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Folytatás a 3. oldalon

Az aktuális kormányalakítás körüli vitákat az
az általános kívánság jellemezte, amely az SPÖ
és az ÖVP által alkotott újabb nagy koalíciót
az úgy nevezett �nagy projektekkel� okoltameg.
Még nem igazán elõrelátható, mit tesznek va-
lóban, hiszen a címszavak után nem követke-
zett információ. Senki nem gondolhatja komo-
lyan, hogy az eurofighterek vagy az egyetemi
tandíj kérdése valóban nagy projektek. Az Eu-
rópát illetõ eddigi kijelentések nagyon gyöngék,
holott éppen az Európai Unió kisebb államai-
nak állna érdekében az EU-t továbbfejleszte-
niük. Ausztriánakmég inkább érdekeltnek kell
lennie - éppen geopolitikai helyzetébõl kifolyó-
lag - egy Európa javát szolgáló stratégia szor-
galmazásán. Gazdaságilag eddig sokat profitál-
tunk, de ez egyáltalán nem a politika érdeme.
A politikában Európa közepén, illetve keleti és
délkeleti irányban egyáltalán nem ismerhetõ fel
regionális stratégia.
Jó, hogy van kormányunk, de azt is remél-

jük, hogy több eredményt ér majd el, mint a-
mennyit a koalíciós megállapodás jelenlegi
programja sejteni enged. Éppen az oktatás- és
mûvelõdéspolitikát illetõen hiányoznak tulaj-
donképpen azon konkrét kijelentések, amelyek
a jövõ egy bizonyos távlatát megnyithatnák,
nagy projektekrõl nem is beszélve. Ugyan azt
is lehetett hallani, hogy ez a kormány a
globalizációra való válasz volna,mégis hiányoz-
nak olyan lényeges alkotórészek, mint a beván-
dorlás, a népesség életkormegoszlása, a szoci-
ális dimenzió, de mindenekelõtt az együttélés
európai távlata.Örülhetünk neki, hogy 2004 óta

DR. ERHARD BUSEK

Program nélküli kormányprogram
olyan szomszédaink vannak, akik ugyanúgy,
mint mi az Európai Unióban vannak. Ausztriá-
ban ez még mindig nincs igazán foganatosítva.
Ahogyan mondani szokás: a béke a saját ház-
ban kezdõdik. A viszony a �mássághoz� már
nálunk,Ausztrián belül is a kisebbségekhez való
viszony kérdése. Elõrelátható, hogy a kisebb-
ségek összességükben Ausztriában is többség-
gé fognak válni. Annál inkább sürgetõ fontos-
ságú ez ügyben valamit tenni. Ahogyan már a
bevándorlást illetõen sincsenek elgondolások,
ugyanúgy hiányzik sok megfontolás az itteni,
adott ausztriai helyzetre vonatkozólag is � stra-
tégia egyáltalán nem ismerhetõ fel.
Mi történik például az etnikai kisebbségek-

kel? Bizonyos választási kortesek politikailag
kultivált idegengyûlöletét tekintve tulajdon-
képpen legfõbb ideje volna olyan politika ki-
alakításának, amely az oktatás és a szociális
integráció, de a kihasználandó gazdasági le-
hetõségek útján is azon kisebbségeket célozza
meg, amelyek a szomszédságunkban többség-
ként élnek. Csaknem feledésbe merült az a
tény, hogy mi osztrákokként a kultúra terén
éppen e szomszédok és saját kisebbségeink
által óriási mértékben gazdagodtunk. Aki ve-
szi a fáradságot és elemzi a legendás újévi kon-
certet, megállapíthatja a melódiák által, a ki-
sebbségi csoportok zenéjének roppant nagy
hatását. Ez teszi Ausztriát par excellence Eu-
rópa, sõt az egész világ elsõ számú zeneorszá-
gává. Ilyen irányban eddig semmi sem észlel-
hetõ. Pedig érdekünkben állna a kisebbségek
értékét a helynévtáblákon túlmenõen megha-

tározni, hiszen õk Ausztria fontos részét alkot-
ják. Érdekes, hogy olyan csoportoknak, ame-
lyek korábban e témában nagyon lelkesek vol-
tak, mint például a zöldek, most szavát sem
hallani. Talán azoktól a médiáktól való féle-
lem miatt, amelyek a másság elleni agresszió-
ból élnek? Éppen a szociális területeken ural-
kodó munkaügyi helyzet adna okot szociális
intézkedésekre mint a lakásügyben vagy az ok-
tatási-képzési lehetõségek stb. terén. A nép-
csoportok kérdése évtizedekkel ezelõtt játszott
bizonyos szerepet, mára már teljesen eltûnt a
vitákból. Szóképletekkel (mint pl. �egység és
sokféleség�) valójában semmit nem lehet el-
érni. Sõt maga az 1956-ban történtekre való
emlékezet sem elegendõ önmagában. Nekünk
a mával és a holnappal kell együtt élnünk, és
pont ez nem az egymás mellettiség, hanem az
egymással való közösség. Ennek azonban szép
szónoklatoknál mindenképpen többnek kell
lennie. Ez viszont Európapolitika lenne! Ag-
godalommal kell megállapítanunk, hogy a na-
cionalista hangok egyre erõsebbek, amelyek
esetleg egyáltalán nem annyira nemzetiek,
mint amennyire egoizmusban gyökereznek,
ugyanis mindenki attól tart, hogy a másik va-
lamit el akar tõle venni, amire csak neki van
joga. A politika rendeltetése a közösség szol-
gálata és nem az egoizmusé. Hallhatóak még
a felebaráti szeretet, a szolidaritás és a közös-
ségiesség hangjai? Ha még közérdekbõl poli-
tizálnának, akkor mindezeknek tulajdonkép-
pen magától értetõdõeknek kellene lenniük...

(Glück József fordítása)

Pesti kérdés
Hazugság a demokrácia ára - mondják

jóhiszemûn opportunista barátaim -, mindig és
mindenütt hazudunk. Füllent még a reklám is,
amikor egyedüli jónak és nélkülözhetetlennek
hirdet egy árut, és munkát keresve, vagy erõn-
ket, képességeinket áruba bocsátva magunk is
szívesen beszélünkmellé. Külön tanfolyamokon
okítják az érvényesülés fortélyait: mint keltsünk
olyan látszatot, mintha a valóságosnál többre
volnánk képesek, és kevesebbet pusztítanánk a
ténylegesnél. Hazudozásainkkal kölcsönösen
számolunk, ellene újabb és újabb hazugságok-
kal védekezünk, mígnem értelmetlenné válik a
kérdés: ki, hol, hogyan és mit?
Hazudunk, de azzal legalább tisztába kelle-

ne jönnünk, hogy miért fizetünk ilyen sokat! A
demokrácia megteremtéséhez és fenntartásá-
hoz csakugyan nem vezetne más, mint alapjá-
nak, a közbizalomnak fölszedése? Ahhoz, hogy
elvégezzema rámbízottakat, hinnemkell az en-
gem körülvevõ társadalom mûködõképességé-
ben. Ha úgy tapasztalom: semmi sem szuperál,
inkább kifogást keresek, mintsem dolgoznék,
mivel a fáradozást értelmetlennek látom
Magyarországon nemzedékek nõttek föl a hi-

ábavalóság tudatában, kilátástalanul. Har-
mincöt éves koromig magam is szenvedtem a
kontraproduktívitás gyakorlatától: mindazt el
kellett vessem, amit jónak véltem,míg a rosszat
isteníthettem. Egy rendõr fölbukkanása a zak-
latástól a verésig különféle jogtalansággal fe-
nyegetett. 1990 utáni önnevelésem egyik grá-
dusa éppen volt, hogy korábbi tapasztalataim-
tól megváljak, és úgy tekintsek a közrend vé-
delmezõjére, mint egy angol bobbyra, a bizton-
ságomért személyes kockázatot vállaló, kész-
séges segítõmre.
Kár volt megelõlegeznem a bizalmat! 2006

õszén néhány hét leforgása alatt ez a testület is
bebizonyította, hogy nincs köze a demokráci-
ához. Ugyanúgy zsoldosként viselkedik, ahogy
húsz-harminc-negyven vagy akár ötven éve. A
mindenkori hatalmasok kiszolgálója, és ahe-
lyett, hogy a törvények betartásán õrködne, el-
sõként ad példát a törvényszegésre. 16 év min-
den próbálkozása veszendõbe ment a Balogh-
féle veretõk, a fiatalokat kapualjban megrug-
dosó, és az õrszobán kopaszra nyíró egyenru-
hás huligánok elfeledtetésére és elfeledésére. Az
éppen regnáló hatalom birtoklása vélhetõen
fontosabbnak bizonyult az elmúlt másfél évti-
zed demokratizáló erõfeszítéseinél.
Vajon megérte? Akik az együttlét sine qua

nonjának tekintik a hazugságot, elgondolkod-
tak-e már azon, mi vár rájuk holnap, holnap-
után? A szabadság ricsaját gyorsan elnyomja
a kondicionált félelem csöndje, de hová for-
dulnak majd, ha a halotti némaság után szük-
ségét érzik megint az élet vidám lármájának?
Másodpercek alatt bárkit leüt a lábáról egy
golyó, de ahhoz, hogy felnõtté érjen, hosszú
évtizedek kellenek, és mitévõk lesznek, amíg
ennyi idõ elpereg? Félni méltóztatnak talán?
A pesti utcán megalázott fegyvertelenek szem-
mel láthatóanma is kevésbé félnek, mint azok,
akik állig fegyverkeztek ellenük.
Jó félni, tessék mondani?

SNEÉ PÉTER

1956 októberében a magyar nemzet prome-
theuszi bátorsággal fordult szembe a szovjet be-
hemóttal s kivívta ezzel az emberiség nagyobb
részének elismerését, rokonszenvét, sõt csodá-
latát is, ezen kívül azonban semmiféle segítsé-
get nem kapott, sõt még csak szóbeli támoga-
tást sem, el kellett tehát buknia.
A mából visszapillantva azt kell mondanom:

botorság volt az egész. Vagy, ha szebben akar-
juk kifejezni ugyanezt: szent õrület. Számomra
ennél is több, mert csaknem ötven éven át nem
tudtam, nem akartam elhinni, hogy az volt. No
persze, csaknemminden ember � s talán min-
den emberi közösség � életében elõfordulnak
pillanatok, amelyekben kikapcsol a józan ész,
s mindenféle megfontolás és mérlegelés nél-
kül teszünk valamit, mintegy felsõbb parancs-
ra: aminek általában az egyes ember életében
sincs jó vége. Ilyen � történelmi � pillanat volt
a magyar nemzet életében 1956 október-no-
vemberének tizenkét napja.
1956. december 18-ról 19-re virradó éjjelen

hagytam el � a szó szoros értelmében hason
csúszva � azt a Magyarországot, amelyet azu-
tán negyvennyolc éven át próbáltam szolgálni
híven szóval, írással s ahol lehetett tettel is,
abban a mély hitben, hogy él és fel fog támadni
a Kádár-korszak tetszhalálából, s e feltámadás
csakis 1956 októberének jegyében lehetséges!
Gondoltam s hittem én. Mindenekelõtt ab-

ban bíztam, hogy amagyar nemzet visszatér tör-
ténelmi alkotmányához, tovább fejlesztvén azt
1956 októberének tapasztalataival, megteremt-
vén a forradalmi munkástanácsok, bizottmá-
nyok mintájára a politikai demokrácia minden
eddiginél szélesebb alapokon nyugvó rendsze-
rét, újra példát mutatván ezzel az egész világ-
nak. Hiszen mi, akik négy évtizedet töltöttünk
a szabadnak nevezett, nyugati világban, már ré-
gen tudtuk, hogy a parlamentáris demokráciá-
nak nevezett rendszer már az egész világon
pártokráciává � a politikai pártoknak nevezett
érdekcsoportok egyeduralmává � deformáló-
dott s nemhogy a jövõ, de még a jelen problé-
máit sem képes megoldani, legjobb esetben is
már csak galvanizált hullaként vonaglik s nem
fogja sokkal túlélni nagy ellenlábasát, a terror-
ra alapuló egypártrendszert. Az 1956-osmagyar
forradalom legnagyobb vívmányának éppen azt
tartottuk, hogy nemcsak megtalálta és felmu-
tatta az alkotmányos demokrácia új formáihoz
vezetõ utat, hanem rá is lépett arra. Minden
logika szerint azt vártuk tehát, hogy újra rálép

TUNYOGI CSAPÓ GÁBOR

HARAGOS SZÁMVETÉS
arra az útra, amelyrõl 56-ban leszorították a
szovjet páncélosok, s természetesen azt is, hogy
az 1948 óta eltelt kerek negyven év politikai
gyászhuszárai eltûnnek a közéletbõl.
Mint tudjuk, nem így történt. Elõször elké-

pedve, majd mind inkább elszörnyedve szem-
léltem mindazt, ami az Antall-kormány idejé-
ben történt. Alkotmányozásról szó sem volt, az
56-ban oly remekül vizsgázott új, elemi népkép-
viseleti rendszert az újjáalakuló pártok mély,
közös megegyezés alapján nyomtalanul söpör-
ték szõnyeg alá. Pedig 1989 õsze után a nem-
zetnek nem kellett (volna) engednie ötvenhat-
ból, mivel annak minden követelése megvaló-
sult: amegszálló csapatok kivonultak az ország-
ból, az egypárt-rendszer és annak erõszakszer-
vei felszámolódtak, megvalósult a vélemény, a
szó, a sajtó és a szervezkedés szabadsága, a szá-
monkérés és az igazságszolgáltatás lehetõsége,
megnyíltak a határok s a nemzet visszanyerte
önrendelkezési jogát.
Visszanyerte és nem, illetve rosszul élt vele,

ahogy azt már 1994 júniusában megírtam. Ezt
sokmindennel lehetett magyarázni, elsõsorban
talán azzal, hogy az összeomlott zsarnokság
nemcsak eszmeileg és erkölcsileg, hanem gaz-
daságilag is iszonyatos csõdtömeget hagyott
maga után; hivatkozhatunk arra is, hogy ez tör-
tént a volt �szocialista tömb� minden országá-
ban is, de semmiféle magyarázat nem változ-
tathatjameg s nem is szépítheti a szomorú tényt,
hogy ezúttal minden a nemzetközösségen il-
letve annak tagjainmúlott, és akárhogyan is for-
gatjuk a dolgot, meg kell mondanunk, hogy a
nemzet 1994 májusában erkölcstelenül és os-
tobán döntött.
Erkölcstelenül, mert ismét elfogadta azt a

kezet, amely negyven éven keresztül korbácsol-
ta; és újra uralomra segítette annak az ideo-
lógiának a hordozóit, amelynekminden ember-
ségbõl kivetkõzött pribékjei 1918 óta sokszor
minden emberi képzeletet felülmúló brutalitás-
sal kiirtottak a legóvatosabb becslés szerint is
legalább 250 millió embert, s amelynek nevé-
benma is gyilkolják és kínozzák emberekmilli-
óit szerte a világban...S amit magam a legna-
gyobb erkölcstelenségnek tartok: azt a pártot
juttatta kormányra, amely nyíltan választási
programjára tûzte a �megzavart jóviszony hely-
reállítását� a szomszédos országok felé, ami azt
jelentette, hogy lesöpörte minden asztalról a
Kárpát-medencében az ország határain kívül
élõ magyarság sorskérdéseit. A haza magyar-

sága tehát cserbenhagyta véreit, és hamég (na-
gyobb) tál lencséért tette volna ezt!

A döntés azonban nemcsak erkölcstelen,
hanemmérhetetlenül, szánalmas-nevetségesen
ostoba is volt. Elhitte, elhihette valaki is, hogy
éppen azok fogják kihúzni a nemzetgazdaság
szekerét a kátyúból, akik belevitték abba? El-
képzelhetõ volt egyáltalán, hogy az egykori párt-
boncok, a Kádár szárnyai alatt a nemzet szám-
lájáramegtollasodott �gazdasági szakemberek�
és a nómenklatura pufajkásainak élõsködõ
siserehada újra hatalomra kerülve kinyitjamajd
a bõségszarut az ország szegényeinek feje fö-
lött? És ma már tudjuk, amit akkor még csak
megjósoltam: Magyarországon szocialista kor-
mányzás alatt nem lett jobb dolga senkinek sem,
nem jutott senki nagyobb darab kenyérhez, a
nemzet ostobaságának egyedül azok voltak ha-
szonélvezõi, akik megszabadultak a felelõsség-
revonás lehetõségének fenyegetésétõl s tudták,
hogy nyugodtan élvezhetik, amit összeharácsol-
tak és bízton harácsolhatnak tovább.
Az elaljasodás útjának következõmérföldkö-

ve s egyben az új évezred elsõ öt évének döntõ
mozzanata a 2004. december 5-i népszavazás
volt, amely természetesen nem elemezhetõ ön-
magában, hiszen hosszú fejlõdés csúcsa, helye-
sebben hosszú hanyatlásmélypontja. A kataszt-
rófális eredmény � helyesebben eredménytelen-
ség � persze elõrelátható volt, ezért sokan úgy
vélték s vélik ma is, hogy nem lett volna sza-
bad népszavazásra vinni a trianoni határokon
kívül élõmagyar kisebbségekmagyar állampol-
gárságának kérdését. Ezen itt most nem aka-
rok vitatkozni, csak azt szeretném tisztelet-
teljesenmegérdeklõdni a szigorú kritikusoktól:
tudtak volna-e jobb idõpontot megjelölni? Mi-
után ez iránybanminden korábbi kezdeménye-
zés és kísérlet kudarcba fúlt, nemkellett volna-e
megtenni e lépést mielõtt a román EU-csatla-
kozás támogatásának kérdése a magyar parla-
ment elé került?
Akárhogyan is nézzük azonban, annyi biztos,

hogy a népszavazás tiszta, világos helyzetet te-
remtett, amelyet a méltán elkeseredett Duray
Miklós jellemzett legtalálóbban, ha nem is ép-
pen szalonképes kifejezéssel. Bõjte Csaba fino-
mabban fogalmazott� S a kép valóban fölöt-
tébb szomorú: a választójoggal rendelkezõ pol-
gárok 37,5%-a járult az urnákhoz, amimár ele-
ve érvénytelenné tette a népszavazást. E 37,5%-
nak alig több, mint a fele szavazott igennel, ami
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TÁMOGATÁSI KÉRELEM
Támogatási akciónkbeindítása óta � ide értve azÕrségnaptárunk révén átutalt adományokat, a Bécsi Napló 2006/ 6. számábanközzétett 30.003,06 Euroösszeg 2007. január

15-ig az alábbi hozzájárulásokkal növekedett:

A támogatások eddig befolyt teljes összege 33.513,06 Euro.
Hálás köszönet mindazoknak, akik támogatásukkal lehetõvé teszik a Bécsi Magyar Otthon fenntartását, amely a legkülönbözõbb rendezvények, társas összejövetelek
mellett egyben a �Bécsi Magyar Iskolának� is otthonul szolgál.

Deák Ernõ elnök, Radda István fõtitkár, Kántás János pénztáros

További támogatások az alábbi bankfolyószámlára utalhatók át: P.S.K., A1010 Wien, Georg Coch-Paltz 1, Bankleitzahl/Bankirányítószám 60000, Zentralverband
Ungarischer Vereine und Organisationen in Österreich, kontószám 7255731. IBAN 00007255731 + 00060000

Név Adomány
Adorján István 30,00
András Emmerich dr. 10,00
Andreewitch Edith 10,00
Arany Gertrude 7,00
Arányi-Aschner Georg 25,00
Aved Levente dr. 50,00
Balog Pál 10,00
Balogh Vince dr. 20,00
Bede Sándor 10,00
Behring Beatrix 5,00
Bielka Etelka 8,00
Bohus Márton dr. 100,00
Catomio István dr. 20,00
Csapone-Balassy dr., Csilla I. 20,00
Csebits Ignaz 30,00
Csikós János dr. 20,00
Csíky Csaba 5,00
Csipkó László 10,00
Csörsz Julianna 10,00
Czifra János 20,00
Czingraber Aladár 50,00
Dénes Sándor 10,00
Deréky Pál dr. és Melinda 15,00
Endrédi Barnabás 10,00
Esterházy Mónika 30,00
Fábián László okl. mérnök 10,00
Falger Margareta 25,00
Ferencz János-Róbert 15,00
Ferenczy Béla okl. mérnök 500,00
Fettik Gábor okl. Mérnök 10,00
Földes György 10,00
Fördös Florián 20,00
Forgó László okl. közgazdász 50,00
Gössl Irén, MR dr. 120,00
Guzi Ludwig 10,00
György Béla okl. mérnök 15,00
Haas Elisabeth 10,00
Habermann Ibolya dr. 10,00
Hajas Katalin dr. 20,00
Henics Tamás dr. 10,00
Herbich Zsuzsanna mag. 10,00
Herritz 100,00
Horváth Béla 30,00
Horváth Csaba 20,00
Ilona-Stüberl 20,00
Joó Ferenc dr. 10,00

Örség � Guthy Emma 10,00
Örség � Hervanek Maria 7,00
Örség � Juhász László dr. 10,00
Örség � Tarcsay-Schneiderbauer 20,00
Örség Kalender � Ullrich Miklós 6,00
Páll Sándor prof. 15,00
Palotai Tamás dr. 10,00
Passl Marianna mag. 20,00
Pathy Lajos 20,00
Perlaky Mária 25,00
Pogány Géza 30,00
Price Ilona 20,00
Prikler Pál, Dipl.Ing. 20,00
Pusztay Csaba 25,00
Raduly Dr. Etelka u. Ferenc 10,00
Rédei Károly, Univ.-Prof., Dr. 30,00
Rodriguez Kocsis Susanne 50,00
Rudán Péter, Dr. 10,00
Scheibler Ede 20,00
Schenk Gabriella 10,00
Schilling Árpád 15,00
Schindler Tibor, Dr. 28,00
Schmidt Erika, Mag. 6,00
Schuster-Gyenge Judit, Mag. 15,00
Schwarz Mária 20,00
Stipkovich Walter 20,00
Straub Luise 20,00
Szabó Ernõ, Mag. 10,00
Szabó Margit 20,00
Szokody Tibor 5,00
Takáts Ernella + Isabella 30,00
Tancsics Jenõ 30,00
Tölly Julianna 10,00
Tonczár László, Univ.-Prof. Dr. 25,00
Török Mária 20,00
Tsohohey Tamás 10,00
Turanitz Károly 20,00
Vadász Gábriel 25,00
Vadon Mária, Dr. 25,00
Vass Karl dr. 30,00
Vécsei Vilmos ddr. Egyetemi tanár 20,00
Vencser László dr. 30,00
Virágh Imre mag. 30,00
von Ilosvay Johanna 15,00
Zachar István mérnök 30,00
Zedtwitz-Liebenstein Herta dr. OMR 20,00
Zimics Julia mérnök 30,00

összesen 3.510,00

Juhász László 20,00
Juhász László dr. 10,00
Kaali-Nagy Armand okl. mérnök 20,00
Kaiser József dr. 15,00
Kaltenegger-Riedhorst Éva 40,00
Kántás Zsuzsanna 15,00
Karácsonyi László dr. 10,00
Karácsonyi Miklós okl. mérnök 15,00
Karsay László 10,00
Kecskés Illés 20,00
Kemenesi Ferenc 35,00
Kiprov-Hajmásy Hajnal dr. 20,00
Király László dr. med. 10,00
Koczó Endre dr. 20,00
Koller Ildikó mag. 30,00
Komáromi László okl. mérnök 50,00
Köszegi Rudolf dr. mérnök 30,00
Koszmovsky Maria 15,00
Kotsis Peter mag. pharm. 20,00
Köves S. okl. geológus. 100,00
Krause Ilona 15,00
Kriston Ferenc 10,00
Kulmann Ernst, kormánytanácsos 20,00
Közép-bgld.-i Magyar Kultúregyesület 10,00
László Géza 50,00
Lauringer Peter dr. 20,00
Lauringer Wilhelm 20,00
Lietz Magdalena 10,00
Liszka Kristóf dr. 30,00
Lomoschitz Karl Horst dr. 10,00
Machnik Erzsébet 15,00
Martiny József dr. 20,00
Marton Mária dr. 30,00
Mészáros Veronika 10,00
Mihoczy László dr. 25,00
Mihoczy László dr. 25,00
Miletits György 30,00
Miller-Aichholz v. 50,00
Nagy Albert okl. mérnök 8,00
Nagy George 10,00
Nagy Rozália 15,00
Németh Balázs ddr. 10,00
Németh Nándor dr. 30,00
Németh Péter okl. mérnök 15,00
Oberdorfer Éva 10,00
Név nélkül 10,00
Név nélkül 10,00

1. A Kormány a határon túli magyarság nyelvi és
kulturális önazonosságának megõrzését szolgáló tá-
mogatási rendszer átalakítása és az ezzel összefüggõ
közfeladatok más szervezeti keretben történõ haté-
konyabb ellátása érdekében � figyelemmel az állam-
háztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és
egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló
2006. évi LXV. törvény 1. § (3) és (4) bekezdésében
foglaltakra � kezdeményezi az Illyés Közalapítvány,
azÚjKézfogásKözalapítvány, valamintaHatáronTúli
Magyar Oktatásért Apáczai Közalapítvány megszün-
tetését.
2. A Kormány felhatalmazza a Miniszterelnöki Hi-

vatalt vezetõ minisztert, hogy a Fõvárosi Bíróságnál
az alapító nevében kérelmezze az Illyés Közalapít-
vány, azÚj KézfogásKözalapítvány és aHatáronTúli
Magyar Oktatásért Apáczai Közalapítvány megszün-
tetését, és kérje annak soronkívüli elbírálását. AKor-
mány felhívja a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ mi-
nisztert, hogyaközalapítványokmegszüntetésérõl és
a feladatoknak új szervezeti formában történõ ellá-
tásáról a nyilvánosságot megfelelõen tájékoztassa.
Felelõs: Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter,
oktatási és kulturális miniszter
Határidõ: azonnal
3. A Kormány úgy rendelkezik, hogy az Illyés Köz-

alapítványmegszûnése esetén
a) annak közfeladatait a 2005. évi II. törvénnyel

létrehozott Szülõföld Alap látja el;
b) a pénzügyi kötelezettségek teljesítését követõ-

en megmaradt vagyon költségvetési támogatásként
� figyelemmel az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 59. §-ának rendelkezéseire is � az
Alapnak átadásra kerüljön.
4.AKormányúgy rendelkezik, hogyaHatáronTúli

MagyarOktatásért Apáczai Közalapítványmegszûné-
se esetén
a) annak közfeladatait az Oktatásért Közalapít-

vány látja el;
b)apénzügyi kötelezettségek teljesítését követõen

megmaradt vagyon költségvetési támogatásként az
Oktatásért Közalapítványnakkerüljön átadásra.
5. A Kormány úgy rendelkezik, hogy az Új Kézfo-

A határon túli magyarság nyelvi és kulturális önazonosságának megõrzését
szolgáló támogatási rendszer hatékonyabbá tételérõl szóló

2218/2006. (XII. 12.) kormányhatározat
gás Közalapítványmegszûnése esetén
a) annakközfeladatait a CorvinusNemzetközi Be-

fektetési Zrt. látja el;
b) a pénzügyi kötelezettségek teljesítését követõ-

enmegmaradt vagyon, továbbá apénzügyi követelé-
sek és kötelezettségek aCorvinusNemzetközi Befek-
tetési Zrt.-nek kerüljenek átadásra.
6. A Kormány elrendeli a szükséges intézkedések

meghozatalát annak érdekében, hogy a Miniszterel-
nökiHivatal többségi tulajdonosi részesedést szerez-
zen a Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt.-ben.
Felelõs:MiniszterelnökiHivatalt vezetõminiszter,

gazdasági és közlekedési miniszter
Határidõ: azonnal
7. A Kormány felhívja a Miniszterelnöki Hivatalt

vezetõ minisztert, valamint a gazdasági és közleke-
désiminisztert, hogynyújtsákbe aKormánynakaha-
táron túli magyarságot érintõ gazdaságfejlesztési és
vállalkozásösztönzési feladatok ellátásának részletes
koncepcióját.
Felelõs:MiniszterelnökiHivatalt vezetõminiszter,

gazdasági és közlekedési miniszter
Határidõ: haladéktalanul
8. A Kormány egyetért azzal, hogy a határon túli

magyarság szakképzésének és felnõttképzésének tá-
mogatására szolgáló, a Munkaerõpiaci Alap képzési
alaprészébõl � elõször a 2007. évi költségvetés elfo-
gadását követõen � származó forrás pénzeszközát-
adáskéntkerüljönaSzülõföldAlapba.AKormányúgy
dönt, hogy az ilyen módon átcsoportosításra kerülõ
pénzeszközökmértéke a Munkaerõpiaci Alap képzé-
si alaprészeeredeti bevételi elõirányzatának2%-ában
kerüljönmeghatározásra.
9. A Kormány felhívja a Miniszterelnöki Hivatalt

vezetõminisztert, valamint a szociális ésmunkaügyi
minisztert, hogy
a) intézkedjenekahatárontúlimagyarságszakkép-

zésének és felnõttképzésének támogatására szolgáló
források 8. pont szerinti pénzeszközátadásról;
Felelõs:Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter

szociális és munkaügyi miniszter
Határidõ: elsõként a 2007. évi költségvetéshez

kapcsolódóan, évente a költségvetési törvényhatály-

balépését követõ 45 napon belül
b)gondoskodjanakaSzülõföldAlapról szóló2005.

évi II. törvénymódosítását célzó és az egyes szakkép-
zési és felnõttképzési tárgyú törvények módosításá-
ról szóló törvénytervezetrõl szólóelõterjesztésekkon-
cepcionális összhangjáról.
Felelõs:MiniszterelnökiHivatalt vezetõminiszter,

szociális és munkaügyi miniszter
Határidõ: azonnal
10. Ez a határozat a közzétételének napján lép ha-

tályba. Ezzel egyidejûleg
a) hatályát veszti az Illyés Alapítvány 1993. évi te-

vékenységérõl készült beszámoló elfogadásáról, az
alapítvány Alapító Okiratának módosításáról, vala-
mint aKézfogásAlapítvány Illyés Alapítvánnyal, csat-
lakozás céljából történõ egyesítésének célszerûségé-
rõl szóló 1040/1994. (V. 31.) Korm. határozat, az
Illyés Alapítvány Alapító Okiratának módosításáról
szóló 1020/1995. (III. 8.) Korm. határozat, valamint
a �Kézfogás� Egzisztenciateremtõ és Gazdálkodás-
élénkítõ Alapítvány vagyonának azonos célú közala-
pítvány létrehozása céljából történt felajánlásánakel-
fogadásáról és az Új Kézfogás Közalapítvány létreho-
zásáról szóló 1021/1995. (III. 8.) Korm. határozat;
b) a Kormány az Illyés Közalapítvány Alapító Ok-

iratának módosításáról szóló 1124/2002. (VII. 17.)
Korm. határozatot, aHatáronTúliMagyarOktatásért
Apáczai Közalapítvány létrehozásáról szóló 1162/
1998. (XII. 17.) Korm. határozatot, a Határon Túli
MagyarOktatásért Apáczai KözalapítványAlapítóOk-
iratának módosításáról szóló 1023/1999. (II. 26.)
Korm. határozatot, aHatáronTúliMagyarOktatásért
Apáczai KözalapítványAlapítóOkiratánakmódosítá-
sáról szóló 1074/2004. (VII. 19.) Korm. határozatot,
a Határon Túli Magyar Oktatásért Apáczai Közalapít-
vány Alapító Okiratának módosításáról szóló 1046/
2006. (IV. 25.) Korm. határozatot, továbbá az Új Kéz-
fogás Közalapítvány AlapítóOkiratánakmódosításá-
ról szóló 1061/2003. (VII. 2.) Korm. határozatot és
azÚjKézfogásKözalapítványAlapítóOkiratánakmó-
dosításáról szóló 1012/2006. (II. 3.) Korm. határoza-
tot, valamint az államháztartás hatékonymûködését
elõsegítõ szervezeti átalakításokról és az azokatmeg-

alapozó intézkedésekrõl szóló 2118/2006. (VI. 30.)
Korm. határozat 2. számúmellékletében az �Alapítvá-
nyok és közalapítványok átalakítása� címnél az Okta-
tásért Közalapítványnak 2007. január 1-jével fejezeti
kezelésû (központi) költségvetési elõirányzattá törté-
nõátalakításáravonatkozó rendelkezést visszavonja.

Gyurcsány Ferenc s. k., miniszterelnök
Ez a dokumentum a Magyar Hivatalos Közlönyki-

adó tulajdona
Hatályosság: 2006.12.12 -
A megjelenítés ideje: 2006.12.27 14:07

Fentebbi határozatnak az a sajátossága, hogy ami-
niszterelnök 2006. december 13-án 13 órától mun-
kaebéden látta vendégül a határon túli magyarok
képviselõit. Mint a keltezésbõl kitetszik, a rendel-
kezések egy nappal korábban, december 12-én lép-
tek hatályba, a munkaebéd tehát nem befolyásol-
hatta már a korábban meghozott intézkedéseket.

�
(Pozsony, 2007. január2., kedd,MTI) -BárdosGyu-

la, a szlovákiai Magyar Koalíció Pártjának frakcióve-
zetõje indokolatlannak és célszerûtlennek nevezte a
Határon Túli Magyarok Hivatalamegszüntetését.
A pozsonyi Új Szó keddi számábannyilatkozóBár-

dos a január elsejétõl életbe lépett budapesti dönté-
seket, így a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal
bezárását, a határon túli magyarok támogatásában
érintett közalapítványokátalakítását, amagyarorszá-
gi nemzetpolitikában történõváltozást is aggodalom-
mal szemléli - írja a lap.
�A pályázati rendszer átalakítását nem tartom in-

dokoltnak, semcélszerûnek. Nemazzal van gondom,
hogy átláthatóbbá kívánják tenni a pénzek elosztá-
sára és ellenõrzésére szolgáló rendszert, hiszen ez
rendjén való. Elsõsorban azt nehezményezem, hogy
a rendszer átalakításával megszûnnek annak bevált
elemei is� - fogalmazott a szlovákiaimagyarpolitikus.
Az Illyés Közalapítvány átalakítását is említõ Bár-

dos szerint az alapítványalkuratóriumi rendszerena-
gyon jólmûködött.�Nemtartomszerencsésneka
HTMH megszüntetését sem, mert az nagyon
fontos szerepet játszott és kiemelt feladatot lá-
tott elamagyarságéletében� - idézte szavait a lap.

HELYESBÍTÉS
A Bécsi Napló 2006/6. sz. mellékletének

Dr. Marossy Endre 1956 � Amásodik hadbírósági per
a jutadombi harcok résztvevõi ellen c. cikke 4. fejeze-
tében �Ez tévedés� kezdetû mondatban kétszer sze-
repel a �kiskunhalasi� megjelölés. A mondat helyesen
így hangzik: Ez tévedés: nem a kiskunhalasi, hanem
a vele egy hadosztályba tartozó kiskunfélegyházi lö-
vészezredbõl, nem a 7., hanem a 3. század 3. sza-
kasz harcolt itt.

�
A Leheletvékony emlék és Várakozás c. vers szer-

zõjének teljes neve Posta Ákos István.

EMLÉKOSZLOP
ANDAU/MOSONTARCSÁN
Az 1956-osmegemlékezések kicsengéseként, ne-

vezetesen az Andau-i híd újjáépítése kapcsán meg-
érlelõdött a gondolatot, hogy a korábbiakhoz képest
nagyszabású emlékmû hirdesse az osztrák-magyar
határon a magyar forradalom, majd azt követõen
200.000 magyar menekülésének emlékezetét.
Az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek

Központi Szövetsége elhatározta ezen gondolat
megvalósítását. A választás az Ausztria szerte is-
mert és elismertmagyar szobrászmûvészre, KAME-
NYECZKY ISTVÁNra (1921�2000) vörösesbarna 350
cmmagas gránitból készült �Határtalan Emlékosz-
lopára� esett. Kamenyeczky István 1956-ban nem-
zetõrként részt vett a forradalomban; menekülése
után teljes következetességgel szentelte minden
erejét és idejét a mûvészetnek. Tehetsége mellett
szorgalmának köszönhetõen sokat és maradandót
alkotott, tagja volt az osztrák Secessio-nak. Nagy-
méretû szobrai közül több Bécs közterületeit dí-
szíti; legismertebb a vasfüggöny lebontása emlé-
kére Nickelsdorf/Miklósfalván felállított többmint
ötméteres gránit Emlékoszlopa.
Az emlékoszlopmegvásárlásamindenekelõtt ne-

mes adományozók segítségével lehetséges. Kérjük
mindazokat, akiknek szívügyük ezen terv kivitele-
zése, támogatásukkal tegyék lehetõvé az idén má-
jusra tervezett felavatást a Hanság csatornán köz-
vetlen az újonnan létesült híd mellett.
Adományokat �Emlékmû� jeligére az alábbi

bankfolyószámlára kérünk:
Dornbirner Sparkasse Bank AG, bankirányítószám 20602,
Zentralverband Ungarischer Vereine und Organisationen
in Österreich, Kto.szám 00000141168.
IBAN AT1120602 00000141168 BIC DOSPAT2D
A költségekkel természetesen minden adomá-

nyozónak elszámolunk.
Elõre is hálás köszönettel

A Központi Szövetség vezetõsége
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a 100%-ra átszámolva azt jelenti, hogy a tria-
noni határok között élõ magyar nyelvû népes-
ségnek csupán alig 20%-a �víz�, a többi� No
mondjuk Bõjte atya szavával: nagyon beteg�
És nagy kérdés persze, hogy életképes-e még
az a szervezet, amelynek 80%-át ennyire nem
érdekli a magyar kisebbségek sorsa.
Nem, nyilvánvalóan nem életképes, és ezt

minden kétséget kizáróan bebizonyította az
2006-os év. A szociálliberális érdekcsoport ta-
vasszal felfoghatatlan módon újra megnyerte a
választásokat, és az, hogy ezt csalással és ha-
zugsággal érte el, nem menti fel a választókat
a felelõsség alól.Mert aki képes hitelt adni ennyi
hazugságnak és bedõlni ennyi csalásnak, az csak
magára vethet.
Az ember azt hihette volna, hogy ezzel elér-

tük a mélypontot, tovább már nem süllyedhe-
tünk, ez azonban sajnos tévedés volt, mert az,
ami még ezután következett, már szinte hihe-
tetlen, minden emberi fantáziát meghaladó,
abszurd bohózat. Mert ugyan ki hinné el, hogy
civilizált ország miniszterelnöke kijelenti, hogy
kormányával együtt négy éven keresztül sem-
mit nem csinált, csak annyit, hogy kormányzá-
sa utolsómásfél-két évébenmindenkinek, min-
denben hazudott. S a kabaré csattanója: a kor-
mányfõ a végén büszke arra, hogy mindezt be
meri vallani, miáltal õ lesz a nap hõse, pártja
hûséget esküszik s a parlament bizalmat sza-
vaz neki� Mindezen remekül lehetne mulat-
ni, ha nem lenne az éremnek másik oldala is,
amelyen azon keveseket, akik felháborodnak
ez abszurd bohózat valódiságán, rendõroszta-
gok �oszlatják� tûzzel-vassal, vízágyúval, gumi-
bottal- és lövedékkel� S az abszurditás csú-
csa: a forradalom ötvenedik évfordulóját az
ország és a világ �politikai elitje� együtt ünnepli
azon aKossuth téren, amelyet teljesen törvény-
telenül �mûveleti területnek� nyilvánítottak és
vaskordonokkal vettek körül, s amelyre a nép
fia máig sem teheti be lábát.
Persze azok, akikBrüsszelben vagymásutt oly

érzékenyen felszisszennek, ha valaki cigánybû-
nözésrõl beszél és hisztériás üvöltésbe törnek ki,
ha valaki észre meri venni, hogy egy gazember
véletlenül zsidó, ilyesmit még csak hírértéknek
sem tekintenek. Verik a tüntetõket Magyaror-
szágon? Hát ez kérem magyar belügy. Magya-
rokat vernek Szlovákiában, Romániában, Szer-
biában? Ez meg szlovák, román, szerb belügy.

Igaz, vannak nálunk is berzenkedõk. Az a bi-
zonyos 20%� Amelynek azonban legfeljebb
10%-a kész és képes cselekedni is. A többiek?
Lehetnekmár szinte magatehetetlen aggastyá-
nok,mint jómagam, aki belátom: hetvenöt éves
rokkantként a barikádon is csak útjában len-
nékmindenkinek.De nagyon sokan félnek is, és
nyilván okkal-joggal, amint azt a közelmúlt gro-
teszk abszurditásai megmutatták. És itt fel kell
tennünk a kérdést: érdemes-e bátornak lenni?
A kérdés paradoxona: ha feltettem, már vá-

laszoltam is. Aki elkezdmérlegelni, annak rög-
tön be kell látnia, hogy nincs semmi értelme
bármiféle hõsieskedésnek. Amagyarság a Kár-
pát-medencében halálra van ítélve, ahogy azt
már jó kétszázhúsz évvel ezelõtt a német törté-
netfilozófus Herder is látta. Eddigi fennmara-
dását valószínûleg annak köszönhette, hogy vo-
nakodott tudomásul venni az ítéletet, amelyet
most gyors egymásutánban többször is elfoga-
dott: 2002 tavaszán, 2004. december 5-én és
2006 áprilisában. Teljesen mindegy, hogy meg-
tévesztve vagy tudatosan tette ezt.
Sajnálatra méltó viszont az a bizonyos 20%

s még inkább ennek az az egy tizede, amely szí-
vósan és elkeseredetten tüntet, utakat zár le,
hõsiesen nevetségessé téve önnönmagát. Mert
azon, hogy nyolcvan-száz ember jelenikmeg ott,
ahol nyolcvan-százezernek kellene összegyûl-
nie, bizony csak szánakozva mosolyogni lehet.
Kedves Barátaim! Bátorságotok, elszántságo-
tok, kitartásotok minden tiszteletet megérde-
mel, de értelmetlen s egyre veszélyesebbé vá-
lik magatokra nézve. A hatalmon lévõk ugyan-
is készülõdnek: mint tudjuk, a parlament ren-
dészeti bizottságának kormánypárti többsége 3
milliárd (!) forintot szavazott meg a rendõrség-
nek új �tömegoszlató eszközök� beszerzésére.
Ami azt jelenti, hogy a tüntetõk testi épségü-
ket, esetleg életüket is kockáztatják. És ugyan
miért? Azért a népért, amely hatalomba segí-
tette a politgengszterek siserehadát és közöm-
bösen tûri a hatalommal való visszaélést?
Mit tehetünk? Semmit. Azaz hogy: ássuk to-

vább méla engedelmességgel a sírt, amelyet a
hatalmasok ásatnak velünk, a sírt, amelyben
elsüllyed az, amimégmegmaradt ebbõl a nem-
zetbõl, és ne csodálkozzunk azon, hogy e sírt
nem veszik körül a népek, s aki véletlenül el-
megy mellette, annak szemében nem gyász-
könny, hanem gúny és megvetés ül s esetleg
káröröm...

Folytatás az 1. oldalról

HARAGOS SZÁMVETÉS

KENDE PÉTER

Miért éppen Magyarországon?
II. (befejezõ) rész

ENNEK A FORDULATNAK AZ EREDETE � ezt kár volna ta-
gadni �Magyarországon kívüli volt. A kommunis-
ta elitmegrendülésének történelmilegpontosítha-
tó oka Sztálin halála volt, amelyre a szovjet felsõ
vezetés alig-alig volt felkészülve. A moszkvai õr-
ségváltás nagy kapkodások közben ment végbe.
A Sztálin helyébe lépõ alvezérek egy része az elsõ
perctõl fogva tisztában volt azzal, hogy a meste-
rük által meghonosított hatalmi módszerek nem
folytathatók, de ahhoz, hogy ezt nyíltan kimond-
ják,még hónapokra, sõt évekre volt szükségük. (A
szovjet kommunista pártnak arra a bizonyos XX.
Kongresszusára 1956 februárjában, vagyis csak
három évvel Sztálin halála után került sor.)
MAGYARORSZÁGOT ÉS NÉHÁNY MÁS KELET-EURÓPAI csatlós-

államot illetõen azonban a desztalinizáció szándé-
ka már 1953 tavaszán megnyilvánult. Valami ok-
ból, ami aztánMagyarország helyzetét egy csapás-
ramegkülönbözteti a szomszédos országokétól, a
moszkvai vezetõk gyökeres fordulatot írnak elõ az
1953. májusában raportra hívott magyar pártve-
zetõknek. Ezt azonban nyomban kiegészíti egy -
papírforma szerint egyáltalán nem szükségszerû,
a szovjet szándékok szempontjából véletlennek is
mondható - személyi adottság, éspedig hogy az ál-
taluk elõírt, gazdaságilag ésszerûbb és sok más
szempontból is normálisabb vonalvezetésnek
Nagy Imre személyében akadt egy csakugyan
meggyõzõdéses híve.
MINISZTERELNÖKI KINEVEZÉSÉVEL és az általa július ele-

jénmeghirdetett kormányprogrammalMagyaror-
szág a desztalinizáció elõörsévé vált. S a fordula-
tot kísérõkavarodás ellenére azúj kormányfõ szín-
re lépése, programja és az addig megszokottól el-
térõ személyisége sikeres volt, amennyiben ama-
gyar társadalom tíz éve felhalmozott feszültségei
enyhültek, s egyfajta reménykedõ várakozás ke-
letkezett, különösen falun. Még az sincs kizárva,
hogy ha Nagy Imre reformpolitikája több éven át
folyamatosan érvényesül, a rendszer egy idõre
konszolidálódik és az ötvenes évek közepére nem
válik válság-gócponttá.
EZ PERSZE TÉNYELLENES SPEKULÁCIÓ, hiszen fogalmunk

sincs arról, hogy kormányon maradó Nagy Imre
kezdeményezéseirehogyan reagált volna1955-tõl
kezdve a magyar társadalom. A valóságban, mint
láttuk, 1954végére olyanhelyzet alakult kiMoszk-
vában, amely Rákosi számára lehetõséget nyújtott
Nagy Imre eltávolítására, valamint az �53 elõtti ke-
ményvonal részleges visszaállítására. Nagy Imrét
nemcsak eltávolították, demeg is bélyegezték. Le-
hetséges, hogy a Rákosi-rendszer agóniája ezzel
vette kezdetét. Miért? Mert Nagy Imre kiebrudalá-
sával felszínre került a pártelit belsõ megosztott-
sága, a régi politika visszahozatalával pedig amin-
denkori �pártvonal� megkérdõjelezhetõsége.
PERSZE AZ IS LEHET, hogy ez a dinamika már 1953

nyarán beindult. Ezt azonbanNagy Imre leváltása
nemhogy nem fékezte, inkább felgyorsította. Az
1953-ban óvatlanul megindított belsõ mozgás
mind veszélyesebb lengésbe hozta a politikai ha-
talom állványzatát. A Moszkvához - mint mindig -
most is igazodni akaró, de annak ingásait egyre
nehezebben követõ Rákosi�Gerõ-csapatmár nem
talált olyan szilárd pontot, ahol megvethette vol-
na a lábát. S fõleg: nem tudott mit kezdeni azzal a

Nagy Imrével, akit 1953-1954. évi szereplése �a
megújulás� vagy ha úgy tetszik élhetõbb Magyar-
ország felé való elindulás jelképévé tett. A hata-
lomból kirekesztve ez a minden sémából kilógó
reformer még nagyobb kihívássá lett, mint kor-
mánytag és pártvezetõ korában.
EZZEL SZÁNDÉKOSAN RÖVIDRE FOGOTT elõtörténettel el-

jutottunk a kirobbanás közvetlen okaihoz. Nagy
Imre személye ráadásul a kulcskérdést (reform
vagy forradalom?) is elénk vetíti. Tudniillik, mint
minden nagy forradalomnak - például a franciá-
nak 1789-ben, az orosznak 1917-ben, vagy a ma-
gyar 1848-nak -, kezdetben a magyar �56-nak is
jámbor önmérséklettõl áthatott reformkövetelé-
sei voltak. Ezekbõl forradalom azért lett, mert -
mint a történelemben annyiszor - a hatalmon lé-
võk ezúttal sem tudtak idejében annyit koncedál-
ni, amennyit a felgyülemlett feszültség levezeté-
séhez elég lett volna. Hogy csak egy ellenpéldát
hozzunk: 1956 nyaránMoszkva az ellehetetlenült
Rákosi helyébe alteregóját, Gerõ Ernõt állította,
holott a belsõ elégedetlenségek lecsendesítésére
olyan váltás kellett volna, amely teljesen megújí-
tott csapatot állít Rákosiék helyébe �nyilvánNagy
Imrével az élen. Hogy ez megelõzte volna-e a rob-
banást, azt persze utólag megint nem lehet kije-
lenteni, az viszont tény, hogy a radikális irányvál-
tás elmaradásával továbbmélyült a válság. Három
hónappal késõbb pedig Nagy Imre kényszerû
visszahívása aminiszterelnöki székbemár semmit
sem ért, pláne, olyan fatális lépés (a szovjet csapa-
tok segítségül hívása) kíséretében, amely csak ola-
jat öntött a tûzre. Az a személycsere, amely július-
ban talán még megnyugvást hozott volna, ekkor
már biztosan nem volt elegendõ.
DE TÉRJÜNK VISSZA A MAGYAR PÁRTELIT belsõ megrendü-

léséhez! Az 1953. júliusi részleges vezetõségváltás-
sal- szerintem � valami olyan, alig megemészthetõ
dolog történt Budapesten, amitõl amagyar helyzet
egészenkülönlegessé vált. Hatalmonmaradóveze-
tõcsoportot még soha nem égettek úgy le, mint
Rákosiékat az 1953. júliusi párthatározattal és az
ezt követõ kormányfõ-váltással. A Moszkvában
összeállított hosszú és éles hibalista nyilvánosság-
rahozatalautánaz lettvolnaanormális,hogyahiba
elkövetõi lelépnek a színrõl. Ehelyett csak néhány,
a legfelsõbb kört alig érintõ személyi változás tör-
tént, s fõleg: helyén maradt maga Rákosi, aki sze-
mélyében úgyszólván egyedül is megtestesítette
mindazt, amirõl Moszkvában ítéletet mondtak. Ez
nyilvánvalóan kérdõjeleket hagyott maga után.
UGYANAKKOR, MINTEGY LÁTHATATLANUL,más is történt a

magyar társadalommal. 1953-ban kiderült, hogy
az 1948-ban megindult s addig végzetesnek hitt
folyamatok �mint például a szövetkezetesítés-
visszacsinálhatók. A kommunista párt uralma
alatt álló nemzetek közül ekkoriban úgyszólván
még egy sem tett szert ugyanilyen tapasztalatra.
Másodszor:megrendült a pártelit önbizalma,még-
hozzá nemcsak politikailag, hanem morálisan is.
Elvégre nem lehet büntetlenül éveken át kirakat-
pereket rendezni, emberek ezreit (benne a rend-
szer nem egy aktív támogatóját is) minden tör-
vényt lábbal tiporva börtönökbe és kínzókamrák-
ba zárni, majd pedig kijelenteni, hogy mindez
�hiba� volt, de a helyükön hagyni azokat, akik
azért felelõsek!

NE CSODÁLKOZZUNK HÁT AZON, HOGY MAGYARORSZÁGON a
hatalmonbelül valami fontos érzék, az önbizalom
és az összetartás egyik lényeges eleme megzava-
rodott. Harmadszor: a közvélemény- s e kifejezés-
ben most szándékosan összemosom a hatalmon
kívül és belül állókat- tudatára ébredt annak, hogy
a rendszer központja nem egységes, hogy a zárt
redõnyökmögött belsõharcokdúlnak, s hogyamit
a fõhatalom az egyik szájával mond azt a másik
szájávalmásnapesetleg azutolsóbetûig visszavon-
ja, hogy harmadnap aztán mégis részlegesen érvé-
nyesnek nyilvánítsa. A rendszer tekintélye ezzel
tovább nyirbálódott, amit az is mutat, hogy 1954
õszén Budapesten már utcai zavargások is voltak.
Rákosiék úgy képzelték, hogy az 1955 elejei mini-
restaurációval helyreáll a tekintélyük. Már ez is il-
lúzió volt, hiszen nem számolt az 1953 júliusa után
megindult lelki folyamatok maradandó hatásával.
A KEMÉNYVONAL EGYENLEGE ezzel együtt is talán vala-

mivel jobb lett volna, ha idõközben nemmennek
végbeújabb, ellenkezõ elõjelû fejleményekMoszk-
vában. ATitóval való kiegyezés fényébenRákosiék
ellenkezõ irányú mozgása még visszásabbnak
tûnt, sõtmég egy csipetnyit komolytalannak is. Hi-
szenMagyarországon senki sem felejtette el, hogy
Rákosi volt �Sztálin legjobb magyar tanítványa�,
sem azokat a minõsíthetetlen szavakat, amelyek-
kel Rákosi és társulata aTito-féle �imperialista ügy-
nökök� és �láncos kutyák� ellen tüzelt. Akineknem
volt nagyon rövid az emlékezete, még azon is el-
töprengett, hogy Titoék �nemzeti kommunista út-
jának� szovjet rehabilitációja utánvoltaképpenmi
marad a Rajk-per politikai konstrukciójából. Már-
pedig az a per a rendszer szimbolikus talapzatá-
hoz tartozott, megbolygatása-mint ez utólag kide-
rült - a rendszert magát tette kérdésessé.
ÖSSZEFOGLALÓAN ARRA A KÖVETKEZTETÉSRE juthatunk,

hogy 1953 júniusától kezdve az ország végzetesen
sodródott az1956.õszikrízis felé.Abbananemegé-
szenmásfél évben, amíg Nagy Imre állt a kormány
élén, és érvényben volt az általa meghirdetett re-
formpolitika, talán még volt valami esély a társa-
dalomérlelõdõ feszültségekbékés levezetésére, va-

lahogyan,úgy,ahogyezLengyelországban1956ok-
tóberétõl kezdve Gomulka visszatérésével és veze-
tésealatt történta rákövetkezõévekben.Nagy Imre
1955 elejei elkergetésével és folyamatos megbé-
lyegzésével ez a lehetõség- mármint az állampárt
esélye arra, hogy privilégiumait fenntartvamegre-
formáljamagát és áttér a hatalomkonszezuálisabb
gyakorlására - valószínûleg reménytelenül elve-
szett. 1956 tavaszától kezdve a krízist tovább mé-
lyítette, hogy a hatalom birtokosainakmár a lecsa-
pásra semvolt ereje, shogya társadalmatolyankül-
sõ fejleményekbátorították,amelyek fölött semRá-
kosinak sem Gerõnek nem volt hatalma. Így lehe-
tett Magyarországon forradalom - míg azokban a
szomszédosországokban, ahol ugyanolyankomisz
viszonyokuralkodtak,mintmagyar földön,deahol
a kommunista párthatalom kezébõl nem csúszott
ki a gyeplõ, hasonló fejleményre nem került sor.
Fejezet a szerzõ Eltékozolt forradalom?U.M.K, Bu-

dapest, 2006 c. könyvébõl

Bevallom, Gömöri György elszomorítóan ér-
tetlen olvasói levele keltette fel bennem azt az
igényt, hogy néhány alapvetõ tényt leszögez-
zek a Bécsi Napló olvasói számára. Mindenek
elõtt el kell mondanom, hogy a Kossuth téri
tüntetés teljesen spontán módon jött létre.
Több aznapi telefonbeszélgetésbõl egyértelmû,
hogy a miniszterelnök hazugság-beszédének
hangneme, a belõle a magyar társadalom felé
sütõ lenézés és a kormányképtelenség nyílt el-
ismerése együtt váltott ki olyan felháborodást,
hogy egyszerû emberek kirúgták maguk alól a
széket és elindultak az Ország Háza elé tilta-
kozni. Tehát nem pusztán a politikai hazugság
ténye, hanem a demokrácia fenyegetettsége
volt a felháborodás igazi oka. S hogy ez nem
túlzás, azt bizonyítják az október 23-i véres
események. A Kossuth tér hamis indokkal tör-
ténõ lezárása, s a tüntetõk és ünneplõk elleni
olyan rendõri agresszivitás, amilyenre a rend-
szerváltozás óta példa nincs (pl. lovasroham,
kardlapozás, testre célzott lövések).
Hogy voltak agresszív tüntetõk? Azokat már

a Kossuth téren is ki lehetett volna emelni, ha
ez lett volna a hatalom célja. Ám a magától
összeverõdõ tömegben ott voltak a provoká-
torok. Pl. az elsõ napon civil ruhás rendõrtiszt
adta azt a tanácsot a gyülekezõknek, hivatkoz-
zanak arra, hogy a Kossuth téren csupán az öt-

venhatos zászló elõtt kívánnak virrasztani (va-
gyis biztatta õket az ott maradásra). És közis-
mert az a fényképfelvétel, ahol rendõrök öl-
töznek át tüntetõkké (rajtuk már a Gyurcsányt
szidalmazó póló, mellettük nejlonzsákban
nemzetiszínû zászlók és fideszes sálak).
És még egy apróság. A kormány kezdettõl

igyezett a legnagyobb ellenzéki pártot tennimeg
a tüntetések szervezõjévé. Ez köszön vissza
Gömöri úr véleményében.Holott a Fidesz,mint
néppárt inkább fékezte a tömegek lendületét �
ezzel is magyarázható, hogy népszerûségi emel-
kedésemegtorpant.Mertméltatlan állítás olyan
népszavazási igényt felhozni példának, amely
ingyen sört ajánlana a népnek! Viszont micso-
da demokrácia-felfogás az, amelyik az alkot-
mányt érintõ kérdésekben sem akar helyt adni
a társadalom véleményének? Márpedig ma
Magyarországon ez a helyzet.
És ha mégis a hazugság ügyére térünk vissza,

felmerül a kérdés, rendben van-e az, hogy a
kormány � felelõsségének beismerése után �
mindenféle társadalmi felhatalmazás nélkül a
meghirdetettel gyökeresen ellentétes programot
igyekszik végrehajtani? Vállalkozói kormá-
nyunk hogyan gondolja: vajon ha egy nagyvál-
lalatot csõdbe vittek, akkor lehet-e a csõdgond-
nok a korábbi vezetõje?

DR. KELEMEN ANDRÁS (Budapest)

Még egyszer október 23-áról

A Szentkirály utcai ház
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HÍREK INNEN-ONNAN

AzAusztriai Magyar Egyesületek Központi Szövet-
sége az 1956-os forradalom 50. évfordulójára azOszt-
rák PostAG-vel kötött megállapodás értelmében em-
lékbélyeget bocsátott ki 55 Cent értékben, amely va-
lamennyi belföldi küldeményre érvényes. A bélyeget
Kaitan Róbert Bécsben élõ ötvenhatos magyar grafi-
kus tervezte. Ára darabonként: 1,10 Euro.

EMLÉKBÉLYEG KITÛZÕ

Eredeti Kossuth-címer (mérete: 13x15mm), a gráci
Schwertner cég elõállításában. A Központi Szövet-
ség címén szintén kapható illetve megrendelhetõ.
Ára darabonként: 2.50 Euro.

Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége
Zentralverband Ungarischer Vereine und Organisationen in Österreich

A-1010 Wien, Schwedenplatz 2, vagy Zentralverband@aon.at

AZ EU LAKOSSÁGA NÖVEKSZIK,
MAGYARORSZÁGÉ CSÖKKEN

Kétmillióval nõtt az Európai Unió lakossá-
ga, összesen 463 millióra - derül ki az Eurostat
most közzétett adataiból. Az európai kontinen-
sen jelenleg összesen 808 millióan élnek.

A legtöbb európai országban továbbra is gya-
rapodik a lakosság, de példáulNémetországban,
Észtországban, Litvániában, Lettországban,
Lengyelországban és Magyarországon csökken
a népesség. A jelentés szerint az EU-ban élõk
számának növekedése lelassult az egy évvel ko-
rábbi adatfelvételhez képest. 2050-re várható-
an Törökország lesz a legnépesebb európai or-
szág, majd Spanyolország és Franciaország kö-
vetkezik a listán.

Az EU-országokban a lakosság növekedése
nem a természetes szaporulatnak, hanem a be-
vándorlóknak köszönhetõ, ez alól csak Dánia,
Franciaország, Málta, Hollandia és Finnország
kivétel.

Magyarország esetében a természetes fo-
gyást 2005-ben sem tudta kiegyenlíteni a beván-
dorlás, így a népesség tovább csökkent.Magyar-
ország lakóinak száma az EU adatai szerint
10,076.600.

�
AKözép-európai Egyetem (CEU) professzo-

ra, Bokros Lajos úgy nyilatkozott, hogy az ál-
lamháztartás hiánya szempontjából Magyaror-
szág azonos szintre került Zimbabwéval. Véle-
ménye szerint a szükséges reformok végrehaj-
tásához hitelesebb, nagyobb szakértelemmel
rendelkezõ és a helyzetet illetve a szükséges te-
endõket világosan megmagyarázó kormányra
lenne szükség.

�
A Magyar Köztársaság elnöke � a Honvédel-

miMinisztériumRehabilitációsBizottság kezde-
ményezésére, a honvédelmiminiszter elõterjesz-
tésére � 2006. szeptember 15-i hatállyal poszthu-
musz helyreállította vitéz kisbarnaki Farkas Fe-

renc vezérezredes eredeti rendfokozatát. Az er-
rõl szóló okiratot Buttka Gusztáv nyugállomá-
nyú ezredes vette át. (Magyar Honvéd 2006. ok-
tóber 27.) Kisbarnaki Farkas Ferenc Teleki Pál
fõcserkész mellett az 1933-as Gödöllõi Jambo-
ree fõszervezõje volt, kormánybiztosi beosztás-
ban. 1942-tõl 1980-ban bekövetkezett haláláig a
Magyar Cserkészszövetség fõcserkésze volt.
1945-benmenekült nyugatra. Tevékeny része volt
amenekültmagyar cserkészet újjászervezésében,
majd eszmei vezetõje lett az 1945-ben létreho-
zott Teleki Pál Cserkész Munkaközösségnek,
amelybõl három év múlva, az otthoni Magyar
Cserkészszövetség föloszlatása után, külföldön a
Magyar Cserkészszövetség (1989-tõl Külföldi
Magyar Cserkészszövetség) fejlõdött ki.

�
A bécsi Szent István Egylet 2006. november

29-én a St. Johann Club helyiségeiben tartotta
megemlékezését az 1956-osmagyar forradalom
és az azt követõmenekülthullám 50. évforduló-
ja alkalmából. A megemlékezésen, melyet fo-
gadás követett, kortanuk, köztük Stipsicz Pé-
ter, az egylet fõtitkára, számoltak be a forrada-
lom elõtti életkörülményekrõl, a forradalomról,
illetve a menekültek fogadásáról az osztrák ha-
táron és gondozásukról amenekülttáborokban,
és további sorsukról.

�
A bécsi Magyar Nagykövetség volt a házigaz-

dája annak a bensõséges ünnepségnek,melynek
keretében 2006. november 30-án a megkétsze-
rezett PaN-díjat átadták a Szt. István Egylet-
nek. Az osztrák-külföldi társaságok tetõszerve-
zete, melynek védnöke az államelnök, tisztelet-
beli elnöksége az osztrák parlament elnöksége,
és tiszteletbeli kuratorai a tartományi fõnökök,
a 2006-os évben a népekmegértéséért és barát-
ságáért kifejtett tevékenységért járó PaN-díjat
a Raiffeisenlandesbank Alsóausztria � Bécs
megkettõzte, és a Szt. István Egylet ösztöndíj-
alapjának adományozta.

2006 szilveszter éjszakáján, az évváltás elõtt
2 órával elhunyt Liese Prokop, Ausztria elsõ nõi
belügyminisztere. A halál aortaszakadás követ-
keztében, a st. pölteni kórház felé igyekvõmen-
tõautóban következett be.
Liese ProkopLiese Sykoraként született 1941.

március 27-én, Bécsben. Korneuburgban és
Tullnban nevelkedett, majd Bécsben az egyete-
men biológiát és testnevelést tanult. Ausztriában
és azUSA-ban végzett tanulmányaimellett több-
szörös osztrák bajnok atléta is volt. 1965 óta élt
házasságban edzõjével, Gunnar Prokoppal.
1967-ben, a Tokioban megrendezett Univer-

siaden világrekordot állított fel.
Az egy évvel késõbb megrendezett mexikói

olimpián ötpróbában Ingrid Mickler-Becker
mögött 2. helyezett lett. A harmadik helyen
Magyarország színeiben Tóth Annamária vég-
zett. Érdekesség, hogy a dobogó elsõ és máso-
dik helyezettje késõbb egyaránt politikai karri-
ert futott be néppárti színekben.
1969-ben Athénban Európa-bajnok lett, Eu-

rópa-rekordot döntve. Még ebben az évben ab-
bahagyta pályafutását, és Niederösterreich tar-
tományi parlamentjében lett képviselõ, majd
1981-tõl a tartományi kormány család- és sport-
ügyi Landesrätinjeként, 1992-tõl a Landes-
obmann helyetteseként tevékenykedett. 2000 �
2004 között az EU egyik háttérszervezetének,

Régiók Tanácsának is elnöke volt.
Liese Prokop 2004. december 22-e óta szö-

vetségi belügyminiszter. Hivatalát a minisztéri-
umot csupán épphogy elfoglalóGünther Platter
hadügyminisztertõl vette át, mivel tiltakozáso-
kat váltott ki, hogy a rendõrséget és a hadsere-
get ugyanaz a személy irányítja. A Sors fintora,
hogy Liese Prokop halálát követõen Wolfgang
Schüssel kancellár pár napig tartó ideiglenes
belügyminisztersége után ismétGünther Platter
vette át a Belügyminisztérium vezetését, miu-
tán a Hadügyminisztérium vezetését a szocia-
lista Norbert Darabos vette át.
Liese Prokop népszerûsége nem csak empa-

tikus személyiségébõl eredeztethetõ, hanem
egyike volt azon keveseknek, akik a politikai pá-
lyafutás megkezdése elõtt már más életterüle-
ten világhírt szereztekmaguknak. 2006 elsõ fél-
évében, mivel az EU soros elnökségét Ausztria
töltötte be, az EU-szintû belpolitikai egyezte-
téseken is elnökölt. Miniszterként elkötelezett
híve volt a köztéri térfigyelõ-kamerarendszer
nagyarányú bõvítésének és a közutakon auto-
mata rendszámleolvasó-berendezések üzembe
helyezésének.A 2006. október 1-jén lezajlott vá-
lasztásokat követõ koalíciós tárgyalásokon a
nagykoalíció elkötelezettjeként tárgyalt, annak
létrejöttét azonban már nem élhette meg.

POSTA ÁKOS ISTVÁN

In Memoriam Liese Prokop
(1941�2006)

A Bécsi Napló 2006. évi november-decembe-
ri számában jelent meg Gömöri György �Meg-
jegyzések egy íráshoz és egy nyilatkozathoz�
címû reflexiója. Az írás a csodálatos 56 ötve-
nedik évfordulójával kapcsolatos �sajnálatos�
eseményekkel foglalkozik - meglehetõsen elfo-
gultan. Érdekes, hogyGömöri, aki a Bécsi Nap-
ló szerkesztõségének tagja, meg sem említi a
Nyugat-európai Országos Magyar Szervezetek
Szövetsége elnökségének állásfoglalását, me-
lyet elsõ helyen fõszerkesztõje, Deák Ernõ írt
alá, s ami ugyanazon a lapon van, mint
Pomogáts cikke és a svájciak nyilatkozata. Ez
az állásfoglalás- elvi síkra emelve- lényegében
ugyanazt mondja, mint a svájci magyarok nyi-
latkozata, s kimondja azt is, hogy Pomogáts új
kerekasztal-kívánságának mi a feltétele: az,
hogy a többségi képviselõk �vizsgálják meg,
meddig szavaznak még bizalmat a jelenlegi
kormánynak�. Mert - mint írják- �a nyugat-eu-
rópai politikai közéletben (így Svájcban épp-
úgy, mint Nagy-Britanniában) az ilyesfajta
hozzáállás és viselkedés elfogadhatatlan és
komoly következményekkel jár�.
Gömöri elpanaszolja, hogy az évfordulótmeg-

ünnepelték - volna. Igaz, a következõ mondat-
banmár elmondja, hogy néhánymegemlékezé-
sen mégis csak részt vett. De õ vendég volt! Én
pedig itt élek nyolcvan éve, 56-os (szerény) sze-
replésem (viszonylag) kemény megtorlását is
vállalva, de én nem mehettem ki emlékezni a
Kossuth térre, ahol pedig ott voltam 1956 októ-
ber 23-nak estéjén, a rádióhoz semehettem, pe-
digott is a tüntetõ tömeg részevoltam, aMûegye-
tem aulájában sem ünnepelhettem, pedig tizen-
öt évemindig ott emlékeztemabátor egyetemis-
tákra. E helyekre nem mehettem el, mert az or-
szág és az egyetem �furaura� ebbenmegakadá-
lyozott. Pedig adófizetõ állampolgárként, nem
vendégként élek e hazában! De ne legyünk há-
ládatlanok, a rácsokmost nem �berekesztettek�,
mint 56 leverése után, hanem csupán kirekesz-
tettek.
Gömöri -mint írja - nem tudja, hogy svájci nyi-

latkozók �egyetértenek-e a budapesti TV-szék-
ház megtámadásával�, vagy csak a békésen
tüntetõket támogatják�.Ha esetleg nemugyan-
azt a Bécsi Naplót olvasta, mint én, akkor idé-
zem (egy külön szakaszból): �A tüntetõk jogos
követeléseinek támogatása mellett elítéljük
azokat a romboló akciókat, amelyek megkér-
dõjelezik a tüntetõk tiszta szándékát�. (Egyéb-

kéntnemkérdõjelezikmeg,mert a tüntetõknem
azonosak a rombolókkal!) HaGömöriGyörgyöt
ennyire nem zavarják a tények, akkor már nem
is csodálkozunk cikke egyébmegalapozatlan ál-
lításain, illetve állításainak ingatag voltán. A
megállapodást nem a �Kossuth téri tüntetõk�
szegték meg, hanem a hatóságok, amikor 23-a
hajnalán eltávolították õket,mert találtaknáluk
egy harisnyában faszenet, egy pár kést és sátor-
verõ baltát. A tüntetõk csak délután, jóval a hi-
vatalos ünneplés után próbáltak visszamenni a
Kossuth térre. Hogy-hogy nem, a demokratikus
rendet védõ rendõrök az Alkotmány utcától a
legalább egy kilométerre lévõ Deák térig, sõt a
Dob utcáig szorították vissza õket. Miért, és ho-
gyan? Nem azért, hogy megvédjék a Kossuth te-
ret, hanemazért, hogy a tüntetõket a Fidesz-gyû-
lés résztvevõi közé zavarják.Mindezt vízágyúval,
gumilövedékkel, könnygázbombákkal, viperák-
kal (tiltott gumibotokkal) és lovas kardlapozás-
sal.Gömöri szerintmindendemokratikus állam
rendõrsége így járt volna el. Vajon mit szólna
hazalátogató honfitársunk, ha Londonban vagy
bármely angol városban békés sétálóként tün-
tetõk közé keveredve lovasrendõrökkardlapoz-
nákmeg,majdgumilövedékkel kilõnéka szemét
s földre esve viperávalmegvernék smegrugdal-
nák? Vajon egy angol rendõr megtaposhatná a
brit lobogót, miként a budapesti rendõrök tet-
ték nem egyszer a magyar zászlóval: Egyébként
a símaszkos tüntetõk védekezésére a - szintén
símaszkos és azonosító számotnemviselõ - rend-
õrökbrutális akciójának a reakciója volt, s az au-
tógyújtogatás és egyéb rongálás is csak késõi vá-
lasz volt a megengedhetetlen rendõri magatar-
tásra. S a tömegek lelki állapotát bizony nega-
tív iránybanbefolyásolta, hogyaminiszterelnök
azország lekurvázásával édesanyjukat, feleségü-
ket, nõvérüket gyalázta meg. Erre nemminden-
ki reagál kézlegyintéssel! Lehet, hogy az árpád-
sávos zászlókat lengetõk politikai nézetei leg-
alább olyan szélsõségesek jobbra,mint amások
gondolkodását meghatározó eszmék balra. De
amíg az alkotmánykeretein belül vannak, el kell
viselni. S mi a baj Árpádék zászlajával? Az, hogy
a nyilasokmeggyalázták? De hát õk rátettek egy
nagynyilaskeresztet! Vessük talán el trikolórun-
kat, mert a szocializmus évtizedeiben különbö-
zõ kommunista szimbólumokat tettek rá, s e
zászló alatt raboltak, gyilkoltak, s tettek tönkre
egyországot? E szimbólumokat56-bankivágtuk,
90-ben pedig levettük. A mostani piros-fehér

zászlókon egyébként egyetlen egy nyilaskeresz-
tet sem lehetett látni.
A Gyurcsány-kormány illegitim voltát az ha-

tározzameg, hogydemokratikusnaknem tekint-
hetõ olyan választás, amelyben a gyõzelmet ha-
zugsággal érték el: A hazugság éppenúgy csalás,
mint bármilyen törvénytelen eszköz felhaszná-
lása. Hitler sem demokratikusan jutott a totális
hatalombirtokába. 43,9-es eredményét úgy egé-
szítette ki, hogy aCentrumPártot egy hazug ígé-
rettelmegtévesztette. Gyurcsányéknemcsak vá-
lasztóiknak, hanem a köztársasági elnöknek, az
EU-nak is hazudtak, s még egy világlapot is meg
tudtak téveszteni a dübörgõ gazdaságról szóló
hazugságukkal. Ami pedig a szakemberek meg-
választását illeti, hát bizony ez a kormány (és
elõdje) e tekintetbenugyancsak levizsgázott. Ezt
mi itthonmaradottak érezzükabõrünkön.A szo-
cializmus éveiben azzal etettek, hogy azért ke-
vés a fizetésünk, mert ingyenes az oktatás, az
egészségügy, olcsó a lakás, a közlekedés stb.

Most aztán mindez megváltozott, csak a bérek
és a nyugdíjak maradtak alacsonyan.
Ami Orbán túlzott választási ígéreteit és

Gyurcsányék hazudozását illeti, ezek összemo-
sása-nagyon finoman szólva - aránytévesztés.
Erre nem érdemes több szót vesztegetni.
Gömöri György ingyensörös népszavazási öt-
lete pedig egyenesen sértõ, nemcsak a jobbol-
dalra, demég amai kormányt beszavazó balol-
daliakra nézve is. A populista vád nevetséges,
hiszen a populus latinul ugyanaz, mint a dé-
mosz görögül. Egy értelmiségi demokrata Sza-
bó Zoltánnal együtt vallja: �A nép, amely a
nemzethalál peremérõl feltápászkodik, lehet
gyarló, lehet tanulatlan, lehet becsapott. Le-
het gyönge ésmég öntudatos. De amiénk. Éle-
tünk értelme nemigen lehet másban, mint
õbenne. Elébb abban, amit tettünk érte, ké-
sõbb abban, amihez eljutunk általa�. Még ak-
kor is, ha ez a nép tüntet, s erõszakra erõszak-
kal válaszol. TÖRÖK BÁLINT (Budapest)

MEGJEGYZÉSEK
Gömöri György megjegyzéseihez

MEGJELENT
Ungarische Mittelschulen in Österreich nach
1956 címmel 2. kiadásban is megjelent a volt
ausztriai magyar középiskolák története néme-
tül. A 127 oldalas, képekkel illusztrált munka
többek között iskolák és évfolyamok szerint
tartalmazza az érettségizettek névsorát.

Revolution-Flucht Integration.
Ungarn�Österreich 1956 Kalauz a múlt év
novemberében azonos címmel megrendezett
kiállításhoz. Mindkettõ megrendelhetõ

a Központi Szövetség címén.

KERESÕSZOLGÁLAT
Waltraud Marktl, Haus Burgenblick, A- 9360

Friesach, tel: 04268 2502, mobil 0676 42 98
846, marktl@easyline.at keresi az 1914. má-
jus 28-án Pestszentimrén született HalászGyu-
lát és az 1949. január 11-én Klagenfurtban szü-
letett Halász Pétert.

A �Guardian�c. angol napilap év végi kör-
kérdésére válaszolva az egyik olvasó a 2006. év
emlékezetes könyvei között Márai Sándor két
mûvét neveztemeg, �A gyertyák csonkig égnek�
és a �CasanovaBolzanóban� c.munkáját. Utób-
bit a T.S.Eliot-díjas, magyar születésû angol köl-
tõ, George Szirtes fordította.

�
�Lengyel tollal a magyar Októberrõl� a címe

annak az antológiának, ami a Magyar Iró-
szövetség és a Ráció Kiadó közös kiadásában
jelent meg Budapesten. Az antológiát D. Mol-
nár István szerkesztette és benne lengyel írók
és költõk 1956-tal kapcsolatos írásai szerepel-
nek, többek közt két Nobel-díjas költõ,Czeslaw
Milosz és Wislawa Szymborska versei és rész-
letekWiktorWoroszylski híres �Magyarországi
naplójá�-ból.
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Rohanó idõnkben csupán a szenzációk kel-
tenek még érdeklõdést, a néhány évvel meg-
történt dolgok viszont könnyen feledésbe me-
rülnek. Kétségtelen, 1956 ötvenedik évfordu-
lója felelevenítette a közös emlékezetet, ezért
a megemlékezések kétségtelen rácáfoltak
mindarra, ami a tudatsorvadás következtében
mintegy elévültté vált.
1956 utóéletéhez tartozik Nyugaton, neve-

zetesen Ausztriában a felocsúdás, oly módon
is, hogy a menekültek, különösen az értelmi-
ségi pályákon mozgók kezdeményezõleg lép-
tek fel annak érdekében, hogy szellemi táplá-
lékkal lássák el a lágerélet mindennapjaiban
senyvedõ lelkeket. Ebben az összefüggésben
kell említeni az 1957. január 11-én indult Bé-
csiMagyarHíradót. Az elsõ számban az auszt-
riai Magyar menekültekhez fordulnak a ki-
adók, többek között így fogalmazva meg az új
lap rendeltetését: �Szükséges és fontos, hogy
végre rendszeresen és minden cenzúra nélkül,
szabadon értesüljetek a nagyvilág eseményeirõl,
az ausztriai és magyarországi hírekrõl és ne le-
gyetek kiszolgáltatva felelõtlen és ostoba híresz-
teléseknek. Lapunk ismertetni fogja a menekül-
tekkel foglalkozó valamennyi szervezet hivata-
los közleményeit, akár a kivándorlási lehetõsé-
gekre, akár a Benneteket érintõ ausztriai fejle-

ményekre vonatkozzanak azok. Rendszeres ke-
resõszolgálatunkkal segítségére akarunk lenni
mindazoknak, akik hozzátartozóikat, vagy ba-
rátaikat kutatják. Szépirodalmi rovatunkkal a tá-
bori élet sívárságán szeretnénk enyhíteni.�
Kezdetben hetente kétszer kisebb formá-

tumban jelent meg a lap 8 oldalon, 1957 júli-
us 19-tõl változatlanul 8 oldalon, igaz A3-as
formátumban a heti megjelenésre tértek át.
Az évek folyamán a címbõl elmaradt a Bécsi
megjelölés, egyszerûen Magyar Híradóként
jelent meg, de csak havonta egészen 1980. ja-
nuári megszûntéig. A lap leállítását Klamár
Gyula fõszerkesztõ hirtelen halála okozta
1979 decemberében.
A sajátságos lapindítást aMagyarokértOszt-

rák Nemzeti Bizottságban tömörült 26 segély-
szervezet, azOsztrák Szakszervezeti Szövetség
valamint azENSZMenekültügyi Fõmegbizott-
jának támogatása tette lehetõvé, élén Fritz
Moldennel, a Die Presse c. napilap akkori ki-
adójával. Ebbõl kifolyólag a BécsiMagyarHír-
adót is a Die Presse Bécs I. kerület Fleisch-
markt 3-5 sz. szecessziós épület irodáiban szer-
kesztették. Az Oszrák Nemzeti Bizottság zá-
rójelentésében olvasható, hogy 1958. április 30-
ig 1,229.808,73 Schillinget fektettek ebbe a ne-
mes vállalkozásba.

ÖTVEN ÉVVEL EZELÕTT INDULT

KIEGÉSZÍTÉSEK PÓTLÁSOK 1956 EMLÉKEZETÉHEZ
Mint elõzõ számunk mellékletében már utaltunk

rá, az 1956-ról szóló összefoglalónk eleve nem lehe-
tett teljes. Idõközben további hírek, beszámolók ér-
keztek szerkesztõségünkbe, amiknek közlésével, az
utókor felé is dokumentáljuk, ötven év távlatában
is milyen gazdag és sokrétû rendezvények elevení-
tették fel a magyar forradalom jelentõségét.

Az ötvenedik évforduló Olaszországban
Olaszországban minden várakozást felülmúlóan

emlékeztekmeg aMagyar Forradalomötvenedik év-
fordulójáról.
Az elsõ jelentõsebb olasz nyelvû megemlékezés-

re azonban még 2005 júniusában került sor Szege-
den, az EgyetemOlasz Intézete és a budapesti Olasz
Kultúrintézet rendezésében. Az ott elhangzott elõ-
adást és Olaszországi Szabad Magyar Egyetemisták
Szövetségbe 1959-ben kiadott beszámolóját a Sze-
gedi Egyetem és a római Magyar Akadémia olasz
nyelvû ANNUARIO c. 2005�ös évkönyvben adták.
2006. március 8-án Sólyom László köztársasági

elnök Rómábanmegkoszorúzta az 56-os egyetemis-
ták egykori kollégiumának falán elhelyezett dom-
bormûvet.
Az olasz egyetemek nagy érdeklõdést tanúsítot-

tak, az 56-os magyar események iránt.
Kovács István nagykövet áprilisban tartott elõ-

adást a Diplomata Továbbképzõ Intézet hallgatói
által rendezett megemlékezésen.
Júniusban a Messinai Egyetem rendezett meg-

emlékezést.
Szeptemberben a Bolognai és a Szegedi Tudo-

mányegyetem rendezett tudományos konferenciát.
Október 25.-én a Roma Tre egyetem Politikai Tu-

dományi kara és a római Magyar Akadémia egész
napos tudományos konferenciát tartott az olasz
Köztársasági Elnökség védelme alatt.
November 7-én a római La Sapienza Tudomány-

egyetem megemlékezése a Szenátus védnöksége
alatt. Ünnepi szónok Sólyom László köztársasági
elnök, õ nyitottameg az Egyetemen dendezett fény-
képkiállítást is.
November 7-én tudományos konferencia a Ve-

lencei Egyetemen.
November 7�8. Sólyom László látogatása Vero-

nába. Az ünnepség rendezõje Dr. Pintér Lajos volt
olaszországi diákszövetségi elnök, tiszteletbeli kon-
zul, aki emellett számos megemlékezésen beszélt
Genovában, Novi Ligurében, Friuliban, Savonában
és még több más helyen.
Novemberben kétnapos tudományos konferen-

cia Padovaban, Triesztben az Egyetemek és a vá-
rosi önkormányzatok rendezésében. Az Udinei
Egyetem szintén novemberben rendezett meg-
emlékezést �Amagyar 56 emlékezete, elõre tekint-
ve� címmel.
A Nápolyi Egyetem Kelet-Európai Központja de-

cemberben kezdte megemlékezés sorozatát, mely-
nek elõadásai átnyúltak 2007. januárra is.
(Egyébként egyre több kezdeményezésrõl érkez-

nekhírek; a rendezvények2007 tavaszáig tartanak.)
Az Olasz Kultúrintézet igazgatója Dante

Marianacci 9 nyugati ország közös könyv- és képki-
állítással egybekötött konferenciáját rendezte meg
1956-ról a Magyar Parlament régi épületében.
A római magyarok a 10. évforduló óta hagyomá-

nyosanCapestranoban, Kapisztrán Szent János szü-
lõvárosában emlékeznek 1956-ra. 1987óta jelen
vannak a Honvédség képviselõi és 1990 óta a dip-
lomácia és amagyar tábori püspökség képviselõi is.
A forradalom Kapisztrán Szent János halálának öt-

századik évfordulója napján tört ki. Tavaly jelen volt
mindkét nagykövet, a tábori püspök és népes ma-
gyar delegáció is.
Október 23-án, 24-én fogadások voltak a Magyar

Nagykövetségen és a többimagyar konzulátuson is.
Október 30-án nagyarányú ünnepség Firenzében a
PalazzoVecchioban, rendezõje dr. Ungár Ferenc tisz-
teletbeli konzul, aki az 56 os diákszövetség oszlopos
tagja volt.
Október 30-ánPalermopolgármestere köszöntöt-

te Sólyom László államelnököt és méltatta a forra-
dalom jelentõségét.
A magyar Katolikus Egyház is több ízben emléke-

zett.MájusbanMindszenty bíboros halálának30. év-
fordulójáról, október 8-ánkétnyelvûmise keretében
a forradalomról. November 16-án tudományos kon-
ferencia a Vatikáni Nagykövetség és a Pápai Magyar
Egyházi Intézet szervezésében. Nov. 18-án Erdõ Pé-
ter bíboros mutatott be szentmisét a Santo Stefano
Rotondo templomban.

Nagyon sokmegemlékezésre került sor itt élõ 56-
osmagyarokkezdeményezésére, de sok esetbenmár
nem56-osmagyarokvették rá olasz barátaikat, hogy
üljenek össze és emlékezzenek azokra, akik a sza-
badságért estek el, akiket kivégeztek, börtönbe ke-
rültek, vagy csak egyszerûen továbbra is drótkerí-
tésmögött kényszerültek élni. A pártok, szakszerve-
zetekkulturális egyesületek, plébániák, ífjúsági szer-
vezetek is emlékeztek. A TV-állomások, rádiókmind
beszéltek a magyar 56-ról, de a sajtóban is sok cikk
jelentmeg ésmégmindig lehet látni az ötven évvel
ezelõtti budapesti eseményekkel foglalkozó könyve-
ket a könyvesboltok kirakataiban.
Jelenleg Olaszországban bal közép kormány van.

A köztársasági Giorgio Napoletano az OKP volt tag-
ja és jelenleg a Baloldali Demokrata párthoz tarto-
zik, de már júniusban táviratban köszöntötte a
Messinai Egyetem �A kommunizmus alkonya. Gon-
dolatok az 1956-os magyar forradalomról� címû
konferencia résztvevõit és ellátogatott Magyaror-
szágra, tisztelegve Nagy Imre emléke elõtt. Az Olasz
Képviselõház jelenlegi elnöke Fausto Bertinotti, aki
a Rifondazione Comunista - Kommunista Újra-alapí-
tás Párt vezetõje, október 24-én emlékülést tartott a
Parlamentben ésmegemlékezett a magyar forrada-
lomról. Õ szintén ellátogatott Budapestre...

MIHÁLYI GÉZA
�

AZ EURÓPAI FÖDERALISZTIKUS MOZGALOM, az
Európai Ifjúsági Szövetség és aBaranya-Stájerország
Baráti Egyesületpl. határokon átnyúló kiállítást ren-
dezett amúlt év októberében. Ennek elõkészítése és
megvalósítása iskolai keretek között történt, hozzá
tájékoztatásul kétnyelvû brosúra jelent meg, mely
szemléltetõen, képekkel illusztrálvamutatja be1956
õszének eseményeit.
A grazi rendezvények közül utólag ki kell emelni

a november 4-én a dómban celebrált püspöki nagy-
misét, amit a Forum Hungaricum, aMagyar Egyete-
misták és Öregdiákok Klubjavalamint aMagyar Ka-
tolikus Közösség rendezett meg.
A Kárpát-medence 1956-os rendezvényeire utal-

va szintén külön figyelmet érdemel a Szabadka vá-
rosháza dísztermébenoktóber 19�20-án kiállítással
és a Palicsi tómelletti parkban szoboravatással egy-
bekötött, a Nyitott Távlatok, a Délvidéki 56-os Mû-
hely, a Magyar Fõkonzulátus és a Vajdasági Magyar
Szövetség által szervezett tanácskozás, melyre Ma-
gyarországról és a szomszédos államokból, így Ausz-
triából is meghívtak elõadókat.

Egy regény megírásának átlagos idõtar-
tama kettõ és tíz év közé esik. Ezalatt csak
készülõmûve foglalkoztatja az írót, semmi
más. Következésként munkájának haszná-
ból kellene fedeznie amortizálódó életének
minden kiadását. Ma viszont jobb esetben
- tudniillik akkor, ha nem ingyen kívánják
tõle � egy havi minimálbért kap a megjele-
nés után. Ez nincs arányban a befektetett
energiával, a ráfordított figyelemmel, sõt,
még a természetes fogyatkozást sem pótol-
ja, arról már nem is szólva, hogy nem szol-
gál létalappal következõ írásaihoz, noha be-
vételeinek kellene fedezniük a jövõ elõte-
remtésének költségeit.
Nem fizethetünk többet �magyarázzák a

kiadók -, alig jutunk nyereséghez. Ha meg-
emelnék a gázsit, csõdbe jutnának, és ezzel
megszûnne a folytonosság, vagyis nem
adódnának ki újra a múlt mûvei, könyvek
híján pedig eltûnnének az olvasók és bekö-
vetkezne az irodalom halála. Csakhogy az
irodalommár így is tetszhalott, hiszen csak
eddigi értékeinek fenntartására � másként
szólva: kiaknázására � törekednek, frissek
növesztéséremár nem futja. Ha pusztameg-
élhetése is kétséges, minek fáradna az író?
Szerencsésebb korokban és helyeken talán
elképzelhetõ, hogy passzióból dolgozzék,
ott azonban, ahol a társadalom zöme sem-
milyen erõfeszítéssel sem teremtheti elõ a
kultúra luxusának élvezetéhez nélkülözhe-
tetlen többletjavakat, nem számolhatunk a
mûkedvelõi buzgalommal.
Érdemleges alkotásokat egyébként is a

profiktól várnánk, õket viszont hosszú ide-
je nem fizetik meg, illetve mellékmunkái-
kért jutalmazzák csupán: szerkesztésért, lek-
torálásért, különféle zsûrizésekért, politikai
szerepvállalásért. Az ilyesféle szinekúrák
pedig csak látszatra segítenek a bajba jutot-

takon, ameddig ugyanis többet hoz a kony-
hára a pártrendezvényeken tolongás, a po-
litikusok beszédeinek stilizálása - már
amennyiben igényt tartanak rá egyáltalá-
ban -, mint az írás, addig félresiklik a figye-
lem, elapad az alkotásvágy.
Az írók java még a hivatali elõszobákig

sem jut el, és nem vigasztalódhat az irodal-
mi karrier álomképével: a kávéházakban
kotló egykori éhezõ mûvészek talán vizio-
nálhattak az elismerésrõl, hiszen találkoztak
néhány jól keresõ, tehetõs pályatárssal, köz-
tük adriai vitorlással bíró fõrendiházi tag-
gal is, ma viszont nem jutnak ilyen bíztatás-
hoz. Sikeres írósztárjaink Európát járják,
külföldi kiadásokért versengenek, és abból
élnek, amit kinti tevékenységükért: felolva-
sásaikért, közszereplésükért, különfélemû-
vészeti testületekben végzettmunkájukért,
illetõleg fordításban megjelent mûveikért
kapnak. Hazai bevételük elenyészõ, ha csak
tehetik, menekülnek hazulról.
Minek írjanakmagyarul, ha amegélhetés-

hez csak németül vagy angolul napvilágot
látott munkáik révén jutnak? Sok fáradtsá-
got és költségetmegtakaríthatnak, amennyi-
ben idegen nyelven dolgoznak! Eléggé el
nem ítélhetõ módon képtelenek szakítani
ugyanis az evés, az ivás, az öltözködés, a la-
kás és a szellemi javak fogyasztásának szo-
kásával, és ha nemelégíthetik kimindenna-
pos szükségleteiket, eltávoznak vagy más
foglalatosság után néznek ahelyett, hogy �
amint mainapság is elvárnák tõlük � két-há-
romszáz éves ponyvák ideája szerint gyer-
tyafény mellett éhezve, fázva, lúdtollal kör-
mölnék remekmûveiket.
Amagyar irodalomnak csakmúltja van, jö-

võje nincs. Életük kilátástalansága elriaszt-
ja a pályától lehetséges mûvelõit.

S. P.

Irodalom-gazdaságunk

Kondor Ilona

Forrásává lenni...

Forrásává lenni
annak, ami részed.
Bõ vízzel mosni
a partokat.
Hûs, tiszta cseppjeiben
füröszteni az ép,
csupaszív álmokat.
Nézd, hogy lüktet,
piroslik a vér.
Mily kiszolgáltatott
és mily szabad!
Pogány hit megállítani egyszer
e pályán rótt napokat.
Mert nem állhat meg,
hiába a vész kora,
hiába minden gyilkos eszme,
felébred még az almafa.

Magyar-román tudományos
együttmûködési egyezmény
Budapest, 2007. január 23. (MTI) - Szász Zoltán, aMa-

gyar-Román Történész Vegyesbizottság magyar tagoza-
tának elnöke szerint a városfejlõdés, a politikai nemzeti
tudat alakulása, és amodern kori kisebbségi kérdés sze-
repel egyebek között együttmûködési témái között.
A történész annak kapcsán nyilatkozott errõl, hogy

a magyar és román tudományos akadémia elnöke ja-
nuár 22-én aláírta a két intézmény közötti együttmû-
ködés részleteit 2009 végéig rögzítõ jegyzõkönyvet.
A Magyar-Román Történész Vegyesbizottság 1971

óta mûködõ testület, bár 1983 és 1992 között szüne-
teltette munkáját. Szász Zoltán úgy vélte, hogy �a tör-
ténelemmindig az érzékeny kérdések közé tartozott a
két ország viszonyában�.
A vegyesbizottság egyébiránt kétéventeülésezik, fel-

váltva, hol Magyarországon, hol Romániában. �Külön-
bözõ történeti témákat tûz napirendre, nema konfron-
táció keresésével, hanem a szakmailag nehéz kérdések
megvitatása céljából�- hangsúlyozta Szász Zoltán.
Legutóbbi ülésükön, amelyet 2006 novemberében

tartottakBudapesten, a természet és az ember kapcso-
latát vizsgálták a történelem folyamatában..
Szász Zoltán tájékoztatása szerint a következõ �

2008-ban Romániában sorra kerülõm � ülés témája a
vallások és a társadalom kapcsolata lesz.



6 BÉCSI NAPLÓ 2007. január�február

Az egy fõre jutó nemzeti termék Magyaror-
szágon 15 ezer euró, Ausztriában 29 ezer. Most
mégis, 1995 utánmármásodszor, az életszínvo-
nalat csökkentõmegszorító intézkedésekre van
szükség. Az egypártrendszer és a tervgazdaság
évtizedei során Magyarország lemaradt Auszt-
riától és a fejlett nyugati országoktól, s a rend-
szerváltástól, majd az uniós csatlakozástól min-
denki azt várta, hogy elkezdõdik a felzárkózás.
Ehelyett tömeges csalódás következett be. A
lakosságnak kb. az egyharmada a rendszervál-
tás vesztese lett: megszûnt több mint egy millió
munkahely, sokan váltak munkanélkülivé, vagy
vonultak nyugdíjba, illetve lettek kényszerbõl
rokkantnyugdíjasok. Legfeljebb egyharmad rész
az, akiknek javult a helyzete, a középsõ harmad
pedig folyamatosan a lecsúszástól retteg. Az
uniós csatlakozás eredményeként amezõgazda-
sági termelés visszaszorul, a jóval kisebb támo-
gatásban részesülõmagyar gazdák nem bírják a
versenyt. Az EU-tól jelentõs fejlesztési támo-
gatásokra számíthatunk, de kérdéses, hogy ké-
pesek leszünk-e olyan és annyi programot ki-
dolgozni, amilyenekkel e pénzek lehívhatók.
Az elemzõk döntõ többsége egyetért azzal,

hogy a gazdaság rendben van, bajok az állam-
háztartással vannak (azokkal a szektorokkal,
melyeket adókból finanszírozunk: maga az ál-
lamigazgatás, önkormányzatok, az egészségügy,
a nyugdíjrendszer, az oktatás). Az államháztar-
tás hiánya Magyarországon eléri a 10%-ot. Ez
nemzetközi viszonylatban is kiugróan magas.
Amíg nem sikerül leszorítani 3% alá, sMagyar-
oszág nem teljesíti a maastrichti kritériumokat,
az euró bevezetése szóba sem jöhet. (Nagy szé-
gyen ez annak a magyar gazdaságnak, amely a
rendszerváltás idején még a legjobb állapotban
volt a korábbi szocialista országok körében.) A
magas államháztartási hiánymásik következmé-
nye az eladósodás fokozódása: a kamatok tör-
lesztése a költségvetési kiadások legnagyobb
tétele.
De miért is állt elõ ez a nagy hiány? Pazarló

az állam? Túl sokat költünk a jóléti intézkedé-
sekre? Vagy nem a kiadások szintje magas, ha-
nem a gazdaság nem termeli meg azok fedeze-
tét? Az államigazgatás természetesen lehetne
takarékosabb, mûködhetne ésszerûbben, haté-
konyabban, de a fõ ok nem ez. Én magam úgy
látom, hogy a szocializmus évtizedei létrehoz-
tak egy koraszülött jóléti államot, s az akkor
felkeltett illúzióktólmáig nem tudunk szabadul-
ni. Magyarország többet költ egészségügyre,
oktatásra, szociálpolitikai támogatásra, nyugdí-
jakra,mint amennyit gazdasági lehetõségeimeg-
engednének, illetve e kiadások túl nagy részét
vállalja magára az állam (a felsõoktatás például
nagyrészt még mindig ingyenes). A foglalkoz-
tatás szintjeMagyarországon alacsonyabb,mint
a legtöbb nyugat-európai országban (3,9 millió
ember dolgozik, a munkaképes népesség 57%-
a, szemben pl. Ausztria 69%-os mutatójával), s
a lakosság elöregedése még a németnél vagy az
osztráknál is gyorsabb. Ennélfogva amegtermelt
nemzeti jövedelem alacsony, sokan szorulnak
munkanélküli és szociális segélyre, a nyugdíja-
sok száma már meghaladja a 3 milliót, s az el-
öregedõ társadalomban egyre több nyugdíjat
kell kifizetni és egyre magasabbak az egészség-
ügyi kiadások.
Van ennek a helyzetnek egy radikális balol-

dali magyarázata is (melyet néhány, a nemzeti
oldalon álló teoretikus is hajlamos elfogadni).
Szalai Erzsébet gazdaságszociológus szerint
Magyarország � a félperiféria más országaival

Megszorítások és reform a magyar gazdaságban
egyetemben - olyan világméretû kísérlet tere-
pe, ahol a transznacionális vállalatok érdekében
a jövedelmeket az állam a közszférából a ma-
gánszférába szivattyúzza át. Azaz: azért van
szükség a megszorításokra, hogy az államnak
több pénze legyen a multinacionális cégek tá-
mogatására. Ez tetszetõs elmélet, és nem kevés
tapasztalattal is alátámasztható (például a kor-
mány csak szûkmarkúan támogatja amunkahe-
lyeket legolcsóbban létrehozó hazai kis- és kö-
zépvállalatokat, de a dél-koreai Hankook cég-
nek 25 milliárd forintot utalt ki). Nem vonom
kétségbe, hogy a szocialista-liberális kormány
kedvencei nem a hazai kis- és középvállalatok.
A hazánkban mûködõ külföldi tõke magas ext-
raprofitot tesz zsebre (egy nemzeti érzületû kor-
mánynak ezen a gyakorlaton majd változtatnia
kell). De a �félperifériával folytatott kísérlet�
víziója túlzásnak tûnik: az utóbbi években a
globalizáció egyre inkább a feltörekvõ fejlõdõ
országoknak kedvez, s a gazdag országok inkább
kárvallottjai a folyamatnak.
Van azonban egy súlyosabb érv is, ami miatt

nem nemzetközi összeesküvést és globalizációs
folyamatokat kell sejtenünk amagyar államház-
tartás nagyméretû hiányamögött. Nevezetesen:
a bevételi oldalon elkövetett megengedhetetlen
hiányosságok. Magyarországon csak egy millió
ember adózik szabályosan. Gyakorlatilag a 800
ezer közalkalmazott � akitõl �hivatalból� levon-
ják az adót és a tb-járulékot � és még 200 ezer
adózó a magánszférából tartja el az országot.
1,6 millió ember minimálbéren van bejelentve,
azaz minimálbér után adózik és fizet társada-
lombiztosítási járulékot! Vagyonnyilvántartás
nincs, s így az adócsalások lehetõsége szinte
korlátlan. A társadalombiztosítás nem követi a
díjak befizetését, így az is részesül a szolgáltatá-
sokból, aki évek óta nem fizeti a járulékot.
Ember legyen a talpán, aki a pártok állásfog-

lalásai alapján ma képes tájékozódni. A kor-
mánypártok a 2002-2006-os periódus második
felében bevallottan nem csináltak semmit (lásd
a kormányfõ tavaly szeptemberi balatonõszödi
�vallomását�), nehogy az égetõen szükségessé
vált megszorítások és reformintézkedések mi-
att elveszítsék a tavalyi választásokat. A Fidesz
pedig a �rosszabbul élünk� jelszóval kampányolt
akkor, amikor a gazdasági helyzetünkhöz képest
túl magasak voltak a közalkalmazotti bérek és
a jóléti kiadások. A kormány �semmittevése�,
azaz a jóléti rendszerek reformjának elmaradá-
samiatt a kiadásokmegengedhetetlenülmagas-
ra nõttek, de ostoba demagógia az, ami a köz-
pénzek eltulajdonításával magyarázza a kiala-
kult helyzetet.
A Fidesz mind a megszorításokat, mind a re-

formokat ellenzi, a kormány felelõsségét hang-
súlyozza, s választási ígéreteit kéri számon. Ez
a szavazókmajdanimegnyerésére irányuló kam-
pányfogás, az adott helyzetben amegszorítások
nem nélkülözhetõk. Amiben van választási le-
hetõség: milyen legyen a gazdaságpolitika. A
szocialista-liberális kormány a multinacionális
cégeknek kedvezõ, az exportra és a külpiacok-
ra támaszkodó gazdaságpolitikát preferál. A
Fidesz 1998 és 2002 között bebizonyította, hogy
a hazai vállalatokat támogató, a hazai piacot és
keresletet élénkítõ gazdaságpolitika is sikerre
vihetõ. De, ha felhatalmazást is kapna 2010-ben
a választóktól elképzelései megvalósítására, a
közszféra és a jóléti rendszerek reformját õ sem
kerülheti el.

DR. KISS KÁROLY

egy. docens (Budapest)

Az idei és az elõzõ év elsõ kilenchónapját össze-
hasonlítva 23,4%-kal csökkent a honosítások szá-
ma, állapította meg az Osztrák Statisztikai Hiva-
tal. Az Ön véleménye szerint ez ingadozási fázis a
2005-ös állampolgársági törvénycikkalapjánvagy
általános változás, amely a kérvényezõk szárma-
zására és képzettségére vezethetõ vissza vagy a
saját állampolgárságmegtartását célzó irányzat?
Az új állampolgársági törvény a fõ ok. A legszigo-

rúbb európai állampolgársági törvényt teljesen fö-
löslegesenmegszigorították, ezáltal csak késleltetik
az állampolgárság elnyerését. Ezért van kereken
23%-os csökkenés, Az elmúlt évek honosításainak
emelkedési arányát mindig meg tudtuk logikusan
magyarázni, így pl. az egykori jugoszlávmenekültek
miatt kiemelkedõen növekedett a tízéves tartózko-
dás utáni honosítások száma. Ha azt akarjuk, hogy
az emberek hozzánk jöjjenek, pl. Bécset választják,
akkor azonkell lennünk, hogy fel is vehessék az oszt-
rák állampolgárságot.
Ésszerûnek tartanám, ha olyan intézkedéseket

hoznánk, hogy nem osztrák állampolgárnak itt szü-
letett gyermeke 18. és 21. életéve között megtart-
hassa mindkét állampolgárságát. Ezután válassza a
számára megfelelõt. Kreisky kancellár alatt 1980-ig
a bilaterális megállapodások értelmében a magya-
rok megtarthatták, ha kívánták, mindkét állampol-
gárságukat. Ebbe az irányba kell haladnunk, de jó-
val dinamikusabban. Egyrészt a származási ország
kulturális identitás megtartásának lehetõségét kell
biztosítani, másrészt a tényleges letelepedést.
Tekintettel a migránsokra, milyen minõségi és

mennyiségi felvételi kapacitással rendelkezik
Bécs, milyen létszámra van a városnak szüksége?
Ezt nehezen lehet meghatározni. Én csak néhány

példán és ábrázoláson keresztül tudom a bevándor-
lás szükségességét bizonyítani. Néhány év múlva
Bécs lesz a legfiatalabb osztrák tartomány. Egyedül
a fõváros tudja idén tovább alkalmazni az összes ál-
talános iskolai tanárt,mivel nemvolt az iskolás gyer-
mekeknél létszámcsökkenés. A legújabbadatokalap-
ján Alsó-Ausztria és Bécs tartományok a legnépeseb-
bek, de a jövõben a mérleg még inkább Bécs oldalá-
ra fog billenni. A sokféleség már realitás a mi váro-
sunkban. Ebbõl nagyon sok elõnye származik a fõ-
városnak, különösen a dél- és délközép-európai gaz-
dasági expanziós tevékenységében.
Milyen jelentõsége van a soknyelvûségnek a vi-

lágvárosokban?Egyenrangúaka�származásinyel-
vek� a némettel vagy csak magánjellegûek?
Számomra egyértelmû, hogy a többnyelvûség po-

zitív. Támogatni kell, bár a német nyelv ismerete el-
engedhetetlenmind aBécsbe költözõk,mind aBécs-
ben élõk számára. A német nyelv ismerete teremti
meg és biztosítja a város és az ország által nyújtott
lehetõségek legfontosabb elõfeltételét.
Lát Ön különbséget bevándorlók és az itt élõ tör-

vényesen elismert népcsoportok között? Ellentét-
ben Burgenlanddal és Karintiával, Bécsben nem
létezik se kisebbségi elemi, vagy polgári iskolatör-
vény. Várhatók változások a jõvõben?
Bárnemvagyok illetékes kisebbségi ügyekben, de

úgy gondolom, más a nagyságrend és a történelemi
összefüggés Burgenlandban. Ott azértmûködik a ki-
sebbségi rendszer ilyen tökéletesen. Bécsben politi-
kailag nem hiszek változásban.
Tekintettel azadminisztrációsmegszorításokra

a kisebbségi nyelvek területén hol maradmozgás-
tér használatukra, ápolásukra?
Minden területen támogatni kell a többnyelvûsé-

get. A városi közigazgatási apparátus támogatja a
dolgozók nyelvképzését, egyenrangúság esetén a
nyelv döntõ faktorrá válik. A több nyelven felnõtt
munkavállalókat erõsen motiváljuk, hogy Bécs vá-
ros alkalmazottjainként találják meg jövõjüket. Ha
monarchia mintájára többnyelvû hivatalnokokat
foglalkoztatnánk, ha ez az igényországos szinten fel-
lépne, számos szövetségi törvénymódosításra len-
ne szükség; számomra ez nem kézzelfogható. Para-
digmaváltás van folyamatban.Hiszenhosszú éveken
keresztül nem kérdezte senki, hány és milyen nyel-
ven beszél valaki.
A vezérszavakat mint multikulturális, bikul-

turális gyakran helytelenül, félreérthetõen vagy
�kitekerve� használják amédiák.Hogy határozná
meg Ön ezeket a fogalmakat?
Hiányosnyelvismeretekerõsebbkötõdéshezvezet-

nek a saját kultúrkörben. Interkulturális kompeten-
ciáravanszükségolyansokszínûvárosbanmintBécs,
ahol lakosságnak 30%-a bevándorlási háttérrel ren-
delkezik. Szemelõtt kell tartanikulturális, vallási, szo-
ciális és szocióökonómiaimutatókat. Mint bevándor-
ló bizonyos értékeket pozitívan ítélek-e meg vagy
sem, legyenek ezek osztrákok vagy külföldiek, ebben
én döntök. Természetesen az együttélés alapjait az
osztrák törvényekhatározzákmeg.Az integrációnem
egyirányú.Mesterséges falakarrakésztetikazembert,
hogy �bezárkózzon�. Hangsúlyt kell fektetnünk arra,
hogy mindannyian megnyíljunk egymás felé.

KÉRÉS
Mivel azOsztrák Posta az utóbbi idõben nem

kézbesíti a címzetteknek a nem egészen részle-
tesen megcímzett leveleket, küldeményeket,
nagyon kérünkminden érintettet és érdekeltet,
elérhetõsége érdekében közölje velünk egészen
pontos címét, vagyis az utcanév és házszám
mellett adja meg a lépcsõházat, emeletet és az
ajtószámot is. Köszönettel a Központi Szövetség
vezetõsége és a Bécsi Napló szerkesztõsége

MEGJELENT
UngasrischeMittelschulen inÖsterreich nach 1956

címmel 2. kiadásban is megjelent a volt ausztriai magyar
középiskolák története németül. A 127 oldalas, képekkel
illusztrált munka többek között iskolák és évfolyamok
szerint tartalmazza az érettségizettek névsorát.
Megrendelhetõ a Központi Szövetség címén. Ára

postaköltséggel 7,50 Euro.
2007-re is kapható az Õrség naptár!
Megrendelhetõ a Központi Szövetség címén: A-1010

Wien, Schwedenplatz 2 � Laurenzerberg 5/I/8-9.

FIGYELEM
A Központi Szövetség felkérésére

Mag. Újvárosi Veronika
minden hónap harmadik péntekén 15�18 óra között
díjtalan jogi tanácsadást tart magyar nyelven

a Központi Szövetség székhelyén:
Bécs I., Schwedenplatz 2 � Laurenzerberg 5/I/9

A legközelebbi félfogadás 2006. február 16-án lesz.

Integráció és sokféleség Bécsben
Beszélgetés Magistra Sonja Wehsely városi tanácsossal

Hogyan értékeli Ön, az Európai Közösség jelen-
legi irányvonalát az etnikai kisebbségek politikai
és jogi elfogadhatóságával kapcsolatosan?Hogyan
értelmezi Ön az integrációs politikát?
A diverzitás, a sokféleség az Európai Közösségen

belül elengedhetetlenül fontos; a kisebbségek védel-
me, a többnyelvûség támogatása, az interkulturális
dialógus aktiválása, mindez elengedhetetlen. A ki-
sebbség egyértelmû védelmére van szükség Európá-
ban. Arra kell törekednünk, hogy a súlypont az integ-
rációtól a diverzitás felé irányuljon. Mi a különbség?
Ha csak integrációról beszélünk, akkor többségi tár-
sadalomról van szó, amihez csatlakozik a kisebbség.
Mi a segítség lehetõségeit keressük, az õ integráció-
juk érdekében. Ezen a téren hiányosságokmutatkoz-
nak. A diverzitáspolitikában a sokféleség esélyeinek
kedvezünk. Európa maga a sokrétûség, így a diver-
zitás természetesen elsõrangú téma. A bevándorlás
mûködõképességét kell Európában közösen megvi-
tatnunk. Hogyan mûködhet a bevándorlás Európá-
ban. A bevándorlást tervezni és irányítani kell, vala-
mint az integrációval szoros összefüggésbe kell he-
lyezni. Aközös európai bevándorlási politika létreho-
zása azEurópaiUnió elsõrangú feladataihoz tartozik.
Bécsben több szemszögbõl kell figyelni az integ-

rációt, a diverzitást és a kisebbségeket. Számomra a
származástól, nyelvi hovatartozástól és nemtõl füg-
getlenül az esélyegyenlõség képezi az integrációs
politika központját. Mi mindnyájan vagyunk Bécs,
habár különbözõek vagyunk, mások a gyökereink.
Nekem cseh gyökereim vannak, sokaknak német,
mások elismert népcsoportok tagjai; ez a sokrétûség
alkotja Bécset. Akinek nincsenmúltja, annak jövõje
sincs. Nem indulhatunk ki abból, hogy a kulturális
élet kõbe van vésve. Új emberekkel, új kultúrákkal
változik a város kulturális élete.
Az Európai Bizottság javaslatára 2008. az euró-

pai interkulturális dialógus éve lesz. Mi az Ön véle-
ményeaz �európaiállampolgár�megteremtésérõl?
Szükséges lenne a migrációt, az asszimilációt, az
integrációt, a kisebbséget származás után újból
meghatározni?
A gondolatot - mi európaiak vagyunk - nagyon

szépnek találom. Azonmbanmég sokáig fog tartani,
amíg az emberek többsége európainak fogja vallani
magát. Nagyon fontos kinevelni az európai állampol-
gárt. Az Európai Közösség nem idegen képzõdmény,
hanem a nemzetállamok politikájának összessége.
A nemzetállamok politikusai Brüsszelre hárítják a
gondokat, ezáltal elégedetlenséget teremtenek az
Európai Közösséggel szemben. Elsõnek ezt kellene
megszüntetni. Politikusoknak és a médiáknak köte-
lessége lenne, hogy az állampolgárokban tudatosít-
sák az európai identitást.
Lát Ön arra a valószínûséget, hogy bizonyos

migráns csoportokat elismerjenek, mint népcso-
portot?
A történelmi különbségek döntõek. Ama elismert

kisebbségek már az Osztrák-Magyar Monarchia ide-
jén jöttek létre Ausztiában. Különbözõ adottságokat
különbözõen kell kezelni.
TanácsosAsszony,Önhogyan ítélimegaz integ-

ráció által orientált párbeszéd hatékonyságát, jö-
võbeli lehetõségeit elõnyeit és hátrányait?
Nagyon fontosnak tartom. Bécsben azt mondjuk:

�Szóból ért az ember�. A bõségesen kínált német
nyelvtanfolyamok mellett egymással érintkezõ cso-
portokmielõbbi létrejöttét szorgalmazzuk. Ezek egy-
részt meggyorsítják a német nyelv elsajátítását, más-
részt itt-ott, de legalábbis kezdetleges szinten elsajá-
títhatóvá válik valamely idegen nyelv. Egymás meg-
ismerése, az egymással való érintkezés az akadályok
leküzdéséhez vezet. Az ismeretlen ismertté válik.
Milyen, eredetileg bevándorlóknak létesített in-

tézményeket, információforrásokat vesznek gyak-
ran igénybe mamár osztrákok is?
Például az ingyenes �Welt und Stadt� magazint

egyre gyakrabban rendeli meg számos nemzedékek
óta itt élõ polgár. Az általunk bevándorolt állampol-
gároknak készíttetett választási kisszótárnak akko-
ra volt a kereslete, hogy nagy példányszámban né-
met nyelven is kiosztásra került nemmigránsok kö-
zött. Egyszerû érthetõ és könnyen felfoghatóan tar-
talmazta az információkat. Mi általános informáci-
ókkal szolgálunk, de meggondoljuk ennek legmeg-
felelõbb módját.
Önnek, mint politikusnak vagymintmagánem-

bernek van ez irányú különös élménye?
Egyszerûen az, ahogyan a gyermekekbánnak egy-

mással. Én amásodik kerületben, a Leopoldstadtban
lakom. A 12 éves fiam itt járt városi óvodába, elemi-
be és ma gimnáziumba. A különbözõ származású és
anyanyelvû tarka gyermeksereg baráti viszonyt ala-
kít ki. Számukra eznem jelent problémát. Nálam töb-
bek között török, szerb és osztrák családok gyerme-
kei vendégeskednek vidáman. Ez nagyon jó így.
Köszönöm a beszélgetést.

A beszélgetést készítette és németbõl fordította
Rumpler Diána

Kitüntetés
Dr. Sólyom László, a Magyar Köztársaság el-

nöke KLEMENT KORNÉL újságírónak az
1956. évi forradalom és szabadságharc idején
tanúsított magatartása, a németországi magyar
ifjúság, a Kárpát-medencei magyarság érdeké-
ben végzett tevékenysége elismeréseként 2006.
október 28-án a történelmi nevezetességû frank-
furti Paulskircheben aMAGYAR KÖZTÁRSA-
SÁGI ÉRDEMREND LOVAGKERESZTJE
kitüntetést adományozta.
November 2-án Budapesten a Bethlen Gá-

bor Alapítvány a Teleki Pál érdeméremmel
tüntette ki.
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Idén, március 8-án lesz ötven éve, hogy gróf
Esterházy János a felvidéki magyarság képvise-
lõje a két világháború közötti idõszakban, a
Csehország területén levõmirovi börtönben el-
hunyt. Sírjára, urnájához azonban senki sem vi-
het koszorút, virágot, mert amai napig nem tisz-
tázódott, hogy a gróf hamvait tartalmazó urna
az olomouci krematóriumból hová került, talán
más hamvakkal együtt egy közös sírba tették.
Minden jóérzésû embert máig felháborít az

ilyen eljárás, nem szólva a politikus kegyetlen
üldözésérõl, az ellene indított vádakról, meg-
hurcolásáról, és azokról a viszonyokról, amelye-
ket meggyötörten, betegen a börtönben kény-
telen volt elviselni. Pedig nem volt háborús bû-
nös, tömeggyilkos, népe választott képviselõje-
ként a prágai parlamentben és minden lehetsé-
ges fórumon õket képviselte.
Az övéit, akikbõl származott, és akiket mind-

végig testvéreiként szeretett. Ezt az örökséget
kapta családjától, amelynek tagjai évszázadok
óta kötelességtudóan és odaadóan szolgálták
hazájukat ki államférfiként, ki tudósként, ki a
kultúra támogatójaként.
Esterházy János 1901. március 14-én szüle-

tett a felvidéki Nyitraújlakon, és bár édesanyja
lengyel származású, Tarnovszky grófnõ, a gye-
rekek, János,Mária és Lujzamagyar nemzettu-
datban nevelkedtek. Ugyanakkor, mivel vegyes
lakosságú helységben éltek, ahol a szlovákok és
a magyarok évszázadok óta békésen megfértek
egymás mellett, számukra is természetes volt a
más nemzetek tisztelete, elismerése, kölcsönös
megbecsülése. A gyerekek együtt játszottak a
falu apróságaival, és a községben ma is tiszte-
lettel emlegetik a grófi családot. Még a legna-
gyobb rosszindulattal sem lehet olyanokkal vá-
dolni õket, hogymagyarosítottak, kizsákmányol-
tak, uralkodtak volna, azt pedigminden falube-
li elismerte, hogy ahol tudtak segítettek, függet-
lenül attól, hogy szlovák, vagy magyar család
szorult támogatásra. A fiatal János gróf Buda-
pesten folytatott közgazdasági tanulmányokat,
majd a családi birtokon gazdálkodott. Édesap-
ja korai halála után az õ gondja lett az urada-
lom vezetése. Fiatalon, az 1920-as évek köze-
pén bekapcsolódott azOrszágosKeresztényszo-
cialista Párt munkájába, 31 éves korában annak
elnökévé választották. Már ekkor kitûnt remek
szónoki képességeivel, mûveltségével, széles lá-
tókörével, nyelvtudásával. A csehszlovákiai
magyar ellenzéki lapokban, például a Prágai
Magyar Hírlapban megjelent cikkei nagy vissz-
hangot keltettek. Politikai tevékenységének és
újságírói feladatának is hármas alapja volt a
keresztény eszmeiség, a nemzeti gondolat és a
szociális érzékenység. 1932-ben a Csehszlová-
kiai Magyar Népszövetségi Liga elnökévé vá-

Esterházy János, a mártír gróf
lasztották. 1935-ben Kassa képviselõjeként be-
került a prágai parlamentbe. Eduard Benes ál-
lamelnök még miniszteri tárcát is ajánlott neki,
de õ annak elfogadását attól tette függõvé, hogy
teljesítik amagyarság követeléseit.Mivel ez nem
történt meg, nem kívánt miniszter lenni. 1939
és 1945 között a szlovákiaiMagyar Párt elnöke,
a Tiso-féle szlovák parlament egyetlen magyar
képviselõje. Jellemének, tisztességénekmarkáns
megnyilvánulása volt, hogy a SzlovákParlament-
ben elutasította, és nem szavazta meg a zsidók
deportálásáról szóló törvényt. Az akkor elhang-
zott szavait azóta ugyancsak sokat idézték: �Szé-
gyenletes dolog, hogy egy kormány, amelynek
elnöke és miniszterelnöke jó katolikusnak vall-
ja magát, zsidó lakosságát Németországba de-
portáltatják, a hitleri koncentrációs táborokba.�
AMagyar Párt elnökeként egyik legfontosabb

törekvése a magyarság szociális helyzetének ja-
vítása, a magyar családok összetartásának szor-
galmazása, a Magyar Házak szervezése volt,
amelyek a magyarság szellemi központjainak
szerepét töltötték be.
A háború évei számára sem voltak könnyû-

ek, ám ami azután következett, arra a legjobb
kifejezés: a poklok pokla. A gróf ekkor is a ma-
gyarság védelmének érdekében kereste fel
Gustáv Husákot, aki azonban letartóztatta, és
1945. június 29-én néhány magyarral együtt
Moszkvába szállíttatta. Távollétében 1947. no-
vember 16-án olyan vádakkal, mint a köztársa-
ság szétverése, kémkedés, a fasizmus kiszolgá-
lása, kötél általi halálra ítélték, majd az ítéletet
nagy-nagy nemzetközi nyomásra, életfogytigla-
ni börtönre változtatták. Esterházy János 1949
áprilisában érkezett vissza a Szovjetunióból be-
tegen, megtörten és teljesen reménytelenül.
Ügyében a család rögtön megkezdte az intéz-
kedést, a kérvények fogalmazását, minden utat
megkerestek az illetékesekhez. Közben csak az
történt, hogy Esterházyt Lipótvárra szállították,
majd a csehországi Rocovba, aztán Boryba.
Egészségi állapota egyre romlott, hiába kérte,
hogy a szülõhelyéhez közeli Nyitrára szállítsák,
a következõ állomás Mirov volt. A nagy néha
engedélyezett látogatás alkalmával testvére,
Mária elkeseredetten látta, hogy egészségi álla-
pota egyre romlik, helyzete egyre kilátástala-
nabb. Nagy reményekkel várta az amnesztia-
rendeleteket, amelyekrõl az utolsó pillanatban
derült ki, hogy rá nem vonatkoznak.Mária utol-
jára 1957. február 24-én látta bátyját, a sokat
szenvedett gróf 1957. március 8-án tért meg te-
remtõjéhez. Földi maradványainak sorsa azóta
is ismeretlen.
Esterházy János grófot azonban halálában

sem felejtette el a magyarság. Idõrõl idõre elõ-
térbe került politikai rehabilitálása, amelyet

különösen 1989 óta szorgalmaznak. A hivata-
los szlovák politika persze nem lelkendezik az
újabb és újabb sürgetések láttán és hallatán.
Egyetlen jó példáról azonban mégis szólni kell.
2005. június 11-én FrantisekMiklosko a szlová-
kiai Kereszténydemokrata Párt képviselõje át-
vette Budapesten a Szent Adalbert Alapítvány
neki ítélt Szent Adalbert-díját, és az átadást kí-
sérõ beszédében megkövette a szlovákiai ma-
gyarságot az 1945 utáni jogfosztottságért, jog-
sértõ atrocitásokért, amelyek egyik áldozata volt
Esterházy János gróf is. A szlovákiai magyar-
ság a maga szerény körülményei között és lehe-
tõségeit kihasználva próbáljaméltóképpenmeg-
õrizni a mártír gróf emlékét.
Esterházy János életének, karizmatikus egyé-

niségének és sokrétû tevékenységének megis-
merésében nagyon sokat segített Molnár Imre,
az ugyancsak a Felvidékhez kötõdõ történész
átfogómunkája, amely Esterházy János címmel
jelent meg a Nap Kiadó gondozásában, 1997-
ben. Cikkem soránmagam is sokszor belelapoz-
tam, és felhasználtam adatait. 1994-benNyitrán
Esterházy Emléknapot tartottak, és a nyitrai fi-
atalok azóta is minden évben, március 14-én a
gróf születésnapján megkoszorúzzák a szülõfa-
lu temetõjében felállított fakeresztet, amelyet
Esterházy János emlékére állítottak ott, ahol
szülei is nyugszanak, az 1905-ben elhunyt édes-
apa és az 1956-ban eltávozott édesanya. A szlo-
vákiai magyar kisebbség parlamenti képviselõ-
csoportja 1994-ben alapította a Pro Probitate �
A helytállásért díjat, amelyet évente, május 15-
én adnak át olyan személynek vagy közösség-
nek, aki, vagy amely az eltelt idõszakban a leg-
többet tette a szlovákiai magyarságért. Azért
került erre a napra a választás, mert Esterházy
1942-ben ezen a napon tagadta meg a zsidótör-
vény elfogadását. A díjat elsõ alkalommal �in
memoriam� Esterházy Jánosnak ítélték, és az-
óta ez a nap egyben a szlovákiai magyar kisebb-
ség napja is.
2005 júniusában nagyszabású ünnepség kere-

tében avatták fel a politikus emlékszobáját a
csúzi kastélyban. Az Érsekújvártól mintegy 30
kilométerre levõ községben levõ kastély alapjai
a XVIII. századból származnak, a XX. század-
ra azonban az épület már majdnem teljesen
tönkrement. Ekkor, a huszonnegyedik óra utol-
só percében vásárolta meg a Komáromi Nyom-
da kft és újította fel úgy, hogy mára a falu és a
környék dísze. Benne értékes bútorok kiállítá-
sa, fegyvergyûjtemény látható, valamint a Fel-
vidék nagyjait bemutató panoptikum. Ott lát-
ható Lehár Ferenc, Klapka György, Jókai Mór,
Laborfalvy Róza, Baross Gábor, Jedlik Ányos
kerámiaszobra. Külön szobát kapott Esterházy
János, kerámiaszobrán a lánya, Esterházy-

Malfatti Alice grófnõ által adományozott öltö-
zékben, ott a család címerénekmásolata, a gróf-
ra utaló könyvek, kiadványok. Az emlékszoba
megnyitóján részt vett Esterházy-Malfatti Alice,
Csáky Pál, akkori miniszterelnök-helyettes, és
számos magyarországi, valamint hazai vendég.
A szoba felszentelését Lénár Károly plébános
vállalta el, aki a grófnak a lipótvári börtönben
cellatársa volt.
ARákóczi Szövetség az idei évet, amártír gróf

halálának ötvenedik évfordulója kapcsánEster-
házy-emlékévnek nyilvánította. Molnár Imre,
Esterházy János életének kutatója és szakava-
tott ismerõje tavaly decemberben éppen a csúzi
kastélyban hirdette meg az eseményt. Számos
rendezvény színhelye is éppen ez a kastély lesz.
A csúzi emlékszobának már eddig is felbecsül-
hetetlen szerepe volt a felvidéki politikus pá-
lyájának széles körû megismertetésében, fõleg
a gyerekek és az ifjúság körében. A kastélyt
ugyanis egész évben csoportokban látogatják a
felvidéki iskolák tanulói.
Esterházy János emléke tehát él a szlováki-

ai magyarok szívében, tudatában. Persze, mind-
ez mit sem változtat azon, hogy a mártír gróf
holtában temetetlen. Õ, aki mindvégig kitar-
tott az édesapja halálos ágyánál kapott erköl-
csi örökség mellett, amely így hangzott: �Légy
mindig jó magyar, kisfiam, és emberséges em-
ber�, nem ilyen sorsot és nem ilyen végtisztes-
séget érdemelt.

BENYÁKMÁRIA

A jelek szerint megmozdult a magyar külpoli-
tikai a kolozsvári Babes-Bólyai Egyetemen kitört
feszültségek rendezése ügyében. Egyrészt a Par-
lament Külügyi Bizottsága rendkívüli módon
pártpolitikai hovatartozástól függetlenül kiállt
két kizárt oktató, Dr. Hantz Péter és Dr. Kovács
Lehel mellett, másrészt Göncz Kinga külügymi-
niszter levélben fordult az ügyben román kollé-
gájához.Mihai-RazvanUngureanu románkülügy-
miniszter válaszlevelében arról tájékoztatta
Göncz Kingát, hogy ez év július 1-jén lép életbe a
Babes-Bolyai Egyetem szenátusának az a határo-
zata, amelynek alapján magyar nyelvû táblákat
helyeznek el az intézetben.

EP-képviselõk levélben tiltakoznak
Brüsszel, 2007. január 18. (MTI) - Levélben for-

dult LeonardOrban többnyelvûségért felelõs eu-
rópai biztoshoznégy liberális európai parlamenti
képviselõ, Szent-Iványi István (SZDSZ), a lengyel
BronislawGeremek, a finnHenrik Lax és az oszt-
rák Karin Resetarits a kolozsvári Babes-Bolyai
Egyetemen kialakult helyzettel kapcsolatban.
A levélben emlékeztetnek arra, hogy 2006. no-

vember 22-én az egyetem két magyar oktatója
megkísérelt magyar nyelvû feliratokat elhelyez-
ni az egyetem épületeiben. Az egyetem biztonsá-
gi szolgálata eztmegakadályozta, és a feliratokat
eltávolította. A két oktatót az egyetem szenátu-
sánaknovember 27-i határozata alapján kizárták
azoktatói testületbõl, ellenük rongálásmiatt bün-
tetõeljárás zajlik.
Az egyetem rektoramég2005-ben engedélyez-

te többnyelvû feliratok elhelyezését az oktatási
intézményben, ennekhatáridejét 2006. január 1-
jébenhatároztameg. A feliratok elhelyezése nem
történt meg, sõt a rektor 2006. november 9-én

már úgy nyilatkozott, hogy a román törvények
ezt nem is teszik lehetõvé.
A levelet jegyzõ EP-képviselõk szerint az egye-

tem eljárása ellentétes az európai értékekkel, il-
letve Románia és a Babes-Bolyai Egyetem vállalt
célkitûzéseivel. Arra kérik a többnyelvûségért fe-
lelõs EU-biztost, hogy személyes befolyását fel-
használva segítsenminden szereplõ által elfogad-
hatómegoldást találni az egyetemmultikulturális
jellegének érvényesítésére, illetve a kizárt okta-
tók visszavételére.

Az ET határozati javaslata
Strasbourg, 2007. január 22. (MTI) - Közös ha-

tározati javaslatban tiltakozott hétfõn
Strasbourgban a romániaimagyar kisebbséget a
felsõoktatás terén sújtó diszkrimináció ellen az
Európa Tanács parlamenti közgyûlésének több
vezetõ politikusa, neves külföldi képviselõk.
Ahatározati javaslat - amelyetGöran Lindblad,

a svéd delegáció vezetõje nyújtott be, de azt alá-
írásával támogatta például a parlamenti közgyû-
lés egyik legfõbb testületének, a politikai bizott-
ságnak az elnöke, a török Abdülkadir Ates, vala-
mint LucVanderBrande, az EurópaiNéppárt par-
lamenti közgyûlési frakciójánakvezetõje, Eduard
Lintner, a tagállamok kötelezettségvállalásait el-
lenõrzõ monitoring bizottság elnöke, illetve Bo-
risz Cilevics, a kisebbségi albizottság vezetõje is -
felkéri a parlamenti közgyûlést, hogy vizsgálja
meg: biztosított-e amagyarkisebbség esélyegyen-
lõsége a romániai felsõoktatásban. A beterjesz-
tõk sürgetik azt is, hogy a parlamenti közgyûlés
szólítsa fel Romániát a regionális és kisebbségi
nyelvek chartájának ratifikálására. Ezt a doku-
mentumot a bukaresti vezetés már 12 éve aláír-
ta, de hatályba léptetése azóta sem történt meg.

TÖBB KEZDEMÉNYEZÉS A BABES-BÓLYAI EGYETEM ÜGYÉBEN
A határozati javaslat emlékeztet a kolozsvári

Babes-Bolyai Egyetemenkialakult helyzetre, ahol
két magyar oktatót eltávolítottak, mert magyar
nyelvû feliratokat akartak elhelyezni az épületek-
ben - miközben az egyetemmagát háromnyelvû
(román-magyar-német), multikulturális intéz-
ménynek mondja. A dokumentum nem csak ez-
zel a kérdéssel foglalkozik; általános érvénnyel
is leszögezi, hogy Romániában a magyar anya-
nyelvûprofesszorokat és diákokat a felsõoktatás-
ban való anyanyelvhasználat terén számos mó-
don diszkriminálják. A felsõoktatásban tovább-
tanulóknak csak 4,4 százaléka tartozik amagyar
kisebbséghez, s mindössze 1,6 százaléka élhet
azzal a lehetõséggel, hogymagyarul tanulhasson,
miközben a magyarok aránya az ország lakossá-
gának 6,6 százaléka.

Hantz Péter és Kovács Lehel további akciói
Budapesti tartózkodásuk után négy napot töl-

tött Szlovákiában a két kizár oktató. Tárgyalása-
ik során tanulmányozták a komáromi Selye Já-
nos Egyetemet is, amit modellnek tekintenek.
Január 23-án Bécsben sajtókonferenciára ke-

rült sor, amin Hantz Péter Kovács Lehel közre-
mûködésével hasonlított össze számos európai
gyakorlatot a romániai állapotokkal. Fellépésük
határozott érdeklõdést váltott ki. Hantz Péter a
megjelentek számát és a feltett kérdéseket tekint-
ve �fantasztikus sikernek� vélte a sajtókonferen-
ciát. Bécsbõl Hantz Péter Strasbourgba utazott,
hogy közvetlen az Európa Parlament képviselõ-
inek beszámoljon a romániai magyar kisebbség
helyzetérõl, nevezetesen a felsõoktatás terén
megmutatkozó hátrányosmegkülönböztetésrõl,
és természetesen nem utolsósorban bizottságuk
elvárásairól.

Nyolcvan éves korában, január 20-án szombaton,
váratlanul elhunyt Beke György erdélyi író, újságíró,
szociográfus. Az erdélyi Uzonban született 1927-ben.
Magyartanári diplomáját Kolozsvárott, a Bolyai Tudo-
mányegyetemen szerezte.
A második világháború után Bukarestben újságíró-

ként dolgozott. 1947�1948 között a sepsiszentgyör-
gyi Népi Egységnek, 1974-ig a Romániai Magyar Szó-
nak; 1974 és 1987 között Kolozsvárott A Hét fõmun-
katársavolt, 1994-tõl aMagyarÉlet fõszerkesztõjeként
dolgozott, 1992-tõl az Írószövetség Választmányának
tagja, 1995 és 2000 között a Nyelvünk és Kultúránk
felelõs szerkesztõje.
Írásai szülõföldje és az erdélyi magyarság sorsának

fontos dokumentumai. Azt vallotta, hogy egy riporter-
nek mindenkor a humánum, a becsület, és a tisztesség
védelmezõjének kell lennie. Munkássága és azon belül
is híres barangoló-kötetei az erdélyi magyarság önvé-
delmi harcának szószólójává avatták. Beke Györgynek
Romániábannegyven,Magyarországon15könyve, szá-
mos regénye, interjú- és riportkötete jelent meg. Elsõ
elbeszélése 1949-ben az Akasztott ember kötele címû
írás, utolsó regénye a 2002-ben megjelent Csángó tör-
ténet. Legismertebbmûvei emberi ésmagyar kisebbsé-
gi sorsproblémákat feldolgozó szociográfiai riportok, a
többi között a Tolmács nélkül, a Csángó passió és a Ba-
rangolások Erdélyben címû sorozat.
Beke György a Ceausescu-rendszer utolsó hónapjai-

banköltözöttMagyarországra,1989-tõlBudapestenélt,
ahol különbözõ lapok, a többi között az Új Ember és a
Kapu munkatársa volt. Közremûködött az Anyanyelvi
Konferencia, a Bethlen Gábor Alapítvány, s a Duna TV
munkájában is.
Kitüntetései: 1970-ben és 1978-ban a Romániai Író-

szövetség díja; 1996-ban Jósika Miklós-díj; 1997 Nagy
Lajos-díj és Petõfi Sándor Sajtószabadság-díj; 1999-ben
József Attila-díj; 2001-ben Táncsics Mihály- és Tekintet-
díj; 2002-benMagyar Örökség-díj. BAKOS ISTVÁN

BEKE GYÖRGY (1927-2007)
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KÖZÖTTÜNK ÉLNEK
Szûcs Gergely

Legutóbbi fellépésén a Pacsirtát játszotta ráadás-
ként és a kismadár ott repdesett, csivitelt önfeled-
ten a nyár mámorában a búzamezõk felett, majd a
szelek szárnyán tovalebbent a végtelenben. Szûcs
Gergely a tapsvihar tetõfokán hamiskás mosollyal
elõhúzott a mellényzsebébõl egy pöttömnyi hege-
dût, szélesmozdulattal ráillesztett egy hatalmas vo-
nót és a hirtelen beállott csendben halkan felcsen-
dült a Csak egy kislány van a világon... Micsoda si-
ker volt és a muzsikus láthatóan élvezte a hatást!
Most bécsi házában lapozgatunk az albumokban,
nézegetjük a fényképeket, az újságcikkeket és ke-
zembe foghatom a pici hegedût is.
Hogyan jutott arra az ötletre, hogy a világ legki-

sebb hegedûjén is játsszon?
Már a sikereim tetõfokán álltam, amikor Bécs leg-

jobb hegedûkészítõjét megbíztam egy 10-15 cm-es
hegedû elkészítésével. Az öregmester ugyan állítot-
ta, hogy azon lehetetlen lesz játszani, de én kötöt-
tem az ebet a karóhoz, hogy csak készítse el, a többi
az én dolgom. Már az elsõ alkalommal olyan sike-
rem volt vele, hogy az emberek majd szétszedték a
házat és errõl beszélt a fél világ. Persze különlege-
sen finom technikát és fogási módot kíván, nem is
árulom el senkinek, csak én és a fiam tudja.
Más, hasonlóan egyedi különlegességet ismagá-

énak mondhat?
Igen, és erre tényleg büszke vagyok. Én vagyok

ugyanis a világon az egyetlenolyan zenész, aki hang-
verseny színvonalon képes csellón, brácsán, hege-
dûn és nagybõgõn játszani. Mindegyik hangszer 20-
25 év tanulást, gyakorlást kíván, amíg valóban mû-
vészi színvonalon uralja a zenész a technikát. Az én
elsõ és fõ hangszerem a cselló. A brácsát utána nem
volt nehéz elsajátítanom, a hegedülést TokiHorváth
Gyulánál tanultam meg Münchenben. Pár hónap
alatt az egész repertoárját betanultam. A nagybõgõ
már nehezebb volt. Mondta is Ludwig Streicher, az
egyik leghíresebb osztrák bõgõs, hogy nem fog sike-
rülni. Fogadtam vele, hogy fél év múlva egy koncer-
ten bemutatkozom mind a négy hangszerrel.
Valóban fellépett a négy hangszerrel egy hang-

versenyen?
Természetesen. Fûtött a becsvágy, hogy én majd

megmutatom. Éjt nappallá téve gyakoroltamés csak
azért is nehéz darabokat választottam: Csellón Bac-
hot és Kodályt, hegedûnBartókot, brácsán és bõgõn
Paganinit. A hangverseny színhelye sem lehetett
akárhol. 1982-83-banmárbefutottmuzsikusnak szá-
mítottam, jól ismertem a legnagyobb osztrák húrké-
szítõ cég tulajdonosát, akinek felajánlottam, hogy a
cég 70 éves születésnapját a Musikvereinben az én
fellépésemmel ünnepeljék. Boldoganbelementek és
én életem egyik legnagyobb sikerét arattam ezzel a
hangversennyel. A közönségmajd szétverte a házat
és a kritikusok lelkendezve írtak a szenzációról.Máig
nem vállalkozott egyetlen muzsikus sem ilyen fel-
adatra. Igaz, a kezemet hamarosan kétszer is meg
kellett operálni, de megérte!
Mindehhez nem elég a szorgalom, nyilvánvaló-

an rendkívüli zenei tehetséget mondhat magáé-
nak! Tudja-e, hogy kitõl örökölte?
Isteni adomány a tehetségem, de a rokonságom-

ban sokan zenéltek. Muzsikuscigány családból szár-
mazom.Anyai nagyapámVilmahollandkirálynõud-
vari zenésze volt, anyám Hollandiában is született.
Az egyik nagybátyám is szépen hegedült. Az igazi te-
hetség azonban anemcigány származású édesapám
volt: zeneszerzõ és hegedûtanár. Édesanyám szép
lány volt, apámnál tanult hegedülni. Ebbõl a kapcso-
latból születtem én és a nõvérem. A szüleim nem él-
tek együtt és nagy-nagy szegénységben éltünk. Ami-
kor anyámék visszatértek Hollandiából, az össze-
gyûjtött pénzüket elküldték elõre egy barátnõnek,
aki azt állította, hogy nem kapta meg. Ezzel kezdõ-
dött a szegénységünk.
Magyarországmelyik vidékérõl származik?
Debrecenbõl, a Szepességi utcában laktunk. Én

1936-ban születtem, anyám nyomorék lett a máso-
dik szülés után. A házban sok zsidó család lakott,
amikor elkezdték õket összeszedni, mi elmenekül-
tünkNyírmartonfalvára, ahol, ha lehetmégnagyobb
nyomorban éltünk. Egyszer hallottuk, hogy Bartók
Béla és Kodály Zoltán jár a falunkban, dalokat gyûj-
tenek és keresik a tehetséges gyerekeket. Velem is
készítettek valamilyen tesztet, aminek alapján tehet-
ségesnek ítéltek és felajánlották, hogy felvisznekBu-
dapestre, de anyám nem engedett el. Ekkor jelent
meg nekem Jézus.
Megjelent Jézus? Hány éves volt?
Talán 5�6. Karácsony éjjel álmomban csodálatos

harangszót hallottam és a sötétségbõl Jézus lépett
elõ. Megsimogatta a fejemet és én attól a pillanattól
kezdve tudtam, hogy valaki vigyáz rám, fogja a ke-
zemet és segít a bajban. Így is volt egész életemben.
Ötévesenminden tanulás nélkül elkezdtem hege-

dülni. Apám küldött nekem egy csellót és hamaro-
san én tartottam el a nyolctagú családomat. Kocs-
mákban játszottam. Tulajdonképpen koldultam,

nem szégyellem, ez is az életemhez tartozik. 8 éves
koromban aztán anyám úgy döntött, hogy felme-
gyünk Pestre. Egy rokonnál húztuk meg magunkat.
Ott is jártam a kocsmákat, abból éltünk, de az isko-
lában feltûnt a tehetségem és felvettek a Zeneaka-
démia cselló szakára. Én voltam a legfiatalabb nö-
vendék. 14 évesen már az Állami Népi Együttesben
játszottam fix fizetéssel, kaptunk lakást és az együt-
tessel bejártam a világot: voltunk Kínában, London-
ban, Párizsban, Milanoban, Monte Carloban�
Mikor és miért hagyta el Magyarországot?
1956. október végén. Hogymiért? Vendégszerep-

léseink során láttam azt a hihetetlen gazdagságot és
reméltem, hogy nekem is jut egy falat belõle. Mond-
tam anyámnak, hogy én elindulok. Gyõrig vonattal
utaztunk: anyám, nagyanyám, a nõvérem és egy kis
örökbefogadott unokaöcsém. Csúnya hideg tél volt,
a gyõri állomáson rengeteg ember. Szekereken és
gyalog mentünk a határig, a csellómat végig cipel-
tem magammal. Kõszegnél éjjel léptük át a határt.
Kaiserebersdorfba kerültünk táborba, se rokonunk,
se nyelvtudásunk nem volt. Amerikába készültünk,
mint annyianmások, deminket elutasítottak: anyám
nyomorék volt, a nagyanyámmeg öreg. Háromévig
reménykedtünk, aztán 1960-ban felhívott Toki Hor-
váth Gyula Münchenbõl, hogy csellista kellene a ze-
nekarába. Híres cigányprímás volt, kaptam a lehe-
tõségen. Esténként zenéltünk az éttermében, nappal
hegedülni tanultam tõle. Visszatérve Bécsbe én is
bandát alakítottam. Állást kaptam a Pataki étterem-
ben és jelentkeztemaZeneakadémiára. Azonnal fel-
vettek, a legjobb professzort adták mellém és én
voltam a legjobb tanuló. 1964-ben kiküldtek a Szov-
jetunióba a cselló világversenyre. Pablo Casals,
Rosztropovics volt a zsûriben. Bronzérmet nyertem.
A dicsõség mellé egy csomó Rubel is járt, amit nem
hozhattamát a határon, így nemértemvele semmit,
de elindult a karrierem.
Felhagyott a prímáskodással a Pataki étterem-

ben?
Még sokáig nem! Ott ismertemmeg a feleségemet

is. Megnõsültem, három gyerekünk született, kitün-
tetéssel elvégeztem az akadémiát és rengeteget dol-
goztam. 10 éven keresztül naponta nem aludtam 3-
4 óránál többet. Mindent játszottam: klasszikust az
osztrák rádió zenekarában, cigányzenét aPatakiban,
tánc- és dzsesszzenét a Piano és a Casanova Bárban.
Három családot kellett eltartanom: az enyémet, az
anyámét és a nõvéremét. Mindenki kenyeret kapott
tõlem, persze sokan ki is használtak. Ebbõl az idõ-
bõl származik életem legnagyobb baklövése is. Egy
híres amerikai cég készített velemegy cigánylemezt.
Óriási siker volt, a befolyt pénzbõl azonban szinte
semmit nem láttam. Nyelvtudás híján ugyanis aláír-
tam egy olyan szerzõdést, amiben egy életre szinte
semmiért lekötöttemmagamat. Most öt éve sikerült
megszabadulnom tõlük, demár késõ. 70 éves elmúl-
tam.
Menedzsere volt valaha?
Soha. Pedig a fénykoromban ragadtak rám, mint

darazsak a mézre, de tanultam az amerikai esetbõl.
A 70-es évektõl Ausztriában szinteminden nagyobb
állami fogadáson, ünnepségen, ahol reprezentálni
kellett én léptem fel a zenekarommal, a világ nagy
emberei engem hívtak muzsikálni. Személyes ven-
dége voltam az angol és a holland királynõnek, ve-
lem ünnepeltette a születésnapját Bruno Kreisky,
Paul Getty, Ford, Rothschild, Flick, Kassoghi, Curd
Jürgens, különbözõ arab sejkek, én muzsikáltam
4000 ember elõtt a Palais de Pompidou megnyitá-
sán, Thyssen�Bornemissza magángyûjteményének
a kiállításán az Ermitageban, a Karl és Francesca
Habsburg esküvõn, és én hegedültem Franz Antel
Johann Strauss filmjében a fõszerepet. De nem so-
rolom tovább. Mindezt a tehetségemmel, és a szor-
galmammal értemel. Sajnosmostanábanegyre több-
ször játszom temetéseken, ha az egykori barátok
meghalnak én kísérem õket utolsó útjukra is: Kál-
mán Imre özvegyét, Leopold Gratzot, Bécs polgár-
mesterét, legutóbb Rökk Marikát. Én sem vagyok
már fiatal, kétszer operáltak a szívemmel.
A gyerekei is zenészek lettek?
Három fiam van. Az egyik színész, a másik kettõ

zeneakadémiát végzett. Nem irigylem õket, nincs
könnyû dolguk a mai világban. Ma, amikor minden
áruházban �háttérzene� szól, amikor nem a minõ-
ség, hanem a hangerõ, az üvöltözés számít, amikor
sztárocskák jönnek és mennek, a kultúra aprópénz-
re váltódott.
Magyarországgal van kapcsolata?
Szinte semmi, a bécsi követséggel sem. Pedig jó

hírvivõje voltam és vagyok a magyar zenének. A
kitüntetéseimmindegyikét az osztrák államtól kap-
tam. Az Operabálon hordom õket, de elárulhatom,
engem igazán sem a pénz, sem a kitüntetések nem
érdekeltek soha. A sikert élvezem, de játék közben
behunyom a szemem és csak a zene és a jó Isten
van velem.

FERENCZY KLÁRA

Honismereti, történelmi, évfordulók-
hoz, jeles személyiségekhez kötõdõ
autóbuszos túrák, kirándulások szervezé-
sét és vezetését vállalomaz egykori Felsõ-Ma-
gyarországon, Cseh-, Morva- és Lengyelor-
szág magyar vonatkozású helyein.
Szállás és koszt: FÉLPANZIÓ
Kisbusz (7�15 fõ) és busz (40�60 fõ) egy-

aránt számításba jöhet.
Cím: Dr. SzamákMihály, Hlavná 68. VIII/

25, 93101 �amorín, Szlovákia Tel.: 00421 31
562 32 38 Mobil: 00421 908 08 04 76
E-mail: szamakm@azet.sk

Hangya Anna kiállítása Bécsben
AKaláka-Clubkiállításon látta vendégülHangyaAn-

nát, akineknovember 7-énnyíltmegbemutatója aBé-
csi Magyar Otthonban. A Gödön (Budapesttõl 24 km-
re északon Vác felé) élõ alkotómûvész mögött 2 évti-
zedes festõimúlt áll.HamárGödöt emlegetjük, aDuna-
kanyart ésZebegényt semhagyhatjuk figyelmenkívül,
mint múzsaként fellépõ tájegységeket, melyek a mû-
vésznõreerõshatást gyakoroltak.Kezdettõl fogvaolaj-
jal dolgozik. Munkájához az impulzust a természettõl
kapta. Mûvészeti tanulmányait a budapesti Szõnyi
Clubban és a zebegényi szabadiskolában végezte, de a
váci képzõmûvészeti kör is ösztönzõen hatott rá. Ta-
nárai többek között, Kolozsvári Vilmos egyetemi do-
cens, mûvészettörténész és Gál József fõiskolai tanár
volt. 15 éve a Váci Múzsa Egyesület tagja, ahol évente
2�3-szor állítja ki új képeit. Részt vett a �Magyar Szalon
Képzõmûvészeti Kör hazai és nemzetközi kiállításain
1994, 95, 96-ban.
Külföldi kiállításai: Németország, Franciaország és

Szlovákia.
Egyéni kiállításai Magyarországon: 1998 Gödön,

2002 Budapesten, 2004 Vácott és 2005 Budapesten.
Hangya Anna világa a természet, azon belül is ki-

emelhetõk a virágok százezernyi féleségének és színé-
nek változásait megjelenítõ mûvei. Ugyanígy az öreg
házak színes, hangulatos ábrázolásai, a romantikus
Velence lagúnái, gondolái jellegzetes házait ábrázoló
festményei, és nem utolsósorban a Duna-kanyar fes-
tõi szépségét megörökítõ hazai tájképei.

ÉRCI ZOLTÁN

SZABAD MAGYAR ÚJSÁGÍRÓK SZÖVETSÉGE
Az 1956-os forradalom 50. évfordulója tiszteletére meghirdetett

irodalmi pályázat eredményei:

A Szabad Magyar Újságírók Szövetsége, az 1956-os forradalom 50. évfordulójára meghirdetett
irodalmi pályázatára 88 pályázótól 133 pályamû érkezett. Vannak, akik több pályamûvet küldtek
be, és vannak, akik prózát és verset is. A verseket külön díjazzuk. A nagyszámú pályázatra, és a sok
értékes pályamûre való tekintettel a díjakat megosztottuk, két elsõ, két második és két harmadik
díjra (a verseket is). A meghirdetett hat dicsérõ elismerést kilencre bõvítettük. Így a díjazottakkal
együtt tizenöten kapnak oklevelet:
� Próza
Díjazottak:
I/a: Az 1956-os esztendõ, ahogy egy egyetemi gyermekklinikai tanársegéd személyesen

megélte, Dr. Marcsek Zoltán, Regensburg, Németország.
I/b díj: Azon a pénteki napon, Gyõrffy László, Budapest.
II/a díj: Vér és kenyér, Steinné Gruber Katalin, Leányfalu.
II/b díj: November negyedike hajnali fél öt. Tischler Hugó, Port Orange, FL USA.
III/a díj: Menekülés 1956-ban Magyarországról, Lisa Danström Gereben, Solna, Svédország.
III/b díj: 1956 október - Budapest, Terényi Ferenc, North York, Kanada.

Dicsérõ elismerések:
1. Robin of Loksley, Czika László, Vác.
2. Csonka rádió, Fülöp Lidia, Románia.
3. A galamb, Németh Róbert, Zalaegerszeg.
4. Történelmi helyzetkép - kétszálon Magyarországról. Id. Záhonyi Tamás, Budapest.
5. Nagykátától - Nagykanizsáig (visszaemlékezés), Kovács Imre, Piliscsaba.
6. Baljóslatú õsz, Fecske Csaba, Miskolc.
7. Emlékezés, Pajzer Edit, Bácska - Topolya, Szerbia.
8. Attila, Szûcs László, Budapest.
9. Bizzál a Gondviselésben! Dr. Véber Gyula, Malden, Hollandia.

� Versek
Díjazottak:
I/a díj: Három 56-ról szóló vers, Vincéné Erdõs Anna, Mosonmagyaróvár.
I/b díj: Kokárda és lyukas zászló, Dr. Jáki Ferenc, Budapest.
II/a díj: Sad Story (Szabadságharcunk emlékére) Viharos Viktor, Dayton, OH, USA.
II/b díj: Lelõtt torony, Dr. Pázmándy László, Mezõkövesd.
III/a díj: �A feltámadás, a forradalom� jeligére 8 db vers együtt. Debrecen, Pf: 74
III/b díj: Parancsnok Úr, Szarka János, Kosd, Magyarország.

Dicsérõ elismerések:
1. Október volt-1956. Gábler Antal, East Hanover, NJ USA.
2. Ballada, ezerkilencszázötvenhat, Borkuti Bodor József, Vásárosmiske.
3. Talán, Csernik Enikõ, Bácska-Topolya, Szerbia.
4. Magyar szabadság, Dr. Legányi Marianna, Mosonmagyaróvár.
5. Villanások a vonatból, Gyenes Klára, Kazincbarcika.
6. Megsiratom a forradalom hõseit, Pál István, Vác.
7. Így kezdõdött - Így végzõdött, Panajothné László Márta, Cleveland, OH, USA.
8. A nemzet álma, Szloboda Tibor, Zenta, Szerbia.
9. Át a határon, Ocsovai Jánosné (Turcsányi Mária), Szob, Magyarország-

A bíráló bizottság tagjai voltak: Dancs Rozália, író, újságíró, lapszerkesztõ, Toronto, Kanada,
Nyitray Katalin, tanárnõ, Baltimore, USA, Tatár Etelka, újságíró, tanárnõ, Chicago, USA.
A pályamûvek egy-egy példányát átadjuk Budapesten az Országos Széchenyi Könyvtár Kézirat

Osztályának és a Lakitelek Népfõiskola Emigrációs Gyûjteményének, egyet megtartunk a Szövet-
ség archívumában.

SOÓS JÓZSEF A SZMÚSZ fõtitkára

Bécsben 78 éves korában elhunyt Bálint-Palkó
László. Somogyi hazájából 1956-banmenekült Bécs-
be, 1963-banmérnöki diplomát szerzett. 1965-tõl nyug-
díjazásáig a Siemensnél hengermûvek, kötélvasutak
és sífelvonók vezérlésének tervezésével foglalkozott.
1964-ben kötött házasságából két gyermeke született.
Az Exul Familia, majd az egyházközség családcso-
portjának és a KM�M � Pax Romanának volt tagja.
Sok barátja volt, akik nagyrabecsülték segítõkész, köz-
vetlen természetemiatt. Január 16-án aBécs-Kagran-i
temetõben mintegy 100-an kísérték utolsó útjára.

80 ÉVES

AMAGYAR ISKOLAEGYESÜLET

A COLLEGIUM HUNGARICUM ADOTT OTTHONT

2006. december 11-én a bécsi Magyar Iskola-
egyesület 80 éves fennállásának alkalmából
rendezett jubileumi ünnepségnek.
Az 1926 ótamûködõ szervezet 2003 szeptem-

bere óta szervez az Osztrák Kancelláriai Hiva-
tal támogatásával a Bécsben és környékén élõ
magyar gyermekek számára honismereti okta-
tást azzal a céllal, hogy az itt tanuló diákok ért-
sék és szeressék anyanyelvüket, ismerjék ama-
gyar irodalmat, olyan szóbeli és írásbeli nyelvi
kompetenciára tegyenek szert, ami képessé te-
szi õket, a magyar nyelvet felnõtt korukban a
munkájuk során is használni.
Segítséget kapnak azok a gyerekek is, akik

késõbb Magyarországon folytatják tanulmá-
nyaikat, és ehhez ott osztályozó vizsgákat kell
tenniük.
Jelenleg 6 osztályban, a magyar tantervhez

is igazodva, folyik a magyar nyelv és irodalom-
oktatás,melyet történelmi és néprajzi anyagok-
kal egészítenek ki a jól képzett, diplomás pe-
dagógusok.

KIRÁLY ANDREA
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Ismeretségemabécsi kávéházakkal egyoldalú,me-
rev elzárkózással kezdõdött. Sokáig azt gondoltam,
hogy csak sznobok, gazdagok vagy nyugati turisták
keresik fel ezeket a helyeket. Hiszen a vékony pénz-
tárcájú �posztszocialista halandónak� háromszor
annyit kell fizetnie egy csésze kávéért, mint otthon!
A helyzet eléggé megváltozott, mikor német szakos-
ként lelkes csodálója lettem a századforduló osztrák
irodalmánakéskiderítettem,hogyBécskulturális éle-
te kávéházi asztalok mellett zajlott. A Hofburg mel-
letti Café Griensteidlben döntötték el a �Jung-Wien�
fiatal irodalmárai, köztükHugovonHofmannsthal és
Arthur Schnitzler, hogy valami újat kell alkotni a na-
turalizmus korszaka után. AHerrengasséban találha-
tó Café Zentral rendszeres látogatói voltak Stefan
Zweig, Felix Salten, Egon Friedell vagy Hermann
Bahr. (Nemrég szereztembe azt az információt, hogy
azelegánskávéházkecsesoszlopai között szõttenagy-
ravágyó álmait a proletárforradalomról Lev Trockij,
Vlagyimir Iljics Lenin vagy Rákosi Mátyás.)
Ettõl azonban még nem váltam kávérajongóvá és

nem követtem Peter Altenberg költõ példáját, aki a
névjegykártyáján a Café Centralt, mint lakcímét tün-
tette fel. Mivel a fekete babszemek máig nincsenek
jótékony hatással a szervezetemre, csak úgy vagyok
hajlandó meginni a kávét, ha valamivel �megbolon-
dítják�: tejszínhabbal, likõrrel, csokoládéval, karamel-
lel... nemcsoda, hogyabécsi kávéhézakközül elõször
egy nagy amerikai �coffe to go� (kávé elvitelre) cég
lelkes látogatója lettem. Mikor egyik kávétisztelõ ba-
rátomnak elmeséltem, hogy igazából én a banános
kávét szeretem a legjobban, sajnálkozva végigmért,
majd kijelentette: �Anna, te kávébarbár vagy!�
Azóta rájöttem, hogy igaza volt. Körülbelül olyan

vétséget követtem el a bécsi kávéházi kultúra iránt,
mintha valaki a francia haute cousine remekeivel a
fast food éttermekben kezdene ismerkedni.
A szeleburdi diákévek után �komoly� doktor-

andusz vált belõlem, és adoktori disszertációm témá-
jából eredõen sok idõt töltöttemBécsben.Úgy emlék-

szem, életem elsõ igazi bécsi kávéjára egyetemi pro-
fesszor hívott meg, aki szörnyülködõ megjegyzések-
kel követte, ahogy dupla adag tejszínt pakolok az éj-
fekete �Schwarzer�-be.Míg beszélgettünk, kíváncsi-
an nézegettem körbe. Ide bizony nem csak sznobok
és ázsiai turisták járnak! Az egyik asztalnál két fiatal
nõ pusmogott, amásiknál egy fiú simogatta elmerül-
ten a szembenülõ lány kezét. Ez volt az a pont,mikor
végre-valahára felfedeztem magamnak nem csak a
bécsi, de más városok remek kávéházait is.
Kérdéses azonban, hogyan találtak egymásra a bé-

csiek és a kávé. A legendaazt tartja, hogyGeorg Franz
Kolschitzky konstantinápolyi követ honosítottameg
a törökök kedvenc italát aHabsburg birodalom fõvá-
rosában. A legújabb kutatások cáfolják ezt a tényt,
mindenesetre az bizonyítható, hogyMária Terézia és
II. József korára a bécsi férfiak a legszívesebben egy
csésze forró fekete nedû társaságában lapozgatták
kedvencújságjukat amai kávéházakelõdeiben.Akul-
turális és a társadalmi élet igazi központjaivá azon-
ban a 19. században váltak az osztrák fõváros kávé-
házai, ekkor nyertek bebocsáttatást eme szentélyek
falai közé a szebbik nem képviselõi is. Az 1878-as
párizsi világkiállításon már pontosan meg lehetett
határozni, mit is rejt az a fogalom, hogy �Wiener
Kaffeehaus�: �...magas, díszteremszerûen berende-
zett helyiségek a földszinten, a pénztárosnõ trónsze-
rû alkotmányon ül...a sötét hátsó termek, ahol kár-
tyázni lehetett...az összehasonlíthatatlanelegancia és
kényelem...� � így jellemezte õket Alfred Klaar. A bé-
csi kávéházat,mint alaptípust egész Európában leutá-
noztak, de igazából máig érvényes, hogy csak Bécs-
ben lehet igazán �bécsies� módon kávézni.
Akávéházakberendezéseönmagábankulturális él-

mény. A bécsi egyetem közelében található Café
Landtmann eredetileg a historizmus egyik kiváló
mûremeke volt, 1928-ban alakították át az Art Deco
egyik remekpéldájává.Csaknéhányperc séta azOpe-
rától a Café Museum, amely Adolf Loos elsõ nagy
munkái között szerepel. A mûvész tudatosan alkotta

egyszerûvé a belsõ teret,mert eleget akart tenniOtto
Wagner elképzelésének, aki szerint amûvész kiindu-
lópontja csakis amodernélet lehet. Egyébként, a �Wi-
ener Secession� és a �Hagenbund� mûvészi csopor-
tokaCaféSperl falai között születtekmeg.AHawelka
kávézó pedig leginkább kortárs osztrákmûvészet re-
mekeit bemutató galériára hasonlít annakköszönhe-
tõen, hogya fiatal FriedensreichHundertwasser vagy
Christian Ludwig Attersee a mûveiket hagyták hátra
fizetség fejében...
A kávéházak tulajdonosai mindent megtettek és

máig megtesznek azért, hogy vendégeik igazi kivá-
lasztottaknak érezzék magukat. Kiváló példa erre a
Sacher szálloda azonos nevûkávézója. A Sacher-tor-
ta csak itt ízlik igazán �sacheresen�. A kiválóminõsé-
gûétcsokoládé, a csokoládéspiskóta, apikánsbarack-
lekvár és a légiesen könnyû tejszínhab egyedülálló
találkozása nem tett volna szert világhírnévre, ha a
Sacher család tagjai történetesen nem a marketing
kiváló szakemberei. Legendát teremtettek a tulajdon-
képpen rendkívül egyszerû cukrászsüteménybõl.
Ennek köszönhetõen a Sacher-tortát utánozni szinte
lehetetlen, mert csakis a kávézó eleganciát és elõke-
lõséget sugárzó termeiben támad az az érzésünk,
hogy különleges kulináris élményben van részünk,
ha belemélyeszthetjük villánkat az Igaziba. Mintegy
látogatásunk csúcspontjaként feltétlenül látogassunk
el az illemhelyre! A tágas, illatos, márvánnyal és ma-
hagóni színû fával díszített tág fülkék láttán biztos öt
perc erejéig elhisszük, hogy legalábbis Ferenc József
vagy Sissi látott minket vendégül.
A kávézás és a cukrászremekek együttes élvezete

azonbannemcsak a Sacherben lehetséges.Majdnem
minden kávézóban lehet sütizni, a Sacherével vete-
kedõ szinten például a Demel-ben vagy a Cafe
Restaurant Residenz-ben. Mint igazi kávébarbár és
egyben sütiimádó azonban szeretném megjegyezni,
hogy az �olasz� és a már említett �coffee to go� kávé-
zókban a sütemények sokkal frissebbek és ízleteseb-
bek, mint némely hagyományos bécsi kávéházban.

Az igazi bécsi kávé elsõpillantásra érthetetlen álné-
venszerepel az itallapon.Azolaszkávékultúránnevel-
kedettek számára fontosmegjegyezni, hogy akleiner
vagy grosser Mokka (illetve Schwarzer) az tulajdon-
képpen az erõs fekete, illetve presszókávé. A Kapu-
ziner a kapucinus szerzetesek barna csuhájáról kapta
a nevét. A �Kaffee verkehrt� a �Caffe Latténak� felel
meg, míg aMelange a capuccino bécsi rokona. Érde-
kes, hogy az �Einspänner�-t � feketekávé tejszínhab-
bal � sok helyen � például Pozsonyban � bécsi kávé
elnevezés alatt tartják számon. A �Fiaker� vagy
�Pharisäer� pedig azt jelzi, hogy a kávén és a tejszí-
nen kívül egy adag rum is rejtõzködik a pohár alján.
AzédesszájúakbiztosnemvetikmegaMariaTheresia
kávét (aSacherbentényleg isteni!),merta kávéésa na-
rancslikõrkettõseegészegyszerûenfenomenális.Nem
megvetendõ azonban a Café Museum sem, melyet
cointreua-val �bolondítanak� meg és vaníliával ízesí-
tik a tejszínt.
Helyszûke miatt lehetetlen felsorolni az összes bé-

csi kávéházat, kávé- és süteménykülönlegességet, fon-
tos azonban még megjegyezni, hogy külön figyelmet
érdemela személyzet is.A�HerrOber�, illetvea fõpin-
cér a kávéház koronázatlan királya, valaha eme szak-
maûzõi legendáshírnévre tettek szert.Mi a bécsi kávé
titka? Nos, egyrészt a fekete babszemek mesteri pör-
kölése, mely mára fõleg aMeinl család nevével kap-
csolódikössze.Másrésztpediga kávéfõzéshezhasznált
forrásvíz, mely az Alpokbõl származik. Állítólag emi-
att annyira utánozhatatlan a bécsi kávé zamata...
Bármi is legyena legendákéstitkokmögöttrejtõzkö-

dõvalóság, akár kávébarát vagykávébarbár a bécsi ká-
vézók tisztelõje, egy biztos. A legfinomabb torta vagy
a legforróbbMokka vagy Fiaker sem az igazi, ha egye-
dül vagy kellemetlen emberek társaságában kell elfo-
gyasztanunk. Mert a kávézás igazi értelme, hogy a leg-
jobbbarátunkkal szétcincáljukamásiknemképviselõi-
nek sokszor követhetetlenviselkedését, kicsitmegvált-
suka világot,vagyábrándosannézzünkimádottunksze-
mébe a kellemes félhomályban. FUNDAREK ANNA

Egy kávébarbár vallomása

Most, amikor a horvát tengert többen látogatják
mint a magyar tengert, megvalósult általánosan a
valamikori jelszó: tengerre magyar! A magyar új-
ságok és közgazdászok sajnálkozva feszegetik a
nemrég történteket, keseregvén a magyar tenger
balszerencséjén. Ha csak arra gondolunk, hogy az
utóbbi években a horvátok hiánytalanul kiépítet-
ték amagyar határtól (Letenye-Hodo�) a többmint
1000 km tengeri partvonal egyes pontjához az au-
tópályát akkor még a gazdaságilag képzetlen egy-
szerû ember is megértheti a horvát gazdaság súly-
pontjának az elhelyezését, az elsõbbségeket, akkor
is, ha a kis országban néhány dolgotminden szem-
pontból hátra kell sorolni. De bízzuk a délközép-
európai gazdaság fejlõdési irányát avatott kezek-
be és próbáljuk megérteni a nyári idõszak magyar
tömegmegmozdulásnak egyes újabb lehetõségeit.
(Ilyenkor mindig a zárai turistairoda magyar nyel-
vû vezetõje jut eszembe, aki nemrég a magyarok
gyér látogatásait emlegette a magyar emlékekben
gazdag városban! Igen, a tenger látványa lenyûgö-
zi az embert, nameg aNapmelege letaglózza. Csak
azt nem értem, a távolkeletrõl érkezõ látogatók
honnan is tudják mit kell, lehet a 40 °C meleg elle-
nére megnézni?)
A tenger látványa, üdülési lehetõségei � különö-

sen, ha hosszabb idõre lehetetlen volt a tengert
megközelíteni � lenyûgözõ! De ha esetleg az em-
ber nem kimondottan a tengervíz rabja, a horvát
tengermellék a horvát-magyar kötelékek aranybá-
nyája, amire a magyar útikönyvek csak az utóbbi
években kezdenek tétovázva, hiányosan rámutat-
ni. Van mit bepótolni! Nem csak azt kell a magyar
lapokban és rádióban firtatni, hogy utáljuk-e Hor-
vátország törvényhozását, mert bulldózerekel le-
tarolja a feketén épített tengerparti magyar (de
nemcsakamagyart) nyaralókat, vagya záramelléki
magyar nyaralóban miért is húzzák le az árbocról
a magyar zászlót), hanem meg is kellene vizsgálni
mi ennek az oka? Lehet hogy a múlt, de lehetséges
a vendégországbanvaló viselkedésünk is. Tudomá-
sul kell venni, hogy ma az Adria dél-keleti partja
nemmagyar tenger. Ami nemazt jelenti, hogy nem
érezhetjük magunkat otthonosan, hiszen 1918-ig
a �Szent -István� és a �Viribus Unitis� SMS csataha-
jók védték az olaszoktól. Mindenesetre fel kell ten-
nünk magunknak a kérdést, egyenrangú vagy alá-
rendelt volt-e a társországgal való magyar-horvát
kapcsolat?
Burjánoznak az elõítéletek, csak egy-két példa

erre, értékelés nélkül: Jellasics személyének ma-
gyar értékelése teljesen ellentétben van a horvát-
tal (érthetõ!?), ami ugyanúgy vonatkozik Kossuth
személyére is.Mi az igazság ebbenakérdésben?Mit
is vétett Khuen-Hédérvári,mint horvát bánaz apos-

A tengerparton át, közelebb...
toli király látogatásakorZágrábban, (1892) amikor
a pályaudvarra Magyarországról hozatta vagon-
számra az édes magyar földet, hogy a magyar ki-
rály a horvát fõvárosbanmagyar földre léphessen,
a zágrábi �glavni kolodvoron�. Hogyan is érzi ma-
gátmaegymagyarKassán,Kolozsvárott, Aradon...?
Van-e egyáltalán az ilyen élményeknek manapság
átvihetõ érzelmi lehetõsége? Hogyan is vagyunk
ma a Magyaroszágon élõ kisebbségekkel, akkor
amikor a románokra, tótokra, szerbekre, horvátok-
ra, vagy történetesen az osztrákokra panaszko-
dunk?
Elszomorítóan uralkodnak mindkét oldalon az

elõítéletek. Még mindig ott tartunk �a magyar ten-
ger�, �a (kizárólag)magyar Zrínyi�, a �magyar szla-
vón megyék�, vagy horvát részrõl a horvát vasút
erõszakosmagyarosítása, Fiume elrablása, a határ-
õrvidék Horvátországgal való egyesítésének aka-
dályozása, ... akkor, amikor nagy szükségünk vol-
na történészekre, közgazdászokra, okiratfejtõkre,
irodalmárokra, ... mindenfajta szakértõre, akik
megfejthetik ezeréves összefonódásainkat és titka-
inkat. Idáig, fõleg a Jugoszláviából visszamaradt
magyarok, vagy aMagyarországon élõ horvátok és
szerbekoldottákmeg részlegesenekényeskérdést,
de a széles rétegekhez nem jutott el a közös
(szellem)történeti tudat, mintha majdnem ezer
évet a kémény fekete koromjával írták volna.
Tudnunk kell, hogy a horvátok a magyar hon-

foglalás elõtt háromszáz évvel mai területükön él-
tek laza törzsi, majd királysági rendszerben. Ezt a
rendszert kényszerítették a magyarok a szent-
istváni korona alá, ami a középkori államfelfogás-
sal összhangban volt, hiszen tényleges egyenran-
gúságot észlelhetünk. A �homohungarus�mindad-
dig, amíg a latinosság összefonta az egyesített ki-
rályságokat, egészena túlhangsúlyozott nemzeti sa-
játosság kezdetéig elfogadott általános megjelölé-
se volt a Szent Korona fennhatósága alatt élõ embe-
reknek. A �kalapos királyi� évek után kezdõdött a
magyar-horvát kapcsolatok sodródása. Hogy hova
vezetett ez, ismert a trianoni trauma után!
Pedig igencsak egymást érik és egymásba fonód-

nak a magyar-horvát szellemtörténeti nyomok,
gondoljunk csak a Zrínyi névre, Kõszeg védõjére
Jurisicsra, akiknek számtalan szobra, emlékhelye
van Magyarországon és a horvát területeken.
Sok biztató jelet ismerhetünk fel az utóbbi idõ-

ben a két ország közös múltjának feltárásában: pl.
Könyves Kálmán horvátországi útjának a kiállítá-
sa Zágrábban (2004), Fiume kiegyezéskori társa-
dalmánakközös feldolgozása (2002), a somogyvári
apátságmûvészettörténeti jelentõségemindkét or-
szágra vonatkoztatva (2000), Esterházy Péter ba-
rátsága Nedeljko Farbióval, Lõkös István és

Sokcsevics Dénes professzorok kutatómunkája,
Ress Imre és Romsics Ignác történészek feltárásai
stb. Perszemindeznem téveszthetmegbennünket,
ezek csak kutatóárkok a közös múlton keresztül,
manapság ezek az Adriai tengerig vezetnek ben-
nünket, autósztrádán. Hogy megértsük a közös
múltunkat, le kell térni a széles utakról és be kell
barangolni a mellékutakat, sõt a benõtt gázlókat
is. Meg kell kérdezni önmagunktól, hogy mit is ke-
res Antall József mellszobra Zágráb újvárosában,
nem messze az egyetemi könyvtártól? De ugyan-
akkor Budapesten, vagy Zágrábban alig találunk
horvát, vagy magyar közéleti nagyságokról elne-
vezett utcaneveket.
Ezeket a biztató jeleket ki kell bõvíteni mindkét

oldalon. Itt az alkalom, hiszen még sohasem roha-
mozták amagyarok ahorvát tengert annyira töme-
gesen és állhatatosan, mint az utóbbi években. A
tengerpart viszont a legideálisabb pont, ahonnan
meg lehet kezdeni a fent említett ismerkedést. Az
elsõ lépés után csodálkozva fogunk rájönni, hány
ismerõs jellemvonása vanahorvát történelemnek,
ne feledjük 1100-tól 1918-ig közös perszonálunió-
ban éltek és ezt nem lehet letagadni, akármennyi-
re próbálkoznának vele egyesek. Valószínûleg lé-
nyegesen több közös, szimpatikus, összekötõmoz-
zanata van a közösmúltnak, mint az azt elválasztó
történeteknek, de ahhoz, hogy mint szomszédok,
tagállamok a jõvõ EU-ban békében és egyetértés-
ben élhessenek, többre van szüksége mindkét ál-
lamnak mint leruccanni néhány napra vagy hétre
a horvát tengerpartra, mert a közös gyökerek erõ-
sebbek mint a globalizációnak hitt nemtörõdöm-
ség, egyenlõvé püfölés. A tengerpart a legideáli-
sabb hely kezdetnek, mert mindegy, hol kezdjük,
mindenütt a közös múlt emlékei bukkannak elõ.
Egyszerûség kedvéért megemlítenék néhányat

kezdetnek: meglepõ, hogy Lovrana/Lovrán kis
templomában magyar adományozók nevei olvas-
hatók a templomablakokon, Abbázia/Opatija-Fiu-
me/Rijekamegegyenesenkimeríthetelen aranybá-
nyája a magyar múltnak, Andrássy, Baross, Kádár
nevek a legismertebbek közöttük. Ráadásul � s ez
kimondottan nagyzási mánia számba megy � de a
�Gerbaud� fagylaltját árulták az abbáziai fagylalto-
zóban, amit naponta szállítottak a fiumei gyorssal.
A crikvenicai, valamikori Szt. Imre gyermekotthon,
aZrínyiekárnyékábanmégma is gyerekeknek szol-
gál otthonul. Még meglepõbb, hogy volt magyar
tengeri iskola és flottaközpont a bakari öbölben,
vagy hogy Zrínyiéknek és a Frangepánoknak e te-
rület volt az újabbkori központja. Zára, Novigrad a
magyar középkor fényes pontjai, Trau/Trogir és a
szemben lévõ sziget tatárok elõlmenekülõ IV. Béla
menedékhelye. A sebenikói/�ibeniki rejtett sorok

Laskó Demetertõl (1433) a magyar vallásos iroda-
lom gyöngyszemei közé tartoznak, Spalato/Split a
királyi gyermekekkoporsójával a székesegyházõsi
épület bejárata felett stb.
Raguza/Dubrovnik meg külön (mese)világ,

amelyre több napot kell szentelni a magyar való-
ság megértése végett, hogy mit is jelent a manus
sancti vladislavismartiris resisungarorum felira-
tú ereklye, vagy miért is õrzik és õrizték olyan szí-
vós ragaszkodással a szentistváni ereklyéket (ko-
ponyacsont, Szt. Jobb) ebben a városban? Persze
ez hosszú folyamat, sok nyári vakációnak tudatos
összetevõje. És ha � de ez csak álom � el tudunk
szakadni nagy nehezen a tengertõl, akkor követ-
kezzenek a belsõ körök, Klissza, Bribir, Vrana, és
még továbbOzaly, Trakostyan, Varazsd, Zágráb, a
többi szlavón megyével. Ez mint történelmi erek-
lyékkel, magyar emlékekben és kapcsolatokban
túlbuggyanó terület. Csak annak terra incognita,
aki nem törõdik sajátmúltjával (vagy a zsugorított
múltjával sem törõdik).
Ha meg akarjuk érteni az EU gazdasági és politi-

kai mûködési formáját és az EU-nak tartós életet kí-
vánunk, tanulmányozzuk a magyar-horvát kapcso-
latok fejlõdését évszázadokon keresztül, de ehhez
elõször a magunk egyetemes történelmi fejlõdését
kell megértenünk, hogy közelebb juthassunk saját
magunk és szomszédaink megértéséhez, mert csak
akkor fogjukmegérteni az új EU létjogosultságát.
Egy lehetõ, kellemesen járható utat látok a hor-

vát adriai tengerpartonkeresztül: tengerremagyar,
közelebb sajátmagadhoz!

NARDAI
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MI - HOL - MIKOR?
Kulturális kaleidoszkóp

Magyarországi fejfákcímmel2006.decem-
ber 16-án aKittsee (Köpcsényi)NéprajziMú-
zeumban kiállítás megnyitására került sor.
Csaknem 40 fejfa látható, és ehhez még igen
részletes és informatív szövegtáblák. A kiállí-
tást a fejfák magyarországi szakértõje
dr. NovákLászló, a nagykõrösi Arany János
Múzeum igazgatója állította össze, aki több
mint 30 éve foglalkozik a magyarországi fej-
fák történetével, eredetével,motívumaival és
elterjedési területénekvizsgálatával: 2005-ben
könyve is jelent meg, mely eddigi munkálko-
dásának összegzését mutatja be. A köpcsényi
kiállítás ismerteti a fejfák történetét és erede-
tét. Amagyarországi fejfák történetét a17. szá-
zadra lehet visszavezetni, ekkor történik ró-
luk elõször írásbeli említés. A legrégebbi fej-
fák a 18. századból származnak. Virágkorukat
a 19. században és a 20. század elsõ felében
érték meg. Visszaszorulásuk oka a paraszti
kultúra hanyatlása és a falu vagyoni helyzeté-
nek javulására vezethetõ vissza. Ez által kiszo-
rultak a fejfák a temetõkbõl és helyet adtak a
kõbõlkészült sírjeleknek,mivel aköztudatban
a fejfa a szegények sírjele volt. Persze voltak
vidékek, mint pl. a Nagy-Alföld, ahol nem ta-
lálhatómegfelelõ kõ, és ezért igen drága.
A kiállítás arról is tájékoztat bennünket,

hogy a fejfák elterjedésének határa szinte
egybeesik a reformátusok által lakott vidé-
kekkel. Ennek oka az, hogy a kereszt és kép
nélküli fejfákmegfelelnek a református kép-
tilalomnak. A fejfák azt is mutatják, mennyi-
re lehetmûvészi formaalakításról beszélni, ha
a kultúra és díszítõmûvészet puritán jellegû
és kép nélküli. Az egyszerû és oszlop alakú
fejfák �költészetté vált absztrakciót� tükröz-
nek (Kunt Ernõ). Talán hidat képviselnek
az archaikus és amodern absztraktmûvészet
között. Az egyszerû fejfák motívumaikkal és
szimbolikus díszítõelemeikkel szinte beszé-
lõ tanúi annak a paraszti kultúrának, mely-
ben nem az írásbeliség, hanem a szimbólu-
mok jelentették a kommunikáció eszközeit.
Így pl. a különbözõ kifaragott díszítõ motí-
vumok, mint pl. tulipán, csillag, nap, hold,
vagy pedig a fejfa nagysága, ill. antropomorf
alakja felvilágosítást ad arról, hogy a sírban
gyerek, leány, fiú, asszony vagy özvegy nyug-
szik. Ez a jelképszerû díszítõmûvészet azért
is fontos volt,mert akeskeny fejfánkevéshely
volt bármi írás rögzítésére. Ezenfelül az írott
szövegeket gyorsan lemosta az esõ. Az írásos
hely kibõvítésére sok fejfa táblás és epitáf-
szerû, ezek szélesebbek voltak, és több he-
lyet engedtek szövegek és megemlékezések
rögzítésére. A legismertebbek és leginkább
elterjedtek az un. tönkös, vagy oszlopos fej-
fák,melyek sok esetben gömb vagy virág ala-
kú díszítõmotívumban csúcsosodtak ki. Igen
érdekesek és sajátságosak a csónak alakú fej-
fák, melyeket fõleg a Felsõ-Tisza vidékén le-

Magyarországi fejfák
Kiállítás a Kittsee/Köpcsényi Néprajzi Múzeumban

het találni. Az ilyen fejfák talán arra emlékez-
tetnek, hogy ezen a lápos vidéken csónakkal
szállították ki a koporsót a partos, magasab-
ban fekvõ temetõbe. Külön típust képvisel-
nek az ún. epitáf és névtáblás, ill. tábla alakú
fejfák,melyek talánmentalitásváltást is jelen-
tenek,mert a személyiséget és ennek életada-
tait kívánták láthatóvá és olvashatóvá tenni.
A 20. században terjedt el az ún. kopjafa, vagy
népi iparmûvészeti fejfa, melyet a mi idõnk-
ben is sok esetben állítanak. A fejfák eredeté-
vel kapcsolatban nem lehet egyértelmûen
eredményre jutni. Részbenhasonlóságotmu-
tat azún. vitézi temetésekhez,melyek a török-
korban terjedtek el és eredetileg földbe szúrt
lándzsát, tehát kopjafát jelentettek, és a kato-
nai sír ismertetõ jelei lettek. Vannak, akik a
török temetõi szokásokkal hozzák a magyar
fejfákat kapcsolatba.De talánarchaikuselkép-
zelések rejtõzködnek a fejfákmögött, Közép-
Ázsiában is ismertek hasonló sírjelek. Termé-
szetesen van a fejfáknak funkcionális jelentõ-
sége is a történelemben, ugyanis a koporsót
sok helyen a halottas háztól a temetõbe há-
rom rúdon szállították. E rudak közül egyet a
fejrészhez mint fejfát, és a másik kettõt mint
lábfát a halott lábához szúrták. Persze a lábfa
azután igen gyorsan eltûnt és velük napjaink-
ban csak kevés helyen lehet találkozni.
Érdemes aKöpcsénybenkiállított fejfákkö-

zött sétálni,mert ezáltalmegismerjükmagyar
népmûvészetünk egyik sajátosságát, szimbó-
lumok gazdag tanúbizonyságát, és ezenkívül
megismerjük a református hit alapján álló or-
namentikát,melyet aparasztasszonyok temp-
lomaikdíszítéséreés festésére is felhasználtak:
Találkozhatunkolyanmitológiai kijelentéssel
is, mely a halotti kultuszt minden vonalon
minimálisra korlátozza, és a fejfákban fõleg
szimbolikus funkciót lát.
Dicséret illeti a köpcsényimúzeum igazga-

tóját, dr. Öckinger Veronikát, aki ezzel a
kiállítással és a korábbi kiállításokkal is a kö-
zép-keleti anyagból híd szerepet vállalt el
Kelet és Nyugat között. Az ilyen vállalkozás
mindig elõmozdítja az emberi és kulturális
kapcsolatok elmélyítését. Európa csak úgy
tud összenõni, hamegismerjük és értékeljük
egymás kulturális és vallási hagyományait és
gyökereit, és ha meg is értjük identitásuk
összetevõit. Köpcsény erre a szerepre föld-
rajzi fekvésemiatt is predesztinálva van,mert
három ország határának találkozásánál fek-
szik Burgenlandban, a magyar, szlovák és
osztrák határ peremén.
A kiállítás megtekinthetõ a Kittsee (Köp-

csényi) Múzeumban, mely a Köpcsényi kas-
télyban található. (Dr. Ladislaus Batthany
Platz 1.)Nyitva tartás: 2007. április 15-ig, kedd
és vasárnap között 10�16 óráig, tel., fax szá-
ma 02143/2304, fax: 02143/2025

DR. NÉMETH BALÁZS

2006-banvolt 15éves a Soproni Petõfi Szín-
ház. Ez persze így nem teljesen igaz, mert
Sopronbanmár 1412-bõl találunk adatokat a
húsvéti passiókról vagyis színjátszásról. A
színházi elõadások Sopron városában a 17.
században válnak rendszeressé. 1769-ben
már saját épülettel rendelkeznek, ami abban
az idõben az országmásodik kõszínháza volt.
1792-tõl a színházban magyar nyelven is ját-
szanak, az eddigi elõadásokat ugyanis latinul
vagy németül tartották. Egy igazi színházat is
építtetett a város. A bécsi építész Franz Lössl
az 1830-as években klasszicista épületet ter-
vezett, benne 1841-tõl az elõadásokatmagya-
rul és németül tartották. A 20. század elején
ez az épület már felújításra szorult. A felújí-
tást és átépítéstMedgyaszay István tervei alap-
ján készítették el. Innentõl kezdve a színház
folyamatosan mûködött és még a legnehe-
zebb idõkben sem zárta be kapuit. A színhá-
zat a II. világháború után más vidéki színhá-
zakkal együtt államosították. A rendszervál-
tás után elkezdõdtek aharcok az állandó szín-
házi társulat létrehozásáért. 1991. október
15-énmegalakult a Soproni Petõfi Szín-
ház. Igazgatója a közismert színészMikó Ist-
ván. Miután a társulat a budapesti Arizona
Színház társulatából jött létre, a próbák Bu-
dapesten zajlanak a társulat csak az elõadá-
sokra jön Sopronba. 1992-ben az elavult szá-
zad eleji épületet újra felújították a mai kö-
vetelményeknekmegfelelõen.

15 éves a Soproni Petõfi Színház
Azelsõévadmegnyítója amár felújított szín-

házban1992.december3-ánvolt, Dürrenmatt
Meteor címû komédiájátmutatták be.
E nap óta van a soproniaknak gyönyörû

szecessziós színházuk és állandó társulatuk.
Az elõadások tervezésekor elsõdleges

szempont a közönség igénye. Megindult a
bérletezés, létrejönnek kamara- és gyermek-
darabok. Az új vidéki színház elõadásaimajd-
nemmindig teltházasak. A jegyek 90%-a bér-
letes. Mikó István szerzõdését a nagy sikerre
való tekintettel a város 1994-benújabb5évre
meghosszabbítja. A színház Sopron kulturá-
lis életénekaközponja. Abudapesti színészek
is egyre jobbanmagukénak érzik a várost és
sokmás rendezvényen is résztvesznek, jelen
vannak a város életében.
A színház új igazgatója, Mikó István man-

dátumának lejárta után Szilágyi Tibor lesz.
Az elmúlt 15 évben a színház társulata a

klasszikus színházi darabok tömkelegét mu-
tatta be.
A 2006. október 14-i díszelõadáson, ame-

lyen az eredeti alapító tagok is játszottak a
közönségMikó Istvánt a Sorponi Petõfi Szín-
ház örökös tagjává választotta. Jutalomjáték-
ként Neil Simon: Furcsa pár címû vígjátékát
láthatták a nézõk.
A színház elõadásairól további infor-

máció a www.prokultura.hu honlapon
vagy a +36 99 517517-es telefonszámon.

PUCHEGGER ERIKA

Alsó-Ausztria
Rómeo és Júlia, a Les Ballets de Monte Carlo ven-
dégszereplése, balett � St. Pölten, Festspielhaus;
márc. 17., 18.
A halhatatlan operett, koncert � St. Pölten, Fests-
pielhaus; febr. 17.
M. Ravel, Boléro, koncert � St. Pölten, Festspielhaus;
febr. 19.
Beethoven Amerikában, koncert � St. Pölten,
Festspielhaus; márc. 5.
Dianne Reeves, dzsesszkoncert � St. Pölten,
Festspielhaus; márc. 10.
R. Cooney, Ausser Kontrolle, farce � St. Pölten,
Landestheater; febr. 2., 21., márc. 3.
J. B.Moli�re, DerMenschenfeind, próza �St. Pölten,
Landestheater, márc. 10., 15., 17., 20., 22., 24., 27.,
28., 30., ápr. 14., 27.
Sindbad der Seefahrer, gyermekszínház �
St. Pölten, Landestheater; febr. 17., 27., márc. 14.,
23., 24., máj. 5.
A színek spektruma, kiállítás � St. Pölten, Landes-
museum; márc. 11-ig
Japán van Gogh-tól Schiele-ig, kiállítás � Krems,
Kunsthalle; febr. 25.-jún.3.
A keresztes lovagok, kiállítás � Schloss Schallaburg;
márc. 31.-nov. 4.
Aktuális, kiállítás � Krems, Karikaturmuseum; márc.
11-ig
Donald Duck, a kacsa akibõl ember lett, kiállítás �
Krems, Karikaturmuseum; márc. 25.-nov. 4.
Compagnie Jérome Thomas, poetikus cirkusz � St.
Pölten, Festspielhaus; márc. 24.,25.

Bécs
G. Bizet, Carmen, opera � Volksoper; febr. 3., 8., 12.,
24., 27.
E. Kálmán, Marica grófnõ, operett � Volksoper; febr.
10.,16.,18.,márc. 1.,6.,21.,25.
Gyermek Táncfesztivál � Museumsquartier,
Dschungel, WUK; febr. 15�25.
Baby Tánc Performance � Museumsquarter, Tanz
Quartier; febr. 15�23.
W. Shakespeare, Viel Lärm um nichts, próza �
Burgtheater; febr. 10.,18.,20.
M. Frayn, Der nackte Wahnsinn, próza �
Volkstheater; febr. 17.,18., 23.
P. Turrini, Mein Nestroy, próza � Theater an der
Josefstadt; febr. 12., 23., 26., 28.
B.Henley, Crimes of the heart, próza �Vienna´s Eng-
lish Theatre; márc. 26.-máj. 5.
Paula Wessely � Önmaga tükre, kiállítás �
Theatermuseum; márc. 1.- szept. 2.
ABiedermeier, kiállítás � Albertina; febr. 2. � máj. 13.
Biedermeier Liechtenstein-ben, kiállítás � Liechten-
stein Museum; márc. 30.- aug. 20.
A természet feltalálása, kiálítás � Kunsthistorisches
Museum; febr. 13.- máj. 20.
Erotikus tekintet, kiállítás � BA-CAKunstforum;márc.
3.- júl. 22.
George Gershwin, beszélgetés � Radio Kulturhaus;
febr. 23.
Irodalom márciusban � Museumsquartier,
Kunsthalle; márc. 28.- ápr. 1.
Wiener Kaffeesieder Ball � Hofburg; febr. 9.
Johann Strauß Ball � Kursalon im Stadtpark; febr. 14.
Bonbon Ball � Wiener Konzerthaus; febr. 16.
PannonenBall �Austria TrendParkhotel Schénbrunn;
febr. 16.

Burgenland
Haydn koncert � Eisenstadt, Schloss Esterházy;
márc. 31.
Farsangi koncert�Eisenstadt, Kulturzentrum; febr. 18.
Zongoraslágerek gyerekeknek �Eisenstadt, Schloss
Esterházy; márc. 11.
Morvaország, húsvéti tojások, kiállítás � Kittsee,
Schloss, EthnographischesMuseum; febr. 25.- ápr. 29.
Irene Glockengießer, Tûz, kiállítás � Friedrichshof,
Museum; febr. 10. � ápr. 10.
Eine winterweiße Märchenstunde, meseóra �
Eisenstadt, Schloss Esterházy, Kreativwerkstatt; febr.
8., 13., 15.
�Fieda Wolle und 7 bunte Ostereier�, barkácsolás
gyermekeknek�Eisenstadt,SchlossEsterházy;ápr. 3.,5.
�Vom Ei zum Osterei�, hagyományos díszítési tech-
nikák bemutatása � Kittsee, Schloss, Ethnogra-
phisches Museum; márc. 25.

Felsõ-Ausztria
Operett koncert � Bad Ischl, Kongress- und Theater-
haus; ápr. 8.
S. Faderl; E. Mayrbäurl, Wasser, musical � Bad Hall,
Stadttheater; márc. 2�11.
Musica Sacra, koncertsorozat! � Linz, Dom,
Martinskirche,Minoritenkirche, Ursulinnenkirche;márc.
21.- dec. 23.
Nemzetközi bábszínházfesztivál � Wels; márc.
16�22.

Franz Weisman, Fotográfia, kiállítás � Linz, Stadt-
museum Nordico; febr. 9.-ápr. 10.
Future Systems, kiállítás � Linz, Lentos Museum;
márc. 17.-jún. 3.

Karintia
A Tel Aviv Solits Ensemble vendégszereplése, kon-
cert � Villach, Congress Center; márc. 24.
A Budapesti Férfi Honvéd Kórus vendégszereplé-
se, koncert � Villach, Congress Center; febr. 28.
Duo Fantastique, koncert � Bad Kleinkirchheim,
Termenhotel Ronacher, ápr. 9-ig
Farsangi koncert � Villach, Congress Center; febr. 19.
Karintia-i est, citerazene � Bad Kleinkirchheim, Hotel
Berghof, ápr. 3-ig
Hidden Glances, kiállítás � Villach, white8; márc. 17-ig
Platinaékszerek, kiállítás � Bad Kleinkirchheim,
Termenhotel Ronacher, ápr. 3-ig
Megkövesedett fák, vezetés � Turracher Höhe,
Kristallmuseum, alpin+art+gallery;ápr. 24.-ig

Salzburg
G. Bizet, Carmen, opera � Salzburg, Haus für Mo-
zart; márc. 3., 6., 8., 11.,17.
Tánc Színház: Amakrancos úr � Salzburg, Landes-
theater; febr. 23.,28.
P. I. Csajkovszkij, Hattyúk tava, balett gyermekek-
nek � Salzburg, republic saal; márc. 6.
Jam Session, dzsesszkoncert � Salzburg, Jazzit
Musikclub; febr. 27.
Igor Strawinsky, Meg kell fognom az alkotást, kiál-
lítás � Salzburg, Museum der Moderne Rupertinum;
febr. 16-máj. 1.
Sack and Pack III., kiállítás � Salzburg, Galerie der
Stadt; febr. 3.-márc. 23.
Triennale, elhunyt salzburg-i mûvészek emlékére, kiál-
lítás � Salzburg, art bv Berchtoldvilla; febr. 9.- márc. 23.
ORTung 06, kiállítás � Salzburg, Galerie 5020; febr.
17-ig
Kõsúgás, kiállítás � Salzburg, Galerie Nord-Sam; ápr.
15-ig
Tekintet a Napba, kiállítás � Salzburg, Museum der
Moderne; márc. 4.-ig
A barokk csodája, kiállítás � Salzburg, Barock-
museum; ápr. 15-ig

Stájerország
A. Menken, Die Schöne und das Biest, musical �
Graz, Kammersäle; márc. 3.
A. L. Webber, Das Phantom der Oper, musical �
Graz, Stadthalle; febr. 18.
P. I. Csajkovszkij, A hattyúk tava, jégbalett, a kievi
Csajkovszkij együttes vendégszereplése � Graz,
Kammersäle; márc. 4.
Üveg, fény és design, kiállítás � Bärnbach, Stölzle-
Glas Center; márc. 1.- dec. 30.
Gertrud Ring � Graz-i évek 1934-1943, kiállítás �
Graz, Stadtmuseum; febr. 25-ig
Fischer von Erlach, kiállítás � Graz, Stadtmuseum;
ápr. 15-ig
Diagonale, filmfesztivál � Graz; márc. 19�25.

Tirol
Húsvéti Fesztivál, tánc, koncert, szinház � Innsbruck,
Hall; márc. 25.-ápr. 8.
�Swingin� blues, swing, jazz � Kitzbühel, Jazzclub
Praxmaiar; márc. 16.-25.
Charlotte Salomon, kiállítás � Innsbruck, Galerie im
Taxis Palais; márc. 17.-jún. 7,
Roman Ondák, kiállítás � Innsbruck, Galerie im Taxis
Palais; márc. 4-ig
Lois Egg, kiállítás � Innsbruck, Landesmuseum;márc.
14.- ápr. 29.
John Bock, kiállítás � Innsbruck, Kunstraum; márc.
17.- ápr. 28.
A csábítás története, kiállítás � Innsbruck, Museum
im Zeughaus; febr. 25.-ig

Vorarlberg
Compagnia Nacional de Danza, tánc � Bregenz,
Festspielhaus; márc. 30.,31.
E. John, T. Rice, Aida, musical � Bregenz,
Festspielhaus; márc. 11.-ig
Obsessions, kiállítás �Hohenems,Galerie at&co; febr.
2.- márc. 31.
Szabadság, repülés, utazás, kiállítás � Bregenz,
Studio Drehpunkt; febr. 10.-ápr. 9.
Az üvegember, kiállítás � Bregenz, Galerie Sargant;
márc. 31-ig
Simone Kappeler, fotómunkák � Friedrichshafen,
Kunstverein; márc. 4-ig
Haza � itt vagy ott, kiállítás � Friedrichshafen,
Zeppelinmuseum; márc. 4-ig

Európa ajánlat
Hogarth, kiállítás � Nagy Britannia, London, Tate Britain;
febr. 7.- ápr. 29.

VÁLOGATTA HOMONNAY LEA
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JELEN SZÁMUNK
KÉPEI

Az 1956-ban a franciaországi Lille-ben lete-
lepült, ismert és elismert RICHÁRD RA-
PAICH sajátságosan egyéni módon dolgozta
fel a menekültek életre szóló tragikus élmé-
nyeit, emlékeit. Budapesten, a fényképenmeg-
örökített Szentkirály utcai romos ház homlok-
zata számára egyúttal jelképpé vált, ami a be-
tört, megrongált ablakokon keresztül különös
nyomatékot és jelentõséget kap. Az elõtérben
álló autóroncsokmegül lép elõ a �távozó�, aki
viszont lényegében - emlékeiben -mindig is ott
maradt abban a bizonyos házban. A �kilenc
ablak� mögött ott áll és révülten szemlélõdik
kifelé, igaz, egy-egy ablak mögött más sze-
mély(ek) is felfedezhetõ(k).
Az 1956-os forradalommetamorfózisa amû-

vész szemével.
Az 1937-ben Budapesten született Rapaich

Richard sikeres gyermekszínészi szárnybon-
togatását családja kitelepítésével a kiszolgál-
tatottság évei követték. Menekültként Nyuga-
ton bontakoztathatta ki sokrétû tehetségét,
ami a gobelin-mûvészetben teljesedett ki.
Ugyanakkor fényképész-grafikusként foglalko-
zás tekintetében tervezett könyveket, plakáto-
kat, turisztikai kiadványokat, újság- és folyó-
iratok makettjeit stb.
Az 1956-os forradalomról készült rajzait és

fényképeit múlt év õszén a budapesti Szabó
Ervin Könyvtárbanmutatták be.Most január-
ban ugyanezzel az anyaggal �lepte meg� Lille-
ben aKatolikus Egyetemen ottani környezetét.
�Fontosnak tartom - mint írja - hogy 50 évvel
ideérkezésem után megismerjék, honnan - és
miért - jöttem és telepedtem meg ebben az or-
szágban és városban, ahol azóta élek, dolgozom
és alapítottam családot is. Ezzel nekik is tarto-
zom, csakúgymint - gondolom -magamnak, és
nem utolsósorban szülõhazámnak is.�

Most bennünk szakadtak le a hidak,Gáspár.
Repedezik a levegõ � s rád terül a csönd. Át-
mentél oda, hol jó. S a történelem asztalán to-
vábbra is foszladozik a kockás vászon.A jövõnk
elmúlik: felzabálják a békebeli kannibálok.
A félezer oldalra rúgó, rólad, �ellenséges

ellenzékirõl� szóló rendõrirodalom ma is kí-
sért, masszívan. Lám a múlt el sem múlt�
Most is �helyzet� van. Sõt: �fokozódik�. A
holdbélivé tett ország morálisan teljesen szét-
esett. Ahogymondtad: bizony, barátaim,most
aztán végképp nem lehet tudni,mit hoz amúlt!
Az össznépi felejtés, illetve a mesterségesen
elõállított felejtetés újraéledõ világában író-
masinád hernyóbetûi figyelmeztetnek: �Ne-
künk nem szabad feledNI!� Nem szabad fe-
ledni Nagy Imre 53-as kormányprogramját,
mely emberibb életet ígért, s véget vetett a kö-
telezõ beszolgáltatásoknak, a padláslesöpré-
seknek. Az 56-os egyetemistákat, s a Corvin-
köz szent suhancait sem. A csodát, hogy Dá-
vid ismét legyõzte Góliátot. Majd a szülõfalu-
don, Bérbaltaváron is átvonuló menekültára-
datot. A kíméletlen megtorlást, mely a pan-
nonhalmi bencés gimnázium tanárait � taná-
raidat � sem kímélte. Az igazgatót, akit fél-
holtra vertek, mert nem volt hajlandó kiadni
a forradalomban részt vett diákokat, mond-
ván, Pannonhalma sem a nyilasoknak, sem az
oroszoknak nem nyitott ajtót. A hóhér-idõk
brutális csöndjét. A balsorskereskedés szám-
talan változatát. Az elvtelen kompromisszu-
mokat. A sokáig temetetlen, meggyalázott
hõsöket, kiknek emléke maradt a legerõsebb.
A 68-as csehszlovákiai �testvéri segítségnyúj-
tást�. Azt, hogy ekkortájt kezdtek antimarxis-
ta nézeteidmiattmegfigyelni, jelentéseket írni
rólad � szombathelyi fõiskolás korodban.Hogy
ettõl kezdveminden lépésed lázasan követték,
életed minden apró mozzanatára kíváncsiak
voltak. Hogy számon tartották baráti kötelé-
keidet, irodalmi próbálkozásaidat, levelezése-
det, erdélyi útjaidat. Hogy országos botrány
kerekedett �84-ben,mikor a tatabányaiÚj for-
rásban megjelent az Öröknyár, �86-ban meg a
TiszatájbanAFiú naplójából c. versed � smég
a lapot is betiltották. Hogy rendõrök követ-
tek,mikor a 301-es parcellában kerested a sírt.
S a nagy elégtételt, az ünnepélyes újrateme-
tést. De az ötvenéves évforduló viperás rend-
õreit sem szabad feledni. S Camus szavait,
mely szerint a gyilkosokat nem szabad igazol-
nunk.Még közvetve sem. Sõt � ahogy te írtad:
�néven kell nevezNI� õket.
Erre tanít golgotai életutad, s immár lezá-

rult életmûved. Eredeti látásmódod, történel-
mi érzékenységed, mélyreható erkölcsi igé-
nyességed és szigorúságod verseidet visszavon-
hatatlanul aKülönösen fontos! kategóriába so-
rolják � mint annak idején a rólad írott jelen-
téseket a Belügyminisztériumban. Költészeti
eszköztárad modern és ó, groteszk és játékos
elemekkel, vizuális hatásokkal, szótörésekkel,
szójátékokkal, szokatlan szóösszetételekkel
tele. /Verseskötetek:Koronatûz (1975), Halán-
tékdob (1978), Földi pörök (1982), Áronmond-

ja (1986), Kibiztosított beszéd (1987), Múlik a
jövõnk (válogatott versek,1989), Mosolyelága-
zás (1993), Fölös ébrenlétem (1994), Zónaidõ
(1995), Tudom, nagy nyári délután lesz (1998),
Szabadrabok (egybegyûjtött versek 1968, 1998,
1999), Húsz év a kétezerbõl (2000), Amíg föl-
ragyog a jászol (2001) �...nem szabad feledni�
(2002), Ezredváltó, sûrû évek (2003), prózai
mûvek: /augusztusban, Ludvík Jahn nyomában
/legény-részlet/ (1995), Kanizsa vár (vissza)
(1999)/, tanulmányok, esszék, kritikák./
Díjak, elismerések is övezték tevékenysége-

det:Mûvészeti Alap �Elsõkötetesek díja (1975),
Radnóti-díj (1977), clevelandi József Attila-díj
(1986), József Attila-díj (1990), Magyar Mûvé-
szetért Díj (1990), Greve-díj (1992), Artisjus iro-
dalmi díj (1992), Tiszatáj-díj (1993), Nagy Imre-
emlékplakett (1993), Kölcsey-díj (1994), Ratkó
József-díj (1994), Getz-díj (1995), Balassi Bá-
lint-emlékkard (1999), Kortárs-díj (1999), Kos-
suth-díj (2000), Hûség-díj (2001), Szent Már-
ton-díj (2003), Bárka-díj (2003), Március 15-e
díj, Magyar Örökség-díj, majd Príma-díj, me-
lyet már fiad, Áron vett át (2006).
Adósaid maradunk azért, mert minden kö-

rülmények közt hûséges maradtál elveidhez:
�emlékezni, látni, megnevezni és sohasem félni�,
nemcsak mint költõ, hanem mint népmûvelõ,
könyvtáros /1971�1975/, mint a Móra Ferenc
Könyvkiadó szerkesztõje /1976�1980/, mint az
Írószövetség titkára /1981�1985/, aBethlenGá-
bor Alapítvány titkára /1985 óta/, mint a Hitel
szerkesztõje /1988�2004/ és a Magyar Katoli-
kusRádió fõszerkesztõje /2004márciusától/. A
magyarság sorskérdéseirõl szóltál az Írószövet-
ség választmányának /1981�1995/, majd elnök-
ségének /1989�1991/, a Magyar Demokrata
Fórum országos választmányának /1989�1990/
s 2000 óta aMagyarMûvészeti Akadémia tag-
jaként, vagy �öreg poétaként� � ahogy magad
nevezted � a Hitel szerkesztõségében, vagy a
vonaton utazva, Szegeden, Huszárokelõpusz-
tán, Szombathelyen, s a tengeren túl is.
Számtalanszor jártál köztünk, az ausztriai

magyarok körében. �Lóra pattantunk�, ha jöt-
tél, s meghallgattunk Grácban, Bécsben,
Felsõõrött, meg Annabergben is. Elõadásaid,
verseid az írástudók felelõsségével foglaltak ál-
lást a múlt és jelen jelentõs eseményeiben. Az
értelmet és erkölcsöt ugyancsak próbára tevõ
�józan, helybenzsákbanfutós korban� különö-
sen figyeltünk szavadra. Az alapvetõ eviden-
ciák kimondásával segítettél megõrizni a ge-
rincességet. Ébren tartottad az �ötvenhatosok
és hatvannyolcasok / hetvenhatosok és nyolc-
vanegyesek / és fõleg tömegesen egyesek� igaz-
ságát, melyet nem lehetett többé ki nemmon-
dottá tenni. S szigorúan elítélted a rendszer-
változás �mosolyelágazásait� is. Költészetedet
hitelesítette kikezdhetetlen jellemed.
Még ötvenhét éves sem voltál, mikor 2007.

január 3-án elszólított közülünk az Úr. Azaz
még koroddal is 56-hoz kapcsolódsz. Nagy ûr
maradt utánad, mert igen szerettünk. Az örök
világosság fényeskedjék neked!

RADICS ÉVA

VÍZSZINTES NÉMASÁGBAN
Nagy Gáspár halálhírére

A hétfejû tündér
Lázár Ervin másvilága
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ELHUNYT LÁZÁR ERVIN ÍRÓ

1936.május 5-én született Budapesten, ám gyer-
mekkorát Alsó-Rácegrespusztán Illyés Gyula szülõ-
földjétõl karnyújtásnyira töltötte. Írásaiban ez a vi-
lág emelkedik a költészet magasába. Meséinek és
valamennyi prózaimûvénekegyedülállóanérzékeny
személyes hangja, finom iróniája, történeteinek
groteszk alakjai rendkívül népszerûvé tették.

József Attila-díj (1974), Mûvészeti Alap Irodalmi
Díja (1980), Állami Ifjúsági Díj (1981), Déry Tibor-
jutalom (1990), a Soros Alapítvány Életmûdíja
(1992), MSZOSZ-díj (1995) és Kossuth-díj (1996).
Mámoravolt a józansága, a szeretet a szigora, né-

pes társaságban tudott egyedülmaradni, tragikum-
ban lakott a humora, otthonosanvolt idegenaz iro-
dalomban is. Az alkotásról nem volt mondandója,
vagy ami volt, az éppen belefért abba, amit írt. �A
fantáziám talán egy kissé szabálytalan, voltak ál-
modozásra hajló korszakaim, és ott volt élmény-
nek a hétköznapi élet�. Hosszas faggatózásra talán
ennyit - és nem többet - volt hajlandó mondani az
alkotáslélektan rejtelmeirõl. Merthogy önmaga
valóbannemvolt titokzatos, teremteni tudta a cso-
dát, magyarázni képtelen volt. És ezek a csodák is
megejtõenköznapiak,mindannyiunkat körülvevõ,
mindenki számára létezõ, megfejthetõ jelenségek.
A pusztai élet, a paraszti világ perifériája, a törté-
nelem, a hit, az átélt háború, majd az azt követõ
sötét esztendõk, a város, a születés varázsa, a nyi-
ladozógyermeki szellemszóleleményei, anyelv fel-
fedezése közben születõ félreszólások. Lázár Ervin
semmimást nem tett, csak tapintatosan, a szelíden
szemlélõdõ embernyugalmával figyelt. Olvasott és
írt, ismerte kortársait és a klasszikus magyar iro-
dalomban is számon tartotta kedvenc szerzõit. Szü-
letése és neveltetése okán volt képtelen az értel-
miségi, vagy azúgynevezettmûvészi pózokra. Szin-
te semmimást nem tett, csak a történeteit átszûrte
saját személyiségén. Ez a tartózkodó szeretet az õ
esetében maga volt az irodalmi ízlés. Rettegett a
hamisságtól, a félreérthetõségtõl. A novelláiba sû-
rûsödõ szavakat, hangulatokat, érzelmeket, karak-
tereket ezerszer tettemérlegre, kóstolgatta, próbál-
gatta, hogynemaradjona történetben semmi, �ami
kilóg�. Balladisztikus elbeszélései éppen abban a
közegben játszódnak, amelyben IllyésGyula is gye-
rekeskedett, s amelybõl amaradandó lírai szociog-
ráfia, a világirodalmi rangúPuszták népe született.
Lázár Ervin ugyanerrõl a világról egy teljesen más
szemlélettel, de ugyanolyan rangon, éppoly érvé-
nyesen beszélt. A történelmi tragédiák kisközössé-
gi vetülete, a puszta széles horizontú, de idõben és
térben zárt világa, a család és a családiasság átlát-
hatósága, az ember esendõsége, végzetes kiszolgál-
tatottságaolyankatartikus erõvel, groteszkmódon
oldódik föl, ami a magyar irodalomban szinte is-
meretlen. A katonákkal futóversenyre kiálló, egy
géppisztolysorozattal a gyõztes sprintjében végér-
vényesenmegállított, elbukott fiú,meggymagként
köpi ki a golyókat, õt sirató nagyanyja tenyerébe.
Nincs párja, hasonlatossága e történetvezetésnek.
A Csillagmajor novellafüzére, amelyekbõl Gárdos
Péter rendezésében remek film készült Porcelán-
baba címmel jelzi, hogyLázárErvinkorántsemcsak
a gyermekek szerzõje. A magyar novellairodalom
egyik legeredetibb alakja, ám �igazi meséi� (ame-
lyek nem egy esetben szürreális elbeszélésként is
hitelesek),minden esetben �többfenekûek�, zavar-
ba ejtõen áthallásosak, a felnõttek számára leg-
alább annyira fontosak, mint amennyi örömet
nyújthatnak a gyerekeknek. Ezért van, hogymese-
írónak felnõttesnek találtatott, a �magas irodalom-
hoz�pedig túlságosan is komolytalannakvéltékkri-
tikusai. Nem volt igazuk. Ahogyan válogatott hall-
gatásait is türelmetlenül figyelték, kényelmet, lus-
taságot szimatolva félreértelmezték. Mindig hatá-
rozott véleménye volt a világról, az irodalomról,
önnönmunkáiról is. A köznapi kedélyességmögött
azonban ottmunkált a felelõsség. A bohém álarcát
hordozó tépelõdõ, amotívumait, történeteit, azok
alakulását állandó kritikával figyelõ alkotó. Ha
nehezen írt, ha nem könnyen szánta rá magát az
újságíráson, alkalmon túli, nagyobb feladatokra,
hát emiatt menekült, ezért igyekezett kitérni idõ-
legesen önnön elképzelései elõl is. A közvetlen
emberi élmény, a vele való találkozás esélye min-
denkinek, aki ismerte fájdalmasan hiányozni fog.
ÁmLázárt Ervin kiváló dramaturgiai érzékkelmeg-
írt hangjátékai, valós és bábszínpadra szántmûvei,
a kecskeméti stúdióban forgatás alatt álló történe-
te, Lóránt János festõmûvész által rajzfilmre álmo-
dott figurái, kezdetben a Móra, késõbb az Osiris
könyvkiadó által magas színvonalon gondozott
életmûve egészen biztos, hogy nem készül Csipke-
rózsika álmot aludni. Mi több, ez az irodalmi telje-
sítmény ébren tart bennünket is.

ANTALL ISTVÁN

Böröndi Lajos

dadogás

Nagy Gáspár halálhírére

most már �öröknyár� van
te lent a nyirkos földben
mi fent az árulásban
éjfél utáni csöndben

emlékszem alig éve a
gyásztéri döbbenetben
álltunk Magyaróváron szemben
a megfeszítettekkel

a temetõket jártuk
besötétedésig
jártunk vérszín avarban
bokáig jártunk térdig

a sírást hagyjuk! könnyünk
hiába csordul érted
könyvedet olvasom most
és verseiddel félek

Bõsze Balázs

SZÁMÛZETÉSBEN

Alvadt vér kezünkben,
szánkban sós ízek cikáznak,
máglyák lobogása fejünkben,
dörrenések, rövid sorozatok.
Emlékek kõligete,
lecsupált fák, száraz
füvek, bokrok hörgése.

Messze, hol a délibábok teremnek,
Indul valami. Jelzõtûz? Zene?
Fogcsikorgatás?

GROTESZK

Ma délután,
Az olajfák hegyérõl jövet
Júdással talákoztam.

Vidám volt, valami régi
csók történetét mesélte,
� alig figyeltem �

és elvtársnak szólított.

A fény vándora
Portréfilm Sulyok Vincérõl

Kárpátalja festõi vidékén, a turánszki erdõk köze-
pén, a Perecsényi járásban, Turjavágáson rendezték
meg a �Szülõföldem� elnevezésû VIII. Nemzetközi Te-
levíziós Fesztivált. A fesztiválon 11 ország 85 televízi-
ós alkotását mutatták be. A Magyar Televízió négy
mûvét jutalmazták. A legjobb televíziós portréfilm dí-
ját A fény vándora címû kapta. A portréfilm a Bécsi
Napló szerkesztõbizottságának egyik tagját, az Osló-
ban élõ és alkotó Sulyok Vince költõt és mûfordítót
mutatta be. A film készítõi 35 percbe sûrítve igyekez-
tek a poéta életmûvének legjelentõsebb állomásait, a
kisebbségben lévõmagyar sorsot, életet felvillantani.
A filmet Jánosi Antal rendezte, az operatõr Wonka
Rezsõ volt. A mûvet a Magyar Televízió a közeljövõ-
ben az m2 csatornán megismétli.

2006. december 2-án elhunyt Veres Mariska,
a neves nyugati magyar énekesnõ. A hollandiai
Hágában született 1947. október 1-jén az ott
élõ zenész, Veres Lajos gyermekeként, anyja
francia-orosz származású volt.
Hírnevét a Shocking Blue nevû zenekar tag-

jaként olyan dalokkal szerezte, mint a �Never
marry a railroad man�, �Mighty Joe� vagy az
egyetlen tengerentúlon is sikeres holland dal,
az �I�m your Venus�.
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ÚJ KÖNYVEK
BALASSAZoltán:Két nemzet aKárpát-meden-
cében. A szlovákok története. Kassa-Budapest
2006, 147 old.;
Dr. BEZERÉDJ Zoltán: Album 50. Élet-
utam-Dokumentáció. Meine Lebensweg-
Dokumentation 1956�2006, Bezerédj-Archi-
vum 1956�2006;
CSIKVÁRY István: Emlékeim 1956 � 2006. Szé-
kesfehérvár 2006, 208 old.;
DÁVID Gyula (szerk.): 1956 Erdélyben. Politi-
kai elítéltek életrajzi adattára 1956-1965. Er-
délyi Múzeum-Egyesület Polis Könyvkiadó,
Kolozsvár 2006, 415 old. ;
FÖLDES Györgyi: �Hadüzenet minden imp-
resszionizmusnak�� Impresszionizmuselle-
nesség a Vasárnapi Körnél és a Magyar Avant-
gardistáknál. Széphalom Könyvmûhely, Buda-
pest 2006, 433 old.;
GAZDAFerenc: Elrabolt esztendõk 1956-1964.
Polis Könyvkiadó, Kolozsvár 2006, 273 old.;
GÖMÖRI György: Az én forradalmam. Em-
lékzések és írások az 1956-os forradalomról.
Pont Kiadó, Budapest 2006, 201 old.;
HATÁR Gyõzõ: Plasztikzacskó, új versek.
Széphalom Könyvmûhely, Budapest 2006,
263 old.;
HEDRY Mária: Ébredés, versek. Széphalom
Könyvmûhely, Budapest 2006, 66 old.;
JÓKAI Anna: A mérleg nyelve III., Jókai Anna
életmûkiadása. Széphalom Könyvmûhely, Bu-
dapest 2006, 109 old.;
LENDVAI Paul: DerUngarnaufstand 1956, Die
Revolution und ihre Folgen. C. Bertelsmann,
München 2006, 318 old.
KARÁCSONYSándor: A könyvek lelke (irodal-
mi nevelés). 2. kiadás, Széphalom Könyvmû-
hely, Budapest 2006, 359 old.;
MARAFKÓ László: Búcsúregény. Széphalom
Könyvmûhely 2006, 125 old.;
MAROSSY Endre: 1956 fiadnak hagyd örökül.
Tóth Könyvkereskedés és Kiadó, Debrecen
2006, 247 old.;
MURBER Ibolya � FÓNAGY Zoltán (szerk.):
Die ungarische Revolution 1956. Czernin
Verlag, Wien 2006, 544 old.;
NÉMETH László: A mítosz emlõin. Írások a
világirodalomról I. Magyar Napló, Budapest
2006, 380 old.;
NOVÁL Valentin: Magyar rulett, elbeszélé-
sek. Széphalom Könyvmûhely, Budapest
2006, 156 old.;
PALLAI Péter � Sárközi Mátyás: A szabad-
ság hullámhosszán. Helikon, Budapest 2006,
287 old.;
SÁRÁNDY József: Birtokviszony. Versek. Barba-
ricumKönyvmûhely, Karcag 2006, 120 old.;

SZIJÁRTÓ M. István: Nemesi társadalom és
politika. Tanulmányok a 18. századi magyar
rendiségrõl. UniversitasKönyvkiadó, Budapest
2006, 291 old.;
SZÕCS Géza: Liberté 1956. Irodalmi Jelen
Könyvek. A Dunánál Könyv- és Lapkiadó, Te-
mesvár 2006, 295 old.;
TÖRÖKMiklós (szerk.): 1956 Szemtanúk. Né-
metországban élõ kortársak és forradalmárok
emlékeznek 50 év távlatából. Lyra Kiadó, Ma-
rosvásárhely 2006, 272 old.;
ÚJSZÁSZI Ilona: A szabadság pillangója. 1956
Szegeden az egyetemen. Emlékezések, írások,
dokumentumok. BelvedereMeridionale, Szeged
2006, 435 old.;
VÁRDY Béla � VÁRDI HUSZÁR Ágnes: Újvi-
lági küzdelmek. Az amerikai magyarság élete
és az óhaza. Bundus, Budapest 2005, 370 old.;
VÁRKONYINándor:Magyar katonaköltõk. Az
üstökös csóvájaDunántúl. Összegyûjtött tanul-
mányok, I. SzéphalomKönyvmûhely, Budapest
2006, 528 old. + képmelléklet;
VÉGH Alpár Sándor: Hó. Széphalom Könyv-
mûhely, Budapest 2006, 151 old.;
VIDA Mihály: Három hét boldogság. 1956 sze-
gedi története. Szemtanú VIII., Belvedere
Meridionale, Szeged 2006, 215 old.;
ZABRATZKY Georg (kiad.): Flucht in die
Schweiz. Ungarische Flüchtlinge in der Schweiz.
Orell Füssli Verlag, Zürich 2006, 206 old.

Váratlan hirtelenséggel, gyors rosszullétet követõ-
en, meghalt Londonban egy igen idõs, nagyon külön-
leges és különös író. Élete elsõ fele kalandos volt, túl
kalandos. Életemásodik fele egyaránt volt szerencsés
és szerencsétlen.
Még negyven semvolt, máris kétszer vetették töm-

löcbe. Mind Horthy, mind Rákosi börtönét megjárta.
Elõbbnemzetgyalázás vádjával ítélte el a bíróság,má-
sodszorra tiltott határátlépés kísérlete miatt börtö-
nözték be.
Élete utolsóötven esztendejébenAnglia lakója volt.

1956-ban alighogy átlépte a nyugati határt, a BBC
mindjárt a keblére ölelte és fix-fizetést, nyugdíjas ál-
lást ajánlott neki. Járhatott elegánsMercédeszén, s idõ-
vel vásárolhatott magának tágas villát, annak a bejá-
rata mellé írta ki: hongriuscule - kis Magyarország.
Szerencsés volt.
Azután tisztelõje és (akkor még) ifjú barátja, a

chicagoi nyelvészprofesszor és költõ, Makkai Ádám
körutat szervezett számára az Egyesült Államokban.
Sereglettek amagyarok, szánták a börtönt-szenvedett
írót, ámultak a csavaros eszén, nyelvi gazdagságán.
Több százan fizettek elõ nem csak a megjelent, de a
mégmeg sem jelent köteteire. Regényekre, könyvdrá-
mákra, versgyûjteményekre, filozófiai traktátumokra.
Határ Gyõzõ írt, csak írt, õ maga a fényszedést is elvé-
gezte, s könyvei végül aranyba kötve sorjáztak az elõ-
fizetõk polcain. Küldték becsülettel a csekkeket. Nem
volt gond kiadóra.
Nagy szerencse.
Túl sok szót ejtek az anyagi biztonságról?HatárGyõ-

zõ grand segnieur volt, ennekmegfelelõ attitûdökkel.
Képzettségét, építészmérnöki tudását elõvéve, külön
szárnyat ragasztott a wimbledoni, Viktória-korabeli
villához, ebben szalont rendezett be, tükrökkel, ara-
nyozott bronz nimfákkal, akik üveggömbös hangulat-
lámpákat karoltak át. Dolgozószobáját felszerelte a
legkorszerûbb elektronikusmasinákkal. Dohányzójá-
ba hat méter hosszú, antik üveges könyvszekrényt
vásárolt tízezer fontért, hogy ott tartsa kedvenc olvas-
mányait, például a filozófiai klasszikusmûveit,melyek-
bõl sokat merített saját munkáihoz. Az ebédlõ pohár-
székének tetején, díszes dobozban õrizte szinténnagy
kort megért édesanyja hamvait. S persze, széles kari-
májúmûvészkalapot viselt. Hadd lássamesszirõlmin-
denki, hogy nem mindennapi ember közeledik. Nem
is volt mindennapi. Rendkívül mûvelt volt, rendkívü-
li elme, és a magyar nyelv utolérhetetlen mestere.
Áma grand segnieurattitüdjei írásaiban ismegmu-

tatkoztak. Barokkosan írt, gondolatait nyelvi kösön-
tyûkkel ékesítette, s közben hátbaveregetõs jovia-
litással engedett magához bennünket, olvasókat. Be-
bocsátást nyerhettünk e díszes világba, s olykor meg
is hökkenhettünk az író szabadosságán vagy natura-
lizmusán, ha éppen hökkentõs kedvében volt.
A bõ kézzel elénk szórt gazdag ajándékért, a szóten-

gerért elvárta a világ elismerését. A magyar befogadó

közeg nem volt hálátlan Határ Gyõzõ iránt. Õ még at-
tól is többet várt volna, a világ özön közönye azon-
ban, bárhogy legyintgetett is rá, végképpboldogtalan-
ná tette. Ez a sértettség-érzés volt a balszerencséje.
A kádári idõkben tiltott író volt hazájában, de a pes-

ti vájtfülûek a lezárt határon át is megérezték, hogy
valahol távol, emigrációban él és alkot egy zseni. Rá-
diónolykorhallhatták, becsempészett nyugatimagyar
folyóiratokban olvashatták. Aki akarta, tudta, hogy
Határ Gyõzõ oeuvre-jének már az irdatlan mennyisé-
ge miatt is súlya van. A költeményei pedig valóban
varázsosak voltak.
Awimbledoni különc a rendszerváltás után, diadal-

masan, nagy öregként jelentmeg újból otthon, külföl-
di létére megkapta a Kossuth-díjat, halhatatlanként
internetre írták több tízezer oldalnyi termését, tagjá-
vá választotta a Széchenyi Akadémia és a Mûvészeti
Akadémia. De õ azt szerette volna, hogy új mûveirõl
folyvást beszéljen az ország, abszurd színmûveit soro-
zatban játsszák a színházak. S meg volt gyõzõdve ar-
ról, hogy ha nem magyarnak születik, a világhír sem
kerülte volna el.
Végül magára maradt a wimbledoni nagy házban.

Nagyon szeretett felesége, mûveinek széphangú felol-
vasója, Prágai Piroska, kórházba került, a kilencven-
éves öregúrra rászakadt nagy korának a súlya. A sors
szép ajándéka, hogy a forradalom ötvenedik évfordu-
lóján, Károly walesi herceg nagyszabású palota-foga-
dásán, õ lehetett azegyikünnepi szónok, smivelépp az-
nap volt a kilencvenkettedik születésnapja, a trónörö-
kös maga köszöntötte fel. Másnap nagy virágkosarat
küldöttakirályiudvar.AzutánmeghaltPiroska.Tíznap-
pal késõbb az agg író is.
Önmagát mindenekelõtt gondolkodónak tartotta.

Filozófiája a kemény istentagadásra épül, de toleran-
ciát hirdet. Saját értékrendje szerintmásodik helyen a
drámái következnek. Amagyar színházi élet megriadt
elvontságuktól, terjedelmüktõl. Néhány rövidebb szín-
mûvét bemutatták. Költészetét õ a filozófia és a dráma
mögé utalta. Pedig versei mutatják meg leginkább a
saját földön járó, sehová sem emelkedett énjét, s ép-
pen ezért meggyõzõek. Bennük helye van a nyelvi
zsonglõrködésnek is. Olvassunk minél több költe-
ményt Határ Gyõzõtõl.
Hazáját Ady Endre módjára ostorozta és szerette.

Egyike volt azoknak, akik mindig nyíltan kimondták,
hogy a nemzeti érzés kimutatása nem kárhoztatható
liberális világpolgári szempontok alapján. Õ azután
igazán európai volt, de fél évszázados távollét után is
szülõhazája gondjait figyelõ ember. Az pedig elvitat-
hatatlan, hogy e hosszú távollét és az életmû különös
egyedisége ellenére, amit Határ Gyõzõ formabontó if-
júkori hökkentéseitõl, regényekenés lektûrökönvagy
kilenc részes drámákon át, az aggkori - mint õ nevezte
-, �az ötödik évszakban� született költeményekig alko-
tott, az minden egyes egyedében a magyar irodalom
szerves része. SÁRKÖZI MÁTYÁS

HATÁR GYÕZÕ
(1914�2006)

Sulyok Vince

MEDITERRÁN HAJNAL

Amikor a sárgából rózsaszínbe,
majd egyre vörösebbe vált az ég színe,
megjelenik a szomszédos ház tetején
az antenna rúdján egy karcsú, gyönyörü
fekete madár. A nevét nem ismerem.
Körvonala sötéten, pengeélesen
vésödik a háttér színeibe.

Aztán ülünk csak mereven, mozdulat nélkül
mindketten, s nézünk bele a gomolygó párákba,
mígcsak a tengerböl tüzes kis ujjként
elö nem villan a nap, amire vártunk
kettesben itt, határán éjnek és nappalnak.

Madaram akkor mintegy felsikolt,
felröppen és szárnyall máris bele
a fénysugártól porló messzeségbe.

Vajon hány ilyen színektõl tobzódó
mediterrán napkeltében lesz itt még részem?

Új halálhírt hoz szinte minden új nap,
újságoldalak, telefonok, levelek
halotti jelentésekkel vannak tele,
mik szíven ütnek, megsápasztanak,
s mintegy tudatják: közeleg
az én utolsó órám is. Ám addig,
amíg lehet, maradni akarok
a rámaranyló fényben,
a földi szépség és a földi élet
bõvöletében,
várva együtt egy-egy fekete madárral
a tenger sodródó vizeibõl
tüzelõ újként elõbukó fényre,
új napnyi új reményre,
egy napnyi haladékra.

�Mûvészek, költõk, állítsatok örök emléket a
szabadság bajnokainak, a névtelen pesti srácok-
nak, akik a magyar szabadságot többre tartották
saját életüknél!� - írta Rácz Sándor, az 1956-os
Munkástanács elnöke. Ezt a biztatást meghal-
lotta Nagy Gáspár költõ és Kiss Iván grafikus-
mûvész és közös kötetük megszerkesztésébe
fogtak. Az 1956-os forradalom és szabadság-
harc lelkes, mosolygó arcú fiataljai jelennek
meg elõttünk a kötet egyik oldalán, és Nagy
Gáspár versei szinte �megszólaltatják� õket:
�Élnek és az arcuk fényes (a szívük meg velünk
dobog) egy Föld nevû csillag (ilyenkor jobban
világít) és gyorsabban forog!�A tüntetés csopor-
tos és egyéni képei után az arcok változnak, a
mosolyt, a jelszót kiáltóé váltja fel, késõbb a
fegyverek is elõkerülnek, aztán még fiatalabb
� szinte gyerekemberek arca villan elénk, vál-
lukon fegyverrel, pillantásaikban a bátor szem-
benállás figyelhetõmeg. Itt a Petõfi-szobor, ott
Nagy Imre arca, még teli derûvel, amott már
eltorzul az arc, a kétségbeesett kiáltástól vagy
a fájdalomtól. Aztán közelebb jön hozzánk egy-
egy �56-os fiatal tiszta-szép arca. Késõbb rend-
õrségi nyilvántartásba kerül a fiatal lány arca,
több nézõpontból, 143-as számmal, 1957 au-
gusztusában. És a fájdalmas pillantások, szo-
morú tekintetek szaporodnak, a megváltozott
körülmények, a forradalom utáni megtorlás
kimondhatatlanul ott él az idõs, a középkorú
arcokon.Majd a végén egymásmellett látjuk a
gyerek a fiatal az idõs harcos bátor, fájdalmas,
szembenézõ, fénylõ tekintetét.
Nagy Gáspár, a költõ elõször abban a �nagy:

õszi ragyogásban� örökíti meg az arcokat, me-
lyek �örökre történelmet írnak, melyek ránk is
hatva: mi �örökre október írunk�. (Itt többszö-

Másra is emlékezzünk
Nagy Gáspár-Kiss Iván: 1956 Fénylõ arcai, Püski,Budapest 2006

rösen indokoltan egy felejthetetlen Nagy Gás-
pár verset kell megemlítenünk, az Öröknyár;
elmúltam 9 éves címût, mely a tatabányai Új
Forrásban jelent meg 1984-ben. Ebben a vers-
ben kiáltott a költõ elõször Magyarországon a
gyilkosok ellen, Nagy Imre, az eltemetetlen
halott emlékét õrizve: �egyszer majd el kell te-
metni, és nekünk nem szabad feledni a gyilkoso-
kat néven nevezni!�). Akkor az NI, Nagy Imre
nevének emlegetése jelentõs politikai, irodal-
mi tett volt. A költõ most sem felejti el 1956
fénylõ arcait: �országos napsütésrõl� ír, méltó-
ságosan hömpölygõ felvonulók áradatairól, a
�jelszavak, mint a sistergõ gyújtózsinór körbefut-
ják még patyolat fiatal testét�� Az arcok vál-
toznak, tömegben vannak, egymás mellett;
mind mosolyog, mind jelszót kiált, majd kivá-
lik a tömegbõl egy-egy fiatal arc, mind köze-
lebb �jön� hozzánk, szinte megszólít minket,
az utókor embereit. Ne felejtsetek el minket!
Mindig gondoljatok ránk! És a jelszavaink tar-
talmát se feledd el! Neked is el kell számolni
1956 nemes eszméivel! Érezd ezt a felelõssé-
get! Nagy Gáspár, a költõ fõleg az 1956-os for-
radalmár fiatalok arcának, szemeinek fényét
veszi észre. S hozzáteszi a kegyetlen valóságot:
rájuk lõttek, sebet kaptak, véreztek, meghal-
tak. �Szabadság-illatú / s áttetszõen tiszta / e külö-
nös vérkép-minta...�, írta a költõ. Új vérszerzõ-
dés volt ez. S közbenBudapesten elérzékenyül-
ten a Himnuszt énekelték, A Petõfi-vers �eskü-
szünk�-jével válaszoltak. �Föltámadott a tenger�,
mint 1848-ban, Petõfi idején. S a névtelen pesti
srácok hõstettét nem felejthetjük. A ruszki tan-
kok, a közeli halál mellõl mégis másra is, a fia-
talok fénylõ tekintetére emlékezzünk!
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