XXVIII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM
2007. SZEPTEMBER–OKTÓBER
MEGJELENIK 2 HAVONTA
ÁRA: 1,50 Euro
Erscheinungsort Wien
Österreichische Post AG •
02Z032898 M P. b. b.
VERLAGPOSTAMT 1010 WIEN

Magyarország 2007 õszén
Egy évvel az õszödi „hazugságbeszéd” kipattanása és az 1956-os magyar forradalom 50. évfordulóján tetõzõdõ tiltakozáshullám brutális
rendõri erõszakkal történt elfojtása után úgy
látszik, hogy a Gyurcsány-kormány ura a helyzetnek. A miniszterelnök megszilárdította pozícióját, nemhogy nem mondott le, hanem a
pártelnöki posztot is megszerezte. Az MSZPfrakció engedelmesen követi, s a viták ellenére
egyelõre az SZDSZ sem látszik „kifarolni” a
koalícióból, így kormányválság nem fenyeget.
TOVÁBB MÉLYÜLT viszont az erkölcsi válság,
kibõvülve a kormánnyal, sõt általában a politikai osztállyal szembeni bizalmi válsággal. Ehhez járul a kritikus gazdasági és pénzügyi helyzet, az egyre mélyülõ adósságcsapda és a társadalom megosztottsága, a két nagy tábor közötti
frontvonalak megkeményedése.
A 2002-es baloldali-liberális választási gyõzelem óta Magyarország az Európai Unió „éltanulójából” „sereghajtóvá” degradálódott, iskolapéldája lett annak, hogy hogyan nem szabad
végezni az átalakulást. A Medgyessy-kormány
által 2002-ben meghirdetett jóléti rendszerváltás
visszájára fordult: a koalíció a 2006-os ismételt
választási gyõzelem óta bevezetett megszorító
intézkedésekkel „visszavette” a jóléti intézkedéseket, nagyvonalú béremeléseket. Akik 2006ban a baloldali politika folytatására voksoltak,
ezt zömmel a még meglévõ szociális vívmányok
megõrzése reményében tették, nem sejtve, hogy
a kormányzat titkon éppen ezek felszámolására készül. A jól leplezett szándék a választási
kampányban nem került napvilágra (bár Orbán
Viktor figyelmeztetett a veszélyre), sõt az MSZP
kortesei a miniszterelnöktõl kezdve versengve
tagadták, hogy tandíj, vizitdíj bevezetésére, vasútvonalak megszüntetésére, kórházak, iskolák
bezárására, összevonására, tanárok, köztisztviselõk tömeges elbocsátására, kistelepülések
postáinak, patikáinak felszámolására, az állami
vagyon kiárusítására készülnének. Az õszödi
beszéd tanúsága szerint azonban már a választások elõtt elhatározták ezeket az intézkedéseket. Nem hozták nyilvánosságra az államháztartás valódi állapotát sem, eltitkolva, hogy a deficit túllépte a GDP 10 százalékát, ami negatív
rekord az EU-ban. Sõt áfa-csökkentési törvényt
fogadtak el, amit a választások után azonnal
visszavontak.
„Nem kell félni, nem fog fájni” – mondta a
miniszterelnök, amikor röviddel a választási
gyõzelem után az elsõ megszorító csomagot bejelentette. Azóta egymást érik az újabb és újabb
takarékossági intézkedések, olyan ígéretekkel,
hogy ezek eredményei már a ciklus végére meg
fognak mutatkozni.
A társadalom nagy része azonban bizalmatlan. Gyanítja, hogy újabb titkos terveket fõznek
a kormányzati „boszorkánykonyhán”. Amint
Tölgyessy Péter képviselõ, az SZDSZ egykori
elnöke rádióinterjúban mondta, „óriási a szakadék a szavak és a tények között”. Szerinte
Gyurcsány Ferenc nem mondott igazat, amikor
azt állította, hogy „túl vagyunk a nehezén”. Az
ország mostanra fizette meg a választások árát,
a költségvetési hiány idén lesz annyi – 6,4 százalékot jósolnak – mint 2005-ben. A neheze még
hátravan, hiszen a tapasztalat szerint sokkal
nehezebb a hiányt a jelenlegi szintrõl lejjebb vinni, 2010-re 3 százalék alá csökkenteni, ahogy a
kormány tervezi – mondta.
A Z AKTUÁLIS KORMÁNYZATI VARÁZSSZÓ a
„konvergenciaprogram”. Mindent ennek rendelnek alá. Az EU által jóváhagyott intézkedési terv fõ célja 2006-2009 között a tartós egyensúly kialakítása, 2009-2011 között pedig a tartós, magas szintû növekedés feltételeinek megteremtése. A rekord méretû, GDP-arányos államadósságot idén 71,5 százalékra tervezik, az
elképzelések szerint ez jövõre 72,7 százalékon
tetõzne, majd ezt követõen megindulna a csökkenés. 2010-ben, a választások évében 68-69 százalék lenne (a rendszerváltáskor, 1990-ben a
GDP-nek csaknem 80 százaléka volt a teljes államadósság, amit 2000-re sikerült 52 százalékra mérsékelni). Egyelõre nem teljesülnek az inflációs várakozások sem: az idei pénzromlás
mértékét a kormány egyszer már 5,5-rõl 6,2 százalékra emelte, miközben a jövõ évit 3-ról 3,3
százalékra módosította. A Magyar Nemzeti
Bank augusztus végi jelentésében azonban már
7,6 százalékos inflációt valószínûsít az idei évre,

4,5 százalékosat jövõre, várakozásai szerint a
pénzromlás üteme még 2008 negyedik negyedévében is 3 százalék fölötti lesz, és csak 2009
elsõ negyedében csökken 2,7 százalékra. A jelenlegi inflációs ráta a legrosszabb a 27 EU-tagország között. Az idei 4 százalékos reálbércsökkenés és a jövõ évre várt stagnálás után a kormány tervei szerint 2009-ben megindulhat a
bérek növekedése.
A reformok melletti elkötelezettségüket megerõsítendõ, a koalíciós partnerek a nyár elején
aláírták a koalíciós megállapodás 26 oldalas
mellékletét, amely tartalmazza az adórendszer
egyszerûsítésére, a nyugdíjrendszer átalakítására, az oktatási rendszer korszerûsítésére vonatkozó kormányzati elképzeléseket.
Nagy vívmányként jelentették be, hogy elfogadták a zömmel uniós forrásokra épülõ hétéves II. Nemzeti Fejlesztési Terv elsõ két évének programjait, illetve az ezermilliárd forint
értékû út- és közlekedésfejlesztõ programot,
melyhez 600 milliárd forintnyi uniós támogatás
használható fel. Ám ez utóbbinak 60 százalékát
a budapesti 4-es metró presztízsberuházása nyeli
el, s csak 40 százalék jut három vidéki város
(Miskolc, Debrecen és Szeged) villamosközlekedésének fejlesztésére és más programokra.
MIKÖZBEN A TÁRSADALOMRA további „nadrágszíjmeghúzás” vár, és az ország eladósodása drámai mértékben fokozódik, kormányzati szinteken folytatódik az Állami Számvevõszék által is
bírált pazarlás, a közpénzek felelõtlen elköltése. A kormány nem mondott le az új budapesti
kormányzati negyed tervérõl, már a pályázat
eredményhirdetése is megtörtént. A beruházás
úgynevezett PPP-konstrukcióban (PublicPrivate Partnership) fog történni, és az új kormányzati épületek nem kerülnek állami tulajdonba, hanem az állam bérelni fogja õket a tulajdonosoktól, ami joggal kérdõjelezi meg az
egész vállalkozás értelmét, sõt – akár egyes kórházbezárások esetében - az ingatlanbiznisz gyanúját is felveti.
AZ EGÉSZSÉGÜGYI BIZTOSÍTÁSI RENDSZER átalakítása egy helyben topog: az MSZP és az SZDSZ
koncepciója közötti szakadék egyelõre áthidalhatatlannak tûnik. Az eredeti tervek szerint még
õsszel be kellene nyújtani a parlamentnek a
több-biztosítós rendszer bevezetésérõl szóló
törvényjavaslatot, s a jövõ év elején alakulnának meg a regionális pénztárak (5-8 ilyen pénztárról van szó), melyekben kisebbségi tulajdonrészt szerezhetnének a magánbiztosítók.
Egyelõre lekerült a napirendrõl az ingatlanadó bevezetése, amely helyett viszont várhatóan más adónemet fognak bevezetni, hiszen az
ingatlanadó a konvergenciaprogramban is szerepel. Szó van áfa bevezetésérõl a két évnél fiatalabb ingatlanok, illetve általában a telkek értékesítésénél.

•

A MINISZTERELNÖK ÜGYESEN TERELTE EL a közfigyelmet a megszorításokról és a kedvezõtlen
gazdasági mutatókról, amikor szokatlan vehemenciával kelt ki egy marginális új szervezet, az
alig mérhetõ támogatottságú, parlamenten kívüli párt, a radikális nemzeti Jobbik által életre
hívott, kis létszámú Nemzeti Gárda ellen. A sokszor bevetett antiszemita kártya, és az elmúlt
egy-két évben elõhúzott - rendre légbõl kapottnak bizonyult - terrorista kártya után most elõkerült a pakliból a fasiszta kártya. Ám a miniszterelnök által ez ügyben összehívott ötpárti nemzetközi sajtótájékoztatón még a koalíciós társ,
a kisebbségek iránt hagyományosan érzékeny
SZDSZ képviselõje is úgy nyilatkozott, hogy
„Magyarországon nincsen fasizmus és nincsen
fasiszta veszély sem”. Cáfolta az állítólagos fasiszta veszélyt legutóbbi parlamenti beszédében
Sólyom László államfõ is. A vészharangok kongatásának egyelõre annyi „hozadéka” lett, hogy
szlovák politikusok Pozsonyban nemzetközi sajtótájékoztatón adtak hangot aggodalmuknak a
„magyar–szlovák kapcsolatok megromlása felett”, amit szerintük a Magyar Gárda létrejötte
és a szlovákiai Magyar Koalíció Pártja Benesdekrétumokkal kapcsolatos törvénytervezete
okozott, egy szlovák és egy román néppárti képviselõ pedig az Európai Parlament ülésén hozta szóba a Magyar Gárda ügyét. Arról persze
hallgattak, hogy országaik parlamentjében – a
magyar Országgyûléstõl eltérõen – ott ülnek a
Folytatás a 2. oldalon

Sivatagi impresszió, 1989

R. Fico: ÉGBEKIÁLTÓ SZEMTELENSÉG

A szlovák kormányfõ arcátlan pimaszságnak nevezte azt a felvetést, hogy Szlovákia is kérjen
bocsánatot Magyarországtól a kölcsönösség jegyében.
A címben foglalt sommás kijelentéssel illette a
szlovák miniszterelnök a felvidéki Magyar Koalíció Pártjának (MKP) a szlovák–magyar megbékélésre és kölcsönös bocsánatkérésre elõterjesztett
javaslatát. Robert Fico azt követõen tette ezt a kijelentést, hogy koalíciós egyeztetést folytatott két
partnerpártjának elnökével, Ján Slotával és Vladimír Meciarral. Ez utóbbiak már ezt megelõzõen elutasították a Magyar Koalíció Pártjának a javaslatát, amelyet akkor még nem is láttak, csak hírbõl
ismertek.
Mirõl is van szó, röviden. Az MKP új vezetõsége
a márciusi tisztújító közgyûlés után felvetette a felvidéki magyarság sérelmei orvoslásának kérdését,
amelyeket az 1945 utáni években kellett elszenvednie, és amelyeknek máig tartó kihatásuk van.
Konkrétan a kollektív bûnösség elvének alkalmazása, ártatlan emberek tömeges kitelepítése és deportálása, vagyonaik elkobzása, valamint egyéb atrocitások és sérelmek jelentenek gondot a magyarok számára. Ezen sérelmek részbeni, akár csak
szimbolikus orvoslása már elõrelépést jelentene.
A szlovák politikai pártok azonban hallani sem
akarnak semmiféle gesztusról a magyar kisebbségi lakosság irányában. Az MKP-nak arra a puszta
nyilatkozatára, hogy a jövõben a párt foglalkozni
kíván a magyarságot ért 1945 utáni jogfosztó intézkedések jóvátételének lehetõségével, olyan felháborodottan és élesen reagáltak, mintha azon
múlna, hogy kapnak-e reggelit vagy sem. A Slota
vezette Szlovák Nemzeti Párt (SNS) pedig cselekvésre is elszánta magát. Nyilatkozattervezetet dolgoztak ki, amelyet a szlovák parlament elé terjesz-

tettek elfogadásra. Ennek a lényege, hogy a Benešdekrétumok érinthetetlenek, semmilyen formában nem lehet róluk tárgyalni. Sõt az SNS szerint
a kollektív bûnösség elvét sem alkalmazták a háború után a magyarokkal szemben. Slota szerint a
szlovákoknak semmiért sem kell bocsánatot kérniük, annál inkább a magyaroknak a szlovákokkal szemben elkövetett történelmi bûneikért. V.
Meciar pedig egyenesen náciknak nevezete a szlovákiai magyarokat. Az õ zavaros észjárásából azonban hiányzik a logika és a történelmi valóságismeret. Errõl meggyõzõdhetünk az alábbi nyilatkozata alapján is: „Kossuth vörös hadserege a magyar
hadsereg segítségével 1919-ben elfoglalta az ország (értsd: Szlovákia - szerzõ megj. ) keleti részét.”
Nos ennél épületesebb szamárságot csak ritkán
hallani vezetõ politikus szájából. Az ilyen szintû
történelmi tájékozottság azonban nem megy ritkaság számba. A lakosság szélesebb rétegei gyakran a politikusok nyilatkozataiból tájékozódnak.
Sajnos számos mítosz, valóságtól elrugaszkodott
állítás és hamis tények hangoztatása jellemzi a
szlovák közvélemény felfogását. A magyar kérdésben bizonyára így van. Ehhez csatlakozik egy érzelmileg túlfûtött (szerintem irracionális) magyargyûlölet is. Jól érzékelhetõ ez az egyes internetes
médiumok fórum rovatában, ahol az olvasói véleményeket közlik egy-egy témáról. Itt a zsigeri magyargyûlölet tobzódásával találkozhatunk, többnyire alpári kifejezések kíséretében.
Az MKP a nyilatkozatát „Közösen és õszintén”
címmel adta át a szlovák parlament elnökének és
Folytatás a 3. oldalon

Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége
Az eddigi tevékenység értékelése – a további mûködés elvi és gyakorlati vetülete*

Az évi közgyûlés mindig felmérési lehetõség,
visszatekintés és egyúttal a jövõ feladatainak
átgondolása. Akkor, amikor mi a Nyugat-Európai Országos Szervezetek dolgairól beszélünk,
sohasem csak a magunk dolgairól szólunk, hanem mindig beágyazzuk az egyetemes, magyar
összefüggésû felelõsségtudatba.
A múlt fontosabb állomásainak felidézése
után itt vagyunk a mában. Magyarországon a
mélyülõ gazdasági válságból, a külpolitikai környezet ártó erõinek szorításából kitörni vágyó
politikai erõ, újra és újra a nemzeteszmébe kapaszkodik. Felszólít a nemzeti erõk halaszthatatlan összefogására. Viszont a nemzeti mozgalmak szervezõinek el kell gondolkodniuk azokon
a tapasztalatokon, amelyeket az 1994, 2002, és
a 2006-os évek választási eredményeik kínálnak,
amikor a szocialista vezetésû kormány került
uralomra, amellyel kénytelen számolni Magyarország és a világ magyarsága is. A képhez még
hozzátartozik 2004. december 5-e döbbenete,
amikor a kettõs állampolgárság kérdése is összeszövõdött mindenféle rossz gyanúval, igaztalanul szított félelemmel. Az említett tapasztalatok lehangoló tanulsággal bírnak, azzal, hogy a
mai magyar társadalom nemzettudata nincs
mozgósítható állapotban. Arról van szó, hogy

igazában Magyarországon nincs úgy nemzettudat, ahogyan mi azt elvárnánk.
Az állandó visszatérés a nemzeti jelszóhoz,
tulajdonképpen önvédelem. Semmi mást nem
jelent, mint az elölrõl kezdés szándékát. Ez a
szándék azonban megint ugyanabba a zsákutcába fut bele. Ismét személyek és csoportok
meghatározott körét tekinti az újjászervezõdés
alapjának, nem pedig a teendõk Hiszekegyét.
Ezért a mai magyar politikáról, a nemzetrõl
bölcsen és hasznosan szólni nem lehet anélkül,
hogy figyelembe ne vennénk saját történelmi
örökségünknek és világhelyzeti állapotunknak
bonyolultságát. Akár az Európai Unióhoz való
csatlakozás követelményeire gondolunk, akár a
kül- és belpolitikai adottságokra, a nemzeti elv
érvényesítése minden területen óvatosságot,
végtelen türelmet és erkölcsi tisztaságot kíván.
Komoly dilemmánk, hogy a szocialista-liberális kormányzat megkötött szerzõdései tudnak-e
nemzetpolitikai egyensúlyt teremteni, vagy csak
a meglévõ csõdhelyzet fennmaradását célozzák.
Mindegy, hogy ezt milyen mértékben okozta az
uralomra került elit manipulációja és mennyiben
közgazdászaink végzetes tévedése. A végeredmény egyértelmû. Az adott kormányzat sem
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Határon innen - határon túl Nyári táborban a Bécsi Magyar Iskola diákjai
ELÕRELÉPÉSEK

Liszt Ferenc Fesztivál Doborjánban

A Bécsi Napló olvasói bizonyára nem egyszer találkoztak már szerzõink között Kósa László, Újváry Gábor és Szakály Sándor nevével. A szerkesztõség ez
úton köszönti õket a közelmúltban elért szakmai sikereik alkalmából. Prof. Dr. Kósa Lászlót a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem tanárát a Magyar Tudományos Akadémia májusi közgyûlésén az akadémia levelezõ tagjai körébõl az akadémia rendes tagjává választották. Dr. habil. Újváry Gábor fõiskolai tanárt 2007.
május 31-ével nevezték ki a székesfehérvári Kodolányi
János Fõiskola Bölcsészeti és Mûvészeti Intézete vezetõjének, öt esztendei idõtartamra. Dr.habil. Szakály
Sándor történészt, a Bécsi Napló szerkesztõbizottságának tagját, Prof. Dr. Sólyom László, a Magyar Köztársaság elnöke 2007. szeptember 1-jei hatállyal egyetemi tanárrá nevezte ki a budapesti Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kara Társadalomtudományi Tanszékére. Mind három barátunk hosszú évek
óta kötõdik a Bécsi Naplóhoz, a nyugati magyarsághoz
és reméljük, így lesz ez a következõ évtizedekben is.

A kis közép-burgenlandi faluban, Raiding/
Doborjánban született Liszt Ferenc a teljesen
újszerû zongorazenének és jövõbe mutató zeneszerzõi stílusnak a megteremtõje. Közvetlenül a szülõháza mellett újonnan épített koncertteremben kerül sor 2007. október 12. és 21.
között a Burgenlandi Liszt Ferenc Társaság
rendezésében a Liszt Ferenc Fesztiválra, amelynek központi témája az ellentmondás a zseni
életében és alkotásaiban. A fesztivál mottója
„félig cigány – félig ferences” szerint éppúgy bemutatásra kerül az erõs érzelmekkel átitatott
virtuóz és improvizatív gazdag cigányzene, mint
az erõs vallásosságról tanúskodó egyházi kórusmûvek.
2007. okt. 12., péntek: Kutrowatz zongoraduó,
okt. 13., szombat: Kux aeterna, Wiener Kammerchor, okt. 14., vasárnap: A Tribute to
Django, okt. 17., szerda: Liszt és a cigányok,
okt. 18., csütörtök: Robert Holl & David Lutz,
okt. 19., péntek: Klukon & Ránki zongoraduó,
okt. 20., szombat: Via crucis, Chorus Sine
Nomina, okt. 21., vasárnap: Cyprien Katsaris
Aki figyelmesen olvassa a fesztivál programját, még több magyar vonatkozást is felfedezhet. Október 13-án egyik legsikeresebb fiatal
orgonamûvészünk Kovács Róbert lép fel. A
burgenlandi magyar Ferry Jánoska október 17én ad koncertet. Kétségkívül, a legismertebb név
mégis Ránki Dezsõé, õ Klukon Edittel ad négykezes zongorakoncertet október 18-án. Mátyás
István zongoramûvész pedig október 20-án
koncertezik a kiváló akusztikájú teremben.
További felvilágosítás: www.franz-liszt.at vagy
telefonon: +43 2682 61866

MAGYAROK ZARÁNDOKLATA
MARIAZELLBE
Szent Imre és árpádházi Szent Erzsébet
évében, 2007. október 7-én, vasárnap
12 órakor ünnepi szentmisén dr. Ternyák
Csaba érsek úrral imádkozunk
a Magyarok Nagyasszonyához
a 850 éves Mariazellben.
Erre a szép ünnepre hívjuk
magyar testvéreinket.
Bécsi Magyar r.k. Egyházközség

Folytatás az 1. oldalról

Bizonyára sokan nem tudják, hol is van
Ravazd. Így voltak ezzel a Bécsi Magyar Iskola
diákjai is. A szülõk térképpel felszerelkezve indultak július 22-én útnak Bécsbõl, hogy megtalálják az Erdei Iskolát.
Pedagógusként többször vettem részt a gyõri Apáczai Csere János Tanárképzõ Fõiskola
továbbképzésein, ahol megismerkedtem
Lampert Bálint fiatal kollégámmal, aki dr.
Kovácsné Németh Mária tanszékvezetõ
asszony vezetésével mûködteti a Pannonhalmához közel esõ Ravazdon az Erdei Iskolát.
Nagyon megtetszett az alapgondolat: vigyük
ki (vissza) a gyerekeket a természetbe és ott
fejlesszük, neveljük õket. Fontosnak találtam,
hogy ide feltétlenül el kell hoznunk bécsi iskolásainkat, hiszen itt az anyanyelvüket, olykor
apa vagy nagyszülõtõl tanult második nyelvként
használt szép magyar nyelvet közelebbrõl, természetes körülmények között hallják, gyakorolják. Szókincsüket, ismereteiket bõvíthetik,
hogy ne is beszéljünk az együttlét örömérõl, az
összetartozás és a barátságok erõsítésérõl.
Az idén Koleszár Ildikó kolléganõmmel kettesben sikerült megvalósítani a tervet.
Július 22-én, vasárnap este 15, 6-14 éves bécsi diák érkezett a táborba. Sokan izgultak,
hiszen az iskola szó nem éppen vonzó nyáridõben a nebulóknak. Azonban már a színes
szobák láttán is oszlott a gyanakvás. A programokat hallva aztán a várakozás örömében
aludt el mindenki. Másnap megkezdõdtek a
kalandok.
Mi minden történt velünk?
Elõször is mindenki kiállta a bátorság próbáját: egyedül kellett megtenni 300 m-t a sötét erdõben, éjszaka. Megfigyelhettük, az er-
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nyíltan xenofób, rasszista, szélsõjobboldali pártok képviselõi is.
A NEMRÉG LEMONDOTT, de az év végéig hivatalban maradó Kóka János gazdasági miniszter
által a választások elõtt „pannon pumaként”
jellemzett magyar gazdaság idõközben „pannon
csigává” szelídült. A második negyedévi GDPnövekedési adat még az elõzetesen közöltnél is
gyengébb volt: a Központi Statisztikai Hivatal
szeptember 7-i bejelentése szerint a bõvülés 1,2
százalékot tett ki (az új EU-tagoknál minimum
a háromszorosa). Elemzõk szerint rövid távon
nem is várható jelentõsebb javulás, sõt a helyzet tovább romolhat, hiszen a reformok egy
része még el sem kezdõdött. A gazdaságot lényegében csak az export kedvezõ teljesítménye
tartja felszínen. A lassulás fõ okai a kormányzati takarékossági csomag, a fogyasztás visszafogása és az adóemelések. A sokkoló bejelentés után a Pénzügyminisztérium sietett közölni,
hogy a növekedési adatok és a legújabb külkereskedelmi számok azt mutatják, a kijelölt pályán halad a kormány konszolidációs és reformprogramjának végrehajtása.
A rendszerváltás óta megnégyszerezõdött, 20
milliárd dollárról 80 milliárdra nõtt Magyarország államadóssága. Az ország ezzel a mutatóval Európa egyik legeladósodottabb állama lett,
ráadásul az adósság döntõ részét a halmozódó
kamatterhek kifizetésére fordítja, s csupán egynegyedét fogyasztásra vagy beruházásra. Ugyanezen idõ alatt dobra verték az állami (üzleti)
vagyon 80 százalékát, anélkül, hogy az államadósság helyzetén ez jottányit is javított volna.
*
AZ ELLENZÉKI FIDESZ-KDNP FENNTARTJA a kormány „illegitim” voltára vonatkozó álláspontját
(a választók becsapására hivatkozva), képviselõi
– a frakcióvezetõk kivételével – továbbra is kivo-

nulnak azokról a parlamenti ülésekrõl, melyeken
felszólal a miniszterelnök. Orbán Viktor pártelnök nemrég megerõsítette, hogy a Fidesz nem
tér le az erõszakmentesség és a demokratikus
eszközök útjáról, s továbbra is a népszavazásban
látja az egyetlen eszközt, mellyel változást lehet
elérni. A párt három népszavazási kérdését (ezek
a gyógyszerforgalmazásról, a termõföldvásárlásról és a kórházak privatizációjáról szólnak)
hosszas huzavona után hitelesítette az Országos
Választási Bizottság, miután a tandíjról, vizitdíjról és kórházi napidíjról szóló kérdésekre már
korábban áldását adta. Bonyolítja a helyzetet,
hogy az OVB elfogadott három, a Fideszével
éppen ellentétes tartalmú, egy nyelvész professzor által benyújtott népszavazási kérdést is,
amelyek alkalmasak a választópolgárok megzavarására, az ellenzéki kezdeményezés lejáratására. Az ügy az Alkotmánybíróság asztalán van, döntés még nincs. Az aláírásgyûjtés csak ezután indulhat meg, erõsen kétséges, hogy a népszavazást még az idén meg lehet-e tartani.
A Fidesz-KDNP élesen ellenzi, és az egészségbiztosítási alapok megkaparintására tett kísérletnek minõsíti az egészségbiztosítási rendszer átalakítását, és bejelentette, hogy kormányra kerülése esetén visszaállítja az egységes állami egészségbiztosítást.
Nem köszöntött be eddig a tavalyi tüntetések
évfordulójára várt „forró õsz”, bár néhány demonstráció már békésen lezajlott. A nagycsaládosok tüntetésén több mint tízezren vettek részt,
s követelték a családrombolónak tekintett kormányzati intézkedések visszavonását, a nagycsaládos szervezettel (NOE) folytatandó konzultációt. Felhívták a figyelmet a tragikus demográfiai helyzetre, a gyorsuló népességfogyásra –
már csak 90 ezer gyermek születik egy évben, s
a tendencia tovább romlik - arra, hogy a kormányzat semmit sem tesz a negatív folyamat

T Á M O G AT Á S I K É R E L E M
Támogatási akciónk beindítása óta – ide értve az Õrség naptárunk révén átutalt adományokat, a Bécsi Napló
2007/ 3. számában közzétett 34.490,06 Euro összeg 2007. szeptember 21-ig az alábbi hozzájárulásokkal növekedett:
Név
Adomány
Dr. BEZERÉDJ Zoltán (Köln)
500,00
POGÁNY Géza
30,00
összesen:
530,00
A támogatások eddig befolyt teljes összege 35.020,06 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, ,
Zentralverband Ungarischer Vereine und Organisationen in Österreich, kontószám 7255731. Bankleitzahl/
Bankirányítószám 60000, IBAN: AT 556 000000007255731 BIC: OPSKAT WW

megállítására, autentikus családpolitika helyett
szegénypolitikát folytat. Az egészségügyi reform
romboló hatását jelzi szerintük, hogy az idei elsõ
félévben 8 százalékkal nõtt a csecsemõhalálozás az elmúlt év hasonló idõszakához képest.
AZ ÉLÕLÁNC MAGYARORSZÁGÉRT KÖZÉLETI MOZGALOM több tízezres tüntetést és felvonulást tartott az államfõ által a parlamentnek újratárgyalásra visszaküldött nemzeti vagyontörvény-tervezet ellen, amelyet a parlamenti többség a demonstráció és 62 közéleti személyiség nyilvános
tiltakozása ellenére is két nap múlva, csekély
módosítással újra elfogadott. A jogszabály kiveszi a parlament hatáskörébõl és egy kormány
által ellenõrzött testület, a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács kezébe adja a kincstári törzsvagyon (nemzeti vagyon) feletti rendelkezés jogát. Bírálói attól tartanak, hogy ily módon értékesíthetõvé válik a nemzeti vagyon eddig állami
kézben lévõ része – kórházak, múzeumok, egyetemek, minisztériumok, közmûvek, iskolák, kulturális létesítmények, stb. - , s a kormány e vagyontárgyak közül számosat el is fog adni. Az
Élõlánc Magyarországért bejelentette, hogy Alkotmánybírósághoz fordul az ügyben.
Egyes civil szervezetek – például a Társaság a
Szabadságjogokért és a tavalyi rendõri túlkapások áldozataiért fellépõ Civil Jogász Bizottság
vagy a Magyar Szociális Fórum – értek el eredményeket a társadalom erõszakmentes önvédelmi küzdelmében.
A FÜGGETLEN MÉDIA BESZÁMOL a kormányzati
korrupcióról vagy korrupciógyanús esetekrõl, de
a leleplezéseknek többnyire nincs konzekvenciájuk (a sajtóperektõl eltekintve), Magyarország
– Fricz Tamás politológus frappáns megfogalmazásával – változatlanul „következmények nélküli
ország”. A beharangozott budapesti közlekedési, BKV-sztrájknak - hírek szerint erõteljes kormányzati beavatkozásra - sikerült elejét venni,
két szakszervezeti vezetõ azóta bejelentette lemondását. A szakszervezetek általában erõtlenek, vezetõik többnyire magas fizetésekkel a
kormány elkötelezettjei.
A KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁSI ADATOK szerint a Fidesz változatlanul õrzi vezetõ pozícióját, bár a
Medián intézet szeptemberi felmérése arra enged
következtetni, hogy a Magyar Gárda megalakulása az MSZP népszerûségét növelte. Így a teljes
szavazó népességen belül a Fidesz most 39, az
MSZP 25, az MDF 4, az SZDSZ pedig 3 százalékon áll, sõt a Jobbiknak is mértek 1 százaléknyi
támogatottságot. A biztos pártválasztók között is
a Fidesz vezet 53 százalékkal, az MSZP 34, az
MDF 5, az SZDSZ 4, a Jobbik 1 százalékon áll.
Csakhogy a megkérdezettek több mint fele úgy
nyilatkozott, hogy nem menne el szavazni, s igen
sokan vannak, akik nem nyilatkoznak vagy nem
tudják megmondani, melyik pártra szavaznának.
LÁNCZY REGINA

dészek hogyan engednek szabadon a vadasparkban egy vaddisznó kocát és a kismalacát.
Voltunk vadlesen, s azok, akik csendben voltak, láthatták szürkületkor megéledni az erdõt. Nyulat, õzet, rókát, szarvast is láthattunk.
Gyalogtúrán is voltunk, a csoport a Ravazd
és Pannonhalma közti kb. 7 km-es utat utat
tette meg. Útközben láttuk a Radnóti-emlékmûvet, növényekkel ismerkedtünk. Az apátságban magyar történelmi emlékekkel ismerkedhettünk meg.
Jól viseltük a meleget; az új fürdõmedencében hûsölhettünk, játszhattunk. Ismeretséget
kötöttünk a helybéli gyerekekkel is. Munkája
végzése közben láthattuk a szinte már elfeledett bognármesterség egy, még dolgozó mesterét. Gyõr városában is tettünk sétát. S mindeközben gyógynövényekkel, madárhangokkal,
természetvédelemmel, papírmerítéssel is volt
alkalmunk foglalatoskodni.
Az ötödik napon, július 27-én elérkezett a
búcsú ideje. A szülõket magunk készítette bográcsban fõtt paprikás krumplival vártuk. Sokan már az utolsó reggeli tornánál azt kérdezték, hogy mikor jöhetünk újra?
Hát igen, mikor is? Addig még elõttünk az
új, dolgos tanév, a huszadik. Az idén már öt
osztályunk mûködhet hetente, kéthetente pedig öt korcsoport jár hozzánk. Óvodásoktól az
érettségizõ diákig sok szeretettel várunk mindenkit a Bécsi Magyar Iskolába.
Az oktatás helye a Bécsi Magyar Otthon
(I. ker., Schwedenplatz.2- Laurenzenberg. 5/ 9.
Jelentkezni lehet a 0664 51 36 103-as telefonszámon, vagy e-mailen:
sylvia.mentsik@aon.at.
MENTSIKNÉ HOFFER SZILVIA, A BMI TANÁRA

Rendezvények
Színházbemutató
Kelemen Erzsébet*

Happy Birthday!
Monodráma 28 jelenetben
A 70. születésnapját ünneplõ fõszereplõ életén
keresztül színész-sors tárul a nézõk elé, akik
nemcsak színpadi történet szemlélõi, hanem az
ünnepi események élõ adását megtekintõ
televíziónézõk is. Élet és halál, egzisztenciális
kérdések, feloldhatatlannak látszó élethelyzetek
teszik izgalmassá a monodráma hangjátékká
ízesült színházi estjét.

Elõadja: Sárközy Zoltán

Jászai-díjas érdemes mûvész, Debrecen

Rendezi: Pinczés István

Jászai-díjas rendezõ, Debrecen
*) Kelemen Erzsébet (Edelény, 1964)
költõ, író, drámaíró, Debrecen
Idõpont: 2007. október 12., péntek,
19 órai pontos kezdéssel
Hely: Bécsi Magyar Otthon (Bécs I.,
Schwedenplatz 2 – Laurenzerberg 5/I/9)

SZOBORAVATÁS
Az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége és Kapuvár város
önkormányzata által felállításra kerülõ
Kamenyeczky István szobrász által faragott
1956-os Emlékoszlop ünnepélyes felavatása
2007. október 19-én, pénteken 1430 órakor.
Az ünnepélyes leleplezés a Hanság
fõcsatornán újjáépült Andaui híd
magyarországi oldalán.
Gyalogos határátlépés Ausztria felõl is
lehetséges (18 óráig)

Felvilágosítást ad Wurst Erzsébet,
Tel.: 0664 464 95 05

Megemlékezés

a forradalom 51. évfordulóján
Bécs és környéke magyarjai a Központi Szövetség szervezésében 2007. október 22-én, hétfõn
19 órai kezdettel a Theresianum dísztermében
(Bécs IV., Favoritenstraße 15) emlékeznek az
1956-os forradalom és szabadságharc 51. évfordulóján.
Ünnepi szónok Pomogáts Béla, a keretmûsort
Cseh Tamás és együttese szolgáltatja.

2007. szeptember–október
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Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége

Folytatás az 1. oldalról

gazdaság-, sem külpolitikájával nem képes a nemzeti egység megvalósítására. Ennek nyilvánvaló
jele az is, hogy Magyarországon az elmúlt évben
aggasztóvá vált az általános békétlenség, elkeseredés, kis radikális csoportok megnyilvánulásainak megszaporodása. Ugyanakkor, örvendetesen, pártpolitikán kívüli helyzetfelmérésekre is
van példa. Például a Csoóri Sándor által fogalmazott Márciusi Levél, melyet mintegy százötven neves hazai és külföldi közéleti méltóság támogatott aláírásával. Egyik egyházi nyilatkozat
a kormányzati helyzet súlyosságát és felelõsségét húzza alá: „ Felkérjük a Kormányt, hogy ne
csak politikai nyilatkozatokban, hanem a mindennapi gyakorlatban is tegyen meg mindent
polgárai védelméért, a közbiztonság és közrend,
valamint az alapvetõ szociális és egészségügyi
biztosítás ellátásáért, a lelkiismereti és vallásszabadság gyakorlatban is tapasztalható megvalósulásáért.” (Nyilatkozat. Magyarországi Evangélikus Egyház Elnöksége és Püspöki Tanácsa.
2007. augusztus 30.)
Szövetségünk tevékenységének értékelését
Cato római szenátor (Kr.e. 95-46) egyik mondásával közelítem meg: „Rem tene, verba
sequentur”, szabad fordításban: a dolgot, az
adott helyzetet ismerd, a cselekvés majd ebbõl
adódik.
A Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége (NYEOMSZSZ ) 2001. november 24-én alakult a stockholmi Magyar Házban,
ahol a meghívott országok képviselõi Szándéknyilatkozatot fogadtak el, megalkották, majd
megszavazták az Alapszabályt. A Szövetség fõ
céljaként a magyar nyelv és kultúra ápolása mellett zárónyilatkozatában az országhatárokon átívelõ kapcsolatok kiépítését és ápolását jelölte
meg. A tagságot akkor tíz országos szervezet vállalta, további három elfogadta az Alapszabályt.
A közgyûlés négy szakkört (anyanyelvi, média,
gazdasági és kulturális szekció) jelölt ki a gyakorlati teendõk elvégzésére. Megválasztotta az
elnökséget, Deák Ernõt (Ausztria) elnökként, és
két alelnököt Bihari Szabolcs (Svédország) és ifj.
Klement Kornél (Németország) személyében,
valamint négy elnökségi tagot.

A tizenhárom ország képviselõi úgy vélték,
hogy akkori összefogásuk kedvezõ alkalom azon
kérdés közös felvetésére: hogyan tovább? A majd
csak lesz valahogy magatartást elvetették. A megoldást az adott helyzet reális felmérésében és a
közös akaratban ismerték fel. Ezért országokat
átívelõ Nyugat-Európai Magyar Szervezetek Szövetségének megalakítását létkérdésnek fogták fel.
Ezen új, összefogó és képviseleti szervezet hivatva volt arra, hogy távlatokat nyisson a nyugateurópai magyar szórványok életében.
Mondhatnám, KAIROS idõt éltünk át és tapasztaltunk meg. A görög szó jelentése az alkalmas pillanat, tágabb értelemben pedig a valamire való , a sors vagy az istenek által valamire szánt idõ. A résznek szüksége van az egészre.
Az egész pedig kerete a résznek. Ezen közös felismerés mellett és mögött ott van az a nagyszerû
tény, - amit gazdag ajándéknak kell felfognunk
– hogy egymásnak barátai is lettünk. Azt szoktam mondani, tapasztalatból tudom, hogy a dolgok ott mennek simán, ahol egy bizonyos ügyben elkötelezettek egymásnak barátai is. Ahol
azt mondhatja egyik a másiknak: nem, vagy másként, és ez nem megy a barátság rovására. A mi
közösségünket ilyennek tartom. Köszönet ezért
mindnyájatoknak.
Röviden, inkább tézisszerûen foglalom
össze a fõbb eseményeket. 2004 januárjában
NYEOMSZSZ TÜKÖR néven 64 oldalas kiadványt jelentettünk meg, melynek célja Szövetségünk tizenhárom tagországának bemutatása. Gazdag és sokszínû anyagot tettünk közzé, mely információs forrás, de egyben tanulságos olvasmány mind a nyugati szórványban élõ,
mind a Magyarország határain belül és kívül élõ
olvasók számára. Tartalmazza azt a 2002. december 7-én Budapesten elfogadott Memorandumot, amely strukturális, kapcsolati alapokat rakott le, ilyen fõ címekkel: Intézményesített kapcsolatok Magyarországgal, - A Nyugat-Európai
magyar szervezeti élet kialakulása és jelenlegi
helyzete, - A Nyugat-Európában élõ magyarság
fõbb mutatói, - A Nyugat-Európai magyarság
megmaradásának fontossága, - A Nyugat-Európai magyarság megmaradásának elõsegítése,
- és végül, - Tárgyi támogatás.

ZÁRÓNYILATKOZAT
A Nyugat-Európai Országos Magyar
Szervezetek Szövetsége (NYEOMSZSZ)
2007. szeptember 15-én a Finnországi Magyarok Egyesülete vendégeként a Helsinki
melletti Solvalla sportközpontban tartotta meg
7. rendes évi közgyûlését. Az országos szervezetek küldöttei megvitatták és elfogadták az
egyes napirendi pontokat.
• Jóváhagyták a Zürichi Magyar Ház Alapítvánnyal mint a zürichi magyar szervezetek
szövetségével 2007 áprilisában kötött együttmûködési megállapodást;
• az oktatásügy szervezettebb keretek között történõ továbbvitelét;
• az információs hálózat hatékonyabb kiépítését, a híranyag folyamatos felújítását;
• az integrációs és kisebbségi ügyek intézését.
Ez alkalommal is határozottan körvonalazódott a NYEOMSZSZ arcéle, azaz megerõsítést nyert azon irányelveihez való ragaszkodás, amelyek a korábbi nyilatkozataiban és
állásfoglalásaiban fogalmazódtak meg és jutottak kifejezésre. Ennek értelmében változatlanul az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc eszméi, a magyar történelmi hagyományok alapján fejti ki tevékenységét
(l. 2006. évi közgyûlés zárónyilatkozatát).
Beszámolók hangzottak el az 50. évfordulóra országonként megrendezett nagyszabású megemlékezésekrõl is, amelyek a befogadó államok hivatalos intézményeivel közösen
kerültek megrendezésre. Ezek kihatásaként
tudatosodott 1956 világtörténelmi jelentõsége
és azon szellemi-erkölcsi tõkéje, mely a jövõre nézve is megtartó erõnek bizonyul.
A közgyûlés helyzetelemzést és –értékelést
fogadott el, amely szerint Magyarországon az
elmélyülõ politikai és gazdasági válságból a
nemzet-eszmére épülõ erõk összefogása jelenthet kiutat.
A magyar kisebbségek sorsának alakulásában csakis az önkormányzat különbözõ válfajainak alkalmazása hozhat megoldást.
A NYEOMSZSZ tevékenységét továbbra is
a Szövetség és tagszervezeteinek hatékony
összefogása, az eddigi célkitûzések következetes megvalósítása vezérli. Mindazonáltal
– mint eddig is – kormányoktól függetlenül és

politikai pártok befolyásától mentesen végzi
munkáját.
A NYEOMSZSZ távlati céljai és gyakorlati
tevékenysége vonatkozásában nélkülözhetetlennek tekinti a Határon Túli Magyar
Szervezetek Fórumán, vagy hasonló, a nyugati szórványmagyarságot is magában foglaló intézményes törekvésekben való közremûködést, amint ez legutóbb az ez év szeptember 1-jén Párkányban (Šturovo) megtartott tanácskozáson is megnyilvánult. Ugyancsak nagy súlyt fektet a magyar kormánnyal
és a parlamentben képviselt pártokkal való
kapcsolattartásra. Ennek értelmében üdvözli a Kárpát-medencei Magyar Képviselõk Fórumának (KMKF) 2007. szeptember 14-i ülésére elõkészített magyar-magyar együttmûködési és érdekérvényesítési dokumentumot.
A tanácskozáson megfigyelõként két elnökségi taggal képviseltette magát. Az anyag áttanulmányozása révén elõzetesen a nyugati
szórványmagyarságra vonatkozó javaslatot
nyújtott be.
A NYEOMSZSZ jelen közgyûlése újból kinyilvánítja: a nemzet és ebben a magyar kisebbségek, szórványok sorsának alakulását
figyelemmel kísérve meggyõzõdéssel vallja
mint történelmi, nyelvi és kulturális érdekközösséget az egyetemes magyar nemzetet,
melynek a nyugati magyar szórványok szerves részét képezik. Ebben a koordinátarendszerben valamennyi közösségnek megvan a
helye. A NYOMSZSZ határozott célja, hogy
részt vegyen az egyetemes magyarság ügyét
szolgáló, szervezett kereteken belül mûködõ
fórumokon. Ennek alapján elvárja, hogy képviseletként hivatalosan elismerje és kezelje,
kellõ támogatásban részesítse a mindenkori
magyar kormány.
A szórványmagyarság különösen veszélyeztetett helyzetébõl kifolyólag rendkívüli odafigyelést érdemel. A közgyûlés ezért megszavazta, hogy a 2008-ban sorra kerülõ „Kufstein“
Tanácskozásnak ez legyen a témája. A közös
rendezvényként tervezett Tanácskozás megszervezésével ezúttal is az Ausztriai Magyar
Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetségét kéri fel.
Helsinki/Solvalla, 2007. szeptember 15.

Szövetségünk az egyetemes magyarságot érintõ ügyekben hallatta szavát. Képviseltettük magunkat, többnyire elnökeink személyén keresztül különféle állami és magyar-konferenciákon,
mint például a MÁÉRT szakértõi tanácskozásain. Itt említem, hogy 2005. február 2-án a svédországi találkozón együttmûködési megállapodást kötöttünk Komlóssy József kisebbségi szakértõvel, aki az Európa Tanácsban tanácsadóként
tevékenykedik magyar ügyekben. Ebben az
összefüggésben következtetésként és elvi alapállásként idézem 2006. szeptember 8-i Felsõpulyán (Oberpullendorf, Ausztria) tartott közgyûlésünk néhány tételét:
„ ...Megállapítottuk, hogy az idõ azokat igazolta, akik következetesen kitartottak 1956 eszméi mellett. A Nyugat-Európai magyar közösségek ébren tartották 1956 emlékét, hûséggel
megõrizték nemzeti örökségünket, magyarságunkat, kiépítve azok szervezeti hálózatát és
szellemi mûhelyeit.
A fentiek szellemében a Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége továbbra is az 1956-os magyar szabadságharc eszméi,
a magyar történelmi hagyományok alapján fogja fel szolgálatát és fejti ki tevékenységét Nyugat-Európában. A félévszázados évforduló különösen hangsúlyossá teszi számunkra a régió
magyarsága megmaradásának további elõsegítését, a két alappillér: a család és az intézményrendszer segítségével.
Munkánkat továbbra is a szövetség tagszervezeteinek összefogása, kitûzött céljaink megvalósítása vezérli. Mindezt kormányoktól, politikától függetlenül valósítjuk meg. Tevékenységünk céljait többször megfogalmaztuk, de a jelenlegi helyzetben különösen fontosnak tartjuk
a Nyugat-Európai magyarság számára biztosítani a magyar állampolgárság felvételének lehetõségét alanyi jogon, valamint a helyi magyarság önrendelkezésre irányuló törekvésének legmagasabb politikai szintû támogatását azon országok esetében, ahol erre lehetõség van.”
Végül, nem mehetek el a 2006. szeptember 9–
10-én, szintén Felsõpulyán rendezett „Kufstein
IX.” Tanácskozás említése mellett. Ezen tanácskozás társrendezõje volt Szövetségünk is. A témá-
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ja, mint ismeretes „ 1956 utóélete Ausztriában –
Európában. A meneküléstõl az integrációig” volt.
A konferencia anyaga könyvalakban is megjelent.
Nélkülözhetetlen forrásanyag az adott témában.
Befejezésül kívánság és köszönetnyilvánítás.
Kívánom, hogy Szövetségünk õrizze meg a nyitott ügykezelés õszinte és tisztességes, eddig is
képviselt magatartását. Köszönõ szavam pedig
a tagszervezetek és vezetõik felé fordul. Egységet és egymásraható magatartást tanúsító volt
eddigi közös tevékenységünk. Köszönet mindannyiótoknak, akik ma mint képviselõk vagytok
jelen. Köszönet azoknak is, akik ma nem lehetnek közöttünk. Végül köszönetnyilvánításként
– remélve mindannyiótok nevében tehetem –
elismerésemet és nagyrabecsülésemet fejezem
ki mindazoknak, akik vállalták és végezték Szövetségünk irányítását és ügyvitelét.
További szolgálatunkat Urunk védelmébe
ajánlom, áldását kérve.
PÁTKAI RÓBERT
* A 2007. szept. 15-i közgyûlés értékelõ beszámolójának
szerkesztett változata. L. ehhez a Zárónyilatkozatot.

R. Fico: ÉGBEKIÁLTÓ SZEMTELENSÉG

Folytatás az 1. oldalról

a magyar parlament elnökének, azzal, hogy egy
ilyen nyilatkozat talán enyhítheti a feszültséggel
teli szlovák–magyar viszonyt és hozzájárulhat a
két nemzet közötti megbékélés folyamatához.
Magát a nyilatkozat szövegét nem hozták nyilvánosságra, de ismertek azok a pontok, amelyek a
kölcsönös bocsánatkérésre vonatkoznak. Ezek
szerint a szlovák parlament elnézést kérne:
- az 1918 utáni idõszakban az elsõ Csehszlovák
Köztársaság területén a magyar nemzetiségû lakossággal szemben elkövetett visszaélések, erõszakos cselekmények miatt
- az 1945 utáni kitelepítés és deportálás miatt
- az 1945 utáni jogfosztottság miatt.
A magyar parlament pedig a következõkért kérne elnézést:
- a XIX. század végén és a XX. század elején a
szlováksággal szemben folytatott asszimilációs politika miatt
- az 1938-ban Magyarországhoz visszacsatolt területeken a szlovák lakossággal szemben elkövetett atrocitások miatt
- az 1968-as katonai bevonulás miatt.
Nos, mindenki kialakíthatja a véleményét a fenti pontokra vonatkozóan, mint ahogy már azt sokan meg is tették. Szlovák részrõl, mint már jeleztük, egyértelmû az elutasítás. Az ellenzéki szlovák
pártok talán kissé civilizáltabb modorban mondanak nemet a nyilatkozat elfogadására, mint a magyargyûlölettel terhelt kormánypártok. De még az
a néhány szlovák értelmiségi is, aki objektívan
szemléli a történelmi eseményeket, szkeptikusan
nyilatkozik. Mondván nincs értelme az egésznek,
mert a jelenlegi szlovák társadalom nincs abban
az állapotban, hogy gesztust tegyen a magyarok
felé. És ebben sajnos mélységesen igazuk van. A
szlovák közvélekedés egyszerûen magyarellenes.
Ez a magyarellenesség hosszú évtizedek alatt alakalt ki, állandóan szították és még ma is szítják,
kezdve az iskolai oktatástól a politikusok nyilatkozataiig. Ferdítések, hamis magyarázatok, a történelmi tények nem ismerete, ezek tudatos félremagyarázása vagy elhallgatása szolgálnak eszközül a gyûlölet ébrentartásához. És amíg ez a gyûlölet a lakosság tömegeiben megvan, addig lesznek olyan politikai erõk is, amelyek ezt kihasználják, hogy minél több szavazatot szerezzenek. A
legutolsó közvélemény-kutatási eredmények szerint a Szlovák Nemzeti Pártnak Szlovákiában 15
százalék feletti a támogatottsága. Tehát 4 száza-

lékkal növekedett a tavalyi választások óta. Ján
Slota, akinek minden nyilatkozata gyûlöletet szít,
lassan nemzeti hõs lesz. Ilyen körülmények között,
ha valamilyen csoda folytán a szlovák parlament
mégis elfogadná a bocsánatkérési nyilatkozatot,
az puszta formalitás lenne és nem lenne kihatása
a magyarokkal szembeni mérsékeltebb magatartásra. De erre biztos nem kerül sor még legalább
két évtizeden belül.
A szlovák magatartásnak egyik eleme az is, hogy
magyar részrõl a velük szemben gyakorolt gesztusokat egyszerûen figyelmen kívül hagyják, vagy
valamilyen hátsó szándékot vélnek felfedezni mögötte. Például, egyáltalán nem jut el a szlovák tömegekhez az a tény, hogy a magyar történészek
már néhány évtized óta objektívan viszonyulnak
a XIX. század végi és XX. század eleji magyarországi kormányzati politika megítéléséhez. Kritikával illetik a nemzetiségek beolvasztására irányuló kormányzati intézkedéseket. Errõl a mezei szlovák nem is hallott. De valószínûleg arról sem értesült, hogy a magyar parlament 1992-ben nyilatkozatban kért elnézést Csehszlovákiától az 1968-as
katonai beavatkozásért. De talán ez nem is róható fel a „derék szlovákoknak”, hiszen erre úgy látszik sem az MKP berkeiben, sem pedig Budapesten nem emlékeznek. Kissé furcsa tehát, hogy újra
elnézést kellene kérni a magyar parlamentnek
azért, amiért már egyszer elnézést kért.
Egyébként az öt magyar parlamenti párt azon
véleményének adott hangot, hogy a megbékélési
nyilatkozat számukra elfogadható. Normális körülmények között ez nagyvonalú gesztusnak minõsíthetõ, valójában az is, különösen, ha figyelembe vesszük, hogy ez a szándék a számtalan sértõ
szlovák nyilatkozat ismeretében fogalmazódott
meg. Ettõl függetlenül azonban senki ne gondolja, hogy ez jobb belátásra bírja Ficot és társait.
Az MKP-t többen azért is bírálják, hogy minek
hozakodnak elõ egy olyan javaslattal, amely eleve kudarcra van ítélve, csak fölöslegesen provokálják a szlovák kedélyeket. Nos az eddigi fejlemények alapján azt állapíthatjuk meg, hogy mégis
van értelme a javaslatnak, mert olyan tükröt tart
mindkét parlament elé, amely könyörtelenül megmutatja, hogy ki a demokrata és ki a gyûlölködõ.
Talán azokon kívül, akik ezzel eddig is tisztában
voltak, mások is észre veszik és nõ azoknak a tábora, akik ezen a téren tehetnének valamit Szlovákiában a lakosság széles rétegeinek felvilágosítása érdekében.
VARGA SÁNDOR
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NEMZETKÖZI SAJTÓSZEMLE
Összeállította: Fetes Kata
(SP)
Új Pártok
A spanyol politikai panorámát új pártok gazdagítják mint például “Spanyol Polgárok” vagy a “10 Rózsa”. Némelyikük nem illik már a hagyományos képbe sem a jobb, sem a bal, sem a középmezõbe.
Fontos az a tény, hogy megnõtt a választásokkal
szembeni bizalmatlanság.
Ezek az újonnan alakuló pártok a nemzetiségi összetartozást erõsítik és az országhatárokon túl nyúlnak.
Az állampolgárság túlnyomórészt nem zár ki
határontúli (regionális) pártokhoz való tartozást.
A kisebbségi pártok esetében, a szomszédos országok kisebbségi pártjainak határon átnyúló tevékenysége alátámasztja a nemzeti kisebbségi front egységét és segíti a nemzetiségek elkülönülését. Ez azonban azt is jelenti, hogy a regionális pártoknak meg
nõ az adott területen befolyásuk és meghatározók
lesznek a terület politikai életében.
Ez azonban nem vonja szükségszerûen magával
azt, hogy a regionálisan mûködõ pártok nacionalista
tevékenységet folytatnak.
Spanyolországban tiltott és árulásnak minõsül
olyan pártokban való tevékenység, melyek központi
ideológiája az országtól való elszakadás. Az ország
egysége érdekében a demokrácia alapjain az intelligens regionális törekvéseknek nem szabad nacionalista mellékzöngéje legyen.
(SP)
Barcelona Angyalai
A szocialista vezetõk kijelentései szerint Spanyolország oda jutott, hogy belpolitikájában három nemzetiséget „egyszerûen figyelembe sem vesz“.
Természetesen a baszkokról, galíciaiakról és katalánokról van szó.
A katalánok közgyûlésén Montilla elnökhelyettes
hozzászólásában egy „okos kapcsolat“ kialakítását javasolta a spanyol nemzetiségeknek.
Követendõnek és célravezetõnek tartja a skót kisebbségi politikát Joan Puigcercós az ERC fõtitkára.
Szükségszerûen pozitív hatást váltana ki, ha a katalán kisebbségnek csatlósai lennének, akik az elszakadás procedúrájában támaszt nyújtanának.
A CiU elnöke Artur arra felhívta a figyelmet, hogy
jelenleg a legfontosabb az lenne, ha a katalánok bizalmát a Zapatero vezette Spanyolország visszanyerné.
(FR)
A radikális iszlám Európában
Az iszlám követõinek száma Franciországban is évrõl évre emelkedik.
A legfrissebb statisztikai adatok szerint 40–70 ezerre tehetõ az évente áttérõk száma.Közöttük a radikálisok száma is egyre nõ, de a dzsihád-isták száma elenyészõ.
Európa iszlámizálódásának jelensége számokban
sajnos nehezen fejezhetõ ki. Az iszlám követõi számának emelkedése Németországban éppen úgy mint
Belgiumban a bevándorlók számával is folyamatosan
emelkedik.
A mohamedán vallásra való áttérés leggyakoribb
oka Európában mégis elsõsorban a vegyes házasság.
A családalapítás miatt muzulmán hitre áttérõk között
legmagasabb a 40 év alatti férfiak száma. Elsõsorban
ezek közül kerülnek ki a vallást szigorúbban gyakorlók, a fundamentalisták.
A politikus iszlám csoportosulások, az un. dzsihadisták, a vallástalan és a keresztény lakosság körébõl kifejezetten katonai szolgálati kötelezettséggel
verbuválják tagjaikat.
Ezek száma nehezen kideríthetõ. Õk a mohamedánok részérõl sem találnak megértésre.
(JP)
Japán – EU gazdasági társulás
Lépést tartani Koreával, erre törekszik Japán, s ennek érdekében gazdasági társulást készít elõ az európai unióval.
Attól tartva, hogy Japán az EU-val való kereskedelemben hátrányos helyzetbe kerülne tudományos kutatássorozat kezdõdött Tokióban.
Az Europai Unió Japán második legjelentõsebb exportpiaca, s e pozíció megtartása a japán gazdaság érdeke. Gépjármûvek beszállításánál 10% a TV-modulok importjánál 14% vámot követel az unió. A vám
közeljövõbeni csökkentése is része volt az augusztus
végén megtartott tokiói kerekasztal-értekezletnek.
Ha az unió a tervek szerint 2008-ban megszüntetné a koreai készítményekre kiszabott vámot, számos
japán magánvállalkozó hátrányos helyzetbe kerülhet.

Ezért a partnerkapcsolat kialakítása rendkívül sürgõs.
Fontos lenne az is, hogy a 2008-ban Hokkaido-n tanácskozó 8-ak csoportja már a gazdasági miniszterek
által kidolgozott tervet kapjon.
A legutóbb 2006-ban végzett felmérések alapján az
EU-ba irányuló japán export 683 milliárd euro, az import 436 milliárd Euro.
A japán gazdaság érdeke, mondta a kereksztal-értekezleten Akira Amari gazdasági miniszter, hogy a
kereskedelem az elkövetkezõ években jelentõsen
emelkedjen.

(RU)
Az atombomba emlékére
Redemer katedrálisban az orosz atomenergia 60.
éve emlékére tarott ünnepség keretében az ortodox
egyház “Moleben”-nel, kombinált imával ünnepelte
a sikert.
Az imádkozók sarovi Szent Szerafinnak az atombomba patrónusának adtak hálát. A fejlesztési központ még mindig annak a kolostornak a területén
mûködik ahol Szt.Szerafin élt.
Szt Szerafin soha nem vett rész háborúban és soha
nem áldotta meg azt. Az atombombáról nem is beszélve. Az 1812-es polgárháború ideje alatt a kolostor egy
cellájában élt és azon imádkozott, hogy minél kevesebb vérontás legyen. Azt hirdette, hogy Jézus a béke
Istene volt. Szt.Szerafin semmiképpen sem helyeselte volna azt ami Hirosimával és Nagasakival történt
és azt az ünneplést sem amit az orosz atombomba emlékére rendeztek.
(UKR)
Honvédelem és közbiztonság
Bevett gyakorlat a választási periódusban, hogy a
jelöltek az ország biztonságáról nagylelkû ígéreteket
tesznek, de megválasztásuk esetén annál kevesebbet
a honvédelem és a közbiztonság ügyében.
A közelmúltban Yulia Timosenko Blokk és a Régió
párt közzétette mérlegét. Timosenko a tõle megszokott hagyományos szónoklattal beszélt a katonai szolgálat kötelezõ szerzõdésének azonnali megváltoztatásáról. A Régió Párt egyik képviselõje felvetette annak lehetõségét, hogy a katonai szolgálatot teljesítõk
fizetését emelni kell és lakáshiányukat azonnal meg
kell oldani.
A NATO-országok a kötelezõ katonai szolgálat helyett a szabadon választott (szerzõdéses) szolgálatot
vezették, illetve vezetik be. Kivételt képez: Bulgária,
Dánia, Észtország, Görögország, Litvánia, Norvégia,
Lengyelország és Törökország. Ezen országok a hagyományos katonai szolgálat mellett döntöttek.
A szerzõdéses katonai szolgálatra való áttérés elsõsorban a gazdaság megterhelését jelenti, de kihatással van az országok belpolitikájára is.
(CZ)
A kormány nem gyakorol politikai befolyást
a CEZ-be
A cseh miniszterelnök Mirek Topolanek tagadja,
hogy beavatott lett volna a CEZ és MOL közötti kooperációs megbeszélésekbe.
“A kormánynak nincs joga sem a CEZ, sem más magánvállat döntéseit befolyásolni”-mondta Topolanek.
Annak ellenére, hogy a cseh állam a CEZ részvények 2/3-át birtokolja, nem történt a fúziót befolyásoló stratégiai megállapodás, sem erre vonatkozó telefonbeszélgetés, Gyurcsány Ferenc és Mirek
Topolanek között.

(FR)
Nicolas Sarkozy Budapesten
A francia elnök hivatalba lépése óta elõször tett hivatalos látogatást Közép-Kelet Európában és személyében elõször érkezik francia államfõ Magyarországra a 2004-es európai uniós csatlakozás óta.
Sarközy magyarországi tartózkodása alatt felszólalt a Magyar Parlamentben, találkozott Sólyom László államfõvel és Gyurcsány Ferenc miniszterelnökkel.
Egyes magyar politikusok szerint a francia elnök
törekvései nagy hasonlatosságot mutatnak a magyarországi reformfolyamatokkal, ilyen például a társadalombiztosítás fokozottabb kiterjesztése. Sarközy látogatása lehetõséget biztosít a két ország kapcsolatainak bõvítésére valamint megalapozza a távlati kulturális és gazdasági tervek megvalósítását.
Néhány órás magyarországi tartózkodása alatt a
francia elnök találkozott még ott élõ egyetlen rokonával, unokatestvérével Sárközy Mariann-nal is.

2007. szeptember– október

Állásfoglalás
A kárpát-medencei országok magyar képviselõi és az Európai Parlamentben mandátummal rendelkezõ magyarok egyeztetõ fórumaként mûködõ Kárpát-medencei Magyar Képviselõk Fóruma (KMKF) 2007. szeptember 14én megtartotta éves plenáris ülését, amely az
alábbi kérdésekben fogadott el állásfoglalást:
1. A magyarság nagy részének Európai Uniós csatlakozása után követendõ nemzetpolitikai stratégia kérdése
A KMKF 2007. szeptember 14-i plenáris
ülése
- A KMKF albizottságaiban folytatott politikai egyeztetés alapján végzett elõkészítõ munkát követõen, illetve,
- összegezve a nemzetpolitikai kérdéseknek
azon körét, amelyekben – a politikai erõk számos más téren mutatkozó véleménykülönbsége ellenére – mind Magyarországon, mind a
határon túli magyarság körében konszenzus tapasztalható,
- kifejezésre juttatva annak igényét, hogy a
magyarság nagy részének Európai Uniós csatlakozása után a magyar nemzet az új helyzetnek megfelelõ, reális közös jövõképpel és modernizációs stratégiával rendelkezzen,
- meghatározva a közös jövõkép legfontosabb
alapvetéseit, elfogadta „A magyar-magyar
együttmûködés és a nemzeti érdekérvényesítés
perspektívái a magyar nemzet nagy részének
Európai Uniós csatlakozása után” címû dokumentumot.
A dokumentum elfogadásával a KMKF kéri,
hogy a magyar Kormány, valamint a magyarországi és határon túli magyar politikai pártok
vegyék figyelembe „A magyar-magyar együttmûködés és a nemzeti érdekérvényesítés perspektívái a magyar nemzet nagy részének Európai Uniós csatlakozása után” címû dokumentumban foglaltakat.
A dokumentum alapját képezheti a szükséges jogalkotási és jogszabály-módosítási munkának.
A KMKF plenáris ülése felkéri a Jogi albizottságot, hogy kövesse figyelemmel a nemzetpolitikai koncepció gyakorlati megvalósításához
szükséges jogalkotási folyamatot.
A KMKF plenáris ülése továbbá felkéri az
albizottságokat, hogy vizsgálják meg a „Magyarság Napja” bevezetésének lehetõségét, illetve
lehetséges idõpontját.
2. A magyar-magyar kapcsolatok és a nemzetközi kisebbségvédelem kérdései
A plenáris ülés elégedettségét fejezte ki a
KMKF négy albizottságának felállítása kapcsán. Az albizottsági rendszer létrehozásával a
magyar-magyar parlamenti együttmûködés új
szakaszba lépett. A kialakított egyeztetési mechanizmus megteremti a törvényhozás vonatkozásában a folyamatos párbeszéd lehetõségét
a KMKF határon túli és magyarországi tagjai
között.
A KMKF üdvözli és figyelembe veszi a Határon Túli Magyar Szervezetek Fóruma 2007.
szeptember 1-jei találkozóján elfogadott zárónyilatkozatot.
A KMKF értékes dokumentumnak és kiindulópontnak tartja a határon túli tagjai által
készített nemzeti közösségük helyzetét feltáró
tájékoztatókat és a KMKF magyarországi parlamenti frakciók által elõterjesztett jelentéseket. A KMKF felkéri tagjait, hogy évente tekintsék át és tájékoztassák a KMKF-t aktuális
helyzetükrõl.
A KMKF hasonlóképpen nagyra értékeli az
Európai Parlament három magyar képviselõjének a KMKF 2007. õszi plenáris ülése elé
terjesztett jelentését az Európai Parlamentben
végzett kisebbségvédelmi tevékenységükrõl. A
KMKF felkéri az Európai Parlament magyar
delegációit, hogy a Fórum következõ plenáris
üléseire készítsenek tájékoztatót az Európai
Parlament kisebbségvédelmi téren kifejtett tevékenységérõl, illetve ennek további perspektíváiról. A nemzetközi kisebbségvédelem fejlõdése szempontjából rendkívül elõremutató
az a tevékenység, amelyet az Európai Parlament végez a hagyományos nemzeti kisebbségek védelme érdekében, különös tekintettel a
„Frakcióközi Csoport a Történelmi Nemzeti
Kisebbségekért, Alkotmányos Régiókért és
Regionális Nyelvekért” nevû munkacsoport tevékenységére.
Tekintettel arra, hogy az eddigi tapasztalatok szerint a magyarság nagy részének Európai Uniós csatlakozása jelentõs részben nem
oldotta fel a magyarsággal szemben a Kárpátmedence egyes térségeiben érvényesülõ diszkriminációt, a KMKF az új helyzetben is idõszerûnek tartja a magyarság személyi elvû és

területi autonómiájának kérdését. A KMKF
úgy ítéli meg, hogy a határon túli magyar közösségek ilyen irányú törekvéseinek minden
téren súlyt adhat és érdemi segítséget nyújthat, ha az Országgyûlés frakciói, valamint a
magyar kormány következetesen kiállnak ezen
törekvések mellett, és nemzetközi szinten támogatják azok érvényesítését.
A KMKF megnyugvással értesült arról, hogy
a magyar kormány illetékes hivatalai megvizsgálták és meghatározták annak lehetõségét,
hogy az Európai Unió vonatkozó szabályozásával összhangban miként lehetne biztosítani
az Ukrajna és Szerbia területén élõ magyarok
akadálymentes anyaországi kapcsolattartásának legalább a mai szintjét Magyarország
schengeni csatlakozása után is, valamint azt,
hogy ennek módját az érintett szervezetekkel
való konszenzusban kívánják kialakítani.
A KMKF plenáris ülése felkéri a Külügyi
és Európa-ügyi albizottságát, hogy kövesse figyelemmel a schengeni rendszer magyarországi bevezetése után kialakult helyzet kezelésére vonatkozó kormányzati javaslatok kidolgozását.
3. Az elmúlt egy évben felmerült egyes aktuális kérdések
Az egész magyarság örömére szolgál, hogy
az Európai Uniós csatlakozási tárgyalások tovább folytatódnak Horvátországgal. A KMKF
szükségesnek látja, hogy a tárgyalások továbbra is Horvátország egyéni teljesítménye alapján haladjanak elõre annak érdekében, hogy
Horvátország mielõbb csatlakozhasson az Európai Unióhoz.
A KMKF üdvözli, hogy Románia 2007. január 1-jétõl az Európai Unió teljes jogú tagja,
ugyanakkor meg kívánja jegyezni, hogy az ország uniós tagsága nem hozta meg a remélt változásokat a nemzeti kisebbségek jogai terén, bár
általános szinten új lehetõségeket teremtett a
jogállami normák eredményesebb számonkérésére azokon a területeken, amelyeket az Unió
közös jogrendje szabályoz.
A KMKF minden arra irányuló romániai erõfeszítést indokoltnak tart, és támogat, hogy minél több parlamenti képviselõje legyen az Európai Parlamentben a romániai magyarságnak.
A KMKF tagjai elfogadhatatlannak tartják,
hogy Romániában magyar politikusokat érdekképviseleti feladataik teljesítése közben etnikai
hovatartozásuk miatt koholt vádak alapján
meghurcolnak.
A KMKF tagjai reményüket fejezik ki, hogy
az ukrán kormány rugalmas és segítõkész megközelítésével hozzájárul a kárpátaljai magyar
felsõoktatás mûködését akadályozó hivatalos
ukrán rendelkezésekbõl (az oktatók magyar tudományos fokozatainak elismerésének jelenlegi
szabályozásából) eredõ nehézségek felszámolásához. A KMKF résztvevõi szorgalmazzák a
magyar nyelvû érettségizés lehetõségének megõrzését a felsõoktatási intézményekbe felvételizõk számára, illetve a magyar iskolák magyar
nyelvû tankönyvekkel történõ ellátásának folyamatos biztosítását.
A KMKF felkéri a magyar kormányt, hogy
diplomáciai eszközökkel is segítse elõ a nemzetközi egyezményben szabályozott kérdés mielõbbi megoldását. Szükséges ugyanakkor, hogy
Magyarország továbbra is szorgalmazza az Európai Unió illetékes intézményeinél Ukrajna
európai integrációs perspektívájának a megteremtését.
A KMKF tagjai aggodalommal állapítják
meg, hogy a tavaly nyáron Szlovákiában tettlegességig fajult magyarellenes incidens továbbra sem nyert megnyugtató és az európai
jogállami normák alapvetõ követelményeinek
megfelelõ megoldást. A KMKF elengedhetetlennek tartja az ügy jogállami kívánalmaknak
megfelelõ lezárását. A KMKF megnyugvással
veszi tudomásul, hogy az Európai Bizottság figyelemmel kíséri a szlovákiai helyzetet jelenleg és a jövõben is.
A KMKF üdvözli és egyetért azzal a nyilatkozattal, amelyet a Magyar Országgyûlés képviselõcsoportjai ezen állásfoglalással párhuzamosan adtak ki a szlovák és magyar állam közötti megbékélési nyilatkozatra vonatkozó
MKP kezdeményezésrõl.
A KMKF nyugtalansággal és várakozással figyeli Koszovó jövõbeli státusza rendezésének
elhúzódása körül mutatkozó nehézségeket.
Szerbia sorsa alapvetõen meghatározza a vajdasági magyarság helyzetét, amely abban érdekelt, hogy az ország, amelyben él, a Nemzetközi Közösség elvárásainak megfelelõen rendezze problémáit és világos európai integrációs
perspektívával rendelkezzék.
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Elõrehozott választások Lengyelországban
Szeptember 7-én a várakozásoknak megfelelõen, a képviselõk több mint kétharmadának támogatásával feloszlatta magát a szejm. Két évvel a ciklus letelte elõtt a kisebbik koalíciós párt,
a populista Önvédelem (SO) elnökének júliusban kirobbant korrupciós botránya és az ebbõl
dominóként következõ botránysorozatok okozták a kormánykoalíció ellehetetlenülését.
Varsóban november 5-én megkezdheti munkáját az új országgyûlés, melynek összetételérõl október 21-én döntenek a választópolgárok.
A Kazcy ski-fivérek nevével fémjelzett nemzeti-konzervatív párt, a 2001-ben alapított Jog és
Igazságosság (PiS) vélhetõleg nem tudja megõrizni vezetõ pozícióját az elõrehozott választásokon, de szerepe továbbra is meghatározó
lesz. A Kaczy ski-ikrek azonban még egy ideig
Lengyelország vezetõ politikusai maradnak. A
politikába a lengyel ellenzék szervezésekor került be mindkét fiatal jogász. A fivérénél negyvenöt másodperccel fiatalabb Lech a köztársasági elnök, mandátuma három év múlva jár le.
Népszerûségét a sajtóban gyakran szereplõ feleségének is köszönheti. Bátyja, Jaroslaw a miniszterelnök, aki még közel egy hónapig ülhet a
miniszterelnöki bársonyszékben ügyvezetõ kormányfõként. Jaroslaw örök agglegény, õt tekintik az ikrek közül a stratégának, õ határozza meg
a párt arculatát és politikáját. A miniszterelnök
még mindig édesanyjával él - ezt már többször
ízléstelenül pellengérre állította a német sajtó a PiS egyik képviselõje viszont gyengéd érzelmeket táplál iránta. A lengyel média egy emberként drukkol a szõke ápolónõbõl lett képviselõnek, hogy sikerüljön meghódítania az örök
agglegény miniszterelnök szívét. Úgy látszik,
Jaroslaw, akinek van egy macskája is, egyelõre
hajthatatlan és csak a politikával foglalkozik,
pedig egy látványos esküvõ sokat lendítene népszerûségén. Neki õsszel valószínûleg el kell búcsúznia pozíciójától, de legrosszabb esetben is
a legnagyobb ellenzéki párt elnökeként folytathatja majd pályafutását.
Az elõrehozott választások kirobbantó oka az
egyik koalíciós partner, a populista Önvédelem
(SO) soron következõ botránya, a pártelnök
korrupciós ügye volt. A PiS kényszerhelyzetbe
került a koalíciós partnerek tekintetében. 2005ben a szavazatok 27%-át kapta meg, így kisebbségi kormányt volt kénytelen alakítani, ám hamar világossá vált, hogy így lehetetlenség megvalósítani a kormányprogramban foglaltakat.

2006 tavaszán megkezdõdtek a koalíciós tárgyalások a populista Önvédelemmel (SO) és a nemzeti-radikális Lengyel Családok Ligájával (LPR)
a kormánytöbbség megszerzése érdekében,
ugyanakkor számolva azzal, hogy a partnerek
miatt még nagyobb támadási felületet adnak a
nemzetközi és a belföldi sajtónak.
Valóban, az Önvédelem háza táján idõrõl-idõre botrányok robbantak ki, az elemzõk pedig
egyre gyakrabban hangoztatták, hogy a koalíció nem lesz képes kitölteni a ciklust. A tavaly
õsszel nyilvánosságra került lehallgatási botrányt, majd a tél eleji szexbotrányt sikerült még
elsimítani. Ám idén nyár elején maga a miniszterelnök elégelte meg a koalíciós partnert.
Jaroslaw Kaczy ski július elején menesztette a
mezõgazdasági minisztert, az Önvédelem elnökét Andrzej Leppert, aki korrupciós ügyekbe
keveredett. Kaczy ski pártja a választási gyõzelmét többek között annak köszönhette, hogy
a korrupcióval kíméletlen harcot ígért. Ennek
jegyében miután Lepper ügye napvilágot látott,
a miniszterelnöknek nem volt más választása,
mint az Önvédelem elnökének menesztése.
Ráadásul tavasszal a párt titkáráról az derült ki,
hogy az orosz titkosszolgálatokkal mûködött
együtt. A PiS-kormányzás másik meghatározó
eleme az átvilágítás volt, így az Önvédelem körüli botránysorozat már nem volt vállalható.
Külpolitikai szempontból sikerült némileg javítani a lengyel-német kapcsolatokon, de a két
szomszéd viszonya hagy még kivetni valót. Franciaországgal azonban a történelmi hagyományoknak megfelelõen kifejezetten jó Lengyelország viszonya. Emlékezetes, 1976-ban Charles
de Gaulle Lengyelországban azt nyilatkozta:
„franciák és lengyelek nagyon hasonlítunk egymásra”. Úgy tûnik, Nicolas Sarkozy és Lech
Kaczy ski államelnökök sem vélekednek másképpen. Egyre több elemzés lát napvilágot a két
ország szoros együttmûködésérõl. Sarkozy harmadik hivatalos útja Varsóba vezetett és a júniusi brüsszeli EU-csúcson is megértéssel viseltetett Lengyelország iránt. Kaczy ski nemrégiben
azt nyilatkozta, hogy Franciaország hazája egyik
legfõbb uniós szövetségese.
A PiS-t a legtöbb kritika a személyzeti politika miatt érte. Fõleg a miniszterelnök Jaroslaw
ragaszkodott olyan személyekhez a környezetében és a minisztériumok élén, akikben teljesen megbízik. Mihelyt megingott valakiben a
bizalma, azonnal leváltotta, így járt az Ameri-

Bár sok tennivaló lenne Magyarországon, a
politikai elit szabadságolta magát a nyári hónapokra. Csupán egy sajtóvita törte meg a csendet, amelyet Stefka István Bíró Zoltánnal készített, a Magyar Nemzetben közreadott (Július 21. 5. old.) interjúja váltott ki. A média kapva- kapott a lehetõségen, hogy az uborkaszezonban is fenntarthat némi érdeklõdést termékei
iránt. Hamarosan vitacikkek jelentek meg a témáról a másik fõvárosi ellenzéki napilapban, a
Széles Gábor tulajdonában lévõ Magyar Hírlapban is, majd megszólaltak a kérdésben a kormánypárti lapok és a TV- csatornák politikai
mûsorai. Sajnálatos módon a vita leszûkült Antall József, 1993. december 12-én elhunyt magyar miniszterelnök személyének és politikájának a megítélésére. A Magyar Nemzet interjúja
eredetileg a Magyar Demokrata Fórum egykori alapítójával, majd Antall 1989 szeptemberében történt elnökké választása elõtti vezetõjével, „Elhervadt forradalom” címû, a rendszerváltozás kudarcáról írt könyvérõl folyt volna.
Bíró Zoltánt az MSzMP- bõl három másik társával együtt 1988 tavaszán ellenzéki tevékenysége miatt kizárták. A politikai életbõl a Pozsgay
Imrével 1992-ben megalapított Nemzeti Demokrata Szövetség kudarca után vonult vissza.
A magyar közéletben régóta ismert volt az irodalomtörténész – személyes érintettsége miatt
elfogult – Antall- ellenessége, de különösebb
visszhangot eddig nem váltott ki a rendszerváltozásról megfogalmazott kritikája, mert csak az
utóbbi másfél évben vált nyilvánvalóvá, hogy a
kelet- európai politikai átalakulás egykori élharcosa, Magyarország válságba került. Egyre több
elemzõt, újságírót kezdett tehát foglalkoztatni,
mikor és kiknek a tevékenysége miatt került tévútra az ország?
Bíró Zoltán az utolsó kommunista kormányzat ún. spontán privatizációs politikájával kapcsolatban kifejtette, hogy „ a Magyar Demokrata Fórumba Antall Józseffel együtt beépítettek embereket, akik azért vállalták és vállalhatták ezt a szerepet, hogy gátlástalanul végigvigyék ezt a privatizációt.” (I.m. 5. old.) Bíró a
meglepett riporter kérdésére: „ Ki meri jelenteni, hogy Antall Józsefet küldték?” tovább foly-
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tatta magyarázatát:” Ez így volt, de õt a túlságosan nagy ambíciói hozták a politika élére. Az,
hogy Antall a semmibõl, egy kicsi múzeum élérõl került a rendszerváltó miniszterelnök székébe, nem volt véletlen. Másrészt az egészen
biztos, hogy az MSzMP vezérkarában, különösen az Aczél György- féle körben teljesen természetes volt, mindent meg kell tenni az úgynevezett népi politizálással szemben. Antall József nagyon alkalmas személy volt arra, hogy
mint a magyar nemzetnek elkötelezett, jobboldali indíttatású ember, ezt a szerepet végigjátssza.”( Uo.)
Antall József egykori közvetlen munkatársai:
Jeszenszky Géza külügyminiszter, Szabad
György, az Országgyûlés korabeli elnöke, Vigh
Károly, a rendszerváltásban aktív szerepet vitt
Bajcsy- Zsilinszky Társaság elnöke tiltakoztak
a durva minõsítés ellen, s érvek sorával bizonyították, hogy Antall közremûködése nélkül egészen más rendszerváltozás ment volna végbe. Az
õ politikai képzettsége, nemzetközi tájékozottsága, taktikai érzéke nélkül, amit az 1989 nyarán a hatalom képviselõivel folytatott kerekasztal tárgyalásokon mutatott, nehezebb lett
volna a nyugati demokrácia értékeit átültetni a
gyakorlatba. A privatizáció kérdésében kifejtették, hogy Antallt kész helyzet elé állították.
Ennek ellenére leállíttatta a régi vezetõknek
kedvezõ „spontán vagyonszerzést”, de a kapitalizálódást, a hazai és a nemzetközi tõke bekapcsolását a magyar gazdasági életbe el kellett
fogadnia az új politikai szisztéma szerves részeként. Antall szemére vetették kritikusai, hogy
nemtelen megállapodást kötött az 1990 tavaszi
parlamenti választások megnyerése után – a
politikai minoritássá vált szocialisták helyébe
lépõ – ellenzékével, a Szabad Demokraták Szövetségével. Hívei figyelmeztettek arra, hogy
Antall politikai fellépése nélkül az MDF valószínûleg meg sem nyerte volna a radikális kommunista ellenességet hirdetõ SzDSz-el szemben
a választásokat, a parlamenti paktumra pedig
azért volt szükség, hogy a korábbi kormányzat

kával kiváló kapcsolatokat ápoló Radoslaw
Sikorski is, akit idén februárban menesztett a
védelmi minisztérium élérõl Kaczy ski. A brit
állampolgársággal rendelkezõ Sikorski neve egyre gyakrabban merül fel, mint a jövõ NATO fõtitkára. Ehhez Sikorski családi adottságai is kiválóak, felesége Anne Applebaum, a Washington Post Pulitzer-díjas publicistája. Õ maga Oxfordban végzett közgazdaságtant.
Mindamellett szerencsés helyzetben van a lengyel gazdaság, hiszen a folyamatos gazdasági növekedést a botrányok sem torpantották meg. Tavaly rekord összegû beruházás érkezett az országba, csökkent a munkanélküliség is. Azt hogy
a társadalom a gazdasági stabilitást a saját pénztárcáján is érzi, két jelenség is jól alátámasztja.
Egyrészt, a legutóbbi felmérések szerint már a
társadalom közel 90%-a támogatja az Európai
Uniót. Mind a mezõgazdaságon, mind az ország
infrastruktúráján jól láthatók az uniós támogatások. Másrészt tavaly már közel 10.000-rel több
újszülött jött a világra, mint 2005-ben. Négy év
után ez volt az elsõ olyan év, amikor több gyermek született az országban, mint amennyien
meghaltak. Idén várhatóan még több csecsemõ
jön a világra. A gyermekvállalási kedv a fiatal
értelmiségi házasokra is jellemzõ. A folyamatra
kedvezõ hatással van, hogy egyre könnyebben
lehet lakáshitelhez jutni. Az idei közel 7%-os
gazdasági növekedést tekintve megalapozott a
lakosság jövõbe vetett hite. Idén júliusban a járulékok is csökkentek. A fenti tények miatt a
társadalmat nem érinti annyira a politikai változás, ráadásul a választások után sem kell számolni 90 fokos fordulattal.
Az egyik legelismertebb és legsikeresebb miniszter a pénzügyminiszter, Zyta Gilowska, aki
közel másfél éve vezeti a tárcát, kézben tartva és
koordinálva a gazdasági sikerek feltételeihez
szükséges folyamatokat. A választási kampányban õ lesz a Jog és Igazságosság egyik húzó embere. A legnagyobb ellenzéki párt, a nemzeti-liberális Polgári Platform (PO) is bizakodva készül október 21-re, a választások napjára. Már
szeptember elején kiszivárgott a sajtóba a napokban összeállított kormánynévsor, amely szerint a
miniszterelnök a párt elnöke, Donald Tusk, helyettese és a gazdasági miniszter pedig Jan Rokita
lenne. Emlékezetes, két évvel ezelõtt is magabiztosan készült a Polgári Platform a választási gyõzelemre, de a szavazatok többségét mégis a Jog
és Igazságosság szerezte meg. Tusk élesen bírálja

ügyesen elhelyezett idõzített bombái, a kétharmados törvények jórészének kiiktatásával kormányozható lehessen az ország. A Bíró által
megfogalmazott vádat, amely a korunkban elszaporodó, leegyszerûsítõ, a politikát szimpla
titkosszolgálati üggyé degradáló összeesküvés
elméletek újabb variánsa – megalapozottan – a
néhai politikus becsületébe való gázolásnak minõsítették.
A Magyar Hírlapban Kiss Gy. Csaba, aki 1990ben visszavonult a politizálástól, mert nem értett egyet Antall koncepciójával, megpróbálta
árnyalni és szalonképessé tenni az Antall- kritikát. Ez azonban nem sikerült, mert – többek
között – egy, az EchoTV-ben Földesi Margit
történész vezette beszélgetésben Bíró Zoltán
Für Lajos (az Antall- kormány hadügyminisztere) és Csurka István (az MDF-bõl 1992- ben
kizárt, s a MIÉP- et megalapító író) személyében támogatókra talált. A méltatlan személyeskedésbe torkolló Antall- bírálatokat az elsõ szabadon választott országgyûlés közel 100, javarészt MDF-es képviselõje nyilatkozatban utasította el a következõ indoklással: „Kétségtelen,
hogy e támadások haszonélvezõje a mai kormány, mert a társadalom érthetõ elégedetlenségét, elkeseredését levezeti, és a bajokért –
Gyurcsányhoz hasonlóan – az elmúlt 17 évet,
kiemelten pedig a rendszerváltozást vezérlõ kormányt teszi meg bûnbaknak.”
A mára egymással szembekerült egykori rendszerváltók, s ma ellenzéki pozíciót betöltõ személyiségek elkeseredett vitája kétségtelenül
jól jött a kormányoldalnak. Az ellenzéket különben diszkrimináló, a Magyar Televízió közszolgálati csatornáján vehetõ, nagy nézettségû
„Napkelte” c. mûsor lehetõvé tette Bíró Zoltánnak, hogy százezrek elõtt ismételhesse meg vádjait. Vádaskodott az MSzP- hez és az SzDSz-hez
közel álló hetilap, a „168 óra” is. Debreceni József, aki MDF- képviselõ volt, s Csurka kizárásakor – a politikai egyensúly kedvéért – került
Elek Istvánnal együtt ugyanarra sorsra, mint a
MIÉP megalapítója, vállalta a téma baloldali

„Afrika”, 1990

a kormányt a jogi keretek feszegetése és az alkotmányosság határainak súrolása miatt. Tusk
mégsem lehet teljesen biztos dolgában, hiszen a
Jog és Igazságosság (PiS) csak néhány százalékkal marad le az ellenzéki párt mögött, ráadásul
az utóbbi hetekben a népszerûsége folyamatosan nõ. A baloldali pártokat tömörítõ Baloldaliak és Demokraták (LiD) pártszövetsége számíthat a harmadik helyre. Elenyészõ az esélye annak, hogy novembertõl a kormánykoalíció tagjai lennének, de az elemzõk nem zárják ki, hogy
a Polgári Platform gyõzelme esetén a baloldallal
köt majd koalíciót. A két kisebb kormánypárt
közös erõvel, Liga és Önvédelem nevû (LiS) új
pártjukkal épphogy el fogják érni a bejutási küszöböt, habár sorozatos botrányaiknak köszönhetõen drasztikusan lecsökkent szavazóik száma.
Nagy a bizonytalan szavazók aránya és kérdés az
is, mennyien mennek el szavazni. Politológusok
arra hívják föl a figyelmet, hogy a bizonytalan 25
százalék okozhat még meglepetéseket, sõt el is
döntheti a választások kimenetelét.
Bárki is nyeri meg tehát a választásokat, a
gazdaság és az életszínvonal növekedése nem
fog megtorpanni, ám a legtöbb szavazatot elért
párt nehéz koalíciós tárgyalások elé néz.
KOVÁCS ORSOLYA ZSUZSANNA
ihletésû interpretációját. Az egykor sikeres közíróból, Antall József, Orbán Viktor és Gyurcsány Ferenc munkásságának értõ elemzõjébõl
mára sima MSzP-s propagandistává süllyedt
szerzõ minden Antall- bírálót és mai – szerinte
– populista politikust egy ketrecbe zárva (Orbán mellett Pozsgay Imrét és Szûrös Mátyást!),
egyszerûen „zombinak” minõsített. Augusztus
23-i írását a következõképpen zárta:” Bíró lassan két évtizede motyog hasonló hülyeségeket,
a kutya se figyelt rá, ám Orbán most rákapcsoltatta a mikrofonokat és a kamerákat. A nemzeti komcsi zombik (Szûrös, Pozsgay) után ezúttal a népi- nemzeti zombik (Bíró, Für, stb.) évadja következik. Hogy Antallt is gyalázzák, az még
jobb. Az ’egy a zászló, egy a tábor’ vezérét amúgy
is zavarta már a jobboldal néhai – valódi konzervatív – politikusának árnya. Aki, ma is, sokak számára ikon az uralni kívánt jobboldalon.
Orbán hívei közül sokan tisztelik (ami ugyan képtelenség, de hát istenem). Dávid Ibolyáék is õbelé
kapaszkodva tudtak ellenállni a beolvasztó törekvéseknek: ideje végre ledönteni ezt a bálványt!
Hajrá Magyarország! Hajrá zombik! Egy a tábor, egy a zászló, egy az ikon!” (17. old.) Hogy
miért került a képbe a vitába bele nem szóló
Orbán, Szûrös vagy a rendszerváltoztatás idején
Antallal egy súlycsoportban szereplõ Pozsgay, az
nem kíván külön bizonyítást. Értelmes párbeszéd, elemzés helyett kipattant Debreceni fejébõl a másik oldaléhoz hasonló, bornírt, elfogult
összeesküvés-elmélet. Ami, messze túllõve a
Stefka interjú eredeti, a történelmi tisztázást
megkísérlõ célján – a vita hevében – direkt politikai propagandává silányult.
Antall József valódi történelmi szerepének
értékelésére az egymással civakodó jobb- és
baloldal elfogultságai miatt még nem érett meg
a helyzet. Nagy kár, hogy a rendszerváltozás
válsága okainak (gazdasági pangás, az 1989-ben
létrehozott politikai rendszer mára kiderült súlyos hibái, pöffeszkedõ, szociálisan érzéketlen
posztkommunista hatalom, tömeges alulfoglalkoztatás, az ifjú nemzedékek perspektívátlansága és radikalizálódása) elemzése helyett
ismét csak egymás besározására tellett.
SZABÓ A. FERENC
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Gróf Batthyány Lajos (1807-1849)
Még kötelezõ iskolai tanulmányaink idejébõl
mindannyian ismerjük az elsõ felelõs magyar
miniszterelnök, gróf Batthyány Lajos, szomorú
sorsát. A család 400 éves krónikájában a 18. század derekától fogva majdnem minden második
generáció, mind a hercegi Batthyány-Strattmann, mind a grófi ágból beírta nevét a magyar
történelembe: Károly (1698-1772) bán, Mária
Terézia minisztere, Ignác (1741-1798) erdélyi
püspök, József (1727-1799) bíboros, esztergomi érsek, Kázmér (1807-1854) külügyminiszter,
fõispán, Lajos, a mártír Batthyány Lajos unokája (1860-1951) Fiume kormányzója, késõbb
országgyûlési képviselõ.
„Megdõlt a szabadság végsõ reménysége.
Halálra vérzik immár Magyarország!“ írta Heine mély fájdalommal 1849 októberében. Mikor
Erzsébet királynõ kedvenc költõje ezeket a sorokat írta, Batthyány Lajos már halott volt. A
nemzet ügyéért nagy áldozatot hozott, a legnagyobbat, az életét. Egyéni tragikuma, ha lehet,
még Széchenyiét ist felülmúlta. Mint a neves
történész Szekfü Gyula írta „Batthyány végigszenvedte mindazt a honfibút és honfikínt, melyet az elõrelátóbb Széchenyi már 1844-tõl szenvedett. A keserû poharat Széchenyi csöppenkint, Batthyányi egy hajtásra ürité ki.“ Felmérhetetlen súlyú felelõsség és feladat nehezedett
Batthyány vállaira, ez országos és személyes
sorsforduló is volt. Szinte 18 hónapra tehetõ –
1848 áprilisától haláláig – ennek a lelkiismeretes, éleslátású, határozott és büszke földbirtokosnak és politikusnak a nemzet jövõjéért hozott áldozatos munkája. Emellett elenyészõvé
válik a lótenyésztés, a selyemhernyó-tenyésztés
területén vagy a Vas megyei szombathelyi gazdasági egyesületben, a cukorgyár egyletben vagy
az országos iparegyletben kifejtett munkássága.
Miniszterelnöki kinevezésével, a kormányalakítással és az 1848. szeptemberi kormányválsággal vette kezdetét az a folyamat, mely halála után
a véres megtorlások és alkotmányos provizóriumok idejében végül is megnyitotta az utat a
kiegyezés felé; hiszen háromszáz év óta Batthyány Lajos kormánya volt az elsõ, amely hatáskörében a bécsi központi hatóságoktól független volt és minden közbeesõ fórum nélkül érintkezett a magyarok alkotmányos királyával.
A nemzetõrség megszervezése terén Kossuth
mellett nem szabad szem elõl téveszteni Batthyány Lajos érdemeit. Életének kutatását megnehezítette az a tényezõ is, hogy a néhai miniszterelnök személyes jellegû forrásokat nem hagyott hátra, naplót nem írt, levelet is ritkán, a
Batthyányiak levéltári anyaga egyrészt szétszóródott a családban vagy különbözõ levéltárakban. Ezért felbecsülhetetlen értékû a kormányelnöki tisztségében kibocsátott iratok gyûjteménye, melyhez szorosan hozzátartoznak a kormányhoz intézett királyi leiratok, nádori levelek, a minisztertársak átiratai, az államtitkárok
tájékoztatói, a királyi majd kormánybiztosok,
hatóságok Batthyányhoz küldött jelentései. A
fiatal németújvári fõúr mint országának elkötelezett védõje miniszterelnöki funkciója mellett
más területen „tárca“ jellegû hatáskört is betöltött: az Olaszországban szolgáló Mészáros Lá-

zár hadügyminisztert a miniszterelnök személyesen helyettesítette és a munkájában túlterhelt belügyminiszter feladatkörének részeit is
magára vállalta, így rá hárult részben a nemzetõrség szervezésének és ellenõrzésének valamint
a honvédség megszervezésének feladata.
1848 márciusában Kossuth híres felirati javaslatában követelte a honvédelem rendszerének
átalakítását a nemzeti jellemnek valamint a honlakosok különbözõ osztályai érdekegységének
megfelelõen. Kossuth kijelentette: „A honvédelem rendszerének átalakítása a nemzetõrség felállítását jelenti, mert annak kell a belsõ nyugalmat biztosítania.” A 12 pont szövegében az 5.
pont a nemzeti õrsereg szervezésének igényét
jelezte, de a 10. pontban már azt követelte, hogy
„a katonaság esküdjék meg az alkotmányra,
magyar katonákat ne vigyenek külföldre, a külföldieket vigyék tõlünk.” Két fegyveres szervezet létrehozása nem törvényes, különösen ha
sorozáson alapuló haderõ kiépítésérõl beszélünk, ahol nincs közös fennhatóság. Az uralkodó nem szentesítette a katonaállítási törvényt,
de nem hozott más jóváhagyó intézkedést sem,
ami a közrend és a belbéke fenntartását szolgálta volna.
A francia Nemzeti Gárda (1789) mintáján a
nemzetõrség és a honvédség is sajátos nemzeti
intézmény, az 1848/49-es szabadságharc önvédelmi katonai szervezete lett. Az 1848/XXII. tc. értelmében a nemzetõrségnek „a személyes és vagyonbátorság, a közcsend és belbéke biztosítása” védelmét szánták. A városok rendjének fenntartását rájuk bízták; feladataik õrtállásból, éjjeli
õrjáratból, foglyok és börtönök õrzésébõl állt.
Batthyány szerepe a honvédség megteremtésében nagyon jelentõs. Az elnevezés körüli kezdeti bonyodalom hamarosan megszûnt, mert az
új alakulatok a honvéd elnevezést kapták. A
nyelvújításnak ez a terméke már létezett. Az osztrák hadseregben a tartalék szerepét betöltõ
Landwehr zászlóaljakra alkalmazták eredetileg
ezt az elnevezést. 1848 április havában a kormány
felhívására önkéntesekbõl alakult meg a honvédség magját képezõ tíz zászlóalj. Az év õszén és
telén rendes sorozás útján rohamosan szaporodtak a honvéd zászlóaljak. A honvédség legnagyobb létszámát 152.440 fõvel 1849 nyarán érte
el, amikor összesen 162 zászlóaljból 148 lovas
századból állott és 472 löveggel rendelkezett. Az
önkéntesek mintegy 80 %-a a 18-25 éves korosztályokból került ki. Ezekre az alakulatokra Batthyány büszke volt, de méltányolta magatartásukat és fegyelmezettségüket.
„Batthyány megrengetett minden létezõt, de
másik kezével addig igyekezett fenntartani, hogy
romba ne dõljön teljesen, hogy az alap sértetlenül megmaradjon amire az újat lehet építeni”
nyilatkozta róla 1851-ben Kazinczy Gábor a
Pesti Naplóban.
Irodalom: Urbán Aladár, A nemzetõrség és honvédség megszervezése 1848-ban;
Helgert Imre (ezredes), Adalékok a fõ (kormányzó)
város honvéd helyõrség-parancsnoksága 1848/49-es
szabadságharc alatti megszervezéséhez.
Bolyai Szemle 2002, XI. 2.

FAZEKAS KATALIN

ANYANYELVÜNK ÁPOLÁSA
Mindig örömmel és tanulsággal olvasom a
Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága által kiadott NYELVÛNK ÉS KULTÚRÁNK címû folyóirat cikkeit. A 2007/2 szám
külön örömet jelentett számomra, mert részletesen foglalkozott a nyugati magyarok anyanyelv
oktatási kérdéseivel. Persze a nyelvmûvelés
ügyét az otthoniak szemszögébõl is hangsúlyozták a cikkek, hiszen ahogy Balázs Géza írta a
nyelv pallérozásáról szóló írásában: “nyelvi hátrányból társadalmi hátrány következhet”. Megtoldotta ezt még egy francia nyelvmûvelõ,
Bernard Cassent gondolatával, miszerint “Az
anyanyelv elszegényedése ... a társadalom emberi-érzelmi-értelmi elszegényedésével jár együtt.”
Ennek a témának megható kiegészítése volt
a Svédországban élõ Bartha István vallomása
arról, hogy õ milyen erõfeszítést tett a magyar
nyelv elsajátítása és megõrzése érdekében. Õt
Erdélyben román általános iskolába íratták a
szülei, hogy “tanulja meg jól az ország nyelvét”,
de közben csaknem teljesen elfelejtette magyar
anyanyelvét. Most aztán, idegenben, annál jobban õrködik azon, hogy míg más nyelvet beszélünk, “ne tegyük tönkre a mienket”. Éppen
annyira sérti az õ fülét a magyartalan kifejezések és idegen szavak keverése, mint az enyémet.
“Ötven éve élek Svédországban, de Isten ment-

sen attól, hogy svéd szavakat keverjek beszédembe, csak azért, mert valami nem jut eszembe ÉDESANYÁM NYELVÉN” - írja Bartha
István. Nekem is, minthogy én is ötven éve nemmagyar környezetben élek és dolgozom, sokszor
könnyebb lenne gondolatomat idegen szavakkal kifejezni, de nem engedhetem meg magamnak azt a “szellemi tunyaságot”, hogy összekeverjem az otthonról hozott értékemet az itt
megismerttel.
Gyakran elrettenve olvasok magyar kiadványokban, szakmai cikkekben olyan írásokat, amelyekben rengeteg az idegen (rendszerint angol)
eredetû szó. Úgy tûnik, hogy divatos olyan kifejezésekkel élni, amelyeket az átlag ember nem
érthet meg, csak “vájtfülûek” számára jelentenek
valamit. Persze az is lehet, hogy ötven év alatt az
otthoni nyelv annyit változott (szerintem szegényedett), hogy már csak az én egykori debreceni
fülemet bántják az idegen szavak.
Még egy ilyen a “nyelvet és kultúrát” mûvelõ
folyóíratban is, egy nyugati magyar oktatást tárgyaló cikk hemzseg a szükségtelenül használt
idegen szavaktól. Az még csak hagyján, hogy az
író olyan már szinte meghonosodott szavakat
nem helyettesít azonos jelentésû magyarral,
mint: asszimiláció, identitás, kommunikáció, finanszírozás, stratégia. De miért nem lehet tisz-
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A „liliomos királyfi”

születésének millenniuma

Államalapító Szent István királyunk és felesége, a bajor származású Boldog Gizella házasságából több gyermek született, de Imre herceg
volt az egyetlen fiú, aki megérte a felnõtt kort.
Az 1007. körül, valószínû Székesfehérvárott született trónörökös életérõl a krónikákban és legendákban kevés és szûkszavú adat maradt fönn.
Bizonyos, hogy nevelésére szerfelett nagy gondot fordítottak. Elsõ nevelõi szülei voltak, akik
mindketten az életszentség útján jártak. Feljegyezték, hogy apja szenvedélyesen szerette, nevét minden nap imájába foglalta.
A nagy tudású, szent életû bencés szerzetes,
Gellért, aki elmondhatta magáról, hogy „nincs
könyv, amelyet ne olvastam volna’”, 1015-ben
Velencébõl a Szentföldre igyekezett, de István
marasztalta és fia nevelõjévé tette. Imre királyfi
hét éven keresztül volt tanítványa. Elvégezte az
akkori kor iskolafokozatait, a triviumot és
quadriviumot, megtanult latinul, s anyjától föltehetõleg németül is. A világi tudományok mellett Gellért beavatta õt a lelki élet magasabb iskolájának titkaiba is. Így érthetõ, hogy olyan ifjú
lett belõle, akit „szeretett az Isten és tiszteltek
az emberek’”.
A legenda szerint isteni szózatot hallott, s
bár erõteljes, férfias jelenség volt – a harcokban a nehéz fegyverzetû páncélosok vezetõje
volt – szüzességi fogadalmat tett. Tizenöt éves
korától atyja vette maga mellé, huszonhárom
éves korában befejezettnek látta nevelését. Imrétõl, mint trónörököstõl elvárták, hogy rangjához illõ házasságot kössön, s biztosítsa utódaiban az Árpádház fennmaradását. Házassága
azonban egy bizánci (vagy lengyel) hercegnõvel
József-házasság volt. „Lehetetlen, hogy ne érezte volna át óriási felelõsségét, hogy ne látta volna atyja gondjait – írja róla Sík Sándor. – Ha
mégis vállalta fogadalma következményeit,
biztosra vehetjük, hogy számolt ezzel a problémával; hogy valami nagy jót akart elérni fogadalmával, nagyobbat, mint az a veszteség,
amely áldozatából származott.” A XII. századi Érdy-kódex említi, hogy gyakran zsoltárokat énekelve virrasztott, böjtölt, imádkozott.
Életszentségét nagyszámú, általánosan ismert
csoda tanúsította.
A nemzete jövõjéért aggódó atyja a magyar
hagyományoknak megfelelõen uralkodónak,
hadvezérnek és diplomatának nevelte. Tíz fejezetre tagolt Intelmeiben – mely késõbb a magyar törvénytár, a Corpus Juris Hungarici élére
került – az általános erkölcsi alapok lefektetése
mellett összefoglalta számára a helyes kormányzás alapelveit. Szeretettel és intõ hangon szólt
hozzá, figyelmeztette a püspökök méltóságának
tiszteletben tartására, az országnagyok és vitézek szeretetére, a helyes igazságszolgáltatásra,
a türelemre, a bölcsek tanácsának figyelembe
vételére, az õsök példájának szem elõtt tartására, az imádkozás fontosságára, a kegyesség, az
irgalom gyakorlására.
Az Intelmekbõl:
„Uralkodjál mindnyájuknak felette békességesen, alázatosan, szelíden, haragnak, kevélynek
és gyûlölségnek nélküle, mindiglen elmédben tartván, hogy mind az embereknek egy állapotjuk vagyon, és hogy semmi föl nem emel, hanemha az
alázatosság, és hogy semmi meg nem aláz, hanemha a kevélység és gyûlölség. Ha békességes lész,
akkor királynak mondatol és király fiának, és szeretve lész mind a vitézektõl. Ha haragos, kevély,
gyûlölködõ, békétlen lész, nyakadat az ispánoknak és fõ jobbágy uraknak felébe felemeled, bi-

zony a vitézeknek ereje a királyi méltóságoknak
lankadására lészen és idegeneknek adatik a te
országod. Ettõl félvén, az ispánoknak életét jó erkölcsöknek rendtartásával kormányozzad, hogy is
szereteteddel felövezetten a királyság méltóságához mindiglen hívségest ragaszkodjanak, hogy országlásod mindiglen békességes legyen.
Ha bírni akarod a királyságnak tisztességét, szeressed az igaz ítéletet. Ha bírni akarod a te lelkedet, légy türelmes. Mert a békességtûrõ királyok
uralkodnak, a türelmetlenek pedig kegyetlenkednek. Valamikor is adatik néked valamiben ítélned,
mi te méltóságodhoz illõ, békességes tûréssel és
irgalmassággal, avagy szánakodással ítéljed meg,
hogy dicséretes és ékes legyen a te koronád.
Azért tehát, szerelmetes fiam, én szívemnek
édessége, jövendõ sarjak reménysége, kérlek, parancsolom, hogy mindenütt és mindenben malaszttól gyámolíttatva nemcsak atyádfiaihoz és
rokonaidhoz, avagy fõ emberekhez vagy vezérekhez, vagy szomszédokhoz és lakosokhoz légy kegyelmes, hanemha az idegenekhez is és mindenekhez, kik te hozzád jõnek. Mert a kegyességnek míve
téged mindeneknél nagyobb boldogságra vezet.”
1030-ban, a II. Konrád német császár Magyarország ellen kudarccal végzõdõ hadjárata
elleni gyõri csatát Imre vezette. A magyarok
elõtt nyitva állt Bajorország kapuja, de István
békét ajánlott a császárnak, s hatalmának és tekintélyének tetõpontján, 1031-ben Székesfehérvárott fiát akarta megkoronáztatni, hogy trónját és országában a kereszténységet a jövõ számára biztosítsa. Valószínûleg erre az alkalomra
készült Gizella királyné keze munkájával és irányítása alatt az a miseruha, amelyet késõbb átalakítva koronázási palástnak használtak 900
esztendõn keresztül. Ebben az ünnepélyes hangulatban jött a szomorú hír: Imre herceget vadászat közben egy vadkan halálra sebezte, és
1031. szeptember 2-án meghalt. A gyászhír hatását a krónika így érzékelteti: „Siratta õt Szent
István és egész Magyarország vigasztalhatatlanul, nagy sírással.”
Szent Imrét atyjával, Istvánnal, és nevelõjével, Gellért püspökkel Szent László király kérésére 1083-ban a pápa szentté avatta. Azóta
példaképe a magyarságnak, elsõsorban a magyar
ifjúságnak. Nevét anyai nagyapja, Civakodó
Henrik után kapta (Henricus, Emericus, Emreh,
Imreh, Imre) – mely nemcsak keresztnévként
terjedt el, hanem családnévként, valamint helységneveinkben is fennmaradt (Szentimre;
Csíkszentimre; Görgényszentimre; Hegyközszentimre; Marosszentimre; Nyárádszentimre,
Pestszentimre, Sárosszentimre, Tiszaszentimre,
Szentimrefalva; Szentimrepuszta). Alakját,
melyet liliommal a kezében ábrázolták, szárnyasoltárok (Bélakorompa, Csíksomlyó, Csütörtökhely, Mateóc, Nagytótlak, Szepeshely,
Vitfalva), freskók (Csécs), szobrok (Kassa, Káposztafalva, Szepeshely, Zirc, Aachen templomai, valamint Budapesten a Móricz Zsigmond
körtéren szabadtéri) õrzik. A barokk templomi
festményeken úri magyar viseletben, csizmásan
ábrázolták, ezért választották a veszprémi, érsekújvári, aradi és szegedi csizmadiák céhpatrónusuknak. – Felsõrönök környékén Imre herceg igen szeretett vadászni, ezért templomot
építettek tiszteletére. A templom az osztrákmagyar határ magyar felén, a falu meg 1922 óta
az osztrák oldalon fekszik.
Szent Imre századokra kiható példája nem
az önsanyargatásra, hanem a lelki és szellemi
értékek ápolására buzdít.
RADICS ÉVA

tességes magyar szót találni arra, hogy: virtuális, integrált, differenciált, erodált, demográfia,
tendencia, konstans, alternatív, koncepció, preferencia, diaszpóra, narratíva, migráns, dekonjunktúra, akkulturalizáció, mobilabb, definiált,
motivált, generál, trendek, tendenciák, proaktív,
szupervízió, tréning, attitûd, koordinálás?
Ha már panaszolom a fülemet sértõ magyartalanságokat, hadd említsem meg a nevek elõtt
ma már általánosan használt határozott névelõ
esetét.
Ezzel már el is árultam a koromat. Hiszen ötven-hatvan évvel ezelõtt soha sem hallottam úgy
beszélni emberekrõl, hogy A Balog, A Jóska, stb.
(Kivéve jelzõs összetételben: a sánta Balog, a
szeplõs Jóska.) Manapság pedig ez lett az általános, nemcsak Pesten, de sajnos vidéken is.
Másvalami: a magyar nyelv ragozó jellegzetességét mellõzve a részeshatározót kiiktatják olyasféle szerkezettel: „megküldték …felé, ahelyett,
hogy –nak, -nek ragokat használnák. Persze lehetne ezt sorolni, csaknem a végtelenségig.

Kérdem tisztelettel, érdemes-e a nyugati szórványban élõk magyar nyelvének megõrzésén
fáradoznunk, míg közben otthon ilyen mértékben “erodálódik” a nyelv ? Valamikor Arany,
Jókai, Nyírõ, Tamási, Kosztolányi olvasása tanított bennünket szókincsünk fejlesztésére. Ma
a számítógép és a televízió silányodó nyelvezete formálja a fiatalok beszédkészségét. Rendben van, ez világjelenség. Mégis, lehetne, kellene ez ellen küzdeni írásban és szóban.
PAPP LÁSZLÓ
A POZSONYI MAGYAR GALÉRIÁBAN (Csemadok
pozsonyi székhelyének nagytermében, Május 1.
tér 10–12.) õsztõl ismét kiállításokra kerül sor.
2007. szeptember 24-én, hétfõn, 17 órától
Janiga József alkotásaiból “Fentrõl Nektek üzenem” címmel emlékkiállítás nyílik. Janiga József munkásságát Koncsol László író méltatja,
közremûködik Boráros Imre, színmûvész.
A kiállítás megtekinthetõ október 8-ig.
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Szórványhelyzet – kultúrszociológiai szempontból

Az alábbiakban olyan kérdõíves felméréssorozat tanulságaiból adok ízelítõt, amely – megismételve egyik a kilencvenes évek elsõ felében végzett kutatás kérdésfeltevéseit - az ezredforduló
éveiben öt ország 250 településén csaknem 4000
személyre, a Szlovákiában, Kárpátalján, Erdélyben, Vajdaságban és Magyarországon élõ
felnõttkorú magyarok 500-1000 fõs reprezentatív
mintáira terjedt ki. A vizsgálat a nemzeti, kulturális és a vallási identitástudat témaköreit célozta
meg. A felméréssorozat eredményeinek összehasonlító elemzésére a közelmúltban megjelent kötetben (Olvasáskultúra és identitás, Bp. 2005.)
tettem kísérletet, az alábbiakban csak a kulturális
identitás részét képezõ nyelvhasználati, valamint
az olvasási szokásokkal kapcsolatos legfõbb tapasztalatainkat ismertetem, elõtérbe helyezve a
szórványban élõkre vonatkozó tanulságokat.
(Azokat tekintettük szórványban élõknek, akik
olyan településeken laktak, ahol a magyarság aránya nem érte el a 30 százalékot.)
A MAGYAR NEMZETI KÖZÖSSÉGEK IDENTITÁSTUDATÁNAK immár bõ másfél évtizede folytatott kérdõíves és interjús, az identitás számos dimenziójára kiterjedõ
kutatásaink visszatérõ tapasztalata szerint a Kárpát-medence Magyarországon kívül élõ magyar
közösségeinek azonosságtudata három fõ pillérre támaszkodik: a pozitív érzelmekre, a különbözõ intenzitású vállalástudatra, valamint közösnek
érzett kulturális javakra. Vizsgálataink szerint a
kilencvenes években – határon túl – csökkent az
emocionális, és növekedett a kulturális elemek
jelentõsége. A különbözõ nemzettestek identitásváltozatai - a sokszor nem is kicsi különbségek mellett - sok egységes, illetve erõsen hasonlatos vonást
õriznek, s a különbségek inkább a Magyarország határain belüli, és az azokon túli identitás között mutatkoznak. Nevezetesen a határon túliak identitástudata markánsabbnak, tudatosabbnak, jövõképe
optimistábbnak tûnik a magyarországinál.
Minden felmérésünk egyértelmû és visszatérõ
tapasztalata az anyanyelv kiemelt szerepe az identifikációs tényezõk sorában. A határon túli magyarság nyelvi helyzetének nem természetes fejlõdéssel, hanem határáthelyezésekkel létrejött
változatát Péntek János „egyoldalú, függõ, aszimmetrikus kényszerkétnyelvûségnek” nevezi. Természetesen a kisebbségi nyelvnek ez a kényszerek által vezérelt jellege sokkal áttételesebben,
megszûrtebben érvényesül olyan helyeken, ahol
a kisebbség tömbszerûen, tehát lokális többségben
él, és sokkal direktebb módon szórványhelyzetben. Az erõsen aszimmetrikus helyzetbe kerülõ
kisebbségi nyelv fõ veszélye, hogy instabillá válik,
erodálódik, és a nyelvcsere felé sodródik.

AZ ANYANYELVHASZNÁLAT TÁRSADALMI HÁTTERÉT KUTATVA az
anyanyelv esélyeit az egyes rétegek szempontjából nagyon különbözõnek, s az egész jelenséget
nagyon ellentmondásosnak találtuk. Voltak olyan
tapasztalataink is, amelyek (a többség-kisebbség
vonatkozásában) a többnyelvûség pozitív vonásait, látókör- és ismeretbõvítõ, más kultúrák megértését elõsegítõ hatását bizonyították. De számos
adatunk szólt a kisebbségi kétnyelvûség tehertételeirõl, s arról a tényrõl is, hogy a kisebbségi anyanyelv sok esetben kénytelen visszavonulni a társadalmi nyilvánosság legszûkebb belsõ köreibe. A
kétnyelvûségnek a többségi nyelv számára jelentõs, sõt domináns szerepet biztosító formáival
olyan társadalmi rétegekben és közegekben találkoztunk (fiatalabb korosztályok, magasabb
iskolázottságúak és státuszúak, a nagyobb városok
és a szórványvidékek lakosai, stb.), akik leginkább
vannak kitéve az asszimilációs (és migrációs) csábításoknak. E rétegek körében fordulnak elõ a legnagyobb eséllyel a vegyes házasságok is, amelyek
önmagukban is a nyelv- és identitáscsere kovácsai. Az ellentmondás alapmodellje szerint tehát
a kisebb és tömbszerûen magyarlakta települések
tendenciaszerûen alacsonyabb szintû civilizációs
viszonyai (amelyekkel általában együtt jár a munkaerõpiac, az egészségügyi ellátás stb. korlátozottabb lehetõsége is) a maguk hagyományos (vallásosságot, egyházakhoz kötõdést is magába foglaló) értékeivel támogató közeget jelentenek a kisebbségi anyanyelv számára; míg a fejlettebb, urbanizáltabb, jobb munka- és ellátási lehetõségeket nyújtó
kétnyelvû (nagy)városi közeg – a maga modernizációs vívmányai mellett – hajlamosabb arra, hogy
háttérbe szorítsa a kisebbségi nyelvet és identitást.
AMI AZ OLVASÁSKULTÚRÁT ILLETI, felméréseink során Erdélyben és Kárpátalján a felnõtt magyarok 6570%-át találtuk könyvolvasónak, Felvidéken és a
Vajdaságban pedig 60-60%-át - tehát mindenütt
többet olvasnak, mint Magyarországon (49%). A
rendszeres olvasók aránya határon túl és Magyarországon egyaránt 10-15 % között mozgott, az
alsó küszöböt Kárpátalja és Vajdaság, a felsõt Felvidék és Erdély mérte ki. Sajátos módon: a kevésbé modernizálódott keleti térségek (Erdély, Kárpátalja) tradicionális értékrendjének szellemi talaján nagyobb olvasási aktivitás mutatkozott, mint
a modernizáltabb felvidéki és délvidéki magyarság köreiben; nem is beszélve az anyaországról,
amely a Kárpát-medence magyarságának leggyengébb olvasási teljesítményét nyújtotta. Adataink
szerint az olvasmányok nyelvi összetétele a diplomások és a szórványhelyzetben élõk körében
hajlamos leginkább eltolódni a többségi nép nyelve felé, míg az alacsonyabb iskolázottságú csopor-

tokban és a tömbmagyar vidékeken élõk között
tetõzik a magyar nyelvû olvasmányok aránya.
Mindez azonban nem jelenti azt, hogy a kisebbségi magyar értelmiség zöme a többségi nép nyelvén olvas: 70–75%-uk (Szlovákiában 60%-uk) így
is túlnyomórészt magyarul olvassa éves olvasmányanyagát.
A SZÓRVÁNY ESETÉBEN - TALÁN MEGLEPÕ, de visszatérõ tapasztalatunk volt, hogy az ott élõk többet olvasnak a tömb-magyar vidékek olvasóinál. Ennek a
nagyobb olvasmánymennyiségnek viszont kisebb
hányada magyar nyelvû, mint ott, ahol a magyarság túlnyomó többségben él. Ez a kisebb hányad
azonban relatív természetû: a szórványban élõ
könyvolvasóknak a többsége (mintegy 55-65%-a)
ugyanis túlnyomórészt mégis magyar nyelvû könyvek olvasója. Ugyanis ugyanazt állapíthatjuk meg,
mint amit a 90-es évek elején tapasztaltunk: a szórványnépesség (tömbmagyar vidékekhez viszonyított) nagyobb olvasási gyakorisága nem okvetlenül
jelent több magyar olvasmányt, de több magyar,
mint nem magyar olvasmányt jelent
Megvizsgáltuk azt is, hogy az olvasás gyakoriságának van-e kapcsolata az olvasmányok nyelvének megválasztásával, és figyelemre méltó eredményre jutottunk. Azt tapasztaltuk, hogy a kisebbségi magyar olvasáskultúrára nem a „tiszta” nyelvhasználati formák hatnak termékenyítõleg, hanem az anyanyelv-domináns, de a más nyelvek
által közvetített (szakmai és kulturális) értékekre is nyitott beállítódás.
Az olvasói érdeklõdés és ízlés minden összevethetõ mutatójából az derült ki, hogy a határon kívüli régiók felnõtt magyar népességének olvasáskultúrája – bár a romlás jegyei ott is megfigyelhetõk - értékorientáltabb és hagyományõrzõbb,
mint a magyarországi könyvolvasóké. Továbbmenve: ezt az érték- és hagyományõrzõ attitûdöt
a szórványokban általában erõsebbnek találtuk,
mint a tömb-magyar területeken, vagyis (fõleg a
vidéki) szórványokban általában valamelyest jobban kedvelték a klasszikus és romantikus irodalmat, és valamelyest kevésbé a szórakoztató olvasmányokat (lektûröket és bestsellereket), mint a
tömbökben. Ehhez hozzá kell tennünk, hogy ez a
tendencia az ezredforduló idejére mintha gyengült
volna a kilencvenes évek elejéhez képest.
A globalizáció térhódítása, az értékrend immár
évtizedek óta tartó eltolódása az anyagi javak, a haszonelvûség és az önérvényesítés irányába, az ezredforduló táján a magyarországi olvasáskultúrában – a kommercializálódás és a prakticizálódás jegyében -új korszakot hoztak. A Kárpát-medence Magyarországon kívül élõ magyar kisebbségei egyelõre még többé-kevésbé ellenállnak e tendenciáknak,
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ebben tradicionálisabb értékrendjük és életmódjuk,
valamint – kisebbségi helyzetükbõl adódóan – a
kultúra és az anyanyelv erõs identifikáló hatása
egyaránt szerepet játszik, de körükben is jól érzékelhetõk már bizonyos eróziós tendenciák.
A SZÓRVÁNYHELYZET, ÉS FÕLEG ANNAK NAGYVÁROSI FORMÁJA
a mûvelõdésszociológus számára is olyan szituációnak mutatkozott, amely egyfelõl a kisebbségi
iskolázás, anyanyelv és az anyanyelvi kultúra
visszaszorulását, végsõ soron a nyelvcserét és az
asszimilációt segíti elõ. Másfelõl azonban azt tapasztaltuk, hogy a szórványban élõk nem kis részében – szintén tendenciát kirajzoló mértékben
– az identitás veszélyeztetettsége bizonyos lelki védekezõ mechanizmust mozgósít. Õk a jelek szerint a kulturális javakhoz, azon belül az olvasáskultúrához, a könyvekhez fûzõdõ szálaik erõsítésével igyekeznek enyhíteni identitásuk megélésnek hétköznapi nehézségeit, vagyis fokozott kulturális aktivitással válaszolnak egy másik nyelvvel, egy másik kultúrával való találkozás mindennapos kihívásaira. Ez a válasz is többrétegû lehet:
részben a többségi nyelvnek a kisebbség átlagánál erõteljesebb használatát, másrészt az anyanyelvnek a többségi nyelvhez viszonyított többletét jelentheti, és egyúttal olyan ízlésszintet,
amely a tömb-magyarsághoz képest érzékenyebb
az olvasmányok minõségére és hagyományõrzõ
jellegére. Ez ismét megerõsíti korábbi feltevésünket, mely szerint az ún. Máté-effektus („akinek van,
annak adatik, akinek nincs, attól az is elvétetik,
amije van”), vagyis a társadalmi és kulturális hátrányok (illetve elõnyök) egymásra tolulásának,
halmozódásának tendenciája a kisebbségi helyzetben nem, illetve nem olyan intenzitással érvényesül. A kisebbségi lét fokozott hátrányainak elszenvedõi – legalábbis részben – hajlamosak ugyanis
deficitjeik kulturális kompenzálására, veszélyeztetett identitásuk kulturális értékekkel való megerõsítésére.

A szlovák parlament megszavazta MAGYAR EP-KÉPVISELÕK NYILATKOZATA
a Beneš-dekrétumok érinthetetlenségét

(MTI, Pozsony, 2007. szeptember 20.) Határozatban szentesítette csütörtökön a szlovák parlament a
felvidéki magyarok és a németek II. világháború utáni meghurcoltatását törvényesítõ Beneš-dekrétumok
érinthetetlenségét. A szlovák honatyák a határozat
mellett, az MKP húsz képviselõje ellene szavazott.
A kormányhoz tartozó nacionalista erõ, a Ján Slota
vezette Szlovák Nemzeti Párt (SNS) indítványa nyomán
immár ilyen dokumentummal védelmezett dekrétumok alapján a háború utáni Csehszlovákiában a magyarokat és a németeket megfosztották állampolgárságuktól, kitelepítették, csehországi kényszermunkára hurcolták el õket, s történt mindez a kollektív bûnösség elvei szerint, amely elv az Európai Unió számára deklaráltan elfogadhatatlan.
Slota pártja a szlovák parlamenti pártok erõteljes
támogatásával, a Magyar Koalíció Pártja (MKP) törekvései ellenében érte el a dekrétumok érinthetetlenségének törvényesített védelmét. Az indítványozó szerint a parlamenti határozatra azért van szükség, mert
a szlovákiai magyarok politikai képviselõi és egyes magyarországi szervezetek idõnként a dekrétumok felülbírálását szorgalmazzák, és jóvátételi igényeket hangoztatnak.
A 150 tagú törvényhozás 141 jelen levõ képviselõje közül százhúszan a határozat mellett szavaztak,
egy képviselõ nem szavazott. A határozat ellen csak a
Magyar Koalíció Pártjának húsz képviselõje - a teljes
magyar frakció - szavazott.
A dekrétumok kérdésében a szlovák politikai színtéren tartós a nézetazonosság: értelmezésük szerint a tucatnyi rendelkezésében ma is hatályos - dekrétumok
a II. világháború utáni európai rendezés, a “nácitlanító”
intézkedések részét képezik, ezért most a megerõsítõ
határozat az 1945–1948 között meghurcoltak kollektív háborús bûnösségét is megerõsítõ szándékot igazol,
jóllehet a határozat preambulumában helyet kapott egy
mondat, amely szerint ezzel együtt “a kollektív bûnös-

ség elvét elutasítja” a parlament. Ezt az MKP is megszavazta, de a továbbiakat már nem.
Bárdos Gyula, az MKP frakcióvezetõje az MTInek ezt mondta: “Bármennyire is hihetetlen, de tény:
három évvel Szlovákia uniós csatlakozása után a szlovák törvényhozás ma megerõsítette a kollektív bûnösség elvét.” Bárdos cinikus és álszent ellentmondásnak minõsítette, hogy miközben a szlovák honatyák megpróbálnak elhatárolódni a kollektív bûnösség elvétõl, a határozat harmadik pontjában leszögezik, hogy a dekrétumokból “eredõ jogi- és tulajdonviszonyok megkérdõjelezhetetlenek, érinthetetlenek
és megváltoztathatatlanok”.
Az MKP a közelmúltban ismét felvetette a dekrétumok megnyitásának kérdését, ezzel együtt pedig a
meghurcoltak jelképes kártérítésének szükségességét,
majd egy szlovák–magyar megbékélési indítvány kölcsönös bocsánatkérést is felvetõ - szövegtervezetét
juttatta el mindkét parlament házelnökének, illetve a
parlamentek valamennyi frakciójának. Noha magyar
részrõl egyértelmûen békülékenységet jelzõ vélemények hangzottak el, a szlovák politikai erõk a leghatározottabban elzárkóztak attól, hogy bármely magyartól is bocsánatot kérjenek, ellenben igen határozottan
adtak hangot annak, hogy a magyarok igenis bocsánatkéréssel tartoznak a szlovákoknak. Robert Fico kormányfõ egyenesen “égbekiáltó pimaszságnak” nevezte azt az elvárást, hogy a szlovákok is kövessék meg a
magyarokat.
A csütörtöki szavazást követõen Csáky Pál, az MKP
elnöke az MTI-nek elmondta: “A szlovák parlament ma
hatvan évvel forgatta vissza Szlovákia történelmének
óramutatóit. Sajnálatosnak tartjuk, hogy a szlovák
honatyák ilyen dokumentumhoz adták a nevüket, jóllehet a határozatnak törvényi jogereje nincs, ilyen tekintetben egy darab papír csupán, amely azonban letagadhatatlanul tanúsítja a mai modern Európában
elfogadhatatlan gondolkodást.”

AZ AUTONÓMIÁRÓL A BÁTHORY-DÍJ ÁTADÁSAKOR

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács által három
évvel ezelõtt alapított Báthory-díjat az idén augusztus 28-án a Magyar Tudományos Akadémia
budapesti székházában adták át. Az díjazottak az
erdélyi fejedelmet ábrázoló emlékplaketten kívül
az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács oklevelét is átvehették.
Báthory-díjban részesült 2007-ben Almássy
Kornél országgyûlési képviselõ, az MDF alelnöke,
Baldauf László, a CBA-üzletlánc vezérigazgatója,
Balázs Sándor egyetemi tanár, Csányi Sándor, az
OTP Bank elnök-vezérigazgatója, Degenfeld Sándor üzletember, Komlóssy József kisebbségi szakértõ, Kónya-Hamar Sándor néppárti EP-képviselõ, Kozma József, az Országgyûlés külügyi bizottságának alelnöke (MSZP), Göran Lindblad, svéd
EP-képviselõ, Nagy Elek üzletember, Németh
Zsolt, az Országgyûlés külügyi bizottságának elnöke (Fidesz), Schöpflin György politológus, Széles Gábor, a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének elnöke, valamint Vizi E. Szilveszter, az MTA elnöke.
Ez alkalomból Gál Kinga (Fidesz), Szent-Iványi
István (SZDSZ) és Tabajdi Csaba (MSZP) európai
parlamenti képviselõk közös levélben köszöntötték a határon túli magyar felsõoktatásért az EMNT
Oktatási Szakbizottsága és a Bolyai Kezdeményezõ Bizottság által megítélt Báthory-díj kitüntetettjeit. Az EP-képviselõk levelét Gál Kinga olvasta fel,
mely a következõ figyelemre méltó megállapításokat teszi:
A kisebbségvédelem nem a szavak szépségversenye - vallja Sütõ András egyik fontos esszéjében.
Mi is ezt tekintjük emberjogi és kisebbségvédõ munkánkban mind az EP-ben, mind más fórumokon az irányadónak, hiszen oly könnyû hangzatos, ám gyakorta ártó nyilatkozatokat tenni. Annál fontosabb azonban a következetes szívós ap-

rómunka is. Félreértés ne essék, a jól megválasztott határozott kijelentéseknek nagyon sokszor oltalmazó szerepe van. Egyszerre kell határozottnak
és higgadtnak lennünk. Meg nem alkuvónak és józan kompromisszumokra késznek.
Magyarország és több szomszédja EU-tagsága
nem teszi idejétmúlttá a kisebbségekért folytatott
magyarországi, kárpát-medencei és összeurópai
erõfeszítéseket. Nincs sajnos ma még az EU-ban
olyan mûködõ kisebbségvédelmi mechanizmus,
amely megfelelõ és hatékony garanciát biztosítana az Európában élõ nemzeti kisebbségi közösségek és a hozzátartozó személyek számára. Nem
mondhatunk le sem a kollektív jogokról, sem pedig az élenjáró európai autonómiaformák megvalósításáról a kárpát-medencei magyar kisebbségi
közösségek érdekében.
Ez a munka csak úgy lehet eredményes, ha közülünk mindenki az ügy iránti alázattól vezérelve
félreteszi személyes hiúságát, ideológiai és pártbeli
kötöttségeken pedig képes felülemelkedni. Mi hárman másokkal együtt erre szövetkeztünk az Európai Parlamentben, hogy megteremtsünk egy hatékony nemzeti összjátékot néppárti, szocialista és
liberális pártcsaládunkban, de azokon kívül is szeretnénk minél több mérvadó európai politikust
megnyerni a kisebbségben élõ magyar és más történelmi nemzeti közösségek jogvédelme ügyének.
Ezt mutatja majd Hantz Péternek jövõ héten az Európai Parlamentben, a Nemzeti Kisebbségügyi
Intergroup keretében tartandó strasbourgi meghallgatása is.
Örülünk annak, hogy a Báthory-díj kuratóriuma
hasonlóképpen nem a pártkötõdéseket méltányolja, hanem az elvégzett munkát. Kívánunk sok sikert, további eredményes munkát a mostani díjazottaknak, közös küzdelmünkben a kisebbségi közösségek védelmében.
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KÖZÖTTÜNK ÉLNEK
Dr. Szabados Péter

Mai beszélgetõtársam, Dr. Szabados Péter
geológus, geofizikus, két útépítõcég tulajdonosa, tevékeny ember. A nem kis felelõsséggel járó munkája mellett alapító tagja és elnöke az IMEASZ-nak (Innsbrucki Magyar
Egyetemisták és Akadémikusok Szövetsége),
10 évig vezette a Magyar Pásztorkutya-tenyésztõk Egyesületét Bécsben, szabadidejében pedig sportol, nem is akármilyen színvonalon. Feleségével, a Magyarországon egykor
élsportoló Árbócz Eszterrel éppen egy balatoni vitorlázásból érkeznek.
Versenyszerûen vitorláznak?
Ma már nem. Késõn, 50 évesen, az orvosom
tanácsára kezdtük el. Csupa huszonévesekkel
versenyeztünk a kalóz kategóriában. Ennek ellenére nyertünk néhány szép díjat, például második helyezést Füreden a magyar bajnokságon.
Tökéletes kikapcsolódás a munka mellett. A
sport mindig nagy szerepet játszott a családom
életében. Az egyik nagybátyám a Los Angeles-i
olimpián úszásban bronzérmet nyert, egy másik a berlini olimpia evezõs csapatának volt a
tagja, a feleségem kajakozásban 1951-ben országos második helyezést ért el, síelésben pedig1954/55-ben magyar bajnok volt. Három gyerekünk, sõt unokáink is kiváló sportolók. Az
életünkben három dolog játszik fontos szerepet:
a család, a munka és a sport. Amint van egy kis
szabad idõnk, megyünk síelni, korcsolyázni, hegyet mászni, vitorlázni.
Azt mondta, hogy az orvosa tanácsára kezdett
el versenyezni. Mi történt?
1983-ig, mint útépítõ mérnök alkalmazottként dolgoztam. Öt évig a Teerag, aztán a Porr
cég építésvezetõjeként, majd igazgatójaként
olyan alagutakkal teli építkezéseket vezettem,
mint a Brenner-, a Wiental autópálya, a Linzet
elkerülõ autóút stb. Ezért is kellett átköltöznöm Innsbruckból Bécs környékére. 1984-ban
aztán önállósítottam magamat. Útjavításokra
specializálódtam. Egy német cégtõl béreltem
a gépeket, a telephelyem Bad Vöslauban, az
irodám a badeni lakásomban volt. Magánélet
szinte semmi, a szívinfarktusig dolgoztam. Az
orvosom tanácsára változtattam az életemen:
rendszeres sportolásba kezdtem, irodát béreltem és szigorúan szétválasztottam a magánéletet és a munkát.
Honnan kapta a megbízatásokat?
Ez soha sem volt gond. A régi összeköttetéseimet használtam fel, hiszen a szakmámban
minden kulcsembert ismertem. Kismartontól
Bregenzig mindenhol vállaltam útjavítást, aszfaltozást. A német társam gépeivel nemcsak
dolgoztam, de a gépek eladásával is foglalkoztam, sõt foglalkozom ma is. Fokozatosan növekedett a cégem, fénykoromban két titkárnõ, 1015 munkás és technikus dolgozott a kezem alatt.
A bankkölcsönökkel mindig óvatosan bántam.
Magyarországi cégemet 1987-ben alapítottam.
Tulajdonképpen mi a végzettsége?
Innsbruckban végeztem az egyetem geológia
és geofizikai szakán. A doktorátusomat is ebbõl a témából írtam. Budapesten a Mûszaki
Egyetem mélyépítõ szakos hallgatója voltam
1956-ban. Az innsbrucki egyetemen, ahol Rockefeller-ösztöndíjat kaptam azonban nem volt
ilyen szak. Gondoltam, majd késõbb váltok, de
nem volt rá lehetõségem. Így lettem geológus
és geofizikus.
A budapesti Mûszaki Egyetem az 56-os magyar forradalom egyik kiindulópontjának számít.
Részt vett valamilyen aktivitásban?
Természetesen. Bár éppen ezekben a hónapokban fertõzõ májgyulladással kínlódtam.
Emlékszem, hogy október 22-én egy szegedi
küldöttség érkezett az egyetemünkre és egy vékony, beteges kinézetû orvostanhallgató rém
idegesen olvasta fel az egyetem aulájában az
összesereglett diákok elõtt a pontokba foglalt
követeléseket. Amikor ahhoz ponthoz ért, hogy
„Az orosz csapatok hagyják el Magyarországot!“
, elszabadult a pokol. Mindenki tapsolt, kiabált,
éljenzett. Másnap aztán a többi egyetem diákjaival együtt kivonultunk a Bem-szoborhoz.
Egyébként szinte teljesen feledésbe merült ma
már az a tény, hogy ezek a kezdeti akciók, mind
a lengyel mozgolódások és az irántuk való szolidaritás jegyében zajlódtak. Így kezdõdött a
magyar forradalom! A következõ hetek eseményeirõl már fõleg a betegágyamon értesültem,
de néhány epizódra emlékszem: a szüleim lelkesedésére és a nagykörúti lakásunk ablakából
látott lámpaoszlopokra felakasztott 3 ávósra. A
gyönyörû, csináltatott, barna, tipikus ávóscipõjük himbálódzott a szélben.
Mikor hagyta el Magyarországot?

1956. november 21-én, 19 évesen, egy nagyanyámtól feketére festett régi katonanadrágban,
kiskabátban, két kiló háztartási kekszet és egy
olaszországi rokon címét szorongatva szálltam
fel a menekültekkel teli csornai vonatra. Csornától gyalogszerrel lopódzkodtam az éjszaka
sötétjében a határig. Egy andaui/mosontarcsai
vendéglõbõl pár nap múlva az osztrákok vonattal Hall/Tirolba vittek minket egy hajdani francia kaszárnyába. A májgyulladásom miatt azonnal hetekre kórházba kerültem, ahol az apácáktól egész jól megtanultam németül. Az ember
19 évesen még nem fél a jövõtõl, mersz lépni,
bár nem tudod mi vár rád, de elfogadod az újat,
az ismeretlent és mész, amerre a sors visz. Engem a sorsom Innsbruckba vitt, ahol beiratkoztam az egyetemre, és a diákklubban megismerkedtem leendõ feleségemmel, az orvostanhallgató Árbócz Eszterrel.
Amíg a háziúr kávét fõz és süteménnyel kínál
Szabadosné, Árbócz Eszter veszi át a szót:
1956-ban Rábafüzesnél, a környékbeli parasztgyerekek segítségével hagytam el Magyarországot, azzal az érzéssel, hogy bárhol jobb
sors vár rám, mint otthon. Csendõrezredes
édesapám 1945-ig a belügyminisztérium elhárító osztályán dolgozott. Az elhárítás lényege az
illegális kommunisták elleni nyomozásból állt.
1945 után ennél rosszabb káderlapja nem is lehetett. 1946-ban elfogták, a halálos ítéletét az
utolsó pillanatban életfogytiglanira változtatva,
lakója volt Magyarország szinte minden börtönének. Verték, kínozták, éheztették. Látogatás,
levelezés félévente egyszer röviden.1956 októberében az örök szélnek eresztették a foglyokat, így szabadult. Anyám ezalatt romokat takarított és a nevét titkolva segédmunkásként
dolgozott. Én a mûvészeti gimnáziumba jártam,
a kommunista hatalomátvétel után még leérettségizhettem, de egyetemrõl ezzel a származással szó sem lehetett. Sportolni kezdtem, ahol
csak az eredmények számítottak. Kajakoztam
és síeltem, mint országos bajnok hamarosan már
az élsportolói fizetésembõl éltem. Az 1956-os
forradalom idején szívrepesve szinte mindenhol
ott voltam, ahol történt valami. Az oroszok bejövetelekor a Nyugatinál majdnem agyonlõttek.
Ez adta a végsõ lökést, hogy elmeneküljek.
Édesapám a fizikai állapota miatt nem vállalhatta az utat, így a szüleim otthon maradtak.
1957-ben apámat visszavitték a börtönbe. 5 évet
ült még, aztán amnesztiával szabadult. Haláláig
éjjeliõrként dolgozott. Édesapám kiskoromban
néha mesélt nekem Innsbruckról. Amikor az
osztrák táborban megkérdezték, hova szeretnék
menni, ezért Innsbruckot választottam. Orvosnak készültem, de 1960-ban összeházasodtunk
Szabados Péterrel és három gyerekünk született. Az egyetemet abbahagytam. Viszont szobrász-keramikusként számos kiállításom volt és
tanítottam is a népfõiskolán.
Szabados Péter neve összeforrott az innsbrucki
magyar szervezetek történetével. 2006-ban a Magyar Köztársaság bécsi nagykövete három társával együtt kitüntette a magyarságért végzett munkájukért!
1957-ben alapító tagja voltam az IMESZ-nek.
Innsbruckban 127 egyetemista tanult. Az õ érdekképviseletüket láttuk el. Intéztük az ügyesbajos dolgaikat, segítettünk, ha szükségük volt
rá, ösztöndíjakat szereztünk stb., de szerveztünk
kirándulásokat, síversenyeket is. Amikor a
magyar egyetemisták végeztek, nevünket
IMEASZ-ra változtattuk és lassan megváltozott
az egyesület feladatköre is. 1984-ben munkaköri
okokból lemondtam a tisztségemrõl, de Innsbruckkal továbbra is kapcsolatban maradtam.
Az ottani Magyar Ház vezetõségének mindvégig tagja maradtam. Péntekenként klubesteket
tartunk, elõadásokat, filmvetítéseket, vacsorákat, ünnepségeket szervezünk. Nemrég Wittner
Mária volt a vendégünk. Magyar ösztöndíjas
diákok is laknak a házban, a cserkészek is itt
találtak otthonra. Pár éve én vagyok megint az
IMEASZ elnöke és szerkesztem a Rikkancs
nevû újságunkat is.
Tudom, hogy nem szereti a nagy szavakat, mégis miért teszi mindezt? Hiszen bármennyire is szereti Innsbruckot, Badentõl messze van és tudom,
hogy a közért dolgozni sokszor háládatlan feladat?
Évtizedek közös sorsa fûz össze az innsbrucki
magyarokkal és sok dolgunk van még. Folyamatosan renováljuk a Magyar Házat. A teljes felújításhoz még jó 150.000 Eurót kell összegyûjtenünk,
de az egykori diákok konkrét célokra szívesen
adakoznak. Mindezt valakinek csinálnia kell és,
ha nem történik semmi, azt nem bírom ki!
FERENCZY KLÁRA
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MAGYAR LÉLEKÉBRESZTÉS VENEZUELÁBAN
– Beszélgetés Kunckelné Fényes Ildikóval –

Kunckelné Fényes Ildikó a venezuelai –közelebbrõl a caracasi– magyarság egyik vezetõje, képviselõje, akinek sikerült úgy felnevelni három gyermekét,
hogy életük természetes része lett Magyarország, Erdély, s nemzeti kultúránk szeretete. Kicsi gyermekként került ki családjával Caracasba. Férje német,
három gyermekük magyar anya– és német apanyelvû, mindkét kultúrában jártasak, kicsi koruktól természetes közegük volt a Magyar Ház, a cserkészet, a
magyar nyelvû istentisztelet.
Tisztelem azt a kitartást és a lelkesedést, amellyel a
magyar anyanyelvi kultúra megmaradásáért harcol a
távoli Caracasban… Természetesen adódik a kérdés:
mi indította arra, hogy egyetemi munkája és három
gyermeke mellett vállalja ezt a többlet elfoglaltságot?
–Természetesenaszüleimtõlkaptamazelsõélményeket. Bár édesapám a mûszaki tudományok doktora volt,
rendkívüli humán mûveltséggel is rendelkezett. Õ rendezte meg például Caracasban az elsõ Szent István ünnepet. Irodalmi elõadásokat tartott, sõt Vaszary Piroskával
színészként is fellépett a Magyar Házban. Arany, Vörösmarty,Kölcseyverseketszavalt.Acsaládinyaralásokközben pedig Jókai „A magyar nábob” címû könyvét olvasta
nekünk, vagyis inkább elõadta, olyan érdekesen, hogy
minden délután vártuk a folytatást. Természetes módon
éltük meg a magyar közösségi életet.
A többes szám a két Fényes lányt jelenti. Ildikó testvére Csilla, jól ismert Magyarországon, hiszen õ szervezte meg a Magyar Máltai Szeretet Szolgálatot Csilla
von Boeselager néven. A két kislány, akik a szülõi házban tudatos magyar és keresztény nevelést kaptak, iskoláikat elõször Venezuelában, majd Amerikában végezték. Ildikó 1956 szeptemberében kezdte meg tanulmányait New York-ban. Október 23-án kitört a forradalom Budapesten. A szabadságharc leverése után
megindult a menekültek áradata. Az egyetemhez közel volt az a kollégium, ahova a magyar menekült diákokat összegyûjtötték. Fényes Ildikó önként jelentkezett tolmácsnak, tudta, hogy nagy szükség van a magyar nyelvet ismerõ emberre. Az amerikai egyetemisták szervezetének egyik képviselõje felkereste és megkérte arra, hogy nagygyûlésükön – amelyen pénzt gyûjtöttek az 56-os menekültek részére –, beszéljen nekik
a magyarországi eseményekrõl, angolul. Így ismert
meg akkor sok magyar diákot, részt vett a gyûjtésekben és egyre szorosabb kapcsolatba került velük. Ezek
a tapasztalatok nem múltak el nyomtalanul.
Az egyetem elvégzése után visszatért Caracasba a
szüleihez és az egyetemen kezdett oktatni. Szüleivel,
késõbb német származású férjével és gyermekeivel
együtt részt vett a magyar életben.
– A magyar kolónia életében gyökeres változást
hozott egy látogatás – meséli beszélgetõ társam. –
1975-ben dél-amerikai pasztorális látogatásra érkezett
Mindszenty József bíboros hercegprímás és Venezuelában is töltött 10 napot. Tudtuk, hogy rengeteg szenvedésen ment keresztül, egyébként is 83 éves, ezért
igyekeztünk kíméletes programot összeállítani számára. Aztán minden másképpen alakult. A programot félretette és 16 órás napok következtek: mindenkit fogadott, misézett, keresztelt… A caracasi katedrálisban
magyarul prédikált – a venezuelai televízió végig közvetítette. Óriási hatással volt az emberekre, de még a
gyerekekre is: „Szeretett magyarjaim”, kezdte beszédeit, s mindenki úgy érezte, hogy hozzá szól.
Milyen életprogramot tudott adni a hazától oly távol élõ magyaroknak?

„Nem sírni kell, hanem tenni! „A jövõ az érdekes,
nem a múlt”! Ez volt a visszatérõ jelszó. „Nem kell nagy
dolgokra gondolni” mondta, ”hiszen tudom, hogy a
mindennapok szürkeségében, amikor valaki fáradtan
hazaér, nem sok ereje marad, de annyi igen, hogy a
gyerekével magyarul imádkozzon, és hétvégén magyarul tanítsa a gyermekét”. Amikor ezt hallottam, arra
gondoltam, hogy ezt én is meg tudom tenni! Annyira
felrázott minket az ottléte, a kisugárzása, hogy a látogatása után egy héttel ismét beindult a magyar óvoda,
melyet addig csak tervezgettünk.
Megrendítõ volt Mindszenty József látogatásának
befejezése is – emlékszik vissza Kunckel Ildikó. – Venezuelából még átrepült néhány napra Columbiába,
de a visszatérésekor már nem tudott kiszállni a repülõgépbõl. Kérte, hogy menjek fel hozzá a gépre ( a sajtóreferense voltam Caracasban), s átadta nekem a számunkra írt szellemi végrendeletét. Ausztriába érkezése után azonnal mûtötték, de már nem tért magához.
Mi lett a végrendelet sorsa?
Szétküldtem az általam ismert magyar nyelvû újságoknak, az eredeti példányt pedig az Antall–kormány
idején hazajuttattam. Jelenleg Lakiteleken, az emigrációs múzeum archívumában található.
Számunkra valóban sorsdöntõ változást hozott
Mindszenty bíboros hercegprímás látogatása, mert az
õ hatására teljesen új alapokra helyeztük a magyar
munkát, különösen az ifjúság nevelését. Vasárnapi iskola, néptánc, cserkészet nálunk is mûködött, a Külföldi Magyar Cserkész Szövetséggel is kapcsolatban
voltunk. Meg kell említenem az európai parancsnok,
Kölley György nevét. El lehet képzelni, mit jelentett a
világ minden részérõl érkezõ magyar származású gyerekeknek a téli–nyári tábor 200 fiatal számára Amellett, hogy sok szép magyar népdalt, verset megtanultak, életre szóló barátságok szövõdtek.
Hogyan emlékeztek 1956 ötvenedik évfordulóján?
Venezuelában például az ott élõ magyarok olyan
ünnepségsorozatot rendeztek, hogy a venezuelaiak is
tudomást szerezhettek mindarról, ami 50 évvel ezelõtt
ebben a számukra oly távoli, ismeretlen országban
történt. A fõvárosban, Caracasban tér viseli azóta a
Plaza Ungria nevet.
Mi már 2006 februárjában megkezdtük az elõkészítõ
munkálatokat, amikor a venezuelai tb. fõkonzul vezetésével összeállt a megemlékezéseket rendezõ bizottság.
A város egyik elegáns negyedében kaptunk egy háromszög alakú teret. A terveket építészmérnök férjem készítette el. Bronzból készült a magyar címer és a névtáblák: Magyar tér – Plaza Hungria. Október 23-án avattuk
fel, a magyar szabadságharc 50. évfordulóján. Caracas
említett negyedének polgármestere sátrakat állíttatott
fel, az egyikben a magyar közönség, a másikban a zenekar kapott helyet. Elénekeltük a magyar és a venezuelai himnuszt, aztán felolvasták a forradalom és szabadságharc történetét spanyol nyelven.
A hivatalos ünnepségen kívül koncert, filmvetítések és bensõséges összejövetel gazdagították a Magyar
Házban az ünnepségsorozatot. A venezuelai televízióban is megemlékeztek a magyar 56-ról.
Ehhez annyit tennék hozzá, hogy Venezuelában alig
5000-es létszámú magyarság él, többségük a háború
alatt érkezett oda, 56–ban kevesebben. Mégis fontosnak tartották és el is érték, hogy a befogadó országgal
megismertessék Magyarország elnyomóikkal szembeni hõsies harcát.
ZIKA KLÁRA

10 éves a Norrköpingi „Szent István” Magyar Egyesület
(Norrköping, 2007. augusztus 25.) Egy ember életében 10 év talán nem is jelent oly sokat. Egy egyesület életében 10 év már mérföldkõ, bizalmat keltõ tényezõ, piros-fehér-zöld pont, Svédország térképén,
amely így megtalálható és felismerhetõ világszerte.
10 év távlatából emlékezem és emlékeztetek: helyesen cselekedtünk akkor, ugyanis egy évtizedes szervezeti tevékenységünk után az itteni magyarság megmutatta, hogy még mindig képes és a jövõben is képes
lesz fejét felemelve bátran szembenézni a mindenkori
gondokkal és nem meghátrálva tovább építeni kis közösségünket.
Cselekedeteinket és elhangzott szavainkat üzenetnek szántuk környezetünknek, és ezt üzenetnek szánom mostani tagjainknak ma is, amikor ugyanitt, a
Glán-tó partján gyûltünk össze, mint tíz évvel ezelõtt.
Munkánk gyümölcse kézzel fogható az itt, tájainkon
élõ magyarságon keresztül. Ez egyben bizonysága annak is, hogy sem a hamis propaganda, sem a megosztottság, a sokak által híresztelt összeférhetetlenség,
sem az anyaország volt és jelenlegi vezetõinek a szórványban élõ nyugati magyarokkal szembeni nemtörõdömsége és hallgatása, sem pedig az új északi világ
csábító kultúrája nem tudta belõlünk kiirtani a nemzettudatot és szabadságvágyat. Ilyen ünnep alkalmával nem szabad elfeledkeznünk a Kárpát-medencében
élõ testvéreinkrõl. Ma is beszélni kell a magyar kisebbségeket érintõ ellenséges akciókról, hiszen mi is ugyan-

annak a nemzetnek fiai vagyunk mint a magyarságukban megalázott délvidéki vagy erdélyi testvéreink.
Mi, akik a szabad világban élünk, legyen az ÉszakSvédország, Nagy-Britannia, az Egyesült Államok, vagy
Finnország, kötelességünk élni a szólás szabadságával
és a szabad vélemény-nyilvánítás jogával. A határon túli
magyar közösségek megoldatlan helyzete segítségnyújtást igényel a problémák megoldásának keresésében.
Nekünk mindent meg kell tennünk annak érdekében,
hogy sikerüljön valamennyi magyar egyenjogúságát
visszaállítani a Kárpát-medencében, az alárendeltségbõl
kikerülni és így a stabilitás, prosperitás felé elindulni.
Az egymásra találás megváltoztathatja megosztottságunkat a messze idegenben, a világban való szétszórattatásunkat, mert hogy a mögöttünk hagyott 10
évben mi mint közösség egyáltalán bármilyen picikét
is elõreléphettünk, egyesületünk szervezett keretek
között folytatott tevékenységének köszönhetõ, annak
a 10 évnek, amely 1997. augusztus 23-ával kezõdött,
a Norrköpingi Hemgardenben.
Az egyesület nevében ezúton köszönöm meg a sok
munkát mindazoknak, akik lehetõvé tették, hogy magyar nyelven is szervezeti élet létesülhessen tájainkon!
Így elõsegítették, hogy itt, a szórványban szervezett
keretek között, a hagyományokat és nyelvünket ápoló egyesület mûködhessen.
(Szerkesztett és rövidített változat. Szerk.)

KORMOS LÁSZLÓ
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A POZSONYI KORONÁZÁSI ÜNNEPSÉGEK – RÉGI-ÚJ TRADÍCIÓ ÚJJÁÉLESZTÉSE
A huszadik századi két nagy világháború következtében Pozsonynak kétszer is kicserélõdött
a lakossága. „Idegenek“ jöttek a városba, Csehországból, Morvaországból, Szlovákia különbözõ részeirõl, míg az „eredeti“ pozsonyiak jelentõs része politikai okokból vagy elmenekült,
vagy el lett ûzve otthonából. Pozsony-PressburgPrešporokból Bratislava lett, a szlovákok fõvárosa. 1919 után módszeresen el lettek távolítva
a Magyar Királyság és a Monarchia emlékei. Az
elmúlt rendszerben komoly kísérlet történt arra
is, hogy a történelmi városmagot is tönkretegyék. Ennek áldozatává vált a Váralján található úgynevezett zsidónegyed is a zsinagógával
együtt. Ha nincs 1968, akkor nyilván eltávolítják a Szent Márton székesegyházat is, hiszen
„útjában állt“ az akkor épülõ modern hídnak.
Annál figyelemreméltóbb, hogy minden nyilvánvaló igyekezet ellenére nem sikerült teljesen kiirtani az egykor soknyelvû város történelmi tradícióit. Nyilván, mert ami igazán értékes,
az elpusztíthatatlan és megállja az idõk sarát?
Ezen elmélkedtem, mikor 2003-ban elsõ alkalommal idézte fel egy lelkes polgári csoportosulásnak köszönhetõen a város a koronázási
ünnepségeket. Szinte hihetetlen, hogy mennyi
mindenkit sikerült megnyerni az ötletnek. Pozsony Óvárosának önkormányzatán és neves
szponzorok keresztül egészen a Szlovák Nemzeti Színház társulatáig. Az eddig megrendezett
ünnepségeken olyan mûvészek alakították a királyokat és királynékat, mint Matej Landl,
František Kovár (õ immáron ötödik alkalommal
alakította az esztergomi érseket), Anna Šišková,
Ady Hajdu vagy Zuzana Fialová (Anna Šišková,
akit, II. Miksa feleségének, Máriának az alakítására kértek fel, Jan H ebejk cseh rendezõ egyik
Oscar-díjra jelölt filmjében is szerepelt).
Az évek folyamán kiderült, hogy sok olyan
hagyományõrzõ csoport létezik mind Szlovákiában, mind az ország határain kívül, akik számára a koronázási ünnepségek felidézése remek alkalmat szolgáltat arra, hogy megcsillogtathassák tudásukat a nagyközönség elõtt. Ennek köszönhetõen szeptember elsõ hétvégéjén
igazi, középkori illetve kora-újkori vásári hangulat árasztotta el Pozsony utcáit. Lehetett kóstolgatni a régmúlt idõk csemegéibõl, megcsodálni a tûznyelõk és kardvívók bátorságát, has-

táncosnõk táncában gyönyörködni, és venni egy
nagy csomó csecsebecsét és tárgyat, ami a régiek kézmûvességét idézi. A megkoronázott uralkodó tiszteletére ökröt sütöttek, és az egyik óvárosi szökõkútból bort is lehetett kortyolgatni.
Ebben az évben azonban megszüntették ezt az
attrakciót, mert az egyik önkormányzati képviselõ úgy vélte, elsõsorban a hajléktalanok özönlenek a nemes nedût ontó szökõkúthoz... Kipróbálhattuk, mit bír ki a dobhártyánk, mikor a
derék tûzszerészek a korabeli fegyverek hû másolataiból durrogtattak az uralkodó tiszteletére, és a nap fénypontjaként tizenhatodik századi tûzijátékot eregettek a légbe.
Persze, lehet fanyalogni és kritizálni is. Kérdés, miért került eddig a belépõ a Szent Márton dómban megtartott koronázási misére kb.
45 eurónak megfelelõ összegbe. Az sem teljesen világos, miért nem lehetett ebben az évben
megrendezni a koronázási misét ezen a történelmi helyszínen. A szakértõ „kiszúrhatja“
a nem igazán történelmi hûséggel megrendezett részleteket. Szembetûnõ az is, hogy néha
nehéz elmagyarázni azt is, miért koronázták meg
Pozsonyban, a mai Szlovákia túlnyomó részt
szlovák lakosságú városában, a Habsburg dinasztiából származó magyar királyokat, és miért volt akkor a város a Királyi Magyarország
fõvárosa. Nem csoda, ha az eddigi uralkodók
a nagyközönség elõtt elfogyasztott koronázási
lakomájuk részeként még juhtúrós galuskát is
kaptak...
Nem lehet „megrendelni“ az idõjárást sem.
Például ebben az évben sajnos az ünnepségek
elsõ napját szó szerint elmosta az esõ. Ráadásul a II. Mátyás feleségét, Tiroli Annát alakító
nagy népszerûségnek örvendõ fiatal színésznõ,
Zuzana Fialová, annyira megázott a nehéz
kosztümben, hogy másnap nem tudta vállalni
a szereplést. Emelte viszont az ünnepségek fényét, hogy részt vett rajtuk Habsburg Ottó is,
aki gyerekkorában igazi koronázás szemtanúja
is lehetett – igaz, apját, IV. Károlyt – nem Pozsonyban koronázták magyar királlyá.
Pozsony-Pressburg-Prešporok-Bratislava
2003 óta rendszeresen megidézi a saját múltját,
és teszi mindezt példamutató módon. Igyekszik
megcáfolni azt az elterjedt nézetet, hogy hiába
vált Pozsony Mohácsot követõen a Magyar Ki-

Anyanyelvünkrõl
A szólások nyelvünk „virágai”. Szemléletessé,
elevenné teszik stílusunkat. Stílushatásuk abból
ered, hogy bennük az alkotó tagok jelentése háttérbe szorul, alárendelõdik az új jelentésnek (pl.:
zöld ágra vergõdik = boldogul, adja a bankot =
fölényeskedik, le is út, fel is út = menj el!, a kancsó fenekére néz, rájár a rúd, egérutat nyer).
A szólások többsége régi, így õrzi múltunk emlékeit. Sok a nép sajátos gondolkodására vezethetõ vissza: majd ha fagy, hó lesz nagy, répa terem vastag, nagy. Megõriztek jellegzetes szakkifejezéseket: lépre csal, kihúz a csávából. Vannak
kifejezetten hazai eredetû, sajátosan magyar
szemléletû és ízû szólások: csütörtököt mond,
eben gubát cserél, fabatkát sem ér. Ide tartoznak
a tulajdonnevet tartalmazó szólások is: él, mint
Marci Hevesen, õ sem jobb a Deákné vásznánál,
Hûbelebalázs módjára cselekszik. A fentiek mellett igen nagy számban használunk idegenbõl
átvett, gyakran nemzetközi jövevényszólásokat
is: bakot lõ, orránál fogva vezet, idegen tollakkal
ékeskedik, Kolombusz tojása. Ezek többnyire
teljesen beilleszkedtek a magyar frazeológiába,
gazdagították, színesítették nyelvünket.
A szólások általánosan ismertek és használatosak a köznyelvben, a regionális köznyelvben
és a különbözõ stílusrétegekben. Ebbõl következõen sajátos stílushangulat tapad hozzájuk,
amely befolyásolja használatukat is (eltörött a
mécses: kedveskedõ, unom a banánt: csoportnyelvi).
A szólások többsége zárt szerkezetû és formájú: kötélnek áll, zavarosban halászik, fején találta a szöget. Vannak azonban olyanok, melyeknek bizonyos elemei változtathatók, cserélhetõk: ablakon dobja v. szórja ki a pénzét, ebek harmincadjára jut v. kerül, nagy v. nehéz kõ esett le a
szívérõl.
Az idõk folyamán a szólások is változhatnak:
némelyek elvesztik jelentésüket, mások mellett
hasonló jelentéssel újak keletkeznek. Régi népszokás magyarázza a kitették a szûrét és kitették
a rokkáját szólást. Az utóbbi már nem él, míg az
elõbbit ma is használjuk. Egy ma már feledésbe
merült népi játék magyarázza az elveti a sulykot
szólást. Újabbkori megfelelõje a nem rúghat labdába (nincs esélye), vagy a bedobja a törölközõt

(meghátrál). Régebbi kort idéz a rendben van a
szénája, újabban a sínen van, vagy zöld utat kap.
Szólások ma is keletkeznek, bennük a mai kor
tükrözõdik: olajra lép, kár a benzinért, fut mint
szem a harisnyán, feltör, mint a gejzír, nincsenek
szinkronban. Érdekes tapasztalat, hogy a gyorsan változó nyelvi divat következtében az újonnan keletkezõ szólások egy része hamar elterjed, majd éppolyan gyorsan elavul és kikopik a
nyelvbõl.
Ügyelni kell a szólások helyes használatára.
Gyakori hiba nyelvhasználatunkban a szóláskeveredés: lándzsát tör felette (helyesen: mellette, de
pálcát tör felette), nem enged a huszonegybõl (helyesen a 48-ból, de kivágja a huszonegyet), otthagyta a foga fehérét (helyesen: otthagyta a fogát, és
kimutatta a foga fehérét), túllõ a lovon (helyesen:
túllõ a célon és átesik a ló másik oldalára).
Elõfordul régi, általánosan ismert szólásoknak
téves értelemben való használata. A hordó fenekére vertünk = mind megittuk a bort (?). A fenekére ver valaminek szólást csakis pénzre, vagyonra, értékre szokás használni. A fenekére néz a pohárnak szólás jelentése sugallhatta a fenti szóhasználatot. Gyakran keverik a szemet szúr (feltûnik valami helytelen, szokatlan dolog), és a kiszúrja a szemét (ingerel, bosszant valakit) szólást.
Hiba, ha a kötött alakú és szerkezetû szólást
önkényesen módosítják, még ha csak egy kötõszóval vagy névelõvel toldják is meg: tejbe és
vajba fürösztötték, vagy tejbe-vajba megfürösztötték. Jól ég kezében a munka: a jól felesleges. Nehéz fába vágta a fejszéjét helyesen: kemény fába…
Hibásan használjuk a szólásokat, ha nem stílusértéküknek megfelelõen élünk velük. Magamról mondhatom tréfásan, baráti körben,
hogy dögrováson vagyok, de másokra nézve
durvaság. Egy gyermekét gyászoló anyára otrombaság volna azt mondani, hogy lógatja az
orrát, vagy itatja az egereket.
Természetesen nem ítélhetjük el a tréfás szándékkal hibásan használt szólást, amelynek így
van humoros hatása: elrepült felettünk az idõ
vasfoga, vagy hátulról mellbe vágta (ravaszul,
alattomosan támad).
UNTI MÁRIA

rályság fõvárosává és koronázóvárosává, azért
megmaradt egy Bécs árnyékában megbújó provinciális városkának. Pozsony fõvárosi funkciójában a legfontosabb országos hivatalok székhelye lett, és nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy a tizenkilencedik század közepéig itt tartották az országgyûléseket! Ez azt jelentette, hogy a középkori várfalak közé szorított Pozsony szûk utcáit nem csak a koronázási
ünnepségek, hanem a diéták alkalmával rengeteg idelátogató belföldi és külhoni vendég árasztotta el. Továbbá azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy az országos hivatalok a politikai elit tagjaitól is megkövetelték, hogy rendszeresen megjelenjenek a városban, sõt, akár
ott is tartózkodjanak huzamosabb ideig.
Bizonyos szempontból merész vállalkozás
a ma túlnyomórészt szlovák lakosságú Bratislavát szembesíteni „nem szlovák“-múltjával.
Szomorú, hogy ennek az igyekezetnek éppen
ezekben a szeptemberi napokban mekkora jelentõsége van. Mikor Magyarország és Szlovákia bilaterális kapcsolataiban nem az a lényegi
kérdés, mit csináltunk és építettünk közösen,
hanem azt tárgyalják, ki kezdte a másik bántását és sértegetését, és kinek kéne ezért elsõként
elnézést kérnie.
A koronázási ünnepségek modern-kori szervezõinek igyekezetében mindenképpen az a dicséretre méltó, hogy a múltat nem egyféleképpen, egy bizonyos szemszögbõl megvilágítva
igyekeznek megidézni. Az eddigi szeptemberi
elsõ hétvégeken újra felelevenedett Pozsony
régmúlt „tarkabarka“ jellege, az utcákon keveredett a német a szlovákkal a magyarral és
a csehvel. És persze angollal, franciával meg
más nyelvekkel is a turistáknak köszönhetõen.
Egykoron a koronázási ünnepségeket 1563 és
1830 között rendezték meg Pozsonyban. Ez alatt
az idõszak alatt összesen tizenkilenc királyt és
királynét koronáztak meg a Szent Márton székesegyház ódon falai között. 2003 és 2007 között három királyt és két királynét „koronáztak
meg“, és ha minden igaz, akkor még tizenhárom évig részesei lehetünk ennek a nem mindennapi múltidézõ mulatságnak.
Akinek meg a legközelebbi tizenhárom évben nem sikerül Pozsony városába eljutni éppen a koronázási ünnepségek alatt, az három
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útvonalon haladva vehet részt egy képzeletbeli
koronázási menetben. Az elsõ a Dunától vezet
a mai Štúr téren keresztül (ezen a helyen állt
valaha a Koronázási domb) a Hviezdoslav térig, onnan egyenesen vezet az út a Fõtérig, onnan pedig a szûk utcákon haladva elérhetõ
a dóm. A második útvonal akkor volt érvényes,
ha a leendõ király a városban szállt meg. akkor a mai Lõrinc-kapu utcán (Laurinská) vezetett a menet útja. A Fõtérre érve egy rövid utcán átvágva a Halász-kapu felé vette útját, innen érkezett a Dómhoz, amelyet egykoron temetõ övezett. Persze, ha az uralkodó a Várban
szállt meg, akkor az egykori Vödric-kapu felõl
érkezett a koronázó templomba. Meg kell azonban jegyezni, hogy az egykori négy pozsonyi
kapu közül csak egy maradt meg, a Mihály-kapu.
Bármelyik útvonalon érünk úticélunkhoz,
a koronázás helyszínéhez, mindenképpen tekintsünk fel a székesegyház tetejére, ahová a tizennyolcadik század folyamán helyezték el
a Szent Korona mását. A templom kriptáiban
a koronázások számos résztvevõje alussza örök
álmát. És talán nem túlzás leszögezni, hogy Pozsony volt a „legtalálóbb“ koronázóvárosa Szent
István országának, hiszen „miniben“ hûen tükrözte az akkori ország sokféle ajkú, vallású és
származású lakosságát.
FUNDAREK ANNA

Szõllõsy Pál nyolcvanéves
Nem szabadna ezt leírnom, mert a jubiláns akár
több évtizedet is letagadhatna korából. De ha azt
a sok fontos és eredményes munkát tekintem,
amit Pali végzett, még kevesellnem is kell eddigi
létidejét és kívánnom kell, hogy: ad multos annos!
Azon kevés kiváltságos közé tartozom, akik
igen korán kerültek vele kapcsolatba és igen sok
éven át, igen közelrõl figyelhették személyiségét és munkáját. Szõllõsy Pál 1945-ben került az
akkor még Pázmány Péterrõl elnevezett budapesti egyetem jogi karára, én pedig 1946-tól
kezdve közelebbrõl figyelhettem tevékenységét
az – akkor így nevezett – Jogászsegítõben, a
joghallgatók érdekképviseleti szervében. Pali
egyre szorongatóbb nyomás alatt igyekezett védeni demokrácia és szabadelvûség eszméit, melyeknek a mai napig következetes híve és harcosa. Amikor 1948-ban az állampárt már elérkezettnek látta az idõt arra, hogy valamennyi
ifjúsági és diákszervezet az egység karámjába, a
késõbbi KISZ-be tereljen, a Váci utcai Új Városháza tanácstermében a kirakatpert csak az
hiúsította meg, hogy Szõllõsy Pál a joghallgatókat – pedig akkor már õk is koalícióban voltak –
nyilvánosan felvonultatta az egységesítés ellen.
Szõllõsy Pali az egyetem elvégzése után hiába keresett megfelelõ jogi munkát. Végül is
Veszprémbe került. Itt érte a forradalom, itteni
igen aktív munkájáról be is számolt folyóiratokban. Tevékenységét akkori ellenségei bizony
nem felejtették el, mert amikor hosszú évek
múltán, már svájci állampolgárként legálisan
hazájába látogatott, Veszprémben meglátta egy
rangos ellensége, és kieszközölte azonnali kiutasítását. Amíg azonban eljött az idõ, hogy immár
zavartalanul mehessen hazájába és bárhová,
rögös utat kellett bejárnia. 1956-os disszidálása
után elõször Ausztriában próbált megtelepedni, és ebben a kezdeti idõszakban vezetõ szerepet vitt a Bécsi Magyar Híradó beindításában.
De a sors Svájcba vezette, és Zürichet jelölte ki
hazájául. Közben elvégzett még egy -ezúttalközgazdaságtudományi egyetemet, Sankt
Galenben. Jeles viszontbiztosítási szakemberként nagy karriert futott be, de ugyanakkor tökéletesen megvalósította a magyarsághoz hû
európai eszményképét. Nem tudom felsorolni

mindazokat az intézményeket és közösségeket,
ahol Szõllõsy Pál eredményesen tevékenykedett,
sõt ahol õ volt a kezdeményezõ és alapító. Mert
a zürichi magyar és helvét gyülekezettel kezdve
Svájc közösségein keresztül európai magyar
szervezetekben is aktív volt, de a liberális világszövetségben is mûködött. De mindebben nem
érvényesülési vagy feltûnési vágy, hanem határtalan emberszeretete vezette. Személyes karitatív kezdeményezéseinek se szeri se száma. Engem például új menekültként Párizsban jóformán az utcán szedett fel és indított útnak számtalan jó tanáccsal. Tudását, kitartó szorgalmát
és eszményeihez való ragaszkodását mégis az
Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem
létrehozása és eddigi mûködése érdekében végzett munkája fémjelzi. Évek elõkészítõ munkája után 1969-ben néhányadmagával létrehozta
a Szabadegyetemet és annak vezetésében a mai
napig élenjáró szerepet visz: Alapszabályunk kidolgozásában is oroszlánrésze van és így abban
is, hogy a világot, s benne a magyar világot idõközben ért változások ellenére ez az alapszabály
lényegében változatlan maradhatott: protestáns
magyar értelmiségiek ökomenikus beállítottságú közössége, mely eszmei hidat alkotott s most
már tényleges hidat jelent Nyugat és Kelet magyar régiói között. Bár elnökeinket két évre választjuk, Szõllõsy Pált öt ciklus, azaz tíz évi elnöklés után is csak igen nehéz szívvel engedtük
el, de azóta is, tiszteletbeli elnöksége idején is
változatlan hévvel dolgozik. Nem volt elsõszámú
feladatköre, de könyvkiadásunk szegényebb lett
volna, ha õ nem „ásta volna ki” és nem vitte volna régen esedékes sikerére Bonkáló Sándor: „A
rutének” címû könyvét, és ha nem szerkesztette
volna végtelen gonddal a Szabadegyetem elsõ
harminchárom évérõl beszámoló Európa keresztútjain-t, ezt egy történelmi arcképcsarnokkal is
felérõ fényképanyaggal gazdagítva. Bizonyára
nagyon sokan kívánják velem együtt kedves Pali,
hogy még igen sok eredménnyel gazdagítsd mindnyájunk történelmét, és hogy még számos ismert
és új arc kerüljön albumodba. A Jóisten áldását
kéri Rád és magyarul megtanult szeretett családodra. Ad multissimus annos
BALLA BÁLINT
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ROSSZ SZÁZAD JÓ TANÚJA
A jó tanú Skultéty Csaba, kinek új könyve*
jelent meg Pozsonyban, a Madách – Posonium
kiadónál, s a rossz század az, amelyet, hála Istennek, hátunk mögött tudhatunk.
Skultéty arról a sebzett, göcsörtös tájról indult, amely Kassától keletre terül el, Ungvár,
Munkács, Beregszász földrajzilag meseszép vidéke, de sajnos, itt a legkézzelfoghatóbb Trianon tébolya, az elvetemült politikusok és a csacskakezû generalissimus hóhérmunkája, itt nem
tudta tompítani még a pánszláv sovinizmus sem
a kutyák koncon való marakodását, itt változott
a falujából ki sem mozdult gazdálkodó állampolgársága legalább ötször, s tartott napjainkig
a világ szégyene, Szelmenc kettészelése, itt énekelte át üzenetét, panaszát a kertjében, mezején dolgozó magyar paraszt egy másik országban élõ testvérének, rokonának.
Manapság is itt, Kárpátalján legnehezebb
magyarnak lenni.
Skultéty Csaba legújabb könyvében ennek a
sokat szenvedett vidéknek, hajdan volt Ung és
Bereg megyék lakóinak krónikása, szószólója,
képviselõje. Úgy mesél saját életérõl, hogy abból megtudjuk százezrek kínját, panaszát, szenvedését, félelmét, bánatát - idejétmúlt vádaskodás, gyûlöletkeltés, tetemrehívás nélkül.
A magyar polgárság fiaként látta meg a napvilágot Nagykaposon, a rossz század elején,
1920-ban, és tiszta erkölcsöt, az adott szó becsületét és a legnemesebb közéletiséget tanulta meg a szülõi házban, ezért a második világháború után képtelen volt elviselni a bolsevista
rémuralmat, az önkéntes számûzetést választotta, Nyugatra emigrált.
Szándékosan használja többes számban a
„vasfüggöny” szót, mert ha - gondolatban - követi az olvasó a szerzõ kálváriaútját, akkor törvényszerûen belebotlik a Nyugat-Európát Kelet-Európától, Magyarországot az elszakított
területektõl, a csatlósállamokat a nagytestvértõl, a végtelen hatalmú Szovjetuniótól elválasztó értelmetlen és embertelen határvonalakba.
Vasfüggönybõl is több jutott nekünk, magyaroknak.
A kötet fele - az elsõ oldaltól a 116. oldalig óriásinterjú, amelyben Balla Gyulának meséli
el élettörténetét, és hol higgadtan, hol nemes
lobogással, máskor megkeseredett szájízzel, de
mindig tényszerûen, elfogulatlanul számol be a
nagykaposi gyermekkorról, tanítójáról és keresztapjáról, Mécs László költõrõl, a késmárki
német gimnáziumról, Ungvárról, a budapesti
egyetemi évekrõl, a Focsani-i fogolytáborról,
Párizsról, Münchenrõl, a Szabad Európa Rádióról… Megtudjuk, miképpen üzérkedtek Európával a nagyhatalmak, miképpen szolgáltattak
ki milliós magyar tömegeket a nyers, demokráciát csak saját hasznukra értelmezõ Kisantant
államainak, mit jelentett a második világháború kirobbanása, zsidók deportálása, a felvidéki
magyarság hontalansága, megtudjuk, hogyan
zabrált a Vörös Hadsereg, nemcsak karórát,
gépeket, mûszereket, gyárakat vitt Oroszhonba, hanem munkaerõt is „malenykij robotra”.
Skultéty Csaba magánéletének sorsdöntõ eseménye ez az ember-zabrálás. Budapest ostroma után fiatal egyetemista társaival hozzákezdtek a Múzeum utcában a romok, torlaszok eltakarításához, és a szovjet katonák „Harasó!
Harasó!” felkiáltásai közepette különös büszkeséggel kezdték meg az útburkolati kockakövek lerakását.
Ez volt a bûnük. Tudtak és akartak dolgozni.
Innen vitték el õket.
A mai olvasó rémülettel, borzadállyal veszi
tudomásul, hogy nemcsak a kontinens nagyságú Szovjetunióban voltak fogolytáborok, hanem
Magyarországon, Romániában, Lengyelországban és másutt is, ezekben nem a foglyul esett
katonákat, hanem az összefogdosott civil férfilakosságot terelték össze. Elõször Gödöllõn zsúfolták be õket a premontrei gimnázium épületébe, amit hamarosan szögesdróttal vettek körül, aztán Cegléden úgy vagonírozták be õket,
mint az Auschwitzba deportált zsidókat, és szállították Focsani-ba, a nagy romániai elosztóba,
ahová befutottak a mamuthatalom szélesvágányú tehervonatai. Innen szökött meg Skultéty,
s csak vakszerencséjének köszönheti, hogy soknapi bolyongás után, orosz és román járõrök elõl
bujkálva, gyalog átszelte a Kárpátokat, s lerongyolódva, csonttá soványodva megérkezett a
kovásznai református papi lakba.
Ez a szomorú kaland élete meghatározó élménye lett. Meggyõzõdött arról, hogy a szovjet
hadvezetés és az ideológiai, politikai propaganda apparátusa pontosan az ellentétét érzi, gondolja és cselekszi annak a polgári erkölcskódexnek, amelyet a szülõi házban elsajátított: szemrebbenés nélkül hazudnak, mindent megígér-

nek, de egyetlen szavukat sem tartják meg, magas rangú katonatisztek adják álnokul becsületszavukat, hogy szabadon engedik õket, holott
már megkapták a megrendeléseket valamelyik
szovjet köztársaságtól, hány embert kell küldeniük rabszolgamunkára. Skultéty Csaba disszidálásában nagyobbat nyomott a latban ez az
erkölcsi immoralitás, mint a Vörös Hadsereg
közismert atrocitásai, erõszakos túlkapásai. Érdemes rá odafigyelni, mert az elsõk között jött
rá arra, hogy nem felszabadító, hanem a mongol hordákhoz hasonlítható gyülevész, kolonizáló csapattestek özönlötték el Európát.
A párizsi évek, majd harminchárom év a Szabad Európa Rádió szerkesztõségében (Ambrus
Márton volt az álneve) mind-mind ennek a felismerésnek a következménye.
Skultéty számára, éppen a három évtizedes
rádiózás következtében, a Hír vált meghatározó, döntõ tényezõvé. A Hír megszállottja lett a
SZER mikrofonja elõtt, abban viszont különbözik a ma divatos, szenzációt hajhászó riporterektõl, publicistáktól, hogy nem a rémhírnek
örvend, keresi, kutatja a jó Hírt, a vigaszt adót,
s még azt is átereszti européer szûrõrendszerén,
megvizsgálja hátterüket, mert tudja, hogy íze,
színe, zamata van a Hírnek, ezért szelektál hozzáadja az intellektusából buzogó forrás- és
gyógyvizeket, így juttatja el a hallgatóhoz, jelen
esetben ezzel a könyvével az olvasóhoz. Ezért
jó tanú õ.
Kutató értelemmel és figyelemmel kell olvasni
a „Vasfüggönyökön át” interjú- és riportgyûjteményt!
Az interjúkötetekben meghatározó tényezõ a
riporter kérdéskultúrája. Impozáns a névsor,
azoké, akik Skultétyt gazdag életérõl és a korról faggatják: Balla Gyula, Domonkos László,
Székely András Bertalan, Tóbiás Áron, Seres
Attila, Havasi Péter. Indokolt a nevek felsorolása, a kiadó bevehette volna a tartalomjegyzékbe, mert a mûfaj sajátossága miatt szerzõtársak.
Van írás, amelyben Skultéty kérdez (éppen a
ruszin sorsról, az álmodott autonómiáról). Néhány cikk, riport esetében nincs párbeszéd.
Vallomásos kötet, hosszú, dolgos, küzdelmes
életmû összegezõ dokumentuma. Nem memoár, nem önéletírás, hanem híranyagba ágyazott
tapasztalat-gyûjtemény, kicsapódása annak,
amit Skultéty Csaba (Ambrus Márton) a két világháború között, a második világháború és a
hidegháború éveiben megfigyelt. A kötet mottója a híres Radnóti-vers egy szakasza, melynek
elsõ sora joggal nevezhetõ a szerzõ ars poeticájának:
“Ember vigyázz, figyeld meg jól világod…”
Azt tette és teszi most is. Figyelt, reagált minden eseményre, tiltakozott, javasolt, kezdeményezett, könyvtárat alapított, közvetített, mecénáskodott (elsõsorban a kárpátaljai magyarság
érdekében), jelenléte, miután hazatért az emigrációból, számos területen érezhetõ.

* Skultéty Csaba: Vasfüggönyökön át. A Szabad Európa Rádió mikrofonjánál - elõtte és utána - Madách Posonium, Pozsony, 2006, 212 oldal

HEGEDÛS IMRE JÁNOS

Tunyogi Csapó Gábor

Vénember ébredése
Fölkelni? Mondd, miért? A néma reggel
keservesen vonszolja föl magát
a szürke égre. Morcos, béna fák
szerint is sültbolond, ki mégis felkel.
A nyak merev, s egyetlen görcs a hát.
Az ólom súlyú fénytõl fájó szemmel
az ébredõ még megmoccanni sem mer,
félvén az új nap durva ostorát.
Jaj, meddig jöttök még unott-mogorva
sorban, kelletlenül és fintorogva,
sápadt halotti maszkok: reggelek?
Miért nem hagytok – vén kutyát a vackán –
döglõdni békén? – morgolódom. Aztán
mi mást tehetnék? Csöndben fölkelek

Erdélyi mûvész kiállítása Bécsben

Az 1958-ban Marosvásárhelyt született, Sepsiszentgyörgyön élõ KOVÁCS GÉZA szobrászmûvész kisplasztikáiból rendez kiállítást a Time Galéria (Bécs I., Wollzeile
1–3) szeptember 27 és október 13 között. Kovács Gézának 1988 óta eddig 65 egyéni kiállításon ismerhették meg az érdeklõdõk alkotásait; 17 országban 216
csoportos tárlaton vett részt. Mostani bécsi, szeptember 27-én 19 órakor megnyíló bemutatójára a Bécsben
élõ Dimitru Verdianuval kerül sor.
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MI - HOL - MIKOR?
Kulturális kaleidoszkóp

A MÚZEUMOK HOSSZÚ ÉJSZAKÁJA, 18,00 és
01,00 óra közötti nyitvatartással – október 6-án.
Alsó-Ausztria
A. Barton, Les Chambres des Jacques és R.
Pederneiras, MAPA a Les Ballets Jazz de Montreal elõadásában, tánc – St. Pölten, Festspielhaus;
okt. 20.
Négy elem (J.-F. Rebel) - Négy évszak (A. Vivaldi), tánc és koncert – St. Pölten, Festspielhaus;
nov. 17.
A. Dorfman, Der Tod und das Mädchen, próza –
St. Pölten, Landestheater; okt. 27., nov. 16.
S. Beckett, Fragments, próza – St. Pölten,
Landestheater; nov. 28., 29.
The Manhattan Transfer, koncert – St. Pölten,
Festspielhaus; nov. 10.
Adagietto, R. Strauß, Vier letzte Lieder, G. Mahler,
Symphonie Nr. 5 cis-moll, koncert – St. Pölten,
Festspielhaus; nov. 12.
Mozartissimo, koncert – St. Pölten, Festspielhaus;
nov. 26.
100 éves a Tonkünstler zenekar, koncert – St.
Pölten, Festspielhaus; okt. 8.
Tûz és föld, TARTOMÁNYI KIÁLLÍTÁS – Waidhofen
an der Ybbs, Rothschildschloss, St. Peter an der
Au, Schloss; nov. 4-ig
Markus Wilfling – Tükörszoba, kiállítás – Krems,
Kunsthalle; 2008. február 17-ig
F.K. Wächter, emlékkiállítás – Krems, Karikaturmuseum; nov.11. – 2008. márc. 24.
Donald Duck, a kacsa akibõl ember lett, kiállítás – Krems, Karikaturmuseum; nov. 4-ig
Színbódulat, mûvészreggeli – Klosterneuburg,
Sammlung Essl; nov. 19.
„Hordócsúszás”, tradíció – Klosterneuburg, Stift,
Binderstadl; nov. 15–18.
Bécs
G. Puccini, Manon Lescaut, opera – Staatsoper;
okt. 6., 10., 14., 18.
V. Bellini, Norma, opera – Staatsoper; nov. 16.,
21., 27.
L. Janácek, Das schlaue Füchslein, opera – Wiener Kammeroper; okt. 2., 4., 6., 9., 11., 13., 16.,
18., 20., 23., 25., 27.
P.I.Csajkovszkij, A diótörõ, balett – Staatsoper;
okt. 2.
Tizian késõi mûvei, kiállítás – Kunsthistorisches
Museum; okt. 18.– 2008 jan. 6.
Bécs és Párizs között, kiállítás – Belvedere; okt.
3. – 2008. jan. 13.
Monet-tól Picasso-ig, kiállítás – Albertina; 2008
ápr. 6.
Bútorok minden élethelyzetben, kiállítás – Palais
Liechtenstein; okt. 29-ig
Beethoven és a pénz, kiállítás – Geldmuseum der
Österr. Nationalbank; okt. 31-ig
Bécs 1800, az Artaria kiadó mestermûvei, kiállítás – Hermesvilla; nov. 4-ig
A Thurn és Taxis hercegek luxusfogatai, kiállítás – Schloss Schönbrunn, Wagenburg; 2008. febr.
28-ig
„Men in Blech”, játékroboter és spacetoy kiállítás
– Technisches Museum, nov.18-ig
A zsidóság nõi dimenziói, kiállítás – Jüdisches
Museum; okt. 14-ig
„rechts.extrem.“, graffiti kiállítás – Wienbibliothek;
nov. 30-ig
Choco Vienna, csokoládéünnep – Palais Niederösterreich, Herrengasse; okt. 5–7.
Burgenland
Liszt Ferenc Fesztivál – Raiding, Franz-LisztZentrum; okt. 12–21.
Fél cigány és fél ferences, koncertek – Raiding,
Franz-Liszt-Zentrum; okt. 12–21.
Zarah Leander Revue – Güssing, Kulturzentrum;
okt. 5.
Rapunzel, gyermek mese, próza – Eisenstadt,
Kulturzentrum; okt. 7.
Die kleine Meerjungfrau, gyermek mese, próza –
Güssing, Kulturzentrum; nov. 17., Eisenstadt,
Kulturzentrum; nov. 18.
Post für den Tiger, gyermek mese, próza –
Oberschützen, Kulturzentrum; nov. 20.
Képek-Üveg-Ékszer, kiállítás – Oberschützen,
Kulturzentrum; nov. 20.– dec.4.
Felsõ-Ausztria
A. J. Lerner, F. Löwe, My Fair Lady, musical –
Linz, Landestheater; okt. 14.
A. Menken, Little Shop of horrors, musical – Bad
Hall, Stadttheater; okt. 13.– nov. 17.
Nemzetközi Kamarazene Napok, koncertek – St.
Marien, Kirche St. Michael; nov.4–9.
Nemzetközi Orgona Napok, orgonakoncertek –
St. Florian, Stiftsbasilika; okt. 21-ig

M. Reger, Suiten, koncert – Linz, Martinskirche;
okt. 16.
A Danubia Saxophon Quartett vendégszereplése, koncert – Schlierbach, Stift; okt.19.
A. Vivaldi, koncert gyermekek részére – Reichsberg, Stift; nov. 14.
Zongorakoncert – Gmunden, Landschloss Ort;
nov. 9.
Csokoládé, az istenek eledele, kiállítás – Linz,
Schlossmuseum; nov. 4-ig
Working_world.net., kiállítás – Steyr, Museum
Industrielle Arbeitswelt; dec. 20-ig.
Kaligráfiák, kiállítás – Pettenbach, Schrift- und
Heimatmuseum Bartlhaus; okt. 21.– 2008 ápr. 4.
Agyag-Nyomok, kiállítás – Wels, Stadtmuseum
Burg; nov. 4-ig
Évzáró ünnepség – Rainbach im Mühlkreis,
Pferdeeisenbahn-Museum; okt. 27., 28.
Karintia
Opertettgála – Bodensdorf, Kultursaal; okt. 21.
„Duna”, filharmónikus koncert – Villach, Congress
Center; okt. 30.
Õszi Koncert – St. Georgen, Gasthaus Stauber;
okt. 20.
Zenészek miséje – Irschen, Pfarrkirche; nov. 25.
250 mestermû, kiállítás – St. Paul, Benediktinerstift;
okt. 28-ig
Stranig és Neuland, kiállítás – Bleiburg, WernerBerg-Galerie; okt. 28-ig
Salzburg
Kultúrnapok, vegyes programm – Salzburg; okt.
12–28.
Dzsessz Õsz – Salzburg; okt. 25.– nov. 4.
Ewald Mataré, kiállítás – Salzburg, Dommuseum;
okt. 28-ig
Stájerország
F. Lehár, A mosoly országa, operett – Schladming,
Dachstein-Tauern-Halle; okt.6.
Kultúrõsz, fesztivál – Aich im Ennstal; okt. 21-ig
Hidak a jelenbe, koncertek – Mürzzuschlag,
Neuberg; okt.1–7.
Az álarc hatalma, kiállítás – Trautenfels, Schloss
Trautenfels, Landschaftsmuseum; okt. 31-ig
Én érzek valamit, amit te nem látsz, kiállítás –
Admont, Stift; nov. 4-ig
Arany és jáde, kiállítás – Leoben, Kunsthalle;
nov.1-jéig
Üveg, fény és design, kiállítás – Bärnbach, StölzleGlas Center; dec. 30-ig
Haribo, a világhírû gumimaci, kiállítás – Graz,
Volkskundemuseum; okt. 28-ig
Tirol
P. Mascagni, Cavalleria rusticana, R. Leoncavallo, I Pagliacci, opera – Innsbruck, Landestheater; okt. 5., 7., 14., 20., 27., nov. 8., 22., 24.
Manó, gyermekmese, musical – Innsbruck,
Messehalle; nov.4–15.
P. Gems, Piaf, színjáték zenével – Innsbruck,
Landestheater; nov. 07., 14., 16.
Gustav Mahler-koncert – Innsbruck, Landestheater; okt. 11., 12.
Klasszikus koncert, L. van Beethoven, T. Larcher
és F. Schubert mûveibõl – Innsbruck, Landestheater; nov. 15., 16.
La Venexiana, a Madrigal mûvészete, koncert –
Innsbruck, Collegium Canisianum; okt. 21.
Gioconda Belli és Grupo Sal, koncert és felolvasás – Innsbruck, Treibhaus; okt. 20.
Hercegszerep, gyermekkor a XVI-tól a XVIII-századig, kiállítás – Ibk., Schloss Ambras; okt. 31-ig
A Huttererek - elégetett viziók, kiállítás – Innsbruck, Goldenes Dachl Museum; okt. 31-ig
Korai viszonyok, kiállítás – Innsbruck, Ferdinandeum, Artbox; okt. 10. – 2008. jan. 27.
Havasi gyopár, kiállítás – Ibk., Zeughaus; okt. 7-ig
Vorarlberg
F. Kafka, Der Prozess, Walk Táncszínház projekt
– Feldkirch, Altes Hallenbad Reichenfeld; nov.8.
Bolas, tényleg lefegyverzõ, tánc – Feldkirch,
Pförtnerhaus; okt. 27.
Lux Aeterna, Illuminierend stimmig, koncert –
Feldkirch, Konservatorium, Festsaal; okt. 27.
Grigory Sokolov, mesterkoncert – Bregenz,
Großer Saal; okt. 27.
Jazzbrunch, koncert – Feldkirch, Pförtnerhaus; okt. 28.
Angelika Kauffmann, egy nagyon tehetséges
asszony, kiállítás – Bregenz, Vorarlberger Landesmuseum; nov. 5-ig
Európa ajánlat
Francisco Goya and The Disasters of War, kiállítás – Finnország, Helsinki, Sinebrychoff Art
Museum; okt. 11.– dec.30.
VÁLOGATTA H. L.
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Eleven emlékek félközelbõl: SZEMTANÚK 1956 / UNGARNAUFSTAND 1956
Szép kiállítású, fotókkal illusztrált, tényekben gazdag,
272 oldalas könyvet jelentetett meg a Németországi
Magyar Szervezetek Szövetsége (BUOD) az 1956-os forradalom és szabadságharc ötvenedik évfordulójára a
marosvásárhelyi Lyra Kiadónál. Az évfordulóra megjelent több mint száz kiadvány között különleges ez a
munka, amelyben a Németországban élõ mintegy harmincezer fõnyi 56-os menekült közül negyvenketten
vállalkoztak arra, hogy a forradalomban, a harcokban
és menekülésük, befogadásuk során megélt élményeikrõl visszaemlékezésüket megírják és közreadják.
A mû jelentõségét növeli a magyar-német kétnyelvûség.
A hiteles könyveket, alkotásokat nem a kormány
pénze szülte, ahogy a Frankfurt-központú BUOD-ét
sem, bár megjelenésüket olykor támogatta, ahogy ez
esetben itt a Nagykövetség tette. Ám hiába tekintettem
át az ötvenedik évfordulóra létesített 1956/2006 honlapot, s ott a több mint félszáz németországi programot, nyomát sem leltem e hiánypótló könyv ünnepélyes bemutatásának. Pedig abban pl. Dalos György,
Paul Lendvay, Rainer M. János könyvbemutatója
és az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem
„Fünfzig Jahre – 1956–2006” címû könyvének bemutatása is rangos helyet kapott.
Illõ hát, hogy immár szóljunk a németországi SZEMTANÚK–ról is, akik keresztmetszetét adják a magyar
forradalom résztvevõinek, s fõként az 56-os menekülteknek. Többségük akkor egyetemista (agrár, mûszaki, bölcsész, jogász, vegyész, közgazdász, orvos, teológus, kertész, képzõmûvész, zenész), jó néhány munkás, katona, közalkalmazott, gimnazista, de akadt közöttük lelkész, banktisztviselõ, vasutas, háziasszony–
feleség is, akik az ország szinte minden részébõl kerültek e könyv szerzõi közé és emigránsként szerte
Németországba. A kötet szerzõi a német társadalom
és az ottani magyar közösség ismert és megbecsült tagjai, többségük jelentõs szakmai-közéleti karriert tud
maga mögött, de – a hazai olvasókra is gondolva –
hasznos lett volna, ha a szerkesztõk a könyv végén
röviden bemutatják õket. Ennek híján e visszaemlékezések teszik ismerõsünkké nagyrészüket, ami jó
ajánlólevél. Emlékirataikat egy nagyobb és két kisebb
fejezetbe tördelték a könyv szerkesztõi: Török Miklós,
Baczur Magdolna, id. Klement Kornél.
Az Erdélybõl és Jugoszláviából származó három pap
ill. lelkész emlékezése külön, három kis fejezetrészben
(Szülõföldön kisebbségben – Fegyverünk az ima –
Vörös inkvizíció) szerepel, hiszen õk másként, közvetve, lelki együttérzõként élték át – illetve az erdélyi
Dani Péter a román megtorlás egyik áldozataként
szenvedte meg –, az anyaországiak forradalmát. Számos társával együtt azért ítélték el, azért csukták le és
hurcolták õket éveken át Románia embertelen börtöneibe, a Duna-deltába, mert szolidaritást vállaltak a
magyar forradalommal. A hazai megtorlásokról csak
az utószóban id. Klement Kornéltól találunk a
szécsényi járásra vonatkozó konkrétumokat, de a menekültek egy része sejteti, hogy õ a halálos ítélet helyett választotta a számûzetést.
Aki ismeri a kétmillió fõnyi nyugati magyar diaszpórát, az tudja, hogy a kétszázezer 1956-os politikai
emigráns, vagy menekült befogadásában és új otthonra találásában Németország – 1959 június végi kikerekített adatok szerint – (14.500 fõ), Ausztria (12.000),
Nagy Britannia (20.700), Franciaország (10.200), Svájc
(12.000), Svédország (6.000), Hollandia (3.600), Belgium (1.200), Olaszország (3.850) jeleskedett. A tengeren túl az USA (38.000), Kanada (25.500) és Ausztrália (10.200) járt ebben élen. Lakossága számához
képest Kanada, Svájc, Ausztria és Svédország fogadta
1956-57-ben a legtöbb menekültet, de Európában
nagyrészük Németországba, többségük Bajorföldre
került, ahol akkor már nagy számú 45-ös magyar emigráns élt. München adott otthont a magyar politikai és
kulturális kapcsolatok olyan létfontosságú intézményeinek, mûhelyeinek, mint a Szabad Európa Rádió,
az Új Látóhatár c. folyóirat és a Tollas Tibor szerkesztette Nemzetõr c. havilap. Itt hozták létre a Magyar
Intézetet és több nyugat-európai magyar egyházi és
civil szervezeti központ is mûködött a – forradalom
örökségének ápolásában meghatározó szerepet játszó
– bajor fõvárosban.
1966-ban a magyar forradalom tízéves évfordulója
alkalmából itt jelent meg a Tanulmányok a magyar
forradalomról címû gyûjtemény – az 56-os történelem hiteles ábrázolásának elsõ impozáns kiadványa –
Borbándi Gyula és Molnár József szerkesztésében. A
kötet tizennyolc tanulmánya, közte Kovács Imre,
Gosztonyi Péter, Borbándi Gyula, Szabó Zoltán, Cs.
Szabó László, Borsody István, Juhász Vilmos írása
eligazítást adott a hazugságokkal átszõtt hazai tudományos közéletben tájékozódó fiatal értelmiségi nemzedék, nemzedékem számára is. Ez a tanulmánykötet
mindmáig az egyik legátfogóbb, mérvadó munka 1956
eseményeirõl és törekvéseirõl, amely azonban csak
elvétve kerülhetett kezünkbe, akárcsak az Új Látóhatár, vagy a Nemzetõr 56-os számai. Késõbb sok más
könyv, korabeli dokumentumgyûjtemény, vers, fotó,
film, képzõmûvészeti alkotás, zenemû stb. követte ezt
külhonban, majd idehaza is, ahol gyakran büntetés járt

az emlékezésért. Az 56-os verseiért szilenciumra ítélt
társunk Nagy Gáspár, 1989-ben Amerikában, a Reménység Tavánál mondta ma is érvényes szavait: „Barátaim, nekünk otthon különösen szükségünk van
a pontos és kérlelhetetlen emlékezetre!”
A Szemtanúk c. könyvet ezzel az igénnyel állították
össze, mivel az egymásra sorjázó, különbözõ mélységû, színvonalú, jobban, vagy kevésbé jól dokumentált
vallomások mozaikjaiból kirajzolódik az a kollektív
emlékezet, az a hiteles kép a magyar októberrõl, amit
Magyarországon negyven év alatt minden eszközzel
igyekeztek eltorzítani és kipusztítani. Tehát minden a
magyar forradalom valódi történéseit, viszonyait bemutató mû segíthet az „eltorzult magyar alkat” helyreigazításában. Fõként akkor, ha eljut az olvasóhoz,
hiszen a németországi 56-os Szemtanúk sorsában
magára ismerhetne a forradalmi eseményeket átélt,
ám Magyarországon évtizedeken át történelmi amnéziába kényszerített emberek zöme is.
Az ünnepi, meg a hétköznapi hõsiességeket, emberséget és az esendõségeket is hordozó események leírásából, a történésekbõl, vallomásokból ugyanis átsugárzik annak a felemelõ tizenkét napnak a varázsa,
amelyet itthon megtagadtak, s ami az idegen zsarnokság ellen fölkelt népet ismét magyar nemzetté érlelte.
Elmondható, hogy „az 1956-os forradalom tette elviselhetõvé nemzetünk számára az oly megalázó, szégyenteljes huszadik századot.” Ezért igazi nemzeti
ünnep, amely – az 1848-as forradalom és szabadságharc során megalapozott – magyar identitást,
önazonosságot erõsíti, tovább építi.
A könyv elsõ fejezete A vörös csillag árnyékában cím
alatt közli az emlékezések azon részeit, amelyben hõseink a forradalom elõtti helyzetükrõl, munkájukról,
megpróbáltatásaikról szólnak. Akár a Rákosi-rendszer
elleni kollektív vádiratként is olvashatjuk e félszáz oldalt, amelybõl engem Eötvös Péter, Koltai Lénárd, Németh János, Dr. Makovi József szenvedéstörténete és
Máté Imre emlékezõ esszéje ragadott meg leginkább.
A Ruszkik haza! címû, a forradalmi napokról szóló
fejezet alkotja a könyv gerincét, amit a 120 oldalnyi
terjedelem is tanúsít. A visszaemlékezõk érzékelhetõen szeretnék megosztani azt a csodát, amit a forradalmi napokban átéltek, s ez a szándék szövegeiken is
átüt. Emelkedettebb a stílus, gyakoribbak a versidézetek, sõt Foky-Gruber Gyula az általa szerzett Az 1956os magyar szabadságharc dala kottáját és szövegét
is közli. Az eseményeket felidézõ nagyszerû írásokból
a forradalomnak számomra igen sok eddig ismeretlen
részlete és vonása rajzolódik ki. Tükrözõdik az is, hogy
ahány ember átélte, szinte annyi 56 létezik. Áma negyvenkét sorsvallomásból kitûnik, hogy a magyar népfelség ethosza e forradalom, hisz minden emlékezõ
EGY abban, hogy függetlenséget, szabadságot, demokráciát és állami önállóságot akartunk. És a kommunista diktatúrából, s annak valamennyi válfajából mindenkinek elege volt!
Irány a nagyvilág címet viseli a számûzetés, menekülés és az új otthonra találás keserveit és örömeit tárgyaló harmadik, 65 oldalas fejezet, amely a legtöbb új
információt nyújtja azok számára, akik éltek emigrációban. Úgy vélem e fejezetrészben találja majd a
befogadó német társadalom is a legfontosabb reflexiókat önmagáról, segítõkész szolidaritásáról,
együttérzésérõl. (Ezért is fontos, hogy a könyv németül is megjelent!) A levert forradalom gyásza, az otthoniak iránti aggodalom, a soha nem próbált idegen
társadalmi, kulturális és nyelvi környezet, bizony mérhetetlen lelki terhet jelenthetett a menekülõk zömének, akik keresték a kiutat, várták a segítséget, hogy
megalázó helyzetükbõl, a menekülttáborokból kiszabaduljanak, perspektívát találjanak. Sajnos ez egyesekbõl a legrosszabb vonásokat hozta felszínre, amelyrõl
egyik szerzõ így szól: „Jó volt a sok nagyhangú honfitárstól megválnunk. A menekülõ magyarok tömege
barbár csürhe benyomását keltette.”
Az osztrák és a német népre kivételes súllyal nehezedett a segítségnyújtás gondja, hiszen a menekültáradat rajtuk keresztül juthatott ki a „szabad
világba”. Köszönet és elismerés jár a magyar ügyben tanúsított szolgálatukért, mind a hatóságoknak,
mind azoknak az egyházi és civil szervezeteknek,
személyeknek, akik feladatot, felelõsséget vállaltak
ebben. A Szemtanúk írásaiban õk emberközelbe kerülnek; megismerkedhetünk papokkal, öreg-cserkészekkel és emigránsokkal, a számûzött magyarországi svábok együtt érzõ támogatásával, az arisztokratákkal –
akik saját köreikben azon versengtek, hogy melyikük
hány menekült magyar fiatalt patronál, taníttat tovább
–, aztán a sokak által emlegetett Pidingi menekülttábor és a munkaadó német üzemek emberséges személyzetével stb. E fejezetrészben vallanak szerzõink
beilleszkedésük és otthonteremtésük nehézségeirõl,
a szülõföld, a hozzátartozók, a mostoha haza iránti
vonzalmukról, a honvágy gyötrelmeirõl, kettõs kötõdésükrõl. Néhányan közülük életútjukról, jelenlegi
helyzetükrõl is írnak.
A könyvet kétszer olvastam át, mert bizonyos esetekben jobban érdekelt, hogy az emlékezõ sorsa miként alakult, mint az események idõrendje. Egybeolvastam hát a tördelt részeket. Izgalmas volt számom-

ra a két egykori Eötvös kollégista, Máté Imre illetve
Harsay György kitûnõ írása, hisz – egy évtizeddel utánuk – magam is a Ménesi úti kollégium lakója voltam,
s ott hallottam róluk. Aztán nagy érdeklõdéssel olvastam egybe dr. Adriányi Gábor sok új tényt közlõ vallomását a Központi Szemináriumról; a szûkebb hazámról,
Baranyáról szóló Lux Antalét, a házaspárokét, de új tényekkel gazdagítottak sorsukról olyan régi ismerõseim,
mint dr. Prágay Dezsõ, Kucsera János, dr. Csíkváry
István és Klement Kornél. A többiek történetei, emlékei is új fényt kaptak, amikor egybeolvastam õket.
Bizonytalan vagyok, hogy ez, vagy az a szerkesztési
elv lett volna-e jobb, ezért azt ajánlom az olvasónak,
hogy próbálja mindkét módszer szerint elolvasni a
Németországban élõ, cselekvõ SZEMTANÚK 1956-ról
szóló visszaemlékezéseit. E könyvért köszönet jár
minden érdekeltnek: a szerzõknek, a szerkesztõknek, a BUOD-nak, a támogatóknak és a kiadónak
egyaránt!
BAKOS ISTVÁN

Böröndi Lajos

Isten a kertben álldogál
Isten a kertben álldogál,
fehér ruhája hó a zöldben.
Átragyog arca a lombkoronán,
érintését mindenben érzem.
Lassan tanulom észrevenni
kõben, elejtett zsebkendõben,
hogy minden parányi teremtményében
ott van, mint vízcseppben a tenger.
Ha mozdulok, bennem mozdul?
Ha lélegzem, akkor levegõ lesz?
Ha arcomat szél simogatja,
õ simogat, õ becézget?
Anyám és apám is benne él még?
Részei vagyunk az egésznek?

Anton von Wilderode

Kenyérnél szentebb õsz
A rózsák még a karókhoz csapódtak,
madársereg röppent föl suhogva
este az égre, s nagy-sokáig állt
az ellenszélben, aztán megfordulva
elhúzott s messze szállt.- Itt õsz van,
s a háztetõkrõl mintha elindulna
a tél is, hogy a langyos, lágy világot
esõbe mossa és ködbe burkolja.
Egy dalon dolgozgattam idebenn,
a nyár zenéjét tartogattam, óvtam,
de hogy a szavakat sorokba rendezem,
nem izzanak többé, a lángjuk ellobban.
Most egy forróbb élet kihûlt parazsánál
-álom, majd veszteség: ugyanúgy, mint hajdantétován ölbe hull s feladja a kéz,
s a születõ dalt elbocsátja ajkam.
Marad az õsz s a biztos tudás
a szál meglazul, a tûzhely kihûl.
Egy madár a seregbõl lemaradt,
s most rémülten az ablaknak repül.
Lezuhan, s én zavartan simítom
puha tollát, ahogy a kezembe veszem,
s az elszállt nyárnak minden madarát
suttogva gyengéden megnevezem.
Minden dal véget ér. De az õsz susog,
ismét susog az õsz, elandalít.
Egy album nehéz lapjait forgatom
ámulva, tétován - elszomorít.
Egy apró arc, a szemek figyelnek,
az ajkak mosolyra nyílnak:
nem menekülök többé elõle,
ha süvít az éj, elûzvén álmomat.
A falura hó hull: lágyan belesimul
a fehérségbe, halál ül az álmán.
Könny szökik szemembe: fogadd el könnyeim,
kenyérnél szentebb õsz. Fogadd el mély hálám.
Megjelent flamand, német és magyar nyelven a neves flamand papköltõ, A NTON VAN
WILDERODE (1918–1988) válogatott verseinek
gyûjteménye. A finom grafikákkal illusztrált
kötet megrendelhetõ a Bécsi Napló címén vagy
egyenesen a kiadótól (E-mail: iroszak@tonline.hu). Kedvezményes ára a Bécsi Napló
olvasói számára: 5 Euro. (A szállítási költségeket egyedileg felszámítjuk.)

A nevek labirintusa, 2001

Buda Ferenc

Rend
Hazánk zúzott szivén a vér
hülõ patakban omlik, alvad.
Rõtcsillagos, komor, kövér
tankok teremtenek nyugalmat.
Törik a csend, szilánkja pattan,
füstölve száll a pillanatban.
Húsunk emésztõ gyilkos hordák
minden erõnket megrabolták.
Kezünkben fegyver, s jóremény
csak halottaink hült szemén.
Minket meggyaláztak, megöltek,
hernyótalpak halomra törtek,
töltött ágyúcsövekkel vártak,
tízszeres vasgyûrûbe zártak,
bombáztak, lõttek, aprítottak,
fegyvert letenni szólítottak
hazug szavakkal, fenyegetve,
hivatkozván békére, rendre,
de nékünk

nem kell semmi rend,
ha tûz s terror teremti meg,
minékünk nem kell jóbarátság,
ha ágyúszóval magyarázzák,
minket nem gyõz meg érv, sem eszme
bombázva és szuronyt szegezve!
A véres, megfeszített Béke
lenéz a fegyverek csövére.
Hazánk zúzott szivén a vér
görcsös, sajgó csomókba alvad.
Rõtcsillagos, komor, kövér
tankok teremtenek nyugalmat.

JELEN SZÁMUNK KÉPEI

A bécsi Képzõmûvészeti Akadémián végzett
TÓBIÁS KATALINt újra és újra fel kellene fedezni,
pontosabban gondoskodni kellene folyamatos
jelenlétérõl. Megjelenésében van valami határozottságot, elhivatottságot tükrözõ vonás, ami
viszont abból fakad, hogy rendkívül gazdag lelki életet él, s ami nála felszínre kerül, pokolbéli
tájakig merészkedett töprengés, gondolkodás.
Mûvészete ennek a belsõ világnak fegyelmezett kivetítése, mindazonáltal ismételt újrakezdés, kísérletezés, külsõ élmények vászonra vitele. Kiemelhetõ fejlõdésében egyiptomi utazása, aminek nyomait 1990-ben kiállításon mutatta be. Bár megélhetését mûvészeti oktatóként
biztosította, a mûvészet közvetítése gyermekeknek nagyban hozzájárult ahhoz, hogy megtanuljon az „oktalanok“ nyelvén, azaz megértesse a
képzetlenekkel is a mûvészet világát. Ezért nonfiguratív alkotásait is úgy lehet szemlélni, mintha értenénk mélyebb értelmüket. Így a fogalom
eredeti értelmében visszaadja a képzõmûvészetnek hagyományos (eredeti) rendeltetétését:
megtanítaní az elvont világok látására, felfedezésére. Az említett nagyméretû „sivatagi képei“
mellett 21 alkotása vallástörténeti tárgyakat
ölel fel, ennek folytatásaként 22 képe az Apokalipszist eleveníti fel, másik 21 pedig Salamon
Énekek énekérõl szól.
Legújabb felfedezõ útja a gyökerekhez vezet:
felkutatni és megtalálni az elõdöket, õsöket.
Eszközül a rovásírást használja fel; mintegy
jelképrendszert alkotva regél.
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Amerikai tudós könyve Horthy Miklósról
Thomas SAKMYSTER: Miklós HORTHY, Ungarn
1918 – 1944, Edition Steinbauer, Wien 2006, 455 old.
Mikor megkaptam a Collegium Hungaricum meghívását Thomas Sakmyster Horthy könyvének a bemutatására, úgy gondoltam, végre alapos monográfia jelent meg Horthyról, aki a XX. század elsõ felében Magyarországnak egyik meghatározó személyisége volt.
A szerzõ neves történész, US-polgár, Magyarország kortörténetével foglalkozik. Föltételeztem az idegen kutató objektivitását, hiszen úgy gondoltam a szerzõnek
Magyarországon valószínûleg nincsenek se jobb, se
baloldali kötõdései.
A könyv bemutatását Prof. P. Lendvai moderálta,
hangsúlyozva: A szerzõvel semmilyen összeköttetése
nincs és a kiadónak sincs lekötelezve, így teljesen függetlenül dícsérheti és ajánlhatja a mûvet mint alapos
tanulmányt mind Horthyról, mind pedig Magyarország
két világháború közti alakulásáról. Ezt annál is inkább
teheti, mert a könyv tudományos szerkezete kitûnõ
(lábjegyzetekkel a kötet végén, forrás és irodalomjegyzékkel, név- és tárgymutatóval), és a fordítás is jól sikerült angolból németre.
A bemutatót követõ vitán, melynek a könyvrõl, nem
pedig Horthy személyiségérõl, Magyarország politikájáról etc. kellett volna szólni, nem ismervén a 455 oldalas mûvet, nem vettem részt, de kíváncsian vettem
meg Th. Sakmyster munkáját.
A szerzõ megállapítja, hogy ezeddig nincsen kimerítõ tudományos tanulmány Horthy Miklósról
(10. old.). A könyv tudományos szerkezete valóban jó,
a 390 oldal szöveg mellett a kötet végén 1182 lábjegyzetet, többnyelvû helynévjegyzéket és hatoldalas névés tárgymutatót találunk. Különösen említést érdemel
azonban a 280 munkát felölelõ forrásjegyzék, mely 11
„nem publikált primér forrásból“, 30 „már kiadott okmánygyûjteménybõl - hivatalos iratokból“, ezen kívül
pedig emlékiratokból, naplókból továbbvezetõ irodalomból áll.
A magyar nevek hibás írása nem lényeges, csak zavaró. Természetesen nyomda- és lektorálási hiba is
található, pl. a 16. oldalon: Horthy „1918-19 között
Konstantinápolyban szolgált“ - nyilván 1908-09 között; vagy a Névjegyzékben: „Horthy/ lehetséges háborús bûnök“ nem 272., hanem 372. oldal.
Sajnos a biztató és hitelesnek tûnõ fölépítés tanulmányozása után már az elõszóban, majd az elsõ feje-

zetnél csalódtam. Sakmyster szerint a primér források
hiánya („Mangel an authentischen historischen
Aufzeichnungen“) a kutatásnak legnagyobb akadálya,
ezért inkább a már kiadott okmánygyûjteményekre,
hivatalos iratokra, különösen az emlékiratokra, naplókra hivatkozik. Az utóbbiak elkerülhetetlen hibája a
szubjektivitás és így veszélyes is, ha a szerzõ nem reflektál, nem kísérli meg kihámozni azt, ami bizonyított,
ami lehetséges, ami valószínû. Természetesen a legitimisták is, a baloldaliak is, mindegyik a maga módján,
torzította a képet. A szélsõjobboldalnak pedig, már az
önigazolás végett is, szüksége volt Horthyt mint a velük rokonszenvezõt föltüntetni.
Sakmyster ezt, úgy látszik, nem veszi figyelembe, és
így méltán csodálkozik az „angolbarát“ gentleman
Horthy egy-egy állítólagos szélsõséges megnyilvánulásán. Az angol-amerikai források néha merõben ellentétes képet festenek Horthy személyiségérõl.
Sakmyster ezt a különbséget egyáltalán nem reflektálja. Miért nem?! Az emlékiratok-naplók szükségszerû szubjektivitásán kívül még két fontos körülményt
nem tükröz Sakmyster. Nem csak hogy az általa gyakran idézett munkák nagyrésze az 1945–1990 idõszakban (többnyire 1945–75 között) jelent meg Magyarországon, hanem azt is, hogy ezek nem teljes kiadások,
hanem alapjában véve csak szemelvények. Horthy szerepe és Magyarország 1918-44 közti politikája vitatott.
Ilyen esetben a szerzõnek föltétlenül minden föllelhetõ eredeti szöveget eredeti formájukban kellett volna
tanulmányoznia. Érdekes, hogy a bécsi katonai levéltár (Kriegsarchiv Wien) nem szerepel a primér források között, pedig ez az intézet a monarchia katonai
kérdéseinek kutatásához nélkülözhetetlen. Igaz ugyan,
hogy a Horthyra vonatkozó iratokat 1920-ban átadták
a magyar államnak (és ott állítólag elvesztek – elvesztek-e valóban?), de Bécsben maradtak kivonatok. Véleményem szerint komoly történeti munkához
ugyanannyira méltatlan a fehér lovon lovagló tenger
s hajó nélküli tengernagyon „lovagolni“, mint amennyire ez a tény a mai ember számára különös és
talán érthetetlen. Ez a stílus inkább a kabaréra emlékeztet.
Mint ideggyógyász tudom, hogy az iskolai eredmények inkább a szorgalomra, a törtetésre való hajlamra, az „ambicióra“, mint az „intelligenciára“ jellemzõek. Horthy kétségtelenül jó nyelvérzékû, de gyönge

tanuló volt. Ebbõl arra következtetni, hogy „intellektuális képességei a legjobb esetben is csak átlagosak“
voltak (8.old), ismerve az élettörténetét, merész konklúzió. Bizonyított azonban, hogy az eredeti hivatásában, mint tengerész, nyilvánvalóan tehetséges és sikeres volt.
Egy – történelmi szempontból, úgy látszik – „fontos“ kérdés tisztázásra vár: Horthy egész testét valóban mûvészi tetováció borította-e vagy sem. A szerzõ
ezt állítja (16.old.), de a mû nagy tudományos szerkezete sehol nem mutatja, hogy honnan veszi az értesülést, a bizonyítékot. Talán segít a skolasztikus szillogizmus pl. így: Minden tengerész tetovált, Horthy tengerész volt, következésképpen tetovált volt õ is, de
hogy mûvészien-e?
Hasonló merész állítása Sakmysternek: Mivel Horthy James Joycetól tanult Pólában angolul, az író állítólag magyar eredetû trágárságait Horthytól vette
volna.Habár a szerzõ ebben nem biztos, de a tényt föltételezhetõnek tartja (16.old., 1/3 lábjegyzet).
Részrehajlást sejtve, elkedvetlenedve tettem le a
könyvet, deazutánkíváncsiságból mégis végigolvastam.
Mennyire részrehajló Sakmyster, kitûnik abból,
hogy a „vörösterror“-t a könyv szövegében egyszer
(20.old.), a név és tárgymutatóban egyszer sem említi
(nota bene Szamuely T. elõ se fordul), ezzel szemben
a „fehér terror“-t a szövegben gyakran(14-szer), a név
és tárgymutatóban pedig tízszer említi.
Horthynak hiányzott a „józan esze“ („Hausverstand“), pár sorral alább mégis õ az egyike a „leglenyûgözõbb“ („faszinierendster“) államférfiaknak a
XX.században (11.old.). A szerzõ a továbbiakban sem
tartózkodik az egymásnak ellentmondó, nem bizonyított, vagy egyenesen téves állításoktól, ilyen például a
földmûvesek sorsa, utalással Dózsa Györgyre - a fehér
tisztek bosszúra vágyva hagyták el 1919-ben Szegedet
(37.old.). Valójában a parasztság Kun Béla társának,
Szamuelynek, volt a véres áldozata (anyám látta a kalocsai fõutcán a tucatjával fölakasztott embereket…).
Ami Sakmysternek „naivitás“ és „archaikus becsületkódex“, az az amerikai Bandholtz Harry generálisnak „kivételesen egyenes, feddhetetlen tiszt és gentleman“ (8. és 43.old.) - és így tovább az egész könyvben: „sapienti sat!“
Sakmyster ismerteti Magyarország bel- és külpolitikáját, útvesztõit 1944 végéig. Aki legalább részben át-

MAGYAROK SZOVJET RABSÁGBAN
Nehézsorsúak. Gulag-túlélõk vallomásai,
Új Horizont, Veszprém, 2006, 256 oldal
Ez a könyv elsõsorban Sára Sándornak és munkatársainak az érdeme – õk készítettek néhány évvel ezelõtt dokumentumfilm-sorozatot a szovjet
GULÁG-ot, más szóval a kényszermunkatáborokat
megjárt magyarokról. Az ezekkel készített interjú
szövegét elõször a veszprémi Új Horizont címû (azóta sajnos megszûnt) folyóirat közölte, majd most
az azonos nevû kiadó kiadta. Több bevezetõ, tizennégy tanúságtétel és két összegezõ tanulmány együtt
alkotja a rendkívül érdekes Nehézsorsúak anyagát.
Az ”érdekes” jelzõ igazából nem ad fogalmat olvasmányunk jellegérõl. A szövegek nagyrésze megrendítõ, döbbenetes, de valahol mégis reménységet
keltõ: akik elmondják, nem éreznek gyûlöletet a rabtartókkal szemben, többen kiemelik azoknak a segítségét (többnyire orvosokról van szó), akiknek a
túlélést, vagy sorsuk jobbra fordulását köszönhetik.
Igaz, ez a könyv csak válogatás annak a több százezer magyarnak az emlékeibõl, akiket 1944-45-ben
magyar területrõl a Szovjetunióba hurcoltak, vagy
hadifogolyként, vagy erõszakkal „toborzott” kényszermunkásként. Egy olyan diktatúra áldozatairól
van szó, amelyet Szakály Sándor történész „sztálini
kommunizmusként” jellemez. Ez a rendszer bizonyos mértékig túlélte még Sztálin halálát is, bár a
hruscsovi idõkben már a legtöbb hadifoglyot és
kényszermunkást hazaengedték. Egy-egy ember
önzetlen segítsége mellett a sztálini korszak végének és hosszú ideig tartó, nehézkes felszámolásának
köszönhetõ, hogy a Nehézsorsúak legtöbb szereplõje életben maradt és évtizedekkel késõbb el tudta
mondani megpróbáltatásainak a történetét.
A történetek eléggé különbözõek, bár van bennük
közös motívum: mivel mindenkit elítéltek, s ez a
szovjet törvénykönyv alapján történt, azonos a
szenvtelen közömbösség, amivel a katonai bíróság
az ítéleteket osztogatta. Az esetek többségében ez bizonyítatlan, vagy eleve koholt vádak alapján, nyugati szemmel nézve teljesen önkényes ítélkezésnek
mondható. Lehetett valaki behívott levente, aki soha
fegyverét el nem sütötte, pannonhalmi paptanár,
vagy kommunista érzelmû magyar, aki átszökött a
Szovjetunióba – szinte egyformán kaptak 10–20 év
börtönt, vagy munkatábort. A sztálini rendszer egyik
fõ ismérve az volt, hogy bárkit, bármiért el lehetett
ítélni. (Ebbõl a szempontból a nácik következetesebbek voltak: õk a hitleri ideológia alapján igyekeztek
kiirtani maguknál alsóbbrendûnek vélt fajokat, vagy

népcsoportokat). A fentiekbõl az következett, hogy
bár a sztálini Szovjetunióban soha senki nem lehetett biztonságban – a skála az „osztályidegenektõl”
a régi bolsevik forradalmárokig terjedt- ugyanakkor
érvényesült egyfajta bizonytalansági tényezõ: elõre
nem lehetett tudni, kinek mennyi esélye van a túléléshez.
A Nehézsorsúak szereplõi közt vannak ismertebb
nevek – a Szolzsenyicinnel barátkozó Rózsás Jánosé, akit már 1953-ban hazaengedtek, s akinek emlékiratait már 1986-ban kiadták Münchenben, vagy
Bondor Vilmosé, aki részt vett a magyar antifasiszta
ellenállási mozgalomban, de ennek ellenére letartóztatták és a demokratikus magyar kormány erõfeszítései ellenére deportálták - a Volga folyó mellett
dolgozott fakitermelésen, majd hazatérése után,
1956-ban jobbnak látta elhagyni az országot. Számomra Bondor vallomása az egyik legérdekfeszítõbb szöveg, ugyanis belõle kitûnik, hogy az ellenálló, ú.n. Mikó-csoportot az NKVD azért hurcolta el, illetve Mikó Zoltánt azért végezték ki, mert kapcsolatban volt Wallenberggel és túl sokat tudott a szovjet titkosszolgálat lengyelek ellen elkövetett bûneirõl! (Itt ki kell igazítanom a különben nagyon pontos szerkesztõi jegyzeteket, amennyiben a könyv 101
oldalán a katynyi tömegsírok 1943-as feltárásáról
van szó- itt „csak” 4400 lengyel katonatiszt sírjára
bukkantak ,bár valóban húszezer tiszt tûnt el és lett
a szovjet kivégzõosztagok áldozata, de a másik két
tömegsírt a németek nem találták meg, ezekrõl csak
„tudunk”, mert a kivégzéseket a lengyel emigránsok
valószínûsítették és az orosz hatóságok 1991 után
beismerték. Errõl egyébként a kötet 182 oldalán
pontosabb, helyszínre lebontott információt olvashatunk- ezt nem vették volna észre a szerkesztõk)?
Egy másik emlékezetes szöveg írójáról én korábban nem hallottam, de érdemes a nevét megjegyeznünk: Oloffson Placid atya, pannonhalmi szerzetesrõl beszélek. Ezt a derék szerzetest Pannonhalmáról vitték el kommunista-ellenes választási beszédei
miatt és a szovjet fogságból csak tíz év múlva került
vissza. Története lehetne nyomasztó is, de Placid
atya elmondásában tele van szívderítõ mozzanatokkal. Az atya a Markó utcai fogházban, ahol a politikai elitéltekre orosz õrök vigyáztak rájött, hogy takarítás közben énekelhet, s ezt a lehetõséget felhasználta arra, hogy magyar népdalban gyóntasson és
feloldozzon halálraítélteket! A szovjet börtönben is
feltalálta magát: itt egy ortodox zsidó embertõl kapott macesszel és egy olasz papnak csomagjában

küldött szõlõszemekkel misézett. Végül a munkatáborban is kivételezett helyzetbe került, mert azt füllentette, hogy foglalkozása „festõmûvész” és ezután
sorban meg kellett festenie a tábor tisztjeit, meg feleségeiket. Hazakerülése után Placid atya több helyen dolgozott, s a hetvenes években már prédikálhatott is a budai Szent Imre templomban. Nem hiába mondta neki egy orosz katona fogolyszáma alapján, hogy „szerencsés ember”.
Sok emlékezõ ir arról, hogy a Gulágon milyen
fontos szerepe volt a közbûntényeseknek, ezek a
blatnoj, vagy vor nevû nehézfiúk mennyire összetartottak, s a saját szakállukra büntettek, illetve jutalmaztak más foglyokat. Hódi Rezsõ szövegében
leirja egy rablógyilkos-spicli táborbeli kivégzésétha egy krimiben olvasnánk ilyet, nem hinnénk el.
De hajmeresztõ történeteket olvashatunk ebben a
kötetben a székely Kilyén Károlytól is, aki hadifogolyként került a szörnyû kelet-szibériai Kolimára,
ahol két és fél hónap alatt a 450 rabból tizenheten
maradtak életben. A Kolima-körzetben minusz 2030 fokos hideg jó idõnek számított, mert a higanyszál néha mínusz 60–70 fokra süllyedt - elképzelhetetlen hideg egy normális halandó számára! Az,
hogy Kilyén végül is túlélte Kolimát és hazakerült
szülõfalujába, az én olvasatomban kimeríti a „csoda” fogalmát.
A Nehézsorsúak-hoz a többi közt Für Lajos irt bevezetõt, s bár számos gondolatával egyetérthetünk,
egy megjegyzése kiegészítésre szorul. Nem igaz,
hogy mindeddig „mi magyarok hallgattunk a lágerek szörnyûségeirõl”. Gábor Áron ú.n. szibériai trilógiáját már évtizedekkel ezelõtt kiadták Münchenben, s bár az a legtöbb hazai olvasóhoz nem jutott el
a rendszerváltás elõtt, volt egy másik iró, akit kritikusai „a magyar Szolzsenyicin”-ként emlegettek.
Lengyel József, a veterán kommunista, aki csak az
ötvenes években térhetett haza Magyarországra,
számos megrendítõ novellában és egy kisregényben
írta meg a szovjet börtönök és a sztálini Gulág poklát. Más kérdés, hogy keserû tapasztalataiból nem
kívánt tüstént aktuálpolitikai tõkét kovácsolni. Mert
bár a Nehézsorsúak emberei borzalmas megpróbáltatásokon mentek át, fogságuk tanulságokkal járt és
nem árt emlékezni a Norilszkból szabadult Irányi
Béla véleményére, amit a jelenlegi kemény kötésû
kötet hátlapján is olvashatunk: ”egy olyan életiskola… praktikumában volt részem, amit a világ egyetlen egyetemén se kaphattam volna meg”.
GÖMÖRI GYÖRGY

élte ezt az idõt, vagy aki komolyan foglalkozott vele,
tudja, hogy csak rossz és még rosszabb megoldások
között lehetett választani.
Horthy, ha minden másban hibázott volna is, egyben
nem - Sakmyster sem vonja kétségbe - az õ embersége
mentette meg a budapesti zsidó polgárságot (néhány
százezer embert) a deportálástól, a biztos haláltól.
Így talán nem is annyira a sors iróniája, mint azt
Sakmyster véli, ha Horthy fõként két, a barbarizmusból megmenekült zsidó bankár segítségével élte kielégítõ körülmények között az utolsó éveit (373. old.).
Számukra és mások számára is - úgy látszik - létezett
még abban az idõben az az archaikus becsületkódex,
amely kortársunk, Sakmyster, szerint ma Horthy intellektuális inferioritását bizonyítaná.
Ezek után az olvasóra bízom annak megítélését,
vajon ez a munka-e „az a kimerítõ tudományos tanulmány“, melyet Sakmyster a könyv kezdetén hiányol.
Egyébként a Biblio Verlag, Bissendorf, kiadásában
jelent meg 2005-ben egy 11 oldalas cikk Horthy egész
életérõl, (forrás- és lábjegyzetekkel): Die Österreichischen Admirale, Antonio Schmidt-Brentano, Bd.
III, 1915-1924, Nr.217, Seite 143-153.
Post scriptum: miként Prof. Lendvai teljesen önzetlenül mutatta be ezt a kritika ellenére is érdekes könyvet, úgy nekem is hangsúlyoznom kell, hogy sem rokonságban, vagy bármilyen elkötelezettségben nem
állok sem Horthy családjával, sem valamilyen akkori
vagy mostani magyar párttal. Sõt a családom, úgy mint
ma én, nagyon kritikusan nézte mind Horthyt, mind
az akkori (és a jelenlegi) jobb- és baloldalt.
DR. VASS KÁROLY
Bécsben élõ magyar hölgy bármilyen irodai
munkát vagy gyermekfelügyeletet vállal.
Tel.: 0664 48 70 254.
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