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Mint az a közvélemény-kutató intézetek havi
rendszerességgel közzétett felmérései alapján
várható volt, Szlovákiában a magát szociálde-
mokratának nevezõ Irány (Smer) nevû balol-
dali párt 29,14 százaléknyi szavazataránnyal
nyerte meg a június 17-iki parlamenti választá-
sokat. Ezzel a 150-tagú szlovák törvényhozás-
ban 50 mandátumot tudhat a magáénak. Má-
sodik helyen (18,35%) az elõzõ nyolc évben kor-
mányon lévõ,Mikulá�Dzurindaminiszterelnök
vezette Szlovák Kereszténydemokrata Unió
(SDKU) végzett és 31 mandátumot szerzett.
Harmadik helyen (11,73 %) a szélsõséges naci-
onalista, egyes megfigyelõk szerint félfasiszta
Szlovák Nemzeti Párt végzett, 20 mandátumot
szerezve. Ugyancsak 20 mandátumot szerzett a
Magyar Koalíció Pártja is, de kicsivel kevesebb
szavazatot kapott (11,68 %) mint a Szlovák
Nemzeti Párt. Bejutott a parlamentbe (8,79 %)
a Meciar vezette Mozgalom a Demokratikus
Szlovákiáért � Néppárt (HZDS) is 15 mandá-
tumot nyert. Az 5 százalékos parlamenti beju-
tási küszöböt átlépve (8,31 %) hatodik pártként
a Kereszténydemokrata Mozgalom kapott 14
mandátumot az elkövetkezõ négyéves parla-
menti ciklusra.
A választási eredmények egyértelmûvé tették,

hogy legnagyobb esélye a kormányalakításra
Robert Fico-nak, a Smer vezetõjének volt. A
köztársasági elnök, Ivan Ga�parovic aki nyíltan
szimpatizál ezzel a párttal, nem is késlekedett
és mindjárt a választások utáni napon megbí-
zást adott R. Ficonak a kormányalakításra. A
41 éves R. Fico a pozsonyi Comenius Egyetem
jogi karán végzett és a büntetõjog a szakterüle-
te. A rendszerváltozás elõtt a kommunista párt
tagja, majd a posztkommunista Demokratikus
Baloldal Pártja (SDL�) képviseletében néhány
cikluson keresztül parlamenti képviselõ. Az
1998-as parlamenti választásokat követõen sze-
retett volna miniszteri posztot betölteni M.
Dzurinda elsõ kormányában. Pártja (SDL�)
azonban nem jelölte. A pártalakítást megelõzõ
koalíciós tárgyalások idején élesen ellenezte,
hogy a Magyar Koalíció Pártja (MKP) tagja le-
gyen a kormánynak. Elõször õ indítványozta
azokat a feltételeket, amelyek teljesítése révén
kerülhetett csak be az MKP a kormánykoalíci-
óba. Ezek,mint ismeretes, a Bene� dekrétumok
nem emlegetése, a magyar egyetem létrehozá-
sának nem szorgalmazása és esetleges önigaz-
gatási (autonómia) törekvésekrõl való lemon-
dás. Fico azonban ezen szlovák nemzeti szor-
galmi feladatok sikeres elvégzése után sem ka-
pott miniszteri posztot az új kormányban. Ezért
igen megsértõdött, kilépett az SDL�-bõl és két
hónap múlva új pártot alapított Irány (Smer)
névvel. Eleinte jobboldali populistának tartot-
ták, majd a 2002-es választásokon már balolda-
liként indulva nagy reményeket táplált. A köz-
vélemény-kutatók az õ pártjának gyõzelmét je-
lezték elõre. A választásokon azonban nem sze-
repelt jól, a Smer csak a harmadik helyen vég-
zett. Ígymaradt ellenzékben. Ellenzékiként Fico
keményen bírálta M. Dzurinda kormányát.
Szakmailag megalapozatlan populista fellépé-
sei, és ígérgetései azonban a lakosság szélesebb
rétegeinek körében kellõ visszhangra találtak A
mostani választások elõtt pártja már toronyma-
gasan vezette a népszerûségi listákat. Ezúttal
ugyan a gyõzelme is bekövetkezett, de mégsem
olyan kimagaslóan mint amilyenre az elõzetes
felmérések alapján Fico számított.
A kormánykoalíció kialakításának több vál-

tozata volt elképzelhetõ. A parlamenti részvé-
telt nyert hat párt közül három jobboldali párt
(SDKU, MKP, KDH) tagja volt az elõzõ kor-
mánykoalíciónak. Az nehezen volt elképzelhe-
tõ, hogy Fico velük hozzon létre koalíciót. Azt
azonban feltételezni lehetett, hogy a két kisebb
jobboldali párt az MKP és a KDH szóba jöhet
mint lehetséges koalíciós partner. Vagy mind-
kettõ, vagy pedig az egyik aHZDSmellett. Fico
mindenkivel tárgyalt és több variációt lebegte-
tett. Egy hét után, amikor bejelentette, hogy a
HZDS-en kívül a szélsõséges nacionalista Ján
Slota féle Szlovák Nemzeti Párt lesz a koalíció
harmadik tagja, kiderült, hogy ez már a válasz-
tások utáni elsõ két napon eldõlt. A többi tár-
gyalás csak színjáték volt, illetve Fico, egy más-
fajta koalíció lehetõségét lebegtetve puhította
leendõ partnereit. Fõleg a két öntörvényû ve-
zért, Meciart és Slotát igyekezett megfékezni,

Magyarellenes kormánykoalíció alakult Szlovákiában
tudva azt, hogy nemzetközileg egyik sem sza-
lonképes politikus. Sikerült elérnie, hogymind-
kettõ lemondott minden parlamenti és kor-
mánytisztség betöltésérõl. Ennek ellenére az
MKP és a józanabb szlovákiai közvélemény ka-
tasztrófakoalícióról beszél. A véleményekmeg-
egyeznek abban, hogy a koalíciós változatok leg-
rosszabbika jött létre. A szélsõségesen magyar-
ellenes Szlovák Nemzeti Párt megkapta az is-
kolaügyi és régiófejlesztési tárcát. Az utóbbit az
elmúlt nyolc évbenmagyar nemzetiségûminisz-
ter vezette. Az iskolaügy pedig a szlovákiai ma-
gyarság megmaradásának egyik kulcsfontossá-
gú intézménye és az utolsó három hónapban itt
is magyar volt a miniszter, de elõtte az államtit-
kár volt magyar. Ez bizonyos garanciát jelen-
tett arra, hogy amagyar iskolákat nem fenyege-
ti a közvetlen felszámolás veszélye. A felvidéki
magyarok nagyon jól emlékeznek arra, hogy
1998 elõtt a Szlovák Nemzeti párti oktatásügyi
miniszter többször tett kísérletet amagyar anya-
nyelvû oktatás megszüntetésére. Akkor csak a
magyar szülõk és pedagógusok összefogása és
bátor tiltakozása mentette meg a magyar isko-
lákat. De kellett ehhez az MKP egyértelmû ki-
állása, valamint az európai politikai struktúrák
kisebbségeket támogató magatartása is.

Ezek után és a mostani választás elõtti idõ-
szakban az SNS által folytatott gyûlölködõ ma-
gyarellenes kampány ismeretében csak a leg-
rosszabbra számíthat a többmint félmilliós ma-
gyar kisebbség. Ezen aggodalmainak az MKP
egyértelmûen hangot is adott. Ráadásul az em-
beri jogokkal és a nemzetiségek ügyeivel foglal-
kozó miniszterelnök-helyettesi posztra (egyéb-
ként Csáky Pál helyére) R. Fico egyik hû embe-
re, az a Du�an Caplovic került, akinek szinte
minden megnyilatkozása magyarellenes hang-
vételû. Nem a Slota féle útszéli stílusban beszél,
de nyíltan támadja az MKP politikusait. Sõt
nemrégen könyvet jelentetett meg olyan tarta-
lommal és címmel, hogymiképpen gátoljukmeg
az MKP garázdálkodását. Úgy néz ki, mintha
azért ültették volna ebbe a kormánypozícióba,
hogy visszájára fordítsa mindazt, amit az elõzõ
kormánymegtett a kisebbségi kérdésnek lénye-
gében az európai normákhoz igazodó kezelésé-
ben. Egyébként közvetlenül a kinevezése után
Caplovic bizonygatta, hogy neki semmi baja a
magyarokkal, hiszen a menye is magyar, kifo-
gásai csak az MKP politikusaival szemben van-
nak. Egyet viszont elfelejtett a nyilatkozó, az
MKP választott képviselõi mögött ott van szin-
te az egész felvidéki magyarság szavazata. Te-
hát az érvelése hamis. Mint ahogy a vádak is
mondvacsináltak, amelyekkel az MKP-t vádol-
ja. E vádaknak az a lényege, hogy azMKPolyan
pozícióba került, hogy Dél-Szlovákiában el-
nyomják a magyarlakta területeken élõ szlová-
kokat, ami már eleve képtelenség. Ha csak a
magyarságnak az elmúlt tíz év során bekövet-
kezett közel 10 százalékos fogyását vesszük fi-
gyelembe, már másról kellene beszélnünk és
nem a szegény szlovákok dél-szlovákiai elnyo-
másáról. Caplovicról még tudni kell azt is, hogy
élesen ellenezte a komáromi magyar egyetem
létrehozását. Nem véletlen tehát, ha a felvidéki
magyar politikusok Bugár Bélával az élen meg-
fogalmazták aggályaikat és félelmeiket az új
szlovák kormánykoalícióval szemben. Hangsú-
lyozva, hogy a szélsõségesen magyarellenes
SNS-en kívül a másik két koalíciós pártban is
jelentõs mértékben jelen van a magyarellenes-
ség. A kérdés az, hogy az európai politikai struk-
túráknak mennyire sikerül ezeket megfékezni.
Másban sajnos nem lehet bízni. Ez az egyedüli
erõ, amely következetes kiállással gátat vethet
a várható jogsértéseknek. A hanyatlásban lévõ
magyar államra nem lehet számítani. Különben
is a jelenlegi magyar kormány igen langyosan
viselkedik még a százszor rosszabb helyzetben
és nagyobb veszélyben lévõ délvidéki magyaro-
kat érõ súlyos fizikai bántalmazásokkal és jog-
sértésekkel szemben is. Mit várhatnak akkor a
felvidékimagyarok, ha veszélybe kerülnek ismét
az iskoláik, ha a szlovák kormány alattomos
pénzügyi elvonásokkal és megszorításokkal le-
építi az anyanyelvi kulturális tevékenységet, vagy
ha elviselhetetlen mértékben lecsökkentik a
komáromi Selye János Egyetem költségvetési
támogatását?
Apropó pénzügyi megszorítások. A már em-

lített régiófejlesztési minisztérium élére került

Július 6-án az új magyar külügyminiszer,
Göncz Kinga meglátogatta osztrák kolléganõ-
jét, Ursula Plassnikot. A látogatás az újabbkori
osztrák-magyar együttmûködés és egyetértés
jegyében inkább a jószomszédi kapcsolatok ki-
domborítását szolgálta, mint fennálló, aktuális
problémák megvitatását. A sajtókonferencián
mindkét miniszterasszony kiemelte a két oszág
közti felhõtlen jóviszonyt és egyetértést a közö-
sen áttekintett külpolitikai kérdésekben. Az új
szlovák kormány egyes tagjainak, így a külügy-
miniszternek magyarellenes tirádáira rákérde-
zõ újságíróknak Göncz Kinga válaszában vára-
kozó, kiváró álláspontot jelzett.
A teljes és nagy egyetértés hallatán szinte

disszonánsan hangzott a Bécsi Napló munka-
társának kérdése, hogy az ausztriai magyar nép-
csoport problémái, mint például az iskolakérdés,
vagy a népcsoport képviselõinek meghívása
bilaterális osztrák-magyar tárgyalásokra
szóbakerült-e. Miután Plassnik miniszter-
asszonyt a kérdés feltehetõen az éppen akkori-
ban folyt (és változatlanul megoldatlan) kétnyel-
vû német-szlovén helynévtáblák ügyében folyó
heves belpolitikai vita miatt kellemetlenül érte,
csupán annyit válaszolt, hogy az iskolák ügye
nem az õ reszortja.
Göncz Kinga a népcsoport képviselõinek a

bilaterális tárgyalásokba bevonására élénken és
pozitiven reagált, mondván, hogy ezzel a kér-
déssel foglalkozni kell.
Július 11-én Gyurcsány Ferenc miniszterel-

nök meglepetésszerû egynapos látogatásra ér-
kezett Schüssel osztrák szövetségi kancellár-
hoz. A látogatás, ha a mendemondának hinni
lehet, azért jött váratlanul, mert az idõpont-

egyeztetés során kiderült, hogy vagymost, vagy
csak õsszel, az osztrák parlamenti választási
harc idején kerülhet rá sor, amit egyik oldal sem
kívánt. A sajtókonferencián mindkét fél megerõ-
sítette a már a külügyminiszter-asszonyok által
fennen hangoztatott problémamentes, baráti vi-
szonyt és egyetértést. Mindkét kormányfõ kitért
az 1956-os forradalom 50. évfordulójának alkal-
mából Ausztriában megrendezésre kerülõ ese-
ménysorozatra. Schüssel kancellár megértésé-
rõl biztosította Gyurcsányt a már bevezetett, és
a további tervbe vett, a magyar államháztartás
szanálását célzó intézkedésekkel kapcsolatban.
Újságírói kérdésekre Gyurcsány a közigaz-

gatási reform ellenzék általi elutasítását annak
kihátrálásaként értékelte. Az ezúttal is felhozott
új szlovák kormány magyarellenes beállítottsá-
gát feszegetõ kérdésre utalt a közös Európai
Unió-s értékekre, majd váratlan határozottság-
gal kijelentette: �Cselekvésük alapján fogunk
véleményt alkotni.� A munkaerõ-vándorlás kor-
látozására vonatkozó kérdésre felvetette, hogy
az újonnan csatlakozó uniós államok esetében
Magyarországnak is mérlegelnie kell átmeneti
intézkedések lehetõségét, mint mondta: minden
éremnek két oldala van.
A látogatásokról egyik,mindkét sajtókonferen-

cián résztvevõ újságíró kolléga a nyilvánosságra
hozott tárgyalási témák alapján úgy értékelt,
hogy Gyurcsány és Göncz szerettek volna va-
lódi bécsiszeletet ebédelni. Ez azért rosszmá-
júság, az azonban tény, hogy az ausztriai ma-
gyar népcsoportról sem a külügyminiszter-
asszony, sem fõnöke nem tartotta szükséges-
nek osztrák kollégájával szót ejteni.

SZEMERÉDY TIBOR

Magyarországi kormányalakítás
után két látogatás Ausztriában

A létszám nem pontosítható, de valószínû-
síthetjük, hogy a második világháború befeje-
zése és 1990 között, milliós nagyságrendû volt
azoknak a száma, akik zömmel politikai indí-
tékkal hagyták el a két bécsi döntéssel �gyara-
podott�, illetve a jelenlegi Magyarország terü-
letét. Említést érdemel továbbá, hogy jelentõs
azon magyar nemzetiségû személyeknek a szá-
ma is, akik ez idõ alatt az úgynevezett �utódál-
lamokból� menekültek, vagy vándoroltak ki a
szabad világba. Az 1990 elõtti magyar hatalmi
rendszer ellenségképében kiemelt helyet kapott
a politikai emigráció, amellyel szemben az alap-
állás nem, csupán a �leküzdés� módszerei vál-
toztak. A teljes elutasítást a hetvenes évektõl a
kapcsolatkeresésnek nevezett fellazítás váltot-
ta fel, amely mindenekelõtt azt szolgálta, hogy
a kölcsönügyletek döntési szintjein kiegyezés-
re, konvergenciára kész, �liberális� magyar ál-
lam képét lehessen megjeleníteni. A Kádár-
rendszer ehhez komoly segítséget kapott azon
�idegenbe szakadt hazánkfiaitól�, akik idõrõl
idõre, vagy véglegesen hazatérhettek, és külön-

MEGTAGADOTT EMIGRÁCIÓ?
bözõ elõnyök fejében, hangos elismeréssel szól-
tak az itthoni állapotokról. Az emigráció kö-
vetkezetes része azonban kritikáját fenntartva,
továbbra is kerülte a �létezõ szocializmus�
rendszerével való érintkezést. Továbbá, komoly
és lelkes várakozással, de nem fenntartások nél-
kül kísérte figyelemmel a rendszerváltás törté-
néseit. Egyebek mellett, az anyaország és az
országhatárokon túl élõmagyarság viszonyának
elvi és intézményes rendezését tekintette egyik
fontos elvárásának.
Sajnos, nem így történt! Másfél évtizeddel a

rendszerváltás után, a nyugati magyarság és a
magyar állam viszonya még mindig csak �szo-
kásjogilag� rendezett. Azóta is várat magára
annak deklaratív, ha úgy tetszik, ünnepélyes al-
kotmányjogi rendezése, hogy az 1947. évi bé-
keszerzõdésben kijelölt Magyarország, illetve
az utódállamok területérõl politikai, vagy jogi
kényszer következtében elmenekültek, miként
integrálódhatnak újra a magyar nemzet közös-
ségébe. Még az esetben is, ha ez a nemzettest,

SNS-es minisztertõl sem sok jót várhat a ma-
gyar közösség. Az elmúlt nyolc évben sikerült
néhány dél-szlovákiai beruházásra EU-s forrá-
sokból pénzt szerezni. Egyszersmind az MKP
szorgalmazására igen fontos dél-szlovákiai inf-
rastrukturális fejlesztés elõkészítése indultmeg.
Mégpedig készülnek a déli gyorsforgalmi autó-
út kiépítésének a tervei, illetve egyes rövidebb
szakaszok építése már el is kezdõdött. Ismerve
az SNS álláspontját, amely szerint a dél-szlová-
kiai régiókat az elmúlt két ciklusban a szlovák
régiók rovására elõnyben részesítették, nem le-
hetnek illúzióink. Egyébként hasonló érveket
hangoztat a mezõgazdasági tárcát elnyert
meciarista miniszter is. Ezzel az érveléssel két
fõ baj van. Egyrészt nem igaz, hogy elõnyösen
fejlesztették a magyarlakta vidékeket. Mind-
össze annyi történt, hogy ezek a területek ará-
nyosan részesültek az eszközökbõl, tehát nem
szenvedtek hátrányt, mint az 1998-at megelõzõ
Meciari érában, amikor nem is álmodhatott a
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Határon innen - határon túl A Napló postája
Burgenland: Szabadtéri színpadok Hozzászólás: Tüköry és Pócspetri

Nyári programok 2006-ban: operett-elõ-
adások a Fertõ tavon, gyermekopera a St.
Margarethen/margitabányai kõfejtõben, lenyû-
gözõ várak és kastélyok / új kiállítások.

Az utóbbi tíz évben Burgenland igazán von-
zó fesztiválrégióvá fejlõdött. 2006-ban változa-
tos rendezvénysorozattal csábít a pannon táj.
2006. július 13. és augusztus 27. között világ-
hírû melódiák hangzanak el a lenyûgözõ pano-
rámával rendelkezõ és a világörökségek listá-
ján szereplõ Fertõ tónál, Harald Serafin inten-
dáns pedig a Mörbisch/Fertõmeggyesi Tóparti
Ünnepi Játékokon a �Luxemburg grófja� címû
Lehár-operettre hívja az érdeklõdõket
(www.seefestspiele-moerbisch.at).

2006 nyarán a St. Margarethen/szentmar-
gitbányai kõfejtõben igyekeznek a gyermekek
kedvébe járni: a Mozart-év alkalmából �Papa-
geno operavilága�, vagyis a Varázsfuvola,
mint monumentális gyermekelõadás szerepel a
programban július 1�31. között. (www.ofs.at).
Augusztus 25-én Mozart 250. születésnapjáról
a Requiem szabadtéri elõadásával emlékeznek
meg, az Arnold Schönberg kórus kíséretével
(www.ofs.at). Az Opera Ünnepi Játékok, Eu-
rópa harmadik legnagyobb szabadtéri fesztivál-
ja, ebben az évben szünetel, azonban 450 ama-
tõr színész veszi birtokába a színpadot, hogy a
2006. július 1. és augusztus 20. közötti Passió
Játékokon Jézus életét, szenvedését, halálát és
feltámadását megörökítsék (www.passio.at).
2007-ben Nabucco szerepel majd a mûsoron.
2006. július 4. és 30. között rendezik meg a
Kobersdorf/Kaboldi Kastélyjátékokat, ahol

BrechtKoldusoperájábanWolfgangBöck inten-
dáns játssza Bicska Maxi szerepét
(www.kobersdorf.at).
2006. szeptember 7. és 17. között rendezik

meg a Nemzetközi Haydn-napokat az Eisen-
stadt/kismartoni Esterházy-kastélyban, ahol 10
napig két kiváló zeneszerzõ, Joseph Haydn és
Georg F. Händel mûvei alkotják a sokszínû
klasszikus programot (www.haydnfestival.at).
Július 1. és 30. között Forfel, a Forchtenstein/
fraknói vár egére a kicsiket és nagyokat egyaránt
szívesen látja a középkori fesztivál, a �Frak-
nó vára - Fantasztikus� tízéves évfordulóján
(www.forchtenstein.at).
2006-ban indul útjára az új Liszt Ferenc Fesz-

tivál, 2006 októberében ennek keretében
nyitják meg az új Raiding/doborjáni hangver-
senytermet, mint Liszt Ferenc nemzetközi ha-
gyományápolásának új központját.

Aktuális kiállítások
Mûvészettörténeti szempontból értékes kiál-

lítások pezsdítik fel Burgenlandmozgalmas kul-
turális életét, úgymint �Az új EU-tagállamok
mûvészete� aHalbturn/féltoronyi kastélyban, a
�Nõi mûvészet - három perspektívából�
Schlaining/Szalonak várában, az �Esterházy-
õsök galériája� idõszaki tárlat /Forchtrnstein/
Fraknó várában (www.esterhazy.at), és az
�Álomtól Rémálomig� címû kiállítás a Bur-
genlandi Tartományi Múzeumban Eisen-
stadtban, amely a magyar forradalom 1956-os
eseményeit három különbözõ szempontbólmu-
tatja be. Ezenkívül még számos állandó kiállí-
tás és élménymúzeum várja a látogatókat!

Tüköry Lajos ezredes (l. Bécsi Napló 2006/3. sz.)
a világosi fegyverletétel utánTörökországbament,
és ott is katonai szolgálatba lépett. Részt vett a kri-
mi háborúban, de amikor az olaszországi helyzet
úgy alakult, hogy a piemonti olasz kormány fran-
cia segítséggel Lombardia és Veneto tartományok
felszabadítására készült, és egy magyar légiót is
szerveztek, õ azonnal az olasz félszigetre utazott.
Az elsõ magyarok között vett részt Garibaldi �ez-
reknek� (i mille) nevezett önkéntesekbõl álló har-
ci egysége szicíliai hadjáratában. Amikor a két szál-
lítóhajó Genovából kifutott, Palermo ostrománál
Tüköry volt, aki elsõnek esett el a nápolyi, Bour-
bon királyság csapatai ellen folytatott ütközetben.
Akkor még csak néhánymagyar vett részt az expe-
dícióban, de amikor a garibaldisták partra szálltak
a kontinensen,már volt önállómagyar gyalogos és
huszár egység.
Ha a Palermot járt magyar turistának több idõ

állt volna rendelkezésére, akkor felfedezte volna
azt is, hogy ott Olaszország legnagyobb gyalogsági
laktanyája is Tukory nevét viseli, és van egy mell-
szobra is a SanDomenico katedrálisban. Ez a temp-
lom Szicília panteonja, itt temették a sziget nagyja-
it. A Szent Domonkos egyik kis kápolnájában talál-
ható Tüköry ezredes sírja, felette van a második
szobor, ahol magyaros zubbonyban, de e fején tö-
rök fezzel ábrázolta amûvész. Garibaldi, ha jól em-
lékszem, akkor a SzentAntonio templomban temet-
tette el. Ez nem tetszett a plébánosnak, de Garibal-
di nem tûrt ellenmondást. 1910-ben szállították át
koporsóját jelenlegi nyughelyére.
Hozzá tartozik a történethez az is, hogy a

Palermoi Egyetem az 1956-os magyar forradalom

hatodik évfordulóján megemlékezést szervezett,
és erre Asztalos Jánost, az elsõ fokon halálra ítélt
pócspetri plébánosthívtákmegünnepi szónoknak.
Az ünnepi programban szentmise is szerepelt,
melyet Tüköry ezredes sírja felett mutatott be a
vendég a forradalom áldozataiért.
Ehhez csak annyit, hogy a pócspetri volt a

Mindszenty per fõpróbája. A falu lakossága tilta-
kozott a katolikus elemi iskola államosítása ellen.
Asztalos János csitítgatta az embereket, mond-
ván, a tüntetésnek semmi értelme, mert nem hoz
eredményt. A községháza elõtt felfegyverzett
rendõr állt, aki puskatussal verte a lépcsõt és or-
dította: oszolni! A fegyver elsült, a lövedék alul-
ról hatolt be a rendõr mellkasába, aki azonnal
meghalt. Az alkalom nagyszerûnek mutatkozott
a Pestrõl kiküldött ávós szakértõk számára. Az
elemi iskola igazgatója nem volt otthon, testvére
pedig, akinek két vagy három gyermeke volt, ép-
pen akkor került haza szovjet hadifogságból. Ami-
kor az igazgató megérkezett az állomásra, ott már
várták az ávósok. És közölték vele, hogy az öccse a
pap uszítására megölt egy rendõrt, de ha õ elvál-
lalja a gyilkosságot, akkor a három gyermek apja
csak kis büntetést kap, és õt sem ítélik el hosszabb
idõre. A szegény igazgató hitt nekik, halálra ítél-
ték õt ismeg apapot is, aki aztán kegyelembõl élet-
fogytiglan büntetést kapott, õ meg kötelet.

MIHÁLYI GÉZA (Róma)

magyarság jelentõsebb dél-szlovákiai fejlesztés-
rõl. A másik baj pedig az, hogy a dél-szlovákiai
régiók 1918-óta folyamatos gazdasági lemara-
dásban vannak. A trianoni határok erõszakos
módon kettévágták a természetes földrajzi és
gazdasági régiókat, ami már eleve visszavetette
a gazdasági fejlõdést. Amagyarok lakta dél-szlo-
vákiai rész az akkori Csehszlovákia, a mai Szlo-
vákia peremvidéke lett. Ezért mivel ott fõleg
magyarok laknak, azt nem fejlesztjük � érvelés
érvényesült. Ez a gondolkodásmód jellemzõ a
mostani legtöbb szlovák politikusra is.Mégmin-
dig nem érzik biztonságban magukat Dél-Szlo-
vákiában, mintha tudat alatt azt éreznék, hogy
még ma is megkérdõjelezhetõ a terület hova-
tartozásának ügye. Ezért a viselkedésük is am-
bivalens. Amikor fejleszteni és beruházni kelle-
ne, akkor a magyaroknak nem adunk pénzt a
jelszó. De ha valaki akár halvány utalást is tesz
a terület státuszára vonatkozólag, rögtön a leg-
nagyobb hangerõvel tiltakoznak és irredentáz-
nak. A felvidéki magyaroknak pedig ezt az igaz-
ságtalan, beteges bánásmódot és viselkedést kell
már több mint nyolcvan éve elviselniük. Amost
kormányra került koalíció politikusainak eddi-
gi megnyilatkozásai alapján csak azt lehet felté-
telezni, hogy ez a magatartás ismét felerõsödik.
Tehát a dél-szlovákiai régiók kiéheztetése rövid
szünet után újra folytatódik. Bár ne lenne igaz
ez a feltételezés! A kormányprogram most ké-
szül, még nem tudni mit fog tartalmazni. De
hogy a magyar közösség aggodalma nem alap-
talan, azt bizonyítja a Koalíciós Tanács összeté-
tele is. Slota és Meciar ugyan nem vállalt tör-
vényhozási és kormányzati tisztséget, de a Smer
elnökévelRobert Ficominiszterelnökkel együtt,
õk hárman alkotják a Koalíciós Tanácsot, ahol
valamennyi stratégiai és fontosabb kérdésben
meghozzák az érdemi döntéseket.
Robert Fico hiába próbálta megnyugtatni a

magyar közösséget, hogy tiszteletben fogják tar-
tani a nemzetiségi jogokat és nem vonják vissza
a jelenlegi törvényeket, ezt egyelõre senki sem
veszi készpénznek. Mint ahogy az Európai Szo-
cialista Párt sem fogadta el Fico érveit, mikor
Strasbourgban azt igyekezett bizonygatni, hogy
a létrehozott koalíció lehet csak a biztosítéka
azon szociális intézkedések bevezetésének, ame-
lyeket õ a választóinak megígért, és amelyekkel
a választásokat megnyerte. Az európai szocia-
listák egyértelmûen adták tudtára, hogy Ján
Slota szélsõséges nacionalista és xenofób párt-
jával való koalíciót nem fogadják el. Egyúttal
javasolták a Smer tagságának a felfüggesztését
az Európai Szocialista Pártban, amelyrõl az
õsszel dönt a párt közgyûlése. A történetnek
tehát itt nincs vége, annál is inkább, mert Fico
Stasbourgból hazajövet megvádolta az Európa
Parlament képviselõit, hogy a nemzetközi pénz-

ügyi körök befolyása alatt állnak, akik féltik a
milliárdjaikat, amelyeket Fico külön adókkal
akarmegadóztatni a szolidaritás jegyében.Meg-
vádolta a hazai ellenzéket is, hogy külföldön õ
szervezi a Smer lejáratását. Továbbámegvádol-
ta a magyarországi szocialista EU-s képviselõ-
ket, hogy õk is hozzájárultak az ellene vezetett
kampány szervezéséhez. Természetesen ezeket
a vádakat valamennyi érintett azonnal vissza-
utasította. Fico ezzel viszont máris erõsen izo-
lálódott Európában. Ezek után komolyan nem
fog senki szóba állni vele. Ugyanolyan helyzet-
be került mint Meèiar 1998 elõtt.
Most már tehát világossá vált, hogy Szlová-

kia Fico vezetése alatt letér az ígéretes fejlõdés
útjáról. Az elmúlt legalább két évben ugyanis
Európában azokról a sikerekrõl szóltak a hír-
adások és kommentárok, amelyeket Szlovákia
a gazdaság fejlesztése terén, valamint a bátor
strukturális reformokkal elért. Az adó, közigaz-
gatási, szociális és nyugdíjreform, valamint az
egészségügyi rendszer egyidejû átalakítása ki-
váltotta Európa elismerését. Ilyen nagyarányú
reformokat ugyanis egyik posztkommunista or-
szág sem hajtott végre. Itt hozzá kell tennünk,
hogy mindez az MKP hathatós támogatásával
történhetett meg. A kormányzati ciklus végére
már olyanok a gazdasági mutatók, hogy várha-
tó a folyamatos, több mint 6 százalékos évi nö-
vekedés és az Euro 2009. évi bevezetése már-
már megvalósíthatónak tûnt. Lehetõség mu-
tatkozott olyan intézkedések bevezetésére is,
amelyek az adók csökkenését és bizonyos szo-
ciális intézkedések korrekcióját tennék lehetõ-
vé. Ezzel a Dzurinda-kormány elismerte, hogy
a reformok a lakosságnak bizonyos rétegeit ne-
gatívan érintették és a munkanélküliség még
mindig 10 százalék fölött van (egyes leszakadó,
köztük a dél-szlovákiai régiókban ennél még
magasabb) és kész lett volna a következõ cik-
lusban ezeket korrigálni. Sajnos a lakosság egy
része türelmetlen volt és felült R. Fico erõsen
demagóg és mindenféle osztogatást ígérõ kam-
pányának. Ezekrõlmostanra kiderült, hogy csak
kevés fogmegvalósulni.Maguk a kinevezettmi-
niszterek igen visszafogottan nyilatkoznak
ugyanis az ilyen kérdésekben. A félõ az, hogy
Fico mégis kierõszakolja az osztogatást, felbo-
rítva ezzel a nehezen kialakított gazdasági
egyensúlyt. Veszélybe kerülhet ezzel az Euro
bevezetése, és a befektetõk bizalmamegrendül
Szlovákiában, ami visszavetheti a gazdaság ed-
digi ütemû fejlõdését. Mindennek eredménye
a szlovákiai lakosság életszínvonalának csökke-
nése lehet. Meglátjuk azonban, mit hoz a kor-
mányprogram és milyen konkrét intézkedések
történnek. A kormány szokásos száznapi érté-
kelése után már biztosabbat tudhatunk.

VARGA SÁNDOR

2006.október 8-án, vasárnap a Halbturn/fél-
toronyi Kultúregyesület az Osztrák Magyar Baráti
Társasággal karöltve Fraydenegg-Szalachy Katalin
szervezésében �MEINEWURZELNSINDANDERSWO,
Heimat & Perspektiven im neuen Europa� címmel
nagyszabású szimpóziumot rendez a Halbturn/
féltoronyi kastélyban. A szimpózium házigazdája
Marietheres és Pál Waldbott-Bassenheim, védnöke
Maria Rauch-Kallat miniszterasszony.
Amagyar forradalom 50. évfordulója alkalmából

politikusok, történészek, szemtanúk idézik fel az egy-
kori eseményeket, beszélnek azok következményei-
rõl, és elemzik Magyarország szerepét a mai Egye-
sült Európában.
A rendezvény 10 órakor dr. Várszegi Asztrik pan-

nonhalmi apát és dr. Johannes Kohl kismartoni
generalvikar celebrálásában szentmisével kezdõdik.
11.30-kor Meczner-Barthos Tamás, az osztrák tele-
víziómunkatársa röviddokumentumfilmetmutat be
az 1956-os eseményekrõl, utána a Máltai Szeretet-
szolgálat munkatársa, dr. Parzival Pachta-Rayhofen
szemtanúként beszél az 50 évvel ezelõtt történtekrõl.

Az 1956-os magyar forradalom 50 éves évfordulója alkalmából
SZIMPÓZIUM HALBTURNBAN

13.30-kor nyitja meg Maria Rauch-Kallat minisz-
terasszony és LandeshauptmannHans Niessl az elõ-
adássorozatot.
Dr. Czettler Antal, svájci történész a forradalom

elõzményeirõl, DDr. KussbachErich professzor, volt
osztrák nagykövet a Kádár-korszakról és Ausztria
1956-os segítõkészségérõl, majd Barsi-Pataky Etel-
ka, volt bécsi magyar nagykövet, jelenleg EU-képvi-
selõ Magyarország szerepérõl beszél az EU-ban.
Szalachy István, 1956-osmenekült pedig a szülõföld-
rõl és a hazáról fejti ki gondolatait.
Ezt követõen, 16.30-kor kerül sor rövidmûsor ke-

retében Dr. Habsburg Ottó ünnepi beszédére.
A szimpóziumot cigányzenés fogadás zárja be. Az

elõadások nyelve német. A mûsoron való részvétel
díjtalan, kivéve a fogadást. Az önkéntes adományok
tiszta bevételét a magyarországi �Menedék� nevû
menekültügyi szervezet kapja.
A szimpóziumra jelentkezni lehet a +43 (0) 2236/

72 014-es vagy a + 43 (0) 699/104 97 899-es hívó-
számonvagy e-mailen: katalin.fraydenegg@gmx.at

FERENCZY

Magyarellenes kormánykoalíció alakult Szlovákiában
Folytatás az 1. oldalról

TÁMOGATÁSI KÉRELEM
Támogatási akciónk beindítása óta � ide értve az Õrség naptárunk révén átutalt adományokat, a Bécsi Napló

2006/ 3. számában közzétett 28.516,06 Euro összeg 2006. július 20-ig az alábbi hozzájárulásokkal növekedett:

Dr. BEZERÉDJ Zoltán 397.00
EKE János 15.00
FÖRDÖS Flórián 15.00
HAAS Erzsébet 50.00
KOVÁCS Judit 50.00
A támogatások eddig befolyt teljes összege

29.193,06 Euro.
Hálás köszönetmindazoknak, akik támogatásukkal

lehetõvé teszik a Bécsi Magyar Otthon fenntartását,
amely a legkülönbözõbb rendezvények, társas össze-
jövetelekmellett egyben a �BécsiMagyar Iskolának� is
otthonul szolgál.

Deák Ernõ elnök, Radda István fõtitkár,
Kántás János pénztáros

További támogatások az alábbi bankfolyószámlára
utalhatók át: P.S.K., A1010 Wien, Georg Coch-Paltz 1,
Bankleitzahl/Bankirányítószám 60000, Zentral-
verband Ungarischer Vereine und Organisationen in
Österreich, kontószám7255731. IBAN00007255731
+00060000

Dr. LAKY Tibor 30.00
POGÁNY Géza 20.00
összesen: 577.00

A szlovákiaiNagyszelmencenmostantólDobó
István egri várkapitány nevét viseli a községma-
gyar tanítási nyelvû alapiskolája. A régió máso-
dik legnagyobb magyar alapfokú oktatási intéz-
ményében jelenleg 171 gyermek tanul, a helyiek
mellett Dobóruszkáról, Szirénfalváról és Buda-
házáról is járnak ide diákok. Mint Hack László
igazgató � aki ez évtõl áll a nagyszelmenci iskola
élén � elmondta, az illetékeseknek azt kellett el-
dönteniük, hogy az egri várkapitány nevét viselje
az intézmény, vagy a község határában felállított,
kettévágott székely kapukat formázó �Remény
Kapui� címû emlékmû nevét választják.

�
Július 8-án az Unterwart/alsóõri plébániatemp-
lomban magyar nyelven örök hûséget esküdött
egymásnakMag.Csoknyai Judit ésSeperHeinz.

Magyar nyelvû radiómûsor Finnországban
Magyar nyelvû adás indult a Helsinki KSL rádióban.
A félórásmûsort (�Hangadó�) sajnos csakHelsinkiben
és környékén lehet fogni a 100,3 MHz-en. Az elsõ �
kísérleti � adás június 10-én, szombaton volt. A rend-
szeres adás szombatonként15.00órakorkezdõdik. Ér-
deklõdõk letölthetik: http://www.magyarutca.org/
radio/20061010-hangado.mp3 (kb28MB, MP3). Arra
törekszünk, hogy erre a tárhelyre � ha néhány napos
késéssel is � a következõ adások is felkerüljenek. A
mûsor szerkesztõje és bemondója, Kozma Dávid szí-
vesen fogad ötleteket, finnországi vagy nyugat-euró-
pai magyar vonatkozású híreket, de magyarországi
híreket is, és természetesenmindenféle rövidhírt ese-
ményekrõl vagy tervezett rendezvényekrõl, ill. lehe-
tõségekrõl, pl. nyári utazások, utak állapota, határát-
kelõk stb. Dávid e-mail címe: kozmadavid@gmail.com

Lapzárta minden páratlan hónap 10-én

TELEFAX: ++43 1 532 60 49

E-mail: becsi-naplo@aon.at
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�Figyeljükmeg,mi történt 1990-ben! �89 után
lebomlanak a határok� Magyarország és Ro-
mánia között. S akkor �mi� magyarok mit te-
szünk? Létrehozzuk a Határon Túli Magyarok
Hivatalát. Ahelyett, hogy arról beszélnénk:ma-
gyarok, vagy erdélyi magyarok.Magyarországon
azon nyomban bélyeget sütöttek ránk: �hatá-
ron túliak� vagyunk. Mi pedig bevettünk az er-
délyiek identifikációjába egy olyan elemet,
amelyrõl tudjuk: a jelentõsége a jövõben napról
napra csökkenni fog. Ez egy olyan mechaniz-
mus, amely arra utal, hogy a lebomló határo-
kat valamilyen mentális síkon újraépítjük.
Olyan határokat hozunk létre, amelyeket
egyébként más folyamatok lebontanak.� (Er-
délyi magyar politikus.)
És mi történt az elmúlt 16 évben? éltünk-e,

élt-e a politika, éltünk-e mi magyarok Magya-
rországon és a Kárpát-medencében a történe-
lem adta lehetõséggel, illetve melyek voltak
azok az akadályok, amelyeket el lehetett volna
kerülni, de ma már meghaladásuk semmiképp
nem halasztható?
A magyarországi helyzetrõl
16 évvel ezelõtt, 1989. december végén sokan

gondoltuk Kelet-Közép-Európában (a hivatá-
sos nyugati elemzõkkel szemben), itt a nagy
lehetõség, mindenmegváltozik. A térség orszá-
gai feladják hagyományos nacionalizmusukat,
a bolsevik típusú hatalomgyakorlásnak vége,
modernizációs pályán konszenzusos, együttmû-
ködõ világba indulunk el. Ezt a Kárpát-meden-
cében, sõt sokan Nyugat-Európában, ill. az
Amerikai Egyesült Államokban is, azt hiszem,
minden magyar így gondolta.
Másfél évtizeddel a rendszerváltás után vi-

szont felmerül a kérdés: amagyar társadalom-
ban érvényes-e még amodernizáció szándéka?
Sajátossá vált ugyanis mára a helyzet. Míg a
XIX. századi nemzeti ébredés kezdeteitõl köz-
megegyezés létezett konzervatívok és liberáli-
sok közöttMagyarországmodernizációja vonat-
kozásában � addig ma a két világháború közöt-
ti idõszakban kialakult újkonzervativizmus re-
neszánszát éljük .
Ennek jellemzõje, hogy a trianoni sokkra

úgy kínált fogalmi kapaszkodót, hogy megterem-
tette az európaiság és magyarság sajnálatos, ket-
tõs osztatú gondolkodását.
Sérelmi ideológiáról van szó, amely odave-

zetett, hogy megkérdõjelezte az addigi közös
célt � a modern Magyarország létrehozásának
addig közmegegyezés-szerûen vallott szándé-
kát. S ezzel párhuzamosan egyre fényesebbnek
tûnt a múlt. Az új konzervativizmus ezt a poli-
tikai gondolkodást hagyta örökül az ezredfor-
duló Magyarországának. Az új konzervativiz-
mus, melynek eszközrendszere a kettõs osztatú
gondolkodás, amúlt hamisíthatósága, a kollek-
tív nemzeti létezésnek alávetett individuális élet
eszméje, - a társadalom átszervezése és moz-
gósítása, ellenségképekmegfogalmazása és ak-
tivizálása, melyek által hamis tudati tartalma-
kat általánosít és tesz elfogadhatóvá. Mintegy
kitér, illetve elutasít minden olyan törekvést,
amely valós válaszokat keres a kor problémái-
ra. Mutációi a rendszerváltás utáni Magyaror-
szágon és a szomszédos országok magyar kö-
zösségeiben � melyeket a XX. század végén el-
ért a globalizációs kihívás � virulensekké vál-
tak.
Ma olyan társadalmi mentalitás tömeges je-

lenléte formálja, illetve deformálja modernizá-
ciós esélyeinket, melynek gyökerei tehát a két
világháború közötti idõkig, sõt bizonyos elemei-
ben a kiegyezésig (1867) nyúlnak vissza.
A trianoni sokk máig tartó hatása szinte ki-

zárja, hogy szembenézzünk saját felelõsségünk-
kel, akár az I. világháborút megelõzõ, akár a
késõbbi idõszakokat tekintve. Arról nem is be-
szélve, hogy a nemzetfogyásért aggódók mind
a mai napig lazán zárójelbe tudják tenni 600
ezermagyar zsidó, 50 ezer cigány honfitársunk,
200 ezer fiatal magyar férfi Don-kanyarbeli ha-
lálba küldését és mintegy 200 ezer német ki-
telepítését 1946-tól kezdõdõen.
A hamis tudati tartalmak pedig olyan társa-

dalmi mentalitást tömegesítenek, melyek nem
képesek, illetve nem akarnak saját múltunkkal
szembenézni. Ez a társadalmimentalitás az, ami
rendkívüli módon megnehezíti, hogy az 1989�
90-es rendszerváltás, az 1999-es NATO-hoz,
majd a 2004-es Európai Unióhoz történõ csat-
lakozás adta lehetõségeket kihasználjuk.
Ez a torzult társadalmi tudat az, ami megne-

hezíti a XX. században húzott határokmára töb-
bé-kevésbé elindult lebontását önmagunkban is.
Tizenöt évvel a rendszerváltás után semnézünk

Színes szõttest!
�Milyen kisebbségpolitikára van szükség 2006-ban? �

szembe azzal a ténnyel, hogy Magyarország a
XIX. század végén a hamis kultúrfölény, �a
magyar glóbusz nagyszerû, ostoba hitében�
(Ady) élt, s ma sem igen kívánunk szembenéz-
ni XX. századi rossz döntéseinkkel.

�
MAGYARORSZÁG ÉS A MAGYAR KÖZÖSSÉGEK MO-

DERNIZÁCIÓJA ma aktuálisabb, mint valaha és
feltételei is adottak. Nyolc és fél évtized után a
magyarság jelentõs része elõször kerül újra
ugyanazon politikai-gazdasági egység, jelesül az
Európai Unió keretein belülre. Ennek a törté-
nelem adta lehetõségnek jegyében célszerû új-
ragondolni Magyarország és a szomszédos or-
szágokban élõ magyarság lehetséges közös
együttmûködésén alapuló stratégiáját.
Ennek legfontosabb elõfeltétele:meg kell ha-

ladni azt a helyzetet, miszerint �elvált egymástól
a politika és a kultúra,minek következtében alig-
ha lehet a nemzeti azonosságot a maga komp-
lexitásában megragadni, még akkor sem, ha
egynéhány politikus nemzeti jelszavakkal díszíti
szónoklatait.� Nézzük meg, minek a következ-
tében állt elõ ez a helyzet? Végel László sze-
rint a probléma �a kapcsolatrendszer intézmé-
nyes formáinak kialakításakor kezdõdött, amit
csak toldoztak-foldoztak, de nemalakítottak át.
Az élet gyorsabban változott, mint a kormány-
zatok kisebbségszemlélete. Ennek következté-
ben a magyar társadalom kizárólag a határon
túli kisebbségi pártokban találta meg partne-
reit. Nem született gazdag és autonóm, plurá-
lis kapcsolati intézményrendszer.Amagyar tár-
sadalom és a kisebbségi közösségek jelenleg is
szûk pártcsatornákon kommunikálnak, ame-
lyeknek csúcsa a MÁÉRT. Ez szükségszerûen
eltorzítja a kapcsolatokat. A cél viszont, hogy
egyetlen fonal helyett egész szõttes kapcsolja
össze a két entitást. A kisebbségi pártok saját
vastörvényeik szellemébenmûködnek, kiépítik
klientúrarendszerüket, állandósítják újraelosz-
tási befolyásukat. Errõl árulkodik a tény, hogy
miközben az anyaországban a kormányzati ha-
talom változott � ugyanez történt azokban az
országokban is, amelyekben a magyar kisebb-
ségek élnek �, a kisebbségi közösség legszûkebb
elitjének összetétele változatlan maradt, szinte
feudális arculatot vett fel. A szlovákiai Huncsik
Péter pontosan fogalmazta meg a jelenség lé-
nyegét. �Ha azt a kérdést tennénk fel, ki a szlo-
vákiai magyarság legszebb nõje, akkor is politi-
kus nyerné a versenyt, aki természetesen nem
nõ.� Gondolatmenetét késõbb így folytatja:
�Miközben a kisebbségi elitek a magyar kor-
mányzat szûkmarkúságát bizonygatták, � és
idõnként nemzettudatból leckéztették az anya-
országi kormányokat (elõfordult, hogy amagyar
társadalom többségét is) �, a magyar kisebbség
tagjai a választásokon egyre kevésbé szavaztak
a kisebbségi pártokra� Ergo: a jelenlegi vál-
ság okai nem anyagi természetûek, hiszen a na-
gyobb támogatást is el lehet pazarolni meddõ
tevékenységre. Egy nyugati alapítvány lehet
bõkezû ugyan, de szigorúan ellenõrzi az ered-
ményeket. Az euro felhasználása racionális, a
forinté romantikus.�
Itt keresendõ a problémák eredete. Ahogy

Végel Lászlómegállapítja: �Miközben az anya-
országmodernizálódik, a kisebbségek (elsõsor-
ban a versenyképtelen régiókban) retradiciona-
lizálódnak. Miközben az anyaország egyre nyi-
tottabb, a kisebbségi közösségek mind zártab-
bak.�
Holott
- Nyolc és fél évtized után amagyarság jelen-

tõs része elõször kerül újra egyazon politikai-
gazdasági egység, jelesül az Európai Unió ke-
retein belül.
- A szerencsétlen 2004. december 5-i referen-

dumon Magyarországon megbukott az etnikai
nacionalizmus. Ezt a határokon kívüli magyar-
ság emancipációs kudarcként élte meg.
- A rendszerváltás óta a kisebbségi kérdés

többnyire a kulturális és etnikai identitás körül
forog, miközben a hétköznapok komoly gazda-
sági és társadalmi problémákkal szembesítik a
szomszédos országok magyar lakosságát (is).
- A Vajdaság és Kárpátalja kivételével, az új

helyzetnek éppúgy vannak nyertesei, vesztesei,
mint Magyarországon. Legitim érdekképvise-
letek jöttek létre szinteminden szomszédos or-
szágban; Romániában, Szlovákiában kormány-
zati szerepet töltenek be a magyar pártok és
miniszterelnök-helyetteseket adnak. Tehát a
hatalom részei. (utóbbiban már nem. Szerk.)
- A magyar támogatáspolitika az elõzõ idõ-

szakban nem választotta szét a közösségépítõ
és a politikai érdekvédelemre szánt forrásokat,

ebbõl számtalan anomália keletkezett, de tisz-
tázatlan volt a támogatáspolitika társadalom-
politikai célja is.
- Az elmúlt másfél évtized hagyományos el-

osztó, paternalista támogatáspolitikája, az ál-
lamigazgatásban kialakult struktúra, kis
redisztribútorok rendszerét és �állampárti� fi-
nanszírozást eredményezett. Szerintem, ehe-
lyett az elaprózott, gyakran kontraproduktív,
demoralizáló támogatáspolitika helyett a közös-
ségépítést, az Európai Unió pályázati rendszeré-
vel kompatibilis módon kell kialakítani, kapcso-
lódóan a II. Nemzeti Fejlesztési Tervhez. (L. Eh-
hez a Szülõföld Program stratégiai tanulmányt).
- A szülõföldön maradás és a szabad költöz-

ködés jogát tiszteletben kell és lehet tartani.

Ezen tények után tekintsük át a korszerû, ütõ-
képes fejlesztési stratégia korlátait:
- Az együttmûködésre való szándék és kultú-

ra hiánya,
- a civil társadalom állapota,
- a kölcsönös felelõsség elve helyett a sérel-

mi politizálás kultúrája,
- a panaszkultúra dominanciája,
- a közösen kialakított cél(ok) hiánya (szülõ-

földön maradás?),
- a többség(ek) rövidlátó önzése,
- a centralizált nemzetállam eszménye; a be-

zárkózó, kitartásra támogatást kérõ nemzeti
kisebbség nemzeti érdekként való megjelení-
tése,
- sztereotípiák, a nemzeti romantika sémái a

gondolkodásbanMagyarországon és a határon
túli magyar közösségekben,
- a kialakult retorikamiatt devalválódott sza-

vak burjánzása,
- a realitás figyelmen kívül hagyása, az (új)

lehetõségek negligálása, éveken keresztül ki
nem használása, elszalasztása.

A tények és a korlátok után lássuk a lehetõ-
ségeket
A lehetõségek megragadásának alapja a

szembenézés.Mert, hogy milyen célt is szolgált
és milyen eredménnyel az 1990 óta kialakult
magyarországi és határon túli intézményrend-
szer és támogatáspolitika, azt a következõ mó-
don értékelték 2005-ben Kolozsvárott:
�A nagy dilemma, hogy mi a tulajdonképpeni

cél? A szülõföldön való boldogulás tételét nyíl-
tan kevesen vitatják, de hipotézisként megfogal-
mazható, hogy ami 1990 óta megvalósult, az en-
nek ellenében dolgozott. A pályázati rendszerek
olyan identitás-szerkezetet termelnek újra, amelyek
lehetetlenné teszik a romániaimagyarság hatékony
integrálódását a román államba, vagyis, hogy ké-
pes legyen viszonyát rendezni a román társada-
lommal. A magyar identitás kizárólagos állítása
a �meg nem hirdetett kiûrítés stratégiáját� szol-
gálja. A romániai magyar közösség nem tudott
létrehozni olyan nyilvánosságot, amely önálló vol-
na: van, akinek a nap Budapesten kél és nyug-
szik, és van, akinek Bukarestben � a kettõ között
pedig nincs semmi... a beteg intézményrendszer-
hez brutálisan hozzá kell nyúlni, mert támogatá-
sa személyes-politikai kapcsolatokra épül. A tá-
mogatáspolitika antimodern, lekezelõ és nem
EU-komform.�

Ne legyenek illúzióink. Ez a helyzetértékelés
nem egyedi. Hasonló, valamennyi határontúli
magyar közösség körében. S hogy ez az értéke-
lés mennyire igazságos, vagy sem, az tulajdon-
képpen érdektelen. Ami fontos, az annak a hi-
ánya, hogy fel sem merül, hogy egyik és másik
oldal � határon innen és határon túl � mit tett
azért, hogy így érezzenek az emberek? Hogy
mára olyan helyzet alakult ki, ami még soha
nem jellemezte a Magyarország határain belül
és kívül élõmagyarság viszonyát: kölcsönös gya-
nakvás, elutasítás, reményvesztettség. Eztmeg-
haladni nem lesz könnyû. A tényekkel való
szembenézés szükséges, de nem elégséges fel-
tétele a lehetõségek megragadásának. Az
�anya-gyermek�, az �elosztó-eltartott� viszonya
helyett az együttmûködés és közös felelõsség-
vállalás kell elõtérbe kerüljönmindkét oldalon,
ami azt jelenti, el kell felejteni az eddigi szere-
peket, ha úgy tetszik, szemléletváltás kell be-
következzen a magyarországi és a határon túli
szerepformálók körében.

Térképek
Az új feltételrendszer
Magyarországon és aMagyarországgal szom-

szédos országok többségében a NATO-tagság
és az európai uniós integráció hosszú távú fo-
lyamatok elindítója, egyben felgyorsítója, még

akkor is, ha a NATO és az EU története során
gyakran, éppúgy mint jelenleg, válságok során
keresztül fejlõdött. Nem mindegy, hogy a ma-
gyar kisebbségek passzív elszenvedõi vagy te-
vékeny résztvevõi lesznek a társadalmi-gazda-
sági folyamatoknak ezekben az országokban.
Felismerik-e lehetõségeiket, vagy bezárkóznak
eddigi szerepeikbe. Célszerû tehát � részben a
magyar kormánynak, részben a szomszédos or-
szágok magyar közösségeinek reprezentánsai-
val egyeztetve � kialakítani hosszú távú közös
stratégiát. Ez az új stratégia segíthet abban,
hogy ne sodródjunk a kihívásokra adandó vá-
laszainkban, hanemkezdeményezõen alakítsuk
az új helyzetben sorsunkat. Mert mindenki �
határon innen és túl � új, mondhatni váratlan
helyzetbe került és kerül ismételten.

�
A KÁRPÁT-MEDENCE AZON ORSZÁGAIBAN, me-

lyek az EU-bõvítés során Magyarországgal
együtt kerültek az Európai Unióba, vagy vár-
hatóan az évtized végéig kerülnek be, az ott ki-
sebbségben élõ magyarok és az adott országok-
ban élõ többség fejlõdési lehetõségei, gazdasági
érdekei egybeesnek. Így azok a térségek, melyek
az I. világháború után létrejött államokban
többnyire a központoktól viszonylag távoli, ha-
tár menti, periférikus területek voltak és gaz-
daságilag, kulturálisan az átlaghoz képest is le-
épültek, az új lehetõségek mentén revitali-
zálhatókká válnak. Verseny és együttmûködés
alakul ki egyszerre, és nem feltétlenül és csak
kisebbség és többség között, hanem az eddig
határokkal elválasztottak között (is).
Mind a határokon túli magyarság, mind a ma-

gyarországiak gazdasági helyzetének és társadal-
mi kohéziójának alakulását ugyanakkor jelentõs
módon meghatározzák azok a változások, ame-
lyek aposztszocialista országok státusábanaXX.
sz. végén és a XXI. század elsõ évtizedében bekö-
vetkeztek, illetve bekövetkeznek. Le- és felérté-
kelõdhetnek térségek, ha az ott élõk nem tanul-
nak meg közösen felkészülni az új, integrált mun-
kaerõpiac és globalizáció egyéb kihívásaira. (Mert
ki tudja megmondani ma, hogy például Békés-
csaba�Arad, Szeged�Temesvár, Nyíregyháza�
Szatmár, Debrecen�Nagyvárad esetében hatá-
rok nélküli világban hogyan alakulnak a regio-
nális szerepek?)Mint az Európai Összehasonlí-
tóKisebbségkutatásokKözalapítvány keretében
folytatott kutatások mutatják, megállapítható,
hogy Magyarország gazdasági környezetére a
differenciált felzárkózás a jellemzõ. A fejletle-
nebb környezõ gazdaságok, régiók, megyék, a
piaci szerkezeti reformok, nagyobb nyitás és az
erõteljes kényszer hatására gyorsabban fejlõd-
nek. Erõteljesebben fogalmazódik meg a határ
menti elmaradottmagyarországi régiókgyorsabb
felzárkózása is. A határok lebontása mindkét
oldalon nagy növekedési energiát indukálhat.A
korábban elválasztott régiók újra integrálódhat-
nak. Ennek függvényében kell látni a magyar
szülõföld politika kereteit, amely kiegészítheti a
szomszédos országok belsõ önfejlõdését, segít-
het kiaknázni a felzárkózási potenciált. A szom-
szédos országokban, ahol jelentõsebb magyar
kisebbség él, az utóbbi idõben a gazdasági növe-
kedés felgyorsult, a makrogazdaságokban erõ-
södnek az egészségesebb, a fenntarthatóbb fej-
lõdésre utaló tendenciák. Már nem helytálló a
határon túli területeket egyoldalúan az elmara-
dottság, a hanyatlás, a kilátástalanság kategóri-
áival leírni. Sokkal inkább tapasztalható, hogy a
megkésett fejlõdésbõl adódóan az utolérési ef-
fektusok erõsödnek.

TÖRZSÖK ERIKA

Folytatás a 4. oldalon

Szirányi István: SPQR II.
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HÍREK INNEN-ONNAN

A fentiekre tekintettel ezért Magyarország
hosszú távú nemzetstratégiáját a nemzeti fejlesz-
tési tervek, jelen esetben a II. Nemzeti Fejlesztési
Terv mintegy meghosszabbításaként, határon át-
nyúló regionális fejlesztési programként foghat-
juk fel. Az Európai Unió alapelvein túl a hatá-
rokon átnyúló regionális együttmûködés lehe-
tõségeket biztosít a gazdaságban, az oktatásban,
a regionális intézményfejlesztésben, az önkor-
mányzatok együttmûködésében ahhoz, hogy az
eddig hosszú évtizedeken keresztül határokkal
elválasztott térségekben élõ közösségek tagjai
� túllépve a röghözkötöttség állapotán � kihasz-
nálják az EU-integrációban rejlõ dinamizmust
és revitalizálják, modernizálják az adott térsé-
geket vagy egymás kárára kizárólagosságra tö-
rekedjenek.

�
A KÖZÉP-KELET-EURÓPAI RÉGIÓBAN A VÁLLAL-

KOZÁSOK, intézmények közötti kommunikációt
elõsegítõ különleges adottság a magyarországi
és határon túli vállalkozások egy jelentõs részé-
nek közös magyar nyelve, kulturális hagyomá-
nyai, ezen vállalkozások kettõs kulturális kötõ-
dése, ismeretanyaga. A nyelvi és kulturális kö-
zösségre épülõ hálózatok, regionális jelentõségû
vállalkozások és vállalkozói csoportok szervezése
erõsíti Magyarország regionális és a régió euró-
pai és globális gazdasági pozícióit, ugyanakkor
hozzájárul a térség integrációjához, a különbö-

zõ csoportok közötti kapcsolatok erõsödéséhez,
a történelmi feszültségek oldásához, a magyar
közösségek helyzetbe hozásához.

�
MAGYARORSZÁG EURÓPAI UNIÓS TAGSÁGÁVAL jo-

gosulttá válunk az EU fejlesztési politikáját is be-
folyásolni. Ennek keretében nagyobb hangsúlyt
helyezhetünk a magyar érdekeknek jobban meg-
felelõ célkitûzésekre, ezek között a magyarlakta
térségek fejlesztésére. Tehetjük ezt annál is in-
kább,mivel az unió fejlesztési direktívái a kisebb-
ségek támogatását a fejlesztési politika egyik cél-
jaként jelölik meg.
A magyar fejlesztési politikának ezért egyik

stratégiai prioritása kell legyen azon szomszé-
dos országoknak, vagy azon szomszédos orszá-
gok egy-egy régiójának, térségének a felzárkóz-
tatása, gazdasági átalakulásának elõsegítése,
amelyekben magyar közösségek is élnek. Ta-
pasztalataink, és az egyes országokban folyta-
tott kutatásaink alapján úgy ítéljük meg, hogy
a határon túlimagyar fejlesztési, támogatási po-
litikának alapvetõen három területre kell össz-
pontosítani erõforrásait � szemelõtt tartva azon
alapelvet, miszerint: nem a régiót kell etnici-
zálni, hanem az etnikumot regionalizálni:
� az innovációs képességek fejlesztésére és ki-

aknázására,
� a határ menti régiók, kistérségek EU-for-

rásokra történõ közös pályázásának elõmozdí-
tására, közös fejlesztési térségek kialakítására,

� illetve e régiók és kistérségek közös intéz-
ményfejlesztésére, új szerepek, munkamegosz-
tás kialakítására.
A kötelezõen kialakítandó régiók és kistér-

ségek közös projektjeiben elõnyben kell részesí-
teni a gazdasági fejlesztés, az oktatás és a mun-
kaerõpiac kívánta szempontokat.
Ahatáron átnyúló együttmûködések hatéko-

nyabbá tételének szempontjából a hasonló
adottságú, de a határ két oldalán fekvõ régiók
közös fejlesztési térségekben való átgondolása,
kialakítása, sürgetõ feladat. Csak így válhatna
elkerülhetõvé a párhuzamos intézmények lét-
rehozása, egymástól néhány kilométerre. Ez az
együttmûködés kiterjedhetne a régió ipari át-
alakítására, a szolgáltatási szektor fejlesztésé-
re, az oktatásra, munkaerõ-átképzésre, az inf-
rastrukturális beruházásokra, a régió pénzügyi
újjászervezésére. E célok megvalósításához a
két- vagy többnyelvûség megvalósítását szolgá-
ló oktatási intézményekmegteremtése elenged-
hetetlen feltétel.

�
A kérdések megválaszolásához politikai, filo-

zófiai és szemléletbeli váltásra lenne szükség,
amely fokozottabban szem elõtt tartaná az ille-
tõ országok gazdasági, társadalmi, politikai be-
rendezkedését, történelmét, politikai kultúrá-
ját. És keresni kellene a gyors, kevésbé bürok-
ratikus és pragmatikus megoldásokat.

�

AZ ITT ISMERTETETT GONDOLATMENET hozzá kí-
ván járulni ahhoz a vitához, amely az eddigiek-
ben zsákutcás történelemnek érzett, minõsített,
megélt állapotból, kisebbségi létbõl keresi a to-
vábblépés lehetõségét.Meggyõzõdésem szerint
a nem szándékoltan kialakított helyzet megha-
ladása, úgy gondolom,mindannyiónk közös ér-
deke. Erre akkor van esély, ha elsõsorban nem
a politikai piac pillanatnyi szereplõiben gondol-
kodik a mindenkori magyar kormány; ha nem
az egymásról tudomást nem vevõ, párhuzamo-
san létezõ intézmények és redisztribútorok se-
regét növeli, hanem ha olyan hosszú távú stra-
tégiában és feltételrendszerben gondolkodik,
ami a társadalom és gazdasági élet szereplõi-
nek sokasága számára teremti meg a viszony-
lag kiszámítható, biztonságos jövõt. Ez a hatá-
rok mindkét oldalán élõknek közös érdeke.
Többnyelvû, több kultúrájúKözép-Európa sok-
kal versenyképesebb, mint az önmagukba zár-
kózó, önmagukkal és egymással leértékelõdési
versenyben álló szomszédságpolitika és belpo-
litikák. Csak így képviselhetjük ütõképesebben
érdekeinket, például a multinacionális cégek-
kel folytatott játszmákban. A kormányok szá-
mára pedig, � így a magyar, a szlovák, a román
kormány számára � akár politikai stabilitást is
teremthet, mert közös felelõsségre és együtt-
mûködésre épít, a szimbolikus, sérelmi politi-
zálással és az osztogató, klientúraépítõ, retra-
dicionalizáló politikával szemben.

Folytatás a 3. oldalról

Az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek
Központi Szövetsége az 1956-os forradalom 50. év-
fordulójára az Osztrák Post AG-vel kötött megálla-
podás értelmében emlékbélyeget bocsát ki 55 Cent
értékben, amely valamennyi belföldi küldeményre ér-
vényes. A bélyeget Kaitan Róbert Bécsben élõ ötven-
hatos magyar grafikus tervezte.
Megrendelhetõ a Központi Szövetség címén:

A-1010 Wien, Schwedenplatz 2, vagy
Zentralverband@aon.at
Ára darabonként 1,10 Euro

EMLÉKBÉLYEG BÉCSBEN A SZENT ISTVÁN SZÉKESEGYHÁZBAN ünnepé-
lyes szentmisével emlékezik a Bécsi Magyar Ka-
tolikus Egyházközség elsõ szent királyunkra au-
gusztus 26-án 13 órai kezdettel. Ebben az évben,
meghívásunkra Tempfli József nagyváradi püs-
pök úr lesz a fõcelebráns.
A szentmise után szeretettel várjuk az egyesü-

letek vezetõségét és minden tagját szeretetven-
dégségre. 15 órától a Stephansplatzon népzene,
népének és néptánc bemutató lesz.

SIMON FERENC esperes, fõlelkész

1956 UTÓÉLETE AUSZTRIÁBAN
� EURÓPÁBAN

� A meneküléstõl az integrációig � Felsõpulyai �Kufstein IX� Tanácskozás
2006. szeptember 9�10-én, szombaton-vasárnap

- hatodik alkalommal Oberpullendorf/Felsõpulya városháza dísztermében -
A Tanácskozás különbözõ országos felmérések eredményeként elsõ alkalommal nyújt átfogó

képet az 1956. november 4-énmegindult menekülthullámról. Cél tehát kevésbé a forradalom elõz-
ményeinek, kitörésének és lefolyásának bemutatása és értékelése, sokkal inkább egyrészt amagyar
forradalom visszhangjának feltárása Európa közvéleményében, másrészt és elsõsorban a többmint
200.000 menekült sorsa alakulásának végigkísérése a meneküléstõl a befogadáson át egészen az
egyes országok társadalmába való beépülésig (honosításig). A menekültkérdés felgöngyölítése
mellett kellõ megvilágításba kerül az egyesületi élet beindulása ill. a korábbi egyesületi keretek
bõvítése valamint az oktatási, mûvelõdési, kulturális és politikai intézmények tevékenysége.
A másfél napos Tanácskozás 2006. szeptember 9-én, szombaton 9.30 órakor kezdõdik és szep-

tember 10-én, vasárnap 13.45 órakor ér véget.

Irodanyitás Sopronban
Európai irányultságú gazdasági társaság va-
gyunk. Az általunk tervezett iroda nyitásához
keresünk új munkatársakat.
Feladatkör: adatgyûjtés, adatbetáplálás, adatfel-
dolgozás
Elõfeltételmagyar és német nyelvtudás.
Érdeklõdés: Máthé Ágota, tel.: 0043 /1/ 617 40
70-58, e-mail.: agota.mathe@gmx.at ++

Verõce legszebb részén, páratlan kilátással a
Dunára, Ybl Miklós által tervezett, luxus szin-
ten felújított 170m2-es, 3 szobás családi ház 593
m²-es telken eladó! Telefon: 0036-30-990-3745.

Kehidakustányon (Héviz) a gyógy-és élmény-
fürdõ közelében teljes egészében közmûvesí-
tett, 650 m²-es építési telek eladó.
Tel: 0036-76-529-5131. ++

Színes szõttest!

MolnárAndrás �Nemzetõrök, honvédek, hadmoz-
dulatok� címû könyvet a Bánffy Központbanmutat-
ták be a szerzõ jelenlétében. A könyv a Lendvai Fü-
zetek 19. köteteként jelent meg. Göncz László, a
Magyar Nemzetiségi Mûvelõdési Intézet igazgatója
köszöntõ beszédében a szerzõt, Molnár Andrást a
reformkor és az 1848�49-es szabadságharc politi-
ka-, had- és társadalomtörténetének avatott isme-
rõjeként jellemezte. A Zala Megyei Levéltár munka-
társa, 2000-tõl igazgatója eddig 6 kötetben ismer-
tetteDeák Ferencnek, a �haza bölcsének� amunkás-
ságát, jelentõsebbmûvemégaBatthyány Lajos gróf-
nak, Magyarország elsõ miniszterelnökének pálya-
futását összefoglaló mûve, valamint kikerült tolla
alól számos levéltári témájú tanulmány, amelyek-
ben kutatásainak eredményeit rögzítette. A mura-
vidéki tudományos kutatásokról és a helytörténeti
tevékenységrõlGöncz kritikusan szólt: nemsikerült
ezek eredményeit bevinni az iskolákba. Még a szak-
tanárok is közömbösen viselkednek ezek iránt a ki-
adványok iránt. Ettõl függetlenül az elmúlt három
évtizedben bebizonyosodott: a lendvai tudomá-
nyosság egyik fórumává vált a Lendvai Füzetek,
amely a községi pénzforrások segítségével kétnyel-
vû kiadványnak számít.

�
Azadai Szentháromság-plébániatemplomban tar-

tották meg június 10-én az 5. Bárdos Fesztivált. A
kórustalálkozón � amelyet a 30. Bárdos Lajos Ze-
nei Hetek nemzetközi rendezvénysorozat kereté-
ben szervezetek meg � belföldi és magyarországi
kamarakórusok és vegyes karok léptek fel. A ma-
gyarországi Bárdos Lajos Zenei Hetek rendezvény-
sorozatot minden évben április végétõl június vé-
géig többhelyszínen rendezikmeg. A vajdasági ren-
dezvényházigazdája immárötödik alkalommal Ada
és a Musica Humana kamarakórus volt.

�
Június 16-án a Kovászna megyei Árkoson Markó

Béla miniszterelnök-helyettes, az RMDSZ számos
parlamenti képviselõje és szenátora, a megyei ta-
nács több vezetõje, valamint a magyarországi és

svédországi testvérmegyék képviselõinek jelenlét-
ében felavatták az Európai Tanulmányi Központot.
Az intézményt a román és a magyar kormány, vala-
mint a testvérmegyék jelentõs anyagi támogatásá-
val hozták létre.

�
Jubileumi, tizedik nemzetközi konferenciáját tar-

totta június 17-én Csíksomlyón az Erdélyi Magyar
Mûszaki Tudományos Társaság Építésztudományi
Szakosztálya. A helyszín immár hetedszer a Jakab
Antal Tanulmányi Ház volt. A konferencián közel
kétszáz szakember vett részt, mintegy hatvanan ro-
mániaiak, a többiek pedig az anyaországból. Össze-
sen több mint hetven elõadás hangzott el.

�
A falusi turizmus kulisszatitkait még nagyon ke-

vesen ismerik Kárpátalján, ám ez lassanmegváltoz-
ni látszik. Bizonyíték erre, hogy a minap az Új Kéz-
fogás Alapítvány támogatásával a beregszászi járá-
si Jánosiban negyedik alkalommal indítottak szak-
tanfolyamot.

�
Június utolsó hetének elején kihelyezett ülést

tartott Lendván a Magyar Tudományos Akadémia
Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizott-
sága. Az elnöki ülést vita és szimpózium követte.
Ezen a Kárpát-medencei régiók képviselõi is lehe-
tõséget kaptak nézeteik kifejtésére. A határon túli
magyar tudományos mûhelyek mûködésének re-
gionális megközelítése volt a témája a június 27-ei
vitaülésnek. Ma a szomszédos országokban a nem-
zeti össztermék 0,2�0,6%-át költik kutatásokra, ki-
vételnek számít Szlovénia, ahol 1,6 % jut erre a
célra. A tudomány szabadságát szavatoló jogsza-
bály rövid idõ alatt a publikációs tevékenység ser-
kentését, új tudományos mûhelyek és önálló fo-
lyóiratok indítását hozta. A kutatási ráfordítások
viszont ettõl függetlenül igencsak szerény keretek
között maradtak. Az intézményesülés e szakaszá-

ban a Kárpát-medencei mûhelyek kizárólag ma-
gyarországi forrásokra hagyatkozhattak. Az alap-
finanszírozás hiánya azonban a hosszú távú tuda-
tos építkezés és szerves fejlõdés ellen hat. A szû-
kös keretek és finanszírozás nem ösztönzi a kuta-
tóhelyek együttmûködését, nem hat serkentõleg
a nemzetközi tudományos kapcsolatok kialakítá-
sára. Visszahúzó erõnek számít az is, hogy a hatá-
ron túli állami intézményekben dolgozó kutatócso-
portok magyarországi pénzekbõl csak igen korlá-
tozottan támogathatók.

�
A Magyar Baráti Közösség augusztus 12-e és

19-e között az ohiói Lake Hope State Parkban
megtartandó hagyományos Itt�Ott Találkozójá-
nak vezérgondolata: �Múltunk hite � jövõnk ere-
je / 1956 � 1976 � 2006.� A heti program nagy
részét az 1956-os forradalomról való megemlé-
kezés, valamint az MBK/ITT�OTT múltjára tör-
ténõ visszatekintés tölti ki. Az elõadók között
lesz Csáky Pál szlovákiai miniszterelnök-helyet-
tes; Éltetõ Lajos, a Portland State University
nyelvszakos tanára; Fülöp László (Minnesota)
építész; a Kabar magyar népzenei együttes és
Kalocsai Andrea elõadómûvész Magyarország-
ról; Lauer Edith (Ohio), az Amerikai Magyar Ko-
alíció tiszteletbeli elnöke; Lauer�Rice Andrea, a
Lauer Learning alapító elnöke; Lipták Béla ve-
gyészmérnök (Connecticut), aki 1956-ban egyi-
ke volt a 16 pont megfogalmazóinak; Ludányi
András politológiai egyetemi tanár (Ohio);
Pavlish Bernadette magyar- és népmûveléssza-
kos tanár (Ohio); Pomezanski György és Pörös
Géza, a Duna TV vezetõi; Somogyi Balázs orvos
(Connecticut); Somogyi Ilona színházi tervezõ,
a Yale University tanára; Szakály Sándor hadtör-
ténész Budapestrõl; Szentkirályi Judith Ohióból
és Tófalvi Zoltán marosvásárhelyi újságíró.

�

AzAmerikaiMagyar Koalíció pénzadományt vett
át a Charles Simonyi Alap a Mûvészetért és a Tudo-
mányért szervezettõl a Charles Simonyi Kutatói
Ösztöndíjalap 2008-ig tartómeghosszabbítására. A
kutatói ösztöndíjalapot 2000-ben 25millió forintos
adománnyal alapítottaCharles Simonyi, aMicrosoft
szoftverfejlesztésének volt vezetõje. 2002-ben
Simonyi az Amerikai Magyar Koalíció kutatói ösz-
töndíjalapjának adott újabb adománnyal 2005-ig
hosszabbította meg a programot. A mostani ado-
mány három éven keresztül, évente egyenként 3
millió forintos pénzösszeget jelent három kiemel-
kedõ kutatónak. A díjat a héttagú ösztöndíj-bizott-
ság fogja kiosztani, amelynek tagjait az oktatási mi-
niszter és a Magyar Tudományos Akadémia (MTA)
elnökének ajánlásai alapján választják meg.

�
Awashingtoni 4-es számúBátori József cserkész-

csapat tagjai területi versmondó verseny döntõjé-
re várták a Külföldi Magyar Cserkészszövetség leg-
nagyobb körzetébõl: New Yorkból, New Bruns-
wickból, Passaicról, Bostonból és Washingtonból
érkezõ szavalókat. A vers, a magyar nyelv szerete-
te, ötszáz mérföldes (!) körzetben mûködõ cser-
készcsapatok legjobb szavalóit hozta össze, tízéves
kortól felnõtt korig bezárólag, awashingtoni nagy-
követségen. A cserkészek számára rendezett vers-
mondó versenynek itt hagyománya van. Az elsõt
1963�ban a New Yorkiak kezdeményezték, majd
hosszú kihagyás után 1983-tól körzeti versenyek
kétévenkéntimegszervezésére került sor. A csapat-
versenyben a passaici 6. sz. Gábor Áron cserkész-
csapat diadalmaskodott. Szabályok szerint a két év
múlva sorra kerülõ körzeti versmondó verseny
megrendezési jogát is elnyerték. A 10�12 évesek
közül Krízsán Márton Petõfi: Arany Lacinak címû
versével vitte el a pálmát. Rákóczi Krisztina Faze-
kas Anna meséjével, az Öreg néne õzikéjével ke-
rült amásodik helyre. KozmaKata, Kormos István:
Hetvenkedõ sünjével harmadik helyezést ért el.

Válogatás a HTMH �Civil Régiók� c. kiadványából (VIII.
évf. 7. sz., 2006 július)
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Amikor tizenhét évvel ezelõtt 1989. július 11-
én idõsebb George W. H. Bush, Amerika elnö-
ke zuhogó esõben ott állt a Parlament elõtt, a
többezres tömeg osztatlan lelkesedéssel fogad-
ta. Nemcsak azért, mert a történelem során ez
volt az elsõ amerikai elnök, aki megtisztelte
hazánkat, de az 1956-os mártírok újratemetése
utáni emelkedett és bizakodó hangulat is hoz-
zájárult az esemény sikeréhez.
�Nézzék, eltépem a beszédemet, hadd szól-

jak önökhöz tiszta szívembõl� � mondta az el-
nök és a magyarok lelkesen éljeneztek, eltelve
Amerika iránti szeretettel és elismeréssel.
2006. június 22-én GeorgeW. Bush elnök bu-

dapesti látogatása lényegesenmás reakciókat és
indulatokat váltott ki a magyarokban. Nemcsak
amagyar kormány, de az amerikai magyar szer-
vezetek is már egy éve kilincseltek azért, hogy
az elnök személyes részvétellel tisztelje meg a
forradalom emlékét az 50-ik évfordulón. A leg-
régibb amerikai magyar egyesület, az American
Hungarian Federation 2005.július 28-án kelt
levelében így ír: � Európa keleti felének a szov-
jet általi elnyomásával az 1956-os magyar for-
radalom szállt szembe elõször. A jövõ évben
ünnepeljük ennek a történelmi eseménynek az
ötvenedik évfordulóját. Az ön részvétele az ün-
nepségeken, 2006 õszén, óriási szimbolikus je-
lentõséggel bírna számunkra.�
Igaz, hogy az elnöki látogatásra négy hónap-

pal az évforduló elõtt került sor, és meglehetõ-
sen hirtelen elhatározással irányították az ere-
detilegUkrajnába tervezett útatMagyarország-
ra. Ez azonban nem magyarázza meg azt a fa-
nyalgást, amivel (a hivatalos üdvözleteken túl)
mind a honi, mind az amerikai magyarok az el-
nök gesztusát nyugtázták. Mintegy nem fogad-
va el, hogy a kérésre IGEN választ kaptak.
Amikor három héttel az amerikai elnök után

ott álltam a gellérthegyi kilátón, végignézve a vi-
lág egyik legszebbpanorámáján, nehezen tudtam
magam elé képzelni, hogy az elnök és kísérete
mennyit érzékelt a szép üdvözlõ szavakon túli
viszolygásból. Nyilvánmegütközött azon, hogy a
szerepét tévesztõ köztársasági elnök kioktató
módon utalt Guantanamo Bay-re, mondván: �a
terrorizmus elleni harc csak akkor lehet sikeres,
hamegfelel az emberi jogok nemzetközi normá-
inak�. (Nem mintha ebben nem lenne igaza, de
az erre való figyelmeztetés nem a magyar elnök
dolga egy tisztelgõ látogatás során.Méltóképpen
megtette azt az USA legfelsõbb bírósága.)
Aminiszterelnök semakart elmaradni, az erre

felkészületlen elnök figyelmét felhíva az ameri-
kai vízum eltörlésének ügyére. (Ez is fontos és
méltányos kérdés lenne, máskor és máshol.)
Nézzük, hogy mégis, mi volt az oka a magya-

rok fanyalgásának. Bizonyára nem az, hogy ez
már a negyedik amerikai elnöki látogatás volt
hazánkban és nem találták �nagy ügynek�. (Bill
Clinton kétszer is voltMagyarországon)Az sem
lehet az ok, hogy George W. Bush népszerûsé-
ge mélyponton van Amerikában és a világ leg-
több országában. Hiszen itt nem a személyrõl,
hanem a világ vezetõ hatalma elnökérõl van szó,
amint kifejezi tiszteletét az ország iránt.
Miért nem októberben jött? Nyilván azért,

mert a jelenlegi nemzetközi helyzetben még az
amerikai elnök sem tudja magát olyan messze
elõre lekötni. Jobb, hogy most jött tisztelegni 56
hõsei elõtt, mint ha el sem tudott volna jönni.
Miért keverte össze 1956-ot 1989-el? Ez egy

különös magyar kérdés. Mivel a világ elismeré-
se a vasfüggöny, és ezzel kapcsolatban a berlini
fal ledöntése az akkori magyar kormány (és bi-
zonyos mértékben Horn Gyula) tevékenységé-
hez kötõdik, az ország jobboldali része nemhaj-
landó elfogadni az esemény történelmi jelentõ-
ségét. Holott a világ (és nyilván a történelem is)
elismeri, hogy a kelet-németek átengedése és
annak közvetlen hatása a német egyesítés, köz-
vetlenül vezetett a szovjet hatalom felbomlásá-
hoz. Elég Thomas Friedman írásaira, vagy Ar-
nold Schwarzenegger kormányzó üdvözletére
utalni, aki a napokban írta a California-i tiszte-
letbeli konzulhoz, Voisin Évához intézett leve-
lében: �A vasfüggöny lebontásában játszott sze-
repével Magyarország más országokat is segí-
tett abban, hogy részesülhessenek az önállóság
áldásaiban�. Tetszik a magyaroknak, vagy nem,
a világ szemében 1956 és 1989 úgy kapcsolódik
össze, mint két fogaskerék.
AGellért-hegyi beszéd nemhozottmást, csak

szép szavakat? Pedig Bush említett olyan konk-
rét magyar eredményeket és hozzájárulásokat
is, mint a budapesti Nemzetközi Demokratikus
ÁtalakulásKözpontja, azUNDemokráciaAlap,
az Alapítvány a Jövõért, stb. Kiemelte (talán
érdemeinket eltúlozva is)Magyarország hozzá-
járulását a nemzetközi béke fenntartásához.

BUSH ELNÖK LÁTOGATÁSA ÉS A MAGYAROK
Hogy lehet az iraki helyzetet párhuzamba

hozni 56 szabadságküzdelmével?Nemkönnyen,
de Bush megpróbálta. �Kényes párhuzam�
mondja errõl JeszenszkyGéza. Valóban az, amit
csak azok tudnak elfogadni, akik hisznek abban,
hogy az iraki háború demokráciához vezethet.
Érdekes itt megjegyezni, hogy az elnökmagyar-
országi szereplését fõleg a jobboldali magyarok
bírálják Amerikában, akik nagy többségükben
a republikánus táborban szavaznak.
Miért nem kért bocsánatot az amerikaiak 56-

os szerepléséért? (Egyben akár 1945-ért is meg-
tehetné) November 4. után azt hittük, hogy né-
hány napi ellenállással idõt adunk az amerikai
(és ENSZ) diplomáciának, és az majd �lefogja
a szovjet kezét�. Megoszlanak a vélemények
abban, hogy milyen szerepe volt a szovjet dön-
tésben Eisenhower üzenetének, és egyáltalán
elkerülhetõ lett volna-e a támadás. Gáti Kár-
oly azt hiszi, hogy igen, más hasonlóan felké-
szült politológusok, történészek nem hisznek
ebben.
Egyáltalán nem biztos, hogy a mai amerikai

elnöknek �Canossát� kellett volna járnia, ahogy
az AmerikaiMagyar Népszava-Szabadság címû
újság címoldala jelentette, akkor sem, ha Ame-
rika nyilvánvalóan nem tett meg minden tõle
telhetõt a fenyegetõ szovjet beavatkozás elhárí-
tásáért. Mindamellett az 56-ban harcolók ne-
hezen felejtik el, hogy az Eisenhower adminiszt-
ráció �felszabadító� programja csak egy kegyet-
len és üres hitegetés volt.
A citadellán elhangzott beszédbenmégis volt

egymondat, amely utalt 56 tanulságára. �Tanul-
tunk az önök példájából és megfogadjuk, hogy
amikor az emberek kiállnak a szabadságukért,
Amerika mellettük fog állni� - mondta Bush.
Hogy foghat kezet a konzervatív amerikai el-

nök az ex-kommunistákkal? Nem azokkal fo-
gott kezet, hanem a Magyar Köztársaság de-
mokratikusan megválasztott vezetõivel. Antall
miniszterelnököt idézve: �Tetszett volna máso-
kat választani�. Errõl azonban nehéz lennemeg-
gyõzni azokat, akik a rendszerváltás tényét is
tagadják.
Miért nem hozott gazdasági segítséget? Igaz,

hogy erre az országnak nagy szüksége lenne.
Nouriel Roubini, a Clinton White House gaz-
dasági tanácsadója nemrégenmegvizsgálta a 14
közép- és kelete-urópai ország gazdasági hely-
zetét és azt találta, hogy Magyarország és Tö-
rökország helyzete a legsúlyosabb. Ehhez nem-
csak a rossz gazdálkodás, hanem a katasztro-
fális demográfiai kép is hozzájárul. Ma mint-
egy 20 százalékkal több az eltartott, mint a ke-
resõ, de számítások szerint 2016-ra ez az arány
38 százalékra nõ. Sajnos ez a látogatás nem volt
alkalmas arra, hogy jóindulatú nyilatkozatokon
túl gazdasági segítséget hozzon.Mégis a jó kül-
földi híradás talán segít a befektetések ösztön-
zésében.
Miért nemazokat az amerikaimagyarokat hív-

ták meg az elnöki fogadásra, akik a forradalom
képviselõi voltak?Aparlamenti ebédre azAme-
rikai Magyar Koalíció három vezetõje kapott
meghívást.Habár ez egy kimagasló eredmények-
kel büszkélkedõ szervezet, szabadságharcosnak
nemmondható.Hármójuk közül egy jött 56-ban,
gyerekként Amerikába. Viszont itt elismerést és
a magyar névnek megbecsülést szerzett. A Gel-
lért-hegyimeghívottak között sem lehetett 56-os
menekült szabadságharcosokat látni.
Miért nem szólt a határon túli kisebbségek

érdekében?Nehéz lett volna elvárni, hogy Bush
elítéli az éppen Wilson amerikai elnök által
meghirdetett önrendelkezési elvet megcsúfoló
trianoni békeszerzõdést. Mégis, amikor a de-
mokrácia megvalósításáért háborút kezd egy
ország esetében, szólhatott volna arról, hogy
néhánymás országban sárba tapossák a kisebb-
ségek jogait. �Amint a szabadság diadalát ün-
nepli Budapesten, tisztelettel felhívjuk a figyel-
mét arra, hogy a Magyarország körüli államok-
ban élõ kisebbség nem élvezheti teljes mérték-
ben ennek a szabadságnak az áldásait� - irta az
elnöki látogatás elõtti levelében, június 17-én
az Amerikai Magyar Szövetség. De �Erdélyt
éltetõ táblákkal fogadni az elnököt a tüntetõk
gyerekességét bizonyítja� -irta a Magyar Baráti
Közösség hírlevelében Éltetõ Lajos.
Amerika magyar barátai többet vártak az el-

nöki látogatástól. Amagyarokmegkívánták vol-
na, hogy az elnök ne csak az értelem szintjén
szóljon hozzájuk, de érintse a magyar szíveket
is. Ez segíthetett volna abban, hogy, megint Je-
szenszky Gézát idézve: �A magyar jobboldal
kigyógyuljon egyik legnagyobb hibájából, amar-
xista és újbaloldali érvekbõl és jelszavakból fel-
épített Amerika-ellenességbõl.�

PAPP LÁSZLÓ

Az amerikai sajtó értékelése az alábbiakban
foglalható össze: Az International Herald
Tribune a lengyel politikai változások fényében,
új közép-európai partnerség kiépítéseként ér-
telmezi az elnök látogatását. A Los Angeles Ti-
mes történelmi visszatekitésben méltatta a for-
radalmat, melyet George Bush elnökségének
vezérgondolata metaforájakent értekelt. Az
USA Today cikke idézte, hogy Bush elnök Irak
számára Magyarország demokratikus átalaku-
lását követendõ példaként tekinti.
Ugyanakkor a Chicago Tribune, több más új-

sággal együtt, megkérdõjelezte az elnök által
többször említett iraki�magyar párhuzam rea-
litását. AWashington Postmegállapította, hogy
Bush elnök a magyar forradalom példáját idéz-
ve, azt üzente Budapestrõl az amerikai és iraki
polgároknak, hogyminden demokratikus átala-
kulás nehézségekkel jár, kitartást és türelmet
igényel.
Bár sok magyar elvárta volna, hogy az elnök

legalább megemlítse, hogy 1956-ban a hideg-
háború okozta helyzet tette lehetetlenné az
amerikai beavatkozást, ilyen nyilatkozat nem
hangzott el. ViszontCharles Gati, amerikai ma-
gyar politolológus, akinek meggyõzõdése, hogy
magyaroknak és amerikaiknak egyaránt fontos
és tanulságos lenne megismerni a legújabb ku-
tatások által feltárt 56-os tényeket, a Washing-
ton Postban kemény kritikát fogalmazott meg
az akkori amerikai tétlenségrõl. Végül, a
Newsweek, USA Today és más lapok is, ellentét-
ben Bush elnök elismerõ szavaival, a látogatás
kapcsán a jelenlegi magyar gazdasági és pénz-
ügyi nehézségekrõl adtak részletes ismertetést.
Bár Bush elnök magyarországi látogatása a

leglátványosabb fõhajtás volt az 1956-osmagyar
forradalom és szabadságharc emléke elõtt, ez
évbenmárWashingtonban kétmagas rangú ren-
dezvényen emlékeztekmeg az amerikai döntés-

Amerikai
sajtóvisszhang

hozók az 1956-os forradalomról: február 13-án
a Külügyminisztériumban, és március 15-én a
Kapitolium aulájában, Kossuth Lajos szobra
elõtt, ahol Bush elnök is mondott beszédet.
Mindkét ünneplés létrehozásában nagy szere-
pe volt a demokrata Tom Lantos képviselõnek,
akinek az iraki akcióban nyújtott támogatása az
elnök számára kulcsfontosságú.

•
Minden elnöki látogatás vagy találkozás al-

kalmat ad közvetlen kérés vagy üzenet átadá-
sára is. Ezért az Amerikai Magyar Koalíció le-
vélben hívta fel Bush elnök figyelmét a
határontúli magyar közösségekmáigmegoldat-
lan emberjogi kihívásaira. Tette ezt azért, mi-
vel annyira megokolt ez a kérdés, annyira be-
bizonyítható 1956 kapcsán is, hogy a magyar
nemzet minden része, akkor is, és ma is, kife-
jezetten a magyarsága miatt szenved megkü-
lönböztetést.

LAUER EDITH

az Amerikai Magyar Koalíció tiszteletbeli elnöke

Több nemzedék nõtt fel azóta, hogy a zsidóság
egyenjogú lettMagyarországon.Az1867XVII. szá-
mú törvénycikkben a zsidók egyenjogúsítását ol-
vasván,nehezen tudjukelképzelni,miképpen tart-
hatták õkmagukat polgártársaikkal egyenjogúak-
nak, a felekezeti intézmények törvényes szerveze-
te nélkül? Érezték, hogy a többi bevett vallás kö-
zött tûrt felekezetük �szégyenfolt�, de egyszer-
smind felismerték mindazon társadalmi, erkölcsi
és kulturális bajokat, amelyek e furcsa helyzetbõl
adódtak. Úgy érzem, a magyar nemzet nem 1867-
ben fogadta testvérül a zsidóságot, hanemmárkö-
zel ezerévvel ezelõtt lépett vele szellemi rokonság-
ba. Abban a pillanatban ismerte el rokonának,mi-
dõn keresztény tudósai a Bibliában keresték ama-
gyarnemzetnekõsatyját, smeg is találtákSémtest-
vérének Jáfetnek utódjában, Nimródban.
Valami csodálatos, rokonérzés vonja a harcias

magyar népet az egyistenhit megteremtõihez. A
keresztény világnézet hatása alatt létrejött ma-
gyar mondáknakmajdnemmindegyikén érezhe-
tõ a Bibliának, mégpedig a zsidó Bibliának vilá-
gos befolyása. A honfoglalás mondája, a fehér ló
regéje, az elõreküldött követséggel nememlékez-
tet-e a Biblia azon részére, mely szerint a pusztá-
ban vándorló zsidók kikémlelhetik elõbb az ígé-
ret földjét? A pomeránóriást legyõzõBéla herceg,
ki a diadalért a lengyel királynak leányát nyeri
jutalmul, nem juttatja-e eszünkbe Dávidot, aki
szintén ilyen párviadallal küzdi fel magát isme-
retlen pásztorból híres hõssé a Sula király vejé-
vé? A korona és kard mondája pedig nemmása-e
azon széphéber legendának,mely a gyermekMó-
zesról hagyta reánk, hogy amit Béla hercegnek a
korona és a kard között, úgy kellett neki arany-
korona és tüzes parázs között választania, szintén
azon feltétellel, hogy ha a koronához nyúl, áldo-
zatul esik a jövendõn aggódó fáraónak? De min-
dennél jobban bizonyítja a magyar nép és a zsi-
dóság szellemi rokonságát azon közös felfogás,
mely szerint a zsidó nép is Isten ígérete következ-
tében nyert hazát. E gondolkodás a magyar nem-
zetet Európába telepítésénekmindjárt elsõ évszá-
zadaiban annyira áthatotta, hogy már legrégibb
krónikáink is úgy tekintik Magyarországot, mint
Etelérõl és hunokról maradt örökséget, akárcsak
a bibliai Palesztinát, amely Ábrahámról, Izsákról
és Jákobról szállott a törzsekre. A zsidó szellem a
kereszténység elsõ századaiban csak közvetve
érintkezett a magyar nemzettel: mennyivel na-
gyobb lett a hatása akkor, amikor a reformáció
idején színrõl-színre megjelent a magyar nép

Zsidó�magyar szellemiség
elõtt, amikor a magyar szív közvetlenül is elme-
rülhetett a Biblia gyönyörûségeiben,midõn ama-
gyar elme megújhodott az Ótestamentumban. A
reformáció nagy jelentõséghez juttatta az Ószö-
vetséget, egészen uralkodóvá tette. A magyar re-
formált vallás joggalmondható az Ószövetség új-
jászületésének, reneszánszának.
A magyar nép és a zsidóság között már koráb-

ban észrevett lelki rokonság csak ekkor, a refor-
máció korában érzeteti igazán a maga hatását.
Mintha csak feltámadtak volna azonmagyar nyel-
vû zsidó családok, melyek Kohn Sámuelnek tör-
téneti bizonyításai szerint Árpádhonfoglaló sere-
geivel jöttekMagyarországra, s amelyek csak akö-
zépkor vége felé tagadtákmeg, a rájuk nehezedõ
nyomás alatt, a Don mentérõl hozott zsidó hitet.
S mintha e feltámadt zsidó családok révén az
egészmagyar nemzetre kiterjedt volna a zsidó ér-
zés és felfogás, oly lelki közelségbe jut a magyar-
ság és a zsidóság. Mi sem bizonyítja ezt inkább,
mint a rohamos fejlõdés, mellyel a magyar pro-
testánsokmindinkább, elszakítják magukat a kö-
zépkori katolicizmustól, smindinkábbelõrehatol-
nak az eredeti tanok, az Ótestamentum felé. Alig
hangzott el Luther hatalmas szava a wittenbergi
templomban, amagyarnépvalami csodálatosösz-
tönénél fogva, azonnal fogékonynakmutatkozott
az újítás iránt, jól lehet, hogymesszirõl jött az ige
és idegen fia hirdette. Mint futótûz terjedt el a re-
formáció az erdélyi szász földtõl, a Dunántúli ha-
tár magyarságáig, és a szepesi német városoktól
az Al-Duna mentén fekvõ falvakig. Mihelyt pedig
Kálvinnak, még ésszerûbb tanítása is ismeretes
lett, amagyar reformátusok csaknem egy csapás-
rameghódoltak a helvét hitvallásbanmegnyilvá-
nuló értelem magasabb foka elõtt. Olyannyira,
hogy a szigorú világnézetû, komor felfogású kál-
vinizmusnak, a bibliai puritanizmusnak, az Ótes-
tamentumra támaszkodó presbiterianizmusnak-
a skótokat kivéve � sehol sem akadtak lelkesebb
hívei, mint Magyarországon. Még a helvét hitval-
lás radikálisabb irányánál sem állapodott meg a
magyar nép ésszerûségét követelõ szelleme. Csak
egy olasz orvosnak kellett megjelennie és a ma-
gyarság egy része már hitéül vallja a legegysze-
rûbb, legradikálisabb a majdnem dogma nélküli
unitárius vallást, amely közel jár a zsidósághoz. S
voltak olyanok, akik visszatértek az Ótestamen-
tumhoz, Mózes törvényeit hirdették szabályadó-
nak és a zsidók ünnepét- a szombatosok a szom-
batot rendelték megünneplendõnek. A népek

Folytatás a 7. oldalon

Szirányi István: Hommage Bartók
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Eddig így tudtuk�
Új adatok az 1956-os forradalom és szabadságharc katonájáról, Nagyéri Károly századosról

Gosztonyi Péter hadtörténész két kiadásban
közzétett leírása szerint az 1956. évi szabadság-
harc utolsó szervezett ellenállása november 12-
én ért véget Sztálinvárosban, a mai Dunaújvá-
rosban. Ekkor tette le fegyverét a honvéd hely-
õrség, amely eddig a Vasmû munkásságával
együtt több szovjet páncélos rohamot visszavert.
Páncéltörõ lövedékük elfogyott, a várt külföldi
segítség elmaradt. Nagyéri Károly századosnak
a szovjetek teljes büntetlenséget ígértek. A leg-
újabb hadtörténeti monográfiában, Horváth
Miklós könyvében nem szerepel Nagyéri Kár-
oly neve. A dunapentelei (ahogyanSztálinvárost
a forradalom idejénnevezték) ellenállásHorváth
Miklós adata szerint november 7-én omlott össze
a szovjet légierõ csapásai, továbbá a tüzérségi tûz
következtében.A két végletesen ellentétes állás-
pont indokolja a levéltári források felidézését.
A dunapentelei légvédelmi tüzérezred for-

radalom és szabadságharc alatti történetérõl a
Nagyéri Károly százados által vezetett bizott-
ság - hasonlóan a többi alakulatéhoz - a vezér-
kari fõnök utasítása szerint jelentést állított
össze (feltehetõen 1956 utolsó napjaiban), amit
néhány sor kiegészítéssel aláírt a hadosztály
parancsnoka, Sántha Károly alezredes. Jelen-
tést állított össze a dunapentelei Városi Kiegé-
szítõ-parancsnokság is, amihez terjedelmes,
1957. január 4-én hitelesített kiegészítést írt
K. Kovács Albert százados, volt kiegészítõ pa-
rancsnok. Személyesen adta át nekem visszaem-
lékezését Gabula János nyugállományú alezre-
des, akkor dunapentelei lakos, korábban a
dunapentelei ezred felettes légvédelmi hadosz-
tályának parancsnoka, aki az eseményeknek ré-
szese és szemtanúja is volt. Átnéztem a Buda-
pesti Katonai Bíróság Pados István és társai
szervezkedés ellen indított büntetõperének
anyagát is, amely perben Nagyéri Károly száza-
dos a II. rendû vádlott volt.
A sztálinvárosi (dunapentelei) 142. honi lég-

védelmi tüzérezred parancsnoka 1956 õszén
Nagyéri Károly százados (1923�1994) volt. Az
elemi iskola hat osztályát végezte el, a háború
elõtt villamoskalauzként dolgozott. Polgári
személyként hurcolták el a Szovjetunióba, ahon-
nan 1947-ben engedték haza. Belépett aMagyar
Kommunista Pártba. 1950májusában tartalékos
tiszti iskolára vették fel. Karrierje nagyon gyor-
san ívelt felfelé: októberben ezredparancsnoki
tanfolyamra sorolták,majd zászlóaljparancsnoki
beosztást kapott. 1955 januárjában a Szovjetuni-
óba küldték tanfolyamra. Decemberben száza-
dosi rendfokozattal kinevezték a dunapentelei
légvédelmi tüzérezred parancsnokává. A lakta-
nya épülete elhagyatottan ma is áll Dunaújvá-
ros dunapentelei városrészében.
A forradalom eseményei október 25-én érték

el Dunapentelét. Délután 17 óra tájban mint-
egy 1.500 fõs tömeg indult a légvédelmi tüzér-
ezred Tolbuhinról elnevezett laktanyájához, és
követelte a laktanya nevének eltávolítását, a
vörös csillag levételét a katonák sapkájáról, az
elõzõ nap a városba érkezõ és elfogott katonák
szabadon engedését, továbbá azt, hogy fegyver
nélküli katonák vegyenek részt a városi nagy-
gyûlésen. Nagyéri Károly százados hozzájárult
a követelések teljesítéséhez, a tömeg hosszú
éljenzés után elvonult.
Késõbb újabb, egészen más hangulatú tünte-

tõk érkeztek a laktanya elé, akik már fegyvert
követeltek, hogy Budapestre induljanak harcol-
ni. Ezt a követelést Nagyéri százados elutasítot-
ta,mire a tömeg erõszakkal fenyegetõzött.Nagy-

éri százados kiment a kapuhoz, és beszélt a tün-
tetõkhöz.Õk azonban elõrenyomultak, betörték
a laktanya kapuját, és behatoltak. A katonák ri-
asztólövést adtak le, hiába. Ekkor egy, utasokkal
teli teherautó is érkezett a laktanya elé. A kö-
vetkezõ sortüzet a tovább nyomuló tüntetõkre
és a teherautóra lõtték. A Nagyéri Károly száza-
dos által vezetett bizottság jelentése szerint 2
halott és 16 sebesült maradt a helyszínen. Egy
résztvevõ szerint a teherautó sofõrjét, Viczkó
Sándort lõtték agyon (aközös síremlékenMiczkó
Sándor név olvasható). A következõ napokban
az alakulat visszavert több kisebb akciót. Októ-
ber végén az alakulatnál ismegválasztották a for-
radalmi katonai tanácsot, amelynek tagja lett
Nagyéri százados is.
Október 31-én a városi tanácsházán megala-

kult a Nemzeti Bizottság, amelynek elnöke Pa-
dos István (a késõbbi per I. rendû vádlottja),
katonai parancsnoka Izinger Gyula fõhadnagy
lett (a késõbbi III. rendû vádlott). Pados utasí-
tására azonnal megkezdték a volt ÁVH tisztjei-
nek a letartóztatását. November 1-én Izinger
fõhadnagy a Nemzeti Bizottság elhárító osztá-
lya tagjaival kiment a laktanyába, és ott � tiszt-
jei és katonái tétlen jelenlétében - letartóztatta
Nagyéri századost, akit a Vasmû pincéjében ki-
alakított fogdába vitetett, ahol 12 letartóztatot-
tal, közöttük volt ÁVH-s tisztekkel együtt tar-
tották fogva. Egyikõjük, az ezredparancsnok
volt politikai helyettese 1957. január 30-án a
Nagyéri tevékenységét felülvizsgáló bizottság
elõtt azt vallotta, hogy látta: Nagyérit többször
megütötték, miközben a kihallgatásra felvitték.
Az õ véleménye szerint Nagyéri százados kom-
munistához illõen viselkedett.
November 4-én hajnalban kezdõdött a szov-

jet haderõ Forgószél hadmûvelete. IzingerGyu-
la fõhadnagy, a Nemzeti Bizottság katonai pa-
rancsnoka azonnal beteget jelentett. A Nem-
zeti Bizottság általános mozgósítást rendelt el
(kevés eredménnyel). Felkérte Gabula János
alezredest, korábbi hadosztályparancsnokot,
hogy vállalja el a város katonai fõparancsnoká-
nak a tisztét. Pados István elnök, Gabula alez-
redes és két honvédtiszt kiment a különbözõ
állásokba telepített ütegekhez, és beszéltek a
katonákkal. A tisztek figyelmeztették õket, hogy
ne lõjenek az oroszokra, Pados elnök az ellen-
kezõjére utasította õket. Ezt követõen Gabula
alezredes nem vállalta a fõparancsnokságot.
Ekkor a Nemzeti Bizottság úgy döntött, hogy
felhozatja a pincébõlNagyéri századost, ésmeg-
bízza a fõparancsnoki teendõkkel.
Nagyéri Károly századost a város közvélemé-

nye bûnösnek tartotta a véres eseményekért, és
követelte felelõsségre vonását. Ötgyermekes
családapa volt. Most elvállalta a fõparancsnok-
ságot. A következõ napokat szoros megfigyelés
alatt töltötte, haza nemmehetett, többen állan-
dóan kísérték õt. Utóbb sokan mentették is a
nyilvánvaló kényszerhelyzet vállalásáért Nagy-
éri századost.
November 6-án a Dunaföldvárt már elfogla-

ló szovjet páncélos hadosztály parlamentereket
küldött a Nemzeti Bizottsághoz, és felszólította
a fegyverletételre. A Nemzeti Bizottság közöl-
te, hogy a városban nem fasiszták kezében van
a fegyver, azt letenni nem fogják, támadás ese-
tén védekezni fognak.
Másnap, november 7-én délelõtt néhány

MIG-17-es szovjet repülõgép felderítõ repülést
végzett Dunapentele fölött. Három alkalommal
nyitottak rájuk tüzet. Délután a szovjet tüzér-

ség tûzcsapást mért a kitelepített ütegekre, a
laktanyára. 6�8 repülõgép támadta az ütege-
ket. A csapás legfeljebb két órán át tartott. A
katonák elhagyták állásaikat. Szétszórt felsze-
reléseik még másnap is beterítették az utcákat.
VeszteségükNagyéri százados tudomása szerint
két fõ, a hadbíróság szerint nyolc fõ volt. Az el-
hagyott lövegeket a támadásba lendülõ szovjet
harckocsik tiporták össze. Megsemmisült az
ezred harci technikája, 41 közepes és könnyû
légvédelmi löveg a tûzvezetéshez szükséges esz-
közökkel együtt. Leégett a laktanya ruházati
raktára. Néhány lakást is találat ért. A benyo-
muló szovjet csapatok nem ütköztek ellenállás-
ba. Körülzárták a laktanyát, és onnan a követ-
kezõ hetekben senki nem engedtek ki. Novem-
ber 20. táján a Honvédelmi Minisztérium rádió
útján hívta fel a hivatásos tiszteket arra, hogy
jelentkezzenek aBudapesten kijelölt laktanyák-
ban. Itt kellett aláírniuk a Tiszti Nyilatkozatot.
Aki ezt nem írta alá, vagy a szövegén módosí-
tott, azt leszerelték. Nagyéri Károly százados
továbbra is az ezred parancsnoka maradt.
A forradalom és szabadságharc alatti tevé-

kenységének a felülvizsgálatára kirendelt bizott-
ság január 30-án ült össze, a tárgyaláson Nagy-
éri Károly százados mint ezredparancsnok vett
részt. A bizottság számos enyhítõ körülményt
mérlegelt, így a külsõ kényszerítõ körülménye-
ket is, de leszögezte, hogy Nagyéri százados
megszervezte a város védelmét, bevonultatta a
tartalékosokat, tûzparancsot adott ki a szovjet
csapatok ellen, aláírt röplapokat, dokumentu-
mokat, amit a fenyegetettség tényleges mérté-
kemár nemmentett. Ezért a hadosztályparancs-
nok által vezetett bizottság 1957. január 30-án
javasolta Nagyéri Károly százados tartalék ál-
lományba való helyezését. Röviddel ezután elõ-
zetes letartóztatásba helyezték.
A katonai bíróság úgy határozott, hogy a Pa-

dos István és társai elleni bûnügyben Duna-
pentelén tart nyilvános tárgyalást. (Gosztonyi
Péter egy korábbi tanulmányában zárt tárgya-
lást írt.) Erre 1957. május 20, 21, 22, és 23-án
került sor. Nagyéri Károly II. rendû vádlottmin-
den ellene felhozott vádat elismert, de hivatko-
zott a kényszerítõ körülményekre, ezért bûnös-
ségét csak részben ismerte el. A bíróság élet-
fogytiglani börtönre ítélte. A Legfelsõbb Bíró-
ság egyaránt elutasította a súlyosbításra (tehát
halálos ítélet meghozatalára) irányuló ügyészi,
és az enyhítésre irányuló vádlotti fellebbezést.
A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa

1961. december 6-án kegyelembõl 8 évi börtön-
remérsékelte a büntetést. Ezt harmadolták, ami
után, 1962. július 1-ével feltételesen szabadláb-
ra helyezték Nagyéri Károlyt. Nyugdíjaztatásá-
ig a Dunai Vasmûben dolgozott.
Abevezetõbenhivatkozott egyik vélemény sem

osztható. Egyrészt Gosztonyi Péter leírásának
egyetlen elemét sem igazolják a források, más-
részt Horváth Miklós felfogásával ellentétben
Nagyéri Károly nélkül nem írható le a szovjetek
elleni dunapentelei ellenállás története.
Tanulságos a késõbbi történések felidézése is.

1990. szeptember 12-énGosztonyi Péter, az elsõ
bekezdésben idézett, akkor Svájcban élõ had-
történetíró levelet intézett Für Lajos honvédel-
mi miniszterhez. Tájékoztatta õt arról, hogy
Nagyéri Károly november 7-éig két szovjet tá-
madást is visszavert. Utána � mert elfogyott a
páncéltörõ lõszer � elfogadta a fegyvernyugvást,
életfogytiglant kapott, a hatvanas évek végéig
ült, Dunapentelén él.

E levél nyománmegindult Nagyéri Károly re-
habilitációja, sajátos körülmények között.
Gosztonyi Péter aláírta levelét, de nevét írógép-
pel nem írta ki. A Honvédelmi Minisztérium
Rehabilitációs Bizottsága nevében dr. Fehér Jó-
zsef ezredes, a bizottság elnöke felkérte Nagyéri
Károlyt, hogy forduljon a bírósághoz ítéletének
semmissé nyilvánítása ügyében. Az elnök
�Sontonyi Péter úr� Bernbõl keltezett méltató
levelére hivatkozik, amibõl következik az, hogy
számára az ajánló személy neve semmit nem je-
lentett, õróla miniszterétõl nem kapott eligazí-
tást, továbbá, hogy senki nemnézett utána, hogy
a fejlécen megnevezett Osteuropa-Bibliothek
hogyan kerül az ügybe, és a véleménymiért érde-
mel méltánylást? A levél fénymásolatát közlõ, és
szövegét � sajtóhibával - feloldó tudományos
kutató, egykori dunapentelei felkelõ, Zecher Já-
nos �olvashatatlan aláírás�-sal és kipontozással
helyettesíti be Gosztonyi nevét. A Nagyéri Kár-
oly sorsáról értékes adatokat felkutató Miskolczi
Miklós 2005. õszi évfordulós újságcikkébenmeg-
marad �Sotonyi (vagy Sontonyi?) Péter� névnél, az
Osteuropa-Bibliothek(Gosztonyinaka szakiroda-
lomban elég gyakran megnevezett munkahelye)
õt sem vezeti el a név helyes feloldásához.
Ezek alapján nem csodálható, ha Gosztonyi

nézeteit nem tükrözik a hazai feldolgozások.
Gosztonyi levelébõl az is kiderül, hogy új ada-
tai birtokában õmaga is felülvizsgálhatta volna
Nagyéri Károlyról korábban írt nézeteit. Ezt
csak annyiban tette meg könyvének Magyaror-
szágon megjelent harmadik, átdolgozott kiadá-
sában, hogy azt írja: Nagyéri Károlyt életfogy-
tiglani börtönnel sújtották. Többi állítását nem
helyesbítette, és ez a javítása sem pontos, mert,
amint fentebb olvasható, Nagyéri Károly öt év
öt hónap után szabadult, és Gosztonyi e köny-
vének a kiadásakor otthonában élt. Ugyanitt
annyival bõvíti korábbi leírását, hogy aNemzet-
õrség és a forradalmi honvédség utolsó szerve-
zett ellenállása a dunántúli Sztálinvárosban,
november 7-én ért véget. Ez a mondat � a he-
lyesbített dátum kivételével � nem támasztható
alá: a várost Dunapentelének nevezték, itt a
forradalmi honvédség szervezett ellenállásáról
nem beszélhetünk, a nemzetõrségmáshol � pél-
dául a pesterzsébeti Jutadombon � november
10-én tette le a fegyvert.
MiskolcziMiklós cikke részleteziNagyériKár-

oly történetének szomorú epilógusát. Adatai fi-
gyelembe véve úgy látszik, hogy a Gosztonyi le-
vele alapján elinduló rehabilitációs eljárás vé-
gén, 1991. októberében az akkor már nagybeteg
Nagyéri Károlyt ezredessé léptették elõ. Ezzel
nem értett egyet Zecher János, aki akkor a
POFOSZ dunaújvárosi szervezetének az elnöke
volt, és azon a teherautón ült, amelynek sofõrjét
a laktanyából � Zecher szerint célzott lövéssel �
agyonlõtték, és feljelentést tett. A feljelentés ki-
vizsgálása közben felkérték anagybeteg ezredest,
hogy rangjáról és a vele járó nyugdíjról önként
mondjon le. Ezt Nagyéri Károly írásbanmegtet-
te. Hosszú procedúrák után azonban a HMRe-
habilitációs Bizottsága nem látta bizonyítottnak
Nagyéri Károly tevõleges szerepét a sortûzben,
ezért ezredesi elõléptetését jóváhagyta. A Fõvá-
rosi Fõügyészség Nyomozó Hivatala 1994. má-
jus 19-én bûncselekmény hiányábanmegszüntet-
te a nyomozást, azaz ártatlannak nyilvánította
Nagyéri Károlyt. Õ pontosan öt hónap múlva,
1994. október 19-én húnyt el. A dunapentelei
temetõben nyugszik.

DR. MAROSSY ENDRE

Múzeumi ajánlóAz idei nyár is igen gazdag látnivalót ajánl a rendez-
vények, kiállítások sorozatában,melyeket érdemes fel-
keresni.
AKunsthistorischesMuseum, különkiállításán látha-

tó Giambologna: A test diadala címû kiállítás. A min-
denható Mediciek is rajongtak a XVI. században amár-
ványból és bronzból megálmodott gyönyörû testek
szépségéért. A Flamandiából származó Jean Boulogne
� vagy Giovanni da Bologna - 1551-ben érkezett Itáliá-
ba, hogy jártasságot szerezzenamûvészetekben.Kevés
idõtRómában töltött,majdFirenzébevisszatérveolyan
pártfogóra akadt, aki ott tartotta és anyagilag támogat-
ta, hogy folytathassa tanulmányait. Elsõ jelentõs alko-
tásaabolognaiNeptunus-kút,melyet IV.Piuspápameg-
bízásából készített, de talán egyik leghíresebb alkotása
a Szabin nõk elrablása (Firenze, Loggia dei Lanzi) Jean
Boulogne Firenzében élt és dolgozott haláláig. Életmû-
vét fõlegvilági témájúalkotások jellemzik,vallási témá-
jú szobrot alig-alig készített. A késõ reneszánsz legsike-
resebb szobrászainak egyike.Giambolognanéven sike-
rült elismerést szereznie amûértõMediciek udvarában
�elsõként tudottkilépniazaddigegyeduralkodóMiche-
langelo árnyékából. Az ideális emberábrázolásra és tö-

kéletes pózra törekedett, meghatározva ezzel az euró-
pai szobrászmûvészet irányát egészen aXVII. századig.
A kiállításon az életnagyságú szobrokon kívül látható
még számos kisebb bronzfigura is, például a �Vénusz
fürdõzés után�, valamint viaszból és terrakottából ké-
szített alakok is.
A kiállítottmûalkotások egy részétmagánszemélyek

kölcsönözték a világminden tájáról, ésmég sehol nem
voltaknyilvánosanmegtekinthetõk�egyújabbokarra,
hogy senki sehagyjaki ezt azélményt.A tárlat szeptem-
ber 17-ig tekinthetõmeg.
A Künstlerhausban Bernard Schultze mûveibõl te-

kinthetõmegegykiállítás�denatura bernard schultze
und parallelwelten címmel. Schultze, aki 90 éves korá-
banKölnben hunyt el, a német absztrak festészet egyik
legnagyobb mûvésze volt. Korai munkái egy légitáma-
dás során megsemisültek, mindazonáltal a XX. század
második felének volt kiválómûvésze.
A kiállításon további 20 kiválasztott mûvész alkotá-

sai is láthatók. A tárlat július 28-tól szeptember 17-ig lá-
togatható.

ALeopoldMúzeumnyárikiállításának tárgya: anõk.
A kiállítás címe: Frauenbilder vom 16. bis zum 21.
Jahrhundert (Nõi képek a XVI. századtól a XXI-ig). A
kiállító mûvészek névsora is élménygazdag látnivalót
igér, többekközöttMaxBeckmann, LovisCorinth,Marc
Chagall, Lucas Cranach, Marlene Dumas, Albrecht Dü-
rer,ValieExport,ThomasGainsborough,RichardGerstl,
Alberto Giacometti, Gustav Klimt, Oskar Kokoschka,
Pablo Picasso, Egon Schiele, Eva Schlegel, Henri de
Toulouse-Lautrec alkotásai tekinthetõkmeg.
Még szeptember 24-ig látható a Belvedereben

Schiele és egész életébenmellette álló barátai, Gustav
Klimt, valamint Oskar Kokoschka �Az asztaltársaság
� Egon Schiele és barátai� címû kiállítás. A tárlaton
Schiele, Klimt, és Kokoschka mintegy 120 alkotása
látható.
Amodernekúttörõiközé tartozómûvészek1909-ben

összefogtak, hogy saját, a megszokottól eltérõ kiállítá-
sokat szervezzenek. Az ebbõl azösszefogásból született
új mûvészeti csoport a csúcsszínvonalú osztrák exp-
resszionizmus képviselõi.

Otto Wagner (1841�1918), a bécsi modernek úttö-
rõje és az egyik legjelentõsebb bécsi építész volt. Átfo-
gó kiállítás mutatja be ezt a sokoldalú építõmûvészt a
bécsiKarlsplatzon található szecessziós pavilonban.
Wagner leghíresebb munkái tekinthetõk itt meg �

például a Steinhof-i templom és aCsászári ésKirályi
Postai Takarékpénztár terve � valamint a forradal-
minak számító földalatti vasút, továbbámodern lakó-
épületek tervrajza. A kiállítás látogatói megismerik
Otto Wagnert, a radikális teoretikust, aki következe-
senbírálta a tradicionalizmust és az idillizmust. Az em-
lékkiállítás közvetítésével - OttoWagner nyomán - be-
járhatjuk Bécset. Otto Wagner a szecesszió építésze,
építõmûvész és várostervezõ az õt ért támadások elle-
nére az egyik legsikeresebbbécsi építész volt.Még idõs
korában is radikális ötletekkel vázolta föl egy majda-
nimega-város tervét. AKarlsplatzonállópavilon1898-
ban épült a földalatti vasút állomásának, és a bécsi sze-
cessziómintadarabjának számít.Kialakításáhoznemes
fehér márványt, sok aranyat és almazöld színt hasz-
nált az építész.
A kiállítás 2006 októberéig látogatható.

ASZALÓS SÁNDOR
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az országhatárok következtében, csupán virtu-
álisnak tekinthetõ. Elhangzott ugyan már tö-
méntelen �szó, szó, szó�, és hamvába hullott
számos erõtlen, elkapkodott kezdeményezés, az
eredmény azonban alig több a semminél. Pe-
dig elvárható lett volna, ha elõbb nem, hát az
1956-os forradalom jubileumi évének bekö-
szöntésekor, hogy a kérdés illõ, jogilag releváns
módon nyugvópontra jusson. Most már a poli-
tikai tisztesség és illendõség keretein belül nincs
mód amegoldásra. Amegfelelõ idõ és alkalom
elmulasztását, sem az utolsó pillanatra tarto-
gatott mosoly-offenzívákkal, sem csinos frázi-
sokkal nem lehet pótolni.Minden ez irányú pró-
bálkozás ízléstelen, és az érintettek közül csak
kevesek megnyugtatására alkalmas. Vagyis, a
mintegy 2,5�3milliós nagyságrendû nyugatima-
gyarság elutasítását, arculütését jelenti.
E sorok írójának a nyugati magyarsághoz fû-

zõdõ kapcsolatai �mintegy öt évtizeddel ezelõtt
� azzal kezdõdtek, hogy gyerekkori barátai, gim-
náziumi osztálytársai közül többen emigráltak.
Nem követte õket, noha a hívások, kérések,
ajánlatok többségének õszinteségében nem ké-
telkedett. Késõbb már tanárként, történész-
ként, majd újságíróként ismerkedett meg be-
hatóbban a nyugati emigráció életével, gondo-
latvilágával, törekvéseivel. Köszönheti ezt egy-
felõl olyan neves nyugati szakembereknek,
mûvészeknek, történelmi személyiségeknek,
akik figyelmükkel, bizalmukkal kitüntették.
Köszönheti másfelõl azoknak a történelmi ne-
veket nemhordozó, és történelmi tettekrõl sem
ismert �kisembereknek�, akik szorgalmukkal,
tudásukkal életvitelük tisztességével, a földke-
rekség számos országában szereztek elismerést
a magyar névnek.
A rendszerváltás válaszútján, elõször Pozsgay

Imremondta ki a nyilvánosság elõtt, hogy a nyu-
gati magyarság politikai kirekesztését, emigrá-
ciós megbélyegzését egyszer és mindenkorra
meg kell szüntetni. Õk a mai országhatárokon
belül, valamint a Kárpát-medence más orszá-
gaiban élõ magyarokkal együtt alkotják a ma-
gyar nemzet egészét, amelynek egyes részeit a
történelmi kényszer szakította el egymástól.
Majd az Antall-kormány tette meg az elsõ gya-
korlati lépéseket a volt emigráció felé azzal, hogy
elõdje, a Németh-kormány által, a Miniszter-
elnöki Hivatal keretében létrehozott Határon
Túli Magyarok Titkárságát, Határon Túli Ma-
gyarok Hivatala néven, önálló, országos hatás-
körû közigazgatási szerv rangjára emelte. Ha-
marosan kiderült azonban, hogy ez a látványos
gesztus, nyugati vonatkozásban semvolt elegen-
dõ amagyar�magyar kapcsolatok hathatós ren-
dezéséhez. Hiba volt mindenekelõtt, hogy a
szervezet létrehozása elõtt nem került sor át-
gondolt, a kérdéskör minden lényeges összete-
võjét elemzõ, kisebbségpolitikai kormányprog-
ram, és törvény megalkotására. Ennek alapján
pedig, olyan, az országgyûlés által hitelesített,
ünnepélyes nyilatkozat kiadására, amelyben az
óhaza nyilvánvalóvá teszi, hogy mi módon kí-
vánja orvosolni a nyugati magyarságot ért tör-
ténelmi bûnöket és igazságtalanságokat. Továb-
bá, mit kér, és mit vár közösségeiktõl a további
kapcsolatépítés terén. Sajnálattal kell megálla-
pítanunk, hogy sem a koncepció, sem a megfe-
lelõ törvény kimunkálására, sem pedig az ün-
nepélyes nyilatkozat kiadására nem került sor.
A nyugati magyarság és a magyar kormány-

zati szervek kapcsolatára azóta is a pragmati-
kus változékonyság, az esetlegesség és a kor-
mányzati koalícióktól függõ, kölcsönös bizal-
matlanság jellemzõ. Olyan jelenség ez, mint
Mozart Varázsfuvola címû operájában Papa-
geno és Monostatos találkozása; miután egyik
sem tud eleget a másikról, ezért már puszta
megjelenésükkel is riogatják egymást. A volt
politikai emigráció tagjai, talán máig több mu-
must, intoleráns pártkádert, ügynököt, besúgót,
ilyen-olyan hírszerzõt vélnek a kormányolda-
lon felismerni, mint ahány valóban átmentette
magát a pártállami idõszakból. Kétségtelen,
hogy gyanakvásukat, bizalmatlanságukat szá-
mos negatív élmény és igazolható eset élteti. A
helyzetet csak rontja, ha idõnként a múlt olyan
asztrál-lényei és valóságos mumusai tûnnek fel
a kisebbségpolitika hivatali színterein, akiket
valakik, valahol, hosszú évekig �pihentettek�,
hogy aztán újult erõvel, új indulatokkal, de régi
arcukkal és módszereikkel tûnhessenek fel a
magyar-magyar kapcsolatrombolás színterein.
Az Antall-kormány okkal és joggal nyilvání-

totta a határon túli magyarság kérdését a ma-
gyar bel-és külpolitika részévé. Ez azonban csak
�praktikus� jelleggel, kiérlelt, átfogó nemzet-
politikai koncepciómegalkotása nélkül történt.

A hiányt a késõbbi kormányok sem pótolták.
Hamarosan e téren is tragikusan különvált a
�haza és haladás� klasszikus jelszavának két
eleme.Merõben újszerû,minden történelmi ha-
gyományt háttérbe szorítani kívánó polgári tár-
sadalom hívei türelmetlenné váltak mindennel
szemben, ami a nemzeti jelleg fenntartásával
és erõsítésével kapcsolódott össze. Ezáltal a ki-
sebbségi kérdés kezelésébõl is kiszorultak, il-
letve e vonatkozásban önmagukat tették �kí-
vülállóvá� és hiteltelenné. Miközben ez utóbbi
felfogással szemben egyre erõsödött és erõsö-
dik napjainkban is a kisebbségek, és a hazai
nemzeti tradicionalizmus képviselõinek ellen-
érzése.
Eddig egyedül az Orbán-kormány részérõl

történtek határozott lépések a kisebbségi kér-
dés hathatós kezelése,megoldása irányában, de
az eredmény � nem csupán idõ hiányában � tor-
zóban maradt. Folyamatosan két � koronként
és kormányzati ciklusonként más-más formá-
ban felbukkanó � felfogás �birkózik� e téren
egymással. Az egyik inkább a kisebbségek el-
vándorlását, agyelszívását, a másik pedig �szü-
lõföldönmaradását� látszik támogatni.Megál-
lapítható ugyanakkor, hogy eddig egyik sem
érvényesült kellõ hatékonysággal, mondhatni,
mindkettõ belpolitikai iszapbirkózásba fulladt,
és nagy költségvetési erõforrásokat emésztett fel
anélkül, hogy tartós és látható eredményre ve-
zetett volna. Ellenpéldaként lennének említhe-
tõk az elmúlt évtizedben, magyarországi támo-
gatással létrehozott, határon túli felsõfokú tan-
intézetek.Ne álltassuk azonbanmagunkat; olya-
nok ezek,mint a hajdan volt római limeskiserõd-
jei a Duna bal partján. Addig álltak, amíg a hát-
ország logisztikai bázisa fenntartotta õket.
Szükségképpen a Határon Túli Magyarok

Hivatala sem volt tizennégy évi fennállása so-
rán, pontos rendeltetését, belsõ szervezeti fel-
építését, és a magyar közigazgatás rendszeré-
ben elfoglalt helyét tekintve �kitalálva�. Alapí-
tó okirata többszöri módosítás után sem volt
összhangban a valóság igényeivel. A kormány-
hivatal élén az elmúlt másfél évtizedben � ke-
vés kivétellel -, vagy szakmai, vezetõi minõsé-
gük, vagy �elõéletük� miatt, kifogásolható, tá-
madható vezetõk álltak. Napjainkra egyre nyil-
vánvalóbbá vált, hogy a szervezet alapos átala-
kításra, ésszerûsítésre szorul. Ebbõl azonban
semmiképpen nem annak kellett volna követ-
keznie, hogy egy politikai döntés jogutód nél-
kül megszüntesse, illetve valamely adminiszt-
ratív gépezet jellegtelen alegységévé degradál-
ja. Ezek után nem csodálkozhatunkmajd azon,
ha a magyar kisebbségek mozgásterét szûkíte-
ni kívánó külsõ erõk felélénkülését tapasztal-
juk. Továbbá azt sem hihetjük komolyan, hogy
az Európai Unió a megoldásra új és maradék-
talanul üdvözítõ kereteket teremt. A magyar
nemzet történelmi széttagoltsága olyan objek-
tív helyzet, amely a magyar állam részérõl to-
vábbra is megkülönböztetett figyelmet, és ezt
kifejezõ szervezeti formákat, kezelési módokat
is igényel.
Jó és ígéretes kísérletnek tûnt a Magyar Ál-

landó Értekezlet (MÁÉRT) elnevezésû, kor-
mányzati konzultatív testület megalapítása, de
az alapítás körüli indokolatlan kapkodás, va-
lamint az átgondolatlan gyakorlati igények, a
szervezetet egyre nehezebben megoldható
problémák elé állították. Fennmaradását és
hosszú távú, kormányzati ciklusokon átívelõ
mûködését, a létrehozói szándék, erõs alkot-
mányjogi garanciákkal nem biztosította. Így
elõbb parttalan viták, �odamondogatások�
színterévé laposodott, majd a kritikával nem
szívesen bajlódó politikai akarat, �parkoló-
pályára� utasította. Az úgynevezett Nyugati
Magyar Tanács pedig, csupán rendeletileg nyil-
vánosságra hozott, kiérleletlen szándék ma-
radt. Ténylegesmegalakítására nem került sor,
és a nyugati magyarság továbbra is képviseleti
fórum nélkül maradt. Jelenléte a jelenleg alvó
MÁÉRT-ban részleges és állandó �vendégsze-
replés� jellegû csupán. A képviselet és véle-
ményformálás jogi-szervezeti kereteit, a felme-
rülõ igények szerinti, ad hocmegoldások nem
pótolhatták.
A mai országhatárokon túl élõ nyugati ma-

gyarság mintegy fele a Kárpát-medencén kívül
él, önálló kisebbségi jogokkal és az ennekmeg-
felelõ parlamenti, önkormányzati képviselettel
nem rendelkezik. Hitéleti, oktatási, kulturális
intézményrendszere, anyanyelvi kommunikáci-
ója, gazdasági ereje hanyatló jellegetmutat. El-
érkeztünk tehát ahhoz a last minute állapothoz,
amikor a csekély mértékû anyaországi támoga-
tások, a hosszú távú fennmaradási projektek
helyett, legfeljebb már csak konferenciák, em-

lékülések, ilyen-olyan kulturális szemlék lebo-
nyolításához elegendõk. Ha azonban a nyugati
magyarság fennmaradásának két pillérét, ama-
gyar nyelvi és magyarságismereti oktatást, va-
lamint a magyar nyelvû hitéletet nem sikerül
megerõsíteni, akkor a közösségek asszimiláló-
dása, már a belátható jövõben visszafordítha-
tatlanná válhat.
Mindez, persze, nem elsõsorban anyagi ja-

vak, hanem politikai szándék, illetve döntés
kérdése. Az új magyar polgári demokrácia
uralkodó elitjei tulajdonítanak-e nemzetpoli-
tikai jelentõséget annak, hogy az összma-
gyarságnak mintegy harmada, kényszerek,
vagy kihívások következtében, idegen impéri-
umok alatt él? Ha igen, akkor a kérdést az el-
sõrendû nemzetpolitikai célok között kell szá-
mon tartani és kezelni. Ha pedig mégsem, ak-
kor a �sírt, hol nemzet süllyed el� szindrómá-
jával kell szembenézniük. Még nem késõ vá-
lasztani!

Folytatás az 1. oldalról

MEGTAGADOTT EMIGRÁCIÓ?

szellemi életét irányító magasabb erõkrõl nem
akar az tudni, aki kétségbe merné vonni, hogy a
reformációnak általam felvázolt fejlõdésében
nem az a titkos erõ nyilatkozott, �a lelki rokon-
ság ereje�, amely ellenállhatatlanul vonja egymás-
hoz akár a nemzeteket, akár az egyes személye-
ket. A XVII. századi ellenreformáció sem tudja ki-
vonnimagát e gondolkodásmód alól, sõt éppen a
katolicizmus nagy költõje, Pázmány növendéke,
a szigorúan vallásos ZrínyiMiklós fejezi ki legerõ-
sebben és legmeghatóbban amagyar és zsidónép
szellemi közösségét, midõn hõskölteményének
vezérgondolatává teszi, hogy az Isten amagamá-
sodikválasztott népétúgybünteti a törökkel,mint
hajdan a zsidókat EgyiptomésBabilon fejedelme-
ivel. Ezek hatására a honszellem érzése sem tud
megnyilvánulnimásképpen,mint ótestamentumi
színezettel. A református és katolikusmagyar egy-
aránt a bûnökben keresi a haza politikai hanyat-
lásának okát, egyaránt a zsidók viszontagságos
sorsára hivatkozik, csakhogymindkét fél amásik-
ban látja a kárhozat forrását. A reformátusok azt
hirdetik, hogy Isten azért töri, veri a magyart,
amiért csakúgymegvetik az ige hirdetõit, a refor-
mátorokat,mint a zsidókelõbbaprófétákat,majd
magát Krisztust. A katolikusok pedig azt vetik az
ellenfél szemére, hogy a protestánsok hiteha-
gyottsága, SzûzMáriáról, Szent Istvánról és Szent
Lászlóról való megfeledkezése miatt éri az orszá-
got sok veszedelem, éppen úgy, mikor a zsidók
elhagyták Istenparancsolatait ésMózes törvénye-
it. Azonban nem kell a messze múltban kutatni,
hiszen a magyar és a zsidó nép sorsa közötti ha-
sonlóság érzése a jelen század költészetében is
elég gyakran mutatkozik. Avagy nem a rég meg-
gyökerezett felfogást követ-e Garay, midõn Ál-
most a magyarok Mózesének nevezi? Petõfi mi-
dõn felújítván Zrínyi hasonlatát, Magyarországot
tejjel-mézzel folyó Kánaánnak mondja és kivált
Kölcsey,midõnHimnuszában, egészen a régi pro-
testáns énekekés aZrínyiász álláspontjárahelyez-
kedve a magyar történetnek éppen azon mozza-
natait emeli ki,melyeket a régi költõka zsidók sor-
sának kiválóbb eseményeivel állítottak párhu-
zamba. Az biztos, hogy a zsidó vallást, irodalmat
és szellemet már századok óta magába fogadta a
magyar nép vallása, költészete, irodalma, egész
szellemi világa. A titkos lelki rokonérzésbõl adó-
dik, hogy nemcsak az egyik felet, a másikat is ha-
talmába ejti. A hazai zsidók is, mintha csak belát-
ták volna a magyar nép szívébe, már a legrégibb
idõktõl fogva, a legjobb indulattal, nagy tisztelet-
tel és elismeréssel viseltettek és beszéltek a ma-
gyar nemzetrõl. Mintha csak tudták volna, hogy
az a népmelynek õsei közül jó rész- legújabb tör-
téneti kutatás szerint már a honfoglalás idején-
zsidó hitet vallott, oly kevéssé terjesztették ki a
magyar népre a felekezeti elfogultságot. De nem-
csak sejtelmek, tények is hozzájárultak, hogy a
hazai zsidókmég a teljes jogfosztottságnapjaiban
is nagyra becsülték a magyar nemzetet. Magyar-
ország történelme nem ismeri a zsidóüldözések
azon véres jeleneteit, melyekbõl a külföldi, még
amûvelt nyugati népek élete is szennyes. Egy-két
jelentéktelenebb esetet leszámítva nincs mit szé-
gyellni,mert keresztényországban itt részesültek
a legjobbbánásmódban.Hogy régi zsidók így gon-
dolkoztak, bizonyítja az a monda, mely szerint a
várva várt Messiást Magyarországot hagyja utol-
jára, mert a zsidók úgyis szabadságban élnek, va-
lamint az a másik mondaszerû elbeszélés, hogy a
zsidók egyedül Magyarországon tarthattak az
összeshitsorsokrakiterjedõ zsinatot 1650Budán?
Magyarország újabb kori zsidósága 1825-tõl a po-
litikai újjászületés idejétõl számítható, alig 50 év

alatt a leghívebb, legodaadóbb, legmagyarabb
lett. Amikormégmereven állottak a törvény tiltó
korlátai, már igyekeztek behatolni a magyarság
körébe. Két zsidó teológust érdemes említeni.
Lõw Lipótot, akit késõbb, mint szegedi rabbit a
hazai zsidósághosszú ideig szellemi vezetõjeként
tisztelt és BlochMóricot, ki mint Ballagi Mórt, aki
amodernmagyar protestáns vallástudománynak
lettmegalapítója és kiváló nyelvtudós volt. Azon-
ban bármily nagylelkûnek is ismerjük a magyar
nemzetet, oktalanság lett volna tõle elvárni, hogy
a haza lakosainak egy részét minden hadi, vagy
mûvelõdési érdemhíján,mindazon jogok élveze-
tében részesítse, melyet más honpolgárok csak
véres küzdelmek árán szereztekmeg. Az 1830-40-
es években élt zsidók belátták, hogy az emanci-
pációhoz kevés az érdemük. Bár a magyar nem-
zet legragyogóbb szellemei, (Eötvös József röpira-
tában, Jókai Mór pedig drámában) szólaltak fel a
zsidók egyenjogúsításamellett. Ezért a zsidók vá-
gyódtakoly alkalomután, hogybizonyítsanak. El-
következett a magyar történelemnek legragyo-
góbb éve: 1848, és a zsidók nem haboztak, hogy
vagyonukkal és vérükkel a fenyegetett haza vé-
delmére siessenek. Az elsõ honvéd zsidó ifjú volt,
de százakra és ezrekre megy azon zsidók száma,
akik mint honvédek, nemzetõrök végig küzdöt-
ték a szabadságharcot. Elõkelõbb katonai rangot
kevesen kaptak, de tisztelet a névtelenhõsüknek,
közkatonáknak. De nemcsak a dicsõ harc napjai-
ban, hanem az elnyomatás éveiben is együtt ér-
zett a hazai zsidóság az egész magyar nemzettel,
sõt a közös szenvedés forrasztotta a legerõsebb
láncot. Midõn pedig virradni kezdett a nemzet
fölött, a nemzet elismerése nemmaradt el, az or-
szággyûlés elsõ feladata lett az emancipáció, és
Eötvös bárómegérhette, hogy az eszmét,melyért
síkraszállt õ iktathatta be. Az1867.XVII. Törvény-
cikkmegteremtette amagyar zsidóságot. A zsidó-
ság részt vállalt abban a munkában, amely Ma-
gyarországpolitikai, gazdasági, kulturális átalaku-
lását eredményezte. A zsidósághálával fizetett, és
mindenütt ott volt, ahol a hazát lehetett szolgál-
ni. Nincs a magyar tudománynak, irodalomnak
mûvészetnek oly iránya, hogy zsidó nevek ne ra-
gyognának, ne fényesednének benne. Elsõsor-
ban az orvostudomány az, amely még a közép-
korból eredt örökség, de lehetne sorolni a ma-
gyar történelemMarczaliját, Acsádiját, amagyar
irodalomtörténet Bánócziját, a nyelvészet
Simonyi Zsigmondját, Kunosát vagy Balassáját.
A szétszórt zsidóság egyrészt élesztõ, erjesztõ
anyag volt azon népen belül, mely keblébe fo-
gadta, s mint ilyen élesztõ, számos nép történe-
tében magát tekintheti a haladás, a fejlõdés
számtalan jelenségeinek végokául. Magyarorszá-
gon is kettõs hivatás várt a zsidóságra. Élesztõ-
ül, erjesztõül szerepel a haladásnakmindenmoz-
galmában, mert a zsidók lehetetlen, hogy a leg-
szabadelvûbb eszmék iránti hûségben megtán-
torodjanak. Használt az örök nyugtalan lelkület,
örökké romboló, egyszersmind alkotó szellem. A
zsidóság szerteszét lakott a hazában, nemzetisé-
giek, kisebbségek felett állva hirdette a magyar
eszmét. Nemzeti hivatásának érezte a nemzetisé-
gekkel való párbeszédet. Felekezete ügyéért ag-
gódó zsidó - nemzeti sorsáért aggódó magyar -
megfért egymással. A nemzetmár évszázadokkal
ezelõtt rokonául fogadta a zsidóságot, s az eman-
cipációval testébõl való test, lelkébõl való lélek-
nek vallotta magát.

HALMOS SÁNDOR (Debrecen)
az Országos Rabbiképzõ-Zsidó Egyetem docense

Az elõadás (amelynek rövidített változatát közöljük)
elhangzott a VIII. Jakabffy napok keretében, 2006. má-
jus 13-án, Szatmárnémetiben.

Folytatás a 6. oldalról

Zsidó�magyar szellemiség

Szirányi István: Portré
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KÖZÖTTÜNK ÉLNEK
Simon Béla

Hol van a boldogság tanyája? Például a Neufelderi tó
tenyérnyi paradicsomi világában, ahol minden fûszál egye-
nesen áll, ahol virágzó leanderek és a kis faház ablakaiból
pirosló muskátlik bólogatnak, a szomszédok barátságosan
integetnek, néha beugranak egy-egy pohárka borra és ahol
a háziúr, hamisítatlanmagyar kiejtésével az 50-es, 60-as évek
slágereit énekli a csillagfényes nyári esték hûvösében.
Látogatóban vagyok Simon Béla 56-os magyarnál, aki

nyugdíjas éveit részben Bécsben, részben a Neufelden/
lajtaújfalui tónál tölti.

Budapesten születtem 1937-ben. A Kálvin tér közelé-
ben laktunk, négyen voltunk testvérek, a szüleim elváltak,
de továbbra is jó viszonyban voltak egymással. Nevelõapám
a belügyminisztérium nyomdájában dolgozott, édesanyám
mûhímzõ maszek kisiparosként a háború elõtt miseruhá-
kat, az 50-es években fõleg hatalmas zászlókat hímzett és
varrt egyedüliként az országban. Anyu foglalkozása sok-
szor átsegített minket a nehézségeken. 1945-ben az orosz
katonák ingeket varrattak vele mindenféle összelopott
anyagokból, és élelemmel, csokoládéval fizettek. Így az-
tán elég jól éltünk a legnehezebb idõkben is. A lakásunk
melletti mûhelyben néha 5�6 tanulólány is dolgozott, akik
vidékiek lévén elláttak minket ennivalóval.
A maszek kisiparos foglalkozás nem volt jó ajánlólevél

az 50-es években.
Soha semmi bajunk nem esett emiatt. Anyám foglalko-

zása annyira egyedülálló volt, nem lehetett semmilyen szö-
vetkezetbe sem beléptetni, és szükség is volt rá. Ki rajzol-
ta, hímezte, varrta volna azt a tengernyi zászlót, ami az
50-es években szükségeltetett?! Apu révén meg munkás
családnak, tehát �jó kádernek� számítottunk. Biztonság-
ban és szeretetben éltünk, anyám a lelkét is kitette értünk.
A háború utáni évek nagy divatja a tangóharmonikázás
volt. Minden vágyam teljesült, amikor karácsonyra tangó-
harmonikát kaptam. Amennyire nem szerettem tanulni,
annyira szerettem a zenét. Minden segítség nélkül megta-
nultam néhány dalt játszani rajta. A szüleim beírattak Jáhn
Antal harmonika világbajnok iskolájába. Tehetséges vol-
tam, de nem voltam falrengetõ tehetség, nem érdekelt az
elmélet, a szolfézs, a kontrapunkt. Játszani akartam, da-
lokat tanulni és a zenével szórakoztatni.
Azt mondja, nem szeretett tanulni. Mit csinált a kötele-

zõ általános iskola elvégzése után?
Elmentem inasnak. A budapesti Standard Telefongyár-

ban tanultam ki a szerszámkészítõ lakatos mesterséget.
Utána az Orion gyár javítómûhelyében dolgoztam, na-
ponta egy órát villamosoztam a munkahelyemre. Munka
után harmonikaiskola, aztán foci, lõdörgés a haverokkal
stb. Így érkezett el 1956 októbere. 19 éves voltam.
Hogyan emlékszik azokra a napokra?
Sok minden összefolyik az emlékezetemben, néha csak

felvillanó képekre emlékszem, a dátumra nem, de néhány
esemény kitörölhetetlenül az emlékezetemben maradt.
Már október elején felfigyeltem rá, hogy a belvárosi

utcákon az éjszaka sötétjében felíratok jelentek meg oro-
szul, magyarul: �ruszkik haza�. Az emberek, fõleg a fiata-
lok zúgolódtak: magyarok vagyunk, miért tûrjük az ide-
gen elnyomást, mit csinálnak itt az oroszok? Apu, akinek
bizonyos fokig bizalmi állása volt a belügyi nyomdában,
hozta a híreket. Suttogva mesélte, hogy � valami zûr van�.
Október 23-án délután a rádió bemondta, hogy nem sza-
bad tüntetni. Erre persze mindenki az utcákra özönlött,
én is a haverokkal. A Kossuth Lajos téren és a belvárosi
utcákon szinte moccanni sem lehetett, mentem, amerre
az ár sodort. Hamarosan lövések hangját hallottuk a kö-
zeli rádió épülete felõl.
Anyám nagyon féltett bennünket, este mindig otthon

kellett lennem, mégis ott voltam a Sztálin szobor ledönté-
sénél. Egy voltam a sok száz közül, aki az óriási, 8 méter
magas szobornál húzta-vonta a kötelet, és amikor nem
bírtuk megmozdítani, megérkeztek a teherautók. Valaki
pányvát vetett a szoborra és az megingott! A nép ujjongása
közepette a csizmája felett elvált és a földre zuhant. Kala-
pácsokkal, vésõkkel, kõdarabokkal próbálták szétverni.
Tudatos, elkötelezett forradalmár volt?
Nem. Én semmit sem kezdeményeztem, nem voltam

vezetõ ember, még forradalmárnak sem tekintem maga-
mat. Az eseményeknek inkább nézõje, mint résztvevõje
voltam, de éreztem, hogy igazunk van. Szabadok akartunk
lenni, mint minden nép. Apu is úgy beszélt otthon, hogy
�gyõztünk�. Anyám reszketett értünk gyerekekért és nem
engedett sehova, de amunkahelyemen kikiáltották a sztráj-
kot, így napközben ráértem. Kiváncsi voltam és engem is
elkapott a láz. Jelentkeztem egy belvárosi �õrjáró� cso-
portba, ahol felvették az adataimat. Nemzetíszínû karsza-
lagot kaptam és a feladatot, hogy figyeljek, vigyázzam a
rendet és jelentsem, ha valahol valami rendkívüli történik.
Fegyvert is kaptam, hiszen annak idején, inasként lõni is
tanítottak bennünket. Hát ezt az orosz tárcsás golyószó-
rót kipróbáltam: akkorát rúgott a vállamon, amikor elsült,
hogy azonnal megállapítottam, hogy ez nem nekem való.
Nem is lõttem vele egyszer sem.
Az események figyelése volt a feladata. Miket látott?
Emlékszem, egyik belvárosi parkban egyszer elkaptak

egy ávóst. A feldühödött emberek fához kötözték, a szá-
ját a zsebeit teletömték pénzzel, miközben azt kiabálták,
hogy pénzért elárulta a hazáját. Nem tudom mi történt
vele aztán.
Egyszer az õrjáratunk során a Mátyás pince környé-

kén, egyik 3. emeleti lakásból ránk lõttek. A társam meg-

sebesült, szörnyû érzés volt. Beugrottam egy kapu alá.
Hamarosan megjelentek a forradalmárok, a házat kipu-
colták, és a társamat vöröskeresztes teherautó vitte el.
Mindez pillanatok alatt zajlott le. Szinte hihetetlen, hogy
ilyen rövid idõ alatt milyen jól megszerveztek mindent.
Úgy tudom, hogy az október 25-én a Kilián kaszárnya

környéki harcokat is látta?
Úgy emlékszem, hogy vasárnap volt [október 25., csü-

törtök; vasárnap október 28-a volt. Szerk.]. Gyalog men-
tem át a Kálvin térrõl az Üllõi útra. Már kora reggel hal-
lottuk, hogy orosz páncélosok közelednek. A forradalmá-
rok megpróbálták az Üllõi út és a József körút sarkán fel-
tartóztatni öket. Fiatal srácok, alig 15-16 évesek, a hatal-
mas tankok alá szaladtak és benzinnel töltött égõ csóvájú
üvegeket (Molotov koktélnak hívta a nép) dobtak rájuk.
A páncélosok nem tudtak közelre lõni, csak tekergették a
fejüket. Az elsõ tank rögtön felrobbant, a menekülõ oro-
szokat a házakból lelõtték. Jöhetett a következõ. Az egyik
fiún átment egy tank, borzasztó volt. A felrobbantott orosz
páncélosok eltorlaszolták az utat, ekkormegpróbáltakmá-
sik irányból közeledni. A József körúton aztán két orosz
páncélos sorozatlövéseket adott le a házakra. Az utca pil-
lanatok alatt romokban hevert. Mi egy kapualjból lesel-
kedtünk, késõbb segítettünk összegyûjteni és teherautók-
ra rakni a halottakat. Az egyik tankba belenéztem, össze-
égett oroszok édeskés hússzaga csapott meg. Úgy emlék-
szem, hogy legalább 8 páncélost és egy sor ÁVÓ-s autót
nyírtak ki a csata során. A késõbbi napok teljesen összemo-
sódnak az emlékezetemben.
Amunkahelyén történt valami említésre méltó esemény?
Nem. Sztrájk volt. A forradalom leverése után egyszer

kivillamosoztam a munkahelyemre, de azt a választ kap-
tam, hogy munka nincs, majd értesítenek. Eközben ott-
hon keresett az ÁVÓ. Kiderült, hogy a megtalált listák
alapján tudták, hogy jelentkeztem õrjáratra. Az is lehet,
hogy valaki besúgott. Megijedtem. A haveroktól hallot-
tam, hogy már sokan disszidáltak, és Ausztriában befo-
gadják a menekülteket. A szüleimnek nem szóltam. De-
cember elején felvettem a legjobb ruhámat, nyakkendõt
kötöttem, belebújtam a télikabátomba és hajnalban elin-
dultam a Déli pályaudvar felé.
December elején már lezárták a határokat. Hogyan si-

került mégis átjutnia?
A Sopron felé induló vonat tele volt menekülni vágyók-

kal. Még jóval Sopron elõtt le is szedtek minket magyar
katonák a vonatról és teherautókkal elindultak velünk dél
felé. Egy kiskatona adta a tippet, hogy ha egy emelkedõ-
nél lelassul az autó, ugorjunk le, lövési parancsuk nincs.
Két társammal a teherautó végéhez nyomakodtunk. Az
elsõ lehetõségnél leugrottunk és begurultunk egy árokba.
Az egyik fiú eltörte a lábát. Ott kellett hagynunk. Térké-
pünk nem volt, azt sem tudtuk, hogy hol vagyunk. Egy
hétig bolyongtunk a környéken. Csak este a sötétben mer-
tünk bemenni a falvakba, kikerülve az õrjáratot. Estén-
ként mindenhol kijárási tilalom volt. Tanyákon, magányos
házakba kopogtunk be, ahol mindig mindenki önzetlenül
segített. Kaptunk enni, meghúzhattuk magunkat az istál-
lókban, enyhe éjszakákon a szénaboglyákban. Idõközben
már 12 fõre szaporodtunk. Két nagypénzes fiú is volt kö-
zöttünk. Az egyik faluban pénzért vállalta valaki, hogy éj-
jel átvisz minket a határon. A magyar határõröket kellett
lefizetni, akik elterelték az oroszok figyelmét is. Korom-
sötét éjjel lopódzkodtunk libasorban a határ felé, ha a ve-
zetõnk lehasalt, mi is. Zsiránál egy kis temetõi kápolná-
ban oroszok tanyáztak. Hallottuk, ahogy beszélgettek.
Hangtalanul kúsztunk a sírok között. Már hajnalodott,
amikor a vezetõnk megszólalt: �Uraim, rágyújthatnak.
Ausztriában vagyunk.� Locsmándon (Lutzmannsburg) a
Caritas sátraiban teát, ennivalót, csokoládét kaptunk. A
két pénzes fiút hamarosan Mercedesen vitték tovább.
Mihez kezdett Ausztriában? Tudott németül?
Egy szót sem. A traiskircheni táborba kerültem, ahon-

nan tizedmagammal osztrák grófnõ vitt el magához Alsó-
Ausztriába dolgozni. Cukorrépát raktunk halomba, a föl-
deken dolgoztunk; vendéglõben laktunk hónapokig. A ven-
déglõs megszeretett, sokat segítettem neki. Maradhattam
volna nála vagy kivándorolhattam volna Amerikába, én
mégis inkább Bécset választottam.MindenképpenMagyar-
ország közelében akartam maradni. Az ottakringi tábor-
ban találtam szállást és egy közeli bútorgyárban munkát.
Beiratkoztam a Katolikus Munkások Egyesületébe, amit
magyar származású káplán, Széles József vezetett. A fia-
tal szocialisták egyesületében pedig súlyt emeltem. Csupa
segítõkész osztrákkal találkoztam. A mai napig minden
barátom osztrák. Az életem lassan egyenesbe jött. 26 évig
dolgoztam egyik bécsi gyárban sofõrként, szerszámkészí-
tõként. Megnõsültem, van egy fiam és két szép unokám.
Mikor kezdett el zenélni megint?
A 60-as években meglátogathatott az édesanyám, aki

kicsempészte a tangóharmonikámat. Micsoda öröm volt!
Elõször csak otthon vagy baráti körben muzsikáltam, az-
tán egyre több helyre hívtak. Vettem keyboardot, azon ját-
szom esküvõkön, születésnapokon, partikon. Majd minden
hétvégém foglalt. A mûsorom fõleg slágerekbõl áll, otthon
kazettákról tanulom be az újabbakat. Most jelent meg az
elsõ CD-m is, Wunderbar, dass es dich gibt címmel. Ked-
venc számaimat énekelem rajta, kettõt magyar nyelven.

Hazafelé az autóban a kapott CD ismerõs slágereit hall-
gatom dúdolgatva: � Kócos kis cigánylány nevess rám...�.

FERENCZY KLÁRA

Az általam képviselt Civil Mozgalom, 2005.
õszén jött létre, s azon pártoktól független fiatal
magyar értelmiségieket, egyetemistákat tömöríti,
akik a már régóta meglévõ problémákat új mód-
szerekkel kívánják megoldani.

Délvidéken az egyik legnagyobb probléma pil-
lanatnyilag megítélésem szerint a demokratikus
berendezkedés hiánya. A legutóbbi, 2004-es vá-
lasztásokon ugyanis a délvidéki magyar válasz-
tóknak csak kb. 40 %-a ment el szavazni, s bár
erre pontos adatok nincsenek, közülük is csak
nagyjából 2/3-a adta le voksát magyar pártra.
Ennek alapján megállapítható, hogy a délvidéki
magyar pártok jelenleg az ottani magyarságnak
legfeljebb 1/3-át tudják megszólítani, illetve akti-
vitásra késztetni.

Felvetõdik bennem a kérdés, hogy beszélhe-
tünk-e egyáltalán délvidéki magyar közösségrõl,
vagy ez valójában csak virtuális közösség, s csak
a szónoklatokban, a szavak szintjén létezik, de a
valóságban, a tettek mezején nem?Az elmúlt tíz
évben nem volt egyáltalán olyan kérdés sem,
amelyben a délvidéki magyar pártok közösen lép-
tek volna fel. Aközösségi létnek azonban vannak
minimális követelményei.

Bár Délvidéken jelenleg négy magyar párt mû-
ködik, valójában csak kettõt (a VMSZ-t és a
VMDP-t) tekinthetjük markáns szereplõnek. A
kettejük szembenállása miatt politikai dualizmus
uralkodik, vég nélküli �játék�, amely szinte önma-
gát generáló és fenntartó rendszer.

A két pártot vizsgálva megállapítható, hogy a
tényleges politikai hatalommal rendelkezõ Vajda-
sági Magyar Szövetség a konszenzuális-modell
elkötelezettje, vagyis tevékenységében elsõsor-
ban a szerb érdekeket veszi figyelembe, s csak
másodsorban hajlandó a szerb érdekek által meg-
szabott keretek között magyar érdekek felválla-
lására. Valójában �alibi-politizálást� folytat, s szá-
mára hatalma megtartása mérvadó. Innen a tak-
tikázás, a látványos megnyilatkozások a szavak-
nak a szintjén.Amagyar kormány alapjában véve
elfogadja a fennálló helyzetet, s a legerõsebb
magyar párttól nem kér számon semmit sem.

A Vajdasági Magyar Demokrata Párt önmeg-
határozása szerint is programpárt, s ebbõl követ-
kezõen elsõsorban elvi politizálást folytat, s távol
állnak tõle a pragmatikus megoldások. Viszont a
választók akaratából tényleges befolyással és
hatalommal nem rendelkezik (emiatt valójában
csak látszólagos a politikai dualizmus), s prog-
ramjának megvalósítását is elsõsorban kívülrõl,
a magyar kormánytól várja.

Mint fentebb már kitértem rá, nem is tudunk
addig igazán közösségrõl beszélni, míg a gya-
korlatban nem létezik egy fajta közös �nemzeti
minimum�, amelyben a magyar pártok fenntartás
nélkül egyetértenek, s hajlandóak közösen is fel-
lépni a cél érdekében. A VMSZ-t gúzsba köti az
általa prioritásként felvállalt konszenzuális-modell,
míg a VMDP program-párt lévén, nagyon kevés-
sé hajlik a kompromisszumos megoldásokra. Így
évek óta tart az állandó kötélhúzás, amelynek
sajnos napjainkban sem látjuk a végét.

A Délvidéken pillanatnyilagmegfigyelhetõ prob-
lémák strukturális természetûek, az ott kialakult
�rendszer� következményei.

A legsúlyosabb probléma a politikai szféra ab-
szolút uralma a többi szféra felett. Apolitikai szfé-
ra mellett valamely közösség esetében beszél-
hetünk civil szféráról, a gazdaság szférájáról, a
média szférájáról stb. Minden szférának megvan
a specifikus vezérelve, amely valójában mûköd-
teti azt. Így politikai vonatkozásban ez a hatalom
megszerzése, illetve megtartása, a civil szféra
esetében a közösség szervezése, a gazdasági-
ban a gazdasági hatékonyság biztosítása, a mé-
diában a tájékoztatás, a hírérték, stb.

Délvidéken a politikai szféra átfedi a többi szfé-
rát, s megszüntetve azok autonómiáját elnyomja
vezérelveiket, s a sajátját, a hatalommegtartásá-
nak elvét tette mindenhol uralkodóvá. Ezzel sú-
lyosan deformálta a délvidéki magyar közössé-
get, s aláásta annak természetes dinamikáját, fej-
lõdését. Ennek eredménye lett többek között az,
hogy a délvidéki magyarság 60%-a passzivitásba
vonult, s egyre nagyobb része (most nagyjából a
10 %-a) inkább szerb orientációt választott.

A politikai szféra vezényletével (s itt a legerõ-
sebb magyar pártot, a Vajdasági Magyar Szövet-
séget terheli a felelõsség) olyan rendszer alakult
ki, amely a fenti folyamatnak manifesztálódott
változata, s amely meggátolja a közösség egész-
séges fejlõdését.

Olyan hierarchikus rendszer ez, melynek csú-
csán a párt vezetõsége áll, s az egész rendszert
egyetlen elv hatja át: a megszerzett hatalommeg-
tartása. A rendszer magában foglalja a civil szfé-
ra, a gazdasági, a média, az egyház egyes ré-
szeit; bár különbözõ mértékben, de nagyon ke-
vés szervezet létezik tényleges autonómiával a
rendszeren kívül.

Az önmagát generáló rendszer nem megújító,
hiszen a hatalom megõrzése statikus dolog, s
ezért a rendszer ódzkodik mindenfajta újítástól,
hiszen fél minden bizonytalansági tényezõtõl.

A rendszer egyes szintjei között nagyon ma-
gas a személyi átfedések aránya, s ez egyfajta
�közéleti skizofréniához� vezet: ugyanazon sze-
mély egyszerre a legkülönbözõbb, sokszor egy-
mással nem összeférhetõ, egymásnak ellentmon-
dó szerepet tölt be. Itt felhozhatnánk a délvidéki
magyar közösség számbeli kicsinységét, az ér-
telmiség szûk rétegét, de ennek ellentmond a fia-
tal, több-diplomás értelmiség negligálása. Egy-
szerûen arról van szó, hogy a rendszer statikus-
sága könnyebben fenntartható kis létszámú sze-
replõvel, másrészt gazdasági oka is van, hiszen
a forrásszegény közegben a rendszer szereplõi
pozícióikból adódóan több helyrõl tudnak forrá-
sokhoz jutni. Harmadrészt alapvetõ emberi tulaj-
donság a sikeresség iránti igény, s a délvidéki ma-
gyarság számára az elmúlt 16 évben igencsak
leszûkült a mozgástér, ezért mindenki küzd azért
a kis terepért, ahol legalább látszólagos sikerél-
ményt tud elérni. S ehhez természetesen foggal-
körömmel ragaszkodik.

A rendszerben a legfontosabb emberi érték a
párthûség, a párt elvárásainak való megfelelés.
A rendszerbe csak az a személy kerülhet be, s
ezzel élvezheti a rendszer nyújtotta elõnyöket
(munkahely, pozíció, anyagi juttatások, presztízs),
aki elfogadja a rendszer legfontosabb mozgató-
rugóját, a párt hatalma megtartásának vezérelv-
ét.Aszakértelem nemelsõrendû követelmény, sõt
félnek a szakértelemtõl, hiszen a rendszert alko-
tó elit jelentõs része alul-iskolázott, s ezért pozí-
cióját féltve fékezi a szakértelemmel rendelkezõk
befogadasát.

A rendszer folyamatosan elfojtja a felbukkanó
más típusú megközelítéseket, megoldásokat, s a
kisebbség homogenizációjára törekszik. Hiszen
a pluralizmus, mint európai érték számára bizony-
talansági tényezõ, ezért idõben kíván elfojtani
minden olyan kezdeményezést, amely esetleg a
késõbbiekben közösséget szervezõ erõvé válva
veszélyeztetné a párt hatalmát.

Legfontosabb támasza a média, amely a tö-
meg felé folyamatosan közvetíti a rendszer üze-
netét, egyúttal pedig a pluralizmus, a többszóla-
múság valódi kialakulásának megakadályozásá-
ra törekszik.

Végül, s ez már nem a rendszerbõl követke-
zik, de a Délvidéken megfigyelhetõ egyfajta �ki-
sebbségi dzsentrizmus�, vagyis képmutató nem-
zetieskedés, a nagy szónoklatok, a nagy ünnep-
lések, a sírva vigad a magyar hozzáállás, s köz-
ben pedig a valós ténykedés a háttérbe szorul.

A rendszeren azonban megjelentek a repedé-
sek. A legnagyobb a magyar szavazók egyre na-
gyobb részérõl megnyilvánuló passzivitás, más-
részt az autonóm civil szféra megerõsödése
(egyes településeinken a helyi közösségek szint-
jén a magyar civil szféra már maga mögé utasí-
totta a pártokat). Harmadrészt a vállalkozó ré-
teg, mely érzékelve a politikai szféra érdekte-
lenségét egyre inkább a saját útját keresi, s csak
a maga érdekében használja fel idõnként a pár-
tok nyújtotta lehetõséget. Negyedrészt pedig az
egyház masszívan áll a maga lehetõségeivel a
háttérben (az egyik legnagyobb szervezeti háló,
infrastruktúra, közösségszervezési erõ).

A megoldás az egyes szférák teljes autonómi-
ájának a megteremtése lenne, s ezzel a politikai
szférát a saját területére kellene visszaszorítani.
Tehát ezen belül meg kell teremtenünk az auto-
nóm civil szférát is, amely ellenõrzõ szerepet töl-
tene be a politikai szféra irányába, alulról jövõ kez-
deményezéseket csatornázna be, s egyúttal újra
aktivizálná a lakosságot a magyar ügyek mellett.

Ezzel párhuzamosan a rendszer is széthulla-
na, s a hierarchikus szervezõdés helyett a mellé-
rendeltségi viszonyt lehetnemegteremteni a szfé-
rák között, illetve a hálózat elvét kellene uralko-
dóvá tenni.

Meg kellene becsülni a szakértelmet, az õtmeg-
illetõ legfontosabb tényezõként kellene kezelni, s
ezzel a tudás társadalmát kellene megteremteni
a Délvidéken is.

A héttérbe szorított fiatalságot, az új nemzedé-
ket kell helyzetbe hozni, amely rendelkezik azzal
a naprakész tudással, és ezáltal hathatósan rea-
gálni tud a modern kihívásokra, organikusan tud-
ja megújítani a délvidéki magyar közösséget.

Nem utolsósorban nagyon fontos a kisebbségi
pluralizmus megteremtése, a szellemi pezsgés
elõsegítése, amelynek segítségével új élettel tel-
ne meg a délvidéki magyarság.

ZSOLDOS FERENC

* Beszámoló a Sólyom László magyar köztársasági
elnök által egybehívott �Határon túli magyarság a 21.
században� c. tanácskozáson. 2006. május 4. Szer-
kesztett változat

DÉLVIDÉKI PILLANATFELVÉTEL*
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Aranymetszés és sorismétlés Bartók Béla
A kilenc csodaszarvas költeményében

Két vadászkolinda-változatból, melyet 1914
áprilisában a Maros-Torda vármegyei Idecs-
patakon és Felsõorosziban gyûjtött, Bartók
Béla román nyelvû õslibrettót szerkesztett. Ezt
tovább alakítva, készítette el 1930-banCantata
profana címû, a szarvassá változott fiak témá-
ját kibontó zenekari-vokális mûvének román
librettóját, valamint annak összefoglaló résszel
kiegészítettmagyar változatát is (László Ferenc
1980: 214, 221, 231, 240, 251), mely utóbbit a
zenemûBartóktól származó alcíme nyomán ta-
lán nem egészen önkényes eljárásA kilenc cso-
daszarvas címen emlegetni. Az önálló költe-
ménynek tekinthetõ, százhuszonkét sor terje-
delmû magyar szövegben sajátosan fonódnak
össze a balladával mûfajilag rokon kolinda epi-
kai, drámai és lírai jellemzõi. Ezeket a jellem-
zõket a költemény aranymetszéses és sorismét-
lés felépítésében érhetjük tetten.A százhuszon-
két soros költemény-egész egy hosszabb, kilenc-
venkilenc soros epikai részbõl és egy rövidebb,
huszonhárom soros, lírai színezetû összefogla-
ló részbõl áll. Ezt a két részt három szó szerint
ismétlõdõ és tizenkét variációs visszatérõ kere-
tezõ sor kapcsolja össze. A keretbe foglalt két
rész külön-külön és együttesen is aranymetszé-
ses, ami � ha a Cantata profana Lendvai Ernõ
vizsgálta aranymetszéses zenei szerkezetére
gondolunk- aligha lehet véletlen (LendvaiErnõ
1964: 225�266). A kilencvenkilenc soros rész-
nek az elsõ- és másodrendû aranymetszései a
vissza nem fordítható átváltozás történetének
epikai csomópontjai.
A 15�16 sorban:

És vadra vadászott
Kilenc szép szál fiú�

A 23�24. sorban:
Addig nyomozgattak,
Utat tévesztettek�

A 38�39. sorban:
(El is jutott) szarvasokhoz.
Féltérdre ereszkedett�

A 61�62. sorban:
Kedves gyermekeim,
Gyertek, gyertek haza�

A 76�77. sorban:
A fáklyák már égnek,
Az asztal is készen�

Végül a 84�85. sorban:
Te csak eredj haza
A mi édes jó anyánkhoz!

A százhuszonkét soros költemény-egész
aranymetszései, amelyek amagukmeghatároz-
ta szimmetriatengely két oldalán helyezkednek
el, a volt és a van között feszülõ ellentét drá-
maiságának csomópontjai.
A szimmetriatengely szintjén, a 61�62. sor-

ban csendülnek fel a fiai nyomába eredt apa
hazahívó szavai:

Kedves gyermekeim,
Gyertek haza�

Ezt megelõzõen, a negatív aranymetszés
szintjén, a 46�47. sorban szembesül az átválto-
zott fiaikat fel nem ismerõ, fegyverét célzásra
emelõ apa a legnagyobbik szarvas fenyegetõ
szavaival:

Mert téged mi tûzünk
A szarvunk hegyére�

A szimmetriatengely másik oldalán, a pozitív
aranymetszés szintjén, a 76�77. sorban a hazahí-
vó szavak az otthon csábító képeivel társulnak:

A fáklyák már égnek,
Az asztal is készen�

Nyilvánvaló azonban, hogy a fenyegetés és
az otthon csábítása között a távolság áthidal-
hatatlan.A kilencvenkilenc soros rész és a száz-
huszonkét soros költemény-egész epikai és drá-
mai csomópontjai részben egybeesnek. Ez az
egybeesés a szó szerinti sorismétlésekre irányít-
ja a figyelmet:

A fáklyák már égnek,
Az asztal is készen,
A serlegek töltve�

A szó szerinti sorismétlések utáni variációs
sorismétlésekre is szükségképpen figyelve, a
költemény huszonhárom soros zárlatának az
elõzõ vallomásos sorokat is hitelesítõ, vissza-
fogott líraiságát lehetetlen nem érzékelnünk:

A karcsú testük
Gunyában nem járhat,
Csak járhat az lombok közt;
A lábuk nem lép
Tûzhely hamujába,
Csak a puha avarba;
A szájuk többé
Nem iszik pohárból,
Csak tiszta forrásból.

Az önmagában véve is aranymetszéses zár-
lat, negatív aranymetszésének a szintjén, a 9-
10. (vagyis a 108�109.) sorban balladai tömör-
séggel foglalja össze a mû témáját:

Vadászgattak, addig:
Szarvassá változtak�

Megjegyezném, hogy A kilenc csodaszarvas
bármennyire nyilvánvalóan aranymetszéses-
sorismétléses szerkezetû is, észrevételeimet
László Zsigmond a vers és ének prozódiájá-
ról, Lendvai Ernõ a Bartók-mûvek dramatur-
giájáról, Tallián Tibor a Cantata profáná-ról
szóló könyvének, valamint László Ferenc a
Cantata profana keletkezéstörténetérõl kö-
zölt tanulmányának ismerete nélkül aligha fo-
galmazhattam volna meg. Elégtételt jelent
számomra, hogy László Zsigmond a Cantata
profana érzelmi-zenei csúcspontjait éppen a
Mert téged mi tûzûnk/ A szarvunk hegyére, il-
letve A fáklyák már égnek,/. Az asztal is készen
sorok vonzatában ismeri fel (László Zsigmond
1961: 257-258), mint ahogy elégtétel az is,
hogy Tallián Tibor A fáklyák már égnek szim-
bolikáját a serleg �varázsitalának� és a forrás
�ellenmérgének� az összefüggésben értelme-
zi (Tallián Tibor 1983: 224-225).

Jegyzet:
Az idézett verssorok forrása: Bartók Béla:

Cantata profana. A kilenc csodaszravas. Zene-
mûkiadó, Budapest, 1974.
Irodalom:
László Ferenc 1980. A Cantata profana ke-

letkezéstörténetéhez. In: Uõ: Bartók Béla. Ta-
nulmányok és tanúságok. KriterionKönyvkiadó,
Bukarest. 213�254.
László Zsigmmond 1961. Ritmus és dallam.

A magyar vers és ének prozódiájára. Zenemûki-
adó, Budapest.
Lendvai Ernõ 1964. Bartók dramaturgiája.

Színpadi mûvek és a Cantata profana. Zenemû-
kiadó, Budapest.
Tallián Tibor 1983. Cantata profana-az átme-

net mítosza. Magvetõ Kiadó, Budapest. (Gyor-
suló idõ)

�Hangzavart? � Azt! Ha nekik az, / ami nekünk
vigasz!� (Illyés Gyula:Bartók)
Avilághírû zongoramûvész, zeneszerzõ és zenetu-

dós, a modern zene egyik vezéralakja 125 évvel ez-
elõtt, 1881. március 25-én született Nagyszent-
miklóson (Torontál vármegyében, mely Trianon óta
Romániához tartozik). A budapesti Zeneakadémián
zongorából Thomán István tanítványa volt, s így
nagymúltú tradícióba kapcsolódott be, hiszen
Thomán Lisztnek, Liszt Czernynek, CzernymegBee-
thovennek volt növendéke. Zeneszerzést Koessler
Jánosnál végzett. Tanulmányai befejeztévelmaga is
tanított a Zeneakadémián 1907 és 1934 között zon-
gorát.
Magasztos eszmék hatották át és vezérelték pályá-

ja során. �Én részemrõl egész életembenminden té-
ren, mindenkor és minden módon egy célt fogok
szolgálni: a magyar nemzet és a magyar haza ja-
vát.� � írta édesanyjának.
Elsõ mûveire a német késõ romantika (Brahms és

R. Strauss), valamint a magyar nemzeti romantika
(Liszt,Mosonyi, Erkel)mûvészete hatott (pl.Kossuth
szimfónia).Munkatársával és barátjával, KodályZol-
tánnal együtt tehernek érezte, hogymennyire rátele-
pedett az akkori magyar zenei életre a német zene-
kultúra; s a tömegízlést kiszolgáló dilettáns magyar-
nóta-kultuszt sem tudta elfogadni. Kodály példájára
és buzdítására 1906-ban kezdte meg népdalgyûjtõ
munkáját. �Életem legboldogabbnapjaiazokvoltak,
melyeket falvakban, parasztok között töltöttem��-
írta. Elõször magyar népzenét gyûjtött, késõbb az
összehasonlítás, a kutatás kiterjesztése végett a ro-
mán, szlovák, török és arab népzenével ismerkedett
meg. A magyar parasztzene átitatta kompozícióit.
Egyes mûveiben a változtatás nélküli dallamot kísé-
rettel látta el (pl. Magyar népdalok; 15 magyar pa-
rasztdal); másutt hasonlókat írt vagy az anyagmotí-
vumait használta föl (pl.Magyarképek); vagy annak
szellemében teljesen újat teremtett (pl.kórusmûvei-
tõl a Hegedûversenyen át a Divertimentoig). De
megihlette a szlovák dalanyag, (pl. aGyermekeknek
II. kötete, aNégy szlovák népdal, a Falun); s román
hatásra is keletkezett több mûve (pl. a Román népi
táncok, vagy a Cantata profana).
Szakítva a romantikus hagyományokkal, �új idõk-

nek új dalaival� jelentkezett, átlépett a megszokott
dúr és moll világ keretein, megújítva ritmus-, dal-
lam-, harmónia- és hangszínvilágát. A népzene lel-
kületébõl merített tapasztalatait ötvözte a mûzené-
bõl örökölt hagyományokkal: Bach polifóniájával és
ellenpontjával, Beethoven motivikus munkájával,
Debussy hangszíntechnikájával, s a klasszikusok for-
mavilágával (szonáta, versenymû) � megteremtve
vele saját, a természet aranymetszés-törvényén ala-
puló erõteljes, ragyogó mûvészi stílusát. Allegro
barbaro (1911.) mûvében szokatlan kontrasztokat
használt, a zongorát ütõhangszerként kezelte. A
kékszakállú herceg vára c. mélylélektani, exp-
resszív operájának kulcsát Ady A vár fehér asszo-
nyábanmegelõlegezi: �A lelkemódon, babonás vár,

Bartók Bélára emlékezünk
mohos, gõgös és elhagyott�. Az opera �melynek szi-
lárd bázisa a magyar népzene � Bartók mûvészeté-
nek valóságos értelmezõ szótára lehetne . �Minden-
nél fontosabb, hogy a zeneszerzõ a népzene lelkét
ragadja meg, hogy az beleszívódjék termésébe és
áthassa teljes létét és szemléletét. A zeneszerzõ szá-
mára ugyanolyan természetessé kell válnia a
maga zenei nyelvének,mint amilyen az anyanyel-
ve� � írta. Stílusa az egyetemes zenei nyelvezetet is
átalakította. Gyakorta érték támadások,melyek fel-
zaklatták és bántották, de nem térítették le útjáról.
Zeneszerzõi kiválóságának elismerése a Fából fara-
gott királyfi, a Csodálatos mandarin c. táncjátéká-
nak bemutatójával kezdõdött. 1920 után Európa-
szerte hangversenyezett, elsõsorban saját szerzemé-
nyei elõadásával keltett nagy feltûnést. Megbecsült,
elismert, ünnepelt zongoramûvész és zeneszerzõ
lett. Élete során Franciaország, Svájc, Olaszország,
Ausztria, Németország, Hollandia, Belgium, Anglia,
Spanyolország és Portugália után eljutott az Egye-
sült Államokba és a Szovjetunióba is. 1923-ban
Táncszvitje ragyogó sikert aratott. Az ifjúság zenei
nevelése érdekében a 30-as években a pedagógiai
fokozatosság elvét szem elõtt tartva a Tíz könnyû
zongoradarab és a Gyermekeknek után 44 duót
komponált hegedûre, majdMikrokozmosz címmel
zongoradarabok sorozatát írta,melyek újfajta hang-
zásvilágba vezetnek (bitonalitás, kvartakkordok,
disszonanciák, kombinált ritmusok, stb.). � A Zene
húros-, ütõhangszerekre és cselesztára (1936)
komponált mûve mérföldkõ a XX. századi zene tör-
ténetében, s központi helyet foglal el Bartók élet-
mûvében is. Ünnepi harmóniában olvad össze ben-
ne az architektonikus forma, a hangzási képzelet és
a költõi kifejezésmód. A Divertimentoban az emel-
kedettség, az átszellemültség a játékos vidámsággal
párosul. Szuggesztív, szigorú szerkesztésû vonósné-
gyesei a hídforma remekei.

Határozottan elhatárolódott a túlzott érzelmes-
ségtõl, a szenvelgõ szentimentalizmustól. Ennek
azonban nemmond ellent, hogy drámai, sõt roman-
tikus egyéniség volt, mintminden nagymûvész, aki-
ben az értelmi készség a hõsiesség iránti vonzalom-
mal párosul. Bizonyítékul szolgálnak családtagjai-
hoz szóló levelei; mûveinek kézirataiban lendületes
írásmódja, crescendo jeleinek vaskosan húzott, szé-
les villája, melyet a nyomtatott kották nem tudnak
visszaadni; s nemutolsósorban a fennmaradt archív
felvételei, melyeken zongoristaként a XIX. század
kifejezõeszközeinek teljes tárházát alkalmazta. Zon-
gorajátéka félremagyarázhatatlan bizonyítéka an-
nak, hogy a tárgyilagos kottaolvasás és a virtuozi-
tás mit sem ér, ha nincs mögötte igazi egyéniség,
elõadómûvészi bátorság és képzelõerõ. Mûveinek
elõadásánál is a hangszínek, játéktechnikák és ár-
nyalatok nagy, differenciált skálájára, ihletett meg-
közelítésére számított.

Magyarságamegvallása mellett hirdette a népek
testvérré válásának eszméjét. A fasizmus elõl 1940-
ben feleségével, Pásztory Dittával kivándorolt Ame-

rikába. Nyomasztó megélhetési gondokkal küszkö-
dött, egészségemegromlott, s hazája sorsa is aggoda-
lommal töltötte el. Amerikában írta öttételes Con-
certoját. III. zongoraversenyének utolsó ütemeit, s
a Brácsaversenyt már nem tudta befejezni. (E mû-
vekBartók vázlatai alapján Serly Tibor befejezésével
láttak napvilágot.) 1945-ben haltmegNewYorkban.
�Pedig én is szeretnék hazamenni, de végleg� � írta
halála elõtt két hónappal. Életében a hazatérés nem
adatott meg. Hamvait 1988-ban szállították Buda-
pestre.
Zenéjének igazát,mélységét, erõt adó voltát Illyés

Gyula gyógyítómunkaként jellemzi: �Dolgozz jó or-
vos, ki nem andalítasz;/ ki muzsikád ujjaival/ ta-
pintva lelkünk, mind oda tapintasz,/ ahol a baj/ s
beh különös, beh üdvös írt adsz / azzal, hogy a jaj
/ siralmát, ami fakadna belõlünk, / de nem fakad-
hat, mi helyettünk / � kik szív-némaságra szület-
tünk � / kizenged ideged húrjaival!�

RADICS ÉVA

Bécsben, 2006. június 12-én, nyolcvanhárom éves
korában elhunyt Ligeti György zeneszerzõ, a kor-
társ zene nyelvének egyik megújítója.
Erdélyben, Dicsõszentmártonban (ma: Tirnaveni,

Románia) született 1923. május 28-án. Érettségi
után a kolozsvári konzervatóriumban, majd a hábo-
rút követõen a budapesti Liszt Ferenc Zenemûvé-
szeti Fõiskolán zeneszerzést tanult Farkas Ferenc-
nél és Veress Sándornál. A diploma megszerzése
után népzenei kutatómunkát végzett Erdélyben,
majd 1950-1956 között a Zenemûvészeti Fõiskola
zeneelmélet tanára lett. 1956 decemberében, a for-
radalom leverése után nyugatra menekült.
1957-1969-ig Bécsben élt, s nyaranként a

darmstadti új zenei kurzusokon tanított. A kölni rá-
dió elektronikus zenei stúdiójának munkatársa volt
1957�58-ban, Karlheinz Stockhausennel és Pierre
Boulezzel is dolgozott. 1961-tõl a Stockholmi Zene-
mûvészeti Fõiskola vendégtanára volt, 1969 és 73
közt Berlinben alkotott. 1972-ben composer�s
residence a kaliforniai Stanford egyetemen. A ham-
burgi Zenemûvészeti Fõiskolán 1973 és 1989 kö-
zött zeneszerzést tanított. Az utóbbi években Bécs-
ben és Hamburgban élt.
Az elektronikus zenével már az ötvenes évektõl

kezdve foglalkozott. E téren szerzett tapasztalatai a
nagyzenekarra írt Artikulation (1958), és az
Atmosph�res (1961) c. mûvében teljesedtek ki. Mun-
kássága a zenei életben elismertté vált. Újszerû
hangzásképeket használt föl a kitalált nyelven írt
Aventures és Nouvelles Avantures címû mimodrá-
májában.
Szakított a zenei hagyományokkal, több mûvé-

ben hiába keressük a megszokott értelemben vett
dallamot, ritmust, metrumot, vagy harmóniát.Az ala-

kítható hangmassza mozgatására összpontosított,
melynek magassága, ereje és hangszíne egysége-
sen, vagy eltérõmódon bõvül vagy szûkül, ritkul vagy
sûrûsödik, vagy éppen egyensúlyban van. E szer-
kesztésmódot mikropolifóniának nevezte. Zenei el-
vének eredetét gyermekkori élményével világította
meg: egy falusi búcsúban egyszerre hallotta három
zenekar egymással összeötvözõdõ zenéjét.
Bosch festménye nyomán írta egyetlen, egyszer-

re tragikus és komikus operáját, a Le Grand
Macabre-t (1978). A világ több jelentõs operaházá-
ban játszották. � Az avantgarde, a minimalizmus és
az egzotikus ütõsök mellett a magyar zene is hatott
mûveire, példa erre a Passacaglia Ungherese
(1978). � Az 1980-as és 1990-es években írt darab-
jainak alapja a bonyolult poliritmika, ilyen például a
zongorára készült Etûdök, a Zongora-, és a Hege-
dûverseny, valamint a Brácsa szólószonáta.
Munkásságát számos jelentõs, nemzetközi kitün-

tetéssel ismerték el.
Az avantgard képviselõjeként ünnepelt Ligeti ze-

néje egyetlen stílusba sem sorolható be. �Nem al-
kalmazkodom semmihez, még az avantgardhoz
sem� � mondta.
Nevét a kommunista érában Magyarországon rit-

kán emlegették. A zenészek körében azonban kéz-
rõl kézre járt A klasszikus harmóniarend címû köny-
ve, mely bõséges kottapélda-anyaggal vezet be az
összhangzattan tudományába. Felejthetetlen él-
mény a 70-es évek elején elhangzott Lux aeternája,
melyet Párkai István vezényelt a budapesti Zene-
akadémián.
Az ausztriai magyarok is fájdalommal búcsúznak

a színes palettájú és igen mûvelt zeneszerzõtõl.
R. É.

In memoriam Ligeti György

Szirányi István: Hommage Bartók
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MI - HOL - MIKOR?
Kulturális kaleidoszkópSzülõföldön

1946. június 23-án született parasztszülõk gyerme-
keként a felvidéki Naszvadon. Alapiskoláit a kingyes-
pusztai egyosztályos alapiskola elsõ öt osztálya után
(1952-1957) a naszvadi polgári iskola elvégzése kö-
vette 1960-ban. Az elsõ osztálytól a 8. osztályig kitû-
nõ tanuló. Gyermekkori fejlõdését a vallásos családi
otthon mellett a Kingyespusztára számûzött Feszty-
családhoz fûzõdõ szoros kapcsolata, nemkevésbé dr.
Vida Tivadar r.k. lelkész és mûfordító hittanórai be-
folyásolták.
Pályaválasztása egybeesett amezõgazdaság erõsza-

kos kollektivizálásával valamint az erõltetett iparosí-
tással, így � mint egész generációja � ipari tanintéze-
tekben talált elhelyezést. 1960-64 között elvégezte a
jónevûkomáromigépipari technikumotmûszaki érett-
ségivel. 1964-66 között katonai szolgálatot teljesített
a csehszlovák hadseregben. Leszerelése után a komá-
romi hajógyárbanhelyezkedett elmintmûszaki ellen-
õr, párhuzamosan pedig levelezõ hallgatóként beirat-
kozott a pozsonyi közgazdasági egyetemre. Az 1968-
as prágai tavasz eseményeiben, smár az aztmegelõzõ
1967-es �erjedési folyamat�-ban aktívan közremûkö-
dött mint a megújult ifjúsági szövetség országos vi-
szonylatban legfiatalabb járási titkára. A Duray Mik-
lós és Varga Sándor nevével fémjelzett Magyar Ifjúsá-
gi Klub-mozgalom egyik legaktívabb szervezõjeként
több magyar ifjúsági klubot alapított a komáromi já-
rásban. A demokratizációs folyamatban nagygyûlése-
ket szervezett, aminek következménye lett 1969-es
emigrálása Svájcba.
Az emigrációban
Svájcban, Zürichben telepedett le. 1975-bengépész-

mérnöki, 1882-ben üzemmérnöki oklevelet szerezett.
1983-tól szellõzõ és légkondicionáló cég társtulajdo-
nosaként, 1992-tõl pedig önálló vállalkozóként keres-
te kenyerét. 1973-tól 1996-ig tartó, Szakállos Mártá-
val kötött házasságából két gyermekük született: At-
tila 1975-ben, Emese Noémi 1982-ben. 1992-tõl sváj-
ci�magyar kettõs állampolgár. Az élet kiszámíthatat-
lan örömeként Katharina élettársával kötött kapcso-
latából megszületett Szilvia Kinga Beatrix nevû har-
madik gyermeke.
Közéleti tevékenysége
Svájci emigrációja során az 1956-os magyar emig-

rációs szervezetekbe történt bekapcsolódása mellett
további szervezetek alapításával igyekezett emelni a
nyugati magyar emigráció pluralista értelemben vett
közösségi életének, kuturális és politikai tevékenysé-
gének hatékonyságát.

A 60 éves B. Szabó Péter méltatása
1970-ben megalapította a Zürichi Magyar Ifjúsági

Klubot, melynek keretében létrehozta és szerkesztet-
te a Jövõnk c. folyóiratot. Kezdeményezésére a svéd-
országi Szöllõsi Antallal létrehoztákazEurópai Szabad
Magyar Ifjúsági Szövetséget. 1976-ban, az 1956-os for-
radalom20. évfordulójáraBozsóki Jánossal ésMagyari
Sándorral megalakította a Svájci Magyar Irodalmi és
Képzõmûvészeti Kört - SMIKK, melynek 16 évig fõtit-
kára volt, jelenleg ügyvezetõ elnöke. A SMIKK által 10
évenát kiadott Értesítõt szerkesztette. SMIKK-Versand
néven megszervezte a kör könyvkiadói és könyvter-
jesztõi tevékenységét. Ezáltal a 80-as években rendkí-
vül fontos kapocs-és multiplikátor feladatot töltött be
a magyarországi szamizdat és a nyugati tiltott iroda-
lom megismertetése és terjesztése terén. Az évek fo-
lyamánmintegy 30 könyv és egyéb kiadvány, elsõsor-
ban a Saáry Évával szervezett Luganoi Tanulmányi
Napok elõadásait tartalmazó tanulmánykötet jelent
meg a SMIKK kiadásában. A Luganói Tanulmányi Na-
pokmegrendezéséhez, a SMIKKkiadványokmegjelen-
tetéséhez és terjesztéséhez B. Szabó Péter nyújtotta a
szükséges anyagi fedezetet és infrastruktúrát.
1988-ban a Ceasescu-féle falurombolási kísérlet el-

leni tiltakozások, valamint a közép-európai rendezet-
len kisebbségi viszonyokról érkezõ hírek alapján a
jobb tájékoztatás koordinálására kezdeményezte és
létrehozta a Kisebbségvédelmi Társaságot � KVT Zü-
rich székhellyel, melynek fõtitkári tisztét töltötte be.
1991-tõl egyik alapítója volt a Közép-európai Népcso-
portok Fóruma � KENF elnevezésû, ezúttal már nem-
zetközi hatékonyságú szervezetnek (Bécs székhellyel),
melynek szintén fõtitkára lett. Több nemzetközi sajtó-
tájékoztató és konferencia kezdeményezõjeként és
társszervezõjeként szerepeltGenfben, Bécsben ill. Bu-
dapesten. A késõbb létrehozott MÁÉRT-nak � vélhetõ-
en aKENF szolgáltak alapul. Amagyar�magyar párbe-
szédet és az ebbõl kialakítható paradigmák fontossá-
gát élete egyik legfontosabb feladatának tartja. Errõl
tanúskodik a Magyarok Világszövetségének kiadásá-
banmegjelentMagyar Jövõkép�egyminõségimagyar
paradigma két kiadása 1996 ill. 1997-ben. A Magya-
rokVilágszövetségének megújulásában1991/92-ben
mint elnökségi tag, 1992-tõl pedigmint a választmány
tagja fáradozott a magyar�magyar kapcsolatok kiépí-
tésén. Különösen fontos szerepet vállalt abban, hogy
a nyugati magyar szervezetek a rendszerváltást köve-
tõen bekapcsolódjanak a demokrácia- és országépítés
nehéz, de elkötelezettséggel járó munkájába.

SZENNYESSY LÁSZLÓ,
a Zürichi Magyar Egyesület elnöke

Akolozsvári magyarság fontos és értékes sze-
mélyiségét veszítette el 2006. július 7-én Balló
Áron, a kolozsvári Szabadság napilap fõszer-
kesztõje személyében.
Balló a kolozsvári Babes-Bolyai Tudomány-

egyetemFilológiai Karánakmagyar és angol iro-
dalom szakán szerzett diplomát 1993-ban. Új-
ságíróként azonban már 1987-tõl dolgozott az
Echinox címû kolozsvári diáklap magyar olda-
lainak szerkesztõjeként. 1990 tavaszán került a
Szabadsághoz, ahol elõbb riporteri, majd szer-
kesztõi állást töltött be. 1990 és 1995 között a
Kolozsvári Rádió magyar adása Diákperiszkóp
címû mûsorát szerkesztette. 1995 és 1998 kö-
zött a Szabadság fõszerkesztõ-helyettese, azóta
pedig a napilap fõszerkesztõje volt. Ugyancsak
1998 óta a lapot kiadó kereskedelmi társaság
tulajdonosának, a Minerva Mûvelõdési Egye-
sületnek az elnöke volt, s az utóbbi két eszten-
dõben a Romániai Lapkiadók Egyesületét is
elnöki minõségben vezette.
Balló Áron olyan újságíró volt, aki végigjárta a

szakmai tudásszerzés valamennyi fontos állomá-
sát, és aki elsajátított tudását minden igyekeze-
tével a Szabadság és az erdélyi magyar sajtó ja-
vára igyekezett fordítani. A napilap folyamatos
korszerûsítésére törekedett, s arra, hogy az újság
híven tükrözze az erdélyi magyarság életének
fontos történéseit, dokumentálja a közösségi élet
alakulását, megannyi megnyilvánulását. A Sza-
badság valamint más belföldi és külföldi kiad-
ványok hasábjain magyarul, románul és angolul
megjelent írásaiban, rádiós és televíziósmûsora-
iban is ez az õszinte igyekezet vezérelte.
Felkarolta a fiatal újságírókat, s ezáltal jelen-

tõs mértékben járult hozzá ahhoz, hogy a szer-
kesztõség átlagéletkora 30 év alá csökkent.
Megbecsülte az olvasóközönséget, fontosnak
tartotta annak véleményét, s ezért egyik fõ te-
vékenysége az olvasókkal való állandó kapcso-
lattartás és párbeszéd volt. E szoros és folya-
matos kapcsolattartás során olvasóik észrevé-
teleit mindig figyelmesenmeghallgatta, és lehe-
tõségei szerint óhajaik maradéktalan teljesíté-
sét szorgalmazta.

Meggyõzõdése volt, hogy a közösségi jogai-
ért küzdõ erdélyi magyarság sajtójára fontos és
felelõsségteljes feladatok hárulnak. Ezért szün-
telenül igyekezett a Szabadság otthoni és kül-
földi ismertségét és tekintélyét növelni, a lapot
az erdélyi magyar napilapírás egyik mércéjévé
fejleszteni. Ennek lehetõségit fürkésztemind az
otthoni munkás hétköznapok forgatagában,
mind pedig számtalan külföldi tanulmányút és
szakmai tanácskozás során az Egyesült Álla-
moktól Nagy Britanniáig, Olaszországtól Bel-
giumig és Németországtól Spanyolországig.
A 38 éves két gyermekes családapa országúti

baleset áldozata lett.
HORVÁT ÉVA

Schiff Júlia
Csend

A Világra nyitott
tágas tér.
A nyelv bûvölete.
Illatokat küld a messzeség.

A mélység lefutása
nem körülhatárolható.
A nyárfák libasora
alázatosan simul a patakhoz.

Tarlókat ostromol a szalmabálák
kiegyensúlyozott mozgása.
Poron át szûrt
tompa arany.

Idegen bozóttal hajukban
ki hallaná meg
az akácok panaszát?
A tücskök mindent betöltõ
cirpelése, e sostenuto elõl
nincs menekülés.

Elhunyt Balló Áron

Alsó-Ausztria
G. Verdi, Nabucco, opera � Gars am Kamp,
Burgruine; aug. 5�7.,12�14.
J. Offenbach, HoffmannsErzählungen, fantasz-
tikus opera � Klosterneuburg, Stift; aug. 2., 4.
M. Gellner, W. Stranka, Carmen Cubana, pop
opera, õsbemutató � Amstetten, Eishalle; aug.
3., 4., 5., 10., 11., 12.
Klasszikus operettek Baden-ban � Baden,
Sommerarena; szept. 3-ig
T. Ferkay, Schani � Mehr als ein Leben, musi-
cal � Stockerau, Platz vor der Kirche; aug. 5., 6.,
9�13., 16�19.
Mahlers Beethoven, a Tonkünstler-Orchester
koncertje � St. Pölten, Festspielhaus; okt. 2.
K. Kraus, Die letzten Tage derMenschheit, pró-
za � Reichenau, Südbahnhotel; aug. 6-ig
F. Raimund, Die gefesselte Phantasie,
Zauberspiel � Gutenstein, Theaterzelt; aug. 5., 6.,
12�15.
F. Dvorak, Eine feine Familie, komédia, õsbe-
mutató � Berndorf, Stadttheater; aug. 2., 6�9., 14�
16., 20�23.
G. Barylli, Ohio..? � Wieso?! � Mödling, Stadt-
theater; aug. 3�6., 10�13.,17�20.
Amongolok világbirodalma, kiállítás � Schloss
Schallaburg; naponta nov. 11-ig
A magyar lélek � realizmus a magyarok föld-
jén, kiállítás - Krems, Kunsthalle; aug.13 � 2007.
febr. 11.
Krisztus Teste, kiállítás - Krems, Kunsthalle;
szept. 24-ig
W. A. Mozart, egy audióvizuális találkozás, ki-
állítás � Wr. Neustadt, Stadtmuseum;
aug. 27-ig
Mozart és Baden, kiállítás � Baden bei Wien,
Beethovenhaus; dec. 31-ig
�KurzWeil�, kiállítás � Grafenegg, Schloss; okt.
22-ig
Carnuntum 2000 éves � Petronell; nov. 12-ig
Arche Noah Kert � Schiltern, Langenlois; okt. kö-
zepéig

Bécs
R. Wagner, Die Meistersinger von Nürnberg,
opera � Volksoper; szept. 3., 9.,16.
W.A. Mozart, Don Giovanni, opera � Volksoper;
szept. 14., 17., 20.
W.A. Mozart, Die Hochzeit des Figaro, opera �
Volksoper; szept. 25., 29., okt. 5.
F. von Suppé, Boccaccio, operette � Volksoper;
szept. 6., 11., 29., okt. 1.
�Bécsi vér� Bécsi Operett Nyár � Schönbrunner
Schlosstheater; aug. 27-ig
M. Kunze, S. Levay, Rebecca, musical �
Raimund Theater; szept. 30., okt. 1., 2., 4�7., 8.
Impulstanz, Dance Festival � Burgtheater,
Volkstheater, Akademietheater, Schauspielhaus;
aug.13-ig
Rudolf Buchbinder zongorázik a Bécsi Kama-
ra Zenekar kiséretében, koncert - Theater an der
Wien; aug. 20.
Barokk orgonazene, J. S. Bach, Telemann,
Corelli, Mozart... mûveibõl, koncert � St. Michael
Kirche (1. Bez. Habsburgergasse 12); szept. 8.,
14., 24.
ANemzetközi NyáriAkadémia Prága-Bécs-Bu-
dapest díjnyerteseinek koncertje, élõ rádió-
adásból � Radio Kulturhaus, Großer Sendesaal;
aug. 23.
Tinte & Kaffee 2006, kávéház-irodalom a bieder-
meier-tõl napjainkig � Cafe Landtmann; aug. 4.,
6., 13., 20., 27., szept. 3.
Test, arc és lélek, kiállítás � Leopold Museum;
okt. 2-ig
Don Juan és a szerelem nyara, kiállítás �
Kunsthalle; szept. 3-ig
Fõzés és étkezés Mozart idejében, kiállítás �
Haus der Musik; okt. 31-ig
Papageno backstage. Madár és ember
perspektivák, kiállítás � Österr. Museum für
Volkskunde; okt. 29-ig
Kinetismus, kiállítás � Wien Museum; okt. 10-ig

Burgenland
Beethoven, Fidelio, opera � Jennersdorf,
Schloss Tabor; aug. 19., 23., 25., 27.
A. Dvorák, Rusalka,meseopera gyermekeknek
- Jennersdorf, Schloss Tabor; szept. 6., 7., 8., 9.
W. A. Mozart, Requiem - St. Margarethen,
Römersteinbruch; aug. 25.
Nemzetközi Haydn Napok - Eisenstadt, Schloss
Esterházy; szept. 7�17.
Passió Játékok - St. Margarethen, Römer-
steinbruch; aug. 20-ig
Ünnepi Játékok Mörbisch, F. Lehár, Luxenburg
grófja � Mörbisch, Seebühne; aug. 27-ig
3 Generáció - 3 Régió, kiállítás � Schlaining,
Burg; okt. 31-ig
Johann Michael Haydn, A püspökök házi ze-

nésze, különkiállítás � Eisenstadt, Haydn-Haus;
nov.11-ig
Esterházy Õsök Galériája, kiállítás � Burg
Forchtestein; okt. 31-ig

Felsõ-Ausztria
G. Verdi, La Traviata, opera � Steyr, Schloss-
graben; aug. 4., 5., 11., 12.
Lehár Fesztivál, A víg özvegy; Fatinitza � Bad
Ischl, aug. 27.
E. Kishon, Es war die Nachtigall..., musical �
Steyr, Altes Theater; aug. 3., 6.
Szén és gõz, tartományi kiállítás � Ampflwang;
nov. 5-ig

Karintia
W. A. Mozart, A varázsfuvola, opera � Klagen-
furt, Neuer Platz; aug. 7.
Karintiai Nyár, Fesztivál � Villach, Congress
Center; Ossiach; aug. 27-ig
Zenei Hetek � Millstatt; okt. 8-ig
Az egyházi zene ünnepi játéka � Gurk, Dom;
aug. 7�10.
Jazz on the Boat, koncert a hajón � Millstatt,
Schiffsstation Strandhotel Marchetti; aug. 16,
szept. 8.
Deja Vu?, jubileumi kiállítás � Klagenfurt,
Stadtgalerie szept. 17-ig

Salzburg
Salzburgi Ünnepi Játékok: W. A. Mozart, R.
Strauss � Salzburg; aug. 31-ig
W.A. Mozart, A varázsfuvola, opera � Salzburg,
Großes Festspielhaus; aug. 4., 10., 13., 19., 21.,
26.
W. A. Mozart, Cosi fan tutte, opera � Salzburg,
Großes Festspielhaus; aug. 3., 9.
W. A. Mozart, Don Giovanni, opera � Salzburg,
Großes Festspielhaus; aug. 11.
H. von Hofmannsthal, Jedermann � Salzburg,
Domplatz; aug. 5., 6., 14., 17., 22., 25., 28., 29.
Császári és királyi álmok, a Bécsi Állami Ope-
raház Balett Együttesének vendégszereplése �
Altaussee; aug. 11., 12.
Ég és föld, Mozart kiállítás � Salzburg, Dom-
museum; nov. 5-ig
J. M. Haydn, emlékkiállítás � Salzburg, Johann-
Michael-Haydn-Gedenkstätte; szept. 24-ig
Édes álom, kiállítás � Salzburg, Residenzgalerie;
nov. 1-jéig

Stájerország
Klasszikus várkoncert: JohannSebastian ésCarl
Philipp Emanuel Bach mûveibõl � Kapfenberg,
Burg Oberkapfenberg, Innenhof; aug. 18.
�Auff allerley Instrumenten� Világi zene a 16.
századból, koncert � Kapfenberg, Burg Ober-
kapfenberg; szept. 1.
Jazz Nyár � Graz, Schloßberg Kasematten, Dom
im Berg; aug. 13-ig
asszony.hatalom.templom., kiállítás � Graz,
Diözesanmuseum Graz; okt. 15-ig
A paradicsom, kigyóknak belépés tilos!, kiállí-
tás - Admont, Benediktinerstift; nov. 5-ig
Az Ördög konyhája és az Isten gyógyszertára,
kiállítás � Aflenz, Propstei; okt. 29-ig
Az orient világa, az iszlám kultúra ésmûvészet
világa, kiállítás � Leoben, Kunsthalle; nov. 1-jéig
Vér és homok. Gladiátorok a római amphi-
theaterban, kiállítás � Wagna, Museumspavillon
Flavia Solva � Landesmuseum Joanneum
Römerdorf; okt. 29-ig
Az üveg � a parfüm nemes adjusztálása, kiállí-
tás � Bärnbach, Stölzle-Glas Center; dec. 30-ig
Utak az egészséghez, tartományi kiállítás - Bruck
an der Mur, Landesausstellungsgebäude; okt. 29-ig

Tirol
Ünnepi Hetek, W.A. Mozart: Don Giovanni, Il re
pastore � Innsbruck; aug. 12�26.
Ambrasi kastélykoncertek � Innsbruck, Schloss
Ambras; aug. 26-ig
Tirol-i Népi Játékok � Telfs, szept. 2-ig
Aszexualitáskultúrtörténete, kiállítás� Innsbruck,
Landesmuseum Ferdinandeum; szept. 10-ig
Johannes von Nepomuk. Középeurópa szent-
je, 12 ország 41 mûvésze, kiállítás � Stams,
Museum Stift Stams; okt. 8-ig
Boldog tehenek. Jószáglehajtás a havasi lege-
lõkrõl � Nassereith szept. 3; Waidring szept. 16.;
Holzgau szept. 16.; Ebbs szept. 23; Tarrenz szept.
10.; Brixen im Thale szept. 23.

Vorarlberg
Bregenzi Ünnepi Játékok: A. L. Webber, Evita;
G. Verdi, Der Troubadur, opera; J. Offenbach,
Blaubart, zeneszinház; C. Debussy, Der
Untergang des Hauses Usher, opera-balett �
Bregenz; aug. 20-ig

Válogatta Homonnay Lea
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JELEN SZÁMUNK
KÉPEIHEZ

Keresztutak, transzparenciák

Vannak helyzetek, amikor a tárgyak, melyek-
kel kapcsolatba kerültünk valamikor, új és más
jelentõséget kapnak az életünkben, mint amivel
addig rendelkeztek. Így vagyok én azzal a kis pla-
kettel,mely különbözõmás, és különbözõ fontos-
ságú díjak, kitüntetések szomszédságában, azok-
kal együtt porosodik a polcomon. Egy kis plakett-
szoborról van szó, lapos szürke kõ, rajta gömböly-
ded barnás-pirosas kavics. A fiatalembert, akima-
gánfigyelmességbõl készítette el és adta át a díjat
a szigligeti Alkotóház belsõ bajnokságán legtöbb
gólt elért írónak, Szirányi Istvánnak hívják.
Szirányi István viszont akkor is tudott, azóta is

tud valamit, illetve egyre többet tud, festeni, fes-
tõszemmel látni a világot. Mert õ a jellegzetesen
reneszánsz-fogantatású alkotókhoz tartozik, ab-
ban az értelemben, hogy sokféle tehetség mun-
kál, tusakodik, termékenyíti meg egymást mûvé-
szi létezésében. Festõ, grafikus, fotómûvész, pla-
káttervezõ, könyvmûvész, kompjútergrafikus, �
hogy csak néhányat emeljek ki a hajlamok és im-
már beteljesített lehetõségek közül. Természete-
sen, ezek valamennyien munkálnak és mûvelõd-
nek külön-külön is, önálló képalkotó erõkként az
oeuvre-ben, de azt gondolom, számunkra az egy-
szerre-hatásuk és létezhetõségük a lényegesebb.
Hiszen, egy-egy összetettebb kompozíció megal-
kotásánál valamennyi birtokba vett és belakott
terület tapasztalata fölmerül a beteljesítés útja-
ként és lehetõségeként.
Eltûnõdhetünka történelemben föltalálható tá-

volságok találkozásáról, két ország, a kiállítási
helyszín és az alkotói élettér távolságáról, vagy
inkábbekettõközelségérõl, illetve ekettõ idõben-
korokban föllelt távolságánakközelítésérõl,mint
amûvészimunka egyik lehetséges céljáról; ameg-
ragadható és a megragadott, téma és mû, kiindu-
lási pont és befejezettségi érzet közötti távolsá-
gokról és közelségekrõl�
Avagy,mostani bemutatkozásánakközponti té-

májánál maradva még mindig, természet és em-
ber, lélek és természet távolságáról, közelségérõl,
egybeolvadási kísérletérõl és elkülönülési kény-
szerérõl is eltûnõdhetünk.
MertSzirányi Istvánmûveinekmegközelítési le-

hetõsége számomra leginkább a tûnõdés. Az el-
tûnõdés, a filozofálgatás üres és telítõdésre vágyó
nyugalma � természetesen a jó értelmében hasz-
nálomaz üres szót �, a lehetõségek számbavétele
és egybehordása. Azért is szeretem ezeket amun-
kákat, mert nemverbalizált amélységük, nem tá-
madnak és okoskodnak a manapság oly gyakran
tapasztalható intellektuális túlbuzgósággalésnagy-
képûséggel � amit hordoznakmagukban, nem ad-
ják ingyenéskönnyen,denemishivalkodnakvele.
Szirányi István képeit szemlélvemegmutatkozik a
képtérbenvalami, amit leginkábba technikaés fes-
tõi tudás terminológiájával írhatunk levagykörül,
demindenmegmutatkozómögött ott húzódik va-
lamimás,valami teljesebbésa teljesség felé törõbb.
Így válik a talány a mûvészi forma hordozottjává,
tartalmává, élményévé.
Még akkor is így érzem, ha legtöbbször határo-

zott és erõs vonalakkal, átlókkal és metszéspon-
tokkal adja, elõlegezimeg számomraabefogadás-
hoz választható legjobb vagy legcélravezetõbb
irányt a mûvész. Képtereit elsõsorban a rétege-
zettség, illetve az abból eredõ transzparencia, át-
derengés, a felületek egymáson átlátszósága jel-
lemzi. Ugyanakkor ez a formaimegmutatkozás az
értelmezés és/vagymegragadás bonyolultabb fo-
lyamatait igényli, hívja ki magának.
Legegyszerûbb ezt a Titkos tasakok címûmun-

kán érzékeltetni, ahol is mintegy régi katonai bo-
rítékból csúsznak ki a régi katonai fotók, velük a
világháborús idõk, parancsszavak, felszakadóha-
zavágyódások, halálfélelmek és vágyak� élmény-
és érzetszinten.
De fölemlíthetnénkaBartók-hommage-okat is,

melyeken fotógrafikai eszközökkel teremti meg
Szirányi a képmélységeket, velük az idõ és zene
közös nagy mítoszát. Az inspirációt a Bartók-vi-
lágba belépéshez feltehetõen a zeneszerzõ szü-
letésének100. évfordulója és az a körül kínálkozó
lehetõségekadták�egészenpontosanegymiskol-
ci tematikus pályázat �, de a haladás irányát már
nyilvánvalóan a bartóki zene határozta meg, ahol
a rétegek, az itt látható munkák világában lezajló
folyamatokhoz hasonlóan, szüntelen átcsúsznak
egymásba, illetve átengedikmagukon egymást.
De ugyanezeket a jegyeket vélhetjük felfedezni

aKeresztutak szitanyomatain is, melyeken a felü-
letek és témák szintén átengedik magukon egy-
mást; sámán- ésmodernkultúrák, hitek rétegei de-
rengenek össze, illetve csúsznak szét itt, akárcsak
a római élménybõl származó S.P.Q.R. (Senatus
PopulusqueRomanus) sorozatban,melynekképe-

in római, elsõsorban Borrominihez fûzõdõ élmé-
nyeit fogalmazza meg önmaga számára az alkotó,
erõteljes szerepetadvaa fotómûvész látószögének
� illetve a gesztusnak, ahogy Borromini világát
huszonegyedik századi mûvész a magáéba emeli,
illetve amagáéhoz hasonítja.
Az Erdõkerülõ és a Favágó szerigráfiák a festõ

természetélményét állítják az alkotások centru-
mába, csakúgy azOválkép, mely absztraktabb él-
ménykezelésével hívja fel magára a figyelmet.
Külön világot képvisel két képpáros, egyik a li-

tográfia-, azaz a kõnyomat-,másik a színes tusrajz-
technika adottságait/lehetõségeit használja fel.
A fa halála sorozat, azon ritka pillanatok lehe-

tõségével ajándékozza meg a szemlélõt, amikor
pontos történetet tud a látványmögé helyezni. A
téma Szigligeten, feltehetõleg az alkotóház rop-
pant kertjében kidõlt hatalmas bükkfa, a közvet-
len inspiráció pedig költõ kortárs, Ágh István ver-
se, aki a festõvel egy idõben éli át, figyeli-szemlé-
li a fa tragédiáját, vagy talán csak a természetben
bekövetkezõ sors-beteljesedését. A fa haldoklásá-
nak, illetvemeghalásának a szemlélõbenkialaku-
ló érzetét nagy tónusokkal, erõs gesztusokkal és
színekkel transzponálja a képekbe az alkotó, fi-
nom gesztusokkal ötvözve költészetet és emberi
vívódást.
Szirányi István sokféle tapasztalattal és szakmai

tudássalmélyülõ életmûvet görgetmaga elõtt. Tu-
datosság és ösztönösség, szakmai fegyelemés köl-
tõi érzékenység vonzásai-taszításai között alkot.

A Távol és közel címmel Unterwart/Alsóõrött meg-
rendezett kiállításmegnyítóméltatásának rövidített vál-
tozata.

ZALÁN TIBOR

Böröndi Lajos

és bocsásd meg a mi vétkeinket�

amikor belehúzzák a gödörbe a testet
amikor a túlérett szõlõszemek
megrepednek
amikor farkasszemet néz egymással
áldozat és tettes
amikor következmények nélkül helyet
cserélhetnek
amikor megnyírnak fürdõbe majd a
gázba visznek
amikor visszafordul még és a lencsébe
néz a gyermek
amikor a beszervezettek spiclinek
beszerveznek
amikor ezért késõbb arcul köpnek
amikor a ruszkik szétlövik Budapestet
amikor magyarul szólalsz meg az utcán
és leütnek
amikor nevet keresnek a vérben fürdõ
tereknek
amikor egy falunyi népet a géppisztolyok
elé terelnek
amikor az üszkös házak között
lefényképeszkednek
amikor heréidet pépesre verik és
levizelnek
amikor összedrótozott kézzel a gödörbe
löknek
amikor sírodon gaz nõ s rajta lovat legel-
tetnek
amikor vége nincsen a gyötrelemnek

ez is európa

Két lompos kutya ugrándozott a ház elõtt, õsz sza-
kállú férfi a kitárt ablakból figyeltemutatványukat. Tu-
dathasadás, ugatta az egyik. Skizofrénia, ugatta a má-
sik. Teljes azonosság, bosszankodott Élet Mihály. Ha
csak az nem szolgál némimagyarázattal, hogy az ebek
gazdái más-más nemzetiségûek. Bár ez is botcsinálta
konklúzió. Hátrafordult. Körülnézett. Minden idegen-
nek látszott. Talán nem is itt lakom. Nem ez az ottho-
nom. Akkor pedig el kell menekülnöm, méghozzá
azonnal. Közben eszébe jutott, valahováhivatalos. Itt-
honról vagy máshonnan? Egyre megy. A kulcs, amit a
zsebében talált, illett a zárba. Gondosan becsukta az
ajtót. Utóbbi idõben félt a betörõktõl.
Amikor a terembe lépett, hunyorogva szemlélõdött.

Az ünnepségmár elkezdõdött. Az elsõ sorok jóformán
megteltek. Olyat keresett, ahol senki sem ült. Óvato-
san megtapogatta a párnázott széket. Soha nem lehet
tudni. Korábbi olvasmányai nyitva hagyták azt a felté-
telezést, hogy egymagyar uralkodót az árnyékszéken
gyilkoltak meg. Alattomosan, alulról, horribile dictu
felnyársalták. Hirtelen világosság támadt. A függöny
felgördült. A színpad bal oldalán dél-afrikai fehér lá-
nyok skót balladákat adtak elõ. A nagyobbik énekelt,
a kisebbik zongorán kísérte. A szemben lévõ oldalon
magyar vonósnégyes a �Cremonai hegedûs�-t cifráz-
ta. A kopasz csellós egyik lábát elõre nyújtotta, így lát-
hatóvá vált lyukas cipõtalpa. A többiek padlóhoz szo-
rított cipõvel hegedültek. Elõadásukat hosszan tartó
taps köszöntötte. Helyérõl nemmert mindjárt elmoz-
dulni. Nagy volt a tolongás. A kijárat felé igyekezett. A
ruhatár elõtt ismeretlen férfi pajtáskodón vállon ve-
regette. Hogy ityeg a fityeg, kérdezte. Kajánkodó te-
kintettel nézett farkasszemet.
Futvahagyta el az ünnepség színhelyét. Kiérvemeg-

torpant. Kinyújtotta elõre tartott kezét, arra ügyelt, ne
ütközzön össze ismeretlen akadállyal. Átjutott a for-
galmas sugárúton. Sikerült amegnyugtató járdaszélig
elvergõdnie. Emlékekbenpróbáltmegkapaszkodni, de
rájött, nemmegbízható szerkezetûek.Másképpen, lég-
üres térbõl pottyan néhány életdarabka a meglepett
sorstárs ölébe, a késõbbiekhez hozzáilleszthetetlenül.
Katonás léptekre figyelt fel. Zelenkáné fintorodott elõ.
Jelentemalássan,mondta, feltehetõen leányos puked-
lit utánozva. Persze ez teljesen lehetetlen. Z. több év-
tizede halott. Zelenkáné örökké él. Jelenleg is Maca
nénit cipelte hóna alatt. Maca néni is örökké él. Bár õ
krónikusmagas vérnyomásban szenvedett. Egy, a sza-
lonunkbangyakori vendéghez, BódiBácsihoz, jól kon-
zervált huszárezredeshez kötõdött titkos esetleg tör-
vényes? házassággal vagy csupán érzelmi szálakkal.
Zelenkáné lefitymálta Maca nénit. Féken tartott gon-
dolatvilágában becsmérlõen nyilatkozott róla, hogy
öreglány, meddig tengetedmég nyavalyás életedet. A
valóságban azonban ilyen kijelentést soha nemmeré-
szelt tenni. Maca nénibõl annyi tiszteletre méltó töré-
kenység áradt, hogy róla az ilyen durva szavak úgyis
leperegtek.
Mielõtt Zelenkáné átmenetileg hozzánk költözött,

kéményseprõözvegye, s elõkelõbudai szanatóriumfõ-
madámjavolt. Nálunka szobalányokés szakácsnõk ré-
mekéntmindössze tizennyolc évigmaradt. Mi, öcsém-
mel együtt úgy gondoltuk, hogy anyánk az úrnõ. Erre
abból következtettünk, hogy neki, szépségét dicsérve
minduntalankezet csókolt. Legszívesebben szájon csó-
kolta volna, de jelenlétünkben valahogy türtõztette
magát. Pedig erre semmi szüksége nem volt, mert a
bonyolultabb dolgok áttekintéséhez vagy megértésé-
hez halvány segédfogalommal sem rendelkeztünk. A
ténylegeshatalmat azonbanbizonyos fogaskerekekát-
tekinthetetlen mûködésének következtében õ képvi-
selte a bibliát nélkülözõ meggyõzõ erõre nem is tá-
maszkodva. Egy virtuális emlék egyre határozottabb
körvonalakkal toppanelém.Azördögoromcsárda felé
meneteltünk. Zelenkáné volt a csapatkapitány, öcsém
a sereghajtó. Megszomjaztam, kapok málnaszörpöt
vagynemkapok, üvöltöttemhisztérikusan. Kapsz a fe-
jedre, zendült basszushangon. Olyan volt, mint az Úr
hangja. Elcsendesedtem. Diákkorom ájtatos képe vi-
gyorgott rám. Aztán rájöttem, nincs Isten. Ezzel hihe-
tetlen felelõsség zúdult anyakamba.Ráébredtem, ezen
túl másokra is nekem kell vigyáznom.
A járda túloldalán valami vagy valaki tûsarkon el-

suhant. Egy lány, aki mögött nincs árnyék. Háta mö-
gött csak a testem. A fehér almavirág, akit mindig is
kerestem. De mi köze ennek a jelenhez? A jelennek
nincs igazságérzete sem amúlthoz, sem a jövõhöz. Ez
a találkozás sehova sem tartozik. De mégis, mintha a
most telkén barangolna. Mihály belesüppedt a hangu-
latába. Feltörte a cipõ a lábát, nem fáj! Dehogynem,
bólintott a lány, s felsóhajtott. Akkormagát halálig vé-
delmezni kell.
Ettõl kezdve bábszínház hangon beszélgettek,mint

Vitéz Mihály és Tündér Ilona. Ennek hanglejtését, ud-
varlási formáit gyerekkoromból, a �Volt egyszer egy
állatkert� színhelyérõl merítettem. Valamelyik pavi-
lonjában, pálma- vagy elefántházában mûködött egy
üvegkalitkában megtekinthetõ parányi bábszínház.
Közelrõl nem, csak tisztes távolságból lehetett becser-
készni. Szerencse kellett hozzá, mert nem volt pontos
mûsoridõ. Itt páholta Vitéz Mihály vagy nyakazta le

éles szablyájával a boszorkányokat. Máskor meg Tün-
dér Ilonát dédelgette az ölében.
Az ég ekkor váratlanul forgószélt kavart, és a siva-

tagbasodortamindkettõjüket.Üvöltõ tevéktõlkörülvé-
ve a homokba kuporodtak. A tevéknek habzott a szája,
testükbõlömlöttavér.Elõbbcsakõkbömböltek,késõbb
alányis.Mindenjórafordulmajd, reménykedettMihály.
De hát csoda nincs! Visította egy kétpupú. Szõrös nyel-
vét rám öltögette a leggonoszabb nõstény.
Igyekeztemmásra terelni a szót. Szanatóriumi élmé-

nyeimmel hozakodtamelõ. A társalgóban, amely játék-
szobának is szolgált, öreg házaspár sakkozott. Megdöb-
bentett, hogy rosszul van felállítva a tábla, õkmeg nyu-
godtan tovább játszanak. A királynõ megtartja színét,
kezdtem indulatosan a kioktató penitenciát. Értetlenül
meredtek rám. Hagyja csak, ötven éve játszunk együtt.
Énvilágossal,õsötéttel.Sohanemveszekszünk.Õajobb
játékos, még soha nem sikerült nyernem. Hát így nem
lehet, ellenkeztem. Hagyja csak, ismételték közös erõ-
vel. Ami szabályunkaszeretet ésabékesség.Akirálynõ
� Hagyja csak! Nekünk is játszani kellett volna. A báb-
színházihangnemelég.Deminemértünkrá.Miagyön-
géknek, a tehetetleneknek tartoztunk felelõsséggel.
Mert az ész ezt parancsolta? De mi jogon írhat elõ bár-
milyen magatartásformát az ész, amely a jelennel és a
jövõvel szemben is felelõtlen? Nem képes különbséget
tenni külsõ és belsõ idõ között. Játékszobába süppedt
konok öregeken töpreng a helyett, hogy a soron követ-
kezõt fontolgatná. Sajnos ez se biztató, se örömet adó.
Utolsó üzenete annak a lánynak az almafavirágnak,

könyörgõ zokogássá torzult: a tüdõmbe és a szívembe
szúrnak, hogy lecsapolják onnan a fölösleges folyadé-
kot. Nem tudsz segíteni? Ne félj, fogom a kisujjadat.
Mihály az idõközben kereket oldott Zelenkánét ke-

reste. Halló! Kiáltott egy szivárványt rejtegetõ felhõ
felé. Tulajdonképpen azt se tudom, annak idején te-
geztük vagy magáztuk egymást. Úgyse számít. Maga
mindenbebevolt avatva:Azösszeskulcsokõrzõjevolt.
Biztosan arra is emlékszik, hogy szüleim óhajára a Te-
ológiai Társaság titkára részletes horoszkópot készí-
tett rólam. Az egyetlen példánya szõrén szálán eltûnt.
Néhány nyugtalanító oldala azóta is kísért. Felejthe-
tetlenek. Nem lesznek csak szellemi utódaim. Marha-
ság! Hiszen fiam született. Igaz, ötéves korában lelök-
ték, vagy leesett a 6-os villamosról. De élt addig, amed-
dig. Északon keresi a szerencséjét. Külföldre távozik,
vagy számûzik. Túl egzotikus megfogalmazás ez egy
más, békés hátterû világban. Viszont az a jövendölés
már elsõ házasságomnál borzongató fenyegetésként
hatott. Második felesége beteges, rossz természetû. És
hasztalan kerestem vigasztalást a költõnél, hogy min-
den szerelemkicsit hihetetlen,mint a kaktuszonnyíló
rózsa, ha elhiszi, hogy a tüskével, röggel, gyökérrel
vívott harcnak a szirom nem adósa. Legenda inkább,
mintvalóság.Olyan,mintmikor szárnélkül, levéltelen,
harmatért illatoznak a bimbók. Én már az elsõ nászt
öröknásznak terveztem, összerezzentema jövõ fenye-
getésétõl, s aggódón vizsgáltam a szeretett társat, aki-
tõl eszembe sem volt elválni. Az meg, hogy más meg-
gondolások is léteznek, meg sem fordult a fejemben.
Elhamarkodottan túlélhetetlennek minõsítettük szá-
mos ismerõsünket. Elsõsorban természetesen anyán-
kat, talán azért is,mert oly ritkán, csakünnepnapokon
vagy intézeti szünetkor láttuk. Zelenkánéval és Maca
nénivel már nem tettünk ilyen kivételt, de például
Tusikával igen. A pezsgõgyár kifutólánya volt, és or-
mótlan alakjával inkábbTuskónakkellett volnabecéz-
ni, a családi színielõadásaink egyik fõszereplõje volt.
Õ játszotta a szamarat. Húsos ajka fölé bajuszt ragasz-
tottunk, szájába cseréppipát dugtunk. Öcsém, aki a ju-
hászt alakította, bajusztalanul és pipátlanul rajta lova-
golt. Zelenkáné elõadásainkban nem szerepelt. Senki
nemmert volna a hátára kapaszkodni.
Mihály jobblábszárakelletlenülmegrándult.Tétován

elindult. Egy ház elõtt, amely a volt lakására emlékez-
tette, megállt. A lompos fekete kutyák most is ott vára-
koztak,denemugattak.Valamit sugdostakegymásnak.
Aszájmozgásukbólmegfejthetõvolt amondanivalójuk.
Az egyik azt súgta, skizofrénia. A másik, tudathasadás.
Figyelmeztetõn, titkolózásra intõn pofájuk elé emelték
mancsukat.MartinduGardenegyvenévesenkijelentet-
te, nincs Isten, ésmindenkit arra intett, ha netán ezt ké-
sõbbvisszavonja,neaszenilisvénembernekhiggyenek,
hanem, annak, amitmostmondott. Einstein ésNewton
viszont nem a zsenialitásuk építette kötélhágcsóba ka-
paszkodtak, hanem ószövetségi istenek szakállába. Ez
elgondolkoztató. Kóbor apácák beszéde, legyintett Mi-
hály. A közeledõ csend felé fordult, amely egynegyedes
szünetjelekkel halkult el. Falsnak és sejtelmesnek tûnt
egyszerre. Aztán elsötétült. Minden a gyász színébe ol-
vadt, házak, állatok, gondolatok. Az ég megdördült. Te
rohadtpicsa!Ordítottáka tevékabeláthatatlanmessze-
ségbõl. Mihály szíve összeszorult. De hiszen én férfi va-
gyok! Na és? Röhögték a tevék. Lassan mégis megvir-
radt. A hajnalt szelíd nõi hang köszöntötte: �Valamikor
nagyon szerettelek�. Élet Mihály elmosolyodott.
Sokáig töprengtem a koszorúmra írandó szövegen.

Jókedvemben már asszonykorában is vidám nevekkel
ajándékoztammega lányt.Az �Istenveled,Kökörcsin�-t
választottam. Most már csak ezt ismételgettem.

MONOSZLÓY DEZSÕ

Tudathasadás

Szirányi István: Nude
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mentáció.Meine Lebensweg-Dokumentation 1956
� 2006, Bezerédj-Archivum 1956-2006;
CSIKVÁRY István: Emlékeim 1956 � 2006. Székes-
fehérvár 2006, 208 old.;
GÖMÖRIGyörgy: Az én forradalmam.Emlékezések
és írásokaz1956-os forradalomról. PontKiadó,Bu-
dapest 2006, 201 old.;
HATÁR Gyõzõ: Plasztikzacskó, új versek. Szép-
halom Könyvmûhely, Budapest 2006, 263 old.;
JÓKAI Anna: A mérleg nyelve III., Jókai Anna élet-
mûkiadása. Széphalom Könyvmûhely, Budapest
2006, 109 old.;
KARÁCSONYSándor: Akönyvek lelke (irodalmine-
velés). 2. kiadás, Széphalom Könyvmûhely, Buda-
pest 2006, 359 old.;
MARAFKÓLászló: Búcsúregény. SzéphalomKönyv-
mûhely 2006, 125 old.;
NÉMETHLászló: Amítosz emlõin. Írások a világiro-
dalomról I.MagyarNapló,Budapest 2006, 380old.;
NOVÁL Valentin: Magyar rulett, elbeszélések.
SzéphalomKönyvmûhely,Budapest2006,156old.;
PALLAIPéter�SárköziMátyás: A szabadsághullám-
hosszán. Helikon, Budapest 2006, 287 old.;
SÁRÁNDY József: Birtokviszony. Versek. Barba-
ricum Könyvmûhely, Karcag 2006, 120 old.;
VÁRDY Béla � VÁRDI HUSZÁR Ágnes: Újvilági küz-
delmek. Az amerikai magyarság élete és az óhaza.
Bundus, Budapest 2005, 370 old.;

Kovács Imre: VirtuálisMagyarország. Politikai írá-
sok 1948-1980. Válogatta, szerkesztette, az utószót
írta és a jegyzeteket készítette: Szabó A. Ferenc. Bu-
dapest, 2005. Magyar Napló Kiadó, 279 old.

A XX. századi magyar progresszió � mily so-
kat használt kifejezés egykoron � egyik ismert(?)
személyisége volt a falukutató, szociológus, poli-
tikus, közgazdász Kovács Imre. S hogy miért a
kérdõjel mégis a neve mögött (ha csak zárójel-
ben is)?Mert kényszerûmigrációja � 1947� után
Magyarországon az elhallgatás jutott neki osz-
tályrészül. Mindössze szûk szakmai körök tagjai
� szociológusok, történészek, irodalmárok � ol-
vasták/olvashatták az 1945 elõtt, illetve az 1945
és 1947 között keletkezett írásait, azon írásokat,
amelyek a két világháború közti Magyarország
társadalomtörténetének, társadalmi viszonyainak
amegismeréséhez elengedhetetlenek.
Kovács Imre alig huszonegynéhány évesen

már olyan � a két világháború közti Magyaror-
szágonmeghatározó � folyóiratokban publikált
mint aMagyar Szemle, aVálasz, a Kelet Népe...
A vidéki református családból származó, ta-

nulmányait nehéz anyagi körülmények között
folytató Kovács Imre a fiatal népi írók, szocio-
lógusok, értelmiségiek által létrehozottNemzeti
Parasztpárt egyik meghatározó személyisége
lett. 1944-ben aktív résztvevõje a német-, illet-
ve/és nyilasellenes mozgalmaknak � korábban
a Néma forradalom címû munkájáért fogház-
büntetésre ítélt �vádlott� � 1945-ben rövid ide-
ig szovjet �hadifogoly� és meghatározó alakja a
társadalmi átalakulás lázában égõ új Magyar-
ország politikai életének.
Kovács Imreazonbannagyongyorsan felismer-

te, hogy az ú.n. demokratikus pártokat aMagyar
Kommunista Párt csak ki- és felhasználja célja -
a hatalom teljes birtoklása � érdekében.
Õ egy nyugati típusú demokrácia felépítésé-

ben hitt és remélte annakmegvalósulását, mely-
ben a magyar vidéknek, a magyar parasztság-
nak meghatározó szerep jut(hat). 1947 augusz-
tusa után � az ú.n. �kékcédulás� országgyûlési
választásokat követõen � egyértelmûvé vált,
hogy ez az elképzelés csak álom marad. A sztá-
lini Szovjetunió és annak magyarországi hely-
tartói másként látták Magyarország jövõjét.
Kovács Imre látva a magyarországi helyzet

kilátástalanságát az emigrációt választotta. 1947-

Írások az emigrációban
tõl kezdõdõen távol élt hazájától. Elõbb Svájc-
ban (1947-1949) majd az Amerikai Egyesült
Államokban (1949�1980) élt és dolgozott. Ami-
kor néhány, fizikai munkával eltöltött esztendõ
után a Szabad Európa Rádió munkatársa lett,
nagyobb lehetõsége nyílott a publikációs tevé-
kenységre. A nyugati magyar emigráció egyik
legtöbbet publikáló alakja lett. Írásai fõleg a
magyarországi helyzettel foglalkoztak, de kitért
az európai � azon belül is a közép-európai �
viszonyok elemzésére is, hiszen jól tudta, hogy
a magyar valóság mindig is a nagy összefüggé-
sek alakulásának a következménye volt a törté-
nelem folyamán.
Kovács Imre írásainak döntõ többsége a Lá-

tóhatár, illetve annak �utóda� az Új Látóhatár
hasábjain jelentmeg, de szerzõje volt többek kö-
zött a Nyugati Hírnöknek, az Irodalmi Újság-
nak és számos nyugati magyar havilapnak, fo-
lyóiratnak is.
A Magyar Napló Kiadó jóvoltából megjelent

kötetben összegyûjtött írásai � melyek munkás-
ságának csak részérõl adnak képet � a Politikai
írások 1948�1980 alcímet viselik. A kötet szer-
kesztõje � a Kovács Imremunkásságát jól isme-
rõ Szabó A. Ferenc, � a jelzett idõszak általa
legfontosabbnak vélt írásait gyûjtötte egybe. A
válogatás elvei számomra egyértelmûvé teszik,
hogy a kötetbõl a politikus Kovács Imre arcké-
pe bontakozik ki, azé a Kovács Imréé, aki az
emigráció éveiben is alapos és tájékozott volt a
magyar és az európai valóságban.
Kérdés, hogy ezen írásoknak, illetve azok

közreadásának mi a jelentõsége? Szükséges /
volt/-e azoknak az 1990 után új útra lépett Ma-
gyarországon a közreadása?
Magam úgy vélem, hogy igen. Gondoljunk

csak bele: a közel fél évszázad alatt hány gene-
ráció nõtt fel Magyarországon amelynek tagjai
közül sokan nem is hallották/hallhatták Kovács
Imre nevét, nem találkozhattak írásaival. Pedig
Kovács Imre írásai fontos írások. Az 1945 elõtt
készült tanulmányok, könyvek ugyanúgy, mint
a kényszerû emigrációban írottak. Kovács Imre
hazájától távol is minden esetben annak a sor-
sával foglalkozva, írásaival a megoldás lehetõ-
ségét kereste és remélte Európa szovjet uralom
alatt álló részének, így Magyarországnak is a
felszabadulását.

Ezt õ már nem érhette meg. Halála elõtt
egy esztendõvel, 1979-ben megjelent könyvé-
nek címe Magyarország két megszállása. A
Magyarország megszabadulása/felszabadulá-
sa � a recenzens önkényesen kiötölt könyvcí-
me � már nem készülhetett el. Hatvanhét esz-
tendõs korában Kovács Imre elhunyt. Ha még
tíz esztendõ adatik a számára az életbõl, ak-
kor egy másikMagyarország születését is meg-
érhette volna s valószínûleg sokak számára el-
gondolkodtatóak lehettek volna Borbándi
Gyula � a nyugati magyar emigráció történe-
tének legalaposabb ismerõje � 1989-ben írott
sorai: �Kovács Imre az emigrációba került
politikusok között nemcsak arról volt ismert,
hogy mindenki másnál nagyobb figyelemmel
kísérte a világpolitika és a kelet-közép-euró-
pai közállapotok alakulását, hanem arról is,
hogy bele tudta élni magát a nyugati, elsõsor-
ban az amerikai államférfiak és politkusok
gondolkodásmódjába, annak alapján és a nyu-
gati nyelvhasználat tekintetbe vételével fogal-
mazta meg a maga mondanivalóját. A halála
után bekövetkezett magyarországi változáso-
kat elõrelátni nem lehetett, de az valószínû-
nek tetszett, hogyha bekövetkeznek olyan ál-
lapotok, amelyekben emigráns politikusok
iránt érdeklõdés mutatkozikMagyarországon,
azok között tárgyismerete, józansága és rea-
litásérzéke miatt Kovács Imre � elõkelõ he-
lyen � mindenképp ott lesz.�
Kovács Imre halála miatt nem lehetett ott,

ahogy mások más okok miatt nem. Hogy mi-
ért? Talán egyszer erre is megkapjuk majd a
választ. S ezen válasz megértéséhez, elfogadá-
sához is jó, ha elolvassuk Kovács Imre kötetbe
gyûjtött írásait. Érdemes olvasni azokat! S
megértésükhöz, a korban való elhelyezésükhöz
hasznos segítséget nyújt Szabó A. Ferenc utó-
szava, illetve jegyzetei.
E kötettel a Magyar Napló immáron a má-

sodik Kovács Imre válogatást adta közre (2003-
ban, ugyancsak Szabó A. Ferenc szerkesztésé-
ben jelent meg Kovács Imre: Tanulmányok
1935�1947 címû kötete) és csak remélni lehet,
hogy lesz még újabb kötet is, mert Kovács Imre
munkássága nem szabad, hogy a feledés ho-
mályába vesszék. Nagyobb érték az annál!

SZAKÁLY SÁNDOR

Az ötvenhatos magyar forradalom ötvenedik év-
fordulója alkalmából kiadott emlékezõ kötet olyan
korabeli fényképfelvételeket közöl, amelyeket a bu-
dapesti Történeti Levéltár õriz. A válogatást Müller
Rolf és Sümegi György végezte. Felelõs kiadóként az
említett levéltár igazgatója, Gyarmati György jegyzi
a kiadványt, amelynekhibátlan szövege a szövegszer-
kesztésbenmár eddig ismaradandó érdemeket szer-
zett, s Varga Katalin történész érdeme.
Azanyagot ismertetõbevezetõjébenSümegiGyörgy

részletes felvilágosítást ad a levéltár ötvenhatos fény-
képeirõl, valamint arról az immár többévtizedes gyûj-
tõ, rendezõ ésmegõrzõmunkáról, amelynek az volt a
célja, hogy a forradalom eseményeirõl minél gazda-
gabb képanyag álljon össze és maradjon fenn.
A Történeti Levéltár nagy anyagismerettel világos,

áttekinthetõ rendszerben õrzi a forradalommal kap-
csolatos írott és fényképezett anyagokat, forrásértékû
dokumentumokat. Akutatás ésmegõrzés szempontja-
iról,menetérõl és az anyagméreteirõl az olvasó beha-
tó és könnyen érthetõ tájékoztatást kap. Nem csak a
gyûjtés,megõrzés és feldolgozásmenetérõl, de annak
eredményeirõl és használhatóságáról is. A gyûjtött
anyagúgynevezettdossziékbankaphelyet,olyanrend-
szerben, amely könnyen áttekinthetõ és kezelhetõ.
A forradalmi írott és képi, valamint hangdokumen-

tumok gyûjtése nyomban a forradalmi események le-
zajlása után kezdõdött, részben tudományos és nem-
zeti önismereti szempontból, de a forradalmat leverõ
hatalom abbéli önös érdekébõl is, hogy a politikai
megtorláshoz szükségeskellõ ismeretekkel rendelkez-
zék.Agyûjtött anyagbólkönnyenkideríthetõvolt a for-
radalmi események résztvevõinek kiléte, szerepe és
tette, amit azújbólhatalomrakerült kommunistaural-
kodó rend gondolkodás nélkül használt a maga javá-
ra. Az írott, a képi és hangdokumentumokmegmenté-
se azonbannemzeti érdeket is szolgált. Annakbizonyí-
tékául, hogy a forradalom igaz ügyért robbant ki. És
nemes célt is szolgált, anemzet szabadságát, önrendel-
kezését, a demokrácia és jogállamiság kivívását.
A bevezetõ tanulmány arra is kitér, hogyan jutot-

tak a büntetõ akciókat kezdeményezõ és végrehajtó
hatóságok keresett fényképfelvételek birtokába. A
gyanúsítottaknál tartott házkutatások során sok fény-
képet is találtak, amelyeket minden esetben nyom-
ban lefoglaltak. A hivatásos fotósok anyagai is birto-
kukbakerültek. Azonnal elkoboztákõket. Ezeket nem

Ötvenhat képekben
csak a forradalom résztvevõi ellen indított perekben
használták fel, de késõbb is, amikor valamilyen ok-
ból igénybevételük haszonnal kecsegtetett.
A fényképekrõlMüller Rolf ad tájékoztatást. Ezek-

kel - mint írja - �szeretnénk felhívni a figyelmet kö-
zelmúltunk sajátos és mindez ideig kevésbé kiak-
názott történeti forráscsoportjára. � Kizárólag a
Történeti Levéltár �56-os fotóira támaszkodtunk. Így
kerültek a válogatásba a forradalomutáni nyomo-
zati eljárások során lefoglalt felvételek, amelyek
részben magánszemélyek tulajdonát képezték. �
Munkánkat nehezítette, hogy a politikai rendõrség
az általa használt/lefoglalt fotókat csak ritkán da-
tálta, és a helyszíneket vagy nem, vagy helytelenül
adtameg.�Mindezek ellenére úgy tetszik, sikerült hi-
telessé tenni a fényképeket.
A kötet 119 felvételt tartalmaz. Nagyrészt olyano-

kat, amelyek ritkaságszámba mennek még az olyan
olvasónak, illetve nézõnek is, akik sok hazai és kül-
földi ötvenhatos felvételt látott már. E cikk szerzõje
is ilyennek képzeli magát. A kötet sok újdonságot je-
lent, nem a témákat, sokkal inkább képi látásmódját
és eredményét illetõen. Valamint ismertté vált né-
hány fotográfus, aki igazán jó képeket készített. Tud-
tam például a svájci Saáry Éva írónõ, fotográfus te-
vékenységérõl, láttam is több munkáját, most öröm-
mel töltött el, hogy a Történeti Levéltárnak felaján-
lott ötvenhatos témájú felvételeibõl egy e kötetben
is szerepel.
A képeket szemlélve feltûnt, hogy számos felvéte-

len az embereknemelölrõl, hanemhátulról láthatók.
Az érdeklõdõ szemés figyelem eleve nem feléjük, ha-
nemaz esemény, helyszín vagy környezet felé fordul.
Vajon csak én láttam így, vagy a fényképezõ valami-
lyen szándéka, nevezetesenóvatosságahúzódottmeg
mögötte? Az talán, hogy tudatában megjelenhetett
annak a gyanúnak és feltételezhetõ veszélynek az ár-
nyéka, hogy baj és ártalom fakadhat a forradalmi ese-
ményekben való részvételbõl? És ebben az esetben
jó, ha homályban marad, ki mindenki vett részt ben-
ne? Aminthogy késõbb, a bukás után olykor elõ is for-
dult, hogy forradalmi események résztvevõit ilyen fel-
vételekrõl azonosítottak.
Fényképek 1956, írta és összeállította Muller Rolf

és Sümegi György. Állambiztonsági Szolgálatok Tör-
téneti Leváltára, Budapest 2006.

BORBÁNDI GYULA

S. Csoma János

Megboldogult Bella Pistának

szitál a köd, pereg,
szürkehályog a táj
szutykos géz sebeden
az sem fontos, ha fáj
ködöt ködöl a köd
fa tested kérgesül
nem zöldell soha már,
álldogál tétlenül

FELHÍVÁS
Az 1956-os forradalom 50. évfordulójára az

Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek
Központi Szövetsége a Collegium Hungari-
cummal közösen kiállítást rendez. A kiállítás
egyrészt felidézi a forradalom eseményeit, más-
részt � fõsúllyal � a menekülést, fogadtatást, a tá-
boréletet, a kivándorlást, azAusztriábanmaradot-
tak kialakuló életét mutatja be. Bemutatásra ke-
rülnek a menekült diákok iskoláikkal, a munkásif-
júság, ill. valamennyi társadalmi csoport sorsának
alakulása az Ausztriába való beilleszkedésig. A
kulturális életet az újonnan alakult egyesületeken
keresztül jeleníti meg a kiállítás.
Kérünkmindenkit, aki � különösen a kezde-

ti idõbõl - megõrzött dokumentumokat, fény-
képeket, használati tárgyakat, ruhadarabokat,
az akkori könyv- és újságkiadás termékeit, je-
lentkezzen a Központi Szövetség címén:
Zentralverband Ungarischer Vereine und
Organisationen in Österreich, A-1010 Wien,
Schwedenplatz 2/I, tel./fax: 0043 1/532 60-48 vagy
49; e-mail: Zentralverband@aon.at.
Minden a kiállítás céljaira rendelkezésre bo-

csátott tárgyat átvételi elismervény ellenében
a kiállítás tartamára kölcsönbe átveszünk,majd
pedig visszaszolgáltatjuk a tulajdonosoknak.

Köszönettel: a vezetõség


