, ha elfogadásra kerül e tervezet, az lehetõ-
séget teremta romániaimagyarkisebbség�ésmás
romániai kisebbségek számára is � a kulturális au-
tonómia megvalósítására. Ez pedig valódi elõrelé-
pést jelentene a magyarság romániai történelmé-
ben.
Amagyar politikus természetesenpont olyan tu-

lajdonságokkal bír,mintmásországoké. Tehát sze-
me elõtt mindig a szavazat-maximalizálás, az újra-
választás lebeg. Gondolkodását, politikai praxisát
ezhatározzameg. Luhmannnémetpolitológuspro-

fesszionális intézményrendszerek elmélete szerint
apolitikai rendszereketmûködtetõértékduál akor-
mányra kerülni, vagy ellenzékben maradni ellen-
tétpárban összegezhetõ. Igazából ez a politika lé-
nyege, �mûvészete�. Ezért aztángyakranelõfordul,
hogymásként nyilvánulmeg a hazai nyilvánosság
számára és másként a külföld felé. A szavazók itt,
az országon belül élnek.
Ugyanakkoramagyarállamazalkotmányban fe-

lelõsséget vállalt a határon túli magyarokért. Ez a
kötelezettség minden magyar kormány számára
feladatokat határoz meg, ez alól nem lehet kibúj-
ni. Úgy vélem, amagyar kormányok igyekeznek is
e nem könnyû feladatnakmegfelelni. Évrõl-évre a
létrejött alapítványokonkeresztül forintmilliárdok
kerülnekkülönbözõ célokra ahatáron túlimagyar-
sághoz. Azon lehet vitatkozni, hogy ez sok-e, vagy
kevés. De figyelembe kell venni az ország teherbí-
ró képességét is, hiszen a hazai szociológiai felmé-
rések rémes állapotokat tárnak elénk a magyaror-
szági szegénységhelyzetérõl. Éppenezért vagyunk
érdekeltekabban,hogya legnagyobbmagyarnem-
zeti kisebbséggel rendelkezõ Románia mihama-
rabb az EU tagja legyen, részesüljön a brüsszeli fej-
lesztési forrásokból és mi itthoni magyarok a fel-
szabaduló eszközeinket a vajdasági, a horvátorszá-
gi és a leginkább rászoruló kárpátaljai magyarok
felé csoportosíthassuk át. Valószínûleg e területek
magyarjai még jó ideig nem élvezhetik az integrá-
ció elõnyeit. Ahatáron túlimagyarságügyeivel fog-
lalkozó hazai intézményhálózat kiépült � Határon
Túli Magyarok Hivatala, Magyar Állandó Értekez-
let, Illyés-közalapítvány ésmások�, ezek tartalom-
mal valómegtöltése napjaink feladata. Az Európai
Parlamentbe delegált magyar képviselõk is egyre
határozottabban állnak ki a jogsérelmek orvoslá-
sa érdekében (lásd a Vajdaságban magyarokat ért

atrocitásokat napirenden tartását, az európai köz-
vélemény figyelmének ráirányítását).
Amellett, hogy a határon túli magyar politikai

vezetõket megbántanám � valóban nincs ilyen
szándékom, már csak azért sem, mert apám csa-
ládja is Erdélybõl származott át � meg kell emlí-
tenem, hogy a másfél évtized elég volt arra, hogy
magyar elit kialakuljon a kisebbségi magyar tár-
sadalmakban. Néhány képviselõjük magas pozí-
ciókat is betöltött/betölt, melyekhez ragaszkod-
nak is. Csak néhány név a teljesség igénye nélkül:
Kasza József VMSZ elnök, miniszterelnök-helyet-
tes; CsákyPálMKPalelnök,miniszterelnök-helyet-
tes; Bugár Béla MKP elnök, parlamenti-alelnök;
Markó Béla RMDSZ elnök, miniszterelnök-helyet-
tes stb. A hosszú éveken át tartó politikai elithez
való tartozás sajátos szemléletet kölcsönöz e ki-
sebbségi vezetõknek, kevésbé határozottak, ke-
vésbé nyomatékosan képviselikmagyar választó-
ik érdekeit. (Gondoljunk az RMDSZ kormánybeli
szereplésére 1996�2000 között.)
Ezért konklúzióként aztmondhatom,hogymind

ahazai politikai elitnek,mindahatáron túlinakha-
tározottan és megfontoltan kell politizálnia. Hatá-
rozottankell képviselni amagyarság érdekeitmin-
den fórumon, akár a koalícióból való kilépés lehe-
tõségével is. Ugyanakkor megfontoltságra is szük-
ség van, mert kisebbségi helyzetünk erre ítél ben-
nünket, mind országon belül, mind a nemzetközi
porondon � lásd szlovákiai megyei önkormányza-
ti választások, ahol az MKP koalíciós partnerei
összefogtak saját ellenzékükkel amagyar képvise-
lõk ellen, vagy amagyar igazolványbevezetésekor
a politikai hisztériakeltés a szomszédos államok-
ban.Határozottan ésmegfontoltan integrációs cél-
jaink eléréséért.

DR. BERÉTI LÁSZLÓ (Budapest)

HATÁROZOTTAN ÉS MEGFONTOLTAN
Vélemény és hozzászólás a �Demokrácia és politikai erkölcs: felelõsség a magyar kisebbségekért� gondolatokhoz.

A jólét, a biztonságés a szerencseutáni vágypénz-
vagyon általi kielégítése nagyobb jelentõséget ka-
pott az elmúlt 25 évben. A pénz olyan alanyként je-
lenik meg, mely a munkától, de a gondoskodástól
és a szolidaritástól is megszabadít. A reklám is erre
a vélt elvre hivatkozik: �Hagyja a pénzét dolgozni�
emlékeztet a �szorgalmas� pénzre. A harmonikus
családbeli idõsebb úr ezzel azt akarja mondani: A
BACA-bankba betett pénz örömet, biztonságot és
szeretetet hozott nekem (�a boldogító pénz�). Ha a
kisfiú édesapjának nem akar adni a tortájából, se-
baj, aWiener Städtischebiztosító társaságnál befek-
tetett pénz pótolja a bizalmat és az összetartást (�a
szolidáris pénz�). Az Erste-bank ügyfélmagazinjá-
nak címe �Pénzélet� volt.
A pénz életével és munkájával a pénzügyi részleg

törõdik. Az �átlagpolgárok� pénzvagyonanehenyél-
jen a takarékbetétkönyben, hanem dolgozzon a be-
fektetési alapokban. Az öregkorról a pénz nyugdíj-
alapokbangondoskodik, szorgalmáért államiprémi-
umokkal jutalmaz. Hedge-fondokban még kemé-
nyebben kell dolgoznia, a magánalapítványok �me-
legházában� jövedelme ráadásulmajdnemadómen-
tes marad. Iparkonszernek sem maradnak el, pénz-
befektetési részlegeik (�Treasuries�)márrégótaa leg-
erõteljesebben terjeszkednek, pénzügyi vagyonuk
sokkal gyorsabban nõ, mint tényleges tõkéjük.
Ez nemmindíg volt így. A 70-es évekig a jólét utá-

ni törekvés inkább javakra, mint pénzre összpon-
tosult. A vállalatok negatív pénzvagyont gyûjtöttek
(kölcsönt vettek fel) ahhoz, hogy tényleges tõkére
tegyenek szert, a háztartások befektetéseinek súly-
pontját a házépítés és a fogyasztói javak beszerzése
képezte.
A �pénzélet� felvirágzása egybeesik a �valóságos�

gazdasági élet csillapodásával, a pénznek többmun-
kája lesz, az embereknek kevesebb, sokan elszegé-
nyednek,míg néhányanmég gazdagabbak lesznek.
Idõbeli egybeesés vagy okozati összefüggés mind-
ez? � Ezeket a gondolatokat nemrégen megjelent
könyv olvasása váltotta ki belõlem, a címe �Geld
und Gesellschaft� (Paul Kellermann: Pénz és társa-
dalom, VS-Kiadó) és a klagenfurti egyetem tanárai-
nak 11 tanulmányát tartalmazza. Tulajdonképpen
a könyv �kiegyensúlyozott� méltatását kellett vol-
namegírnom, amibõlmégsem lett semmi.Mindjárt
az elsõnél, Arno Bamme tanulmányánál, mely a
pénzzel mint �fétissel� foglalkozik, �elakadtam�.
Nem tudtam ellenállni a kísértésnek, hogy idõsze-
rû fejlõdési irányzatokra át ne vigyemMarx Károly
(számomra) elcsodálkoztató gondolatait.
Marx a pénz keletkezését és használatát a min-

denkori termelési viszonyokból vezeti le. Amodern
hitelpénz a kereskedelem és termelés korakapi-
talista terjeszkedése következtében a tényleges és

a pénzügyi tranzakciók kettéválásából keletkezett:
Ha a vállalkozó árut vásárol, ezt nem készpénzzel,
hanem váltóval fizeti, amit pénzként lehet tovább
használni. Ha a váltót a banknál leszámítolják, ak-
kor a hitelpénz �kamatozóvá� válik. Ma a pénz leg-
nagyobb része �kamatozó tõke�,Marx kifejezésével
élve �pénztõke�. Ezennemcsak abankoknál napon-
ta esedékes pénzek különbözõ fajtáit valamint a le-
kötött és egyéb takarékbetéteket kell érteni, hanem
� Marx szerint � a hosszú lejáratú kölcsönöket és a
részvényeket is (ezt nevezte látszólagos tõkének).
Marx átfogó pénzfogalma magában foglalja azt,
hogy alapvetõen mindenfajta pénzügyi vagyon fi-
zetési eszközként is felhasználható. Ez élesen ellent-
mondazuralkodópénzelméleteknek,melyek szigo-
rúanmegkülönböztetik apénztmint fizetési eszközt
és a pénzügyi vagyont. Az elsõ biztosítja a likvidi-
tást, de nem hoz nyereséget, az utóbbi nyereséges,
de nem folyósítható. Marx vitába szállt ezzel a kü-
lönbségtétellel, szerinte a fejlett hitelgazdaságban
minden pénztõke a legrövidebb idõn belül folyósít-
hatóvá tehetõ és fizetésre használható. A szemlélet
meglepõenmodern.Hamavalaki folyószámlával, ta-
karékbetétkönyvvel, hitellevelekkel vagy részvé-
nyekkel rendelkezik, akkor telebankingútjánapénz-
ügyi aktívát folyósíthatóvá teheti, és fizethet vele.
A pénzpolitikában ez rendkívül fontos: Ha a tel-

jes pénzügyi vagyonpotenciális pénz, akkornincsen
olyan pénz, amely (elkülönített) fizetési eszköz. Az
EurópaiKözponti Bank (ECB)pénztömegbenorien-
tált pénzpolitikája Milton Friedmann monetáriz-
musának szellemében illuzórikus lenne. Marx már
1859-ben így válaszolt neki: �Az árak tehát nem
azért alacsonyak vagymagasak, mert több vagy ke-
vesebb pénz van forgalomban, hanem azért van
többvagykevesebbpénz forgalomban,mert az árak
magasakvagyalacsonyak.�Aközgazdászoknyelvén
kifejezve: Marx számára a pénz teljesen endogén
(belsõ eredetû).
Az US-jegybank (az Egyesült Államokban a köz-

ponti bank szerepét betöltõ FED) már 15 évvel ez-
elõtt kezdte magáévá tenni ezt a nézetet: Egyrészt
egyre több kamatozó, és egyidejûleg rendelkezésre
álló pénzformák keletkeztek, másrészt a pénz for-
galmi sebessége egyre ingadozóbb lett, tehát vilá-
gos összefüggés van a fizetésre alkalmas pénz-
mennyiség M1 (érmék, bankjegyek, folyószámlák)
és az infláció között. Ezért az US-jegybank elvetette
amonetarizmust, és közvetlenül a kamatláb-szintet
szabályozza. Az ECB szeretne kitartani a mone-
tarizmus mellett, és (ezért) a kiszélesített pénztö-
megre (M3) összpontosít. Mint meghatározó ténye-
zõk ide tartoznak a takarékbetétek, amelyek által
kevésbé ingadozik az M1, azonban megtévesztõ je-
leket ad a pénzpolitikának. Ha például a háztartá-

sok munkanélküliségtõl, vagy szociális leépüléstõl
való félelmükben jobban takarékoskodnak, felgyor-
sul az M3 gyarapodása, ez azt jelzi az ECB-nek, hogy
nõ az inflációs veszély, és ezzel a kamatláb emelésé-
nek szükségessége � pedig valójában lejjebb kellene
szállítani.
A gazdasági fejlõdés folytán növekszik a pénztõ-

ke is. Egyrészt növekszik a �visszavonuló kapitalis-
ták, kuponvágók száma�, másrészt a �bankárok,
pénzkölcsönzõk, finanszírozók száma�. Míg Marx-
nál a �pénzkapitalisták� kizárólagnyereségbõl élõk,
mára a legtöbb munkavállaló pénzkapitalistává
vált, amennyiben takarékbetétkönyve, vagy egyéb
pénzvagyona van. Ez a tény Marx elgondolásainak
a jelenre vonatkoztatását nem teszi idejétmúlttá, in-
kább érdekfeszítõbbé � csak mindössze magunkat
(is) �pénzkapitalistaként� kell felfognunk (minden
idézet a Tõke harmadik kötetében található).
Apénztõkétkamatellenébenkikölcsönzikaz �ipa-

ri� vagy �tevékeny�kapitalistáknak.Dehitellevelek-
be, vagy részvényekbe is be lehet fektetni (�fiktív
tõke�). Végül meg lehet próbálni, �jobolók (börze-
ügynökök) által, � akik ezekkel a papírokkal spe-
kulatívüzleteketcsinálnak��nyereséghez jutni.Mert
érvényes, hogy: �A hitelezés fejlõdésével nagy, kon-
centrált pénzpiacok alakultak ki, mint London, me-
lyek egyidejûleg az e papírokkal folytatott kereske-
delemnek központjai. A bankárok a közönség pénz-
tõkéjét tömegesen a kereskedõk rendelkezésére bo-
csátják, ettõl tovább szaporodik a játékos-csürhe�.
A �tevékeny� kapitalista (vállalkozó), és a �pénz-

kapitalista� (�kuponvágó�) között alapvetõ érdekel-
lentét, a konfliktus a vállalkozói haszon és a kamat-
nyereség összprofitjának feloszása terén áll fenn:
�Adott átlagprofitot feltételezveavállalkozóihaszon

százalékarányátnemamunkabérhatározzameg,ha-
nem a kamatláb. Ez magas vagy alacsony, amazzal
fordított arányban.� Az empirikus felmérés igazolja
ezt anézetet:Avállalkozóinyereség ingadozását sok-
kal nagyobbmértékbenbefolyásolja a kamatláb és a
kamatköltség, mint a bérköltség.
A jelenlegi helyzet lényege: A kamatlábbal hatá-

rozzákmegugyanisabankjegybankok(központiban-
kok) az elosztást a vállalkozók, és (köztünk) a �ku-
ponvágók� között, felerõsítve a �gyorsítóhatással�:
Ha ahitelkamatlábötrõl nyolc százalékra emelkedik
(az iránykamatláb folyamatos emelése következté-
ben), akkor az adósok kamatfizetése 60 százalékkal
nõ. Ami ahhoz vezet, hogy a vállalatok hitelfizetései
sokkal erõsebben ingadoznak, mint a bérfizetések.
Az US-bankjegybank drasztikus kamatcsökkentései
2001 és 2003 között a hitelkamatlábat az USA-ban
kilencrõlnégyszázalékra csökkentették, amianehéz
gazdasági helyzetben a vállalatoknak és az eladóso-
dott háztartásoknak rendkívül kedvezett. Az ECB �
összehasonlítva ezzel � inkább a kuponvágók érde-
keit képviselte, mint a vállalkozókét.
Mivel a vállalatok kamatráfordítása költségeik

egy részét képezi, amonetaristák és keynesiánusok
között Common Sense (tiszta ésszerûség), hogy az
infláció ellen kamatnöveléssel � tehát költségeme-
léssel - kell küzdeni, inkábbCommonNonsens-nek
(tiszta esztelenség) tûnik. Avagy a végén az áremel-
kedést a bérköltségek, vagy a kõolajár emelésével
kellene leküzdeni?
A pénztõke befektetése részvényekbe lehetõvé

teszi ugyan �a termelési lépcsõzet rettentõméretû
kiterjesztését�, egyben �a valóban tevékeny kapi-
talista puszta irányítóvá, idegen tõke gondnoká-

Folytatás a 4. oldalon

STEPHAN SCHULMEISTER

Ha a pénz élni kezd...
Dr. Marx Károly megjegyzései az 1980-tól megkezdõdött gazdasági fejlõdéshez.
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vá és a tõketulajdonos pusztán pénzkapitalistává
változásához� vezet. Az ellentmondás �új pénzügyi
arisztokráciát hoz létre, a becsapás és csalás egész
rendszerét alapításokra, részvénykibocsátásokra
és részvénykereskedelemre vonatkozóan�. A pénz-
tõke Marx szerint nyeresége által �fétis� jelleget
ölt: �Miközben a kamat csak a nyereség egy része,
most fordítva a kamat tûnik a tõke tulajdonkép-
peni gyümölcsének, az eredendõnek, és a nyere-
ség csak tartozék és járulék. Íme a tõke fétis alakja
és kész a tõkefétis megjelenése.� Tovább: �Mint a
fához a növekedés, úgy viszonyítható a pénzcsiná-
lás a tõkéhez, ebben a formában pénztõkéhez. A
pénz testében benne a szerelem.Mihelyst kikölcsö-
nözték, vagymásmódon amegújulási folyamatba
befektették, növekszik benne a kamat, alva vagy
ébren, otthon vagy úton, éjjel vagy nappal�. Ezért
ismerteti a rádió és a televízió reggel és este, hogy
hogyan dolgozott legutoljára a pénz, s hogy a pénz-
ügyi piacok, mint alanyok még mit üzennek ne-
künk, tárgyaknak.
A pénztõke (P), mint fétis áru (Á) jellegét veszi

fel, ami kettõt jelent: Elõször is, ahelyett hogy való-
di árura cserélnék (P-Á-P-Á), a pénzügyi piacokon a
pénztõkét más formáira cserélik be (P-P-P-P), hogy
spekulációsnyereséghez jussanak.Másodszorpénz-
tõkét, leginkább részvénytõkéthalmoznak fel, hogy
az értékelési nyereség által gazdagabbak legyenek.
Lássuk tehát ennél a két munkatípusnál, miként is
dolgozik a pénz.
A legszorgalmasabb a pénz azon fáradozásában,

hogy kereskedelmi nyereséget csináljon. Növekvõ
gyorsasággal változtatja tulajdonosát, a �normálbe-
fektetés� (kb. öt millió dollár) a devizapiacon alig
15 percig marad egy kereskedõ kezében. Ennek
megfelelõen hatalmas a forgalom, egyedül ezen a
piacon naponta kb. 2000 milliárd dollár, 30-szor
több, mint a világkereskedelemé. A részvény- hitel-
levél- és nyersanyagpiacok és amegfelelõ határidõs
vagy opciós derivatívák piacai semmivel sem ma-
radnak le. A pénz mindenütt törekszik még a legki-
sebb árfolyamváltozásokkihasználására is. Közben
a legmodernebb információs technológiát használ-
ja fel, nem csak, hogy gyorsabban jusson kereske-
dõtõl kereskedõhöz, piacról piacra, de abban is,
ahogy döntéseit számítógép-vezérelt spekuláció-
modellekkel alapozza meg (technikai elemzés).
Minden erõlködés ellenére a pénztõke így nem

tud szaporodni: A játékok újraelosztási játékok
(amit az egyik elveszít, másik nyerimeg)mint való-
di kaszinóban. Azonban a pénzügyi piacokon a go-
lyó nem szabályosan gömbölyû, ami által profesz-
szionális kereskedõk szisztematikusan nyerhetnek
(leginkább az �amatõrök� kárára) A játék specialis-
tái a hedge-fondok,megfelelõenmagas átlagnyere-
séggel. HaMarx a pokolból látja szorgoskodásukat,
bizonyosan eszébe jut a �játékos-csürhe�.
Mint a kaszinóban, valaki mindig nyer: a bank.

Ami annyit jelent: a pénzügyi szektor amaga teljes-
ségében, a tõzsdétõl a bankokon és biztosítókon át

ahedge-fondokig.Hanyert azügyfél, velenevetnek,
ha vesztett, rajta nevetnek.
Akaszinóval ellentétbenapénzügyipiacokon jön-

nek létre a �reálgazdaság� legfontosabb árai, vagyis
a váltóárfolyamok, a nyersanyagárak, a részvény-
árak és a kamatlábak (utóbbiak a bankjegybankok-
tólmeghatározott keretek között). A rövid távú spe-
kulatív árfolyamlökések összegzõdése által az árak
az egymást követõ több éven át tartó vevõ- és el-
adópiacok (Bull market � bear market) változása
miatt �megszaladnak�.
A �valódi kapitalisták� számára teremtett bi-

zonytalanság felhajtja a költségeket, és egyidejû-
leg arra ingerli õket, hogy maguk is �pénzkapi-
talistává� váljanak: Iparkonszernek invesztícióikat
átállítják valódi beruházás helyett pénzügyi befek-
tetésre, és pénzügyi részlegeiket ennek megfele-
lõen építik ki. Kisebb vállalatoknak nincsmeg ez a
lehetõségük. Csekély reáltõkeképzés esetén a kon-
szerneknek nincsen szükségük új részvények kibo-
csátására, sokkal inkább visszavásárolják saját
részvényeiket, miáltal azok árfolyama, és a
managerek jutaléka emelkedik. Egyidejûleg a pénz-
tõke a részvénypiacon is szaporodni akar, különö-
sen a nyugdíjak biztosítása céljából. Ami ideális kö-
rülményeket teremt a pénztõke második munka-
típusa számára, �szaporodása� mint �látszólagos
tõke�, tehát értékelési nyereségként: A csökkenõ
részvénykínálattal növekvõ kereslet áll szemben.
Az US-amerikai és német részvénytársaságok tõzs-
dei értéke 1982 és 1999 között majdnem a tizen-
kétszeresére emelkedett.
A részvénytõke ezalatt érthetõ módon mindig

�látszólagosabbá� vált, mert ugyanezen idõ alatt a
vállalkozások �valódi� értéke � könyvelési mérleg-
értékeiket nézve � mindössze megkétszerezõdött.
Marx ehhez: �Nyoma vész minden összefüggésnek
a tõke valódi felhasználásának folyamatáról, és
megerõsödik az elképzelés a tõkérõl, mint magam-
agát értékesítõ automatáról�.
A �valódi� reáltõke és a �látszólagos� részvény-

tõke közti növekvõ egyenlõtlenségnek a részvény-
árfolyamok zuhanásához kellett vezetni, Japánban
már 1990-ben, a többi országokban tíz évvel ké-
sõbb. Németországban az árfolyamok kb. 70 száza-
lékkal estek, a vállalkozások, bankok és biztosítók
pénzügyi helyzete jelentékenyen leromlott. A vál-
lalkozási adó 2001-es csökkentését ezért nem reál-
befektetésekre, hanem pénzügyi konszolidációra
fordították.
A magánháztartások is egyre inkább a pénzügyi

piacokonhagyjákpénzüketdolgozni, ahol anetban-
king és új banktermékek segítségével a �kisember�
is nyerészkedhet. Ezen túl egyre többen fektetik be
jövedelmük egy részét nyugdíj-alapokba. Máris
megy tovább a pénzszaporítási játék: A részvényár-
folyamok 2003 óta Németországban megkétszere-
zõdtek, Ausztriában megháromszorozódtak, nem
utolsósorbanaprivátnyugdíjbiztosítás állami támo-
gatása által. A fogyasztási kereslet és a gazdasági nö-
vekedés (emiatt is) gyenge.Hogy azATX-ben feltün-

tetett vállalkozások �valódi� értéke megháromszo-
rozódott, az ilyen körülmények között kérdéses.
Tehát mégiscsak �látszólagos� tõke�?
Mi ennek a fejlõdésnek következménye hosszú

távon?Ha a háztartások a nyugdíjak iránti gondmi-
att többet takarítanak meg (tehát kevesebbet fo-
gyasztanak) és pénzüket a nyugdíjalapokonkeresz-
tül a részvénypiacon fektetik be, emelkedni fog az
árfolyam. Ha egyidejûleg a vállalkozások a növek-
võmegtakarított tõkét a gyenge fogyasztás és a csá-
bító részvényárfolyamok miatt nem akarják való-
san beruházni, akkor a következõ ellentmondás áll
elõ: Fogyasztás, beruházás és össztermelés stagnál,
de a jövõbeni szociális juttatások �jogosultsági vé-
nyei� a nyugdíjalapok értéknövekedése által drasz-
tikusan gyarapodnak. A pénztõke formájú bizton-
ság utáni törekvés ekképpen növeli a bizonytalan-
ságot. Általánosan mondva: takarékot és pénzügyi
tõkét mindig csak beruházás és reáltõke formájá-
ban lehet �átmenteni� a jövõbe, a részvényárfo-
lyam-emelkedés általi magasabb igények �látszóla-
gosak�, lényegesen kiélezik azonban a valóságos
�stagnáló torta� körüli harcot.
A �reálkapitalista gazdasági kultúrájú� országo-

kat � Japán, Németország � a �pénzügyi kapitalis-
ta� nyereségtörekedésre történõ áttérés kulturális
sok-ként érte. Például Németországban ezért halad-
jameg a vállalkozások takarékoskodása jelentõsen
a reálinvesztíciót, egyidejûleg a háztartások is job-
ban takarékoskodnak. Ilyenkörülményekközött az
állam szinte �rákényszerül� a deficitre.
Az öncélú pénzügytõke-felhalmozódás ellent-

mondása � �Dagobert Duck Syndrom� � különösen
elõtûnik a �takarékos országok�, mint Japán és Né-
metország viszonyában az USA-val: ott a háztartá-
sok csökkentették takarékoskodási hányadukat, a
fogyasztás (ezért) folyamatosan nõ, ami serkenti a
reáltõke képzõdését. Ezt, és az állami deficitet az
USA a �takarékos országoktól� felvett hitelekkel fe-
dezi. Eddig felhalmoztak 3500 milliárd dollár érté-
kû követelést az USA-val szemben. Ennyivel na-
gyobb értékben áramlottak áruk az USA-ba, mint
amennyit onnanexportáltak. A �takarékos országo-
ké� a hitelezõi cím, az USA-é a Toyoták, Porschék és
BMW-k garmada. Ami a gazdaságtörténelem legna-
gyobbajándékaként fog leleplezõdni, annál inkább,
mert az USA 20 éve gyakorlatilag adóssága után
nem fizet kamatot (az évi újonnan felvett adósság
sokkal magasabb � az USA a kamatokat új hitelek-
kel �fizeti�, mint a piramisjátéknál).
Azokban az országokban, amelyek a legnagyobb

mértékben halmoztak fel pénzügyi vagyont a kül-
földdel szemben, tehát Németországban és Japán-
ban, évek óta stagnál a reálgazdaság. A vállalkozá-
sok és háztartások �Donald Duck szemlélete� le-
csökkentette a reálberuházásokat és pangásra
kényszeríti a fogyasztást, amit az export növeke-
désével nem lehetett kiegyenlíteni. Végsõsoron: a
valódi jólét megteremtése leáll, ha túl sokan pénz-
ügyi jólétre törekednek. Az ok egyszerû: pénz nem
dolgozik.

Fordította: SZT

A családias összetartozás, a szeretet ünnepe
jó üzlet a kereskedõknek. Ilyenkormég az újra-
kapitalizálódó országok szegényei is kitesznek
magukért, összevásárolnak hátmindent, amirõl
csak felteszik, hogy örömet szerez szívbélijeik-
nek. Konszolidált körülmények között évtize-
dek kitartó munkájának termését aratnák le a
boltosok, ám a pillanatnyi siker hajhászására
szorított hazai vállalkozóknak nincs elegendõ
idejük, tõkéjük és kultúrájuk a hosszas elõké-
születekhez. Néhány hónapra, esetleg évre ter-
veznek csupán, és amint kimerítették lehetsé-
ges kedvezményeiket, sietve odébb állnak. Ad-
dig viszont ügyeskednek, más szóval: csalnak,
amennyit lehet.
November közepén kicserélõdik a boltok áru-

készlete. Az olcsóbb termékek eltûnnek, helyü-
ket a korábban eladhatatlan, drága és nem fel-
tétlenül jobb minõségû termékek foglalják el.
Bárhová térjen is be a reménybeli vásárló, min-
denütt �akciókba� botlik. Ami éppen ellenke-
zõje a sok Angebotnak, Soldesnak, Salesnak és
társainak, mert noha itt is árengedménnyel kí-
nálják a portékát, de egy soha nem volt, mese-
beli árból nyesnek le valamicskét, így alig más-
félszereséért, duplájáért szerezheti be azt a vá-
sárlók, ami nyomorú köznapokon ingyen sem
kellene.
Tévednénk persze, ha kizárólag a tapaszta-

latlanul csetlõ-botló hazai kereskedõk nyaká-
ba varrnánk az efféle primitív ügyeskedést, hi-
szen a magyar piacot uraló külföldi áruházlán-
cok sem járnak el különbül. Postaládánkat hét-
rõl-hétre teletömik színes prospektusaikkal,
potom áron kínálgatott haszontalanságaik zö-
mét azonban hiába keresnénk a polcokon, azok
csupán vevõcsalogató ábrándképek, soha nem
léteztek a valóságban. Mintha a hely szellemé-
nek áldoznának otromba csalásaikkal, nem is
mentegetõdznek miattuk. Ez már csak így van!
Örüljünk inkább, hogy tiszteletünket tehetjük
e másutt bizonyított, itt viszont lényegében
pénzbeszedésre szakosodott üzletekben, ahol
kétes, kifejezetten hitvány árut sóznának ránk,
és ahol legföljebb az idegen nyelvû feliratok
emlékeztetnek az anyaország kereskedelmi
kultúrájára, egyéb nem.
Pestiesen szólva aki csak teheti, nagyot kaszál.

És ennek semmi akadálya, hiszen máig sem ala-
kultak ki a szélhámoskodást kizáró, vagy legalább
hátráltató feltételek. Többségünk szegény, nem
válogathat. Örül, ha kap valamit. Hiányoznak a
szilárd kereskedõi és fogyasztói szervezetek is, a
hivatalos ellenõrzés pedig balkáni jellegû: eset-
leges, kijátszható. És a legkevésbé semhatékony.
A kereskedelem liberalizálásából csupán a haj-
dani elosztási rendszer szétverésére futotta,meg-
bízható kínálati piac létrehozására nem.

SNEÉ PÉTER

Pesti maszat
ANagy Kaszáló

Ha a pénz élni kezd...
Folytatás a 3. oldalról

Mibe kerül, és mennyit jövedelmez Ausztria Euró-
pai Unió-elnöksége? Az 2006-os év elsõ felében az EU-
elnöki tisztet betöltõ Ausztria adófizetõinek kb. 98
millió Euro kiadást jelent,melybõl a legnagyobb tétel,
13,4millióEuroabiztonsági szolgálatra esik. Az elnök-
ség javára írhatóbevételekújmunkahelyek, az idegen-
forgalom felfutása, és a reklámhatás révénaBécsiGaz-
daságkutató IntézetWIFObecslése szerintmintegy150
milló Euro-t tesz majd ki.

�
Migrációs kutatók szerint a demográfiai bombaegy-

re hangosabban ketyeg. A Földközi-tengertõl északra
az utóbbi 50 évben a lakosság 30%-kal, attól délre
300%-kal növekedett.

�
Az EU-komisszió az eurobarométer keretében fel-

mérte az Unió polgárainak nyelvkészséget. Megállapí-
tástnyert, hogyazEU-polgárok felebeszél legalábbegy
idegen nyelvet. Míg 33% anyanyelvén kívül angolul is
tud, addig németül 12%, franciául 11%, spanyolul és
oroszul 5%.Akeleti államokbanaz emberek1/3-a oro-
szul, és 1/4-e angolul tud. A legtöbb idegen nyelven is
beszélõ EU-polgár Luxemburgban van (99%), utána
jönkét (kétnyelvû) országholtversenyben: Lettország
és Málta (93%) majd Hollandia (91%). Ausztria 58%-
kal az 50 %-os EU-átlag fölött van, a spanyolok, portu-
gálok és olaszok 36 %-kal holtversenyben hátulról a
3. helyen állnak, Nagy-Británnia 30%-kal utolsó elõtti.
Magyarországon száz közül csak 29-en, az Unióban a
legkevesebben, beszélnek anyanyelvükön kívül más
nyelvet is.

�
Kenyeres Gábor Before Dawn címû rövidfilmjéért

különdíjat kapott a kelet-európai filmekCottbusi Fesz-
tiválján (NSZK). A játékfilmek kategóriában Mund-
ruczó Kornél Johanna címû filmje a zsûri dicséretét
érdemelte ki. Tíz játékfilm versenyzett �a kicsit más
fesztivál� díjaiért, Mundruczó filmjén kívül Bergendy

Péter: Állítsátok meg Terézanyut címû alkotása is in-
dult. A Cottbusban vetített körülbelül száz film közül
38 magyar volt. Szabó István, a fesztivál tiszteletbeli
elnöke életmûvéért és a Cottbus-Fesztivál elismerte-
téséért különdíjban részesült.

�
A Magyar Nemzeti Múzeum 2006-ban kiállítással

kívánmegemlékezni az 1956-os forradalomés szabad-
ságharc 50. évfordulójáról. Amúzeum igazgatósága kér
mindenkit, akinek a forradalom idõszakához kapcso-
lódó tárgy, jelvény, fénykép, fényképnegatív, újság, pla-
kát, röplap, igazolvány, irat vagy bármely más doku-
mentum van a birtokában, és azokat a múzeum ren-
delkezésére bocsátaná, jelentkezzenek a +36-1-327-
77-84 telefonszámon H, SZ, P 9h és 12h között.

�
ÉletmûvénekelismerésekéntGiraldillo-díjatvett át

a 2005. novemberi Sevillai Filmfesztiválon Tarr Béla,
akinek a fesztiválon is bemutatott 12 filmbõl álló élet-
mûvét mûsorra tûzi a madridi Filmoteka Espagnola,
majd Cordobában az andalúziai Filmarchívum.
Mundruczó Kornélnak versenyprogramban bemuta-
tott Johanna címû operafilmje a zsûri különdíját nyer-
te el. A díj biztosítja a nyertes film spanyolországi
moziforgalmazásának költségeit. A november 4-én
kezdõdött Sevillai Filmfesztivált teljes egészében az
európai mozinak szentelték, összesen 160 filmet vetí-
tettek le.

�
A British-Hungarian Society és a SpiroArk közösen

szervezett zene és költészet esténGömöri GyörgyAng-
liában élõ költõ és Clive Wilmer Radnóti fordításaik-
ból olvastak fel, csellón játszott Sagi Hartov az
Athenaeum Clubban, Londonban.

�

A Nemzeti Könyvtár fennállásának 200. évforduló-
jára kiadott díszkötetben a könyvtár legszebb kincsei
láthatók, pl. Corvinák,Haydn,Mozart kéziratai.Monok
István a könyv szövegéért felelõs, Kiss Ilona a képe-
ket szerkesztette, AntalfyM.Elayne fordította ésHapák
József fényképezte a különösen szép kivitelû mûvet,
melyet a Magyar Könyvklub adott ki.

�
�Im Schatten des Staatsvertrages� (Az államszerzõ-

dés árnyékában) címmel szimpóziumot szervezett a
Wiener Arbeitsgemeinschaft für Volksgruppenfragen
(Bécsi Népcsoportkérdés-Munkaközösség) november
13-án este a Burgenlandi Horvát Központban. A ren-
dezvénykeretében szakértõk, kortanúkésnépcsoport-
képviselõk bemutatták az egyes népcsoportokat, így a
csehek, a horvátok, a lengyelek, a magyarok és a szlo-
vénekhelyzetérõl számoltak be. Amagyar népcsoport
helyzetérõl Payer Andrea, Deák Ernõ és Gálffy István
számolt be.

�
A hetente 800 ezer példányban megjelenõ Wiener

Bezirksblätter (Bécsi Kerületi Lapok) �Az év vendég-
lõje� díjátaközönség szavazatai alapján2005-re - nagy
fölénnyel - a belváros egyik kis utcájában, a Bräuner
Strasse 2. alatt található �Ilona-Stüberl� kapta. Az ét-
termet Somlai Mihály és felesége, Ilona alapította
1957-ben. A mindössze 25 személyes belsõ helyiség-
gel és nyári terasszal rendelkezõ vendéglõ az elsõ pil-
lanattól a hagyományos magyar konyha remekeit kí-
nálta, napjainkbanmárnyolcnyelven, köztük japánul.
Az üzletet 1987 óta SomlaiMihály nevelt lánya, Fodor
Mária vezeti.

�
A rákos betegek sugár- és/vagy kemoterápiás keze-

lésénél Magyarországon egyre jobban elterjed az

AVEMAR táplálkozási adalék felhasználása. Mint arról
Bécsben egy prof.dr. Hídvégi Máté vezette rákspecia-
listákból állómagyarkutatócsoportbeszámolt; a Szent-
Györgyi professzor kutatásai alapján a búzacsírából
kiindulva sikerült egy olyan táplálkozási adalék elõál-
lítása, mely, mint azt különbözõ rákkutató központok
által végzett összehasonlító klinikai vizsgálatok során
kimutatták, hathatósan csökkenti az áttételes dagana-
tok létrejöttének valószinûségét. Az AVEMAR adago-
lása, melyet mindíg a kezelés kiegészítéseként, soha
nem a terápia helyett alkalmaztak, különösen a vas-
tagbélrák,ésaszájüregrákkezelésénekkiegészítéseként
váltbe,de jelentõsencsökkentiakemoterápiakellemet-
lenmellékhatásait is. A táplálkozási adalékként regiszt-
rált készítményt Ausztriában a Fresenius Kabi hozza
forgalomba, csak gyógyszertárakon keresztül.

�
Két jótékonysági koncert rendezésétkezdeményez-

te Kilyénfalvi Gábor hegedûkészítõ mester St. Pöl-
tenbõl, a székelyföldi � Nyikó-menti � árvízsújtotta
falvak lakóinak megsegítésére. A Katolikus Magyar
Értelmiségi Mozgalom, a bécsi Magyar r.k. Lelkészség,
a Kaláka-Club, és több más magyar egyesület közre-
mûködésével november 11-én a St. Pölten-i püspök-
ség nyári prefektóriumában, majd december 2-án a
bécsi Theresianumban megtartott koncert keretében
gyûjtést rendeztek. A fellépõmûvészek: Anzinger Zsu-
zsa hárfa, Butkai Enikõ szoprán, Sophia Hahn hege-
dû, Johanna Horny zongora, Kopjás Gabriella fuvola,
Evangelika Koulianou zongora, Gabriele Kramer zon-
gora, Mezõ Katalin hegedû, Németh Tibor zongora;
Thomas Rasl hegedû, Karin Reda fuvola, Soós Brigitta
gitár és Simon Zeugbauer trombita, honoráriumukat
ajánlották fel, szponzoráló cégek, a Brauerei Zwettl, a
Kilyénfalvi-zeneüzlet St.Pölten és az In Vino Veritas
bécsi magyar borkereskedés (1., Salzgries 4) gondos-
kodtak a büférõl.

Összeállította: SZEMERÉDI TIBOR
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1957. június 10-én hirdettet ítéletet az ún. Gyepes-ta-
nács elsõ fokon, hogy megtorolja a mosonmagyaróvári
sortüzet követõ lincselést. Valójában azért, hogy a sortü-
zért felelõsök felelõsségét elkenje, s egy utólagos, folya-
matosan formálódó koncepcióban megalapozzon egyféle
összeesküvés-elméletet.
A perben halálra ítélték Földes Gábor színészt, Tihanyi

Árpád tanárt, Gulyás Lajos református lelkészt,Weintráger
László segédmunkást, CziffrikLajos tehenészt, és Zsigmond
Imre földmûvest. Kiss Antal fûtõ életfogytiglant kapott,
ezt másodfokon halálra súlyosbították.
Az ítéleteket 1957. december 31-én és 1958. január 15-

én Sopronkõhidán hajtották végre. (Lásd BN 2005. no-
vember�decemberi számának 5. oldalán: Mosonmagya-
róvár ötvenhatja)
Az alábbiakban az ítélet indoklásából közlünk részle-

tet. Nem kell különösebb képzelõerõ ahhoz, hogy rájöj-
jünk, e per elõkészítése folytán már kész a koncepció a
nemzetközi összeesküvésrõl, s Nagy Imre és társai sorsa
is megpecsételõdött.
Az ítélet szövegét eddig � tudomásunk szerint � még

nem publikálták. A szöveg eredeti helyesírását meg-
õriztük, egy-egy írásjelet tettünk csak ki a jobb érthe-
tõségért.

Böröndi Lajos

� IV. A büntetés kiszabásáról
A vádlottak cselekményének társadalomra veszélyes-

ségét vizsgálva az egész tevékenységüket bele kell helyezni
az országos összefüggésekbe az akkori nemzetközi vi-
szonylatokba.
Ennek a büntetõ pernek az anyaga is minden vonat-

kozásban igazolja, hogy a forradalmiMunkás Paraszt Kor-
mány magalakulásától kezdve az egyedül lehetséges és
helyes utat választotta a kibontakozásra.
Világosan bizonyítja ez a per, hogy a Magyar Szocia-

lista Munkáspárt értékelése az 1956. évi október, novem-
ber havi eseményekkel kapcsolatban helyes volt és min-
denben megfelelt a valóságnak.
A per anyagából tisztán látszik azoknak a rágalmaknak

valótlansága, amelyeket különösen írói körökbõl, de egyéb
vonalon is minduntalan terjesztettek az októberi esemé-
nyek értékelésével és a Párt politikájával kapcsolatban.
A per alapján is megállapítható, hogy az 1956-os év a

népi-demokratikus Magyarországon nemcsak bizonyos
kormányzati, gazdasági és politikai hibák kijavítása meg-
kezdésének éve volt, hanem egyben az elmúlt 12 év alatt
a már régen levert és megdöntött magyar ellenforradal-
mi erõk soha nem ismert kedvezõ lehetõsége az elveszett
�paradicsom� visszaszerzésére.
Az ellenforradalom számára a kedvezõ lehetõséget az

adta, hogy a Párton belül is kialakult ellenzék fellépésében
a józan hang elveszett és csak igen kevesen, különösen kez-
detben ismerték fel az ellenforradalom készülõdéseit.
A per anyagából az is kitûnik, hogy a Gyõr-megyei el-

lenforradalmi erõk tevékenysége nyílt színrelépése ak-
korra volt idõzítve, amikor Budapesten már Nagy Imre
és csoportja pozíciója megszilárdultak.
A Gyõri Nemzeti Tanácsban a faltörõ kos szerepét a

Földes Gáborok játszották. Földes Gábor is egyike volt
azoknak, akik a kommunista álarc mögött a tömegeket
becsapva elõkészítették a talajt a reakciónak. AhogyFöl-
des Gábor vallja, az ötágú csillaggal a mellén a pártot
éltetõ jelszavakkal vonult ki az utcára, és mialatt õ a kom-
munista jelmezben a szenvedélyeket felkorbácsolja, a fa-
sizmus erõi megkezdik mûködésüket, a csillagok leveré-
sével, a bûnözõk szabadon bocsátásával, a kommunisták
összeszedésével stb.
Még mindig nem eléggé puha a helyzet, még a fegyver

nem jó kézben van, tehát még szükség vanFöldes Gábor-
ra el kell végeznie a lefegyverzést is, szabaddá kell tenni
a határt, hogy a pozíciók átvétele a lehetõ legsimábban
vér nélkül történjen, amire hosszú idõn keresztül Szigeti
Attiláék büszkék voltak, és nemzeti hõsként ünnepelhet-
ték magukat, hogy Gyõr népét megmentették a véron-
tástól. Azt is meg kell állapítani, hogy ezt hosszú ideig
módjukban volt hangoztatni.
Miután Földes Gábor küldetését bevégezte, biztosí-

totta a terepet, Szigeti Attiláék nem szentimentálisak, a
lakájt egy idõre félreállították. Ezek a körülmények mu-
tatják Földes Gábor és társai cselekményének rendkívü-
li társadalmi veszélyességét és mutatják egyben a vádlot-
tak különösen Földes Gábor személyében rejlõ nagyfo-
kú társadalmi veszélyességét.
Gyõrben is, Mosonmagyaróvárott is éppen úgy, mint

Budapesten az október végi napokban napról-napra for-
róbb lett a levegõ. A Mezõgazdasági Akadémia diákjai
pontokban foglalt követeléseket gyártanak. A követelé-
seknél már meglátszik, hogy a titkos rendezõ az ellenfor-
radalom. Még a 23�24-i követeléseknél szó sincs a csilla-
gok leverésérõl, a szovjetek kivonulásáról. Még általá-
ban a belsõ reformokkal foglalkoznak, napról-napra nõ-
nek a követelések, túlnõnek az iskolák falain, belsõ ha-
talmi, majd késõbb nemzetközi politikai kérdéseket vet-
nek fel.
Ez a túlnövés nem véletlen, ez már az ellenforrada-

lom szándéka.
És ahogyan Pesten változtak át a reformkövetelések

ellenforradalmi követelésekké, úgy erõsödött, változott

FORMÁLÓDIK A KONCEPCIÓ
Részlet egy 1957-es bírósági ítéletbõl

a vidéki ellenforradalmi erõk hangja is. Majd a nyugati
határ megnyitásával az imperialista erõk segítségével
Gyõr központja lett a Dunántúli ellenforradalmi erõk-
nek, a követeléseiben merészebben, nagyobb lépésekkel
haladt, mint Budapest. És nagyban hozzájárult ahhoz,
hogy az amúgy is tehetetlen Nagy Imre kormányt a fa-
sizmus erõi kézbe kaparintsák.
Az imperialista segítségnyújtás nemcsak eszmei téren,

de konkrét ténykedésekben is már az elsõ napokban je-
lentkezett. A nyugati újságírók mit sem törõdve az írói
hivatással, nem válogatósak. Kenyéradó gazdájuk szol-
gálatában a gyilkosságot is vállalják, mint a jelen perbõl
is kitûnik. Stefkó József felakasztásánál egyik nyugati
újságíró tevékenykedik. Õ köti meg a fán a kötelet, majd
különbözõ pózokban felvételeket csinál és viszi a hírt nyu-
gatra, a �dicsõséges szabadságharcról�. Zsigmond Imre,
Weintráger László portréjával, mint a márciusi ifjak utó-
dai a hõs szabadságharcosok.
De a jelen per anyagában ugyanúgy megtaláljuk a

�semleges�Ausztria aktív tevékenységét. Csak akkor haj-
landók segítséget nyújtani, ha a határõröket a határról
eltávolítják, sõt a parancsnok, Fekszi-alezredes név sze-
rinti eltávolítását követelik. Azzal a jelszóval, hogy a vö-
röskeresztes adományokat a magyar népnek és nem az
ÁVH-nak küldik. Mamár világos elõttünk, hogy az ado-
mányok alatt õk mit értettek és ezeket az adományokat
miért nem akarták a határõrök kezébe adni.
A vádlottak cselekvõségét ilyen összefüggésben vizs-

gálva meg kell állapítanunk, hogy a vádlottak által elkö-
vetett bûncselekmény mérhetetlen károkat okozott né-
pünknek, jóvátehetetlen az a bûn, amely lelküket terheli.
A fenti körülmények figyelembe vétele mellett a bün-

tetés kiszabásánál figyelembe vette a megyei bíróság a
vádlottak cselekményének hatását. Néhány vonatkozás-
ban már fentebb a bíróság érintette ezt a kérdést, de nem
hagyható figyelmen kívül különösen a határ megnyitásá-
nak késõbbi hatása, nevezetesen, hogy az ország terüle-
térõl a történelemben soha nem tapasztalt méretû kiván-
dorlásnak nyitottak utat, éppen abban az idõben, ami-
kor az ellenforradalom erõi, s így vádlottak is kihasznál-
va a szocialista építésünk korábbi hibáit hallatlan zûrza-
vart, fejetlenséget teremtettek az országban.
A Földes Gáborok féle ún. kommunisták, a Tihanyi

Árpád és Gulyás Lajos féle �szocialisták� a külföldi im-
perializmussal karöltve - amellett, hogy megteremtették
a zûrzavar légkörét, ezzel szoros összefüggésben - gon-
doskodtak arról, hogy százezreket kergessenek kilátás-
talan jövõbe, süllyesszenek a kapitalizmus mocsarába.
A per világosanmutatja, hogy kikre támaszkodtak Föl-

des Gábor és társai. A Szalai, Zsigmond és Cziffrik féle
gyilkosokra, akik méltó segítõ társaik voltak a �nemzeti
kommunizmus�, vagy ahogyanGulyás Lajosmondotta a
�krisztusi szocializmus� ügyének. A per szereplõit nem
lehet elválasztani egymástól. Egyik függvénye a másik-
nak. S együttesen és világosan megrajzolja a képét az el-
lenforradalom résztvevõinek keresztmetszetérõl.
A megyei bíróság a büntetések kiszabásánál mind-

ezeket a körülményeket, értékelte s a vádlottak szemé-
lyét vizsgálva szabta ki a rendelkezõ részben írt bünte-
téseket.
Földes Gábor cselekményének és személyének meg-

vizsgálása után a megyei bíróság külön tanácsa arra az
álláspontra jutott, hogy a törvényben elõírt legsúlyosabb
büntetéssel, a halálbüntetéssel bünteti.
A javára figyelembe vehetõ enyhítõ körülmények, a

büntetlen elõélet, s a megbánást mutató beismerés olyan
mértékben eltörpülnek cselekményének és személyének
társadalmi veszélyessége, valamint a bûncselekményének
tárgyi súlya mellett, mely szerint négy olyan bûncselek-
ményben állapította meg a bíróság a bûnösségét, melyre
egyenként is a törvény halált ír elõ, hogy az enyhítõ sza-
kasz alkalmazására a megyei bíróság megítélése szerint
lehetõség nincs. Enyhítésrõl különösképpen nem lehet szó
akkor, ha figyelembe vesszük, a súlyosbító körülménye-
ket, így a többszörös halmazatot, azt a körülményt, hogy
a vádlott cselekményét nem összefüggõ folyamatban kö-
vette el, hanem hosszú idõn keresztül szívós kitartással,
rendkívül változatos módszerekkel, a helyzet adta lehe-
tõségekhez szinte dialektikusan alkalmazkodva.
Súlyosítóként kell értékelni a megyei bíróság álláspont-

ja szerint azt a körülményt is, hogy vádlott cselekményeit
kommunista jelmezbe öltözve követte el. S éppen ez a
körülmény volt alkalmas arra, hogy a becsületes dolgo-
zókat is idõlegesen maga mellé tudta állítani, galádul,
becsapva, kihasználva jóhiszemûségüket.
Mindezeknek figyelembe vételével a fentebb már írt

büntetést találta törvényesnek a megyei bíróság.
Tihanyi Árpád II. r. vádlottat a megyei bíróság ugyan-

csak halálra ítélte. A cselekményének és személyének tár-
sadalmi veszélyességérõl fentebb már szó volt.
Az enyhítõ körülményeket vizsgálva csupán a büntet-

len elõélet s a családi állapot jöhet figyelembe. Ezeknek
a büntetés kiszabására lehetséges hatása az egyéb körül-
ményeket figyelembe véve olyan csekélyek, hogy az eny-
hítõ szakaszok alkalmazását lehetõvé nem teszik.
Tihanyi Árpádnál is súlyosítóként kell értékelni a több-

szörös halmazatot, a személyének megítélésénél nem
hagyható figyelmen kívül osztályidegen származása. Ti-
hanyi Árpád vádlottnál beismerését, mint enyhítõ körül-

ményt a bíróság nem értékelte. Nevezett beismerése csak
az utolsó szó jogán jutott kifejezésre, nyilvánvalóan a
tárgyalás illetve a bizonyítási anyag eredményeképpen.
Ez a beismerés is csupán a tényekre terjedt ki, a cselek-
mény elkövetésének szándékára azonban nem, ennél fog-
va, mint enyhítõ körülmény nem értékelhetõ.
Gulyás Lajos III. r. vádlottat is halálra ítélte a megyei

bíróság. Nála egyedül a családos állapot jöhet számítás-
ba, mint enyhítõ körülmény. A súlyosító körülmények
túlsúlya vádlott bûnösségének foka, az elkövetett cselek-
ményeinek tárgyi súlya, azoknak mérhetetlen kárt okozó
hatása, személyének társadalmi veszélyessége olyan fokú,
hogy az enyhítõ szakasz alkalmazása törvényszerûen nem
lehetséges.
Nála súlyosító körülményként értékelte a megyei bí-

róság a többszörös halmazatot, az általa elkövetett cse-
lekmények módját, nevezetesen azt a körülményt, hogy
részben lelkipásztori befolyását felhasználva, részben a
körülményektõl függõen volt országgyûlési képviselõi mi-
voltára hivatkozva hajtotta végre cselekményeit.
Ugyancsak súlyosbítóként értékelte a megyei bíróság

azt a szívós kitartást, amelyet hosszú idõn keresztül cse-
lekményeinek elkövetésével tanúsított, alkalmazkodva a
helyzet adta lehetõségekhez. Ezeknek a figyelembe vé-
telével szabta ki a megyei bíróság a büntetést.
Földes Gábor, Tihanyi Árpád és Gulyás Lajos vád-

lottakkal szemben a megyei bíróság teljes vagyonelkob-
zást mondott ki, a BHÖ. 11. pont /5/ bekezdése alapján, e
törvényhely kötelezõ rendelkezése szerint.
Varga Ernõ IV. r. vádlott büntetésének kiszabásánál az

összes körülményeket vizsgálva a megyei bíróság úgy ta-
lálta, hogy a törvénybenmeghatározott büntetési tétel alsó
határát megközelítõ büntetés alkalmazása a törvényes.
Varga Ernõnél enyhítõ körülményként értékelte a bün-

tetlen elõéletet, valamint azt a körülményt, hogy novem-
ber 4-e után a rend, a konszolidáció érdekében tevékeny-
kedett, s megakadályozta november 4-én tanártársainak
ellenforradalmi kezdeményezéseit. Súlyosító körülményt
vele szemben a megyei bíróság nem talált.
Így figyelemmel a cselekményének és személyének tár-

sadalmi veszélyességére, az elkövetett cselekménye tár-
gyi súlyára, úgy találta a megyei bíróság, hogy a mini-
mum körüli büntetés alkalmas arra, hogy a vádlottat és
másokat hasonló tevékenységtõl a jövõben visszatartsa.
Az egyes jogoktól való eltiltást azért mondotta ki a

bíróság, mert azok gyakorlására érdemtelennek tartja, a
vagyonelkobzást a BHÖ. 11.pont /5/ bekezdésének köte-
lezõ rendelkezésének alapján.
Kiss Antal V. r. vádlottat a megyei bíróság életfogy-

tig tartó börtönre ítélte. A vádlott büntetésének kisza-
básánál alkalmazta az enyhítõ szakaszt, a BTÁ.51.§./2/
bek.a., pontját.
A vádlottnál enyhítõ körülményként értékelte a me-

gyei bíróság a töredelmes megbánást mutató beismeré-
sét, büntetlen elõéletét, s azt a körülményt, hogy vádlott
szülõk nélkül nõtt fel, s ennél fogva cselekményében is
felismerhetõ eldurvultságát, részben a szeretet hiányá-
ban történt nevelése is befolyásolta. Súlyosító körülmény
nála a többszörös halmazat s az összes körülmények ér-
tékelésével a megyei bíróság úgy találta, hogy vele szem-
ben enyhítõ szakasz alkalmazásának helye van, s ennek
megfelelõen hozta meg a döntést.
Weintráger László VI. r. vádlottat a megyei bíróság

halálra ítélte.
Enyhítõ körülményként ennél a vádlottnál a büntetlen

elõéletet és a családos állapotot vette figyelembe a me-
gyei bíróság, viszont súlyosító körülményként vette igen
nyomatékosan figyelembe, hogy a vádlott olyan gyilkos-
ságban vett részt, amelynek sértettje jó barátja volt. Ez a
körülmény arra a meggyõzõdésre juttatta a megyei bí-
róságot, hogy ez a vádlott, akinek gyûlölete az ÁVH iránt
olyan mérvû volt, hogy barátját is képes volt felakasztani,
az enyhítõ szakasz alkalmazására nem érdemes, különö-
sen, ha azt is figyelembe vesszük, hogy a vádlott korábban
hosszú idõn keresztül, mint rendõr teljesített szolgálatot,
tehát ismerte a fegyveres testületek tagjainak kötelezett-
ségét. Cselekményének társadalomra veszélyességét, sze-
mélyének társadalom veszélyességét, a cselekmény tárgyi
súlyát egybe vetve az enyhítõ és súlyosító körülményekkel
a bíróság úgy találta, hogy az enyhítõ szakasz alkalmazá-
sára a vádlott vonatkozásában lehetõség nincs.
Szalai Ferenc VII. r. vádlottat a megyei bíróság élet-

fogytig tartó börtönre ítélte. A becsatolt orvos-szakértõi
vélemény alapján s a megyei bíróság közvetlen észlelete
alapján is azt állapította meg, hogy ez a vádlott a cselek-
ménye elkövetésekor is csupán korlátozott mértékben volt
beszámítható.
Ennek a körülménynek a figyelembe vételével enyhí-

tõként értékelve a vádlott beismerését, megbánást és csa-
ládos állapotát, a BTÁ.10§. /3/-ére figyelemmel a BTÁ.
52.§-ának alkalmazásával állapítottameg a büntetést. Sú-
lyosítóként a vádlott bûntettét elõéletét s a többszörös
halmazatot értékelte a megyei bíróság. Ennek a vádlott-
nak a cselekményemutatja a legnagyobb brutalitást. Ezért
a fennforgó nyomatékos enyhítõ körülmények mellett is
amegyei bíróság úgy találta, hogy a vádlottat hosszú idõre
el kell távolítani a társadalomból.
Cziffrik Lajos VIII. r. vádlottat a megyei bíróság ha-

lálra ítélte. Enyhítõként a büntetlen elõélete és a csalá-

dos állapota értékelhetõ. A vádlott cselekményének tár-
gyi súlyával, társadalomveszélyességének fokával össze-
vetve ezek az enyhítõ körülmények olyan súlytalanok,
hogy az enyhítõ szakasz alkalmazását nem teszik lehetõ-
vé. Különösen, ha azt a körülményt is figyelembe vesszük,
hogy a vádlott a cselekménye elkövetése után még kér-
kedett is azzal, másoknak elmesélve.
Zsigmond Imre IX. r. vádlottat a megyei bíróság ha-

lálra ítélte. Enyhítõ körülményként egyedül családos ál-
lapotát értékelte, súlyosbítóként a büntetett elõéletét, a
többszörös halmazatot találta.
Ezeknek a figyelembe vételével s a többi vádlottnál

felsorolt körülmények egybevetésével az enyhítõ szakasz
alkalmazása lehetõségét a bíróság itt sem talált.
Zsigmond Imre is kérkedik az elkövetés után a cse-

lekményével. Ez is azt mutatja, hogy az általa elkövetett
bûncselekményeket nem tartotta szégyellni valónak sem,
vagyis brutalitása odáig süllyedt, hogy túltett a közönsé-
ges bûnözõkön, akik legalább bûncselekményeiket igye-
keznek titokban tartani, a szégyenérzetük tiltakozik a nyil-
vánosságra kerülés ellen.
Kiss Antal, Weintráger László, Szalai Ferenc,

Cziffrik Lajos és Zsigmond Imre vádlottak vonatkozá-
sában a kiszabott mellékbüntetések a törvény kötelezõ
rendelkezésein alapulnak.
Molnár Ferenc X. r. vádlottat a megyei bíróság 5 évi

börtönre ítélte. Enyhítõ körülményként értékelte nála a
büntetlen elõéletét, töredelmes megbánást mutató beis-
merését, valamint enyhítõ körülményként értékelte nála,
hogy cselekménye elkövetésében nagyban befolyásolta az
az izgalmi állapot, amelybe az események következtében
került, különösen a tömeghangulat, amely a gyõriek meg-
jelenésével bosszúálló hisztériás hangulattá fajult. Ezek-
nek a körülményeknek az értékelésével alkalmazta a vád-
lottal szemben a megyei bíróság a BTÁ. 51.§. /2/c./ pont-
ját, arra is tekintettel, hogy súlyosító körülményt vele
szemben a megyei bíróság nem észlelt.
Kóródi Károly XI. r. vádlottat a megyei bíróság 7 évi

börtönre ítélte. A beismerés és családos állapot, mint eny-
hítõ körülménnyel szemben a többszörösen büntetett elõ-
életét értékelte súlyosítóként a megyei bíróság. A Mol-
nár Ferenccel kapcsolatosan már értékelt körülménye-
ket figyelembe véve úgy találta a megyei bíróság, hogy ez
a büntetés alkalmas a vádlott s mások visszatartására a
bûncselekmények elkövetésétõl. A BTÁ.51.§./2/ bek.c.
alpont alkalmazásával szabta ki a bíróság a büntetést.
Fekete István XII.r. vádlottat a megyei bíróság 2 évi

börtönbüntetésre ítélte. Sem enyhítõ körülményt, sem sú-
lyosító körülményt a megyei bíróság nem talált.
Így különösen a vádlott cselekményének társadalmi ve-

szélyességébõl kiindulva állapítottameg a büntetést. Nem
vitásan vádlottnak cselekménye az akkori hangulatban
nagyfokú veszélyességet mutatott. Minden hasonló tevé-
kenység alkalmas volt az egyébként is izzó tömeghangu-
latot tovább fokozni.
Ezért a megyei bíróság úgy látta, hogy a kiszabott bün-

tetés áll arányban a bûnösségi körülményekkel s azt a
Btá.52.§ (2) b.c./ pontja alapján állapította meg.
Végezetül mint rendes bíróság járt el az ítélethozatal-

nál a megyei bíróság, amikor Sipos Dezsõ XIII. r. vád-
lott felett ítéletet hozott.
Sipos Dezsõ vádlottat a megyei bíróság 6 hónapi bör-

tönre ítélte.
E vádlottnál enyhítõ körülményként megbánást, beis-

merését, büntetlen elõéletét, valamint azt a körülményt
értékelte nyomatékos súllyal, hogy a határõr laktanyánál
a sortûz alkalmával testvéröccsét agyonlõtték, s a bûn-
cselekményre irányuló szándéka az ebbõl keletkezett fel-
indulásból származott.
Súlyosító körülményt vele szemben a megyei bíróság

nem talált, s ezek figyelembe vételével a BTM.51.§.(2)bek.
D./ pontját alkalmazva szabta ki a büntetést.
Molnár Ferenc, Kóródi Károly, Fekete István és Sipos

Dezsõ vádlottakkal szemben a kiszabott mellékbünteté-
sek a törvény kötelezõ rendelkezésein alapulnak.�
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Múzeumi ajánló2005. december 7-én nyílt az Albertinában és
2006. március 19-ig látogatható kiállítás Ausztria
legnagyobb expresszionistája, Egon Schielemûvei-
bõl. Az Albertina többmint 130 alkotásból álló gyûj-
teménye a világ minden tájáról érkezõ, mintegy 90
további mûvel egészül ki. Egon Schiele munkássá-
ga az elsõ alkalommal kerül ilyen részletességgelbe-
mutatásra: a látogatókönarcképeket, aktábrázoláso-
kat, portrékat és tájképeket csodálhatnakmeg amû-
vész kezdeti korszakából egészen 1918-as korai ha-
láláig, hiszen a kiállítók célja az volt, hogymost nyo-
mon követhesse a közönség az 1890-tól 1918-ig élt
mûvész teljes mûvészi fejlõdését.
A kiállítás anyagában elsõsorban portrék és ak-

tok szerepelnek. A legérdekesebb talán az a tíz ak-
varell, amelyet amûvész a neulengbachi börtönben
eltöltött, alig több mint három hét alatt festett. A
kor osztrák polgárait ugyanis megbotránkoztatta
Schiele erotikus stílusa, és 1912-ben huszonnégy
napra börtönbe csukták közszeméremsértés miatt.
Schiele - 1890. június 12-én született a Duna mel-

letti Tulln városkában.1918.október31-énhaltmeg
Bécsben -meghatározó alakja volt a XX. század oszt-
rák festészetének, jelentõs hatással volt a bécsi és az
európai szecesszióra. Tehetségére már a középisko-
lában felfigyeltek.Már1909-benvannakhódolói, ba-
rátok, mûgyûjtõk és vásárlók veszik körül. Az exp-
resszionizmus jegyében szabadul meg az ifjúi pátosz-
tól, lázongástól és spontaneitástól. Klimt mellett Van
Gogh, Toulouse-Lautrec és Munch van rá hatással.

Schiele a bécsi Akadémián végzett tanulmányai
során Gustav Klimt hatására a szecesszió dekora-
tív formavilága felé fordult, majd a tízes években
rajzos, expresszionista stílust alakított ki. Az ön-
magáról és fiatal lányokról, nõkrõl készült aktraj-
zain érte el az ember, illetve az emberi test ábrá-
zolásának azt a fokát, amelynek révén késõbb a
body art és az emberi testet önmagában kifejezõ
eszközként használó mûvészeti törekvések elõfu-
tárává vált. Mûvészete õszinte és provokatív, in-
tenzív képein az emberi alakot erõsen lecsupaszít-
ja szexuális és pszichológiai értelemben is. Õ amû-
vészettörténet egyik legnagyobb rajzolója, és ta-
lán önmaga leggyötrõbb festõje is.
1911-tõl vesz részt kiállításokon,melyeken a kor

legnagyobbmûvészeivel állít ki. 1915-ben behívják
katonai szolgálatra, 1918-ban pedig nagy anyagi és
erkölcsi siker övezi a bécsi Sezession által szerve-
zett kiállítását. Felívelõ pályája azonban tragikusan
félbeszakad, amikormég ugyanebben az évben elõ-
ször feleségét viszi el a spanyolnátha-járvány, há-
rom nap múlva pedig õ is meghal. Az Ober Sankt
Veit-i temetõben Schiele síremlékét 1928-ban
Ferenczy Béni készítette.

�
Az idei év Mozart jegyében telik, ebben az év-

ben emlékezünk meg Mozart születésének 250.
évfordulójáról. A Domgasse 5-ös szám alatt talál-

ható Mozart egyetlen máig fennmaradt lakása.
Ebben a házban a zeneszerzõ 1784-tõl 1787-ig al-
kotott. Az egész épület átfogó felújítását követõ-
en, 2006-tól a Mozart-ház három emeleten fogad-
ja majd a vendégeket. A látogatók összesen
1000 m2-nyi alapterületen ismerhetik megMozart
világát, zsenialitását és a családjával, barátaival
és ellenségeivel való viszonyát.

�
AMUMOK-ban december 15-én nyílt meg és feb-

ruár 19-ig látogatható hat élvonalbeli osztrák
absztrakt mûvész alkotásaiból egy színvonalas ki-
állítás, melynek anyaga 2005 áprilisától októbe-
rig a kínaimodernmûvészetmúzeumaiban � Sang-
haj, Peking, Xian, és Guangzhou - volt látható. A
kínai turné befejezõ állomása a mostani bécsi ki-
állítás.
A kiállító mûvészek: Erwin Bohatsch, Herbert

Brandl, Gunter Damisch, Hubert Scheibl, Walter
Vopava, Otto Zitko.

�
A MAK (Museum für angewandte Kunst) 2006.

június közepéig mutat be egyiptomi késõ antik és
korai iszlám textíliákat. Ezek a kiváló állapotban
lévõ úgynevezett kopt-textíliák a 3. és 8. század-
ból valók. A MAK tulajdonában több mint ezer ki-
váló kopt textília van, melyeket 1883-ban örökölt
a múzeum és Alois Riegl � aki 1885-ben a múze-

um textília részlegének volt szakavatott vezetõje -
kiváló szaktudással kezelte és szakmailag feldol-
gozta a gyûjteményt. Ebbõl a hatalmas anyagból
látható most 114 reprezentatív darab. A kiállítás
Alois Riegl halálának 100. évfordulójánakmegem-
lékezésére nyílt meg.

�
A BA-CA Kunstfórum és a Kunsthalle Wien kö-

zös rendezésében látható egy igen érdekes kiállí-
tás, Superstars: Von Warhol bis Madonna.
Das Prinzip Prominenz címen. A kiállítás szlo-
genje: A kiválóság elve, de a kiválóság egy relatív
fogalom. A XX. században erre inkább a sztár fo-
galmat használták,mely kifejezés elsõsorban amé-
diáknak köszönhetõ. A kiállításon sztárok ill. akik
sztárokká váltak életük során, láthatók a mûvé-
szet, a film, és a divat világából, így Marilyn Mon-
roe minden idõk leghíresebb filmsztárja, vagy
Jonathan Meese, de többek között: Steven Klein,
Gavin Turk, Christian Ludwig Attersee, Piotr
Uklanski, Mathew Barney, Jeff Koons, Timm
Ulrichs, Joseph Beuys, Elke Krystufek, Francesco
Vezzoli, Marc Bijl, Inez van Lamsweerde, Andy
Warhol, Michael Blum, Matthieu Laurette, Annie
Leibovitz, Markus Lüpertz, Urs Lüthi és még sokan
mások. A kiválóság elve vonatkozik ún. ipari ter-
mékekre is, mint Nike, McDonalds, Marlboro vagy
a Coca Cola, melyeknek emblémájuk vált �sztár-
rá�. A kiállítás február 22-ig tart nyitva.

ASZALÓS

Dr. Ph. Robert Riedel vallástörténész, tanár,
újságíró, lelkipásztor, szociális munkás-, ma-
gyar édesanya és svájci édesapa gyermekeként
látta meg a napvilágot Erdélyben, 1917-ben.
-Mint annyi más svájci a századok folyamán,

már a nagyapám, s nyomában apám is, külföl-
dön kereste kenyerét. Nagyapám amodernBu-
dapest építésére érkezett egykorMagyarország-
ra, apám pedig egy magyar gyár leányvállalatá-
nak technikai vezetõje lett Nagyenyeden, eb-
ben a Kárpátok lábánál lévõ, nagy múltú kul-
túrát hordozó városban. Itt ismerkedett meg a
régi erdélyi családból származó édesanyámmal,
majd összeházasodván nagy szeretetben éltek,
hangulatos, felejthetetlen gyermekkort teremt-
ve nekünk, három gyermeküknek. Apám, csak
a katonai szolgálata letételére tért vissza Svájc-
ba, de Nagyenyeden telepedett meg, mivel
édesanyám nem akarta elhagyni Erdélyt. Ele-
mi és középiskolai tanulmányaimat Enyeden
végeztemháromnyelv (magyar, német, román)
és háromvallás (református, katolikus, ortodox)
harmonikus közegében. Anyám református
volt, apám katolikus, így nekem két vallásom
volt, de nagy ünnepeken ellátogattunk az orto-
dox szertartásokra is. Édesapám- a családi ha-
gyományhoz híven-megtartotta svájci állampol-
gárságát, ezért a korabeli román törvénynek
megfelelõenmint idegen állampolgárságú gyer-
mek, tanulmányaimat román nyelvû elemi is-
kolában kezdtem, majd a középiskolát a híres,
magas színvonalon oktató Titu Maiorescu ro-
mán liceumban végeztem: A liceumban eltöl-
tött évek meghatározóak lettek számomra, itt
nyílt meg a világ, itt sajátítottam el azt a szem-
léletet, hogy élhetnek együtt különbözõ nem-
zetiségû és vallású emberek megértésben és
egymás iránti tiszteletben. Ez a szellem olyan
felejthetetlen élményt jelentett nekem, hogy
1943-ban <Siebenbürgen, eine Schweiz von
Osteuropa> címmel a Basler Nachrichten ha-
sábjain meg is írtam..
Miként érett meg az egykori mérnöknek in-

duló fiatalemberben a pályaválasztás szándéka?
Az érettségi után a kolozsvári egyetemre

mentem, ott - apám kívánságánakmegfelelõen
- elõször matematikát hallgattam a híres
Abramescu professzor tanítványaként, ám úgy
éreztem, nekemmás a hivatásom.Misszionári-
us orvos akartam lenni, Albert Schweitzer pél-
dája lelkesített, ezért beiratkoztam aReformá-
tus Teológiai Akadémiára, ahol bár magyar
nyelven folyt az oktatás, nekem ez nem oko-
zott gondot. Talán a román nyelvet beszéltem a
legjobban, ám amagyar nyelvtudásom sem ha-
gyott sok kívánnivalót maga után, hiszen édes-
anyámtól és a vakációban magyar barátaimtól
alaposan elsajátítottam. A teológiai karon is-
merkedtem meg mélyebben a magyar iroda-
lommal, a héber, a görög nyelvvel és itt kezd-
tem meg az önkéntes munkát a Keresztény If-
júsági Egyesület Világszövetségében (UCJG),
mely késõbb egész életemben végigkísért. Vá-
ratlan családi tragédia következtében azonban
� apám fiatalon elhunyt -, vége szakadt misszi-
onárius orvosi terveimnek, egyedül kellett el-
tartanom magam, és gondoskodnom a jövõm-
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Svájci ész, magyar szív
rõl. Elhatároztam, apám hazájába megyek, és
ott folytatom tanulmányaimat. A téli szemesz-
tert 1936-ban már Bazelben kezdtem, majd a
zürichi egyetemen folytattam: teológia, törté-
nelem, pszichológia és filozófia tárgyakat hall-
gattam.
A tanulásban nem állt meg. Amerikában ké-

pezte magát tovább.
1947-tõl két évet töltöttem Amerikában,

elõbb Chicagóban végeztem postgraduális ta-
nulmányokat, pszichológiát és módszertant ta-
nultam, majd diplomamunkát írtam. Késõbb
már oktattam is: vallástörténetet és ökumeniz-
must. Elgondolásom szerint minden nagy val-
lás felsõbbrendû lény létezését, a felebaráti sze-
retet gyakorlását tanítja, valamint utat mutat
az örökkévalóság felé. Valójában mindegyik
vallás közös vonása az, hogy az emberi lélek táp-
lálására szolgál. Ezért az ökumenizmus kuta-
tása, oktatása, elõsegítése lett a kedvenc témám
egész késõbbi életem folyamán. Idõközben csa-
ládot alapítottam, a bazeli egyetemi évek alatt
megismert feleségem egész életemben,minden
tevékenységemben igaz társként segített, s a
második amerikai évemre már õ is elkísért.
Mindketten Los Angelesben református paró-
kia kulturális központjában dolgoztunk, én öku-
menikus kurzusokat vezettem, és európai egy-
háztörténetet oktattam, tanárnõ feleségem pe-
dig a vasárnapi iskolában tanított és kulturális
programokat szervezett. 1947-ben New York-
tól San Fransiscoig mintegy tizenkét ifjúsági
táborban tartottam elõadásokat és istentiszte-
leteket.
- Mikor tértek vissza újra Svájcba?
-1949-ben megpályáztam és meg is kaptam

Genfben a német-svájci gyülekezet lelkipász-
tori tisztségét és a gyülekezeti lap szerkesztõi
posztját, melyet nagyon fontosnak találtam a
gyülekezet összetartása érdekében. Ekkortól
kezdve foglalkoztam intenzíven karitatív mun-
kával is, hiszen bennem lüktetett mindig a bib-
liai kérdés: <õrzõje vagyok felebarátomnak?>
Én életem minden szakaszában igennel akar-
tam erre a kérdésre válaszolni, mert a célom
volt, hogy enyhítsek az emberek lelki és testi
szenvedésein. Megfogadtam, legyen bárki, aki
kéréssel fordul hozzám, nem kérdezem meg
tõle, hogy ki õ, nem vizsgálódom, igazat mond-
e, segítõkészen fogadom, szükségét enyhíteni
fogom, s bár gyakran visszaéltek a bizalmam-
mal, a fogadalmamhoz hû maradtam máig.
- Mit jelentett ez gyakorlatban?
A 1945�1946 között a Vöröskereszt kötelé-

kében a hadifogolytáborok lakóit igyekeztem
lelkészként vigasszal segíteni, és ha lehetett, a
testi gondjaikon enyhíteni. A Franciaország te-
rületén lévõ táborokban mintegy negyedmillió
ember élt, köztük harmincezer magyar. Olvas-
mányokkal, tanfolyamokkal, zenével, sporttal,
vigasszal próbáltuk a testileg lelkileg leromlott
állapotban lévõ hadifoglyokon segíteni. Késõbb
aKIEVilágszövetség titkáraként,majd az egye-
temes szolidaritás és a felekezeti különbségek
nélküli szeretetre épülõ Y�s Men�s Club tagja-
ként, majd pedig közép- és dél-európai igazga-
tójaként, Indiába, Dél-Amerikába, Lettország-

ba juttattunk el anyagi segítséget és életszük-
ségleti cikkeket. 1956-ban a Svájci Vöröskereszt
felkérésére, a magyar forradalom után Svájcba
érkezõ tízezermagyarmenekült ellátásában se-
gítõ önkéntesként fordítottam, lelkészi munkát
végeztem.AZürichben kiadottHírmondó címû
lapnak lettem társszerkesztõje, azzal a céllal,
hogy a magyar fiatalok tájékoztatását, a svájci
életbe való beilleszkedésüket elõsegítsük. Ezer-
szavas magyar-francia szótárt is készítettünk
számukra. Öt évig végeztem önkéntesen ezt a
munkát. Úgy vélem, Svájc számára minden té-
ren gazdagodást jelentett az 56-osmagyar emig-
ráció érkezése, hiszen közülük nagyon sokan a
kulturális, tudományos vagy a gazdasági élet-
ben végzett tevékenységükkel hozzájárultak az
ország szellemi és anyagi gyarapodásához.
- Idõközben más munkahelyre került.
- 1952-ben súlyos beteg lettem, operáció, és

utókezelések sora várt rám, sokáig, s miremeg-
gyógyultam helyettem más dolgozott korábbi
munkahelyemen. Így 1955-tõl egyházi közösség,
az Association du Foyer Reformé igazgatójává
neveztek ki, ahol sokrétû lelkészi, oktatói, kul-
turális és karitatív tevékenységgel foglalkoztam.
Közösségünk egyik célja a mentálisan beteg
gyerekekkel való törõdés, oktatás volt. Az új-
ságírást is folytattam, filizófiai, vallási és szoci-
ológiai cikkeket írtam,melyeket aBasler Nach-
richten, a La Tribune de Genéve, a La Vie
Protestante és a Lenzburger Zeitung hasábjai
közöltek. Svájci és nemzetközi szervezetek -
egyebek között a Wilton Parc, az Association
Suisse de la Politique Étrangére, a Nouvelle
Société Helvétique - munkájában is részt vettem,
célunk az emberek a népek egymás felé közelí-
tése voltmindig.Ahetvenes évek folyamángyak-
ran volt alkalmam arra, hogy beszámoljak nem-
zetközi fórumokon a Romániában élõ magyar-
ság súlyos elnyomatásáról, hogy megismerjék
egész Európában a gondjaikat. Mindig hittem
abban, hogy majd Közép-Európában is leomla-
nak az embereket egymástól elválasztó falak.
- Energiája lankadatlan, hiszen 1990-ben, 73

évesen új feladatot kapott.
- A genfi protestáns egyház hivatalos kül-

döttje lettemErdélyben, azzal a céllal, hogy elõ-
segítsük a két egyház közötti kapcsolatot anya-
gi és szellemi támogatással. Sikerült Kolozsvárt
létrehoznunk az Erdélyi Gyülekezet Diakóniai
Központját, parókiáknak segítettünk gépkocsi-
vásárlásban, számos fiatal magyar lelkipásztor
ösztöndíjat kapott a genfi egyetemre post-
graduális képzésre, erdélyi püspökök számára
anyagi segítséget nyújtottunk, hogy részt vehes-
senek genfi konferenciákon, s ezzel bekapcso-
lódhassanak az egyház nemzetközi életébe, be-
tegek kezelését, operációjuk finanszírozását
vállaltuk, özvegyek, árvák megsegítésére - fe-
lekezeti különbségek nélkül -, ruhákat, csoma-
gokat anyagi segítséget juttattunk el. Gyakran
biztosítottunk szegényebb sorsú fiataloknak,
nyugdíjasoknak üdülési lehetõséget, segítettünk
parókiáknak gépkocsi-vásárlásban. Csiha Kál-
mán erdélyi püspökkel és munkatársaival na-
gyon jól együtt dolgoztunk. Nem felejtettem el
Magyarországot sem, ott is igyekeztem enyhí-

teni a gondokon, de Erdély segítése szívügyem
volt, mert azonkívül, hogy számos baráti szál
köt oda, meghatározó, hogy ott születtem, s az
a gazdag útravaló,melyet gyerek és diákkorom-
ban ebben a soknemzetiségû, sokszínû világban
kaptam egész életemre nézve maradandó él-
ményt, indíttatást.
- Sok lemondás és szeretet volt szükséges eh-

hez, de mindez nem lett volna elég, hogy ezt a
többezer frankot kitevõ adományt- mely az Ön
áldozatkész törekvésének eredménye-, elõte-
remtse. Hogyan sikerült mégis?
- Nekem svájci feleségem van és a szívem

mégis magyar, így sok munkával és meggyõzõ
érvekkel sikerült megnyerni külföldi valamint
svájci egyházi és egyéb karitatív szervezeteket.
Többek között a volt gyülekezetem, az Asso-
ciation du Foyer Reforméminden vagyonát oda-
adta Erdély megsegítésére, de sokat segített a
Genfi Protestáns Egyház is, jóindulattal állt
mellettünk a Conférence des Eglises Euro-
péennes, akik szintén nagyon sokat tettek Er-
dély érdekében.
Havalahol támogatókat keresõutambanmeg-

fordult a fejemben, mit is keresek én itt politi-
kusok, diplomatákközött tárgyalva, érvelve,min-
dig arra gondoltam, de hiszen én is diplomata
vagyok, a szeretetMesterének nagykövete. Bár-
mit és bárhol sikerült elérnem, az soha nem az
én érdemem volt, ennek éltem, erre a szolgálat-
ra kaptamelhívást, de a kálvini teológia után én
is csak azt mondhatom: �Soli Deo Gloria�
(Riedel Robert dr.Ph. Köztársasági Érdemren-

det kapott a magyar kormányfõtõl a szülõföld-
höz való hûségért és a rászorulók támogatásá-
ért.)

CZELLÁR JUDIT



2006. január�február BÉCSI NAPLÓ 7

Az érintett személyek az utóbbi években egyre
többször szembesülhettekazzal akorántsemmeg-
tisztelõmegállapítással, hogy aNépcsoport Taná-
csok kizárólag tanácsadó szerepet töltenekbe. Ez
gyakorlatilag annyiban be is igazolódott, hogy az
egyesdolgokbani állásfoglalásonkívül (fõként tá-
mogatási kérdések) alig hallatták véleményüket.
Az 1976. évi népcsoport törvényugyan ezen �be-
sorolás� folytatásaként kifejti, hogyaTanácsokaz
egyes népcsoportok érdekeinek letéteményesei,
tehát hallathatják szavukat valamely népcsopor-
tot érintõ ügyekben, javaslatot is tehetnek hely-
zetük jobbítása érdekében. A tapasztalat azonban
azt mutatja, hogy nem okvetlen ajánlatos külön-
bözõ igényekkel jelentkezni, netán bírálni a leg-
fõbb hivatali szerv, a Kancellária népcsoport
ügyekben illetékes osztályát. Manapság ahhoz,
hogyvalaki �jól feküdjön�,mindenekelõtt helyez-
kedés kérdése, ugyanis az ultima ratio, vagyis a
támogatások elosztása, szintén az említett szerv
kezében van: õ büntet, és egyes esetekben jutal-
maz is, ami úgy történik, hogy kedvezõtlen meg-
ítélés esetén megvon, elvesz az egyik csoporttól
vagy szervezettõl, és abból juttat valamelyik ér-
demesült csoportnak vagy szervezetnek.
Az egyes Népcsoport Tanácsok különbözõ mó-

donugyan, demárhozzá idomultak ahelyzethez.
Amagyarokéminden bizonnyal megosztottságá-
ban a leginkább kezelhetõ, tagjai inkább kérnek
tanácsotmintsemnépcsoportjukranézvehasznos
tanácsokkal látnák el a Kancelláriát, eddigi fára-
dozásaik ugyanis alig voltak gyülölcsözõek . Így
nem is annyira megalkuvásból, mint inkább be-
letörõdésbõl fakad, belátva igyekezetük haszta-
lanságát, az esetlegesen bíráló megjegyzések ká-
ros mivoltát. Ez nem tekinthetõ persze eleve be-
hódolásnak, hiszen a Kancellária �fenntartja ma-
gának a jogot, olyan személyeket bevonni a ta-
nácsba, akikkel együtt tud mûködni�. Ennek ér-
dekében eleve megszûrik az egyesületeket, gon-
doskodva róla, egyiknek se legyen túlságosan
nagy a súlya. Minden közelebbimegindoklás nél-
kül egymásutánnyilvánítanak �reprezentatívvá�
egyesületeket, amik aztán az elismerés ellenében

HÁTRÁNYOS MEGKÜLÖNBÖZTETÉS
igyekeznek is megfelelni az elvárásoknak.
Az eddigi gondolatmenet bizonyosan túlságo-

san elvontan hangzik; azok számára, akik nem is-
merik közelebbrõl a helyzetet, alakoskodásnak
tûnhet minden kézzelfogható tény felsorakozta-
tása nélkül. Éppen ezért nemárthat, ha közelebb-
rõl világítjuk meg a dolgokat. Habár az Ausztriai
Magyar Egyesületek és SzervezetekKözponti Szö-
vetsége ellen nem áll fenn semmiféle politikai
vagy jogi kifogás, megtapasztalás szerint elveszí-
tette korábbi súlyát, amagyar népcsoportot érin-
tõ javaslatai alig részesülnek meghallgatásban.
Nehéz lenne erremagyarázatot találni. Esetleges
okként azonszembeszegüléshozható fel, hogypa-
nasszal élt a legfõbb bíróságon, amiért megvon-
tak tõle egy mandátumot a Tanácsban. Ennek fo-
kozásaként 2004 elején nyolc mandátum elosz-
tására 12 egyesület kapott jogosítványt. Ekkor
születettmeg a Központi Szövetség kezdeménye-
zésére azonösszefogás, hogy egymás között sike-
rült megállapodniuk az érintett egyesületeknek,
ezáltal nem adva lehetõséget a Kancelláriának
arra, hogy az egyesületenkénti külön-külön jelö-
lések alapján, elméletileg 36 személybõl nevezze
ki a számára legalkalmasabb nyolc jelöltet.
Lehetséges, hogy a magyar népcsoport szem-

pontjából ez meglepõen sikeres elképzelés volt,
eredményes azonban kevésbé. Mindazonáltal a
Központi Szövetség kezdeményezésével ismét
csak rossz pontokat szerzett, ami aztán lépten-
nyomon megnyilvánul elbírálásában. Nem érde-
mei, még csak a teljesítményei sem mérvadóak,
vagy ha igen, akkor éppen negatív értelemben,
hanem azon �veszély�, hogy esetleg túlságosan
nagybefolyásra tenneszertazausztriaimagyarkö-
zösségek életében. Mi sem természetesebb tehát
mint gyengítése, sorainak megbontása, nem utol-
sósorban a támogatások csökkentése által. Elmé-
letileg sikerültmagánakhárommandátumotmeg-
tartania a mostani Tanácsban, igaz, egyik két má-
sik egyesülettel közös jelölt volt, aharmadikbirto-
kosa pedig saját egyesületét elkülönítve elpártolt.
A támogatások terén pedig mi sem beszéde-

sebb, mint a kiadott és elszámolásra benyújtott

támogatások tetemes részének visszakövetelése.
Amit a Népügyészség (Volksanwaltschaft) közve-
títésével sikerült kialkudni, az akkori 295.000
schillingnek nemegy összegben, hanemhét éves
tételekben való visszafizetése. Idõközben újabb
követeléssel állt elõ az ügyosztály, amit viszont
azonnali hatállyal ki kellett elégíteni, különben
megszûnt volna a támogatás.
A �BécsiMagyarOtthon�megvásárlásakora leg-

érzékenyebbponton érte aKözponti Szövetséget
az elmarasztalás. A hallgatástól a formális hibá-
kig mi minden elhangzott a felkarolás megtaga-
dása érdekében! Súlyosbította a helyzetet a már
említett támogatások utólagos visszafizetésének
kötelezettsége. Szinte csodával határosmódon si-
került felszínenmaradni, azonbanmeg kell emlí-
teni az eddig befolyt támogatásokat, fõként a
magyar kormány ismételt segítségét. A Kancellá-
ria mindazonáltal következetes is az elmaraszta-
lásban: az utóbbi három évben minden különö-
sebbmegindoklás nélkül közel 38%-kal csökken-
tette a támogatást.
Nagyon beszédes az Európa Tanácsnak éppen

elkészített jelentésvázlata, ami természetesen a
dolgoknakcsupánanaposoldalátmutatjabe.Két-
ségtelenpozitívumpl. a kisebbségi iskolatörvény
megalkotásaBurgenlandbanésKarintiában,Bur-
genlandban mindamellett a kétnyelvû óvodákra
vonatkozóan is alkottak törvényt. Nem szabad
azonbanelfelejteni, hogya tartományi törvények
kizárólag az elemi iskolát, vagyis az alsó fokú ok-
tatást érintik, tehát tízéves koron felül már csak
legfeljebbszabadonválasztott tantárgykéntoktat-
ják a népcsoportok nyelvét a két említett tarto-
mányban. Bécsnek, ahol történetesen a magya-
roknak közel fele él, nincs idevágó iskolatörvé-
nye.Habárhat elemiben�gyakorolják� amagyart,
a heti két óra aligha elégséges a magyar nyelv
megfelelõ elsajátítására. Ugyancsak hiányzanak
amagyar nyelvû rádióadások, a tv-mûsorról nem
is beszélve. Tavaly áprilisban ezen célból ugyan
közös ülésre összehívták a magyar, horvát és a
roma Népcsoport Tanácsot, ellenben ott kizáró-
lag a burgenlandi adások kerültekmegtárgyalás-

ra. Amegkérdezett államtitkár érdekeltségére és
felkészültségére jellemzõ választ adott: a bécsi
adásokazértnemképeztékamegbeszélés tárgyát,
mert Bécsben amagyarok nem érik el a lakosság
10%-át. Természetesen erõsen érdeklõdött az
iránt is, vajon hányadik nemzedéket képviselik
az érintett egyesületek tagjai. (A hasonlóan szitu-
ált bécsi csehek és szlovákok részére három év-
vel ezelõtt indítottak rádiómûsort.)
Utóbbi érvvel a népcsoporttörvény ezzel ellen-

tétes megfogalmazása ellenére egyre másra ho-
zakodnak elõ. Az említett Államjelentés ismétel-
ten kifejti az egyenlõ elbírálást, csak hogy a Köz-
ponti Szövetség esetében külön szerepelt a jelen-
tés tervezetben: azon egyesületek csúcsszerveze-
te,melyek1945utánalakultak.Akijátszás ésmeg-
osztás taktikájáravall, amikoraz1983-banalakult
�Dachverband� taglalásánál viszont az szerepel,
több régi politikamentes egyesületet fog össze,
név szerint is felsorolvaezenegyesületeket és em-
lítve tevékenységüket.
Eltekintve attól, hogy ez abesorolás nemhelyt-

álló, az 1956-os magyar forradalom 50. évfordu-
lójánkülönösen fájdalmas ez ahátrányosmegkü-
lönböztetés. Azon egyesületekkel szemben, ame-
lyekévtizedekenáthûségesenragaszkodtak1956
eszméihez, és sokszor ellenséges környezetben,
minden támogatás nélkül birkóztakmeg anehéz-
ségekkel, majd ezeket túlélve egész Ausztriát át-
fogó szövetségbe tömörültek, és ennekköszönhe-
tõen sikerült kivívniuk a Bécsben és környékén
élõosztrákhonosságúmagyaroknépcsoportkénti
elismertetését, mindenképpen méltánytalan és
igazságtalan ez a fajta elbírálás. Az Ausztria ma-
gyar szervezeteinek mintegy 80%-át összefogó
Központi Szövetség nem helyezkedési szándék-
ból, hanem meggyõzõdésbõl következetesen lo-
jális volt, kapcsolataiban mindig is a kölcsönös
bizalom ésmegbízhatóság elvét követte. Nem ju-
talomra várva, de feltételezve, hogy integrációs
törekvései azOsztrákKöztársaság javát is szolgál-
ják.Mindannakellenében, amit ennekérdekében
vallott és tett, érthetetlen ez az újabb fajta viszo-
nyulás és viszonyítás. DEÁK ERNÕ

Ausztria hat etnikai kisebbséget ismert el: a
cseh, szlovák, magyar, roma, horvát és szlovén
népcsoportot. Mindegyik különleges alkot-
mányjogi, és többoldali szerzõdésekben bizto-
sított védelmet élvez (St. Germain-i szerzõdés
1920). A szlovén népcsoport Karintiában és Stá-
jerországban és a horvát népcsoport ezen felül
még az 1955-ös bécsi államszerzõdés 7. cikke-
lyének különleges védelme alatt is áll.
Azonban ezen jogokmegvalósítását hátráltat-

ják és elhúzzák. Ötven évvel a bécsi államszer-
zõdés utánmég a 7. cikkely egyetlen pontját sem
teljesítettékmaradéktalanul, a stájeri szlovéno-
kat illetõen még hozzá sem kezdtek.
A szlovén népcsoporthozma 15�50 ezren tar-

toznak, és erõs asszimilációs nyomásnak van-
nak kitéve.Az I. világháború elõtt például a szlo-
vénok aránya Karintiában kb. a lakosság 1/3-át
tette ki, ma a népszámlálás szerint kb. 3%,meg-
jegyzendõ, hogy a csökkenés nem kivándorlás-
ra vezethetõ vissza, és a náci-idõszakot kivéve
nem is erõszakos etnikai tisztogatásokra. Ma a
népcsoportok eltûnésétmindenekelõtt az asszi-
milációs politika és a pártszervezetek támogat-
ta kisebbségellenes egyesületek okozzák.
A kisebbségi kérdésben a legélesebb politi-

kai vitákKarintiában zajlanak.Ahivatalos nyelv,
helységnevek, kisebbségi iskolaügy, a szlovén
népcsoport részvétele a politikai és kulturális
intézményekben és a kisebbségellenes szerve-
zetek tevékenysége foglalkoztatja a tartományt
évtizedek óta.
Hivatalos nyelv és helységnevek
Az 1955-ös bécsi államszerzõdés alkotmány-

szintû rendelkezése, a 7. cikkely Z.3. pontja rög-
zíti a szlovén népcsoport jogát nyelvének hasz-
nálatára hivatalokban és hatóságok elõtt, és
kétnyelvû helynévtáblákra õslakos (autochton)
településterületén. A szerzõdést évtizedeken át
ignorálták. A népcsoporttörvénnyel 1976-ban
bevezették a 25 %-os záradékot, valóban azon-
ban csak a 60 %-nál magasabb arányú szlovén
népesség lakta helységekben rendelték el két-
nyelvû névtáblák felállítását. A karintiai szlové-
nok autochton településterületének több mint
800 helységébõl az 1977-es helynévrendeletbe
91 települést vettek fel, de csak 72-ben állítot-
ták fel valóban a kétnyelvû táblákat. Az alkot-
mánybíróság 2000 dec. 11-i döntésével (V 91/
99) törvényellenesként hatályon kívül helyezte

MAG. RUDOLF VOUK*

A kétnyelvû helynévtáblák ügye Karintiában
a szövetségi kormány azon rendeletét (Hivata-
los Nyelvrendelet 1977), melyben a német mel-
lett a szlovén nyelv használatára is kötelezett bí-
róságokat, közigazgatási hatóságokat és egyéb
hivatalokatmeghatározza. A 2001 dec. 12-i úgy-
nevezett �helynévtábla � döntéssel (G 213/01,
B 2075/99)� az alkotmánybíróság továbbá ki-
mondta, hogy a népcsoport-törvény azon ren-
delkezése, miszerint kétnyelvû helynévtáblák
csak a 25 %-nál magasabb arányban a népcso-
porttól lakott helységekben szükségesek, ér-
vénytelen, mivel ellenkezik a bécsi államszer-
zõdés 7. cikkelyével. A döntés szerint azokban
a helységekben, ahol huzamos idõn át a lakos-
ság kb. 10%-a szlovén, kétnyelvû helynévtáblá-
kat kell felállítani. Az alkotmánybíróság a dön-
tés végrehajtására a kormánynak 2002 dec. 31-
ig adott idõt.
A legfelsõbb bíróság döntésének végrehajtá-

sa jogállamban magától értetõdõnek kellene
lennie. Jörg Haider, a Karintia tartományfõnö-
ke � pártja, a BZÕ 2000 óta Wolfgang Schüssel
szövetségi kancellár pártjával képezi a kor-
mányt, - minden eszközzel megpróbálja ezt a
jogállamimagátólértetõdõségetmegakadályoz-
ni, és a jog- és alkotmányellenes állapotot 50
évvel az államszerzõdés után fenntartani.
Schüssel kancellár és Haider tartományfõnök a
problémamegvitatására 2002-ben �konszenzus-
konferenciát� hívtak egybe, melyre meghívták
a szövetségi és a tartományi kormány, a nem-
zetgyûlés, a tartományi gyûlés, a Karintiai Ha-
zaszolgálat és a Karintiai Védõharcosszövetség
� mindkettõ európaellenes és szélsõjobboldali
politikai irányzatú szervezet � és a szlovén köz-
ponti szövetség képviselõit.
Erõs nyomás alatt a szlovének képviselõinek

el kellett volna fogadniuk azt a javaslatot, mely
kb. 400 kétnyelvû helymegjelölés helyett kb. leg-
feljebb148-ra vonatkozott.Az elõfeltételeket tel-
jesen önhatalmúlag választották ki, amik mind-
amellett élesen ellenkeznek az alkotmánybíró-
ság döntésével. Cserében a népcsoporttól a vita
befejezését kimondó nyilatkozatot követeltek,
melyben a központi szlovén szervezetek az állam-
szerzõdés 7. cikkelyének maradéktalan teljesíté-
sét ismerték volna el.
Az ajánlat elfogadását a karintiai szlovének

jogállami és kisebbségpolitikaimeggondolások-
ból visszautasították. A következmény: Schüssel

kancellár kijelentette, hogy a tárgyalás sikerte-
len volt.
Csak 2005-ben � a háború végének 60. és az

államszerzõdés 50. emlékévében � hívta össze
Schüssel kancellár újólag a �konszenzus-konfe-
renciát�. Ismét eredménytelenül: Haider tarto-
mányfõnök és a Karintiai Védõharcosszövetség
elutasított minden, az 1977-es helységnévren-
deleten (melyet az alkotmánybíróság alkot-
mányellenesség miatt hatályon kívül helyezett)
esetleg túlmenõ kétnyelvû helynévtáblát. Csu-
pán az 1977-es rendelet szerint még hiányzó 19
kétnyelvû helynévtábla került volna a 2005-ös
jubileumi évben a helyére, ebbõl öt felállítására
Schüssel kancellár jelenlétében került sor, a töb-
bi 14 mindmáig hiányzik.
Pontosan 4 évvel az alkotmánybíróság dön-

tése után, 2005. december 13-án Jörg Haider
tartományfõnök bemutatta aWolfgang Schüssel
kancellárral egyeztetett újabb javaslatot. Öt év
átmeneti idõ után Karintiában összesen 123
kétnyelvû helységmegnevezés lesz. Az 1977-es
rendeletben eltervezett 91 kétnyelvû táblából
26-ot újra eltávolítanának � többek közt azokat
is, melyeket néhány hónapja Schüssel kancellár
jelenlétében felállítottak, és 65 megmaradna.
Ehhez jönne 58 új tábla. A javaslat alapja a szlo-
vén nyelvet használó személyek tízszázalékos
aránya az adott községben, vagy tizenöt-
százalékos aránya az adott községek települé-
sein. Az alkotmánybíróság döntésével ellenke-
zõen, mely a népszámlálások hosszabb idõn ke-
resztüli eredményeire hivatkozik (konkrétan az
összes, II. világháború utáni eredményeket em-
líti), Haider javaslata egyedül a legutolsó nép-
számlálásra alapozódik. De ez a szabály is csak
akkor lépne életbe, ha ebbe az érintett közsé-
gek kifejezetten beleegyeznek. Így tehát végér-
vényesen a helyi többség döntene a kisebbségi
jogok felett. A megfelelõ alkotmányos megol-
dás nyújtaná a végérvényes szabályozás garan-
ciáját, mely minden új helynévtáblavitát kizár-
na, nyilatkoztaHaider tartományfõnök.Néhány
nappal késõbb Wolfgang Schüssel szövetségi
kancellár a Sajtó Órája c. TV-mûsorbanHaider
terveit a kérdéssel kapcsolatban �teljesen he-
lyes�-nek nevezte.
Az Európai Parlament �Kisebbségi Inter-

csoport�-ja 2005 július 7-én foglalkozott az
ausztriai szlovén népcsoport helyzetével, és re-

zolúcióban felszólította a szövetségi kormányt,
hogy hajtsa végre az alkotmánybíróság dönté-
sét a hivatali nyelvre és a helynévtáblákra vo-
natkozóan, valamint teljesítse a kisebbségvédel-
met az államon belüli és a nemzetközi kötele-
zettségei alapján
Az alkotmánybíróság elnöke, Karl Korinek

mintmár elõde is, LudwigAdamovich, többször
figyelmeztették a kormányt, hogy hajtsa végre
az alkotmánybíróság ítéleteit. A Sajtó Órája c.
TV-mûsorban 2005. november 20-án Korinek
kijelentette: �Nagyra becsülöm a politikai egyet-
értés keresésének szükségességét, ám ott, ahol
jog szerinti kötelesség áll fent, azt teljesíteni kell.�
�In einem neuen Erkenntnis vom 12. De-

zember 2005 (V 64/05-11) betreffendOrtstafeln
A Bleiburg / Pliberk és a Bleiburg-Ebersdorf /
Pliberk-Drve�a vas� helytáblák ügyében hozott
új, 2005. december 12-i ítéletében az alkotmány-
bíróság megerõsíti eddigi joggyakorlatát, és to-
vábbmenõen megállapítja a járási közigazgató-
ság jogkötelezettségét a kétnyelvû helységtáb-
lák felállítását illetõen.

Fordította SZEMERÉDI TIBOR

*) Mag. Rudolf Vouk, jogász, Karintiai Szlo-
vének Tanácsának alelnöke
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KÖZÖTTÜNK ÉLNEK
Kanizsai Nagy Ingeborg

Szakad a hó, ahogy beparkolok a bécsi Jó-
zsefváros építészeti büszkesége, a piaristák ko-
lostora elé. A Maulbertsch freskóiról híres
templomból orgonabúgás hallatszik, a téren
háromkirályoknak öltözött gyerekek toporog-
nak a betlehemi csillag alatt. Vízkereszt van. A
piaristák utcájában lakik a 85 éves, osztrák
származású, demagyarul kiválóan beszélõKa-
nizsai Nagy Inge, aki a kezdetektõl munkatár-
sa volt az Ausztriát felépítõ Marshall-tervnek,
aki tolmácsként mûködött az 1956-os forrada-
lomhónapjaiban az amerikai konzulátuson, és
kapcsolódóan az amerikai menekültügyi se-
gélyprogrammagyar, majd cseh osztályán dol-
gozott.
Hol tanult meg ilyen kiválóan magyarul?
Magyarországon. 1936-ban egy távoli rokon,

négygyermekes családmeghívott Siófokra nya-
ralni. Azt remélték, hogy a gyerekek majd né-
metül beszélnek velem. Nem így volt, én tanul-
tammegmagyarul! Nagyon-nagyon jól éreztem
magam náluk, évekig visszajártam hozzájuk és
mivel egyetlen gyerek voltam, szinte a testvé-
reimnek tekintettem õket. Amai napig kapcso-
latban vagyok velük.
Ausztria melyik vidékérõl származik?
Nehéz megmondani. Apám katonatiszt volt

és mindig ott laktunk, ahol a garnizonja volt. A
harmincas években éppen Melkben. Én az an-
golkisasszonyoknál érettségiztem, ahol tökéle-
tesen megtanultam angolul és jól franciául.
1939-ben érettségiztem és összehasonlító nyelv-
tudományt szerettem volna tanulni, de közbe-
jött Hitler bevonulása, a háború, és minden
másképpen alakult.
A férje is magyar volt!
A késõbbi férjemet, dr. Kanizsai Nagy Imrét

ebben a házban ismertemmeg. Tévedésbõl hoz-
zánk csöngetett be a szomszéd helyett, albérle-
tet keresni. Kolozsváron végezte a jogi egyete-
met és Bécsben gyakornokoskodott. Remekül
beszélt németül, hiszenHeidelbergben ésMün-
chenben is tanult. Hamarosan tudtuk, hogy
összetartozunk, de behívták katonának. Csak
1947-ben jöhetett megint Bécsbe, akkor háza-
sodtunk össze. Budapestre akartunk költözni,
ahol a férjem ügyvédi irodát nyitott, de a poli-
tikai helyzet bizonytalan volt. Az ingázás Bécs
és Budapest között egyre nehezebb lett. A kom-
munista hatalomátvétel utánmegszüntették az
önálló ügyvédi irodákat. 1948 júniusában, szin-
te az utolsó pillanatban jöttem vissza vonattal
Bécsbe. A férjem szeptemberben Kõszegnél
szökött át a határon, örökre elhagyva Magya-
rországot.
Mibõl éltek a háború utáni, katonai zónákra

osztott Bécsben?
A8. kerület amerikai zóna volt, jelentkeztem

az amerikai munkaközvetítõnél. Az angol
nyelvtudásomnak köszönhettem, hogy felvet-
tek. Eleinte kisebb munkákat végeztem, aztán
szeptemberben beindult aMarshall-terv és en-
gem azonnal átvettekmunkatársnak. Jól keres-
tem. Ezalatt a férjem éjjel-nappal tanult, noszt-
rifikáltatta a diplomáját, de eltartott egy ideig,
amígmegfelelõ állást kapott. Végül is a Länder-
bank vezetõ munkatársaként ment nyugdíjba.
AMarshall-terv 1948-ban kezdõdött. Mi volt a

munkaköre?
AMarshall-terv lényege Nyugat-Európa há-

ború utáni újrafelépítése volt amerikai segítség-
gel. Egyébként Sztálinnak is felajánlották, de õ
elutasította. Én a mezõgazdasági és erdészeti
osztályon dolgoztam. Ez az osztály volt talán
Ausztria számára a legfontosabb, hiszen aMo-
narchia felbomlásával, a háború elõtti, alatti és
utáni viszonyokmiatt Ausztria élelmiszer és er-
dészeti iparát szinte az alapjaitól újra kellett te-
remteni. Az amerikai adófizetõk pénzébõl dol-
lármilliók özönlöttek Ausztriába. Elõször élel-
miszereket küldtek, aztán vetõmagot, szakem-
bereket. Pár éven belül Ausztria már exportál-
ni is tudott élelmiszert! Így lett az erdészettel
is. A náci idõk és a háború alatt az erdõket ir-
tották: tüzelõnek, építkezésekre stb. anélkül,
hogy ültettek volna. AMarshall-terv keretében
palántákat hoztak, ültettek, hosszú távú terve-
ket készítettek, melyeket szakemberekkel szi-
gorúan ellenõriztek. 1960-ban Ausztria Euró-
pa harmadik faipari nagyhatalmává lépett elõ
Finn- és Svédország után. Az ország lakosságá-
nak a negyede élt valamilyen formában a fa-
iparból. Kiváló szakemberekkel dolgoztam
együtt és rengeteget tanultam. Asszisztense és
közvetlen munkatársa lettem George Brown
osztályvezetõnek. Igazi amerikai karriert futot-
tam be. A fõnökömet ugyanis három év után
áthelyezték Rómába és én vettem át az osztá-

lyát. Alapos szakmai tudást és diplomáciai ér-
zéket igényelt amunkám, hiszen számtalanszor
ültem fiatalon, egyetlen nõként gyûléseken,
ahol rajtam múlott, hogy az elõterjesztett ter-
vek alapján ki, mennyi pénzt kap. Életem leg-
szebb, legérdekesebb munkaköre volt.
AMarshall-terv 1960 júniusáig mûködött. Ho-

gyan került 1956-ban az amerikai konzulátusra?
Miután a munkahelyem a Bolztmanngasse-i

amerikai nagykövetségen volt, azonnal értesül-
tem a forradalom kitörésérõl. Vittem haza a
hírt, amit a férjem vegyes érzelmekkel fogadott.
Józan, megfontolt ember lévén az volt a véle-
ménye, hogy a kommunizmus legalább 50 évig
tartmajdMagyarországon.Bizonyos értelemben
igaza is volt. Azt is megjósolta, hogy a Jaltai
Egyezmények miatt a Nyugat és az ENSZ nem
segíthet és, hogyazéppen függetlennéváltAuszt-
ria is kényes helyzetbe kerülhet. Fájt a szíve a
hiú reménykeltések és az ország fiataljainak az
elvérzése miatt. Én sokkal bizakodóbb voltam.
Bécsben szinte azonnal megjelentek amene-

kültek, akik Amerikába akartak kivándorolni.
Miutánmagyar nyelvtudással rendelkeztem, ki-
kölcsönöztek az amerikai konzulátusra tolmács-
nak. Az elején persze még fogalmunk sem volt
róla, hogy micsoda embertömeggel lesz hama-
rosan dolgunk.Október 24-tõl karácsonyig dol-
goztam az amerikai konzulátus vízum és beván-
dorlási osztályán.
Emlékszik még az elsõ ottani munkanapjára?

Milyen volt?
Tökéletes káosz fogadott. Az épület elõtt

hosszú tömött sorokban tolongtak a várakozók.
Csak rendõri segédlettel sikerült az épületbe
bejutnom. Az elsõ napokban kb. 4000-en me-
nekültek Ausztriába. Ezek egy része ávós és
kommunista volt, akik féltek a nép bosszújától,
de jöttek olyanok is, akik kihasználva a lehetõ-
séget amerikai rokonokhoz akartak kivándorol-
ni. A konzulátus elõtt sokszor elképesztõ jele-
netek zajlottak le: a felfedezett kommunistá-
kat a felháborodott tömeg meg akarta lincsel-
ni. Napirenden voltak a verekedések. A rend-
õrség segítségét kellett kérnünk. Nov. 4-e után
aztán ezrekre nõtt a várakozók száma. Képte-
lenek voltunk a napi igényeket kielégíteni.
Milyenmódszerrel végezték a kérvények elbírá-

lását?
A munkahelyemen több konzul is volt. Reg-

gelente beosztották a tolmácsokat, így engem
is egy-egy konzulhoz és kezdõdtek a kihallga-
tások. A tolmácsok megbízhatóságát, szakmai
tudását alaposan ellenõrizték az amerikaiak. A
vízumkérõ papírok kitöltésénél a nevet, szüle-
tési adatokat, mit dolgozott és a menekülés
okait kérdeztük. Ha valakiért Amerikából ke-
zességet vállaltak, akkor azonnal vízumot ka-
pott. Az esetek többségében rögtön, vagy pár
napon belül döntöttünk. Sokat számított a pil-
lanatnyi benyomás és az emberismeret.
Perszemegpróbáltuk az emberek állításait el-

lenõrizni is, de ennyi menekültnél � Amerika
egy év alatt kb. 37 000 magyart fogadott be -
biztosan sokszor tévedtünk is. Emlékszem egy-
szer azt mesélte egy fiatalember, hogy õt Bu-
dán egy villának a pincéjében az ávósok vas-
sodronyra fektették, amibe áramot vezettek.
Hitetlenkedve néztünk a nem éppen bizalom-
gerjesztõ férfira, aki ekkor feltûrte az ingét és
a teste tele volt égési hegekkel!
Nekem döntési jogom nem volt, de számta-

lanszor kikérték a véleményemet, hogymi a be-
nyomásom az illetõrõl.
Összefoglalóan azt mondhatom, hogy futó-

szalagon történõ ügyintézés volt. Mi csak ide-
iglenes beutazási és tartózkodási engedélyeket
adtunk ki, ha valakirõl odaát kiderült, hogymél-
tatlan rá, azonnal visszavonták az engedélyt.
A kommunista párttagság ok volt a bevándor-

lási engedély megtagadására?
A kérdés nem volt ilyen egyszerû! Ha valaki

azért lépett be a pártba, hogy valahogy eltart-
hassa a családját és ezt õszintén megmondta,
akkor szemet hunytunk. Emlékszem egy fiatal
rádióriporterre, aki elmondta, hogy a munka-
helyén választania kellett: vagy belép a pártba,
vagy elbocsátják. A felesége várandós volt, be-
lépett.
Általában azonban a kommunista párttagság

kizáró ok volt. Amerika érthetõen tartott a
kommunista mételytõl, talán tíz olyan esetre
emlékszem, hogy valaki a párttagsága ellenére
vízumot kapott.
Azért nem lehetett könnyû feladat emberek

sorsáról pillanatok alatt dönteni?
Nagyon nehéz volt. Tudtuk, hogy az utcán, a

hidegben százával várakoznak, és ha valaki az-

Elhunyt tavaly decemberben Pécsett
dr. Mattyasovszky Zsolnay Miklós, jogász, író,
a Külföldi Magyar Cserkészszövetség örökös
tiszteletbeli elnöke, cserkésznevén Matyabá.
Pécsett született, a világhírû porcelángyár tu-

lajdonosaiként ismert Zsolnay család sarjaként.
A pécsi cisztercita szerzetesek által vezetett
Nagy Lajos gimnázium cserkészcsapatában tett
cserkészfogadalmat és ettõl kezdve egész éle-
tében ennek a mozgalomnak volt elhivatott
tagja. Pécsett jogi diplomát szerzett, néhány
évig a Zsolnay gyárnak dolgozott, majd 1945-
ben Bajorországbamenekült a szovjet megszál-
lás elõl. 1952-ben Kanadába emigrált. Mont-
reali tartózkodása alatt érte az 1956-os magyar
forradalom és szabadságharc. Ekkor lesz az it-
teni Magyar Segélyakció majd a Magyar-Ka-
nadai Szövetség elnöke. Húsz éven át (1953-
1973) viseli a Külföldi Magyar Cserkészszövet-
ség elnöki tisztségét. Még 72 éves korában is
14 szervezetben tevékenykedett. 2003-ban fe-
leségével elhatározták hogy Ottawából vissza-
települnek Pécsre. Ekkor már 90 éves volt. Ez
a kiváló, négy nyelven folyékonyan beszélõ
magyar ember egész életén keresztül szószó-
lója volt a magyar szabadságnak, az emberi
méltóságnak, a demokráciának. Jelmondata,
�Légy híve az igazságnak, és harcosa az igaz-
ságosságnak!�, vezérelték életét.
Alapító tagja volt a Teleki Pál és Sík Sándor

által létrehozott Fiatal Magyarság mozgalom
pécsi tagozatának, annak éveken át elnöke is
volt. Külföldre kerülése után, 1946-ban bekap-
csolódik a Passauban/NSZK szervezkedõ ma-
gyar cserkészetbe, fõleg a Teleki Pál Magyar
Cserkész Munkaközösség külkapcsolatai bõví-
tésében vállalt szerepet. Ehhez a gárdához tar-
toztak akkor Bánáthy Béla, Beodray Ferenc és
Bodnár Gábor is. Mint a Szövetség elsõ kül-
ügyi vezetõje, többedmagával felvállalta a Vi-

Elhunyt Mattyasovszky Zsolnay Miklós
(1912�2005)

lágcserkész Mozgalom akkor még Londonban
székelõ központja felé a nemzetközi kapcsola-
tok kiépítését, a [Külföldi] Magyar Cserkész-
szövetség jogi elfogadtatását. Az akkori nehéz
körülmények között, különösen az akkori
�volt-ellenség� megbélyegzés ellenére, a többi
hasonló gondokkal küzdõ menekült nemzeti
cserkészszövetségekkel való összefogással kö-
zös érdekképviseletet hoztak létre, az Inter-
national Scouter Association-t, melynek ké-
sõbb elnökévé választották.
Mint a külföldi magyar cserkészet legfelsõbb

tisztségviselõje különösen vigyázott arra, hogy
�politikai nevelés� a cserkész programba ne
kerüljön bele.Mindig akadtak olyan szülõk, tár-
sadalmi vezetõk, akik igyekeztek a cserkészetet
saját céljukra felhasználni. Egyesek túl �balol-
dalinak�, mások pedig túl �jobboldalinak� bé-
lyegezték a mozgalmat. Õ szerkesztette a Veze-
tõk Lapja elsõ számait 1954-tõl kezdve.
Élete során számos kitüntetést kapott külön-

bözõ nemzetiségû csoportoktól és a központi
kanadai szövetségi kormánytól. A rendszervál-
tás után a magyar kormánytól aMagyar Köztár-
saság Érdemrend Tiszti Keresztjét (1993) levéltá-
ri munkájáért és amagyar-kanadai kapcsolatok
ápolásáért kapta. A rendszerváltás után gyak-
ran látogatott haza és nagy figyelemmel kísérte
a Zsolnay-gyármunkáját. Végleges hazatelepü-
lése után a pécsi Tüke-díjjal jutalmazták, amit
olyan pécsi polgároknak ítélnek oda, akik a vá-
ros jó hírnevénekmegõrzéséért kimagaslómun-
kát végeznek. A Külföldi Magyar Cserkészszö-
vetség legmagasabb kitüntetését, a Jó munká-
ért!Teleki emlékérmet az elsõk között kaptameg
még 1960-ban.
Az összmagyarság és amagyar cserkészet egy

kiváló, becsületes hazafit veszített el benne.
FISCHER VIKTOR

a KülföldiMagyar Cserkészszövetség külügyi vezetõje

MOLNÁR, szül Légli JULIANNA
88. életévében 2006. január 7-én el-
halálozott. Temetése január 14-én
volt a Straßgang-i temetõben.

Évfordulók
100éve született Szabó T. Attila erdélyimagyar

nyelvész, néprajztudós. 1940-tõl a kolozsvári
egyetem tanára, 1977-tõl haláláig aMagyar Tudo-
mányos Akadémia tagja volt. Nyelv-, személynév-
és helységnév-történeti kutatásokat folytatott, s
erdélyi tájnyelvi térképek készítésén fáradozott.
Közzétette aMarosvásárhelyi Sorok ésGlosszák
néven ismert nyelvemléket (1958). Tudományos
cikkeinek jelentõs része a nyelvészeti részletkér-
déseknekadatokbanbõvelkedõ, szakszerû feldol-
gozása volt. Nyelvhelyességi és nyelvmûvelõ köz-
leményei napjainkban is érdeklõdést váltanak ki
mindazokban, akiknek anyanyelvi igényessége
túlterjed a közönséges nyegle fecsegések nyelvi
nemtörõdömségének nyomorúságos korlátain.

�
450évehaltmegTinódi Lantos Sebestyénván-

dorlantos, aXVI. század legjelentõsebb énekmon-
dója. (A Lantos név csupán mesterségére utal.) �
A korabeli epika valamennyi mûfaját ápolta. Írt
széphistóriát (Jázon és Médea), bibliai históriát
(Judit asszonyról; Dávid királyról). � Históriás
énekei történeti forrásértékûek.Az epikus jellegû,
egyszólamú, lantkíséretes dalok szövegét és dal-
lamát maga szerezte � a korra u. i. nem az olva-
sott, hanem az énekelt vers volt jellemzõ. Közvet-
lenélményei alapján,hûenörökítettemega török-
kel vívott harcot. (Eger vár viadaláról; Buda
vesztérõl; Török Bálint fogságáról, stb.) Pontos
adatközlésre, megbízhatóságra törekedett: �Sem
adományért, sem barátságért, sem félelemért
hamisat le nem írtam. Azmi keveset írtam, iga-
zat írtam.� Mûveit dallamukkal együtt nemcsak
lejegyezte, hanem 1554-ben Kolozsvárott Cro-
nica címmelnyomtatásban ismegjelentette.Ama-
gyarmûzene elsõ ékességei az ország három rész-
re szakadásának idején az összetartozás érzését
ápolták. Lelkesítõ hatásukra jellemzõ, hogy több-
nek népi változata is elterjedt. Mûvészi értékek-
ben leggazdagabbalkotása, aKapitánGyörgybaj-
viadalaerõshatást gyakoroltBalassiBálintra.Mû-
vei a magyar mûvészetek számára késõbb is for-
rásként szolgáltak, gondoljunk csak Arany János-
ra, Gárdonyi Gézára, Ady Endrére vagy Farkas Fe-
rencre.

RADICS ÉVA

nap nem került sorra, kezdhette másnap elöl-
rõl. Legtöbbjük táborokban lakott, sokszor egé-
szen primitív körülmények között, és szerettek
volna mielõbb továbbjutni. Ám a tömeges ví-
zumkiállításoknak voltak komikus pillanatai is:
Egyszer egy házaspár már megkapta az oly kí-
vánatos vízumot, amikor berontott a szobába
egy magából kikelt asszony.� Én vagyok a fele-
sége, ez a titkárnõje! Én megyek Amerikába!�
kiabálta.
Vagy emlékszem egy esetre, amikor egy fia-

talasszony, akinek a férje elesett a harcokban a
kisfiával kért vízumot. A kisfiú az elõszobában
elkotyogta, hogy úgy szeretne látni egy �igazi�
kapitalistát! Bementem a fõnökömhöz, Calvin
D, Cowleshoz, aki minden szempontból remek
ember volt. Rögtön azt mondta, hogy szerez-
zükmeg neki az örömet. Küldjem be hozzá. Pár
perc múlva lógó orral jött ki a gyerek. Kérdez-
temmi a baj? �Nem volt igazi kapitalista! Nem
volt kövér, nem volt dollárzsákja, és még szivar
sem volt a szájában!�
Idõközben beindult az önálló amerikai mene-

kült-segélyprogram is!
Igen. Egyértelmû volt, hogy a kis Ausztria

nem bír egyedül ezzel a menekültlétszámmal
megbirkózni.Más országokmellett Amerika is
beindította amaga segélyszervezetét. Ennek ke-
retében emlékszem, hogy Hegyeshalomnál ta-
lálkoztunkOrdas és Trombitás református püs-
pökökkel. Az �álmodozások napjának� nevez-
tem ezt a pár órát. Terveket kovácsoltunk ar-
ról, hogy miben tudna Amerika a szabad Ma-
gyarországnak segíteni. A túlsó oldalon véres,
bekötözött magyar sebesülteket szállítottak a
bécsi Közkórházba. Dr. Rónai György küldte
õket, aki a forradalom hírére bezárta bécsi ren-
delõjét és Budapestre sietett. Pár napra rá le-
verték az oroszok a forradalmat.
Hogyan alakult 1960, a Marshall-terv befe-

jezõdése után a sorsa?
Megszületett a harmadik gyermekem, ésmár

nem akartam egész napos munkát vállalni. Így
kerültem az amerikaiak által alapított cseh és
szlovákmenekültprogram, az ún. �paroli prog-
ram� munkatársaként a Czernin-palotába. A
60-as években életük kockáztatásával Ausztri-
ába menekült cseh, szlovák, és szlovákiai ma-
gyarok megsegítése és az amerikai letelepedé-
si engedélyekmegszerzése volt a feladatom.En-
nek keretében átéltem az egész �Prágai tavaszt�
és az 1968-as menekülési hullámot, és egész jól
megtanultam csehül. A elsõ szabad magyar vá-
lasztások után jártunk 40 év után elõször Ma-
gyarországon.

FERENCZY KLÁRA
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Tunyogi Csapó Gábor

Még keserûbb pohár
L´hommage � Vörösmarty halálánk 150. évfordulóján

Ha bánatod� a bor
nem csillapítja már,
és nyítva áll a sír,
mely nemzetedre vár,
s gyászkönny helyett csak káröröm
vagy gúny és megvetés
ül minden szemben s nem marad
más, mint a csüggedés,
ne gondolkodj, igyál!
Mert a világ ha fejre áll,
nem maradhat az értelem
józan, hacsaknem részegen�

Ha sûrû köd fedi
éltednek alkonyát,
és érzed: megtagad
posvánnyá vált hazád,
amelyért annyi harcmezõn
áldoztál vért s velõt,
kivet magából, eltaszít,
mint rút gonosztevõt,
ne gondolkodj, igyál!
Mert a világ ha fejre áll,
nem maradhat az értelem
józan, hacsaknem részegen�

Ha éjszakáidban
a gond vakondja ás,
és minden nappalod
sötét lidércnyomás,
ha ördög szánt a hátadon
és csontodat töri,
vagy angyalkézbõl száll a nyíl,
mely tested átdöfi,
ne gondolkodj, igyál!
Mert a világ ha fejre áll,
nem maradhat az értelem
józan, hacsaknem részegen�

Ha minden összedõl,
fejedre hull az ég,
szived már nem harang,
csak horpadt vasfazék,
mit megkongatni nem szabad,
mert hogyha hangot ad,
rekedt zörgése nem reményt
hirdet, csak átkokat,
ne gondolkodj, igyál!
Mert a világ ha fejre áll,
nem maradhat az értelem
józan, hacsaknem részegen�

S ha nincs fölötted ég,
nap, hold, se csillagok,
s a kozmikus sötét
mélyén hit sem ragyog,
zuhansz a sívó semmibe,
mint megkövült madár,
ahol a téboly tágra nyílt,
mélyhûtött pokla vár,
gondold meg és igyál,
legyen kupád méregpohár,
mely kín nélkül lecsöndesít
s � talán � jobb létre szenderít!

Zalaszabar, 2005. december

Eõrségnek Tartománya fekszik az Országhnak
Napnyugoti Szélén I.N. Vas Vármegyének Déli ré-
szében, dél felõl közel a� Vandalusok, Napnyugot
felõl pedig a� Stáerek szomszédságában, .... . Nap
keletrõl határos I.N. Zala Vármegyével, ....� írja Ne-
mes-Népi Zakál György 1818-ban az Õrségrõl.
Itt azÕrségben született amamárAusztriához tar-

tozó Gyepüfüzesen (Kohfidisch) Hajnal Gábor köl-
tõ, mûfordító, szerkesztõ, Hajnal Anna költõnõ test-
vére, Kartal Zsuzsa költõ, kritikus édesapja. Gyepü-
füzesen kezdte iskoláját, majd a Trianoni békedik-
tátum után 1919-tõl Szombathelyen járt iskolába.
Családjával 1926-ban Budapestre költözött, ahol
1931-ben érettségizett. Magántisztviselõként dolgo-
zott, majd 1940-tõl segédmunkás volt Weiss Manf-
réd vasöntödében majd a konzervgyárban.

Tizennyolc verseskötete és tizenhét mûfordítás-
kötete jelentmeg és számtalanmûfordítás-antológi-
át szerkesztett.

Költészete nemkapott olyan helyet amagyar iro-
dalomban, amit joggal megérdemelt volna. Versei
1936 óta jelennek meg rendszeresen, elsõ kötete
1939-ben került az érdeklõdök kezébeNemistenek-
kel, önmagaddal címmel és nyugatos hagyományok
követésérõl tanúskodott. Ugyanebbenaz évbenadja
ki elsõ mûfordításkötetét.
Bántotta õt a költõi mellõzés, és ezt aMûfordítás

közben címû versében líraian is megfogalmazta:
Mint a leányanya, kinek gyermeke meghalt
s idegen gyermeknek adja oda tejét,
s míg szívja emlõjét a kicsi, egyre
látja elpusztult saját gyermekét �
úgy telnek napjaim. Rímekkel bíbelõdöm,
mesterek mûvébe öntöm életemet.
Meg nem írt versek árnya leng köröttem �
és táplálok idegenverseket.
Hajnal Gábor is azon mûfordítók sorába tarto-

zik, akik meghódították a szomszédos népek, vala-
mint addig jórészt ismeretlen kultúrák költészetét,
és munkásságuk nyomaként skandináv, arab, per-
zsa, török, japán, kínai és latin-amerikai költök szó-
laltak meg magyarul.

Pomogáts Béla állapítja meg,1 hogy �a mûfordí-
tói munka hagyományosan a magyar költõ nemzeti
hivatásához tartozik: más népek és kultúrák üzene-
tét közvetíti, s költészetünkkifejezéskincsét teszi gaz-
dagabbá. A hatvanas években megindult irodalmi
kibontakozás a mûfordítást is fellendítette.�

Ennek az idõszaknak kiválómûfordítója voltHaj-
nalGábor. Többféle nyelvbõl fordított, de túlnyomó-
részt németbõl. Német nyelvtudása lenyûgözõ volt,
mivel gyerekkorából Gyepüfüzesrõl hozta kétnyel-
vûségét. Nemcsak az irodalmi német nyelvet ismer-
te, hanemazosztrák tájszólást is beszélte, olyan szin-
ten, hogy osztrák beszélgetõtársai sokszor azt gon-
dolták, hogy maga is Burgenlandban él.
Mûfordítói tevékenységét fõleg a német nyelvte-

rület költõinek bemutatására fordította. Hajnal Gá-
bor precíz és kiváló fordításokat végzett, hosszan
készült fel egy-egy vers, alkotásmagyar nyelvre való
átültetésére. Maga így ír errõl:
�Mert lehet-e intenzívebbenmegismerni egy ide-

gen nyelvû költõ alkotómódszerét, stílusát, gyür-
kõzését a kor problémáival, mint a mûfordítás so-
rán? A fordító lehántja a vers valamennyi burkát,
szétszedi alkotóelemeire és átviszi anyanyelvének
közegébe, hogy ott újra összerakja, felépítse és lel-
ket leheljen belé.�

A mûfordító Hajnal Gábor*
Fiatal költõ korábanHölderlin2 és a romantiku-

sok fordítását végezte, majd a XX. század hatva-
nas évei elejénaz expresszionista költõk, valamint
a kortárs német és osztrák költõk mûveinek ma-
gyar nyelven való megszólaltatását végezte el mû-
vészi szinten.
Mûfordításaiból készített Kalandozások3 címû

kötetében a német nyelvû költõk legjava kerül be-
mutatásramintWalther von der Vogelweide, Goe-
the, Schlegel, Hölderlin, Lenau, Morgenstern,
Rainer Maria Rilke, Georg Trakl, Bertold Brecht,
Lehmann, Ernst Fischer, Schönwiese, Christina
Busta, IngeborgBachmann, Enzensberger, Barba-
ra Frischmuth és számos más kiváló poéta.
Hajnal Gábor a német irodalmat szinte meghó-

dította, olyanmûvészi szinten, friss erõvel új hang-
gal szólaltatta meg, hogy erre amagyar irodalom-
ban alig akad példa. Új kalandozások4 kötetében
pedig további vers fordításai jelentek meg.
Elkészítette Századunk osztrák lírája5 címmel az

osztrák költészet antológiáját, melyhez Ernst
Fischer a kitûnõ költõ és esztéta irt elõszót. Az an-
tológia az 1890-töl kezdõdõen mutatja be az oszt-
rák költészet remekmûveit olyan fordítók ültették
átmagyar nyelvremint: Dsida Jenõ, Jékely Zoltán,
KereszturyDezsõ,NemesNagyÁgnes, RabZsuzsa,
Radnóti Miklós, Rónay György, Simon István,
Solymos Ida, Tóth Árpád, Weöres Sándor.

Hajnal Gábor kiváló érzékkel és szaktudással vá-
logatta ki az antológiába kerülõ osztrák költõket és
azok mûveit. Megszólal többek között Hugo von
Hofmannstahl, Richard von Schaukal, Stefan Zweig,
Rainer Marie Rilke, Franz Werfel, Theodor Kramer,
Oskar Kokoschka a kiváló képzõmûvész, Max Mell,
Paul Celan, Christine Lavant, Ilse Aichinger és az elõ-
szót író Ernst Fischer is. Az antologiában vegyesen
szerepelnek Szimbolisták aXIX. század végérõl, exp-
resszionisták, szürrealisták, realisták és az új klasszi-
cizmus hívei.
Az összeállítás Ausztriában is nagy figyelmet kel-

tett,mert ilyen antológia németnyelvennemkészült
még, nyugodtan mondhatjuk, hogy az osztrák iro-
dalmi élet figyelmét Hajnal Gábormunkája hívta fel
erre a hiányosságra.
Hajnal Gábor hallatlan munkabírását, felké-

szültségét bizonyítja az is, hogy idõközben elkészí-
tett aMai német líra6 címmel egy újabb antológiát,
melyben 1945 utáni német lírát, az akkormég két
Németország költészetét mutatja be. A kötetben
hetven költõ legjellegzetesebb versei szerepelnek,
köztükaGruppe 47 csoport tagjai is, valamintBer-
toldBrecht, Else Lasker-Schüler, Nelly Sachs, Erich
Kästner, Erich Arendt, Wilhelm Lehmann, Georg
Maurer, Hans Magnus Enzensberg, Günter Grass,
Günter Kunert és számos kiváló költõ.
Ezt követte szintén Hajnal Gábor szerkesztésé-

ben az Osztrák költök antológiája7 mely váloga-
tás felöleli az osztrák lírát aXII. századtól XX. szá-
zad hatvanas évekéig. A kötet az osztrák költésze-
tet kialakulásában, létrejötte menetében mutat-
ja be azt az utat,mely 1100-tól indulóanaXX. szá-
zad hatvanas évekéig vezet el. Az antológia meg-
világít még egy érdekes dolgot mely a magyar és
az osztrák költészet összehasonlítása eredmé-
nyez, és ennek a költészetnek útja igen sok pon-
ton találkozott egymással és együtt szemlélvemeg-
gyõzõen látható, hogy az osztrák líra és amagyar
líra hasonlómódon reagált számos európai jelen-

ségre és a monarchikus eseményekre.
Ezért a munkásságért Hajnal Gábornak 1974-

ben az osztrák állam a Tudományos és Mûvészeti
Érdemrend kitüntetést adományozta.
Az Európa kiadónál látott napvilágot egy újabb

válogatás8 , melyben 1960�1975 közöttimásfél év-
tized osztrák költõit mutatja be. AWiener Gruppe
elnevezésû mûvész és írócsoport hatására indult
el egy új hangú költészet az osztrák irodalomban.
Ugyan aWiener Gruppe 1955 végénmegszûnt, de
programját folytatta és utódának tekintettemagát
a Forum Stadtpark nevû grazi irodalmi és mûvé-
szeti egyesület keretébenmûködött az osztrák iro-
dalmi életben nagy szerepet játszott írócsoport. A
kötet húsz költõ munkásságát mutatja be, igen jól
sikerült szerkesztéssel és fordítással.
Hajnal Gábor a kötet utószavában írja a követke-

zõket:
�Az osztrák líra az elemzett folyamat, az antilírai

tendenciák ellenére sem fásult költészet.Mindaz idõ-
sebb, mind a fiatalabb költõknél, mind az úgyneve-
zett hagyományos utat követõknél,mind a grazi cso-
port legszélsõségesebb kísérletezõinél szembeötlõ
a humánum iránti igény. Tiltakoznak, jelzéseket ad-
nak verseikben az elsivárosodás ellen, a lármához
szokott fülek, a �kemény ujjbögyek�,[�] a tompa
szívek ellen,melyek érzéketlennéváltak a figyelmez-
tetõ jelek befogadására.�
Hajnal Gábor a német nyelvû költõk bemuta-

tását a svájci költõkmegszólaltatásával folytatta,
amikor 1976-ban megszerkesztette a Vándorkõ
címû kiváló antológiát. Ezt követte az 1982-ben
az Európa Kiadó gondozásában megjelent a Né-
met költök � Az NDK lírája címû kötet. Ez a terje-
delmes kötet mivel az NDK lírájára vonatkozott,
csak részlegesen képviselhette a német nyelvû
költészetet. Magától adódott az, hogy ezt az össze-
állítást követte egy újabb antológia aModern nyu-
gatnémet, osztrák, és svájci költõk8 címmel. Ebben
a válogatásban az 1945 utáni líra �mint ahogy a
kötet alcíme is utal - feldolgozása szerepel tehát
az antológia kiadásakor jelenlévõ kortársi német
költészetet jelenti. Ez a kötet volt Hajnal Gábor
utolsó nagy munkája.
Az a munka, amit Hajnal Gábor végzett a német

irodalommagyarnyelvûmegjelenítésében, páratlan
értékû volt. Nem vette át a lefordított verseket gépi-
esen, minden egyes versetmelyet az összeállítások-
ba, antológiákba felvett, a német nyelvû verseket és
azok fordításait összevetette, ahol szükséges volt ja-
vított, arra törekedett, hogymagyarnyelven isugyan-
az az érzés, hangulat, benyomás keletkezzen az olva-
sóban mint a német nyelvû irodalomszeretõkben.
AzÕrségnagyszerûköltõt ésmûfordítót adottHaj-

nal Gábor személyében amagyar és a német nyelvû
irodalom barátainak.

ASZALÓS SÁNDOR

* Gyepüfüzes, 1912. okt.4 - Bp., 1987. jan. 26
1 P.B. Az ujabb magyar irodalom ,1945�1981 p.112
2 HG Hölderlin fordításai: 1939 és 1948
3 Magvetõ Kiadó 1971
4 Bp., 1980
5 Európa könyvkiadó Budapest, 1963
6 Európa Könyvkiadó Budapest, 1966
7 Kozmosz könyvek, 1968
8 Modern Könyvtár. 283. Jelzések, 1975
8 Európa Könyvkiadó ,1986

�-Macskapisi szaga van, macskapisi, míg jól meg
nemmossuk.� Messzire tolja magától a csokor petre-
zselymet. Cseppben a tenger, szavában az ember. Ez
Máli néni. Zsémbes, morcos öreglány. Maga a meg-
testesült zsörtölõdés. Szidja az idõjárást, a petrezsely-
met, a szomszédot mûvirágostul. Mikor mit. Úgy tud
szidni, ahogyan más lélegzik. Az ember kíváncsian
tekint körül, ha vele beszél: hová lesz el az a rengeteg
kígyó-béka, amit a világra rákiabál. Máli néninek
nincs férje, nincs gyermeke, nincsenek állatai. Macs-
kája sincs, soha nem is volt. Máli néninek nincs egye-
be az ég adta világon,mint ráérõ ideje. Gondolkodni
való ideje. Véleményalkotó ideje. Így aztánne csodál-
kozzunk, ha macska híján is tudja, milyen a cicavize-
let szaga. Tudja, vagy tudni véli? A petrezselyem fölé
hajolok. Valóban büdös. Émelyítõen penetráns bûze
van. Sajnálom a félig kész levest, amelybe bele kell
aprítani. A csap alá tartom. Az erõs sugárban perme-
tezõ víz valóban csodát mûvel. A pisiszag eltûnik, a
pertezselyem lekerülhet a szidott tárgyak listájáról.
Máli néni a faképnél hagyott menyasszony bizonyta-
lanságát érezheti egypillanatig.Nemsokáig.Máris be-
lekapaszkodik a következõ zuvatolni valóba.
�-A feneavénséget! Lassana szememet is fölemész-

ti. Nehezemre esik az olvasás, hiába van ott a polco-
mon például a Krúdy-összes. Hát mit csináljak, fiam?
Idõm van, tévét nézek. Kevés svédet, kicsivel több
franciát, de inkábbmagyart. Apróra azt a petrezsely-

Máli néni és a Kívánságkosár
met, ne sajnáld! A Dunára kapcsolok általában. Ott
beszélik az én anyanyelvemet. S úgy általában, nem
mondom, a mûsor is jó. �
Nem hiszek a fülemnek. Ezt Máli tánti mondaná?
�-Na, de itt van ez a Kívánságkosár.- (Aha, és a régi

kerékvágás...) �Egyikmûsorvezetõa ruhája színe sze-
rint festi a szemhéját. Tegnap kék volt, ma lila. Õ leg-
alább halad a korral. Nemmint a mûsorkínálatuk. �
Pattognak a rövid tõ- és hiányos szerkezetû mon-

datok. Jaj a témának, amelyre rávetette magát.
�- Magyarnóta magyarnóta hátán. Ez a mûfaj mu-

mifikálva született. Nem fog rajta idõ, haladás, mo-
dern életérzés, semmi. A magyar szubkultúra koka-
kólája. Épeszû ember óvja tõle önmagát és az ifjúsá-
got. Én is igyekeztem.Évtizedekig.Aztánészrevettem,
hogy túl nagy luxus ez a harc nekünk. A kisebbségi
lét árnyékában békét kötöttem a nótával. Azt mon-
dogattam,nemszámít amûvészi érték, a fontos, hogy
magyarul van. Betömtem a fülem, s megtanultam
gyönyörködni az együtt dalolók közösségében. Édes-
apám is nótázott olykor. �Csonka Magyarországnak
adél-keleti táján /Volt egyszer egy cigánylegénymeg
egy szép cigánylány...� Olyan édes-keserû bánattal
oltódott belémez adallam, amilyent csak egy szabad-
ságában földönfutó cigánylegény érezhet. Hát, mint
mondom, fegyverszünetet kötöttem a nótával. Nem
a jóízlés nevében, nem. Apámért. A közösségért. A
magyar szó érdekében. Énekelni viszontmindégnép-

dalt énekeltem. Szüleimért, mert a népdalt is tõlük
kaptam. A tiszta forrásért. A közösségért. Magamért.
S most itt ez a Kívánságkosár. A petrezselymet meg-
mosom, ha macskapisi szaga van. De mit lehessen
tenni egy nótázó kulturális televízióval? �
Kever egyet a levesen, leveszi a tûzrõl. Gombale-

ves, csipetkével, jó sok petrezselyemzölddel. Nem
kóstolja, kipróbált recept.
�- Nagyanyámtól tanultam.A fõzést s aMiatyánkot.

Úgy tartozott hozzám egész életemben ez a tudás,
mint a nevem. Vagy a sorsom. Mondd, fiam, fontos
neked a neved?�
Válaszomra nem kíváncsi, már mondja is tovább:
�- A kívánságmûsor egyik nótájával a Svédország-

ban élõ Aranka Nagyot köszöntötték. (Vagy Etelka
Kovácsot, mit tudom én. Nem az adat a fontos.) Ma-
gyar amagyart, így, ahogyhallod.Nem tudom, kit saj-
náljak jobban: azt-e, aki magával együtt a nevébõl is
hontalant csinált, amásikbolondot, aki azthiszi, hogy
ez ígyelõkelõ, vagymagamat, akivelmindezt szembe-
loccsintják. Nótakísérettel. �
Megterítünk, szépen, ahogymagányos ebédhez il-

lik. Jó ebédhez szól a csend. Nem sokáig, az öregMáli
keveset eszik (�- Hiába, az én korombanmár az válik
hasznomra, amit a tányérban hagyok.�), fuccs néked
béke csöndje, isten veled csöndnyugalma.De ezmár
egy másik történet.

KOVÁSZNAY ENIKÕ
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MI - HOL - MIKOR?
Kulturális kaleidoszkóp

Alsó-Ausztria
Compania Nacional de Danza, táncszínház
� St. Pölten, Festspielhaus; márc. 11.
Buena Vista Social Club: Omara Portuondo
� St. Pölten, Festspielhaus; márc. 18.
L. Bernstein, Mass, zene mix � St. Pölten,
Festspielhaus; febr. 16.
Marjana Lipovsek, dalest � St. Pölten, Fest-
spielhaus; márc. 5.
Vive la France!, koncert � St. Pölten, Fest-
spielhaus; márc. 13.
Mozart és Co. koncert � St. Pölten, Fest-
spielhaus; febr. 17.
J. B. Moli�re, Tartuffe, színmû � St. Pölten,
Landestheater; márc. 4., 8., 10., 11., 15., 17.,
18., 22., 24., 25., 30., 31.
Lámpaláz, Bernhard-tól Brel-ig, színdarab �
St. Pölten, Landestheater; ápr. 20.
Permanent 06, kiállítás � Klosterneuburg,
Sammlung Essl; 2007. jan. 31.-ig
Tengeri strand az Alpok szélén, kiállítás �
St. Pölten, Niederösterr. Landesmuseum;
márc. 5-ig
Veronika Dirnhofer, kiállítás � Krems, Donau
Universität; febr. 23-ig
Wolfi és Gusi, kiállítás � Krems, Karikatur-
museum; márc. 1-ig
Nacht der jungen Literatur � Krems, ULNÖ;
febr. 17-ig
Kittenberger kertek � Schiltern/Langenlois;
hétköznapokon márciustól

Bécs
M. Naisy,A. Lukács, J. Kylián, NemcsakMo-
zart, balett � Volksoper; márc. 16., 28., ápr. 20.,
28.
L. Delibes, Coppélia, balett � Staatsoper; febr.
2., 5., 27., márc. 2.,21.
Nemzetközi Tánc Fesztivál �szene bunte
wähne� � WUK, Museumsquartier; febr. 23. �
márc. 5.
W. A. Mozart, A varázsfuvola, bábszínház �
Schloss Schönbrunn, Marionettentheater; febr.
11., 12., 18., 19., 25., 26., márc. 4., 5., 11., 12.,
18., 19., 25., 26.
Mozart goes Broadway, musical � Theater-
Center-Forum; febr. 21�25.
�Best of Brel�, Michael Heltau mûsora �
Konzerthaus; márc. 17.
Divertimento Musicale: Karnevál � Musik-
verein; febr. 18.
Cecil Taylor Trio, koncert � Porgy & Bess; febr.
11., 12.
Wolfgang Muthspiel Solo & Trio, dzsessz
koncert � Konzerthaus; márc. 27.
W. Shakespeare, Viel Lärm umNichts � Cafe
Landtmann, NT Die neue Tribüne; márc. 11 �
18., 20. � 28., 30., 31.
Mozart. Kísérlet felvilágosodás, kiállítás �
Albertina; márc. 16. � szept. 20.
Mozart ház, újból megnyílt � Mozarthaus,
Domgasse; jan. 27-tõl
Mozart nyomai Bécs-ben, kiállítás � Stadt-
und Landesarchiv; szept. 29-ig
Gottfried von Einem, kiállítás � Haus Hof-
mannsthal; márc. 17-ig
Szürreális poézia, kiállítás � BA-CA Kunst-
forum; márc. 8. � jún. 11.
Geometrikus zselék és kockás sütemények,
kiállítás � Museumsquartier, Leopold Museum;
febr. 13-ig
A zsarnokság analízise, M. Sperber születé-
sének 100. évfordulója alkalmából, kiállítás �
Jüdisches Museum; márc. 12-ig
Black, Brown + White, kiállítás � Museums-
quartier, Kunsthalle Wien; febr. 24. � jún. 8.
Az ismeretlen Loos, kiállítás � Museums-
quartier,Architekturzentrum;márc. 2. �máj. 22.
Carl Unger, kiállítás � Schloss Belvedere,
Oberes Belvedere; febr. 22. � jún. 4.
Robert Hammerstiel, kiállítás � Museums-
quartier, Leopold Museum; febr. 23. � ápr. 24.
Bál-i éjszakák, fotókiállítás � Hermesvilla;
márc. 12-ig

Burgenland
Tennessee Williams, Plötzlich letzten
Sommer, színmû � Kulturzentrum Eisenstadt;
márc. 18., KulturzentrumOberschützen; márc.
17.
F. Veber, Die Nervensäge, komédia � Ober-
schützen Kulturzentrum; febr. 17.
S. Nordqvist,Wie Findus zuPettersson kam,
gyermekszinház � Eisenstadt, Kulturzentrum;
márc. 5., Güssing Kulturzentrum; márc. 4.
Pirch + Pirch, kiállítás � Eisenstadt, Landes-
galerie; febr. 27-ig
�CombiNation�, kiállítás � Stegersbach, Golf
und Thermenresort; márc. 16-ig

Felsõ-Ausztria
E. Humperdinck, Jancsi és Juliska, opera �
Linz, Landestheater; ápr. 9.
G. Gershwin, Of thee I sing, német õsbemu-
tató � Linz, Landestheater; márc. 19.
Th. Bernhard, Am Ziel, színmû � Linz, Lan-
destheater; márc. 18.
Árnyékjáték. Fény és árnyék amodernmûvé-
szetben, kiállítás � Linz, Landesgalerie; máj. 1-ig
Érzékek: tapintani, érezni és a 6. érzék, kiál-
lítás � Linz, Schlossmuseum; máj. 1-ig
Amûvészszalonok nomádjai, kiállítás � Linz,
Lentos Museum; szept. 10-ig
Kelim und Moderne, szimpozion � Linz,
Lentos Museum; márc. 3�5.

Karintia
C. King, In the Ghetto, musical � Villach,
Congress Center; márc. 20.
Schubert, Brahms és Beethoven mûveibõl
játszik a MÁV zenekar � Klagenfurt, Konzert-
haus; márc. 30.
Ünnepi Koncert � Villach, Congress Center;
febr. 27.
Passio koncert � Millstatt, Stiftskirche; ápr. 2.
A lélek kiáltása, kiállítás � Bad Kleinkirchheim;
febr. 28-ig
Judith Zillich, kiállítás � Villach, Galerie white
8; márc. 18-ig
A Gurk-i böjti kendõ bemutatása � Gurk,
Dom; márc. 1.

Salzburg
F. Smetana, Az eladott menyasszony, opera
� Salzburg, Landestheater; ápr. 7.
B. Nicolier, [P!] Prophet Pasolini, õsbemu-
tató � Salzburg, Schauspielhaus; febr. 14.
H. v. Kleist, Der zerbrochene Krug, színjáték
� Salzburg, Landestheater; febr. 25.
Viva! Mozart, kiállítás � Salzburg, Carolino
Augusteum; jan. 27. � 2007. jan. 7.
Turek, A varázsfuvola világai, kiállítás �
Hallstatt, Museum; ápr. 29.� okt. 28.
A törpekabinettben, karikatúra-kiállítás � Salz-
burg, Barockmuseum; márc. 26-ig
Téli idõ, játékkiállítás � Salzburg, Carolino
Augusteum; 2006. febr. 26-ig
Hubert Scheibl, A dolgok leírása, kiállítás �
Salzburg, Rupertinum; febr. 25. � máj. 1.

Stájerország
P. I. Csajkovszkij, Csipkerózsika, balett �
Graz, Opernhaus; márc. 5.
A. Schnitzler, Anatol, színmû � Graz, Schau-
spielhaus; febr. 10.
Üveg � a parfüm nemes adjusztálása, kiállí-
tás � Bärnbach, Stölzle-Glas Center; márc. 1.
� dec. 30.

Tirol
H.Purcell, TheFairyQueen, opera/balett � Inns-
bruck, Landestheater; febr. 25, márc. 2., 8., 23.
M. d´Auzon, F. Duméril, Tánc est, õsbemu-
tató � Innsbruck, Kammerspiele, márc. 26.
G. Puccini, Madame Butterfly, opera � Inns-
bruck, Landestheater; febr. 18., márc. 12., 22.
Jazz Jamsession, koncert � Innsbruck,
Treibhaus; febr. 14., 21., 28., márc. 14.,21.,28.
Voll Mond � zenés éjszaka � Innsbruck,
Landestheater; febr. 13.
Clowncerto, koncert gyermekeknek � St.
Johann, Kaisersaal; márc. 4.
HansGangoly, dialogus, kiállítás � Innsbruck,
aut.architektur und tirol; febr. 18-ig
A Kinai Nemzeti Cirkusz vendégszereplése
� Innsbruck, Congress; márc. 1.
Buabefasnacht, népi hagyomány� Imst; febr. 12.
Naz � Eingraben, Naz = Fastnacht, népi ha-
gyomány � Volders; febr. 28.
Wampelerreiten, népi hagyomány � Axams;
febr. 23.

Vorarlberg
W. Shakespeare, Ein Sommernachtstraum
� Bregenz, Theater am Kornmarkt; márc. 25.
E. Albee, Die Ziege oder: Wer ist Sylvia? �
Bregenz, Theater am Kornmarkt; márc. 11.
Egy római villa, szabadtéri múzeum �
Rankweil � Brederis; egész évben szép idõben
Gedichte von Francois Villon und Walter
von der Vogelweide, felolvasás � Feldkirch,
Antiquariat Chybulski; febr. 4.

Európa ajánlat:
Anna Piaggi, Fashion-ology, kiállítás � Nagy
Britannia, London, The Victoria and Albert
Museum London; febr. 2. � ápr. 23.

Válogatta Homonnay Lea

Schiff Júlia

Rokonlátogatás

Amikor amúlt rámrontott,
a hitvesi ágyban feküdtem,
amit évtizedek óta csak vendégeknek
vagy haldoklónak vetnek már meg.
A félhomályban
nagybátyám fehér mellszobra lépett hozzám,
amellyel a hóna alatt a háborúból
fiatal katonatisztként hazatért.
Végigsimított idegenkedõ
kisgyermek fejemen, és az egész lakásban
azóta csak fogorvos-szag terjeng.
A pohárszéken a cs. és kir. szecesszió
jegyében karcsú zöld korsó áll.
� Csupa potyemkin-falu � mondta tegnap
nagynéném, amikor jobban szemügyre véve
észrevettem a falnak fordított repedést.
A parkett sóhajt. A függöny redõi mögött
bújócskánk rejtõzik még.
A szobán keresztül megy a reggel
és teleaggatja elhunytak fényképeivel
a falakat. Nem kell a megvakult tükörbe

néznem,
hogy megpillantsam szép nagynéném

fiatal arcát
és lángvörös haját. Emlékszel még,
õ táncolta nekünk elõ a charlestont.
Most megadóan áll
a végtelenségre nyíló ajtók elõtt.

Szánkózás nélkül nem élet az élet � vallottuk
mélymeggyõzõdéssel gyermekkoromban.Mert
mi már akkor, az ötvenes évek elején tudtuk,
hogy az egészség megõrzésének legfontosabb
eleme a mozgás. És ezt a bölcsességet szüleink
nagyszüleink is épp úgy birtokolták, mint mi.
Nem ültettek a tévé elé, hogy csöndben marad-
junk, nem vettek nekünk különféle számítógé-
pes játékprogramokat, hogy elfoglaljukmagun-
kat a tanítási szünet idejére, sõt�
Semmi, sõt! Eleve megóvta õket ettõl a kí-

sértéstõl az az egyszerû tény, hogymég nem volt
tévé. Legföljebb egy-két jól értesült hallott va-
lamit arról, hogy Amerikában már csinálnak
olyan rádiót, amelyikben kép is van. No de hát
a legtöbb családnak még rádiója se volt. Aki-
nek mégis, attól elvették a háború alatt. A pia-
con, meg a tejcsarnok elõtt várakozva szerez-
ték be az asszonyok a legújabb híreket. Igaz,
ezért nem is kértek külön elõfizetési díjat. A
számítógéprõl meg még a pesti rokonok se hal-
lottak. Az iskolában a pálcika, meg a golyós szá-
mológép volt a legújabb divat.
Ettõl ugyan még ülhettünk volna a jól fûtött,

meleg szobában, ha lett volna, csak a kályhában
nem volt mivel fûteni. Így aztán a férfiak az is-
tállóba jártak melegedni, az asszonyok meg fõ-
zés közben a tûzhely mellé.
- Temeg, Józsika eredj futkározni, mert meg-

vesz az Isten hidege! � mondták a gyereknek,
aki meg is fogadta a jó tanácsot, és befogta a
kisszánkó elé a nagy kutyát, vagy a szomszéd
Pistit.
Könnyû volt a hegyvidékieknek, mert õket

készen várta a természetes szánkópálya. Bezzeg
nekünk, ott az Alföldön, ahol már a vakondtú-
rás is legalább dombnak számított, saját kezû-
leg kellett megépítenünk a lesikló alkalmatos-
ságot. Hacsak� Hacsak nem voltak olyan elõ-
relátóak az elõdeik, mint mondjuk a mieink.
Mintha tudták volna, hogy egykor szükségünk
lesz a Gödrökmeredek partoldalára. Ez a bizo-
nyos Gödrök ott volt a falu végén. Pontosan az
volt, amit a neve is mutat. Agyaggödrök, ahon-
nét a vályogablakhoz kibányászták az alapanya-
got. Idõvel a gödrök egybemosódtak, és egyfaj-
ta mesterséges tófenékké álltak össze, ahol ha
bõséges volt az égi áldás, még akár nyáron is
megmaradtak a kisebb- nagyobb kacsaúsztatók.
Télen meg valóságos szánkóparadicsom némi
jéggel az alján. No persze nem mindenütt volt
alkalmas a partoldal a lecsúszásra, de ha mi ke-
zelésbe vettük, hamarosan azzá vált. Ahol kel-
lett kivájtuk, másutt földet, havat hordtunk rá,
és esténként, mielõtt hazamentünk, megöntöz-
tük vízzel, hogy reggelre jegesre fagyjon, s még
messzebb röpítse a szánkónkat.
Amikor nem volt túl kemény a tél, csak dél-

utánonként, meg a téli szünetben mûködött a
szánkópálya. Akkor is csak olyan immel-ámmal.
Elõfordult, hogy mire odaértünk, már el is ol-
vadt a hó. Viszont emlékszem olyan télre is,
amikor februárig tartott a karácsonyi vakáció.
Ezt szénszünetnek hívták, mert nem volt tüze-
lõ, amivel befûthettek volna az osztálytermek-
ben. Ott álltak a sarokban a hatalmas vaskály-
hák, és megfagyott a tetejükön a víz.
Minden hétfõn elmentünk az iskolához meg-

nézni, kiírták-e már a kapura, mikor kezdõdik
a tanítás. Örömünkben a levegõbe dobáltuk a
sapkánkat, amikor még mindig a régi táblát ta-
láltuk rajta SZÉNSZÜNET felirattal. Egyik
barátom gyorsan meg is kente az épület sarkát
szalonnával, mert azt mondta neki a szomszéd
Jani bácsi, hogy ha így tesz, elviszik a kutyák.
Aztán mentünk szánkózni, és másnap reggelig
reménykedtünk, hátha tényleg megteszik. De
nem, azok a jóllakott falusi ebek meg se kóstol-
ták. Még ma is ott áll az útkeresztezõdésben,
pedig gondolom, más diákok is kipróbálták,
hátha beválik a módszer. A Jani bácsi meg azt
mondta, jó volt az, csakmind a négy sarkátmeg
kellett volna kenni.
Nem is lett volna semmi baj, csak hát azok a

fránya lábbelik elég rosszul bírták a gyûrõdést.
Pontosabban a beázást. Pedig akkor még igazi
bõrbõl csinálták a bakancsot, meg a csizmát, és
faggyúval is jól körbekentük, mielõtt kiléptünk
a házból. A fene tudja miért, estére mégis be-
ázott. Gyuri barátom szülei megunták a sok
lábbeliszárítást � no, meg nem ismindig száradt
meg reggelre-, karácsonyra vettek neki gumicsiz-
mát. Két számmal nagyobbat, mint a lába, mert
ugye az meg hideg, kell bele a gyapjúzokni, kap-
ca, meg ilyesmi. Úgy futott benne, mint aki rög-
tön orra akar bukni.
-Jó, hát esetlen, esetlen � mondogatták -, de

legalább nem fázik meg benne.
Amíg ép nem is. No, de meg lehet azt állni,

hogy ha lát az ember egy jópofa üvegcserepet,

ne nézze focinak.Na ugye�Tizenegyes, lõ góól!
És már lyukas is a csizma orra. Úgy folyik bele
a hólé, mintha szivattyúznák�
Okulva az esetbõl nekem nem vettek gumi-

csizmát. Amint esteledvén haza ballagtam a
nagyapám készítette piros ülõkéjû vasszánkóm-
mal, nagyanyám leparancsolta a lábamról a ba-
kancsot, a tûzhely elé rakta a lenyitott sütõajtó-
ra, és ott szárogatta reggelig. A vizes zoknikat
meg a tûzhely korlátjára teregette.
Nagyon jól bevált ez a módszer, s mindaddig

hibátlanulmûködött,mígnemegy nap, nem tud-
ni este, vagy reggel � valahogy fölcsapódott az
ajtó és belökte a vizes lábbeliket a sütõbe. Nagy-
apám szerint Bibika volt a bûnös, mármint a
macska, mert ennek túl sok van megengedve
mostanában. Nyilván fázott, fölugrott a sütõaj-
tóra, hiszen napközben ott szokott lustálkodni,
míg ki nem teszik a szûrét. Az ajtó fölcsapódott,
mert fölhúzta a rugó. A macska leugrott, a ba-
kancsok meg be. Nagyanyám reggel mit sem
sejtve begyújtott. El nem tudták képzelni, mi az
a rettentõen büdös. Tény, hogy a faggyúval ke-
zelt sült vizes bakancsnak meglehetõsen penet-
ráns illata van. És emellett még vagy két szám-
mal összébb is zsugorodik.
- Hát ez vargát rántott � mondta apám, ami-

kor meglátta, és a fejét vakargatta, hogy mibõl
vegyen nekem új cipõt.
Ez idõ tájt nálunk is csak a konyhában fûtöt-

tek. A kétaknás kokszkályha hidegen ásítozott
és a régi szépmeleg napokról álmodozott a szo-
bában. A tûzhely alatt tisztára súrolt téglák so-
rakoztak �ki-ki megválaszthatta a magáét � az
esti melegítésre várva. A lefekvésnek külön rí-
tusa volt. Vacsora után nagyanyám fölrakta a
téglákat a tûzhely tetejére és jól alá durrantott,
hogy szinte kipirult a platni. Amikor már vala-
mennyi fölmelegedett, becsavarta egy-egy ruhá-
ba, és be a dunna alá. Kinyitották a szoba ajta-
ját, hogy bemenjen a meleg, aztán elhangzott
az esti parancsszó: �vetkõzni, ágyba!� Micsoda
földöntúli érzés volt, amint bekuporodtunk a
dunna alá, s a hideg talpunkat a meleg téglára
raktuk. Szinte sütött, olyan forró volt. A dunna
fölött a leheletünk meg szinte látszott a hideg
szobában.
Lassan, minden fölmelegített centimétert

külön kiélvezve toltuk a lábunkkal a meleg tég-
lát végig a hûvös lepedõn, egészen az ágy végé-
ig. És õriztük a meleget a vastag, puha dunna
alatt reggelig.
- Holnap a Samu Jóska bátyád fölmegy Pest-

re � mondta apám a dunna alól. � Azt mondja,
a Telekin olcsón lehetett kapni bakancsot. Hoz
neked is.
A dunna alatt elárad a tégla melege, és hol-

nap este talán már lesz új bakancsom is. Újra
mehetek szánkózni a barátaimmal. Lám,milyen
kevés kell a boldogsághoz, míg az embernek a
földön járnak a vágyai�.

T. ÁGOSTON LÁSZLÓ

Vargát rántott faggyús bakancs
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JELEN SZÁMUNK
KÉPEI

Múlt év 6. számunkban Margarete Wagner,
a német-osztrák irodalom tudósa tanulmány-
szerû cikkben foglalkozott a nagy osztrák elbe-
szélõ Adalbert Stifter magyarországi kapcsola-
taival. Brigitta c. kisregénye romantikus érzü-
lettel mutatja be a reformkorMagyarországát;
a cselekmény színhelye az akkor Nikolaus
Lenau által népszerûvé vált alföldi táj jellegze-
tes emberi környezetével: a puszta-romantika,
ahogyan ez több vonatkozásban máig is meg-
határozóan nyomon követhetõ a nyugati szem-
léletben.
A jelen számunkban közölt rajzok mintegy a

cikk folytatásaként nyugati, osztrák szemmel
ábrázolják az akkori magyar életet. Az egyes
képmellékletek �Brigitta illusztrációi � nyilván-
valóan nem is annyira mûvészeti minõségük-
kel tûnnek ki, mint inkább a biedermeier idõ-
szakánakMagyarországát közvetítik, helyeseb-
ben a Magyarországról alkotott képet, hangu-
latot, életmódot tükrözik.

KINEVEZÉS
Dr. BIRTALAN IVÁN nõgyógyászt, a ma-

gyar (származású) orvosok Semmelweis Egye-
sületének elnökét dr. Heinz Fischer osztrák ál-
lamelnök múlt év október 20-án professzorrá
nevezte ki. A kinevezésrõl szóló diploma ünne-
pélyes átadására december 5-én került sor.

Zalán Tibor

Tréfásnak indult komoly vers
az ötvenéves Szakály Sándornak

Ötven felé az ember
még új szólamokra hangol
függetlenül, mit akar:
viszi tovább a zenekar.

Ötven felé sem lehet
csak úgy letenni a követ
csupán azért, mert nehéz
a fej és le-lecsüng a kéz.

Ötven felé már érzik
ha az ember kicsit vérzik,
fölszakad az oldala �
és a kis belezõk hada

zajongva veszi körbe.
Nem veszik a csontja kárba
legalább, van mit enni
annak, kinek dolga ennyi.

Ötven felé most lassan
vall a megszólíthatatlan
arról, amit csak sejtesz.
Fáj a hát, kisebb a terpesz�

Ötven felé nem panasz
ha tényleg bosszant bármi nesz;
éjszakában kocsiút �
de nyitva hagyták a kaput �

Székely Dezsõ

Tanya, fehérben

Tél van. Hideg van. Nagy a hó.
Fohászt morzsolgat nagyanyó
a szentképnél, a Szûz elõtt:
Add, hogy hozzák a tüzelõt,
úgy hiányzik a szén, a fa,
mert jégverem az éjszaka;
erõs a fagy és nagyra nõtt,
megtiporja a zsúptetõt,
s ha csipkézi az ablakot,
még a jégvirág is vacog.

Tél van. Hideg van. Nagy a hó.
Egyedül mereng nagyanyó,
lámpát se gyújt: nincsen gyufa,
pedig az alkony hamuja
szürkébõl feketére vált,
s varjak hozzák az éjszakát.
Hogy kivédje a hideget,
minden göncöt magára szed:
kendõt, pokrócot, takarót
s várja az álmodni-valót.

Néma a ház, a kis tanya.
Õ fekszik, mint egy rongybaba,
míg kint, a hízó hó alatt
jövendõ csírák alszanak,
és éppen úgy, mint hajdanán:
életunt ember lóg a fán.

�A képvers huszadik századi formai, tartalmi
gazdagsága után az avantgárd jegyében és ne-
vébenmanapságmás alkotásmódok és kifejezé-
si formák, új mûfajok kerülnek elõtérbe, és a
klasszikus értelemben vett képvers mûvelése,
azaz írása/rajzolása ma már éppen egyfajta
hagyományörzés jegyében történik...��olvasom
Kelemen Erzsébet Violoncello címû verseskönyv-
ének fülszövegében. Egy pillanatra megálltam, és
elgondolkodtam. Lehet aztmondani persze, hogy a
képvers mûfaja viszonylag keveseket (kevés szer-
zõt) nyert meg magának, de a �hagyományõrzés�
kifejezés arról árulkodik, hogymagyar irodalmi kö-
rökben a vizuális költészet mûfaja valamilyen egy-
szeri eltévelyedésnek számít. Közben sokan elfelej-
tik, hogyMagyarországon kívül is van élet, hogy az
olasz, a dél-amerikai, a francia és más nagy irodal-
makban a képvers természetes és otthonos. És mi-
ért éppen a képvers mûvelését tartanánk �hagyo-
mányõrzésnek�?A szonett, azújabbkorimagyar iro-
dalomban divatos haiku, vagy a disztichon nem
mint �hagyományõrzés�, hanemmint a lírai kifeje-
zés adekvát formájament át a köztudatba. Ésmiért
ne lehetne az a forma, mely a vizualítást ötvözi a
szöveges kifejezéssel adekvát módon használható,
mindenféle temetési mellékzönge nélkül?
Kelemen Erzsébet se temetkezik. Szuverén mó-

don használja az ismert mûfajokat, akár verselés-

HAGYOMÁNYÕRZÉS?
ben, drámában vagy regényben, régebbit és újat
egyaránt � így a képvers nem lineáris, többdimen-
ziójú formáját is. Hiszen a Citycenter, az Albert
Schweitzer-emléktábla, a Violoncello vagy a Ga-
laxisok szövegét nem is igazán tudjuk, hol kell kez-
deni olvasni. És éppen ez az erénye, a képversi
elõny: többszörpróbálkozunkazolvasással, ésmin-
dig más és más olvasathoz jutunk. A vizuális költõ
nem egy-egy-értelmû, a leütéstõl a fináléig terjedõ
igazságot akar közölni, hanem a gondolat-gondol-
kodás valamilyen világát, melyben tájékozódni le-
het, létezni lehet. ACitycenterbenpéldáulnemcsak
a bevásárlóközpontok világáról van szó, sokkal
többrõl, arról, amit ez a világ � melynek a citycen-
ter esetleg csak egyik jól látható jele � hoz az éle-
tünkbe, együttélésünkbe: �összezsugorodik a
nyelv�, �vadhajtásoknõnek� írjaKelemenErzsébet.
�Toporgóhullámverés�-benvergõdik, �mély árok�-
ba esik korunk embere.
Legalább két versben kaphatjuk rajta a költõnõt,

hogy zenei affinitásai is vannak, hiszen ezt is tanul-
ta: a Violocellóban és aKérészéltû szordínókban.
Egyszerképpéalakítjaa zeneihangzásokat,másszor
akotta szépségeésolvashatóságaválik irodalmi tar-
talommá. Mert ezek az átalakulások, elidegenített
olvashatóságok, jelentések is a képvers, a vizuális
(irodalmi kifejezés) lehetõségei. Kelemen Erzsébet
a vizuálitás és a hangvers szinte minden találmá-

Böröndi Lajos

megváltásra várva

megszületett a kisded
remény a vaksötét világban
halvány csillagként csillog
az éjszakában

meleg szalmával bélelt a
betlehemi jászol
aranyat tömjént mirhát visz
három királyi pásztor

értünk is megváltásra
jött erre a világra?
havazik erdõre rétre
havazik kicsi házra

alig néhány kilónyi
csak egy lehelet
szakít rá az ember máris
micsoda terhet!

õ csak mosolyog míg
bennünk vacog a lélek
melege nem csak lángja
van a fénynek

nem értünk semmit mégis
fellobban reményünk
ízleljük újra a szót hogy
született értünk

született értünk egy gyermek
micsoda álom
karácsony este fényben
úszik a jászol

Rose Ausländer

NYELV

Tarts engem te szolgálatodban
élethossziglan
benned akarok lélegezni

szomjazom utánad
téged iszlak szóról szóra
én forrásom

a te haragos villanásod
télszó
orgonatisztán
virágzol bennem
tavaszszó

követlek
egészen elalvásig
betûzöm álmaid

szóból értjük egymást
szeretjük egymást

Németbõl fordította: Szlafkay Attila

nyát (úgy mint megtalált, rátalált) használja: a Ve-
ronikákban a konok ismétlést, a Megméret-
tetikben a vizualítás végsõ konzekvencáját, a szö-
vegnélküli (csak a cím olvasható) egyszerû képi
megjelenítést, a nyomot, a Maslow-piramisban a
nyelvi kétértelmûséget, amikor is a pszichológia
piramisát a feje tetejére állítja, és ez önmagábanvá-
lik jelentéshordozóvá (éshumorossá), vagy azÁbé-
cé-labirintusban az elrejtett, a keresésre épített
�versformát�.
Ám van a kötetnek egy átvonuló alaphangja is,

mely ha nem is volt eddig ismeretlen ezeken az iro-
dalmi tájakon, de ritkán fordult elõ: a költõnõ alap-
vetõ vallásos meggyõzõdése több versében is
manifesztálódk. Ilyen a már emlegetett Albert
Schweitzer-emléktábla, a Húsvét, a Golgota, az
Ikon és még egy-két másik szöveg is. Ámmajdnem
minden szöveg alaphangja keresztény ihletésû. És
még egy: KelemenErzsébet rátalált a �szentképek�,
régi szakrális festmények, freskók, ikonok eredeti-
leg sokszorképversi formájára. Tessékmegnézni az
Ikont, és hozzá akármelyik görög rítusú templom
ikonosztáziáját, vagy akár a velencei Szent Márk-
templom arany-mozaikos képi beszédét.
Akit a vizuális költészet érdekel, vegye kezébe a

könyvet. (kelemen erzsébet, VIOLONCELLO, Rá-
ció, Budapest, 2005)

BUJDOSÓ ALPÁR

A magyar vidék korábban is országos rangú
költõkkel ajándékozta meg az irodalmat a sze-
gedi Juhász Gyulától a szabadkai Kosztolányi
Dezsõig, jelezve a �túlzott� fõváros-központú-
ság a �csak� Budapesthez kötõdés tarthatatlan-
ságát. Napjainkban is észrevehetjük az ún. �vég-
vári harcosok�, költõk verseinek egyértelmû
maradandóságát. A közelmúltban 2005. márci-
us 15-énKossuth-díjat kapott Buda Ferenc, aki-
nekmost jelentmeg új verseskötete, azÁrapály.
BudaFerencmarkáns költõegyéniség, eszméi-

hez következetesen ragaszkodó, szilárd erköl-
csi tartású, õseinkhez a Tiborcokhoz és az el-
esett �tarlóarcú öregekhez� kötõdõ szószóló.
Értük, miattuk szól. Érzi magán a távolabbi
mester József Attila és a közelebbi költõ-barát,
Nagy László kezét. Most az Árapály címû vers-
kötetében is világosan vall korunk rettenetes
�össztáncáról�: a senkiföldre szorulva, a törvé-
nyektõl elrugaszkodó világ hitvány haláltáncá-
ról. AzÖssztánc címû nagy versében, a lagzi ka-
vargásában �kéz kezetmos�, kiskirályok és pénz-
pribékek együtt ropják a táncot. Együtt a bank-
fiú, a pártvezér, a miniszter, a fõkolompos, a
kuruc és a labanc, és mindenbõl, mindenkibõl
mást formál e félelmetes össztánc, eltûnik a jó,
a nemes, az erkölcsös, és marad a rossz, az er-
kölcstelen. Komor világban él a költõ, �fordí-

Buda Ferenc legújabb kötetérõl
tott világban�: �sztár a zsivány, mester a kon-
tár, / a cinkolónak piros pont jár��, írja a Ti-
borc tûnõdik címû versében. Itt is hamis színjá-
tékot, az eltûnõ erkölcsöt veszi észre. Itt kósza
ritterek járnak, itt a szajhákon csillognak éksze-
rek: õk dicsõülnek. A Bánk bán sem az igazi,
csak �mû-Bánk�, a király csak �álkirály�, Petúr
pedig �mû-Petúr�.
A költõt közelrõl veszi körül e világ sok díszle-

te, hamis szépsége, hétköznapi embertelensége.
A látszólag játékos formai játékokon átüt amin-
dennapi vérzés, sok seb, fájó érzés.Anagrammá-
kat ír a költõ, de a betûk az igazságot árulják el e
�játékos� módon. /A társadalom... �ma sár-ol-
dat.� a politika... �Aki lop: ti �jóléti rendszervál-
tás... �Ál-sintér, de jól átversz! .../ Buda Ferenc
lírája végtelenül tömör, drámaian sûrített. A vers
rengeteg felesleges szó mellõzése után válik
késszé. Ezért van hihetetlen erõ benne.AFarka-
sok címû vers �példabeszédében�: �farkas far-
kasnak embere�. Vagy a Petõfi utolsó látomásá-
ban: �Örökre ég vérzõ tekintetem. / Itt estem el.
Köszönöm, Istenem.�A legtöbbversmögött rejlõ
súlyos drámát � ritkán oldja fel: a Fohász a virra-
datban címû versében egy hajnali órán fordul az
Istenhez, önmagát vizsgálva, kételyeitmegfogal-
mazva, feloldozást kérve: �pásztorom õrizõm ha
vagy / veszni ne hagyj / Ámen.�

Malom � ez egyik jelentõs versének címe. Eb-
ben a szörnyûmalomban nincs becsület, békes-
ség, forradalom, �házat hazát eladhatsz a / sza-
badpiacon�, még az ágyadba is betolakodik a
Birodalom. Ebben az �ûri hideg� világban csak
az Istenhez tud fordulni: �Uram Uram vond
vissza a / törvényeidet.� Mégis keresnünk kell
Buda Ferenc verseiben a derût, a barátságot, az
életszeretetet, a vidámabb szót. Verses �párbaj-
ra� hívja ki a marosvásárhelyi költõ-barátját
KAF-ot; versben köszönti egyik kiállításán
Bardócz Lajos barátját; versben fordul, levél he-
lyett Árapály címmel Ilia Mihályhoz, Szegedre:
�Kiszáradt tengeremben vonszolódom - / se ját-
szi delfinek, se dõlt vitorlák... Zsebnaptárt írt
kicsinyeknek versben, Csanádi Imre emlékének
ajánlva sorait; Vásárfiát küld költõ-barátjának,
Kiss Bencének, �merthogy épp 6van éves lett.
�Egyszer a vadludakat nézi az 50 éves Pintér La-
jossal, másszor a tiszakécskei rigók derûs dalát
üdvözli.
Buda Ferenc � régóta tudjuk � nagy költõ,

érett, mûvészin formált versekkel, mindnyájunk
gondjait vers-hátára véve, ezt írta a 90 esztendõs
Kiss Tamásnak: �Gömbre írt szivárvány / egykor
az valék: / Isten szalmaszálán / szappanbuborék.�
Buda Ferenc: Árapály. Nap Kiadó, Budapest

2005, 73 old. SZEKÉR ENDRE

Szirtes György Angliában élõ költõ, író és fordító
nyerte el az idei TS.Eliot díjat, és 2005. november 25-
én Londonban a Royal Festival Hallban tartotta meg
elõadását TS. Elliotról.
Az angolKöltészeti Társaságáltal éventeadományo-

zott elismerést Szirtes György a Reel (Tekercs) címet
viselõ verseskötetével érdemelte ki, mely 2004. no-
vemberben jelent meg a Bloodaxe kiadónál.
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ÚJ KÖNYVEK
Juhász László, akinek a külföldi magyar em-

lékek felkutatásában és bemutatásában való jár-
tasságáról korábban megjelent munkái (Bécs
magyar emlékei, Várvidék, Mátyás király Bécsben
stb.) tanúskodnak, az olvasó számára lehetet-
lennek és végeláthatatlannak tûnõ feladatba
mert belevágni, amikor belefogott Ausztria ma-
gyar vonatkozású emlékeinek összegyûjtésébe.
Ahogy maga is fogalmaz: �[�] a magyar emlé-
kek felkutatásánál járatlan úton haladtam, [�]
térben és idõben nagy területet, kilenc tarto-
mányt és tizenegy évszázadot kellett átkutatni.
Attól tartok, hogy az anyag gazdagsága miatt a
teljességre csak törekedni lehet, de elérni soha
�� (10. old.) E munka eredménye a 2005-ben
az Antológia kiadó gondozásában megjelent
Ausztria magyar emlékei címû könyv.

A szerzõ e hatalmas témát talán a legkézen-
fekvõbb, a könyvet kezében tartó olvasó számá-
ra pedig mindenképpen a leginkább célraveze-
tõ módon, a földrajzi-tartományi tagolódást
követve (Bécs, Alsó-Ausztria, Burgenland, Al-
pesi tartományok) dolgozta fel. Burgenland je-
lölésére � a többi, ma a Magyar Köztársaság
határain kívül esõ, ám magyar névvel is rendel-
kezõ tájegység (Felvidék, Erdély, Kárpátalja)
mintájára � a �Várvidék� elnevezést javasolja
és használja. Az említett �rendezõelvtõl� Juhász
csak a császárvárost bemutató fejezetben (11-
60. old.) tér el, amelyen belül tematikai alegy-
ségekkel (Mûkincsek, Egyházi épületek, Világi
építészeti emlékek) találkozunk. Az elsõ három
fejezetben külön rész foglalkozik helység- és
régiónevek problematikájával, Alsó-Ausztria
kapcsán pedig két rövid összefoglalást olvasha-
tunk a gyepû, valamint a sárfenéki uradalom-
hoz tartozó négy település (Somorja, Au, Hof
és Mannersdorf) feletti határvita kérdésérõl. A
magyar vonatkozásokban elmélyedni kívánó
érdeklõdõ helyzetét még inkább megkönnyíti a
könyv végén található személynévmutató (273-
279. old.), ami mellett talán � az Ausztriában
magukat kevésbé kiismerõk segítségére �hely-
ségnévmutató is helyet kaphatott volna a kötet-

Ausztria magyar szemmel
ben. (Jóllehet a tartalomjegyzékben a közlés
sorrendjében természetesen szerepelnek a fel-
dolgozott helységek nevei.)
A szerzõ a témához kapcsolódó óriásimennyi-

ségû adatot színes, lendületes stílusban tárja az
olvasó elé; számos alkalommal olvashatunk
anekdotákat, emlékirat- (Görgey István, Fiala
János), levél- (Révai Miklós), napló- (Kazinczy
Ferenc), jegyzõkönyv- és periratrészleteket, sõt
rövid verseket (Batsányi János, Czuczor Ger-
gely) a könyv lapjain. Teleki Sámuelrõl például
a következõket jegyezte fel Újfalvi Sándor:
�Szûk ebédjét rendszerint Szentgyörgyi titkárá-
val és könyvtárnokával tölté, kik ki nem elégí-
tett étvágyukat rendszeresen egy szomszéd ven-
déglõ ebédjén csillapítják le. A korlátnok ked-
velvén az olvasást, tõlük is ezt kívánta, így titká-
ra rendesen éjfél után háromórakor oltá el gyer-
tyáját, holott tíz órakor már mélyen aludt��
(37. old). Egyes kiemelkedõ jelentõségû emlé-
kek, így pl. nagyszentmiklósi kincs bemutatása-
kor � amely egyébként a szilágysomlyói lelet-
együttessel együtt a KunsthistorischesMuseum
antik gyûjteményének részét képezi � kísérletet
tesz a történettudomány, illetve a mûvészettör-
ténet-írás vonatkozó kutatási eredményeinek
rövid összefoglalására is. Meg kell azonban je-
gyezni, hogy ezek az áttekintések nemmindig a
legújabb szakirodalom álláspontját tükrözik, és
azok fényében idõnként megalapozatlannak
tûnnek. Ennek talán legszembetûnõbb példája
épp az említett gyepû-kérdés kapcsán elõkerü-
lõ honfoglalás-kori magyar nomád / törzsi ál-
lam képe.
A könyvben a szerzõ osztrák történészek ku-

tatásaira hivatkozva beszél Bulcsúnak és harco-
sainak kereszténységérõl (67. old.) vagy éppen
az Enns és a Wienerwald közötti �védelmi öve-
zetet� valamiféle magyar kormányzó felügyele-
te alatt igazgató bajor grófokról (66. old.). Gya-
nítható azonban, hogy a magyar szállásterület
nyugati határa a 907. július 4�6. között Bras-
lauespurch/Brazalawspurc-nál (feltehetõen a
mai Pozsony/Bratislava) vívott csatát követõen

tényleg az Enns folyónál rögzült, mert az emlí-
tett �kormányzó� létére sem a források nem
utalnak, semamagyarok kalandozó-nomadizáló
életmódja vagy a törzsi államok szerkezete nem
valószínûsít ilyesfajta intézményt. Kétségtelen
tény, hogy amíg Gyula, majd késõbb Ajtony is
Bizánc felé orientálódott, �addig mind Bulcsú
törzse, mind a fejedelmi (Árpád-házi családta-
gok vezette) törzs nyugat és dél felé is érdeklõ-
dést mutatott�. (Kristó Gyula) Az viszont, hogy
�Bulcsú népe� a St. Pölten-i rendházat azért
nem pusztította el, mert ekkor már �nemcsak
Bulcsú vezér, de katonáinak egy része is keresz-
tény volt� (67.old), két dolog miatt is vitatható.
Egyrészt Bulcsú szállásterülete St. Pöltentõl igen
messzire, a Duna-Dráva összefolyásánál felté-
telezhetõ, s amai osztrák területek keleti felére
egy, talán a Vág folyó vidékére elhelyezhetõ
törzs szálláshelye terjedhetett ki. Másrészt Bul-
csú ugyan Termacsuval együtt 945-946 körül (!)
Bizáncban valóban megkeresztelkedett, de bi-
zonyosan �nem pártfogolta szállásterületén a
keresztény vallást.� (Kristó Gyula). Arról pe-
dig, hogy ebben az idõszakban aKárpát-meden-
cében házasságkötésekre vagy tömeges keresz-
telésekre került volna sor, egyáltalán nincs tu-
domásunk. (Font Márta) A magyar történettu-
domány a 920-as évek végétõl a 930-as évek
közepéig tartó � az alsó-ausztriai térség szem-
pontjából � kalandozó hadjáratoktól mentes
idõszakot is kevésbé �a magyar fejedelem és
Arnulf herceg között kialakult baráti� viszony-
ra vezeti vissza, mint inkább a Henrik királlyal
924-ban kilenc évre kötött békére.
Juhász László Ausztria látnivalóit egyedülálló

nézõpontból megközelítõ útikalauza kétségtele-
nül új, különleges színfoltja a turisztikai iroda-
lomnak.Azegyes fejezeteket illusztrálóképanyag
pedig bizonyára amég bizonytalankodók kedvét
is meghozza néhány ausztriai kiránduláshoz.

Juhász László: Ausztriamagyar emlékei. Lakitelek:
Antológia kiadó, 2005, 279 old., XXIV old. színes kép-
melléklet.

KONDOR MÁRTA

Haas György: Fénylõ csillagok (Gyõr),
Kairosz Kiadó, 2005. 313 lap
Ez az igen olvasmányos interjúkötet Haas

György újságírói és rádiós munkásságának
dokumentuma. Lapjain tíz kiemelkedõ szemé-
lyiség beszél munkájáról, a magyar sorsról és
önmagáról. Az egyes interjúk akár 25 évre
nyúlnakvissza tehátmár történelmidokumen-
tumok.A személyiségekközül ötöt én is ismer-
tem, illetve ismerek: Andrásfalvy Bertalant,
Király Bélát, Kovács Imrét, Varga Bélát és �fu-
tólag- Kállay Kristófot is. De ha �önvallomása-
ik� fölé nem került volna a nevük akkor is rá-
juk ismernék, az õketmegjelenítõ írásokolyan
élethûek.
A többialany, azazKériKálmán,Kõvágó Jó-

zsef történelmi szerepükrõl, ifj. Tildy Zoltán,
Vörös Vince, Maléter Pálné örökségükrõl is-
meretes.

Tízcsillagos könyv
Helyesen mondja Haas György:� A könyv-

ben szereplõ személyiségek életével, harcai-
val, szenvedéseivel, amamég létezõposztkom-
munista történetírás nem létezik- sehol sin-
csen! � hazánkban különösennem,mert a tör-
ténészektõl még nem rég elvárták, hogy az az-
ótamegbukott álszocialista rezsimet támogas-
sákésebbõl a szellemikalodábólnehézkimász-
ni. Haast azonban nem kötik láthatatlan bilin-
csek, amagnón rögzített beszélgetéseket nem
ferdíti, nem szépíti, nem igazgatja: közli.
Számomra legérdekesebb -mert ez idáig leg-

talányosabb volt - Maléter Pál sorsa, akirõl fe-
lesége két ízben is, tehát leghosszabban be-
számol a kötetben. Itt olyandolgokpontosod-
nak, melyekre korábban mások csak pontat-
lanul utaltak. Híján vagyunk huszadik század-
végi magyar hõsöknek, de íme, már nem vi-
tás, Maléter Pál az volt. KABDEBÓ TAMÁS

FIATALABB MAGYAROK: SZÜLEID VAGY
NAGYSZÜLEID 1956-BAN JÖTTEK KI?

Milyen volt 56-osok gyermeke vagy unokája lenni?
Mennyire említetted 1956-ot amerikai barátaidnak vagy
iskolai dolgozatokban?
Mit jelentett és jelent számodra 1956?
Milyen 1956-hoz fûzõdõ értékeket akarnál saját gyer-
mekeidnek átadni?
Beszélgess el szüleiddel, nagyszüleiddel, kérdezd meg
tõlük, mit csináltak 1956-ban!

IDÕSEBB MAGYAROK:
MONDJA EL TÖRTÉNETÉT 1956-RÓL!

Történetén keresztül 1956 szellemiségét tovább adhat-
juk a jövõ nemzedékének. Várjuk legérdekesebb emlé-
keit az �56-os Szabadságharc eseményeirõl. Az elkül-
dött történeteket 1�3 oldalnyi terjedelemben kérjük. Út-
mutatásért forduljon a www.freedomfighter56.com hon-
laphoz.
Küldje el válaszait, visszaemlékezéseit az:
56stories@freedomfighter56.com címre.

BUDAFerenc: Árapály. NapKiadó (Budapest)
2005. 73 old.;
Dr. LECZKI Lajos: Magyarságról � a magyar-
ságnak. Közéleti útjelzõk. Püski Kiadó, Buda-
pest 2005, 306 old.;
RADICS Éva: Szokolay. Emlékkönyv a zene-
szerzõ 75. születésnapjára. Kairosz Kiadó, (Bu-
dapest) 2005, 354 old.;
SZABÓA. Ferenc (fel. szerk.): Társadalom és
Honvédelem. 56-os különszám. 2005. IX. évf.
1. sz., Budapest 2005, 247 old.;
SZÖLLÕSYÁrpád: Csillagóráim. XX. századi
találkozások. ÚjHorizont � Európai Protestáns
Magyar Szabadegyetem,Veszprém�Basel 2005,
207 old.
ZELLIGER Erzsébet: A tihanyi Alapítólevél.
Bencés Kiadó, Pannonhalma 2005, 65 old., III
tkp.

Kiosztották a Kisebbségekért Díjat
A múlt évi KISEBBSÉGEKÉRT DÍJAT Sólyom

László államelnök és Szili Katalin, a Parlament
elnöke jelenlétében Gyurcsány Ferenc minisz-
terelnök a Kisebbségek Napja alkalmából, de-
cember 13-án nyújtotta át az Országházban a ki-
tüntetetteknek. Az 500.000 forinttal járó diplo-
mát a következõ személyek vehették át:
Budai János, a gyulai Nicolae Balcescu Ro-

mán Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium
nyugalmazott igazgatója;
CholiDaróczi Józsefnépnevelõ, pedagógus,

író, költõ,mûfordító, aKõbányai TanácsCigány-
ügyi Koordinációs Bizottsága , majd a Magyar-
országi Cigányok Kulturális Szövetségének volt
ügyvezetõ titkára;
Dr. DeákErnõ, az Osztrák Tudományos Aka-

démiamunkatársa, kutató-történész, a MTA Köz-
testületének tagja, aNyugat-EurópaiOrszágosMa-
gyar Szervezetek Szövetségének és az Ausztriai
MagyarEgyesületekésSzervezetekKözponti Szö-
vetségének elnöke, a Bécsi Napló fõszerkesztõje;
FarkasAntal, a RomaKözösségfejlesztõkOr-

szágos Egyesületének elnöke, az Országos Ci-
gány Önkormányzat alelnöke, a Heves Megyei
Közgyûlés tagja;
Dr. GábrityMolnár Irén egyetemi tanár, a

MTAKöztestületének tagja, a szabadkaiMagyar-
ságkutató Társaság alapítója és elnöke, a Vajda-
sági Tudományos Társaság, aMagyar Professzo-
rok Világtanácsának elnökségi tagja;

Dr.Golub Iván, a Fõvárosi Uzsoki Kórház fõ-
igazgatója és aMagyar Kórházszövetség elnöke,
a SzerbDemokratikus Szövetség ill. az Országos
Szerb Önkormányzat Közgyûlésének és Elnök-
ségének alapító tagja, a Pomázi Szerb Kisebbsé-
gi Önkormányzat elnöke;
GuttmanMihálynyugalmazott zenepedagó-

gus, aKolozsvári Zeneiskola voltmûvészeti igaz-
gatója, a kolozsvári Zenemûvészeti Középisko-
la zenekar, kamarazene és énekkar volt tanára,
a kolozsvári Állami Filharmónia volt mûvészeti
titkára;
MágaZoltán, 1987-ben felvételt nyert a Raj-

kó Zenekarba,melynekprímása lett. ABudapes-
ti Operett Színház vendégmûvészeként kezdte
önálló zenészi pályafutását, közbenmegalapítot-
ta a Budapest Gipsy Band-et. 2000 óta a buda-
pesti Moulin Rouge mûvészeti igazgatója;
Nyári Gyula elõadó- és fotómûvész, fotói a

Mai Belváros és a Lungo Drom valamint a Vilá-
gunk c. roma lapokban is rendszeresen megje-
lennek.
Megosztott Kisebbségekért Díjban részesült

Illár József, a szlovákiai Kisszelmenc és Tóth
Lajos, a kárpátaljai Nagyszelmenc polgármes-
tere.
AMagyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbsé-

gekértKözalapítvány fennállásának10. évfordu-
lója alkalmából Molnár Andrásné és Krá-
nyecz Ferenc kuratóriumi tag részesült a Ki-
sebbségekért Díjban.

2005. november 26. óta � egy fél évvel a ter-
vezettnél korábban � Szlovákia �belépett� az
Euro-elõszobának is nevezett ERM II. Váltó-
árfolyam-rendszerbe. Ez azt jelenti, hogy a Szlo-
vák Korona (38,455 SK = 1,- euro) aktuális ér-
téke 15%-os ingadozási sávon belül az Eurohoz
kötött, ami az egyik elõfeltétele a 2009. január
1-re tervezett Euro-áttérésnek. Az áttérési ár-
folyam elõreláthatóan 36,- SK lesz.

S. Csoma János

Színek
Schmidt Gyurkának,

aki a legjobb szõlõsgazda

Lábad alá havat terít a tél.
Mezítelen a lélek. Didereg.
Da ha kékre fagyott szád
csókolja forralt bor tüzelte
illatos ajka pohárnak �
úgy kihevíti magát,
mint szilvalekvárfõzéskor
hajdan a katlan.
Vidámodjék a szív is,
lüktetve küldje tested
mélyvörös borát s midõn
szétárad ereid útján,
serleget emel Bacchus
és feléd kacsint.

ÕSZREMEGNYITJA KAPUIT A SZABADKAI TANÍTÓKÉP-
ZÕ EGYETEM jelentette be Pintér Molnár Edit
községi oktatási tanácsos az Észak-Bácskai
Magyar Pedagógusok Szabadkán megtartott
évi közgyûlésén.


