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tiában. A szlovénnyelv elsajátítása irántmint-
egy 40%-kal nött az érdeklõdés. Anémet ajkú
karintiai többségi társadalom teljes mérték-
ben kezd élni a határok eltörlésébõl szárma-
zó elõnyökkel. Egyedül a Felsõ-Ausztriából
Karintiába átszármazott tartományfõnök
berzenkedik politikai téren a kétnyelvûség
ellen, de ez nála nyilvánvalóan genetikai ere-
detû. Tény persze az is, hogy az utóbbi évek-
ben a kétnyelvû helységnévtáblák körüli
huzavona � az Alkotmánybíróság végzése
következtében�közkedvelt játékszerré vált.
Valójában újabban örömteli változás állt be
a Kärtner Heimatdienst-nek (Karintiai Hon-
szolgálat) a szlovénekkel szembeni politikai
magatartásában.
Hogy mennyire mondhatók példamuta-

tónak az egyes pártokon túlmutató szlovén�
osztrák kapcsolatok, bizonyította �Az oszt-
rák�szlovén szomszédság európaiméretei�
c. rendezvény a január 17-én a bécsi parla-
mentben. Az Európai Unió bõvítése révén
új méreteket ölt Ausztria szomszédság-
politikája. Ennek szellemében Barbara
Prammer osztrák és France Cukjati szlovén
parlamenti elnökök jelenlétében az osztrák
és a szlovén parlament közösen rendezte
meg az említett ülést. Közremûködött
az Alpen-Adria-Zentrum für grenzüber-
schreitende Zusammenarbeit (AACC, Al-
pok-Adria-Központ a határokon átnyúló
együttmûködésért) Karintiából és az Oszt-
rák Tudományos Iroda Szlovéniából. Utób-
binak igazgatója Miroslav Polzer vezette a
pódiumbeszélgetést, amelyen többek kö-
zött GerhardDraxler (ORF tartományi igaz-
gató Stájerországban), Caspar Einem (az
Osztrák-Szlovén Társaság elnöke), Frank
Kangler (Maribor polgármestere) és Barba-
ra Weitgruber (Tudomány- és Kutatásügyi
Minisztérium) vett részt. A vállalkozás sike-

Aki 2007. december 21-én aKomáromés
Révkomárom/Komárno közötti Duna-hí-
don állt, nem tudta pontosan, mi történt.
Ugyanaz az érzésem volt mint 1989. szep-
tember 10-én,mikorHegyeshalomnálmeg-
nyílt a határsorompó az NDK-menekültek
elõtt. Az akkori esemény volt a kommunista
diktatúra végének a kezdete.
És minek a kezdete a schengeni határta-

lanság kiterjesztése? Még nem lehet tudni
biztosan. Egyrészt nacionalista folyamatok
megfordítása, negatív beidegzõdések tom-
pítása, a bizalom növekedése kell ahhoz,
hogy valóra válhasson a határtalan Európa.
Másrészt vannak azóta nem kívánt fejlemé-
nyek is. Ami a Schengen-napon és azóta tör-
tént, az nem kivétel nélkül és nem egyértel-
mûen az Európaiság szellemébõl fakadt.
Természetesen az örvendetes jelek uralják
a helyzetet, mint például a Komárom és
Komárnoközti együttmûködés vagy a 2001-
ben megnyílt Mária Valéria-híddal a határt
átívelõ kapcsolatrendszer Esztergom és a
felvidéki Párkány/�túrovo között. Mind-
amellett ott még tovább is léptek. Mivel a
Mária Valéria híd nem felel meg a növekvõ
forgalomkövetelményeinek, rekordgyorsa-
sággal került be a magyar rendezési tervbe
egy új, kétszer kétsávos híd és a Zsámbéki-
medencébõl indulóM11-es autópálya. Ez az
Európai Unió legfontosabb vasúti, vízi és
szárazföldi útvonalai között szereplõ V/C
jelzésû folyosó északimeghosszabbítása. Az
M11-es útvonal ahhoz az észak-déli tengely-
hez tartozna,mely a Zsámbéki-medencébõl
indulna Párkányig, s Levice/Léván, Krem-
nica/Körmöcbányán keresztül vezetne
Krakkó felé. Mint Esztergomés Párkány kö-
zött, az Ipolyon is uniós támogatásból épül-
het több híd. Közösségi forrásból 684 mil-
lió euró jut a határokon átnyúló azon fejlesz-
tésekre, melyek Magyarországot nem csak
a három Schengen-szomszéddal, Ausztriá-

Itt a határ � hol a határ?
val, Szlovákiával és Szlovéniával kötnék
össze, hanemHorvátországgal, Romániával,
Szerbiával és Ukrajnával is. A programokat
monitoringbizottságok állítják össze és ak-
ciótervekben fogalmazzákmeg, hogymikor
mire,milyen feltételekkel lehet pályázni. Ki-
zárólag olyan elképzelések juthatnak uniós
forrásokhoz, amelyek ténylegesen határon
átnyúló fejlesztése-
ket szolgálnak. A
projektek költsé-
geinek nyolcvanöt
százalékát az Euró-
pai Regionális Fej-
lesztési Alap állja.A
határok megszûné-
sével felgyorsulhat-
nak az országhatá-
rokat átívelõ gazda-
sági, kereskedelmi
folyamatok, felerõ-
södhetnek a bõvíté-
sükre irányuló kap-
csolatok. Komárom
és Révkomárom
együtt akarja meg-
szervezni a betegel-
látást, a katasztrófavédelmet, a kommuná-
lis szolgáltatásokat; és különleges lehetõsé-
geket látnak az idegenforgalom fejlesztésé-
ben. Ehhez rövidesenközösbuszjáratot hoz-
nak létre, és egybehangolják a vasúti közle-
kedést is. Habármármost négyezren járnak
a határon át a Komáromi Ipari Parkba dol-
gozni, ott továbbra is hiánycikk a szakkép-
zett munkaerõ.
Ausztria és Magyarország már az elsõ te-

rületi együttmûködési pályázat elkészülésé-
nél tart. A 2013-ig terjedõ programnak két
prioritása van. Az egyik innováció, integrá-
ció és versenyképesség; a másik a fenntart-
ható fejlesztés és elérhetõség. Csak remélni
lehet, hogy addigra leállítható lesz a Lapincs

folyóhabzása.Osztrák területen érezhetõ ta-
lán a legfájdalmasabban, hogy nemminden
egyértelmûen jó, ami Schengen címén tör-
ténik. Az eltûnõ határ mentén több ausztri-
ai faluban is behajtani tilos táblát tettek ki.
Már hetven eurós bírságra is volt példa,
mondta Fertõrákos polgármestere az Info-
Rádiónak. Palkovits János szerint az is elõ-

fordult, hogy a be-
hajtani tilos jelzést
figyelmen kívül
hagyót feljelentet-
te az osztrák rend-
õr. Ha tavaszig
nem változik a
helyzet, Palkovits
akár Brüsszel se-
gítségét is kérni
akarja.HogyAuszt-
ria - és Németor-
szág - mitõl fél,
még valahogyan
érthetõ, ha ez nem
is egészen megala-
pozott. A két or-
szág megítélése
szerint valóságos

menekültáradat indult el a schengeni bõví-
tés óta. Ausztriába 340 csecsenföldi mene-
kült érkezett idén.De közülük 235 személyt
visszaküldtek Lengyelországba. De akkor
mitõl félnek? Akimás uniós országból érke-
zik � úgyis irány vissza. Az Európai Bizott-
ság szerint semmi összefüggés nincs a
schengeni bõvítés és a menekültek számá-
nak növekedése között.
Egészen más dolgoktól fél a szlovák mi-

niszterelnök, Robert Fico, aki éppenséggel
a magyarok kedélyét kívánta lehûteni (ide
vonatkozó nyilatkozatát lásd: Varga Sándor
Új schengeni határok c. cikkében a 3. olda-
lon).
Ukrajnával szemben nem ilyen elõvigyá-

Közvetlenül karácsony elõtt, mielõtt Szlo-
vénia átvette volna azEU-TanácsbanazElnök-
séget, tehát még idõben, változás állt be az
államelnök személyében: A legutóbb ezote-
rikusan álmodozó, de különben nagyérde-
mû JanezDrnovsek átadta tisztségét a tekin-
télyes csúcsdiplomata és emberjogi szakér-
tõDaniloTürknek, aki 2007. szt.Mártonnap-
ján (november 11.), a választásmásodik for-
dulójában, a szavazatok 68 %-ával nagy fö-
lénnyel gyõzött az úgyszinténnemzetközileg
elismert európaszintû politikus és kormány-
jelölt, Lojze Peterle felett. Az 1952-ben
Mariborban született értelmiségi, bal liberá-
lis beütésû Türk soha nem volt pártfunkcio-
nárius. A választási küzdelem során nagyon
fegyelmezetten viselkedett és az ellenzéki
oldal alaptalan támadásai ellenére semhagy-
tamagát kizökkenteni nyugalmából. Szemé-
lyileg inkább agnosztikus, ennek ellenére
nagy tisztelettel beszélt a lakosság körében
a vallásos és az övétõl eltérõmás világnézetû
irányzatokról. A 2002. évi népszámlálási ada-
tok szerint az ország polgárainak 58% -a ró-
mai katolikus. Szlovéniában összesen 43 val-
lási közösséget tartanak nyilván. Az evangé-
likus egyház � Primoz Trubar (1508�1586)
reformátornak a szlovén nyelv és irodalom
területén szerzett érdemeinek köszönhetõ-
en � nagy tekintélynek örvend. Evangéliku-
sok az ország északi részén (Prekmurje, Mu-
ravidék) élnek legtöbben. Az országnak ez
a része évszázadokig a magyar királyság ré-
sze volt.
Az említettek alapján várható volt, hogy az

új elnök és a 2004 óta a 90-bõl 49 mandá-
tummal rendelkezõ, Jansa kormányfõ veze-
tésével kormányzó középjobboldali négy-
párti koalíció (SDS, NSi, SLS, DeSUS) között
belátható idõn belül nem lesznek jelentõs
surlódások. A következõ parlamenti válasz-

tásokon, 2008 õszén, valószínüleg változá-
sokra kerül sor,mivel a nagyonmobilis szlo-
vén választókdöntésébõl kifolyólagbiztosan
újra kell majd keverni a kártyákat.
Az ausztriai, elsõsorban Karintiában élõ

szlovének1991-benalapjábanvéveörömmel
vették a rendszerváltás következtében létre-
jött független SzlovénKöztársaságot, annak
ellenére, hogy egyeseknek nehezére esett a
volt államelveszítése,mivelmagánjellegû és
hivatalos tartózkodásaik során megkedvel-
ték Jugoszláviát. Ebben az összefüggésben
részben beigazolódik a pszichológus, Vid
Pecjak szava, aki szerint akár egyetlen éjsza-
ka alatt megváltozhat valamely rendszer, de
az emberimentalitásnak az átálláshozhárom
generációra van szüksége. Pecjak, úgy lát-
szik, alábecsülte életrevaló népének karak-
terét,mivel a társadalomátrendezõdése �ha
az élet egyes területein nem is egyöntetûen
�, de gyors ütemben megy végbe. Ebben a
vonatkozásban egyértelmûen a gazdaság áll
az élen, azt követi � habár eltérõ módon � a
tudomány. A legutolsó helyen következik a
katolikus egyház, neki ugyanis láthatóan
nagyobbproblémái vannak apluralizmussal,
mint a végén már liberálisnak mondható
titoizmussal. Mindazonáltal új lépéseket is
tesz, többek között három további egyház-
megye alapításával, amivel biztosan megva-
lósította a hívõk egyik szívügyét. A katolikus
egyház tagadhatatlanul mindig is a nép egy-
háza volt, fõként a kommunista uralomalatt.
Az ország határain kívül élõ szlovének

együttmûködése kétségtelen kibõvültmind
hivatalosan, mind pedig a magán kapcsola-
tok szintjén. Ez persze nemvonatkoztatható
okvetlen az anyagi forrásokra. A jól felkészült
kétnyelvû polgárok Karintia tartománynak
nagy elõnyévé váltak. Ma több karintiai dol-
gozik Szlovéniában, mint szlovén Karin-

zatos Robert Fico. Most írták alá - Lengye-
lországgal is - azt a megállapodást, amely
alapján ahatármenti régiókbanélõukránok
vízumnélkül léphetik átmindkét schengeni
ország határát. Egyébként a szerzõdések a
magyar�ukrán egyezménypéldájára készül-
tek. Magyarország felkészült arra, hogy a
schengeni nyitás ne sújtsa a határon túlima-
gyarságot. Az uniós Románia állampolgárai
vízum nélkül akár útlevéllel, akár személyi
igazolvánnyal átléphetik a határt, ahol csak
az egyik oldalon van közös ellenõrzés. A
nem uniós Horvátország esetében nincs
változás: azaz maradt a vízummentesség. A
Kárpátalján és Szerbiában élõmagyarok díj-
mentes nemzeti vízummal léphetnekbeMa-
gyarország területére, de ha tovább akarnak
utazni, akkor úgynevezett schengeni vízu-
mot kell váltaniuk, 35 euróért. �Csendesen
a színre lép Nagy-Magyarország�, írta a
Schengen-nyitás elõtti napokban a �Lidové
noviny� címû cseh napilap: �Közép-Európa
csatlakozása a schengeni övezethez bizo-
nyos értelemben orvosolhatja a magyarok
Trianon-traumáját is, mert eltûnnek a nem-
zetet megosztó gyûlölt határok�, fogalma-
zott a cikkíróGabriel Sedlák. Ez a �Nagy-Ma-
gyarország� természetesen Európa politikai
térképén sehol sem található. �Határai biz-
tosan nem azonosak a Trianon elõtti hatá-
rokkal, de a történelmi Magyarország terü-
letérõl sincs szó, ahogy azt ma a �gulyásirre-
dentizmus� képviselõi szeretnék�, írta a szer-
zõ. És amit még létfontosságú leszögezni:
�Ha (Magyarország) tiszteletben fogja tarta-
ni azokat az elveket, amelyek alapján ez a
rendszer megszületett, akkor szomszédai-
nak nincs mitõl tartaniuk.� Hozzá kell fûz-
ni: sem Robert Ficonak, sem az osztrákok-
nak. Akiknek félniük kell, egyedül a határ-
sértõk és az illegális üzletelõk. Mert õk nem
kellenek a mai Európában.

MARTOS PÉTER

res pillanatfelvételnek mondható. Bernard
Sadovnik, az AACC elnöke, aki egyben a
karintiai szlovének harmadik népcsoport
szervezetének (Gemeinschaft der Kärtner
Sloweninnen und Slowenen) elnöke, beve-
zetõ elõadásában kiemelte a szlovén nép-
csoport híd szerepét Karintiában Ausztria
és Szlovénia között. A humán forrásokat és
a nyelvi kompetenciákat jobban ki kellene
használni a gazdasági együttmûködés terén
� említette �, amivelmesszemenõen egyet-
értett a legtöbb résztvevõ.
A tömegtájékoztató szervek feladata

mindkét országban nem utolsósorban rá-
mutatni arra, hogy Szlovénia és Ausztria jó
úton halad a közös európai jövõbe. Az
Ausztriában hazára lelt hírneves Pavel
Kohout a múlt év végén mindazonáltal kri-
tikusan illette Ausztriának az új közös-
ségbeni szerepét. Megfogalmazásában vá-
lasztott hazája, mint valamikor a kétfejû sas
alatt, természetes vezérlõ erõnek tekintima-
gát, ennek megfelelõen kioktat, vitázik és
korhol, ahelyett, hogy az idõsebbik testvér
szerepében tanácsokat adna, segítene és di-
csérne. Kohout teljes joggal arra utal, hogy
a schengeni határok eltolódásával az a ve-
szély áll fenn Ausztriában, hogy a jövõben a
portugálokat, belgákat vagy finneket tartjuk
majd közeli rokonoknak. Éppen ezért kéri a
felelõs bécsi közegeket: �A harang az utolsó
esélyre szól: mentsétek meg a családi örök-
ségbõl, ami még menthetõ!�
A III. Frigyesnek tulajdonított titokzatos

rövidítés AEIOU egyik értelmezése így szól:
AllenErnstes IstOesterreichUnentbehrlich
(Minden komolysággal Ausztria nélkülözhe-
tetlen). Ez az Európai Unió tagjaként is érvé-
nyes Ausztriára!

FELIKS J. BISTER

Németbõl fordította RumplerDiána

A Szlovén Köztársaság és a szlovén népcsoport Ausztriában a 2008. év elején
- Néhány kendõzetlen gondolat -
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Határok nélkül

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

Napló 2007/ 6. számában közzétett 36.276,06 Euro összeg 2008. január 20-ig az alábbi hozzájárulásokkal
növekedett:

A támogatások eddig befolyt teljes összege 38.865,26 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: OPSKATWW

A Perkovátz-Ház Baráti Köre
Alapvetõ célja a Kárpát-medence, a magyar-

ság, kiemelten Sopron és környéke kulturális
örökségének, természeti kincseinek megisme-
rése, ápolása és megismertetése.
Mottó: �Jövõnk ígérete múltunk igaz ismereté-

ben van� (Gombocz Endre - Sopron).
A Kör ennek szellemében igyekszik felélesz-

teni a régióra jellemzõ hagyományokat, ápolja
a térség kultúráját. Különösen fontosnak tartja
az együvé tartozó régióban élõk emberi, kultu-
rális, gazdasági kapcsolatának felélesztését, erõ-
sítését. Ehhez legerõsebb alapnak az ifjúság ne-
velését tekinti. Vallja, hogy a családjára, szülõ-
földjére, a kultúrájára büszke ember meg tudja
érteni a hasonló módon gondolkodó más kul-
túrához tartozó emberek/népek érzéseit is.
A Baráti Kör ezért honismereti és helytörténeti

vetélkedõket rendez,mûvészeti pályázatot ír ki, de
maga is kiadványokkal igyekszik segíteni a ta-
nárok és a szülõk munkáját: negyedik eszten-
deje jelenteti meg a �három nyelvû, egy szívû�
térségrõl az �Újra együtt� naptárt, mely magya-
rul, németül és horvátul mutatja be a legjelen-
tõsebb épületeket, természeti kincseket, alko-
tókat, tudósokat, mûvészeket, gondolkodókat.
A naptár mindig órarenddel és az alábbi szö-
veggel egészül ki:

�Ez az a föld, melyet õseid akarata ellenére sza-
kított szét a történelem. És most újra együtt va-
gyunk. Ha igazán szereted szülõfölded, akkor is-
mered azt. Ismerd meg hát, fedezd fel kincseit,
gyönyörködj szépségében!�
Elõadásokat szervezünk, ahol szakavatott gon-

dolkodók mutatják be múltunk különbözõ te-
rületeit, korszakait, valamint a ma értékeit, je-
lenségeit.
A Fraknói gyalogtúrával, amelyet a Madarak

és FákNapján (májusmásodik vasárnapján vagy
az azt megelõzõ szombaton) szerveznek, ked-
ves soproni hagyományt újított fel a Kör. Im-
már ötszáz fölötti résztvevõ teszi meg évrõl évre
a mintegy 28 km-es távot, útba ejtve a Rozália-
hegység gerincén az 1000 éves határt.
Az elmék csiszolása és a játék is összekapcso-

lódik a 2000 óta kéthetenként megrendezésre
kerülõ, 18 fordulós esti kvízjátékban. Ilyenkor
120-150 résztvevõ méri össze tudását, tájéko-
zottságát, az 50 kérdést tartalmazó feladatsor
segítségével.
A Perkovátz-Ház Baráti Köre támogatja to-

vábbá a soproni diákok kárpát-medencei (hon-
ismereti) utazásait, a felnõttek számára pedig
tematikus utakat szervez.

Perkovátz Tamás elnök

Mint ismeretes, 2007. november 29-én tartot-
ta az osztrák és magyar kormány Budapesten a
2. közös megbeszélését. Ennek elõterében a
Központi Szövetség vezetõsége kölcsönös tájé-
koztatásra meghívta Törzsök Erikát, a MEH
NemzetpolitikaiÜgyekFõosztályának fõigazga-
tóját. Az összejövetelre a Központi Szövetség
tagszervezetein kívül meghívta a Magyar Nép-
csoport Tanács elnökét és a többi magyar egye-
sületek és szervezetek vezetõit. November 26-
án délután a Schwedenplatz-i Magyar Otthon-
ban a meghívottak nagy számban megjelentek.
DeákErnõ, a Központi Szövetség elnöke, üd-

vözölte a Bécsi Magyar Nagykövetség Követét
és Tanácsosát, Törzsök Erika fõigazgató
asszonyt, valamint a fentiekben felsorolt egye-
sületek vezetõit és azon örömét fejezte ki, hogy
az idõ rövidsége ellenére ilyen szép számban
megjelentek. Ezek után felkérte Radda Istvánt
az ülés levezetésére.
Törzsök Erika tájékoztatta a megjelenteket

arról, hogy a Szülõföld Alap foglalkozik a hatá-
ron túli magyarság támogatásával, mivel így
csökkenteni lehetett az adminisztrációs kiadá-
sokat és egységes elbírálási rendszer segíti a pá-
lyázatok értékelését. Viszont szintén fontosnak
tartja - az ausztriai egyesületek számára is - az
EU felé történõ közös pályázatok lehetõségé-
nek kihasználását.
Elsöként Kulmann Ernõ, a Magyar Népcso-

port Tanács elnöke kifejtette, hogy a magyar ki-
sebbség az utolsó népszámlálás szerint a legna-
gyobb népcsoport, de az osztrák kormánytól
aránytalanul kevés támogatásban részesül.Meg-
kérte Törzsök Erikát, ha lehetséges, a magyar�
osztrák közös kormányülésen ezt a tényt említse

Törzsök Erika
a Bécsi Magyar Otthonban

meg. Deák Ernõ szükségesnek találta, hogy az
osztrák kormány más oldalról is kapjon tájékoz-
tatást az ausztriaimagyarságnak amagyar kultú-
ra ápolása érdekében folytatott törekvéseirõl.
Eredményes munkálkodásunk szempontjából
megfelelõ támogatásra van szükségünk. Ezért
fontos, hogy a magyar kormány Ausztria felé te-
gye szóvá, hogy értékeli az ausztriai magyar nép-
csoportnak identitása megõrzése érdekében ki-
fejtett tevékenységét. A kancellári hivatal által
létrehozott Népcsoport Tanácsnak több kompe-
tenciára lenne szüksége. Az egyesületi vezetõk
hozzászólásaikból az elõbb említettek mellett
három pontot lehet kiemelni. 1.) diplomáciai er-
kölcsi támogatás, 2.) a magyar nyelvû iskolázta-
tás témakörének megemlítése, 3.) intézményes
alapú együttmûködés, mint pl. a Bécsi Magyar
Egyházszociológiai Intézet kibõvítési lehetõsége.
Felmerült a magyar egyesületek közötti

együttmûködés szükségessége, rendszeres szé-
lesebb fórumokon problémáink együttes meg-
fogalmazása, a nyilvánosság felé történõ ismer-
tetés szorgalmazása és a fiatalabb generáció
aktuális igényeinek figyelemben részesítése, va-
lamint ezeknek az egyesületekmindennapi éle-
tébe történõ beépítése. Törzsök Erika válaszá-
ban arra kérte a megjelenteket, hogy a jövõben
a közös kormányülések elõtt idõben és írásban
konkrét adatokkal alátámasztva tájékoztassuk
aMEHkompetens államtitkárságát. Az elhang-
zott kéréseket most is oda fogja továbbítani.
Deák Ernõ zárószavában megköszönte a ba-

ráti légkörben lefolytatott tájékoztató megbe-
szélést és hangsúlyozta az ilyen rendszeres ta-
nácskozások szükségességét.

RADDA ISTVÁN

2007.december 9-én,ádvent második vasárnap-
ján, csengõnõi- és érces férfihangon felcsendültHal-
mos László «Jubilate » kórusmûve a bécsi Német Lo-
vagrend templomában ; ünnepi alkalmul a Liszt Fe-
renc kórus 30 éves fennállása szolgált.
1977-ben dr. Radnai Tibor kapucinus atya, bécsi

r.k. magyar lelkész kezdeményezésére összeállt né-
hány jóhangú és jókedvû leendõ kórustag, hogy le-
tegyék a Liszt Ferenc énekkar alapköveit. A kórust
Tóth Tibor, a bécsi operaház akkori tagja vette kéz-
be, ésmár az elsõ idõkben szép eredményeket értek
el. Õt munkája 2 év elteltével külföldre szólította,
ezért új kórusvezetõt választottak.

A választás amár akkor is ismert Simon Mártára
abécsiNépiOpera (Volksoper) tagjára esett, ami leg-
jobbdöntésnekbizonyult. Zenei felkészültséggel, tü-
relemmel és szeretettel folytatta amegkezdettmun-
kát,miközbenakórustagok száma is egyrenõtt (tud-
valevõleg még a 80-as években is sokan hagyták el
szülõföldjüket, így a Felvidékrõl, Erdélybõl, Délvi-
dékrõl is érkeztek és találtak otthonraBécsben). Aki
csak tehette rögtön bekapcsolódott a kórusba, hi-
szen ittmegértésre, szeretetre és családra is találtak.
Az évek folyamán a Liszt kórus egyre ismertebbé

váltBécsben.Éneküka legnevezetesebb templomok-
ban is felcsendült: Ágostaiak, Jezsuiták, Bencések
temploma, sõt a Szt. István dómöreg falai is hallhat-
ták õket. Ezen kívül felléptek Grazban, Klagenfurt-
ban, Villachban, Salzburgban, Innsbruckban, Linz-
ben, Burgenland több városában ésMariazellben is.
A 80-as évek végétõl már Magyarországra és más

szomszédos országokba is ellátogattak. Fellépéseik
legemlékezetesebb színhelyei Gyõr, Komárom, Bu-

30 éves a bécsi Liszt Ferenc Kórus
dapest, Eger,Mátraverebély, Székesfehérvár ésPécs.
Az énekkar hetenként próbál a Pazmaneum dísz-

termében és rendszeresen fellép a magyar miséken,
különösen ünnepi alkalmakkor (karácsony, húsvét,
pünkösd,bérmálásstb.)kórusszámaikkalésszólóéne-
keikkel teszik szebbé, ünnepélyesebbé amiséket.
A 2007. december 9-i vasárnap több volt adventi

egyházzenei áhítatnál. Ez akkor lett nyilvánvaló,
amikor Simon Ferenc esperes a mise végén virág-
csokorral köszöntötte Simon Mártát, a kórus veze-
tõjét, a rendkívüli alkalomból. Köszönetet mondott
a kórusminden tagjának, külön kiemelve a szólistá-
kat (Simon Viktória ének és Lévay Tibor orgona).
Mise után a Szent István otthonban ünnepélyes

keretek között került sor a kórusmár hagyományos
év végi közös ebédjére,.
Serényi István tartotta a felköszöntõt; SimonMár-

ta kórusvezetõmeleg szavakkal emlékezett az együtt
végigénekelt évekre.Kiemelte amindigharmonikus,
baráti hangulatot, ami az õ érdeme.Névszerint is kö-
szönetetmondott azoknak, akik akórus életébenak-
tív szerepet játszottak ;Közéjük tartozott a 2005-ben
elhunyt Hegyi György atya. Az ünnepi ebédre szóló
meghívásnak eleget téve jelen volt Deák Ernõ, az
AusztriaiMagyarEgyesületekésSzervezetekKözponti
Szövetségénekelnöke.Köszöntõjébenazonmeglepe-
tésének adott kifejezést, hogy minden ellenkezõ hie-
delemmel szemben a Liszt Ferenc kórus az évek fo-
lyamán kifejlõdött, szinte észrevétlen életképes kö-
zösséggé nõtte ki magát közöttünk, bécsi magyarok
között. A Központi Szövetség nevében megígérte,
hogy a jövõben több figyelemmel kíséri a kórus sze-
repléseit, és lehetõség szerint segítségére lesz.

A �Bécsi Magyar Iskola�, a bécsi 72. számú
Széchenyi István cserkészcsapattal és a bécsi
magyar lelkészség gyermekeivel, december 16-
án a Collegium Hungáricum nagytermében
második alkalommal együtt tartották karácso-
nyi ünnepségüket.
Jó látni, hogy a Bécsben élõ magyar közös-

ségnek van utánpótlása, erre nézve a legfonto-
sabb, a leginkább várt ünnep a karácsony. Az
iskolába és az óvodába sok csekész jár, akik-
nek szülei és vezetõi nagy lelkesedéssel csatla-
koztak az elképzeléshez. Bár sok segítség érke-
zett a szülõktõl, ezúttal két cég, az Europäische
Reiseversicherung AG és a Ströck cég is támo-
gatta a rendezvényt. A gyerekek sem voltak tét-
lenek, maguk készítette karácsonyi díszeket
árultak, hogy ezek eladásából hozzájáruljanak
a költségekhez.
November 25-én a BécsiMagyar Iskola tanu-

lói szavalóversenyen vettek részt, ahol szép si-

kereket értek el. A gyõzteseket karácsonyi ver-
sekkel nyitottákmeg az ünnepélyt. A cserkészek
betlehemes játékkal készültek, a közben fel-
hangzó szép, magyar karácsonyi dalokat együtt
énekelte kicsi és nagy.
A szünet után aKolompos együttes lépett fel.

Mindenki sajnálata, amikor a zenészek befejez-
ték a muzsikát.
A mûsor után még maradt idõ kötetlen be-

szélgetésre és falatozásra is.
Örvendetes lenne, ha a jelenleg 130 diákunk-

hoz jövõre még többen csatlakoznának. A �Bé-
csi Magyar Iskolá�-ba minden gyermeket sze-
retettel vár a tanári kar is. Tanítási napok: szer-
dánként az 1., 3., és 5. osztály, csütörtökönként
a 2. és 4. osztály találkozik fél 5 � fél 7 között;
kéthetente szombaton az óvódások és a kisis-
kolások fél 11-tõl fél 1-ig, a nagyobbak számá-
ra pedig fél 2-tõl fél 4-ig van oktatás.

MENTSIK SZILVIA (0664 51 36 103)

Magyar gyermekek karácsonya Bécsben

ADir. Regierungsrat Kulmann Ernõ 10.00
Kuster Dezsö 15.00
László Géza 50.00
Lauringer Wilhelm 20.00
Liszka Kristóf 30.00
Dr. Lomoschitz Karl Horst 10.00
Dr. Martiny József 10.00
Mészáros Veronika 10.00
Miletits György 20.00
Muszka László 10.00
Dipl.Ing. Nagy Albert 7.20
Nagy György 10.00
Nagy Rozália 15.00
Dr. Németh Nándor 20.00
Dr. Németh Zoltán 20.00
olvashatatlan aláírás 10.00
olvashatatlan aláírás 10.00
Pall Sándor 20.00
Pogány Géza 20.00
Pongrácz Vilmos 50.00
Dr. Pöschek Mária 20.00
Valentiny Géza prelátus 200.00
Dipl.Ing. Prikler Pál 25.00
Pusztay Csaba 25.00
Schenk Gabriella 20.00
Dr. Schindler Tibor 25.00
Mag. Schuster-Gyenge Judit 15.00
Schwarz Mária 20.00
Simonffy Erika 15.00
Stipkovich Walter 25.00
Szabó Barna 10.00
Dr. Szabó Lajos 10.00
Szabó Margit 10.00
Szabó Sándor 10.00
Dipl.Ing. Szekeres Imre 20.00
Dr. Magda Szilveszter és Mária 20.00
Tancsics Jenõ 30.00
Tarcsay József 20.00
Thurner Evelyn 10.00
Tölly Juliana 20.00
Univ.Prof. Dr. Tonczár László 100.00
Török Mária 15.00
Turanitz Károly 20.00
Ugri Mihály 10.00
Ullrich Miklós 3.00
v. Miller-Aichholz Izabella 50.00
Vadász Gabriel 10.00
Dr. Vadon Mária 25.00
Dr. Vass Károly 30.00
Prof. Dr. Vencser László 25.00
Wurm Lila 20.00
Ing. Zachar István és Inge 20.00
Zajak Andreas 20.00
Zimics Béla 50.00
összesen 2,589.20

Név Adomány
Adorján István 30.00
Ágoston József 40.00
Albert Árpád 30.00
név nélkül 15.00
Arany Gertrude 7.00
Áved Levente 30.00
Dr. Barki Éva 4.00
Bede Sándor 28.00
Dipl.Ing. Bezzegh Ferenc 15.00
Dr. Bohus Marton 50.00
Dr. Catomio István 20.00
Csebits Ignaz 30.00
Dr. Csernay Eugen-László 50.00
Csoersz Lajosné 10.00
Czifra János 20.00
Czingraber Aladár és Anna 50.00
Dr. Deréky Pál 15.00
DDr. Endrédi Gizella 20.00
Endrédi Barnabás 15.00
Esterházy Monika 50.00
Dipl.Ing. Fábián László 10.00
Falger Margareta 25.00
Dipl.Ing. Farsky Attila 15.00
Dipl.Ing. Ferenczy Béla és Klára 100.00
Dipl.Ing. Fettik Gábor 10.00
Dr. Fördös Ágnes 10.00
Gábor László 20.00
Gál Áron 30.00
Prof. Gergely Hugo 50.00
Guzi Ludwig 10.00
Gyenge Edith 15.00
Dr. Györi Vilmos 20.00
Haas Erzsébet 10.00
Dr. Hajas Katalin 20.00
Dr. Henics Tamás 20.00
Hervanek Maria 10.00
Horváth Csaba 20.00
Ilona-Stüberl 20.00
Ilosvay Johanna 15.00
Dr. Joó Ferenc 15.00
Juhász László 20.00
Kálmán Gizella 15.00
Kaltenegger-Riedhorst Eva 25.00
Kántás Zsuzsanna 15.00
Kecskés Illés 15.00
Kemenesi Ferenc 35.00
Kilyén Albert 30.00
Dr. Király László 10.00
Kiss György 20.00
Dr. Koczó Endre 15.00
Ing. Dr. Köszegi Rudolf 20.00
Mag. Kotsis Péter 20.00
Dipl.Ing. Kovács György 10.00
Kriston Ferenc 50.00
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A Bécsi Napló a 2007. november-decemberi
száma közölte a magyar külügyminisztérium
�külkapcsolati stratégiája� egyes részeit, ame-
lyet a múlt év október 31-én fogadott el a kor-
mány. A kiemelt részek a �Magyar nemzet,
magyar identitás� és a �Sikeres magyarság az
együttmûködõ térségben� címmel elsõsorban a
hazai és más országokban élõ magyarok kap-
csolatával foglalkoznak.

A stratégiai fõirányokat gondosan, szakér-
telemmel kidolgozott szöveggelmutatja be a do-
kumentum. Olyan kerek egésszé kanyarítva,
amely már-már azt a benyomást kelti az olvasó-
ban, hogy igazából belpolitikai célra készített
PR-kampány célokra készült. Ki is tudna ki-
vetni valót találni olyan nyilvánvaló megállapí-
tásokban,mint: �Amagyar nemzet hármas föld-
rajzi-politikai tagoltságban él: a magyar állam-
polgári közösségben, a szomszédos országokban
honos kisebbségi magyar közösségekben, vala-
mint diaszpórában�?

Persze ebben a rövid bekezdésben is azonnal
nyilvánvalóvá válik az, ami viszont nincs, vagy
csak érintõlegesen van benne a stratégiai dolgo-
zatban. �Diaszpórá�-n a világban szétszóródott
magyarokat értik, a késõbbiekben azonban ke-
vés szó esik róluk. A dokumentum ellenben egy-
általán nem foglalkozik a Kárpát-medencében
nem �magyar közösségben�, hanem ottani szór-
ványban élõkrõl. A legújabb felmérések szerint
aRomániában élõmagyarság felemár szórványt
képez! Itt lóg ki a PR-lóláb, hiszen ez a két cso-
port az, amelyiknek nincs �lobbija�, nincs hatá-
sos szervezete, befolyása, politikai súlya.

Vegyünk szemügyre néhány kérdést.Minde-
nekelõtt a �sikeresmagyarság� álomképét. Való
igaz, hogy a rendszerváltozás után mindannyi-
an, otthoniak és külországokban élõk, lelkesen
hittünk szülõhazánk �sikerességében�. Mára
azonban az álomkép szétfoszlott. Felesleges
részletezni a jelenségeket, az okokat; mindenki
elõtt nyilvánvaló, hogy �éllovasokból sereghaj-

KÜLPOLITIKAI STRATÉGIÁKRÓL
tókká� váltunk. Az ország külpolitikai befolyá-
sa, tekintélye egyre csökken. Schengen ide,
Schengen oda, amíg az osztrák bevásárlóköz-
pontokban �Magyar, ne lopj� tábla fogadja az
APEH elõl ott bevásárló turistát, amíg a szlo-
vák soviniszta õrjöngés ellen a magyar külpoli-
tika hatástalan, amíg a magyar politika legfõbb
eredménye Erdélyben a széthúzás támogatása,
nem nagyon dicsekedhetünk �sikerekkel�.

Számomra érthetetlen, hogy amagyar külpo-
litikai stratégiamiért képtelen észrevenni a szom-
szédos országok magyar szórványaiban élõk sú-
lyos problémáit. A mi kis Connecticut-i egyesü-
letünkpéldáulminden évbenmegrendezett gála-
estjének gyûjtése száz ösztöndíjat folyósít olyan
szórványban élõ diákok számára, akik ezáltal a
Partium és Kárpátalja falvaiból Nagyvárad és
Beregszász gimnáziumaiban tanulhatnak, ill. ot-
tani internátusokban lakhatnak.Nagyságrendben
mérhetõ ehhez az anyaország támogatása? Ott-
hon nem látni olyan �stratégiát�, amely a szom-
szédos országokban élõ szórványok megtartását
venné célba. A dolgozat említést tesz a �magyar
állam területén élõ kettõs identitású kisebbségi
közösségekrõl� � de mi van a szomszédos orszá-
gokban élõ magyarok �kettõs identitásával�?

A �nyugatnak� nevezett világ magyar diasz-
pórájáról szólva el kell ismerni, hogy az ezzel
kapcsolatos mulasztások és hibák nem mind a
magyar intézményeket, és a kormányt terhelik.
Mindannyiunk felelõssége és mulasztása okoz-
ta azt, hogy a Magyarok Világszövetsége ebek
harmincadjára került. Mégis: az ország vezetõi
és értelmisége is részes abban, hogy a magyar
köztudat általában nem amagyar nemzet része-
ként tartja számon a világban szétszóródott
magyar �diaszpórát�, és az abból kiváltakról
egyénekként mondott le. Így nem is lehet cso-
dálkozni azon, ha a külügyminisztérium straté-
giájában csupán rövid említést, nem pedig ér-
demi támogatást érdemelnek. Pedig ez a nyu-
gati országokban élõ, ott ismeretséget, tekintélyt

és gyakran befolyást szerzett csoport a magyar-
ság önként vállalt külképviselõjeként erõsíthet-
né az országot.

Örvendetes kivételként jegyzem meg, hogy
az utóbbi idõben aDuna TV és aDebreceni TV
amerikai körútjaik eredményeként jelentõs
mûsorokat készített az USA egyesmagyar szer-
vezeteirõl és személyiségeirõl.

A stratégia hiányossága csak jelensége an-
nak, ami ezen a téren a kormány részérõl törté-
nik. Megszûntek azok a fórumok, alkalmak,
amelyeken keresztül a �nyugatiak�megoszthat-
nák gondjaikat, segítséget kaphatnának, ugyan-
akkor segítséget nyújthatnának az otthoniaknak
õk is. Nincs MÁÉRT, támogatás nélküli a Nyu-
gati Magyar Tanács, megszûnt a Teleki László
Intézet, és még sorolhatnánk. Az amerikai ma-
gyar intézmények, egyházak sorvadását tétlenül
szemléli a magyar külpolitikai vezetés. Nyilván
úgy vélik, hogy nincsen szükség valami világot
összefogó hatásos társadalmi szervezetre, illet-
ve az azt szolgáló intézményre. Hol van ma egy
Eötvös Lóránd, Klebersberg Kunó, Perényi
Zsigmond formátumú államférfi?

Itt szinte naponta halnak meg olyan �öreg-
amerikások�, akiknekmegmaradt vagyona örö-
kös hiányában az államra száll. A magyar kül-
ügyi szervek nem törõdnek ezzel. Nemaz õ �asz-
taluk�. De másé sem. Amikor még közöm volt
az MVSZ-hez, programot dolgoztam ki az itte-
ni magyar értékek megmentésére. A kulturális
terület illetékes minisztériuma elfogadta, de
nem történt semmi.Azótamég említést semkap
ez a kérdés.

Akik értik, hogy mirõl van itt szó, tudják,
hogymagyarországi támogatás nélkül a nyugati
magyarság elõbb-utóbb megszûnik. Unokáink
majd megjelölik a népszámlálási kérdõíveken,
hogy �magyar származásúnak tudom magam,
bár már nem beszélem azt az idegen nyelvet�.
Nesze neked �külkapcsolati stratégia�.

PAPP LÁSZLÓ

Mindössze két napig tartott a schengeni öve-
zet bõvítését ünneplõ lelkesedés. Ezt követõ-
en egyes határt átszelõ utakon megjelentek a
másfajta közlekedési akadályok. No és nyilat-
kozott R. Fico szlovák miniszterelnök, aki szi-
gorúan az ünneplõ magyarok �közé csapott�.
De menjünk csak sorjában. Mint ismeretes az
EU-ba 2004-ben belépett tíz tagállam közül ki-
lenc, 2007. december 21-én csatlakozott a
schengeni egyezményhez. A legtöbb reményt
a bõvítés iránt talán a magyarok által lakott
térségekben lehetett tapasztalni, hiszen három
olyan ország felé (Szlovákia, Ausztria, Szlové-
nia), ahol a határ mentén magyar kisebbségek
élnek, megszüntették a határellenõrzést. Így a
szabadon átjárható határok már nem választ-
ják el olyan élesen egymástól a határ két olda-
lán élõ magyarokat. Sokan ebben látják a hõn
óhajtott, konfliktusmentes nemzetegyesítés
felé vezetõ utat. Két, viszonylag nagy létszámú
magyar kisebbség tekintetében viszont szigo-
rodtak a határok. A kárpátaljai (Ukrajna) és
délvidéki (Szerbia) magyarok ezután csak ví-
zummal utazhatnakMagyarországra, illetve az
EU többi országába. Ez azonban várható volt.
A csalódást nem is ez okozta. A magyar kor-
mányzat ugyanis már az új schengeni övezet
bõvítése elõtt megkezdte azoknak az intézke-
déseknek az elõkészítését, amelyek kedvezmé-
nyekhez juttatják az ukrajnai és szerbiai ma-
gyarokat a vízum beszerzésénél. A további idõ-
szakban mutatkozik majd meg, hogy mennyire
sikerült számukra megkönnyíteni aMagyaror-
szágra történõ utazást. Az erdélyi magyarok
esetében, mint tudvalévõ, nem történt lénye-
ges változás, mivel Románia már tagja az EU-
nak, tehát az ott élõ magyarok vízum nélkül,
igaz, határellenõrzés mellett utazhatnak be az
EU schengeni övezetének országaiba.
A schengeni övezet bõvítését bevezetõ cere-

móniák a határokon zajlottak. Beszédek, so-
rompófûrészelés, tûzijáték volt programon, a
legfrekventáltabb helyeken. Itt miniszterelnö-
kök és miniszterek vettek részt, sõt a schengeni
övezet kibõvítése alkalmából rendezett ünnep-
ségsorozatot lezáró nagyszabású hegyeshalmi
rendezvényen José Manuel Barroso, az Euró-
pai Bizottság elnöke és José Sócrates, az Eu-
rópai Unió elnökségét ellátó Portugália minisz-
terelnöke is megjelent.
Sokan, akik átéltük a kommunista rendszer

határviszonyait, amikor még a magyar�cseh-
szlovák határon is görcsbe rándult gyomorral
közlekedtünk, csak nehezen tudtuk elképzel-
ni, hogy egyik napról a másikra megszûnjön az

Új schengeni határok
� remények és csalódások

ellenõrzés a határokon. Voltak, akik másnap
csak azért mentek át a szomszéd országba, hogy
meggyõzõdjenek róla, valóban elhagyták-e a
határátkelõt az ellenõrzõ szervek emberei. Nos
a �csoda� valóban megtörtént, a határátkelõk
azóta teljesen kihaltak. Ez olyan eredmény,
amelynek elõnyeit minden állampolgár élvez-
heti. Ez az, ami az EU-tagságot kézzelfogha-
tóvá teszi kivétel nélkül mindenki számára.
A határellenõrzés megszûnése feletti öröm-

be azonban mindjárt az ünnepségeket követõ
napokban, némi üröm is vegyült. Elõre bocsát-
va azonban el kell mondani, hogy különösen
nagy várakozással azokban a helységekben te-
kintettek a határellenõrzés megszüntetésére,
ahol az elmúlt idõszakokban nem volt határ-
átkelési lehetõség, de út vezetett a gyakran kõ-
hajításnyira lévõ szomszéd helységbe, de mivel
az illetõ település amásik országban van, és kö-
zéjük ereszkedett a határ, az utat akadályokkal
zárták le, így többnyire csak nagy kerülõvel le-
hetett egymást megközelíteni. Ilyen esetek az
osztrák�magyar határon és a szlovák�magyar
határon fordultak elõ. Tegyük hozzá, hogy eze-
ket a határokat az Osztrák�Magyar Monarchia
1918 utáni szétdarabolását követõen diktátum-
mal alakították ki, figyelmen kívül hagyva a ter-
mészetes földrajzi-gazdasági tájegységek szem-
pontjait. A csalódás tehát akkor következett be,
amikor a határellenõrzés megszûnte után, az
említett, hosszú ideje lezárt utakon, az útaka-
dályokat ugyan eltávolították, de egyúttal kitet-
ték a behajtani tilos útjelzõ táblát.
Szlovákiában az egykori Zemplén-megye te-

rületén Sátoraljaújhely és a szlovákiai Kisújhely
között támadt nézeteltérés. A valamikor egy-
be tartozó település szlovákiai elõljárósága
nem volt hajlandó az autóforgalom számára is
akadálymentessé tenni a két településrészt
összekötõ útszakaszt. Arra hivatkoztak, hogy
a két település között elégséges a vonatforga-
lom, az úton pedig folyhat a gyalogos és
kerékpárközlekedés. Ezzel az intézkedéssel a
lakosság a határ egyik oldalán sem értett egyet.
Éjszaka leszerelték a behajtást tiltó táblákat,
de a szlovákiai települési hatóság újra felsze-
reltette õket. Egy idõ után az ügy elcsitulni lát-
szik, és remélhetõleg nem sérül Schengen szel-
leme sem. Az ott élõk, reméljük, végül kikény-

szerítik a nekik megfelelõ közlekedési módot.
Ennél sokkal nagyobb csalódást okozott vi-

szont (mármint a magyaroknak) a szlovák mi-
niszterelnök, Robert Fico, aki azt nyilatkozta
a szlovák közszolgálati rádió egyik december
29-én elhangzott adásában, hogy a határok
megmaradnak, s meg is kell azokat õrizni. Az
újságírókat pedig arra szólította fel, hogy �ne
keltsük azt a benyomást, hogy a schengeni rend-
szer életbelépésével hirtelen eltûntek a határok,
és a schengeni térség kiterjesztésével létrejött egy
olyan összefüggõ terület, ahol minden egybeve-
gyül.� Majd így folytatta: �A határok megma-
radtak és a jövõben is megmaradnak. Schengen
mindössze arról szól, hogy megszüntettük a ha-
tárátlépések ellenõrzését. Nem a határok meg-
szûnésérõl, csupán a határátkelõknél folyt ellen-
õrzések megszûnésérõl van szó.�Külön hangsú-
lyozta, hogy a határ az állam szerves tartozé-
ka, jelképe, amely körbeveszi azt a területet,
amelyen belül a konkrét állam a saját állami
szerveinek eszközeivel érvényesíti a hatalmát
és a befolyását.
R. Fico nyilatkozata félreérthetetlen válasz

volt a határ mentén önfeledten ünneplõ felvi-
déki magyarok azon kissé fennkölt gondolatai-
ra, amelyek a beszédekben gyakran elhangzot-
tak és a határokon átnyúló nemzetegyesítésrõl
szóltak. Nyilvánvalóan mindenki tudta és tud-
ja, hogy a határok nem szûntek meg, csak átjár-
hatóbbá váltak. Senki sem gondolt többre, min-
denki az adódó lehetõségekben látott elõrelé-
pést. A szlovákokmégis minthamegijedtek vol-
na a magyarok örömétõl és mûködésbe lépett
náluk az idén éppen 90 éves reflex, �jaj a ma-
gyarok együtt ünnepelnek, veszélyben vannak
a déli határaink�. Ezért kellett a szlovákminisz-
terelnöknek nyersen és szigorúan kinyilatkoz-
tatnia, hogy hiába örültök, mi vagyunk itt az
urak, mi gyakoroljuk a hatalmat felettetek. A
felvidékimagyaroknak tehátmég ez a kis,mond-
hatni virtuális dolgok feletti öröme sem lehe-
tett zavartalan Schengen kapcsán. Mindezek
ellenére azért abban bízhatunk, hogy a most ki-
bõvült schengeni rendszernek elõbb vagy utóbb
beérik a gyümölcse, és a határok egyre inkább
elveszítik jelentõségüket Európának e hosszú
ideig szerencsétlenül járt térségében is.

VARGA SÁNDOR

AMERIKAI POLITIKUS
A VAJDASÁGRÓL

(MNO2008. január 8.) Amagyar kormány
feladata, hogy képviselje a Délvidéken élõ
magyarok érdekeit - jelentette ki a Lánchíd
Rádióban Richard Holbrooke, Hillary
Clinton demokrata párti szenátor külpoli-
tikai fõtanácsadója. Az Egyesült Államok
volt államtitkár-helyettese emlékeztetett
arra, hogy Szerbia az uniós csatlakozási tár-
gyalásokon arra vállalt kötelezettséget, hogy
a kisebbségek nyelvi, kulturális jogait tisz-
teletben tartja. Ez azt jelenti, hogy ha szer-
beket költöztetnek magyar területekre, az
ott élõ kisebbség érdekeit amindenkori kor-
mánynak kell képviselnie.
Ha a magyar kormány nem figyel a délvi-

déki magyarokra, akkor senki sem fog.
Holbrooke azt tanácsolja a magyar kor-
mánynak, hogy álljanak ki a Szerbiában élõ
magyarok jogaiért. Ismét attól tartanak a dél-
vidéki magyarok, hogy szerbeket költöztet-
nek az üres házakba. Ha a szerbek csatla-
kozni akarnak az Európai Unióhoz, amelyet
hosszú távon meg kell tenniük a földrajzi
elhelyezkedésükbõl adódóan, Budapest el-
számoltathatja õket.
Megismételte: ha Magyarország nem

figyel oda erre a kérdésre a tárgyaláso-
kon, akkor senki sem fog. Ezt kell ten-
nie a magyar kormánynak, bármely párt is
van hatalmon. Hozzátette, hogy kétszázezer
ember már nagyon nagy közösség, és ezek
mind magyarok.
Richard Holbrooke sajnálatosnak nevez-

te a trianoni és a második világháború utá-
ni békeszerzõdések következményét, hogy
jelentõs magyar kisebbség rekedt az anya-
országon kívül. Koszovóról szólva kijelen-
tette: helytelen, hogy Oroszország beavat-
kozik a terület függetlenedésébe, ez ugyan-
is Szerbia és Koszovó belügye. Holbrooke
úgy véli, hogy a dél-szerbiai tartomány a
jövõ hónapban kikiáltja függetlenségét, a
legfontosabb, hogy a régió függetlenné vá-
lása békésen valósuljon meg.
Az ENSZ korábbi nagykövete a közteleví-

zióban arról beszélt, hogy Magyarország
nyilvánosan azt jelezte, hogy szintén ebbe az
irányba kíván elmozdulni, tehátMagyaror-
szág is elismerné Koszovót. Ez nagyon
fontos,mertMagyarország az egyik olyan or-
szág, amely a legközelebb fekszik ehhez a
területhez, ésmagyaroknagy számban élnek
az észak-szerbiai Vajdaság tartományban.
Megjegyezte, hogy Szerbiában többma-
gyar él,mint ahány szerbKoszovóban.
Holbrooke szerint (Koszovó független-

ségének kikiáltása után) a tartományban
maradnak a már ott állomásozó NATO-
erõk, az Európai Uniónak pedig gazdasági
támogatást, segélyt kell biztosítania a tar-
tománynak.
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NEMZETKÖZI SAJTÓSZEMLE
Összeállította: Fetes Kata

TÉNYSZERÛEN
A 2008. ÉVI KÖZSZOLGÁLATI KERESETEMELÉSEKRÕL

A) Közalkalmazotti körben

1) 2008. január 1-jétõl ÁLTALÁBAN 5 %-kal emelkednek a közalkalmazotti illetménytábla bértételei, amely-
nek következtében � az adójóváírás növekedésének hatására is � átlagosan éves szinten 5,5 %-os nettó kereset-
növekedés lesz ebben a munkavállalói körben.
2) 2008. január 1-jétõl 19.600-ról 20.000 Ft-ra növekszik a közalkalmazotti pótlékalap. (Ez az összeg egy szor-

zószám, tehát az emelkedés attól függ, hogy az adott pótlék milyen szorzószámmal növelendõ.)
3) A kormány eredeti terveitõl eltérõen �megmentettük� a közalkalmazotti soros elõmenetelt, ennek követ-

keztében az a közalkalmazott, akinek lejárt a 3 éves várakozási idõ magasabb fizetési osztályba lép, amely (vál-
tozóan, de átlagosan) 1,5-2,5 %-os személyi illetménynövekedést jelent. (Ez a közalkalmazottak kb. egyharma-
dát érinti 2008-ban.)
4) 2005-tõl a helyi fenntartók, illetve munkáltatók a béralap 2 %-ának megfelelõ összegû keretet képeznek a

minõségi munka, a kiemelkedõ teljesítmények elismerésére. Ez ebben az évben is elõírás (tudjuk, hogy fõleg az
önkormányzatoknál erre nincs pénz!).

B) Köztisztviselõi körben

1) 2008. január 1-jétõl 1.850 Ft-tal, azaz 5 %-kal növekszik a köztisztviselõi illetményalap, tehát az eddigi
36.800 Ft helyett 38.650 Ft lesz. Ennek következtében növekszik minden olyan kereseti elem, amely az illet-
ményalaphoz kötõdik. (Tehát például az illetménykiegészítés, illetménypótlék, ruházati költségtérítés, a napidíj
vagy az üdülési hozzájárulás.) Az illetményemelésen túl ebben a körben is kedvezõen érezteti hatását, az adójó-
váírás elsõsorban a középfokú végzettségû köztisztviselõknek eredményez további havi nettó 500-4000 Ft-ig
terjedõ keresetemelkedést.
2) 2008-ban is megmarad a köztisztviselõk (általában 2 évenként esedékes) soros elõmenetele, amely a 110

ezer köztisztviselõ kb. 50 %-ának átlag éves szinten 1,9 % bruttó keresetemelkedést jelent. Ezt az automatikus
elõmenetelt a kormány 2008. április 1-jétõl terveztemegszüntetni. Az erre vonatkozó törvényjavaslatot benyúj-
tották az Országgyûlésnek. Határozott tiltakozásunknak köszönhetõen a kormány azt visszavonta, tehát marad
a soros elõrelépés.
3) 2008. január 1-jétõl a közigazgatásban számos új szervezetnél alkalmazzák a TÉR-t. (Teljesítmény Értékelé-

si Rendszer). Ehhez kapcsolódóan éves szinten 8+4 %-os jutalomkeret használható fel.

C) Valamennyi közszolgálati területen

1) 2008. január 16-án minden közszolgálati dolgozó (aki a törvény szerint arra jogosult) kétheti fizetésének
megfelelõ külön juttatást kap. (Ekkor kerül elszámolásra a 2007. júniustól folyósított havi 8,33 %-os 13. havi
illetményelõleg és a teljes havi összeg közötti különbség.)
Nyomatékkal kijelentjük: valótlan az a híradás, hogy a közszolgálati dolgozók januárban nemkapnak kétheti

fizetést.
2) 2008. január 1-i hatállyal (februári kifizetéssel) minden közszolgálati dolgozó az átlagosan 5 %-kal emelt

összegû illetménye 8,33 %-ának megfelelõ illetménykiegészítésben részesül havonta. (Ez a kifizetés utoljára
2008. decemberi bérfizetéskor történik.)
3) 2009. január 1-jétõl (a 2008. évi 5 %-os béremelés bázisán) legkevesebb 4%-kal növekednek az illetmény-

tételek mind a közalkalmazotti, mind a köztisztviselõi körben. (2009. 01. 01-tol a köztisztviselõi illetményalap
összege 40.200 Ft, amely még több is lehet.)
4) 2009-ben a 13. havi fizetés 1,5 hónapnak megfelelõ munkabérrel lesz egyenlõ, amelybõl 2 heti fizetésnek

megfelelõ összeget 2009. februárban (a 2009. januárra járó munkabérrel együtt) fizetnek ki. A fennmaradó
egyhavi összeg kifizetésére 2009. december 16-án kerül sor.
Ettõl az idõponttól kezdve áll vissza a 2004. elõtti szabály: a 13. havi fizetést a tárgyévben, decemberben

(karácsony elõtt) kapják meg a közszolgálati dolgozók.

Összefoglalva

1) 2007-ben � a Kormány eredeti megszorító intézkedési tervétõl eltérõen � a közszolgálati dolgozók reálke-
reset-csökkenése mérsékeltebb lesz. Ha nincs szakszervezeti tiltakozás, akkor a reálveszteség 10 % fölött lett
volna, a sztrájkbizottsági megállapodásnak tulajdoníthatóan az a felére csökkent.
Tudjuk az is sok! Nagyon sok! Nagyon sok! De 20-25 %-os sztrájkkészültségmellett többet nem lehetett 2007-

ben kiharcolni.
2) 2008-ban � a kormány által az Országgyûlésnek benyújtott költségvetéstõl eltérõen � egy mérsékelt ará-

nyú, de érzékelhetõ reálkereset-növekedés várható a közszférában.
Éves szintennemlesz reálkereset-csökkenés, sõt átlagosan1-2%-kal fog többet érni a jövedelem,mint2007-ben.
3)Megmentettük, sõt növeltük a 13. havi fizetést. Visszaáll a kifizetés korábbi rendje és (igaz, hogy csak 2009-

tól) tárgyév végén a karácsonyi ünnepek elõtt kapják meg azt kollégáink.
4) A 2008. évi béremelés forrása mindenhol a központi költségvetés általános tartaléka, tehát a béremelés

sehol nem eredményezhet létszámcsökkenést.
5) 2007-2009. három év átlagában a közszolgálati keresetek reálértéke nem csökken, sõt várhatóan növek-

szik úgy, hogy a foglalkoztatotti létszám stabilizálódik.
FEHÉR JÓZSEF, a SZEF alelnöke (Budapest)

(MTI, 2008. január 3.) - AMagyar SorosAla-
pítvány az alapító Soros György eredeti szán-
dékával összhangban beszüntette tevékenységét
� jelentette be Nagy Boldizsár, az alapítvány
kuratóriumának volt tagja. Az alapítvány nem
folytat érdemi tevékenységet, az irodája meg-
szûnt, de jogilag az alapító nem számolta fel . A
kurátorok 2007 decemberében lemondtak funk-
cióikról. Az eszközöket a hasonló területen
mûködõ alapítványoknak ajándékozták. Az ala-
pítvány honlapján a Soros Hálózat részeként
említett Nyílt Társadalom Intézet - Open
Society Institute és a Közép-Európai Egyetem
- CEU továbbra is mûködnek.

Az 1984-ben létrejött Magyar Soros Ala-

Beszüntette tevékenységét a
MAGYAR SOROS ALAPÍTVÁNY

pítvány az elmúlt többmint két évtizedben a leg-
nagyobb - nem magyar állami pénzbõl gazdál-
kodó � független támogató szervezetként össze-
sen 150 millió dollárral � azaz majdnem 30 mil-
liárd forinttal � járult hozzá a nyílt társadalom
intézményesüléséhezMagyarországon.

A nyolcvanas években a rendszerváltás
egyik katalizátoraként, a rendszerváltás után a
kultúra, a kortárs mûvészetek területén, a szo-
ciális, egészségügyi, köz- és felsõoktatási szek-
torban, valamint a roma civil társadalomban
zajló modellértékû kezdeményezések támoga-
tójaként 40 ezer szervezet pályázatát támogat-
ták, több ezer mûvészt, tudóst, tehetséges diá-
kot részesítettek ösztöndíjban.

(EU)

Változások a társadalombiztosításban
Õry Csaba jelentése alapján frissítik az uniós ren-

deletet amely az
egyik tagállamból a másikba költözõ polgárok tár-

sadalombiztosítását szabályozza.AzEurópaParlament
által elfogadott módosítások elõsegítik a tagállamok
közötti együttmûködést,mert figyelembeveszik a tag-
országok társadalombiztosítási rendszereiben végbe-
menõ változásokat.
A szociális biztonsági rendszerek alkalmazásáról

szóló rendelet módosítása a közösségen belül mozgó
munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtag-
jaikra vonatkozik. Õry Csaba néppárti EP témafelelõs
szerint: �amunkaerõ szabad áramlásának alapszerzõ-
désben rögzített joga önmagában nem sokat érne, ha
amás tagállamokban elhelyezkedõ polgárok nem fér-
hetnének hozzá a társadalombiztosítási rendszerek-
hez, illetve nem lenne biztosított a jogok hordozható-
sága�.
A 1408/71/EGK rendelet csak úgy töltheti be funk-

cióját ha folyamatosan összhangba kerül a nemzeti
jogszabályokkal. A jelenlegi módosítás figyelembe
veszi az ír, holland, lengyel, magyar és osztrák társa-
dalombiztosítási rendszerekben az utóbbi idõben be-
következett változásokat, és biztosítja a szolgáltatások
tagállamok közötti hatékony koordinálását.
Õrypéldaként említette, hogyamagyar Polgári Tör-

vénykönyvben módosították a »közeli hozzátartozó«
fogalmát, és most lehetõség van arra, hogy ehhez iga-
zodjon az európai szöveget is.
A javasolt módosítások biztosítják az új rendelet és

végrehajtási szabályainakhatályba lépéséig szükséges
jogbiztonságot. Az érthetõbbé és átláthatóbbá tett szö-
veggel hozzájárulnak apolgárok jogi védelmének erõ-
sítéséhez, valamint amunkavállalókEurópaiUniónbe-
lülimobilitását továbbra is gátoló akadályok felszámo-
lásához.

(IT)

Az Európai Unió gyermekjogi stratégiája
Roberta Angelilli, a Nemzetek Európájáért Unió

olasz képviselõje Európa parlamenti jelentése szerint
fel kell lépni a gyerekkereskedelem, a gyermekporno-
gráfia és a kiskorúak elleni erõszak bármilyen formá-
ja, valamint a roma fiatalok kirekesztése ellen. A stra-
tégia célkitûzése a gyermekjogok pozitív megerõsíté-
sének elõsegítése.
Az EPkéri, hogy a gyermekjogokvédelmét illesszék

be az Alapjogi Ügynökség többéves kerettervébe, va-
lamint, az egészEU-rakiterjedõ,24órás telefonosgyer-
mek-segélyvonalat hozzanak létre.
A parlament olyan közösségi jogszabályt szorgal-

maz, amely tiltja az erõszak, a szexuális kizsákmányo-
lás, a megalázó büntetés és a káros gyakorlatok min-
den formáját.
Az EP arra ösztönzi a tagállamokat, hogy tegyék

büntethetõvé a gyermekekkel kapcsolatos szex-
turizmust. Akik szexuális visszaélés miatt már bünte-
tettek, legyenek kizárhatók az egész EU területén a
gyermekekkel való foglalkozások gyakorlásából.
Az Európai Unióban a gyermekek 19 százaléka a sze-

génységi küszöb alatt él. A parlament felszólítja a tagál-
lamokat,olyancélokkitûzéséremelyekelõsegítikagyer-
mekszegénység visszaszorítását és felszámolását.
A vitában felszólalóGálKingamagyarnéppárti kép-

viselõ indítványozta, hogy foglalkozzanak gyermekek
jogainak érvényesítésével, valamint többek között az
utcagyerekek, a koldulásra kényszerített gyermekek
problémájával.
Kósáné Kovács Magda magyar szocialista képvise-

lõ szerint: �csak testben és lélekben egészséges gene-
rációkra, polgárokra lehet erõs társadalmat építeni�.
Gurmai Zita szocialista képviselõnõ véleménye

szerint:�az unióban nem választható el a gyermekba-
rát társadalmak kialakítása az európai integráció to-
vábbi elmélyítésétõl és megszilárdításától �.
Az Európa Parlament indítványozza, hogy különö-

sen a roma gyermekek, de más nemzetiségi kisebbsé-
gekhez tartozó gyermekek javára is hozzanak intézke-
déseket, a megkülönböztetés, a szegregáció, a társa-
dalmi és iskolai kirekesztés, valamint a kizsákmányo-
lás felszámolása érdekében.

(SE)

Raoul Wallenbergre emlékeztek Budapesten
Adiplomata eltûnésének63. évfordulójánBudapes-

ten a Raoul Wallenberg utca és a Pozsonyi út sarkán
lévõ emléktáblánál megemlékezést tartott a Raoul
Wallenberg Egyesület és Alapítvány.
Az emléktábla felirata: �Raoul Wallenberg 1912 -

svéd követségi titkár emlékére, aki a nyilas uralom
alatti bátor fellépésével és tetteivel üldözöttek tízez-
reit mentette meg.�

�Wallenberg az emberiség hõse� mondta az emlék-
tábla elõtt tartott ünnepi beszédében Czider Antal
szobrászmûvész, az egyesület elnökségi tagja.
Raoul Wallenberg 1945. január 17-én Budapestrõl

Debrecenben indult, azonban oda soha nem érkezett
meg. Feltételezések szerint sofõrjével együtt erõszak-
kal a Szovjetunióba hurcolták.
Halálának helye és idõpontja vitatott. Egy börtön-

orvos feljegyzése szerint 1947. július 17-én Moszkvá-
ban halt meg. Sorsának alakulását hitelesen nyomon
követõ Wallenberg-dosszié a mai napig lezáratlan.
Wallenberg-et 1945. január 17-én látták utoljára

Budapesten, ezért emlékeznek évente éppen ezen a
napon a több tízezer üldözött zsidó életét megmentõ
diplomatára.

�Az érzõ emberiségnek szüksége van a hõsök pél-
dájára, mert õk jelentik a reményt�- voltak Czider An-
tal szobrászmûvész zárószavai.

(BE)

AZ EU-komisszió emeli a biológiai üzemanyagok
mennyiségét

2020-ig a felhasználásra kerülõ üzemanyag 10%-a
növényi eredetû kell legyen. Egy EU-kutatócsoport
belsõhasználatra készített feljegyzései alapjánkétség-
be vonható a bioüzemanyag környezetkímélõ hatása.
StavrosDimaskörnyezetvédelmimegbízott ésnéhány
környezetvédõ egyesület óv a bioüzemanyag negatív
hatásától.
AzUnióban csak kímélõ bioüzemanyagokkerülhet-

nek forgalmazásra. A környezetvédelmi bizottság egy
törvénycsomagot dolgozott ki a újratermelhetõ ener-
giahordozókról és az aktív környezetvédelemrõl.
Az irányvonalak tartalmaznak úgynevezett tartós-

sági kritériumokat.
Növényi üzemanyagok csak akkor számíthatnak

bioüzemanyagoknak, ha kevesebb káros gáz termelõ-
nekmint amennyi elõállításuknál és elégetésüknél lét-
rejön.
A Joint Research Centres által készített tanulmányt

azEU-komisszió csakbelsõhasználatra tartja alkalmas-
nak �mondta Andris Piebalgs az energiakérdések szó-
vivõje. Más tudományos vizsgálatok a bioüzem-
anyagról pozitív véleményt alkottak.

(IT)

Koszovó függetlenségének dátumát
Brüsszel határozza meg

A Dél-szerbiai tartomány függetlenségi törekvései
nyílvánvalók, de a megvalósítás dátumáról Brüsszel
dönt aközeljövöben. Ezt adátumotKoszovókormány-
fõjével egyezteti majd az EU tanácsa Hashim Thaci
közelgõ brüsszeli látogatása alkalmával.
Egyes Európai Uniós tagállamok és az Amerikai

Egyesült Államok is elfogadják Koszovó függetlenségi
tervét. A függetlenségkikiáltásánakvalószínû idõpont-
ja február 6-a, mert ezen a napon ül össze az újravá-
lasztott koszovói parlament. Néhányan az EU orszá-
gai közül szivesebben vennék, ha a függetlenségi nyi-
latkozat márciusban történne.
AzEU jövendõKoszovóval kapcsolatospolitikája áll

a brit, francia, német és olasz külügyminiszterek Ljub-
ljana közelében történõ találkozójának középpontjá-
ban. A szlovén külügyminiszter meghívását követve
zárt ajtókmögött tárgyaljákmeg a külügyminiszterek
az EU missziós szerepét. Határozatok január végére
várhatók.

(CH)

Az Európai Unió Nemzetiségeinek Szövetsége és
Graubünden kanton meghívója

Május 31. és junius 7. között rendezi meg
Graubünden kanton az európai nyelvi kisebbségek
európabajnokságát. Az Ausztriában és Svájcban meg-
rendezésrekerülõEuro2008-at akarjákhasználni arra,
hogy a nyelvi kisebbségekre egy friss sportos környe-
zetben hívják fel Európa és a világ figyelmét.
Összesen 16 csapat nevezésére van lehetõség. Ezek

két csoportban indulhatnak. Az egyik a nyelvi kisebb-
ségek országháttérrel, a másik nyelvi kisebbségek
országháttér nélkül. A sporton kívül a népcsoportok
kultúrájának cseréje kerül az elõtérbe.
A részletes játékrend elkészítésére a nevezések be-

érkezése után lesz lehetõség. A Sedrun Disentis
Tourismus kedvezõ ajánlatokat készített mind a csa-
patok, mind a kísérõk részére. A csapatok max.20 fõ/
csapat svájci szállása többszemélyes hálóteremben
ingyenes. A csapatok versenytrikóját a rendezõk szol-
gáltatják. A csapatok maguk viselik az utazás egyéb
költségeit. További részletes információkat az
Europeada világhálón lévõ oldala tartalmaz
www.europeada2008.net.

A magyar köztársasági elnök Gömöri
György nyugalmazott cambridgei tanár-
nak és az 1956-os egyetemista tüntetés
egyik szervezõjének, valamint Péter Lász-
lónak, a londoni egyetem nyugalmazott
tanárának, a Köztársasági Érdemrend

Középkeresztjét adományozta. Ugyan-
csak kitüntették (a Köztársaság Tiszti-
keresztjével) az amerikai tanszékét elfog-
lalni készülõ Peter Sherwoodot. A kitün-
tetéseket 2007. december 13-án nyújtották
át a londoni magyar követségen.

LONDONI KITÜNTETÉSEK
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A fejlett, nyugati típusú demokráciákban a
választásokat általában feszült elõzetes várako-
zások elõzik meg. Minden a �papírforma sze-
rint� alakul, vagy sokkoló, váratlan lesz az ered-
mény?Nem ígyMoszkvában. AKreml nem sze-
reti a meglepetéseket, úgyhogy az orosz válasz-
tások forgatókönyvét jó elõre megírták. A múlt
év december másodikán megtartott választáso-
kon nem az volt a fõ kérdés, hogy melyik párt
mennyi helyet szerez meg a dumában. Az orosz
választók � részben önkéntesen, részben kény-
szerbõl � arról döntöttek, mi lesz tovább Vla-
gyimir Putyinnal, az orosz nemzet �vezérével és
atyjával�, akinek elnöki mandátuma ez év már-
cius elején lejár.
Az orosz politikai rendszerminden egyes ele-

me azt a célt szolgálja, hogy minél nagyobb ha-
talmat biztosítson az államfõnek. Az alkotmány
ugyanis szokatlanul nagy jogkörrel ruházza fel
az orosz elnököt. Õ az állam bel- és külpolitiká-
jának irányítója, valóságos hadügyminisztere és
a titkosszolgálat is az õ ellenõrzése alatt áll. Vla-
gyimir Putyin ráadásul az ország egyik leggaz-
dagabb embere is, hiszen óriási a részesedése a
Gazprom olajvállalatnál. Nem csoda, hogy cse-
kély nyolc évnyi hatalomgyakorlás után az orosz
elnöknek nehezére esik megválni kivételes po-
zíciójától.
Az orosz választási rendszer 2005-ös reform-

ja is azt a célt szolgálja, hogy Oroszország mos-
tani vezetõje minél tovább uralkodjon népe fe-
lett. A választásokon szinte kizárólag azok a
pártok lehetnek sikeresek, amelyek élvezik a
Kreml támogatását, és a törvények lehetetlen-
né teszik az ellenzéki és a regionális pártok ver-
senybe lépését, mivel a kisebb pártok nem cso-
portosulhatnak választási blokkokba.
A duma mostani legerõsebb pártjának, az

Egységes Oroszországnak voltaképpen nincs
igazi parlamenti ellenzéke. Sem a kommunis-
ták, sem a liberálisok nem annyira erõsek, hogy
versenyre szálljanak azzal a párttal, amelynek
képviselõlistáját maga az orosz elnök vezeti. A
decemberi választások elõtt azonban fenn kel-
lett tartani a látszatot, hogy a képviselõi man-
dátumokért ádáz verseny dúlt, ezért a Kreml
vezetõi kreáltak maguknak egy �lojális ellenzé-
ket� � ennek céljából hozták létre az Igazságos
Oroszország elnevezésû pártot Borisz
Griszlovval az élen. A kommunista Pravda ez-
zel kapcsolatban megjegyezte, hogy a Kreml is
Nobel-díjat érdemelne biológiából, mert úgy
klónozza a pártokat, mint a természettudósok
a híres Dolly bárányt. Miután az újdonsült párt
az oligarchák és kapitalisták ellen folytatott be-

szédeivel 2007 tavaszán váratlanul túl nagy
népszerûségre tett szert, a Kreml jobbnak látta
kicsit visszafogni az �ellenzéket�. Így nem cso-
da, hogy az IgazságosOroszországnak végül alig
sikerült átlépnie a hétszázalékos határt a válasz-
tásokon.
A közvélemény manipulációja és becsapása

természetesen nem lenne lehetséges az állami-
lag bõkezûen támogatott média nélkül, amely
engedelmes játékszer az elnök és az Egységes
Oroszország kezében. Nem csoda, hogy keve-
sen figyeltek fel arra a tényre, hogy a legnép-
szerûbb orosz politikusnak és a legnagyobb párt-
nak voltaképpen nem volt választási programja
és a médiákban nem szerepeltek politikai vita-
mûsorok. A nagyhangú propaganda üres szóla-
mokat és jelszavakat hirdetett a választási kam-
pány egész ideje alatt, aminek a liberális ellen-
zék lejáratása és az elnök és pártjának egyolda-
lú méltatása volt a fõ célja.
Az orosz ellenzéknek jelenleg nincs semmi-

féle beleszólása az ország ügyeibe. Errõl rész-
ben azonban maguk a Kreml-ellenes politiku-
sok is tehetnek, mivel eddig nem sikerült egysé-
ges blokkba tömörülniük és nem azonosak a
célkitûzéseik sem. Persze, idõrõl-idõremegpró-
bálják felhívni a figyelmet az Oroszországban
uralkodó állapotokra. Gari Kaszparov és társai
ellen azonban a Kreml aránytalanul erõszako-
san és brutálisan lépett fel, ami abból a szem-
pontból meglepõ, hogy az orosz lakosság túl-
nyomó része Putyin politikáját támogatja.
Szergej Litvinyenko titkos ügynök és Anna
Politkovszkaja meggyilkolása is azt bizonyítja,
hogy az ellenzéki hangok a mai Oroszország-
ban egyszerûen nem kívánatosak. Ezek szerint
a Putyin-rendszernek mégis van félnivalója?
Jelenleg, úgy tûnik, nincs. Vlagyimir Putyin

nem csak az orosz lakosság osztatlan támogatá-
sát élvezi, hanem a fejlett demokráciákban is
elismerést vív ki tevékenységével. Nem megle-
põ, hogy a konzervatív Time az Év emberévé
választotta az orosz elnököt. A konzervatív
magazin hangsúlyozza, hogy ez a cím nem je-
lent egyben kitüntetést, és az ez évi gyõztes nem
demokrata a szó nyugat-európai értelmében,
mivel többek között ellenzi a szabad vélemény-
nyilvánítást is. Mégis, nagy érdemei vannak ab-
ban, hogy visszaadta az oroszoknak nemzeti
büszkeségüket, stabilizálta az országot és vissza-
juttattaOroszországot nagyhatalmi pozíciójába.
Kétségtelen, hogy Putyinnak, mint �erõs kezû
vezérnek� és �rendteremtõnek� rengeteg cso-
dálója van a demokratikus országokban is.
A kritikus elme azonban felteszi a kérdést:

tényleg rend és stabilitás van az egykori szuper-
hatalomban? Mennyire áll szilárd lábakon
Putyin birodalma, amit a toronymagasra szökött
olajáraknak köszönhetõen sikerült visszahozni
a nemzetközi porondra? A demokrácia súlyos
hiányosságain kívül az ország hihetetlenül kor-
rupt bürokráciával van �megáldva�, a szükséges
infrastruktúrára nem jut elég pénz és a gazda-
ság egyoldalú beállítottsága sem garantálja a la-
kosság hosszú távú jólétét. Arról nem is beszél-
ve, hogyOroszországban egyre nagyobbak a tár-
sadalmi különbségek a szupergazdagok elenyé-
szõen vékony rétege és a megélhetés határán
küszködõ széles tömegek között.
A december másodikai választásokat az elvá-

rásoknak megfelelõen Putyin Egységes Orosz-
országa nyerte meg 64 százalékkal, megszerez-
ve így a kétharmados többséget. Az ellenzék
padsoraiban a kommunisták, a liberálisok és a
lojális Igazságos Oroszország foglalhatnak he-
lyet. Az EBSZE, az Európa Tanács, az orosz el-
lenzék képviselõi és a nemzetközi sajtó rendre
figyelmeztettek arra, hogy a választások a de-
mokrácia szabályaival ellentétben zajlottak le.
Elég talán példának felhozni, hogy az Egységes
OroszországCsecsenföldön a szavazatok kilenc-
venkilenc százalékát szereztemeg... Valamennyi-
re megnyugtató azonban, hogy a �Putyin-párt�
Moszkvában, Szentpéterváron vagy Nyizsnij
Novgorodban nem nyerte el a választók egyér-
telmû támogatását.
A legfõbb kérdés azonban továbbra is nyitva

van: mi lesz tovább Putyinnal, milyen módon
fogja átmenteni a hatalmát? Ki lesz az új orosz
elnök?Vagymegváltoztatják az alkotmányt?Az
Egységes Oroszország december közepénmeg-
tartott kongresszusa részben megnyugtató vá-
laszt szolgáltatott ezekre a kérdésekre. Kiderült,
Putyin elnök Jolly Jokere az a Dimitrij
Medvegyev, akinek szeptemberben még annyi-
ra rosszul állt a szénája, hogy nem sikerült Vik-
tor Szubkovval ellentétben megszereznie a mi-
niszterelnöki posztot. Idõközben azonban a
perspektivikus elnökhelyettes és Putyin �nevelt
fia� okult a fejleményekbõl, és mára õ az egyet-
len �tisztességes, hatékonyan dolgozó ésmodern
ember� szerte Oroszországban � legalábbis az
orosz elnök szerint. Hálából, hogy �nevelõaty-
ja� bizalmat szavazott neki, Medvegyev felkér-
te Putyint, hogy legyen szíves elfoglalni a mi-
niszterelnöki széket. A március másodikai el-
nökválasztás eredménye tehát mármost ismert,
az orosz választók pedig lesznek szívesek minél
nagyobb számban az urnákhoz járulni és minél
több szavazattal megerõsíteni Vlagyimir Putyin

AZ OROSZ VÁLASZTÁSOK TÉTJE: PUTYIN JÖVÕJE

újabb zseniális sakkjátszmáját.
Ezzel azonban nem zárult be a kör. Ahhoz,

hogy Putyin a �nemzet vezére� maradhasson,
meg kell változtatni az alkotmányt és a jelenle-
gihez képest sokkal jobban kiszélesíteni a mi-
niszterelnök jogkörét. Bár az is lehet, hogy az
egykoriKGB-ügynök tartogatmég egy-kétmeg-
lepetést a talonjában... Mindenesetre, egyes
elemzõk szerint nem hiába ragaszkodik ahhoz,
hogy alkotmányos funkciói immunitást biztosít-
sanak neki egy esetleges büntetõeljárással szem-
ben.WinstonChurchill jó pár évtizeddel ezelõtti
frappáns megjegyzése, hogy a Kremlben ural-
kodó állapotok leginkább a �bulldogok szõnyeg
alatti harcára� emlékeztetnek, ma is nagyon
aktuális. A marxista dialektika kitörölhetetlen
nyomokat hagyott a moszkvai politikusok gon-
dolkodásában, így a Kremlben mindenki min-
denkinek az ellensége és a kulisszák mögött
ádáz harc folyik a hatalomért.
És ne felejtsük el, hogy nyolc éve még Borisz

Jelcin is azt hitte a fiatal, jelentéktelen Vlagyi-
mir Vlagyimirovicsról, hogy nem fog sok port
kavarni... FUNDAREK ANNA

Az elmúlt év utolsóhónapjaibanolyanbelpolitikai
�földrengés� ráztamega svájci közvéleményt, amely-
nekkihatása lesz a �szigetország� EU-val szembenkö-
vetett politikájára is. Köztudott, hogy Svájc nem tag-
ja az EU-nak, viszont bilaterális szerzõdéseivel bizto-
sította az ország számára az olyan fontos gazdasági
és polgárjogi elõnyöket, mint amelyekkel a rendes
EU-tagországok is rendelkeznek. Az áruforgalom és
a tõkeáramlás liberalizálása, csatlakozás a schengeni
egyezményhez, a munkaerõk szabad áramlása, a bû-
nözés-megelõzés, a természetvédelem, és számtalan
további olyan terület, amelyekkel Svájc kötõdése az
EU-hoz egyre szorosabb. Éppen ezzel a folyamattal
óhajtott szakítani, de legalábbis fékezte azt az a poli-
tikai erõ, amely a Svájci Néppártban (SVP) tömörül-
ve, Christoph Blocherrel az élen erõs európa-szkep-
tikus (bel)politikát folytat(ott).

Emóciók � avagy phyruszi gyõzelem?
A2007.október20-ánmegtartottparlamentiválasz-

tásokon még úgy tûnt, hogy a Néppárt soha nem lá-
tott,30%-osszavazataránnyal �elsöprõ�gyõzelmetara-
tott a bal- és liberális erõk felett. A választási hadjárat-
ban a párt 2 stratégiai témát követett: 1) minden erõ-
vel erõsíteni kell a párt befolyását Christoph Blocher
(akkor még kormánytag) személyén keresztül a kon-
kordancia-szisztémájúsvájcikormányszerkezetben.2)
minden erõvel meg kell akadályozni az idegenek to-
vábbi beözönlését, akik a lakosság 25%-át teszik már
ki Svájcban. Ez a stratégia elsõ látszatra sikeresnek bi-
zonyult. A megszerzett szavazatok alapján a Néppárt
azország legerõsebbpártja lett. Anagygyõzelmi lelke-
sedésben a párt elnöke, Ueli Maurer bejelentette le-
mondását,megelégedveaválasztásokmásodik fordu-
lójában esedékes �rendházba� (Ständerat) történõ
megválasztásával. Christoph Blocher újraválasztását
a kormányba szintén biztosra vette a párt, mondván:
a parlamentnek követnie kell a nép akaratát.

Parlamenti, vagy pártdemokrácia?
A parlamenti választásokat követõen sok minden

másképpen alakult.

Svájc � a demokrácia iskolája
Avagy mennyit ér a �népakarat� a parlamentben?
Elsõ nagy meglepetés: a párt elnökét nem válasz-

tottákmegamásodik fordulóban. Azújonnanalakult
�Zöldliberális� párt elnökasszonya, Verena Diener,
legyõzte aNéppárt tekintélyes és sikeres elnökét,Ueli
Maurert.
Második nagy meglepetés: néhány héttel késõbb,

az újonnan megválasztott parlament elsõ ülésén
ChristophBlocher-t nemválasztottákújra akormány-
ba. Helyette ugyanazon Néppárt egyik, parlamenten
kívüli, aránylag ismeretlen tagját, a háromnyelvû
kanton, Graubünden pénzügyeit igazgató Evelin
Widmer-Schlumpf-ot választották meg - mint ahogy
azt a konkordancia-egyezség elõírja - második nép-
párti kormánytagnak. A Néppárt képviselõi fagyos
arccal vették tudomásul, hogy a népképviseletet a
parlamentben nem a 30%-os választási �többség�-et,
hanema fennmaradó70%-ot jelenti.Még akkor is, ha
egyesek szerint az újonnan megválasztott hölgy el-
árultapártját.Mert a svájci kormánytagokmegválasz-
tásukpillanatától számítvanemapártjaiknak,hanem
a parlamentnek tartoznak felelõsséggel. A néppárti
képviselõk többségének nemmaradtmásmegoldás,
mint hogy kizárták a pártjuk soraiból megválasztott
két kormánytagot a parlamenti frakcióból és bejelen-
tették, hogy aNéppárt ellenzékbevonul. Politikai nó-
vum ez az újkori svájci konföderáció történetében.

A hatalom nem ismer kegyelmet (sem bocsánatot)
Az 1959 óta bevezetett kormányzási �varázsfor-

mula� hosszú évtizedeken át polgári (értsd: jobb-
oldali konzervatív) jelleget kölcsönzött a svájci
kormánynak. A Szabaddemokrata Párt (FDP) és a
Keresztény Néppárt (CVP) 2-2 minisztere mellett
a Svájci Néppárt (SVP) további 1 miniszterével
olyan jobboldali túlsúlyt biztosított a kormányzás-
ban, amellyel szemben a szociáldemokraták (SP)

2 kormánytagja rendszeresen alul maradt. Gyak-
ran fordult elõ amúltban, hogy az akkori parlamen-
ti többség nem fogadta el a szociáldemokrata mi-
niszterjelöltet, és helyette �saját� jelöltet állított a
szociáldemokrata párt soraiból. Elöfordult már az
is, hogy ilyenkor a baloldal fenyegetett ellenzéki
szerepvállalással, ám az országos pártkongresszu-
suk mégis a konkordancia szisztéma megtartása
mellett szavazott.
Idõközben kiderült, hogy a Néppárt erõsödése és

térhódítása elõbb a Keresztény Néppártot, majd az
utóbbi 2-3 évben a liberálisokat sújtotta. Négy évvel
ezelõtt a Keresztény Néppártnak kellett feláldoznia
egyik miniszteri posztját a Néppárt javára. Az új mi-
nisztertChristophBlochernekhívták!A tavalyi válasz-
tásoknál fennállott annak a veszélye, hogy most a li-
berálisok is hasonló sorsa juthatnak. A Néppárt
megnövekedett szavazatait a másik két polgári párt
szavazóiból szerezte. Így érthetõ, hogy a két polgári
párt legkonokabb ellenfele a Néppárt és annak nép-
szerû vezére, Christoph Blocher volt. A Keresztény
Néppárt képviselõi politikai bosszútól, a liberálisok
egy része pedig félelemtõl indíttatva szavaztak
Blocher ellen, és választottak mérsékelt, több komp-
romisszumra hajlamos (a bûvkörbe bevonható) mi-
nisztert. Ellentétben több belföldi és fõleg külföldi
hírmagyarázóval, az mondhatjuk, hogy Svájcban
nem a kormányzási varázsformula és nem is a kon-
kordancia kormányszisztéma szûnt meg, hanem a
polgári pártok közötti egyezség és szolidaritás a ha-
talommegtartására.MígabaloldalonaSzociáldemok-
rata Párt �történelmi� vereséget szenvedett a parla-
menti választásokon, a Zöldek és �Zöldliberálisok�
elõretörése oly mértékben megrémítette a két vesz-
tes polgári párt képviselõit, hogy azok ijedtükben el-
tévesztették, ki a természetes szövetségesük a parla-

mentben. Hogy csak pillanatnyi hatalmi pártkalku-
lációnak, avagy valóban egyféle balratolódásnak a
folyamata elõtt nyílt meg a svájci politika szintere,
ez a jövõ kérdése. Amennyiben az utóbbinak, akkor
várható, hogy az új balliberális erõk siettetni fogják
Svájc mielõbbi EU-tagságát.

Svájc viszonya EU-hoz
Svájc lakosságának többsége már két népszava-

zásonNEM-mel szavazott azEU-hozvalógyors és erõl-
tetett csatlakozás ügyében. Ameggyökeresedett sváj-
ci demokráciára, illetve demokratizmusra jellemzõ,
hogya szavazás kimenetelemiatt egyetlenpártvezér-
nek, egyetlen politikusnak sem kellett lemondásra
kényszerülnie. Ezzel szemben napokon belül kiala-
kult az új konszenzus, amely a népszavazás eredmé-
nyének tudomásulvételét és az EU-val szemben kö-
vetendõmagatartás mikéntjét jelentette. Svájc nem
vonta vissza az 1992-ben benyújtott EU-tagsági fel-
vételi kérelmét, csupán jelezték, hogy a kérelemmel
8-10 esztendeig nem kell érdemben foglalkozni.

Tehátmaradt a csatlakozási szándék, s az idõpon-
totmajd a körülmények és a fejlõdés határozzameg.
Pragmatikus, okos, és politikailag bölcs magatartás.
Az EU sem látta szükségesnek, hogy a Svájchoz

fûzõdõ kapcsolatát � a népszavazásmiatt �megvál-
toztassa. A folymatban lévõ kétoldali (bilaterális)
szerzõdések, amelyek nemcsak a gazdasági, hanem
a társadalmi élet egészét áthatják, továbbra is ér-
vénybenmaradnak (feltételezve, hogy az összes EU-
tagállam ratifikálja) és ennek jegyében tovább foly-
tatódik a svájci közélet (közbiztonság, oktatás, jog,
gazdaság, stb) EU-normáknakmegfelelõ következe-
tes átszervezése.
Svájcban általánosan elfogadott az az álláspont,

miszerint a bilaterális szerzõdésekben rögzítettmeg-
egyezések betartása és végrehajtása, illetve azok si-
kermérlege lesz majd az EU-s csatlakozás ütemének
és idõpontjának meghatározója. Ehhez pedig idõre,
sok idõre lesz szükség. Addig a kormányok jönnek
és mennek, de marad az elv.

B. SZABÓ PÉTER
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A XIX. század angol és francia politikája, az
1830-as, a holland elnyomók elleni brüsszeli lá-
zadás következményekéntmegalapul amai szét-
esõben lévõ Belgium, ahol a király
nem Belgium, hanem a belgák királya. Ez

utóbbi tény azt is jelentheti, hogy a belga
állampolgárságú idegen nemzetiségû polgá-

rok királya lesz II. Albert, abban az esetben, ha
legalább három részre bomlik a jelenlegi, kí-

vülrõl egységesnek tûnõ belga állam. Itt érde-
kes megjegyezni, hogy Belgiumban létezik egy
széles autonómiával rendelkezõ terület, ahol
68.000 német ajkú belga állampolgárságú ki-
sebbség is. Elnökének felesége magyar. Senkit
sem zavar e közösség, mivel nem tudja befolyá-
solni a belga állam politikáját. Hogyan kerültek
Belgiumba német ajkúak? Nem bevándorlók,
hanemaz I. világháború után választhattak a kö-
zött, hogy Németországhoz vagy Belgiumhoz
akarnak tartozni. Az eredményes szavazásnak
autonómia lett a vége. Nem lehet összehasonlí-
tani e helyzetet a magyar hazából kiszakított
vagy kirekesztett magyarokéval.
Belgium kulcspozícióval rendelkezik a fran-

cia�angol és holland érdekvilágban. Ez a ma-
gyarázata annak is, hogy Belgium semlegessé-
gét, függetlenségét fõleg az Egyesült Királyság
biztosította. A Sachs-Coburg királyi család né-
met eredetû. A belgák elsõ királya, I. Leopold
az angol királylány özvegye, protestáns, a csak-
nem 100%-ban katolikus belga lakosok között.
Második felesége (véletlenül) a francia királyi
családból származik. Ezen érdekházasság az
angol�francia hollandok elleni barátság keblé-
ben történt. Belgium 1830-ig, mint állam nem
létezett; területét hol ide, hol oda csatolták, egy-
szer egyik nagyhatalom, máskor másik uralta,
innen ered a minden nehézséget megoldó, de
sántító belga mentalitás. Juliusz Cézar ugyan
keserûen, de elismerõen nyilatkozott a belgák-
ról (egyik gall törzs), mint a legbátrabb és leg-
erõsebb néprõl. Ezt minden belga ismeri. Kö-
zös királyaink is voltak, mint Luxemburgi Zsig-
mond, magyarországi Mária (II. Lajos özvegye
és V. Károly húga), Belgium ill. a Német-Alföld
kormányzója, Mária-Terézia és fia II. József.
Zsigmond idejében Oostendétõl a Fekete-ten-
gerig nem volt határ. Lehet, hogy lassan ismét
így lesz. AmaFlandriának nevezhetõ rész fran-
cia volt, a Habsburg birodalomhoz tartozott, de
spanyol hadak is elfoglalták. A határ Zout
Leeuw-nél volt, amely abban az idõben nagy
város volt. Gótuikus székesegyháza ma is állja
az idõk válságát. Ez az egyedüli gótikus temp-
lom, ahol a francia forradalmárok nem törték
össze a szobrokat, mert értelmes plébánosa, bi-
zonyos Fineau atya elhitette a katonákkal, hogy
õ is forradalmár és harcol a püspök ellen. E csa-
ládból került ki a belgiumi magyarok egyik leg-
hatékonyabb jótevõje Lilly Fineau, aki 1956-ban
bérelt repülõvel vitte a segélyt november 4-e
elõtt Magyarországra.
Belgium, de fõlegBrüsszel az a ritka hely, ahol

az ember nemérzimagát idegennek.AKossuth-
emigráció fõhadiszállása is itt volt, ahol Kossuth
anyja is nyugszik az Evere-i temetõben. Jósika
Miklós báró itt írta regényeinek túlnyomó ré-
szét. Az õ házát vette meg a Saint-Josse-i
(Brüsszel egyik kerülete) flamand közösség,
amelybõl kultúrház lett és éventemegkoszorúz-
zuk Jósika emléktábláját. Brüsszel külön állam
az államban. Mind múltja, mind jelene elhatá-
rolja a másik két, ill. három közösségtõl. Ezért
lett itt Európa központja, mert a havi
Strassburg-i kirándulás csak fájdalomdíj a fran-
ciáknak és a képviselõk itt érzik magukat a leg-
jobban. A fiatalok többsége itt született marok-
kói eredetû belga állampolgár, s idõnként és
egyes negyedekben már csak az egypúpú teve
hiányzik, na meg a jó idõ ahhoz, hogy az ember

BELGIUMBAN
arról vitatkoznak, milyen nyelvûek az angyalok

a város elhagyása nélkül Délen érezze magát.
Szebbnél szebb djellabák és fátyolok hívják fel
a figyelmet hordozójukra és nem lenne megle-
põ, ha az arab is hivatalos nyelv lenne az or-
szágban mint a flamand, a francia és a német..
Az ország legalább tíz százaléka elsõ vagy má-
sodik nemzedékbõl származó idegen, illetve
valódi belga, mivel nem tartozik az említett há-
rom nyelv beszélõihez, sõt kultúrájához sem.
Itt említem, hogy az állampolgárság és a nem-

zetiség nem ugyanaz a fogalom. Ezt nemcsak a
nyugatiaknak kellene megérteni, de a magya-
roknak is. Azért, mert valakinek polgárjoga van
egy országban, nem jelenti azt, hogy az a nem-
zetisége is, ha van egyáltalán nemzetiség, mert
több ország nem egynemzetû ország ! Termé-
szetesen e Róma utolsó napjait élõ állapot csak
annak furcsa, aki nem ismeri a rómaiak implózió
által való eltûnését, ill. átalakulását (Lavoisier
szerint, semmi sem tûnik el, csak átalakul, mint
õ is, mivel a Francia Forradalom alatt elveszí-
tette a fejét). A fõváros elég nagy kiterjedésû,
mert állandóan toldották, hozzáadva a környe-
zõ falvakat, grófságokat. Mindenki � de ez nem
újdonság � felfelé építkezik. A régi házak, fel-
vonó nélkül igen hatásosak a visszértágulásban
szenvedõknek és sportolásnak is kitûnõ.
Az országban a többség flamand nyelvû

(annyira hasonlít a holland nyelvre, mint a
voralbergi tájszólás a Hochdeusch-ra, de azért
megértik egymást). Mintegy hatmillió egyén
vallja magát flamandnak, a többiek franciául
beszélõ vallonok ill. brüsszeli francia nyelvûek.
Az összefogó elnevezés a frankofon. Az idegen
eredetûek túlnyomó része a francia nyelvet
beszéli. Itt szeretném megjegyezni, hogy a vilá-
gon több, mint kétszázhúsz millióan beszélnek
franciául. A két nép között jelentõs különbsé-
gek vannak, mivel Vallóniát nem tartottákmeg-
szállva spanyol hadak 150 évig.
Természetesen nemcsak a nyelv választja el a

két fõ közösséget, hanem csaknem minden.
Belgium különlegességét most lehet látni a leg-
jobban, amikor 197 napig kormány nélkül volt
az ország (és mégis minden mûködött). A vá-
lasztást elveszített liberális miniszterelnök lett
az ideiglenes ,március végéigmûködõ vagy nem
mûködõ, kormány feje, bevéve a vallon szocia-
listákat is, akik 1945 óta elõször veszítettek a
választásokon. A régi-új miniszterelnök igyek-
szik menteni, ami alig megmenthetõ!
A vallonok múltja és jelene eltér egymástól.

Amíg Vallóniában csaknem kizárólag az ipar, a
nehézipar (vas, acél) biztosította a mindennapi
megélhetést, addig Flandriában a mezõgazda-
ságból származott a fõ jövedelem. Az Antwer-
pen-i kikötõ, mint korábban, ma is a flaman-
dok gazdasági súlypontját jelenti. Ma Rotter-
damháttérbe szorítottaAntwerpent, demég így
is a világ elsõ, legforgalmasabb kikötõje. A fla-
mandok megnövekedett néprajzi és gazdasági
súlyukkal erõsebb politikai hatalomra akarnak
szert tenni. E néprajzi növekedés még nagyobb
súlyt kapott a II. világháború alatt, a nácik
ugyanis hazaengedték a flamand hadifoglyokat,
ezzel szemben öt évig éltek fogságban a vallon
katonák. E ténybõl kifolyólag is igen nagy és
sok az ellentét Belgiumban, és ez még most is
megosztja a vegyes házasságban élõket. Eltûnõ-
ben van az eddigi egyetértés. A flamandok több-
ségükben nem fogadnak el másmegoldást, csak
a sajátjukat. Nacionalizmusuk gazdasági jelle-
get is öltött, és sajnos egyre növekszik a flamand
«Belang», szélsõjobboldali párt (egyedül Ant-
werpenben 30 %-ot értek el a helyi választáso-
kon). A két nép között a nehézségeket még
növeli Brüsszel szerepe és központi helyzete,
ahol a lakosság 87�90 %-a francia nyelven be-
szél. A bevándorlók túlnyomó része is a francia
nyelvet használja. A flamandok naponta százez-

rével ingáznak Brüsszel és lakóhelyük között,
gyerekeik brüsszeli flamand iskolákban tanul-
nak és otthon, flamand területen fizetnek adót.
Belgiumban négy nyelvterület van : 1. egy-

nyelvû Flandria, 2. egynyelvû Vallonia, 3. két-
nyelvû (vagy inkább többnyelvû) Brüsszel, 4.
német nyelvterület. Három régió van : flamand,
vallon és brüsszeli. A mostani szétszakadásra
légbõl kapott, senki által el nem fogadott meg-
oldások akadnak. Egyesek, akik nem ismerik a
két közösségmúltját,Hollandiához akarnák csa-
tolni Flandriát, FranciaországhozValloniát. Egy
ideje hangoztatják a vallonok, hogy csak szakad-
janak el a flamandok, és alapítsanak új orszá-
got, s õk, a vallonok megõrzik a Belgium nevet
és természetesen Brüsszel is része lesz ezen ál-
lamnak. Brüsszel peremén gazdag kerületek
vannak, az úgynevezett « könnyítéses kerüle-
tek « , amelyek a flamand területhez tartoznak,
s nekik fizetnek adót, a kötelezõ parlamenti
választásokkor szavazhatnak vallonokra, fla-
mandokra, brüsszeliekre. Errõl törvény rendel-
kezett, csak most a flamandok nem egyeznek
bele, (bár annak idején aláírták), sõt a demok-
ratikusanmegválasztott polgármestereiket sem
nevezik ki. Ez volt a mostani vitának a kezdete.
És hol van a hangoztatott szolidaritás?
A közösségek közötti szolidaritás igen jól néz

ki papíron, de valójában a Flamandok «otthon»
akarnak lenni a saját földjükön, demeg akarják
tartani minden elõnyüket Brüsszelben is. Sze-
rintem pillanatnyilag a legnagyobb összetartó
erõ az óriási közös tartozás, amelyet nehéz len-
ne elosztani. Ki fizet mennyit és kinek? Amíg a
«68.000 lelket számláló indián rezervátumun-
kat «, vagyis a németajkú közösséget mutogat-
ják a külföldieknek, addig a két nagy közösség
«öli «egymást. Veszélyes a kisebbségi érzés, még
ha a többséghez is tartozik valaki! Valloniának,
amelynek nagyobb a területe,mint Flandriának,
van két óriási elõnye: van nagyon jó minõségû
ivóvize és van elég hely, ahol lehet üzemeket,
gyárakat építeni. Flandriában nincs már hely,
nincs jó víz, a földeket tönkretette a disznótrá-
gya, a mûtrágya nitrátja. Egyre több flamand
befektetõ hoz létre vállalatokat Valloniában.
Különben 1920-ig Flandria többsége a létmi-

nimum alatt élt, nagyon magas volt a gyermek-
halandóság, és a dolgozni akarók kivándorol-
tak Valloniába, ahol a jó minõségû szénnek kö-
szönhetõe szépen virágzott a vas- és acélipar. A
XIX. század végétõl egészen a húszas évekig
Vallónia bevétele magasabb volt, mint Francia-
országé. Az említett okokból kifolyólag Valló-
niában ma is leggyakoribbak a flamand nevek.
Brüsszelben a legtöbbször elõforduló elõnév a
fiúknál Mohamed, a lányoknál Marie azaz Má-
ria. Ha valaki nagyon kevélykedik belga belga
mivoltával, szokásom megkérdezni, hogy mió-
ta? Félõ, hogy úgy lesz mint az ismert viccben,
mi idegen nemzetiségû belga állampolgárok
maradunk a belgák.
A belgák királya kizárólag a belgáké, az új

belgáké lesz,mert a régiek, amelyek között egyre
több a szélsõséges, királyellenes elvakult ember,
azon vitatkoznak, hogy milyen nyelvûek az an-
gyalok? Állítólag ezek õsei azon veszekedtek,
hogymilyen nemûek az angyalok, akkor, amikor
a török hadakat kellett volna kiûzni Európából.
Belgium esetleges szétesése nagyban veszélyez-
tetné Európa ill. az Európai Unió stabilitását.
Bízva a belgák leleményességében és fõleg haj-
dani józan ítélõképességükben, (belga módra)
biztosan megtalálják a legjobb megoldást, azaz
megmaradjon a kecske meg a káposzta is. Kér-
dés persze, össze tudja-e tartani az Európai
Unió az egyes tagországok polgárait vagy lehe-
tõséget ad arra, hogy vallások, vagy nyelvek sze-
rint új egységek keletkezhessenek ?

Dr. KÁLLAY OSZKÁR (Brüsszel)

ÁLMOK ÁLMODÓI
� a szlovén csoda
Elsõként a volt kommunista blokkországai kö-

zül, 2008. január 1-jétõl Szlovénia tölti be az Eu-
rópaiUnió soros elnöki tisztét. Az alig kétmillió
lakosú ország évszázadokon keresztül harcolt
függetlenségéért. A negyvenhat évig tartó kom-
munista diktatúrát követõen 1991. június 25-én
kiáltották ki a Szlovén Köztársaságot. Két nap-
pal késõbb a jugoszláv néphadsereg megindult,
hogy katonai erõvel bírja a szlovéneket arra, hogy
ne váljanak ki Jugoszláviából. A szlovén nép el-
lenállt, csak tíz nap után hallgattak el a fegyve-
rek.A tíznapos háborút követõen kezdõdöttmeg
Szlovénia sikertörténete. 1991decemberében fo-
gadták el az új szlovén alkotmányt, 1992-ben vet-
ték fel az ENSZ,majd egy évvel késõbb azEuró-
pa Tanács tagjai közé. A szlovénok a rendszer-
váltást követõen megfontoltan vitték véghez a
gazdaság átalakítását. Egyes elemzõk arra hív-
ják föl a figyelmet, hogy csak fokozatosan enged-
ték a privatizációt és külföldi tõke beáramlását.
A kis ország,melyben négy nagy európai földraj-
zi régió találkozik, (Alpok, a Dinári-hegység,
Kárpát-medence, Mediterráneum) 2004 márci-
usa óta NATO-tag. Ugyanebben az évben Ma-
gyarországgal és a többi közép-európai állammal
együtt belépett az Európai Unióba. Ugyan fele-
másra sikeredett az Euró bevezetése 2007. janu-
ár 1-jén, de Szlovénia méltán vált a régió egyik
éllovasává. Alojz Peterle az ország elsõ minisz-
terelnöke a siker titkát a függetlenné válásnak
tulajdonítja, hiszen ebben minden párt érdekelt
volt és közös akarattal vívták ki.
Janez Jansa a jelenlegi jobbközép kormány

kormányfõje az Európai Parlament elsõ 2008-
as plenáris ülésén, január 16-án mutatta be a
szlovén elnökség kiemelt célkitûzéseit a képvi-
selõknek. Jansa az elnökségi poszt betöltését
történelmi kihívásnak nevezte. A legfontosabb
teendõk a német, portugál és szlovén elnökség
18 hónapra szóló programjában már meghatá-
rozásra kerültek. Szlovéniamost öt prioritást ha-
tározott meg. Ezek a következõk: a lisszaboni
szerzõdés idõben történõ hatályba lépésének
biztosítása, megújuló lisszaboni stratégia elin-
dítása, amelynek keretében elsõsorban a ver-
senyképességet és a munkanélküliséget érintõ
feladatokat fogják felülvizsgálni. Harmadik
elemként elõre kell lépni a klíma- és energia-
ügyi kérdésekben. A negyedik megvalósítandó
cél Nyugat-Balkán európai perspektívájának
erõsítése. Elsõsorban a régió stabilitása szem-
pontjából fontos, hogy a következõ hat hónap
alatt mind Horvátország, mind Szerbia határo-
zott lépéseket tud tenni az Unió felé, de teljes
jogú tagságuk majd attól is függ, mennyire tel-
jesítik vállalásaikat. Jansa ötödik programpont-
ként kiemelte, hogy Szlovénia nyitja meg a kul-
túrák közötti párbeszéd európai évét. Nagy
hangsúlyt fektetnek majd a szomszédságpoliti-
kára és a kultúrák közötti párbeszéd elõsegíté-
sére, a szlovéniai Piranbanmajd euromediterrán
egyetemet is létrehoznak.

E feladatokmellett a legnagyobb kihívás Ko-
szovó státuszának rendezése. A kormányfõ a
strassbourgi ülésen elismerte, Koszovó ügyében
már alig van esély arra, hogy tárgyalásos úton
mindkét fél számára elfogadható megoldást ta-
láljanak. Ugyanakkor Szlovénia kiválóan isme-
ri a térséget, éppen ezért bizonyos szempont-
ból szerencsés is, hogy õk töltik most be az el-
nöki tisztet � vélekedik több európai politikus.
Mások viszont arra hívják föl a figyelmet, hogy
a német és a francia soros elnökség között a kis
alpesi ország szinte súlytalanná válik.
Az hogy júniusban milyen sikerrel zárul majd

a szlovén elnökségmunkája, nagyban befolyásol-
hatja az õsszel esedékes parlamenti választáso-
kat is. A jelenlegi az elsõ olyan jobbközép kor-
mány, amelyik kitölti a négyéves ciklust, ugyan-
akkor a mostani állás szerint kicsi a valószínûsé-
ge, hogy õk nyerik meg újból a választásokat. A
gazdasági növekedés továbbra is jó (6%), de az
Euró bevezetését követõen megugrott az inflá-
ció 5%-ra (Magyarországon 7-8%), ami érezhe-
tõ áremelkedést okozott, többek között emiatt
népszerûtlen a jelenlegi országvezetés.

A független Szlovénia még nagykorúságát
semérte el,máris azEurópaiUniót vezeti �mert
nagyot álmodni. KOVÁCS ORSOLYA ZSUZSANNA

A magyar származású Kleiner Béla a salétromsav
gazdaságosabb elõállítására amerikai szabadalmat ka-
pott. A New York-i Egyetem (New York University) ve-
gyész kutatója évekig dolgozott ennek a fontos vegyü-
letnek új, környezetbarát elõállításával. Amost bejegy-
zett szabadalom alapján nem a levegõ nitrogénjébõl,
hanem más forrásokból állíthatják majd elõ a salét-
romsavat.

A salétromsav a vegyipar egyik legfontosabb alap-
anyaga. Segítségével mûtrágyát, robbanóanyagokat,
gyógyszereket, festékeket, rakéta üzemanyagot és más
anyagokat gyártanak. Az eddig használatos két eljárás,
az Oswald-féle (amely ammóniából indul ki) és a �nor-
végiai� a nitrogént és oxigént nagy mennyiségû elektro-

mos árammal reagáltatja, amely nitrogénmonoxidot ké-
pez és ebbõl néhány vegyi reakció segítségével állítják
elõ a salétromsavat. Mind ez ideig fõleg az atmoszféra
gázainak a felhasználásával lehetett ezt elérni, ami nem-
csak környezetromboló, de költséges is. Ezért kísérle-
tezett a NASA már évtizedek óta újfajta módszerrel a
rakétákhoz szükséges anyag elõállítására. Kleiner el-
járása új lehetõséget kínál.

Az amerikai szabadalom, amelyet 2007. október 30-
án hagyott jóvá a Szabadalmi Hivatal, fontos felfedezé-
sen alapszik. (Reverse KleinerMethod forManufacturing
Nitrogen Dioxide, Nitrogen Oxide, Nitric Acid, Metallic
Ascorbates and Alkyl Ascorbates of Vitamin C. Patent
No.: US 7,288,664 B2) P. L.

MAGYAR TUDÓS SZABADALMAAMERIKÁBAN Mérnöki �Nobel-díj�
magyar tudósnak

(HVG, 2008 január 12.) Abudapesti születésû ameri-
kai Kálmán Rudolfnak ítélték oda a 2008-as Charles
Stark Draper-díjat, amelyet világszerte mérnöki Nobel-
díjként is emlegetnek. A New York-i Columbia Egyete-
men doktorált villamosmérnököt � a zürichi Szövetsé-
gi Technológiai Intézet nyugalmazott professzorát �
az 1960-ban publilkált, azóta Kálmán-szûrõként ismert
matematikai módszer �kifejlesztéséért és elterjesztésé-
ért� díjazta az amerikai National Academy of
Engineering. KálmánRudolf módszerét � amellyel adat-
sorok hiányzó elemei becsülhetõk meg, illetve a mérési
hibák (szakszóval: zajok) szûrhetõk ki � mamár a rada-

rok célkövetésétõl a közgazdasági idõsorelemzéseken
át a meteorológiai megfigyelésekig használják. Az 500
ezer dollárral járó Draper-díjat évente adják át gyakor-
latban is alkalmazott, kiemelkedõ kutatási eredménye-
kért. A korábbi években díjazott �termékek� közt van
egyebek közt az integrált áramkör, az internet, illetve a
világháló (world wide web), valamint a globális hely-
meghatározó rendszer (GPS).



2008. január�február BÉCSI NAPLÓ 7

II. rész
A megkülönböztetõ jegyek talán túlzottnak

tûnõ hangsúlyozása mellett nem szabad elfe-
ledkezni arról, amire Lundban B. Kálmán hív-
ta fel a figyelmet, vagyis külön-külön emberi
sorsokat kellmegkülönböztetni, hiszenminden-
kinek megvan a saját története. Egyénekre
bontva természetesen a beépülés is egyéni fo-
kozatokat mutat. R. I. (Malmö) a Magyaror-
szágra települést fontolgatta, mígnem többhó-
napos megtapasztalás után rájött, hogy az ot-
tani viszonyok között mégsem tudna élni. Öt-
venhatos nyugdíjas házaspár Göteborgban ha-
sonló terveket szövöget, ellenbenmagyarorszá-
gi lakásuk ellenére sem akarják feladni Svédor-
szágot. T. I.-rõl (Malmö) egészen egyedinek
tûnõ kettõs kötõdés tudható meg. Nem kis ön-
érzettel mutatja meg 190 méterével a világ leg-
magasabb lakótornyát, amit �mi építettünk�, a
malmöi a �mi kikötõnk�, de azt is hozzáteszi,
fiúk is magyarnak vallja magát, sõt, a barátnõje
is magyar, és biztosra veszi, ha lesz majd gyer-
mekük, õt is megtanítják magyarul. Hálája je-
léül teljesen önkéntesen ápolja cége alapítójá-
nak sírját, azért, mert befogadták ésmegbecsü-
lik munkahelyén.
Egyébiránt � kivéve az asszimilációt célzó

politika egyes megnyilvánulásait � valamennyi
beszélõtárs pozitívan nyilatkozott a svédekrõl
szorgalmuk és megbízhatóságuk miatt. Alka-
tukból kifolyólag ugyan zárkózottak, de ha va-
laki kiérdemli bizalmukat, tartják a barátságot
és lehet számítani támogatásukra. Akiben vi-
szont csalódnak, az elõl életre szólóan elzár-
kóznak. Így nem lehet csodálkozni azon, ha idõ-
vel, esetrõl-esetre eltérõen kialakult a kettõs
kötõdés. Évekkel ezelõtt így vallott errõl a
Brommában élt Udvardy Rudolf: Svédország-
ban volt itthon,Magyarországon otthon. A ket-
tõs kötõdés jegyeit mutatja amalmöi Pannonia
Klub is, fejlécében a történelmi Magyarország
nagycímerével és persze az említett lakóto-
ronnyal. A beolvadás elkerülhetetlen velejáró-
ja a nyelv feladása. K. Gitta (Stockholm) sze-
rint éppen ezért erõsen fontolgatják svéd nyel-
vû klubok szervezését nem csupán svéd házas-
társak befogadása céljából, hanemazért is, hogy
magyar származásukat vállaló fiatalok egymás-
ra találjanak, ha nem is nyelvükben, de identi-
tásukban, érzelmeikben. Szándékuk persze az
utánpótlás biztosítását is célozza.
B. Kálmán szintén otthonosan mutatja meg

Lund nevezetességeit, hozzátéve, hogy a város
jelenleg legnagyobb épületét pozsonyi magyar
tervezte. Az õ családjukban általánosíthatóan
jelentkezik a fiatalok problémája: magyarul be-
szélnek otthon, ellenben mindkét fiuk egymás
között inkább svédül társalog, mert arra

MAGYAR SZIGETEK SVÉDORSZÁGBAN
könnyebben rááll a nyelvük. Anyjuk viszont va-
sárnap délelõttönként magyar �játszóiskolát�
tart szülõi segédlettel óvódásoknak. Halm-
stadban elvált házaspár gyermekei szintén be-
szélnekmagyarul, de egymás között inkább své-
dül érintkeznek.A18 év körüli leány ugyan részt
vett az 56-os ünnepé-
lyen, ellenben a ze-
nés programról úgy
nyilatkozott, nem az
õ világa. Útközben
az autórádióból svéd
zene volt hallható,
amire viszontmegje-
gyezte, az az õ ked-
venc száma.Ebben a
sajátságos ötvözet-
ben az otthonok �
igaz, különbözõ szin-
ten � mégis egy-egy
magyar fészek. Az
életszínvonalra jel-
lemzõen valamennyi
meglátogatott ma-
gyar kényelmesen
berendezett modern
lakásokban, családi
házakban él, ha csak
tehetik kerttel, vagy
hozzá külön hétvégi
házzal. Konyha te-
kintetében jobbára
valamennyi vendég-
látó magyaros éte-
lekkel, sõt, magyar
borral, pálinkával
kedveskedett. A tv
révén közvetlen jelen van Magyarország, mint
ezt B. Sz. otthonában megélhettem.
A tagoltság egyik általános jelensége a csalá-

di élet alakítása. Az új hazában kisebbséget ké-
pez az elsõ házasságban élõk száma, elterjed-
tebb az elváltak új párválasztása; akad olyan is,
aki ifjú nejével negyedik házaséletét tölti. Ez a
fokú mobilitás természetesen nyomot hagy az
egyesületi életben is, hiszen szinte elképzelhe-
tetlen, hogy a házastársak válásuk után ugyan-
úgy látogassák egyesületüket. Egyébiránt a
svéd�magyar vegyes házasság � lányhiány mi-
att � inkább az ötvenhatosokra jellemzõ. A ké-
sõbbiek közül � nevezetesen az �erdélyiek� egy-
más közül választanak párt, még akkor is, ha
külön Erdélybõl kell kihozni a lányt. Az �erdé-
lyi� Cs. L. (Göteborg) lelkesen mutatja be du-
nántúli feleségét; szerinte az egyetlen eset ez a
keveredés, igaz, neje eredetileg svéd házasság-
ban élt. Jönköpingben a kilencvenes évek vaj-
daságimenekültje harmadik generációsmagyar

lánnyal él boldog házaséletet,másik pedig, szin-
ténmenekült vajdaságimagyarNorrköpingben
egyenesen Budapestrõl nõsült, amire büszke is.
A két utóbbi eset bizonyítja, hogy nem lenne

helytálló a �vajdasági� magyarok elmaraszta-
lása. Mindketten egyesületi elnökként nagy fe-

lelõsséggel és oda-
adással vezetik a
Hungaria, ill. a
Szent István egyesü-
letet. A régebbi vaj-
daságiak embersé-
ge, összetartása
mindamellett pél-
dás. Õk ugyanis
mindennapi szinten
álljákmeg helyüket,
nem a külsõségek,
hangzatok jellem-
zõk rájuk, de �mint-
egy szerb példára �
nagycsaládként se-
gítik egymást, ülik
meg családi ünnepe-
iket, temetik el ha-
lottaikat. Kiemelten
említem Irénke né-
nitHalmstadból, aki
hallván a vendégek
érkezését, maga sü-
tötte kaláccsal ked-
veskedett a szállás-
adó egyesületi el-
nöknél. Norr-
köpingben meg Jú-
lia hozott zavarba
svéd férjével, akko-

ra kedvességgel fogadtak. Annyi szeretet van,
hogy nem szabad magunkba szorítani, hanem
meg kell osztani másokkal � hökkentett meg
magától értetõdõ kijelentéssel hangjában.
Ebbõl a sajátságos �vajdasági�-svédmásodik

házasságból arra is telik, hogy Hasse önként
végezte a szerelési munkálatokat az otthonban,
aminek berendezését egészen családiasan a tag-
ság adta össze, nem is akármilyen bútordara-
bokból. Júlia harsányan és nevetve hozza az ün-
nepélyre süteményeit, igaz, így van ez általá-
ban az egyesületekben: az asszonyok hozzák az
édességet, aminek eladásából bevétel is szár-
mazik. Az õ kéznyomukmeglátszikmindenütt,
jelesen a Stockholmi Magyar Házban, ahol K.
Gitta hihetetlen odaadással tartja egybe a sok-
színû és rétegû társaságot. Mintegy nyolc
asszonyból megvan a csapata, akikre mindig
számíthat; õk fõznek, takarítanak; Gitta nem
csupán reprezentál, hanem éppenséggel akár
az illemhelyek takarítását is végzi. Ugyebár, fi-

zetett alkalmazottakra Svédországban sem te-
lik, meg talán nem is lenne az jó, ha ennyire
�flancolnának�.
Az idõs magyarok köztiszteletben álló szent

öregje a Szolzsenyicin Gulág szigetcsoportját
magyarra fordító Szente Imre. Észrevétlen
megjelenik a rendezvényeken mandolinja tár-
saságában,mert az az igazi, ha amagyarok éne-
kelnek is, és õ gondoskodik errõl.
Az egyesületek elnökei � természetesen hoz-

zá értve az elmaradhatatlan lehangoltságot is
� kitartóan igyekeznek az ellentétek kiküszö-
bölésén, legalábbis kifelé valamennyien a be-
fogadási szándékot hangsúlyozzák. A sikerte-
lenség, az érdeklõdés hiánya szükségszerûen
teszi próbára az áldozatvállalást, amit a
Kristianstad-i Magyar Egyesület elnöke szen-
vedélyesen juttatott kifejezésre. Mégis, ha kü-
lönbözõ szinten és intenzitással is, az egyes
magyar közösségek � mint említettem � egy-
egy magyar szigetet jelentenek a svéd társa-
dalomban; összességükben színes szigetvilágot
képeznek, amirõl csakis elismeréssel lehet nyi-
latkozni. Tudják, szükségük van egymásra, rá-
juk. Az általános elismerésnek örvendõ Svéd-
országi Magyarok Országos Szövetsége pedig
sikeresen fogja össze a legtöbbjüket, irányít és
egyeztet; az országos jellegû vendégszereplé-
seket õ szervezi meg a nyelv és kultúra apos-
tolainak meghívásával Magyarországról, Er-
délybõl vagy éppenséggel Szlovákiából. Õ esz-
közli ki a svéd kormányszerveknél az évi tá-
mogatást és juttatja tovább taglétszámuknak
megfelelõen az egyesületeknek. A SMOSZ
egyben szellemi-kulturális hátteret biztosít, ki-
épített kapcsolatrendszerével magas szerve-
zettségi szinten mûködik; nem utolsósorban
nemzetközpontú szellemiségével a legnagyobb
mozgósító erõ és legfontosabb közvélemény-
formáló tényezõ.

*
Az egyik-másik egyesületben szinte túlnyo-

mó többséget képezõ nyugdíjasok fiatalok nél-
kül kétségtelen nem keltenek okvetlen biztató
látványt. A fásultság és kényelem világában
egyre mélyebbrõl kell felszínre hozni a tudat
összetevõit, hogy aztán ismét hassanak minde-
nekelõtt az érzelmeken keresztül. A sorokban
megjelennek azért fiatalok is, sõt, a fiatal háza-
sok gyermekeiket is el-elhozzák a rendezvé-
nyekre. Göteborgban táncokat mutattak be a
gyermekek. Ebben a vetületbenmintegy kicsen-
gésként szolgált és egyben a legbiztatóbb jel volt
a háromhetes Viktor, akit elhoztak szülei a
Norrköping-i 56-osmegemlékezésre. 1956-nak
végül is � ha fenntartásokkal, ódzkodásokkal is
� , demegvan az átütõ ereje. Viktor pedig Gyõ-
zõt jelent magyarul. DEÁK ERNÕ

Ugye ismerõsen cseng e szó? Évtizedek óta
hallható. A magyar diplomácia azon kevés
kulcsszavának egyike, amelyet nem érintett a
rendszerváltozás. Éppenolyanpozitív, norma-
tív jelentése van ma is, mint a diktatúra ide-
jén. Barátságot, együttmûködést értünk rajta,
amelynek szükségességét nem tagadja senki.
Benne is van minden létezõ külpolitikai do-
kumentumunkban, általában amásodik hely-
nél nem szorul hátrébb a preferenciasorban.
Az is beleértendõ, hogy politikai � társadalmi
rendszertõl függetlenül megvalósíthatják a
szomszédos országok, s hogy egymás nemze-
ti kisebbségei hídként feszülnek azonazössze-
kötõ úton, amelyen zajlik egymás állampolgá-
rainak a közlekedése, tehát a közeledése egy-
máshoz. Ahatárátkeléssel kapcsolatbankoráb-
ban elképzelhetetlen javulás állt elõ uniós
szomszédok határain, miközben komoly ne-
hézségek elé nézhetnek a bácskai, a bánsági
és a kárpátaljai magyarok a schengeni folya-
mat következtében. A javulástmutató tenden-
ciákmellett azonban vannakmég problémák
a szomszédságpolitikában, visegrádi együtt-
mûködés ide, EU-integráció oda�

Menjünk ábécé sorrendben!
Ausztria: a magyar média azt harsogja:

elképesztõ, hogy az ökológia olyan élharcosa,
mint korábban áhítattal csodált nyugati szom-
szédunk, szennyezi közös, ám felénk folyóRá-
bánkat, s határ közeli szemétégetõt is tervez.
Színes hírek jelentek meg a karácsonyi újsá-
gokban, híradókban arról, hogy a helyi oszt-
rák szervek a határ felszámolása óta agyafúrt
ötletekkel akadályozzák a külföldiek mozgá-
sát. Az OMV- MOL párbaj folytatódását aztán
végképp nem értjük. Ugyanis a szomszéd-

ságpolitikábólannakkellenekövetkeznie,hogy
a sikeres, de világméretekbenmégiscsakkicsi,
közép-európai vállalatoknakösszekellene fog-
niuk az amerikai, brit vagy orosz �nagyvadak�
ellen. Amagyarországi bal- és jobboldali sajtót
olvasva persze az sem világos, ha aMOL (tény-
leg a magyaroké?) oly sikeres, oly nagyszerû,
miért nemõkívánja felvásárolni az államilag is
befolyásolt, �tehát� rosszul mûködõOMV-t ?

Lengyelország: Bár nem közvetlenül
határos, demégis foglalkozni kell kapcsolata-
inkkal, hiszen tudjuk, polak- wenger ... Ilyen
hûvös rég volt a kapcsolat, bár aKaczinski-kor-
mánybukása óta a szocialista-liberális oldal in-
gerültsége oldódni látszik. Az a baj, hogy õk
most jobbra húznak, minket meg éppen bal
kézzel vezetnek? De hát többek között arról
szól a szomszédságpolitika, hogy ez nemalap-
vetõ! Biztos nem döntõ ez általában a politi-
kai értékrendben, hiszen a jobboldali Sarkozy
szocialista-liberális sajtónk kedvence. Akkor
mirõl van szó?

Románia: Hogy minden felfordult kö-
rülöttünk azt jólmutatja, hogy�bár aBasescu-
jelenség fejtörést okoz �momentán ebben az
irányban mennek a legjobban a dolgok. Ezt
még a kiüresedõ, konfliktuskerülõ, ám még-
iscsak létezõ közös kormányülések is igazol-
ják. Az EU- választás kettõs magyar sikere pe-
dig föltette az i-re a pontot Erdélyben.

Szerbia: Mindent megteszünk, ami tõ-
lünk telik a kapcsolatok javítása érdekében.
Hívó szóval biztatjuk déli szomszédunkat, jöj-
jenek õk is az EU-ba, a NATO sincs idõvel ki-
zárva, kereskedjünk, vállalkozzunkegymásor-
szágában, de a csintalan szerb srácok csak to-
vább verik amagyar legénykéket�

Szlovákia: Kicsi a bors, de erõs, hát
még egy év múlva mekkora lesz a szlovákok
mellénye, ha otthon is euróval fizethetnek!
Amikor megválasztották a maguk baloldali
vezérét, úgy látszott, hogy minden rendben
lesz közöttünk. Ehelyett folytatódott a nem-
telen vetélkedés a nyugati tõke kegyeiért, egy-
más kultúrájának, nyelvének lebecsülése, az
egymásra mutogatás a nemzetközi fórumo-
kon. AMalina Hedvig ügyetmáig nem zárták
le megnyugtatóan, s tovább rontotta a kap-
csolatokat az elképesztõ pozsonyi megerõ-
sítõ parlamenti határozat a Bene�-dekrétu-
mokról. Szerintük mi, magyarok kezdtük a
vitákat, szerintünk õk. Bárhogyan is indultak,
ne feledjük, hogy a rossz történelmi tapasz-
talatokból származó kölcsönös ellenszenv, a
konfliktuskészség � a közlekedõ edények tör-
vénye szerint � elõbb-utóbb kiegyenlítõdik,
bárki is volt a kezdeményezõ.

Komolyra fordítva a szót, valami nincs
rendben Közép- Európában. A magas diplo-
mácia, a szövetségi rendszerek szintjén lát-
szólag rendben vannak a dolgok, lassanmin-
den ország beleveti magát az európai
mainstream-be, mégis halmozódnak a sérel-
mek. Nem tudtuk a gyakorlatba átültetni a
szomszédságpolitika jól hangzó, elméleti
frázisát, s mintha visszatérnének a régi, rossz
beidegzõdések. Még olyan országokkal is
megromlott a viszony, mint Ausztria vagy
Lengyelország, ahol nem terheli a kapcsola-
tokat kisebbségi probléma. Lehet, hogy Ká-
dár és Kreisky vagy Kádár és Gomulka job-
ban megértette egymást, mint a mai szövet-
ségesek?

SZABÓ A. FERENC

Szomszédságpolitika Szerbiában 2008-tól magyarul
is hozzáférhetõk a törvények
(Vajdaságma.info, 2007. december 19.) A

Vajdasági Magyar Szövetség parlamenti
képviselõi követelésének eleget téve janu-
ártól kezdve a Szerbiai Képviselõház anya-
gilag is lehetõvé teszi, hogymegkezdõdjön
a vajdaságimagyarság szempontjából is fon-
tos törvények magyar nyelvre történõ for-
dítása. A VMSZ parlamenti képviselõi meg-
állapodtakTamara Stojcevictyel, a köztár-
sasági képviselõház titkárával abban, hogy
január folyamánmegkezdõdhet a legfonto-
sabb törvényekmagyar nyelvre történõ for-
dítása. Pásztor Bálint, a VMSZ képviselõ-
je a Magyar Szónak elmondta, ez azt jelenti,
hogy a parlamentmegbízási szerzõdést köt
valamely, fordításra szakosodott céggel
vagy intézménnyel.
Átalányösszegkifizetése ellenébenez a cég

vagy intézmény lefordítaná amár elfogadott
törvényeket, amelyek fontosak a vajdasági
magyarság szempontjából. Gondolok itt
azokra az eljárásjogi törvényekre is, amelye-
ket bírósági eljárásban lehetne használni,
például a polgárjogi perrendtartásról vagy
a büntetõeljárásról szóló törvényre. Ezmeg-
könnyítené a magyar nyelvû bírósági eljárá-
sok lefolytatását is. Tõlünk függ, hogy
konkrétan mely törvényeket fordítaná le ez
a cég vagy intézmény, ebbe aparlament nem
szólna bele - mondta Pásztor.

� Fontosnak tartanám, ha például a Ma-
gyarNemzeti TanácsNyelvhasználati Bizott-
sága tárgyalna errõl a kérdésrõl, lehetõleg
még az év végéig - jelentette ki Pásztor.
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KÖZÖTTÜNK ÉLNEK
Dr. Vencser László

�Globalizálódó világunkban nagyon fontosnak tar-
tom a szülõföldhöz való ragaszkodást. A szüleim, a
vidék, a táj a gyökereimet annyira elmélyítették, hogy
azokat kitépni lehetetlen volna. Ez biztosítja szá-
momra az otthonnal való állandó azonosulást, még
akkor is, ha 46 éve vendég vagyok itthon, illetve ott-
hon... Isten általi teremtettségünk, örökölt tulajdon-
ságaink határoznak meg bennünket alapvetõen, de
a nevelés, a környezet alakítja életünket, és mi is
nagyban szereplõi vagyunk annak, hogy mivé le-
szünk. Isten szabadsággal ruház fel minket... Ka-
pott és vállalt feladataink teljesítése során mindvé-
gig ezzel a viszonylagos szabadsággal kell gazdál-
kodnunk�. Vallja a 60. születésnapja alkalmából
megjelent könyvében, a Linzben élõ, erdélyi szár-
mazású Dr. Vencser László, katolikus pap, a gyulafe-
hérvári Hittudományi Fõiskola egykori tanára és vi-
cerektora, jelenleg az Osztrák Püspökkari Konfe-
rencia keretébenmûködõ Idegen nyelvû Pasztoráció
országos igazgatója.
Mivel foglalkozik az Idegen Nyelvû Pasztoráció

Országos Szervezete?
Az Ausztriában élõ kb. 300.000 külföldi származá-

sú európai, afrikai, ázsiai és dél-amerikai katolikus
lelki gondozásával. 100 fõ- és mellékállású pap gon-
dozza a 30 nyelvcsoporthoz tartozó híveket. A helyi
egyházakkal karöltve igyekszünk, önazonosságuk
megõrzése mellett integrálni a nemzetiségi népcso-
portokat. A lelkészek továbbképzése, beosztása, ta-
nulmányi napok, konferenciák szervezése, amunkák
koordinálása és a nemzetközi kapcsolattartás a fel-
adatom. Kizárólag a pasztorációval foglalkozunk. A
karitatív tevékenység a Caritashoz tartozik. Tagja
vagyok a genfi Migrációs Bizottságnak is.
A fentieken kívül: irányítom a linzi egyházmegye

idegen nyelvû pasztorációját, besegítek egy linzi plé-
bánián, elõadásokat tartok és cikkeket írok.
Az �Itthonésotthon� címû interjúkötetbenolvas-

tam, hogy pályája kezdetétõl az egyház megújulá-
sát sürgeti.Miazokavéleménye szerint, hogyannyi-
an kiléptek az egyház kereteibõl?

A probléma rendkívül összetett. A kilépések nagy
része valamilyen eseménnyel kapcsolatos, amikoris
az egyház peremén élõ, tehát inkább anem templom-
ba járók hagyják el a közösséget. Sok fiatalnál azon-
ban szinte ragályos betegség, hogy betöltik a 18. évü-
ket és kilépnek. Ez a korszellem. Olyan szekularizált
világban élünk, ahol az egyház szerepe, a vallásosság
háttérbe szorult. A fiatalok megkapták a szabadság
ajándékát és azt gondolják, hogy amit szabad, az jó
is. Az eredmény, hogy az értékrend a feje tetejére állt.
A televízión keresztül nemcsak a pozitív, de a nega-
tívmintákat is magukba szívják. Amai gyerek azt lát-
ja, hogy a sikermaga a pénz és a többség a fogyasztói
társadalom rabjává válik. A lényeg: hogy nagy tudás-
ra tegyenek szert, hogy családban éljenek, hogy érté-
kes kapcsolataik legyenek, elsikkad. Mindez hatvá-
nyozottan vonatkozik a hajdani kommunista orszá-
gok fiataljaira, akiket a demokrácia, a szabadság fel-
készületlenül ért. Nagy kihívás ez az egyház számára.
A válságmegoldásához a család, az egyház és az isko-
la összefogására lenne szükség.
A legújabb felmérések azt mutatják, hogy nõ az

Istenbenhívõk száma. Ez lehet az okaa szekták ter-
jedésének is?
A szekták virágkorukat élik, hiszen valamilyen tá-

maszra mindenkinek szüksége van. A lelkileg inga-
tag embereket hihetetlen pszichológiai ügyességgel
hálózzák be. A családias, baráti, közvetlen hangulat-
keltés, a lelki és anyagi támasz kezdetben sokak szá-
mára vonzó. Minderre az intézményesített, paphi-
ánnyal és anyagi gondokkal küszködõ egyházak kép-
telenek. Ám szembe kell néznünk a kihívással, külön-
ben elfogynak a híveink. A fiatalsággal foglalkozó lel-
készek sem látják egyelõre a kiutat. A korszellemhoz-
za magával, hogy a mai fiatalság nem hajlandó ma-
gát hosszú idõre elkötelezni, hogy nem akarnak há-
zasodni, felelõsséget és gyerekeket vállalni. Ma már
nem dicsõség évtizedekig egy munkahelyen dolgoz-
ni sem. Viszont 40-50 éves korukra elfogynak az ál-
láslehetõségek és addigra sokan gyökerüket vesztet-
ték. Az emigráns katolikusokra visszatérve: 30�40
éve az emigránsok mind abban bíztak, hogy egyszer
majd visszatérnek a hazájukba. Az egyház erõt adott
és összefogta a közösségeket. Amai emigránsok több-
sége új hazát keres. Tehát az egyház feladata az integ-
rálódást, de nem az asszimilációt segíteni, jóllehet a
második, harmadik nemzedék többségében már el-
szakad az anyanyelvi egyházközségtõl, ugyanakkor
nem kapcsolódik be az osztrák plébániai életbe.
Említette a paphiányt. Miben látja az okokat?
Egyre több egyházközség marad pap nélkül. Bár a

világiak remekül dolgoznak, de a papokat, a szerze-
teseket nem lehet pótolni. Hiányozni fognak és már
hiányoznak is az élet számos területén. Erdélyben, a
80-as években kétszerannyi szeminarista volt, mint
ma. Ausztriában 10meghalt pap helyébe 1-2, ha jön.
Magyarországon a helyzet hasonló. Hogymi az ok? A
gyerekek száma csökken, a hitüket gyakorló családok

száma fogy, a papi hivatás egy sikerrõl, pénzrõl ál-
modó mai fiatal számára nem vonzó és biztosan sze-
repet játszik a papi életforma, a cölibátus is. Tény,
hogy a paphiány kérdése sürgõs megoldásra vár.
Megkérdezhetem, hogy Ön miért választotta a

papi hivatást?
A szüleimnagyon vallásosak voltak. Elsõ osztályos

koromtól ministráltam. Bár, amikor a rokonok azt
mondták, hogy jó pap lenne belõlem, tiltakoztam.
1961-ben a hatósági tiltás ellenére a falunkból,
Gyergyóditróról elutaztunkGyulafehérvárra bérmál-
kozni. Amikor Márton Áron püspök orgonaszó mel-
lett bevonult a templomba a mennyországban érez-
temmagam. Pár napmúlva kértema szüleimet, hogy
beiratkozhassam a középiskolának számító Kántor-
iskolába. Már az érettségi elõtt eldöntöttem, hogy je-
lentkezni fogok a Teológiára is. A szolgáló papságot
láttam magam elõtt: megérteni és segíteni az embe-
reket.
Milyen volt az élete Gyulafehérváron?
Mindközépiskolásként,mind szeminaristaként na-

gyon szerény körülmények között éltünk. Az iskola
állami támogatást nemkapott, adományokból tartot-
ta fenn magát. Se mosdó, se zuhanyozó, se meleg, se
hideg vezetékes víz nemvolt, hetente egyszer jártunk
a közfürdõbe. Szalmazsákokon aludtunk, reggelire
tea, lekvár, kenyér, ha volt, ebédremakaróni, krump-
li vagy puliszka, hús ritkán. A tanáraink helyzete sem
volt jobb. Szinte a semmibõl teremtették meg szá-
munkra a szellemi fejlõdés lehetõségét. A nevelésün-
ket a tridenti szigor jellemezte. Márton Áron, Erdély
nagy püspöke is tanított minket. Atyai jósága, szigora
és tekintélye lenyûgözött bennünket. Hat évet ült bör-
tönben, 1957-tõl pedig szobafogságra ítélték, így mi
jártunk át hozzá a püspöki palotába. Pappá is õ szen-
telt 1971-ben. Az ötödév befejezése után tanulmánya-
imat egyházi ösztöndíjasként Rómában folytattam.
Kimehetett Rómába tanulni?!
1945 után senkit nem engedtek külföldre tanulni,

de 1968-ban a pápának változást ígért a román kül-
ügyminiszter. Márton Áron négy magyar kispapnak
terjesztette fel a nevét. Két évig tartott, amígmegkap-
tuk az útlevelet. A 30 órai utazás után elcsigázottan
érkeztünk meg Rómába, ahol tárt karokkal vártak
minket. A német nyelvû Collegium Germanicum et
Hungaricumban laktunk és az olasz nyelvûPápaiGer-
gely Egyetemen tanultunk. Nem tudtuk, hogy mire
vállalkozunk! Két új nyelvet kellett megtanulnunk, a
vizsgákat olaszul letennünk. Éjjel- nappal tanultunk.
Miután féltünk, hogy nem kapunk megint útlevelet,
azötéves római tartózkodásomalatt csakkétszerutaz-
tamhaza. Elõször a pappászentelésemre. Két év után
beiratkoztam az Accademia Alfonsiana-ra erkölcste-
ológia szakra, ebbõl szereztem a doktorátust. 1975-
ben tértem vissza Erdélybe.
Gyulafehérvárra tért vissza?
Igen. Tanárhiányvolt, át kellett vennemaz erkölcs-

teológia oktatását. Szerettem tanítani. 1981-ben ki-
neveztek a Hittudományi Fõiskola vicerektorának,
hozzám tartozott az Intézet gazdasági ügyeinek az irá-
nyítása is. Ceausescu bukása után, 1990-benmegbíz-
tak az újonnanmegalakult Caritas igazgatásával. Egy-
re érkeztek külföldrõl a segélyszállítmányok. A linzi
Caritás különösen sokat segített mind pénzzel, mind
természetbeni juttatásokkal. Rengeteget dolgoztunk
és tele voltunk tervekkel. Elkezdtük Csíksomlyón a
tanulmányi házat, Gyergyószentmiklóson az öregek
otthonát építeni.
1991-ben mégis elhagyta Erdélyt. Miért?
Nem önként hagytam el az országot. Feszültségeim

voltakazakkoripüspökkel, és szinte rákényszerültem,
hogy felhasználva a jó kapcsolataimat Linzbemenjek,
ahol szeretettel fogadtak.Sohanemhittemvolna,hogy
ezzel a lépéssel végleg kivándorlóvá válok, hogy az el-
ítélésre hajlamos otthoniak �árulónak� tekintenek
majd.Mindig szíven üt az a gondolkodás, hogy aki ott-
honmarad, ha nem is tesz semmit, hõs, aki elmegy, de
a szülõföldjéért mindent megtesz, áruló.1994-ben
ugyan az új gyulafehérvári érsek öt évre kinevezett a
Fõegyházmegye pénzügyi igazgatójává, de elképzelé-
seim nem találtak osztatlan lelkesedésre, két év után
leváltottak. Átlátható pénzügyi rendszer létrehozása
volt a célom, melyben fokozatosan önellátók lehet-
nénk.Általábanegyhónapot töltöttemotthonésegyet
Ausztriában, ahol a linzi munkám mellett az erdélyi
segélyekszervezését is intéztem.Mosthivatalosansem-
milyenkapcsolatomsincsErdéllyel. Sõt,miután2007-
ben nyílt levélben szolidaritást vállaltam az állásából
elmozdított kolozsvári plébánossal és sorstársaival,
még a kanonoki kinevezésemtõl ismegfosztottak. En-
nekellenére segítek, ahol tudok, figyelemazottaniese-
ményeket. Jól érzem magam Linzben, ahol otthonra
találtam, de a gyökereim Erdélyben vannak. Csodála-
tosak az osztrákhegyek, de a gyergyói havasokat nem
feledtetik. Így számomra az �itthon� és az �otthon�
mindennapi valóság. Lehet, hogy nyugdíjasan is ilyen
kétlaki életet élek majd: megõrizve magyarságomat
tisztelem becsülöm azokat, akik befogadtak.

FERENCZY KLÁRA

Felvidéki magyar, keresztény nemzeti érzel-
mû kezdõ ujságíró szívesen fogadna ajándék-
ba vagy jelképes áron használt laptopot.
Tel.: +421 905 216 285 ++

AFelsõ-ausztriaiMagyarokKultúregyesület-
ének legutóbbi közgyûlése Linzben új vezetõ-
séget választott, melynek tagjai: Tõkés Enikõ
(elnök), Terkelj József, Szakács Emese, Mag.
SzabóErnõ (róm. kat lelkész),Márton Irén, Ing.
Géci Tibort, dr. Sárdy-Söth Margit, Bálint
Krisztina, Kovács Enikõ, Szatmári Sándor.
Simonffy Erika volt elnök több mint három

és fél évtizedes vezetõségi � ebbõl 20 évi elnöki
� tevékenység után megvált tisztségétõl. Érde-
mei elismeréseként a közgyûlés köszönetet
mondott önfeláldozómunkájáért. Rátermettsé-
ge, képzettsége és diplomáciai képessége miatt
a nehéz helyzetekben is sikerrel járt. Humorát,
kedélyességét soha nem veszítette el. Nem ri-
adt vissza a rá nehezedõ feladatoktól � még ma
is az õ tapasztalatára, segítõkészségére támasz-
kodik a Kultúregyesület. 36 évi kultúregyesüle-
ti vezetõségi, a felsõ-ausztriai magyarság össze-
tartása érdekében kifejtett tevékenységéért a
közgyûlés a Kultúregyesület örökös tiszteletbe-
li elnökének választotta.
Simonffy Erika 1971-ben került Linzbe, azóta

vezetõségi tisztséget vállalt és látott el aKultúre-
gyesületben és az �Árpád� cserkészcsapatban.
Az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szerve-

zetek Központi Szövetségében alapítása óta 22
éven át vezette a közgyûlések és tanácskozások
(Felsõõr,Walpersdorf, Kufstein I.) jegyzõköny-
vét. Önzetlen közremûködéséért, a felsõ-auszt-
riai magyarok közösségi fennmaradásáért vég-
zett áldozatos munkájáért a Központi Szövet-
ség �Díszoklevél�-lel juttatta kifejezésre köszö-
netét. Simonffy Erika érdeme, hogy a felsõ-
ausztriai magyarok az ausztriai magyarok csa-
ládjának tagjaként szoros kötelékkel kapcsolód-
tak a Központi Szövetséghez.

DR. SÁRDY-SÖTH MARGIT

Simonffy Erika
a felsõ-ausztriai magyarokért

SERÉNYI ISTVÁN
Az amerikai és egyben ausztriai magyarok nagy

örege Luca napján töltötte be életének 90. évét. Bé-
csi lakosként akaratlanul is számon tartják,már csak
azért is, mert puszta megjelenésével is magára hívja
a figyelmet, ha meg megszólal, mindenki odakapja
fejét. Hangja berezegteti a levegõt, mondanivalója
régi idõk pátoszával keríti hatalmába hallgatóit.
Így volt ez legutóbb is, a bécsi Liszt kórus dísz-

ebédjén, ahol õ köszöntötte az egybegyûlteket, ki-
domborítva milyen figyelemre méltó érdemeket
szerzett a tisztes társaság az ausztriai magyar egy-
házzene ápolásával.
A fiatalok nem tudhatják, ezért is kell emlékez-

tetni õket, hogy sportolóként többországos bajnok-
ságot nyert. Ezen alkatából és hazafias meggyõzõ-
désébõl kifolyólag Serényi István volt az, aki ismé-
telten felhívta Magyarországra az Egyesült Államok
figyelmét: 1959-ben Hruscsov amerikai látoga-
tásokor gyászlepellel kötötte be a New York-i Sza-
badságszobor szemét; 1960-ban távfutásban juttat-
ta el New Yorkból Washingtonba és adta át Nixon
elnöknek a rabnemzetek emlékiratát; 1962-ben
pedig Remember Hungary feliratú trikóban gyalo-
golt San Franciscóból, a Csendes óceán partjától az
Atlanti óceán partján fekvõ New Yorkig.
1991-ben Ausztriába települt, de innen is folytat-

ta, fõként Magyarország felé irányuló felvilágosító
körútjait. Fáradhatatlan személyiség: alakja, meg-
jelenése, tartása a tölgyfáé, amit törzsével, lombo-
zatával együtt nyilvántart a tisztelõk köre.

Költõ, tanulmányíró, mûfordító, külföldön
egyetemi tanárként szenvedélyes elkötelezettje,
õrzõje a magyar nyelvnek - írja róla Kalász Már-
ton. Szente Imre 1922-ben született Celldömöl-
kön. Ma Stockholmban él, fõiskolai tanárként
vonult nyugdíjba. Szente Imre a Pázmány Páter
Tudományegyetem bölcsészkarát és a Tanárkép-
zõ Intézetet végezteBudapesten, a finnugornyel-
vészeti szakot Lundban. Középiskolai tanár volt
Celldömölkön. Tanárkodott Ausztriában (1956
után), magyar nyelvet és irodalmat tanított Fin-
nországban az egyetemen; s végül Stockholmban
volt anyanyelvi tanár, majd a Tanárképzõ Fõis-
kolán az anyanyelvi tanárok magyar irodalom
tanára. Szolzsenyicin: Gulag szigetcsoport címû
könyvének fordításával vált ismertté a nyugati
magyarság körében. Otthon csak azok tudtak
errõl, akiknek ez nem tetszett, és igyekeztek is
megtorolni ezt amerészséget.AmüncheniNem-
zetõr címû lap Nyelvõr rovatának cikkeit írta és
az Új látóhatár címû folyóiratnak volt állandó
munkatársa.KitûnõKalevala fordítása 1987-ben
jelentmeg aNemzetõr és Nemzedékek kiadásá-
ban. 1992-ben, 70. születésnapja tiszteletére ba-
rátai és tisztelõi kiadták válogatott verseit és
mûfordításait. A kötet címe �ajándék, mellyel
meglepem��. Idézet a kötetbõl:

Prológus 1957 tavaszán
(részlet)

Be van kerítve kicsi Magyarország
Hazugság rikolt a drót mögött
Atomrakéták fészkét alapozzák
Pápa és a Balaton között

Hallgatnak a költõk Isten áldja
minden fiókba fojtott szitkukat
Szónál több ma ajkuk néma vádja:
egy ország érti hallgatásukat.

Válogatott esszéi, elõadásai, jegyzetei 2002-ben
jelentekmegSzabad szemmel címmel, ugyancsak
barátai és tisztelõi kiadásában. 2005-ben aBárczi
Géza Kiejtési Alapítvány Budapesten adta ki Ta-
lálkozások címû tanulmány- és esszékötetét,
amelynek érdekessége, hogy a zárt �e� hangokat
kétpontos �e� - betûvel jelölte: (Mindkét esszé-
kötet kapható a stockholmi Magyar Házban)

A 85 éves Szente Imre köszöntése
Szente Imre tevékeny jelenléte a svédországi

magyar egyesületi életben immár több mint 25
éve számunkra felbecsülhetetlen érték. Cserké-
szek, gyerekek és a felnõtt hallgatóság, az ön-
képzõkör táborainak résztvevõi tanulták tõle
nemcsak a népdal szeretetét, a különbséget a
nóta és a tiszta forrásból származómagyar nép-
dal között, hanem a magyar- és világirodalom,
filmmûvészet számos jeles alkotását tanulták
tõle. S végül álljon itt a 15 év elõtti születésnapi
köszöntõ megújítva:

Nyolcvanöt éved elszelelt
s szeretetünk nem fogyott el
vitéz
legény!
Hisz nincsen Nálad délcegebb,
dalolóbb kedvû s kedvesebb
a SMOSZ
egén
Hódolatunk ma végtelen
Soká tartson meg Istenem!
Õ él-
Tessen!

SZENTKIRÁLYI CSAGA

Hajnali furulyaszó vegyül a tóparti csendbe.
A természet s a lét évezredes titkai elõtt alá-
zattal tiszteleg a muzsika és a nyelv szerelme-
se: lényébõl béke és nyugalom árad. Csak az
emberi gonoszság és ostobaság láttán veszít
végtelen türelmébõl. Idõnként titokzatosan
hallgat: homloka évgyûrûi mögött rímek, vers-
sorok, okos gondolatok születnek. Furfangos,
huncut tekintetébõl életöröm sugárzik. Bensõ-
séges, õszintén érdeklõdõ, együttérzõ barát,
igaz ember. Megfontoltan szól, szavai bátorít-
ják, bíztatják a botorkálót, de óvatos körülte-
kintésre intik, vagy éppenmegdorgálják ameg-
gondolatlant. Ajka lágyan, zamatosan ejti a
szavakat. Féltve õrzi és ápolja a szülõföld szel-
lemi és nyelvi kincseit. Büszke lehet rá a nem-
zet, melybõl vétetett, s melyhez az idegenben
is hû maradt. De elsõsorban mi, svédországi
magyarok vagyunk rá büszkék, és hálásak, hogy
ilyen nagyszerû sorstársat rendelt mellénk a
gondviselés.

MOLNÁR-VERESSMÁRIA

(Híradó, Stockholm 2007. december)

BaittrokLászló (Innsbruck) tevékenységének
köszönhetõen 2007. november 21-én indult út-
nak a 200. kamion Tirolból. A szállítmány a
Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatása
Magyarországnak.

Életének 81., hivatásának 60. évében 2008. ja-
nuár 8-án elhunytPADÁNYI ERZSÉBET SJC, szerze-
tesnõvér, a bécsi 72. sz. Széchenyi István cserkész-
csapat volt parancsnoka.
A gyászszertartásra 2008. január 25-én Bécs

Központi Temetõjében lévõ�Dr.Karl Lueger� temp-
lomban került sor.
TemetéseBudapesten2008. február7-én csütör-

tökön13órakor lesz a SzentGellért templomkrip-
tájának kolumbáriumában (Bartók Béla út 149).
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Az általánosnak vélt felmelegedés korában
megborzong az ember annak a történeti emlé-
kezetbenmegõrzött eseménynek felidézésekor,
hogy 1458. január 24-én a Duna jegén kiáltot-
ták ki királlyá a törökverõ Hunyadi János ki-
sebbik fiát, az éppen csak 15 évesMátyást. Nagy
bajban lehetett az ország, de úgy látszik, a nagy
hideg ellenére, még nagyobb a közakarat, ren-
det teremteni az országban, és ehhez alkalmas-
nak vélt személy jelölésével megszüntetni a ki-
rálytalan állapotot. �A magyar királyság bel- és
külpolitikai helyzete szinte reménytelennek lát-
szott 1457-1458 telén. Az országnak olyan ural-
kodóra volt szüksége, aki képes helyreállítani a
belsõ békét, és el tudja hárítani a külsõ támadá-
sokat.� � írja a múlt év novemberében elhunyt
jeles történész Kubinyi András az Engel Pállal
(+) és Kristó Gyulával (+) közösen megírt és
2005-ben megjelent Magyarország története
1301-1526 c. tankönyvnek szánt munkában.
A történeti amnézia ellenére közhelynek szá-

mítana ehelyütt sorjába venni Corvin-Hollós
Mátyás viselt dolgait, amiknek amúgyis utána
lehet lapozni valamennyi magyar történelem-
könyvben. Érdekfeszítõbbnek látszik ehelyütt a
krónikák puszta idézése helyett inkább azon
kérdés kibogozása, honnan van az, hogy éppen
Béccsel kapcsolatosan Mátyás király még Köl-
csey Himnuszába is bekerült? 1823-at írtak,
amikor Kölcsey megírta nemzeti imádságnak is
nevezett Himnuszunkat. Vajon töretlen volt-e
a Mátyás kultusz, vagy éppenséggel felélesztet-
te emlékét a reformkor, melynek fiai a Szent
Szövetség évtizedeiben nem biztató körülmé-
nyek között új Magyarország megteremtésén
fáradoztak? Hosszas elemzés helyett elégséges
ezzel kapcsolatosan utalni arra, hogy a kettõs
elnyomás évszázadában élõ és ható ZrínyiMik-
lós példaképet látott az �utolsó nemzeti király�
személyében.
Ha tehát folyamatosságot fogadunk elMátyás

király emlékezetének megõrzésében, bizonyos
meglepetéssel vehetünk errõl tudomást, hiszen
azt is feljegyezték, hogy nem csupán Bécs, ha-
nem ellenlábasai is nyögtek uralma alatt. Ami-
kor Bécsben hirtelen bekövetkezett halála után
ismét királyválasztó országgyûlésre került sor,
végül is minden ígéret, sõt, eskü ellenére sem
döntöttek a rendek természetes fia, Corvin Já-
nosmellett, hanemkellõhuzavonaután II.Ulász-
ló cseh király személyében a Jagelló-házat része-
sítették elõnyben.AMohács felé tartó évtizedek
tükrében feltehetõ a kérdés, 1490-ben vajon ke-
vésbé voltak-e bölcsek és országos ügyekben
messzelátóbbak a rendek mint 1458-ban?
Legkézenfekvõbbnek az látszik, hogy a leg-

befolyásosabb fõurak megelégelték hatalmát.
Túlságosan önfejû volt, elhatározásaiban nem

A DUNA JEGÉN
550 évvel ezelõtt

volt könnyen követhetõ, különösen, amikor a
török veszély végleges elhárítása helyett új te-
rületek elfoglalásával nyugaton igyekezett kiépí-
teni uralmát. Mindehhez újabb és újabb adók-
kal terhelte az országot, amibõl a rendeknek ép-
penséggel elege volt,
Mátyás viszont úgy segí-
tett ezen, hogy a rendes
adó mellett rendkívüli
adókat vetett ki. A törté-
neti emlékezetben hatal-
masnak látszó királyság
éppenséggel eljutott tel-
jesítõképessége határáig.
Habár a király már

évek óta betegeskedett,
senki sem számolt korai
halálával: 47 éves korá-
ban halt meg. Elméleti-
leg elképzelhetõ lett vol-
na, hogy tetõ alá hozza
megkezdettmûvét és tar-
tóssá teszi, azaz királysá-
ga alatt véglegesíti az el-
foglalt területek, minde-
nekelõtt a Habsburg tar-
tományok fölötti ural-
mát. Ausztriával szem-
benmegnyilvánuló politikájával valójábanmin-
dent megtett annak érdekében, hogy megked-
veltesse magát és Bécsbe áthelyezett udvarát.
Eleve ezt a célt szolgálta a város kulcsainak át-
adása után Bécsbe történt bámulatos bevonu-
lása; a hosszú és impozáns menetet 26 élelem-
melmegrakott szekér nyitotta és 1000 vágómar-
ha zárta, amiket az éhezõ lakosság megsegíté-
sére hajtatott fel. Sorjában megerõsítette, sõt
újakkal bõvítette az osztrák városok kiváltsága-
it, felkarolta a Bécsi Egyetemet, a Szt István szé-
kesegyházban lovaggá ütött követeket stb. St.
Pöltenben utca õrzi emlékezetét; Retz városa
még a XX. század végén is felélesztette Mátyás
emlékét: az ottani borokra kiterjesztett privilé-
giumára hivatkozva a környék vincellérjei bo-
raik jobb forgalmazása céljából új fajtát termel-
tek ki, és eztCorvinus-nak keresztelték.Mátyás
érdemeként tudható be a bécsi püspökség
(1469) betöltésének valamint a Bábenbergi ház-
ból való III. Lipót õrgróf szentté avatásáért
(1485) tett közbenjárása a pápánál.
Szinte sorsszerûnek mondhatóMátyás király

és III. Frigyes torzsalkodása, majd kényszerû

megbékélése. Ebben egészen sajátságos szere-
pet játszott az 1463. évi, Bécsújhelyen megkö-
tött béke. A már öt éve uralkodó király
koronazására csak az után kerülhetett sor, hogy
a Habsburg német-római császár 80.000 forint

�megõrzési díj� ellené-
ben hajlandó volt vissza-
szolgáltatni a koronázási
jelvényeket. Az 1415-ben
született III. Frigyes fiá-
vá fogadta Mátyást, kilá-
tásba helyezte német vá-
lasztó fejedelemmé való
felruházását, Frigyes
mindazonáltal továbbra
is viselhette a Magyaror-
szág királya címet (1459-
ben több fõrangú sze-
mély NémetújvárottMá-
tyás ellenében királynak
választotta) és továbbra
is megtarthatta a viszá-
lyos idõkben elfoglalt
nyugat-dunántúli birto-
kokat. A békeszerzõdés
az utódlásra vonatkozó-
an is intézkedett, kilátás-
ba helyezve, amennyiben

Mátyás törvényes utód nélkül hal meg, a Habs-
burg-házra hárul a magyar trón, igaz, az ellen-
kezõ eshetõségre késõbb is történt utalás. A kor-
különbség ellenére is foglalkoztatta Mátyást ez
a kérdés, ezért is törekedett egyenrangú féllé
emelkedni, többek között azáltal, hogy Habs-
burg lányt óhajtott feleségül (e célból töltötte
1470 farsangját Bécsben), azonban kikosarazták.
De ki gondolta volna, hogy III. Frigyes egyik tör-
ténelmi érdemévé válikmajd, hogy 1493-ban be-
következett halálával túlélteMátyást, négy évvel
a magyar király elhalálozása elõtt azonban saját
fiát,Miksát választatta utódjául.Ha a korkülönb-
ségbõl adódóan netán voltak illúzióiMátyásnak,
végleg be kellett látnia, hogy családpolitikával
nem zárkózhat fel a Habsburgok mellé.
A török elleni védekezés látszólagos elhanya-

golásával szemben elõnyben részesítette nyugati
tartományokmegszerzését. Emiatt még volt hí-
vei is szembefordultak vele. Valójában nem ha-
nyagolta el a délvidéket, hiszen az 1483-ban
megkötött fegyverszünetig több hadjáratot is
folytatott, meg végvárak egész sorával erõsítet-
temeg a déli határokat, ellenben � igaz legújabb

kori mérlegelések alapján � Mátyás anyagi for-
rásai és katonai hatalma nem járt volna eséllyel
azOszmánBirodalomkiszorítására aBalkánon.
A magyar király évi jövedelme legfeljebb
750.000-800.000 forint volt, ezzel szemben az
Oszmán Birodalom évente 1,800.000 forint be-
vételre tett szert. Egyedül a 20-25.000 katoná-
ból álló zsoldos sereg évi eltartása 500.000 fo-
rintot emésztett fel.
Források, feljegyzések hiányában máig nem

sikerült tisztázni a Szilézia, Cseh- és Morvaor-
szág, ill. Ausztria ellen folytatott hadjáratainak
tulajdonképpeni indítékát. Vannak, akik azt vé-
lik, az Oszmán Birodalom ellenében új terüle-
tek bekebelezésével egyensúlyi helyzet megte-
remtését célozta Mátyás. Vagyis még hatalma-
sabbá akarta tenniMagyarországot.Mindez in-
kább találgatás, mint az is, hogy kora jellegze-
tes uralkodójaként a hadviselésben, diplomáci-
ában, emellett a mûvelõdés pártolásában ke-
reste személyisége megvalósítását. Kevésbé ta-
lálható erre utalás, éppen ezért felvethetõ az is,
hogy jelesenAusztria, pontosabban aHabsbur-
gok ellen irányuló cselekedeteinek egyik moz-
gató rugója egyfajta kisebbrendûségi érzésbõl
is fakadhatott, azaz új dinasztia alapítójaként
szellemi felkészültséggel, hihetetlen akaraterõ-
vel és természetesen katonai erõvel egyenran-
gú félként akarta elfogadtatni magát.
Híre és neve megörökítésére olyan tudósok-

kal vette magát körül (Galeotto, Bonfini), akik
aztán gondoskodtak arról, hogy egyébként is
impozáns személyiségét megõrizzék az utókor
számára. Ezen szándéknak roppant kedvezett
a Jagellók hanyatló kora, amiért is a kortársak
utólag mindent Mátyás javára fordítottak és
magyaráztak. Innen fakad a nevéhez fûzõdõ
rengeteg adoma és anekdota a szellemes és igaz-
ságosMátyásról, aki mindamellett nem rangjuk
és származásuk, hanem képességeik szerint ítél-
te meg az embereket. Erre a legjobb példákat
azok szolgáltatták, akik akár jobbágysorból
emelkedtek fel és jutottak a király jóvoltából
akár országos méltóságokhoz.
Mátyás királymindazonáltal nem csupán ren-

det teremtett és tartott, de történetében mint-
egy utoljára európai rangra emelte Magyaror-
szágot. Nem csoda hát, hogy a késõbbi száza-
dokban feltételezhetõen a valóságosnál jóval
nagyobbra emelkedett alakja, igaz, történelmi
látószögben feltétlen kimagaslik Magyarország
uralkodói között, különösen utódai, a Jagellók
meg egyenesen eltörpülnek mellette. Mindez
nyilvánvalóan nemkizárólag a viselt dolgok tük-
rében, hanem az összehasonlításban, az utóla-
gos megítélésekben is módosul. Mátyás király
esetében mindegyik javára vált és válik.

-deák-

Romsics Ignáccal a 20. századról írt és a Rubicon-
ház kiadásában megjelent képes magyar- és világ-
történetének bemutatója alkalmából hosszabb be-
szélgetést folytatott Székely Anna, a budapesti Nép-
szava munkatársa. Az alábbiakban közöljük az álta-
lánosan ismert és elismert történésznek néhány
alapvetõ kérdéssel kapcsolatos vélekédését. (Szerk.)

Mindig akadnak tollforgatók, akik tömörnek tûnõ,
de felszínes ítélkezésekkel kábítják az olvasót vagy a
nézõt. Gyakran halljuk: a 20. század �a szörnyûségek
évszázada� volt. És ugyanilyen gyakran, hogy �a leg-
csodálatosabb fejlõdés évszázadaként� kell vissza-
gondolnunk rá. Ki a tudományos-technikai fejlõdést,
ki az öldöklést és pusztítást, ki pedig a szélsõséges ide-
ológiák térhódítását hangsúlyozta, attól függõen, ho-
gyan alakult a sorsa, milyen az emlékezete, és meg-
élt, szubjektív élményeit hogyan helyezi el a közös-
ség élményvilágában. Nyilvánvalóan mindegyikük-
nek igaza van. Ám igazságaik csak részigazságok,
ezért egyik sem abszolutizálható. A sokféle perspek-
tíva együttesen mutatja a valóságot. Ha mégis egy-
mondatos definíciót kell mondanom, akkor Eric
Hobsbawm könyvének a címét idézem: a 20. század
a �szélsõségek kora� volt.
� A történész feladata nemmorális ítéletek gyártá-

sa, hanem adatok, tendenciák és olykor ellentmon-
dásos folyamatok, illetvebonyolult összefüggések fel-
tárása. Méghozzá egyoldalúság nélkül, mert annak
sárba rántás vagy dicsõítés lehet az eredménye. Így
született például ördögi Horthy-kép marxista törté-
nész tollából vagy idealizált Horthy-ábrázolás szélsõ-
ségesen jobboldali történészi szemlélettõl átitatva.
Versengõ interpretációk természetesen a szakmaiság
keretein belül is elképzelhetõk. Ezek azonban nem
tévesztendõk össze a tudatosmanipulátorok vagy jó-
indulatú dilettánsok fércmunkáival. Szóval, megis-
merni, megérteni és másokkal is megértetni.
� Az öldöklés és más népek leigázása nem a múlt

század találmánya. A tudományos és technikai fejlõ-
dés tette a nemzetállamok, vallási közösségek és más
csoportok rivalizálásátolyanvéressé, éshoztaegészen
közelhozzánk.Tudomásulkell vennünk,hogyazegyes

Magyarország és a nagyvilág
országokat, nemzeteket a történelem folyamán min-
dig is elsõsorban hatalmi törekvéseik és gazdasági ér-
dekeikmozgatták, és nem amagasztos elvek.
� A tömegek nyilvánvalóan manipulálhatóak, de

ezért nem a hiányos mûveltségû, gyengébb képessé-
gû vagy elégedetlenségekkel teli emberek felelõsek,
hanem a manipulátorok, akik kihasználják mindezt,
és olykor birkanyájként kezelik õket. Nekemmint tör-
ténésznek be kell mutatnom a diktátorok hatalomra
jutásának körülményeit is, s ezzel csökkenteni annak
az esélyét, hogy ismét uralmuk alá kerüljünk. A po-
tenciális diktátorok ugyanismindig közöttünk élnek.
� Mindenkinek megvan a maga felelõssége. A dik-

tátorok semmire sem mentek volna, ha nem mûkö-
dik mellettük, körülöttük erõteljes segítõ gépezet.
Bízom benne, hogy azok, akik ma kicsit is elmerül-
nek a múlt összefüggéseinek tanulmányozásában,
talánmár kevésbémanipulálhatóak, nem részesíthe-
tõk totális agymosásban.
� A két világháború közötti és a mostani politikai

helyzet nemhasonlítható össze. Ma nincs és nem is le-
het szó törvényi szintre emelt kirekesztésrõl. Ezt az
európai környezet semengedi. Ezértnemtulajdonítok
túl nagy jelentõséget a mai szélsõséges megnyilvánu-
lásoknak. A veszélyt inkább abban az antagonizált po-
litikai környezetben látom, amely ezeket amegnyilvá-
nulásokat eltûri, sõt hatalmi játszmáiban eszközként
használja õket. A mindennapi ember a jelenben több-
nyire csak a felszín borzolódásait érzékeli, a valóban
fontos, nagyobb folyamatokat általában nem.
� Mára lényegében minden átfogó világmagyará-

zat érvényét vesztette. Szent Ágostoné, Vicóé, Hege-
lé, Marxé és Spenceré éppúgy, mint az egyik utolsó
nagy rendszeralkotóé, ArnoldToynbee-é.Õkmegpró-
bálták a történelmet a kezdetektõl a saját korukig
egységes keretben értelmezni, sõt általában még a
jövõt is elõre vetíteni. Erre a 20�21. században kuta-
tó társadalomtudós nemigen vállalkozik, sokkal több

már a kétely és a bizonytalanság. Be kell vallanunk,
hogy az emberiség nagy alapkérdéseire máig nem
találtuk meg a biztos válaszokat. Nem tudjuk, hogy
pontosan honnan és hogyan indultunk, és azt sem,
hogy hová megyünk. A bizonyosságok kora lejárt. A
múlt egy-egy szeletemindazonáltalmegismerhetõ, és
egy-egy nemzet útja is nyomon követhetõ. És a ren-
delkezésünkre állómutatók szerint Magyarország az
utolsó száz évben � bár önmagához képest a Horthy-
és a Kádár-korszakban is sokat fejlõdött �fokozato-
san lemaradt a világ fejlett országaitól.
� Az élet körülöttünk a 20. században robbanás-

szerûen fejlõdött. A népesség 1,6 milliárdról 6 milli-
árdra növekedett, és a pazar tudományos és techno-
lógiai fejlõdésnek köszönhetõen a vártnál keveseb-
ben haltak meg, számos betegségnek és járványnak
sikerült gátat vetni, az élelmiszer-termelés a világ
nagy részén lépést tudott tartani a szükségletekkel,
és a munkaközpontú társadalom szabadidõ-közpon-
tú társadalommá alakult. Csökkent amunkaidõ, nõtt
a jövedelem, és az emberek a világ nagy részén soha
nem látott technológiai, kényelmi körülményeket
tudtak teremteni maguk köré. S miközben például
Japán, Finnország és újabban Írország vagy Dél-Ko-
rea igen átgondolt stratégiával nagyokat lépett elõ-
re, Magyarország nem csak az egy fõre jutó nemzeti
jövedelem, de sok egyéb mutató tekintetében is le-
maradt. Az elmúlt évek nemzetközi felmérései példá-
ul ismételten bizonyították, hogy a valaha oly ered-
ményes oktatási rendszerünkkel súlyos bajok van-
nak. Talán kevesen gondolnak arra, hogy ez mind a
történelem része.
� Trianon valójában már csak következmény volt.

�Nemzetinagylétünk� tulajdonképpenmárMohácsnál
lehanyatlott.Mohács elõtt valóbanbefolyással rendel-
kezõ, európai nagyhatalom voltunk, és nem véletlen,
hogy amagyar politikai gondolkodás oly sokáig a régi
dicsõségheznyúlt vissza.MégApponyiAlbertnekTria-

nonkapcsánPárizsbanelmondott1920-asbeszédébõl
is áradamagyaröntudat, a felsõbbrendûségi érzés.Azt
mondta, mi vagyunk az egyetlen fejlett, önálló állam-
alkotó nemzet a Kárpát-medencében, és a kisebb né-
pek,nemzetekcsakmegköszönhetik,hogybefogadtuk
õket, mert ez nekik is elõnyös. Ez a szemlélet beleivó-
dott a magyar közgondolkodásba, miközben már ré-
gen nemvoltmeg amateriális alap hozzá, hiszen nem
létezett önállómagyar állam.A török alól felszabadult
MagyarországaHabsburg-birodalomrésze lett, és egé-
szen 1918-ig az is maradt.
� Magyarország öngyilkos módon húszévente le-

fejezte a szellemi elitjét. Nem beszélek a két világhá-
ború veszteségeirõl, hiszen azok nem csak rajtunk
múltak. Áma fát ezeken túlmenõen is vágtukmagunk
alatt. Elõször a kommün alatti vörös terror oltotta ki
néhány száz ember életét.Majd jöttek a fehértollasok,
akik többmint ezer emberrel végeztek, és több tízez-
ret börtönbe vetettek. A megtorlások elõl a szellemi
élet sok-sok kiválósága külföldremenekült. A húszas
évek közepére normalizálódtak a viszonyok, ám a
harmincas évek végétõl következtek a zsidótörvé-
nyek, majd 1944-ben a holokauszt. Ez félmillió em-
ber életét követelte. 1945 után a korábbi elitet tize-
delték meg. Ismét sokan menekültek külföldre, míg
másokbelsõ emigrációba kényszerültek vagy börtön-
be kerültek. 1956-ban elment közel 200 ezer ember,
köztük sok ezer egyetemista és fiatal értelmiségi.
És amikor a rendszerváltásnál a saját kezünkbe ke-

rült a sorsunk alakítása, nem tudtunk, és azóta sem tu-
dunk igazánélni ezzel a lehetõséggel. Évekótaegymás-
sal acsarkodó politikát folytatunk, és képtelenek va-
gyunkmeghozni anemzetet érintõ legalapvetõbbstra-
tégiai döntéseket. Amikor pedig az egyik meghozza
vagy meghozná, a másik azt mondja: majd én lerom-
bolom.Nemvagyunkképesek túllátni apillanatnyiha-
talmi érdekeken, és az egész társadalom, az ország jö-
võbeni érdekeit szem elõtt tartani. Ez újabb önpusztí-
tás, teljesen saját akaratunkból. Úgyhogy talánmeg is
érdemeljük a sorsunkat. Ezt nemholmi búbánatos de-
fetizmusmondatja velem, hanem az elmúlt századból
levonható tanulságokésa jövõnkértérzett aggodalom.
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MI - HOL - MIKOR?
Kulturális kaleidoszkóp

Alsó-Ausztria

Th. Bernhard, Elisabeth II, próza � St. Pölten,
Landestheater; ápr. 10., 11.
W.Gombrowicz, Yvonne, die Burgunder-
prinzessin, próza � St. Pölten, Theaterwerkstatt;
ápr. 26., 29., 30., máj. 2., 3.
C. Handler, G. Kogler, Robin Hood, musical �
St. Pölten, Landestheater; ápr. 26., 29., 30., máj.
6�8.
J. S. Bach, húsvéti koncert � St. Pölten,
Festspielhaus; márc. 16.
Szlovén Filharmonikusok vendégszereplése,
koncert � St. Pölten, Festspielhaus; ápr. 14.
T. Albinoni, Il Nascimento de l´Aurora, kon-
cert � St. Pölten, Festspielhaus; márc. 7.
Az Esbjörn Svensson Trio vendégszereplé-
se, dzsessz koncert � St. Pölten, Festspielhaus;
ápr. 4., 5.
Panzerkreuzer Potemkin, filmbemutató élõ ze-
nével � St. Pölten, Festspielhaus; ápr. 23.
A látás és a megtévesztés mûvészete, kiállí-
tás � Krems Kunsthalle; márc. 2.�aug. 24.
A színekrõl, Hartwig Kompa, kiállítás � Krems,
Factory; márc. 9. � máj. 4.
Der Ball 08, minden a foci körül, kiállítás �
Krems, Karikaturmuseum; febr. 5.�jún. 29.

Bécs

G. Puccini, La Boh�me, opera � Staatsoper;
márc. 4., 7., 10
J. Massenet, Manon, balett � Staatsoper; febr.
3., 18., ápr. 7., 10.
P. I. Csajikovszkij, Anna Karenina, balett �
Volksoper; febr. 10., 19., 25., márc. 5., 20.
E. Gleede, Max und Moritz, balett � Volksoper;
márc. 20., ápr. 27.
M. Frayn, Donkeys� Years, próza � Vienna´s
English Theatre; febr. 4.� márc.15.
E. Jelinek, Über Tiere, õsbemutató � Kasino am
Schwarzenbergplatz; márc. 1., 3., 4.
Th. Bernhard, Claus Peymann verläßt Bochum
und geht als Burgtheaterdirektor nach Wien,
Claus Peymann kauft sich eine Hose und geht
mit mir essen és Claus Peymann und Hermann
Beil auf der Sulzwiese, Hermann Beil és Claus
Peymann a fõszerepekben, próza � Theater in
der Josefstadt; márc. 12., 13.
W. A. Mozart, Die Zauberflöte, bábszinház �
Schloss Schönbrunn,Marionettentheater; febr. 2.-
márc. 30.
Giuseppe Arcimboldo, kiállítás � Kunsthisto-
rischen Museum; febr. 12. � jún.1.
A déli álom, kiállítás � Akademie der bildenden
Künste, Gemäldegalerie; márc. 9-ig
Monet-tól Picasso-ig, kiállítás �Albertina; 2008
ápr. 6-ig
Tutanchamun és a fáraók világa, kiállítás �
Museum für Völkerkunde; márc. 9. �szept.28.

Burgenland

G. Miller, Moonlight Serenade, musical �
Eisenstadt, Kulturzentrum; ápr. 24., Ober-
schützen, Kulturzentrum; ápr. 25.
M. Barber, Verzauberter April, vígjáték �
Eisenstadt, Kulturzentrum; ápr. 27., Ober-
schützen, Kulturzentrum; ápr. 28.
C. Saint-Saens, Carneval der Tiere, koncert
gyermekeknek � Raiding, Franz Liszt-Zentrum;
febr. 20., 21.
Ever After, Constanze Pirch, kiállítás � Matter-
sburg, Kulturzentrum; febr. 25. � márc.19.

Felsõ-Ausztria

Operettdélutan, koncert - Bad Ischl, Zauner; febr.
22., 29., márc. 7., 14., 21.
Operettkonzert �Bad Ischl, Kongress &Theater-
haus; márc. 23.
Celtic Spring Festival, koncertek � Bad Ischl,
Lehartheater; márc. 12.
Passion 2008, koncertsorozat � Linz, Bruckner-
haus; márc. 11., 13., 14., 27.
J. S. Bach, János Passio � Wallern, Evan-
gelische Kirche; márc. 13.
Orgonakoncert � Bad Ischl, Evangelische
Kirche; márc. 8.
A vágyak kertje, renaissance korabeli zene, kon-
cert � Vöcklabruck, Stadtsaal; márc. 28.
Amézeskalács falu, kiállítás � Spital am Pyhrn,
Österr. Felsbildermuseum; ápr. 30-ig
Kaligráfiák, kiállítás � Pettenbach, Schrift- und
Heimatmuseum Bartlhaus; 2008 ápr. 4-ig

Karintia

W. A. Mozart, Le nozze di Figaro, opera �
Villach, Congress Center; márc. 11.
Spirit of Europe, koncert � Villach, CongessCen-
ter; márc. 9.

Tavaszi Koncert � Radenthein, Stadtsaal;
márc. 16.
J. S. Bach, zongorakoncert � Villach, Parkhotel,
Bambergsaal; márc. 15
Húsvéti kiállítás � Reichenfels, Keramikatelier
Maria Schuster-Pletz; márc. 11�18.
Véletlen és változás, Marlies Rickfeld-Rapetti ki-
állítás � Spittal an der Drau, Schloss Porcia,
Galerie; febr. 23. � ápr. 5.
A kõbõl faragott fa, tárlatvezetés � Turracher
Höhe, Kristallmuseum �alpin+art+gallery�; márc.
4., 11., 18., 25., ápr. 1., 8., 15., 22.

Salzburg

Húsvéti Ünnepi Játékok 2008, R. Wagner, Die
Walküre, zenekari, szolista és kórus koncertek �
Salzburg, Festspielhaus; márc. 15�24.
ROT RED ROUGE, kiállítás � Salzburg,
Residenzgalerie; márc. 8. � jún. 22.
Az élet tiszteletére.... a szerelem ünnepe, ba-
rokk és modern flamand mûvészet, kiállítás �
Salzburg, Residenzgalerie; márc. 8. � jún.22.
Alice és Co a csodaországban, kiállítás � Salz-
burg, Museum der Moderne; 2008 márc. 2-ig
Lehet egy kicsivel több?, kiállítás � Salzburg,
Spielzeug Museum; ápr. 13-ig

Stájerország

G. Donizetti, Lucia di Lammermoor, opera �
Graz, Oper; márc. 29., ápr. 2., 4., 10., 24., máj.
4., 17., 24., 28.
R. Strauss, Arabella, lyrikus vígjáték � Graz,
Oper; febr. 9., 14., 29., márc. 5., 15., ápr. 6., 18.,
máj. 7., 16., 25.
W. Shakespeares, Antonius und Cleopatra,
próza � Graz, Oper; ápr. 19., 23., 25., máj. 8.,
14., 18., 31., 5.
Az álarc hatalma, kiállítás � Trautenfels,
Schloss Trautenfels, Landschaftsmuseum; márc.
15. � okt. 31.
Lost Lines, kiállítás � Graz, Gebiets-
krankenkasse, Ganggalerie; febr. 29-ig
Almavirág Ünnep � Puch; ápr. 27.

Tirol

G. Puccini, Tosca, opera � Innsbruck, Landes-
theater; febr. 2., 9., 14., 20., 23., márc. 6., 9., 30.
H. Ibsen, Die Wildente, próza � Innsbruck,
Landestheater; febr. 10., 11., 17., 21., 22., márc. 1.
C.Laufs, Pension Schöller, vígjáték � Innsbruck,
Landestheater; márc. 8., 12., 13., 14., ápr. 6., 10.,
12., 17., 18., 20.
Múzeumi dalestek, J. Brahms, E.Grieg, R. Schu-
mann és A. Dvorák mûveibõl � Innsbruck,
LandesmuseumFerdinandeum; febr. 12., ápr. 15.
Interpreti Veneziani, koncert � Breitenwang,
Walter-Schwarzkopf-Saal; márc.10.
India: zene, film, workshop �Wattens, Swarovski
Kristallwelten; márc. 29-ig
Mese és zenekari koncert � Innsbruck, Landes-
konservatorium; febr. 26.
Lumen, kiállítás � Innsbruck, Stadtarchiv und
Stadtmuseum; febr. 29-ig
Ernst Caramelle, kiállítás � Innsbruck, Galerie
im Taxispalais; febr.17. � márc. 30.

Vorarlberg

Sevilla, a Compania Maria Pagés vendégsze-
replése, tánc � Bregenz, Festspielhaus; febr. 29.
S. Zweig, Schachnovelle, próza � Lustenau,
Reichshofsaal; márc. 5.
Scottish Chamber Orchestra vendégszerep-
lése, koncert � Bregenz, Festspielhaus; márc. 13.
Carla Pires & Band, Fado koncert � Bludenz,
Remise; márc. 12.
Admik Anna, Fejér András és Adamik Gábor,
koncert � Feldkirch, Landeskonservatorium,
Festsaal; márc. 12.
Ludwig Hirsch, koncert � Götzis, AmBach;
márc. 2.
Az abszurdum valósága, Maurizio Cattelan,
kiállítás � Bregenz, Kunsthaus; febr. 2. � márc.
24.
Schappele, Chränsle & Co, hagyományos fej-
díszek � Bregenz, Landesmuseum; márc. 8. �
jún. 1.
Ich Narr des Glücks, Heinrich Heine versek
zenével � Buchs, Fabriggli; márc. 2.
Der Knabe und der Schmetterling, zene és
mesék � Dornbirn, Spielboden; márc. 29.

Európa ajánlat

Via Crucis, húsvéti játék � Finnország, Helsinki,
Helsinki Cathedral, Senate Square; márc. 22.
(Info: http://viacrucis.hsrky.as.tietotalo.fi/
?deptid=3452)

Válogatta HOMONNAY LEA

�A szeretet ereje mindenekre képes, de a szeretet
hiánya képtelenné teszi a legjobb szándékot is.� - ol-
vashatjuk Wass Albert 1985-ben megjelent A hagya-
ték címû kötetében. Az idézet a nemzet tagjainak egy-
más iránti tántoríthatatlan szeretetére utal.
Az erdélyi irodalomóriásaprogramotadottnekünk.

�A feladatok ma még nagyobbak, mint azelõtt. Elõ-
ször is nemzetté kell emeljük újra a fél évszázados
kommunista diktatúra soránmegtört, hitét vesztett,
néppé alázott magyarságot. Népünk nemzeti öntu-
datát kell visszaszereznünk,mert ezena földöncsak
nemzetnek lehet hazája. Népnek mindössze ottho-
na van. AHaza: lelki, szellemi, politikai és gazdasá-
gi egység. Az otthon mindössze födelet nyújt, védel-
met nem. Feladatunk, tehát, ha még van ilyen, ket-
tõs! Föl kell szabadítsuk Magyarország »fölszaba-
dult« népét attól a félelmetes lehetõségtõl, hogy a je-
len idõk irányzatát követve a nemzetközi tõke rab-
szolgájává váljon, nemzeti öntudatának végleges
föladása árán. Széles körben ismertetnünk kell a
félrevezetett világgal a valóságos magyar múltat s
az igazság feltárásaáltal visszakell szereznünkszét-
szakított népünk önrendelkezési jogát.�
Ki volt a száz évvel ezelõtt született gróf Czegei és

Szentegyedi dr. Wass Albert? Erdõmérnök, író, szer-
kesztõ, könyvkiadó, egyetemi tanár, az MTA tagja: el-
sõsorban ember, mélyen hívõ, népéért, nemzetéért
távlatokban gondolkodó patrióta.
Az amerikai magyarság Kováts Mihály huszár-

ezredes bicentenáriumára (1979. május 11-12.) a dél-
karolinai Charlestonban nagyszabású ünnepségsoro-
zatot rendezett. A szervezõk az ünnepség fõvédnöke-
ként Wass Albertet, az ünnepségek szónokaként pe-
dig Hites Kristóf bencés szerzetest kérték fel. Nagybá-
tyám, dr. Udvardy Tibor hadtörténész és tábornok ré-
vén én is kaptammeghívást.
Az ünnepségekmegkezdése elõtt nagybátyámmeg-

kért, hozzam el a repülõtérrõl a két jeles személyt.
Repülõtéri �szolgálatomról�, visszatérve félve jelentet-
tem, hogy csak a bencés atya érkezett a géppel. Nagy-
bátyám csak mosolygott, és megjegyezte, hogy Wass
Albert nem repülõvel, hanem kocsival.
Balogh János akadémikus aTurkevétõl azÓceánig

c. önéletrajzi kötetében utal arra, hogy Wass Albert
igen tartózkodó ember volt, nemhogy nemvolt közlé-
keny, de nem is igen tegezõdött senkivel. E sorok író-
ja egészenmásWass Albertet ismerhetettmeg. Bizony
én is izgultam, a találkozás közvetlensége, az író atyai
hangneme azonban percek alatt megszüntette ezt. Én
� aki addig már elég sok Amerikában megjelent köte-
tét is átlapoztam � �zöldfülûként� arról érdeklõdtem,
hogyan tanult meg ilyen kiválóan angolul, és miért ír
ezen a nyelven is. Az író szabadkozott. Tudhatom én
akármilyen jól az angol nyelvet, ha nem lenne anya-
nyelvi lektorom - és rámutatott a feleségére�nemmer-
nék írni a britek nyelvén egy szót sem. Majd hossza-
san taglalta annak fontosságát, hogy világnyelven is
el kell mondani az erdélyi magyarok elnyomását. Ez-
után angol nyelvû verseirõl beszéltünk. (Ismert, hogy
Wass Albert rendkívüli nyelvtehetség volt: a németen
és a románon kívül tökéletesen beszélt franciául � a
Debreceni Gazdasági Akadémia elvégzése után a pári-
zsi Sorbonne következett � de a latin, olasz, sõt spa-
nyol tudása sem volt lebecsülendõ.)
AkétnaposünnepségkeretébenWassAlbert csupán

az esti fogadáson szólalt fel.
Wass Albert, a bicentenárium díszvendége a pará-

dé kezdetén nyitott dzsipben méltóságteljesen végig-
hajtatott a �harctéren�. (Wass Albert miután Floridá-
ba érkezett, a Military Academy nevû katonaiskolába
került, ahol mértant és algebrát tanított!) Az író állt
terepjáróban, és magabiztosan fogadta az emigráció
tiszteletét.Megpróbáltatásokkal teli életedelelõjén (62
éves volt) akkor ott néhánypercre úgy tûnt, hogy csak
õt ünneplik, õt, a meg nem alkuvás szimbólumát, a
magyar kisebbség jogainak öntudatos védõjét.
Este ünnepélyes fogadást adott Clark generális. A

vendégeket elõször az író angolul köszöntötte, majd
hosszabbmagyar nyelvû beszédet mondott, amelynek
középpontjábanErdély, azerdélyimagyarságmegmen-
tése állt. Kerülve a pátoszt, méltóságteljesen beszélt.
Az után ünnepségek után egy héttel már levél várt

Wass Alberttõl, Tibor bátyámnak címezve. Levelére
már csak itthonról válaszolhattam, kifejezve örömö-
met,milyenboldogvagyok, hogyõt személyesenmeg-
ismerhettem. Megköszöntem bizalmát, és felajánlot-
tamneki segítségemet. Levele azonbanmeglepetést is
tartogatott. Mellékletként visszaküldte Tibor bátyám
hozzánéhányhéttel korábbanküldött sorait,melyben
piros tollal �mint ahogy igazi tanárhoz illik - aláhúzta
a helytelen magyar kifejezéseket, illetve helyesírási
hibákat tartalmazó szavakat, hozzáfûzve: �Kedves Ti-
borom! Igaz, hogy én is lassan harminc éve élek
Amerikában,mint te; igaz, hogyazén feleségemsem
magyar, tehát otthon nem mindig beszélhetek ma-
gyarul.Mégismagyarságunkmegtartása érdekében
rendkívül fontosnak tartomazt, hogy ne felejtsük el
szülõhazánknyelvét, írjukhelyesendrága jómagyar
szavainkat, és ügyeljünk a helyesírásunkra is...� A
tábornok e személyét kompromittáló levélre két szó-
val válaszolt: �köszönöm Albert�.

A nagybátyám 1998. elején telefonon arra kért,
hogy írjak Albert barátjának, mert igen elkeseredett
állapotban van a magyar állampolgárságával kapcso-
latos huzavona miatt. Küldtem neki ügyvédi megha-
talmazást, és jeleztem, hogy minden tõlem telhetõt
megteszek az ügy sikerének érdekében. Levelemet
Wass Albert már csak föntrõl olvashatta. Szívszorító
halálhírét véve � talánmégma sem tudomelképzelni,
hogy önkezével vetett volna véget életének � eszem-
be jutott az az angol nyelvû verse, amirõl elsõ találko-
zásunkkor beszéltünk. A versnek azóta már magyar
fordítása is van Gyöngyös Imre tollából.

I will be around you, somewhere

When the day should come
that it seems I am gone:
I will be still around.

Köröttetek leszek, valahol

Ha eljön majd a nap,
hogy látszólag megyek,
mégmindig itt leszek.

MegemlékezésemetAhagyaték c. kötettel kezdtem,
befejezésül ugyanazon kötet utószavából idézek:
�Nemsokaság,hanemlélek s szabadnép tesz cso-

da dolgokat!� Õsi tanítás ez, amit a Kárpát-meden-
ce nagymagyar költõje, BerzsenyiDániel vetett pa-
pírra számotokra. Tartsátok észben, magyarok. S
ti is Kárpát-medence testvér-népei. Nemnyelv teszi
az embert. Az ember lelke emeli rangra a nyelvet,
vagy taszítja azt útszéli árokba, a használat erköl-
csi mércéje szerint. Ne féljetek. A magyar lélek él.
TeremtõIstenünkmûködikbenneésáltala.Necsüg-
gedjetek. Gondozzátok csak hûséggel a mustár-
magvakat... Ne keserítsen el a gyöngék hûtlensége
se. Sajnáljátok a nyelvét vesztett magyart, mert ön-
magát rövidíti csupán, nem nemzetét. A nemzet
nem számokban él, de lélekben. Egy az Úr oldalán
százezreknél is többet számít a jövendõmérlegén�
Az igazak jövendõjét lélek és szellem ereje formál-
ja, s az Úr ereje emeli magosba. Bízzatok, magya-
rok! A rabság és szenvedés napjai megszámláltat-
tak. A szabadság hajnala dereng. Vigyázzátok a
mustármagvakat!�
Wass Albert nem csak születése centenáriumán,

hanem naponta üzen minden magyarnak:
�Hontalan vagyok / de vallom rendületlenül, hogy

Õ az út s az élet / és maradok ez úton, míg csak élek /
töretlen hittel ember és magyar.�

UDVARHELYI OLIVÉR (Veszprém)

SZEMÉLYES MEGEMLÉKEZÉS WASS ALBERTRÕL

In memoriam
Dr. Balogh Vince
EgyaHollandKatekizmusból származóadomasze-

rint valamelyik északi országba néhány keresztény
szerzetes érkezett, és midenki követte õket. A dolog
a király érdeklõdését is felkeltette, aki tudni akarta,
kik ezek az emberek, ésmit hirdetnek,mivel semmit
sem tudott róluk. Hivatta tanácsnokait, kutassanak
utánuk, és adjanak neki véleményt róluk. Az egyik
bölcs ezt a választ adta a királynak:
�Felség! Képzelje el, hogy téli napon itt ül egyedül

ebben a szobában. Ég a tûz, mert kint jéghideg van,
hóvihar tombol. Éjszaka van, kint sötétség. Hirtelen
az ablakon madárka repül be � a fagy és a sötétség
elõl menekül. Felség felemeli tekintetét iratai közül
és látja, hogy a madár öt kört tesz a szobában, majd
kiröpül az ablakon és eltûnik az éjszaka sötétjében.
Felség! Ez amadár az ember! A fûtött és világított szo-
ba az életünk a Földön. Megérkezünk mint ez a kis
szárnyas a sötétségbõl, anélkül, hogy tudnánk, hon-
nan jövünk. A világon maradunk néhány évig, te-
szünk néhány kört, és utána visszatérünk az éjszaká-
ba, anélkül, hogy tudnánk, hovámegyünk. Nem tud-
juk semazt, honnan jövünk, semazt, hovámegyünk.
Ha ezek az emberek ezt meg tudják magyarázni, ak-
kor fogadjuk õket szívesen.�
Dr. Balogh Vince a linzi Szent Antal plébánia

nyugalmazott plébánosa azon kevesek közé tarto-
zott, akik kerestek és találtakmagyarázatot az ado-
ma kérdésére.
1929. február 12-én született szlovákiai magyar-

ként, 1959október 10-én szentelték pappá. Fáradha-
tatlanul dolgozott egyháza megújulásán, különösen
törõdött a papi hivatások ápolásával. Évtizedeken át
tevékenykedett menekült pasztorációban; szívén vi-
selte amagyarok sorsát. Aktív tagja volt a Felsõ-Auszt-
riaiMagyarKultúregyesületnek, a cserkészettel egye-
temben támogatta. Plébániáján többszörhelyet adott
amagyar rendezvényeknek. Rövid, de nehéz szenve-
dés után 2007. december 4-én ment el közülünk. A
választ most már nélküle kell keresnünk.
Emléke iránti szeretettel és tisztelettel

GLÜCK JÓZSEF



2008. január�február BÉCSI NAPLÓ 11

JELEN SZÁMUNK KÉPEI
Mátyás király jeles alakjára meg királlyá vá-
lasztásának 550. évfordulójára való tekintet-
tel méltányos, hogy képmellékletünkkel is
adózni kívánunk emlékezetének. Különleges-
ségképpen Ausztriában, Bécsben található ké-
peket, emlékeket választottunk ki, ezzel is ki-
domborítva ausztriai magyar kötõdésünket,
gyökereinket. Mindamellett Ausztrián kívül
élõ olvasóinknak is bizonyára örömére és oku-
lására szolgál, mi minden lelhetõ itt, ami csak-
is múltunkat gazdagítja.
1. old. Corvin Mátyás Klosterneuburg privilé-
giumaitmegerõsítõ oklevelének pecsétje, Buda,
1483. május 5., Haus-Hof- und Staatsarchiv
3. old.Bécsújhelyi Corvinus fedeles serleg, ezüst
aranyozva, 81 cm, Buda (?) [1450], Wiener
Neustadt
5. old. Szerszámíjászok pajzsa a magyar címer-
rel és Mátyás király címerével, fa, bõr bevonat-
tal és temperafestéssel, 116x60,5 cmBécs, 1485,
Wien Museum.
7. old. Hieronimus codex a Bibliotheca Corvi-
niana-ból 1488, Österreichische Nationalbib-
liothek
9. old. Corvin Mátyást ábrázoló márvány dom-
bormû észak-olasz munka, 43,5x33,8x10 cm,
15. sz. elsõ fele, Kunsthistorisches Museum
11. old. Corvin Mátyás, ismeretlen festõ alkotá-
sa, 89x71 cm, 16. sz. eleje, Kunsthistorisches
Museum
11. old.Petronell-i serleg, zománcozott üveg, ara-
nyozott 34 cm [Bécs] 1480. A legenda szerint
ebbõl a serlegbõl ivott a király és felesége, Beat-
rix vendéglátójával, KunsthistorischesMuseum

Mindënëk elõtt körül këll határolnunk, korlátoz-
nunk tárgyunkat. Nyelvünk fogas kérdéseirõl szól-
va nëm vësszük figyelëmbe azokat a nehézségëket,
amelyekkel a magyarul tanuló idegënëk találkoz-
nak. Ez ugyanis kimeríthetetlen téma. Ha abból in-
dulunk ki, hogy mindën elsajátítandó új nyelv ne-
héz, nyelvünk akkor is a legnehezebbek közé tarto-
zik pl. ëgy nyugat-ëurópai számára. Nëm csak szó-
készlete miatt, mely merõben különbözõ tövekbõl
épül, mint a gërmán�román�szláv (indoëurópai)
nyelvek, hanëm az alakváltozatok irdatlan sokasá-
ga miatt mind a névszó mind az igeragozásban.
Vëgyük például a fiú szónak ezt az alakváltozatát:
fiaiméival, mely ëgyike a sokszáz lëhetségësnek,
mondjuk ebben a mondatban: szëdd össze a fiaid
játékait, në keverëdjenek össze a fiaiméival. Své-
dül ez ígyhangzana: samladina söners leksaker, för
att dom inte blandas med mina söners. A három
szóból álló svéd mëgoldás analitikus, azaz elemzõ,
amagyar ellenbenagglutináló (toldalékoló),miköz-
ben az ëgymáshoz illesztëtt képzõk és ragok még
csak nëm is ëgyalakúak, mint pl. a svéd prëpozició
(med) vagy az ëgyesszám elsõ szëmélyû birtokost
eláruló min, amelybõl ëgy -a hozzáragasztásával
máris többesszám lësz. Igaz, hogy a fõnevek többe-
sei s fõleg a grammatikai nëmëk teljességgel logi-
kátlan váltakozása gondot okoz a svédül tanulóma-
gyarnak, s gondolom, a svéd gyermëkëknek is idõ-
be telik mëgszokni, hogy ett bord, ám en stol, va-
gyis az asztal sëmlegës-, a szék azonban hím/nõ-
nëmû, ami többesüket is különbözõvé tëszi: bord
(asztalok) ragtalan, stolar (székek) ragos többes.

Emlékszëm, hogyan csúfolódtam két évvel fia-
talabb húgocskámmal, aki így ragozott: húsot,
pénzët, tojásot, s bár idõvel kinõjük az ilyenmellé-
fogásokat, mëgmagyarázni csak nyelvtörténeti
ismeretëkkel tudjuk, miért sast és kast, de hasat és
vasat; miért dalok, de halak. Az efféle �követkë-
zetlenségëkën� élcëlõdik ëgy Édës-ékës anyanyel-
vünk címû versës kroki a nyolcvanas években:
�Kezdjük tán a jó szóval: tárgyesetben jót. Ám a tó-
ból tavat lësz, nëm pediglen tót. Ëgyesszámban kõ
a kõ, többesszámban kövek; nõnek nõk a többese,
helytelen anövek. Többesszámban tõ nëm tõk, sza-
batosan tövek, aminthogy a csõ nëm csõk, magyar
földön csövek. Anyós kérdi: van két võm, ezëk ta-
lán vövek? Azt sëm tudom, mi a cö, ëgyesszámú cö-
vek? Csók, ha adják, százával jõ, az benne a jó; hogy-
ha nëtán ëgy puszit kapsz, annak neve csó?
Bablevesëd lëhet sós, némëly vinkó savas; nëm
lëhet az utca hós, magyarul csak havas...� És így to-
vább, furcsálkodással olyan nyelvi jelënségëkën,
amelyek a magyar anyanyelvûnek sëmmi nehéz-
ségët sëm okoznak. Vagy mégis?

Valamikor régën, a hatvanas években ëgy ol-
vasó kérdésére írtam ëgy cikkëcskét aNemzetõrbe
a szókról és a szavakról. Lám, itt két többes formánk
van, s mind a kettõ helyës. A szók variáns azonban
régiesebbnek, ünnepélyësebbnekhat; ëgyre jobban
kiszorul a használatból a szavakkal szëmben.Hogy
rigmusokban fejezzem ki magamat a fönt idézëtt
kroki szellemében: �mondhatsz ünnepélyës szókat
vagy illetlen szavakat; nemzethëz intézve szózat,
pártra adva szavazat.Míg aköltõkversben szólnak,
a versmondók szavalnak. Nëmigën hiszünk a jós-
nak, még úgysëm a javasnak. Óhajtjuk az égi jókat,
s gyûjtünk földi javakat.� Tanulságospélda, hogyan
használja fël a nyelv az ilyen két alakú töveket stilá-
ris vagy jelëntésbeli különbségëk kifejezésére.

�Mëlyik forma helyës? Így vagy úgy këll ezt
mondani?� A nyelvi rovat vezetõje hálásan veti rá
magát az ilyen kérdésëkre. Sajnos, nekëm ritkán
volt részem az ilyen örömben, bár a nyelvi érdëk-

lõdés a Nemzetõr olvasóinál sëm hiányzott. Annál
többolvasói levelet szoktak kapni a hazai nyelvmû-
velõk: Lõrincze profësszor könnyen összeállíthatta
heti rádiómûsorát. Énáltalábanmagamböngésztem
a hazai és a nyugati magyar sajtótermékëket, azok-
ból szëdëgettem össze nyelvi cikkeim anyagát,
nëmcsak hibákra vadászva, hanëm a nyelvi válto-
zásokat, tëndënciákat is figyelëmmel kísérve. Rova-
tomnak címe �Nyelvõr� volt ugyan (a szërkesztõség
nyilván stílusosnak találta, hogy a Nemzetõrnek
nyelvõre lëgyën), de sohasëm tekintëttem magam
a 19. század harcias nyelvvédõi utódjának, smint a
hazai nyelvmûvelõk, nyelvápolók is, amolyan ker-
tészfélének szerepét vállaltam, aki elõlegëzëtt jóin-
dulattal figyeli a szokatlan palántákat is és kétszër
is mëggondolja, mielõtt rászánná magát a gyomlá-
lásra. Vannak persze ëgyértelmûen haszontalan
vagy káros dudvának minõsülõ nyelvi jelënségëk,
melyek nëm számíthatnak kíméletre.
Vannak továbbá évtizedëkre, sõt évszázadokra

visszanyúló s újra mëg újra jelëntkëzõ �örök�
kérdésëk, �nyelvi babonák�, amelyekkel szëmben
állást këll foglalnia a nyelvmûvelõnek, amagyarta-
nárnak. Lássunk ezëkbõl néhányat.

Ëgy nyelvi babona szërint tilos az ëgy határo-
zatlannévelõhasználata. Anyelv õreimár a19. szá-
zadban �gërmanizmusként� kifogásolták az ëgy
fölöslegës használatát (a kutya ëgy háziállat; Mari
ëgy helyës kislány volt, stb.). Erre, mint mondani
szokás, sokan átestek a ló másik oldalára s kerülni,
sõt üldözni kezdték a határozatlan névelõt olyan-
kor is, amikor szükség volt rá, amikor elhagyása
esetlennévagy félreérthetõvé tëszi amondatot. �Kis
figyelmet kérëk� � nyilván nëm azt akarja monda-
ni, hogy nëm nagy figyelmet kér az illetõ, csak ki-
csit. Ezért így hangzik helyësen: ëgy kis figyelmet
kérëk. Ugyanígy félreérthetõ ez is: kevés szégyën-
këzést érëztem a hangjában � vagyis hogy több
szégyënérzetët vártam volna el tõle? Ëgyértelmûvé
válik a mondat, ha így kezdjük: ëgy kis vagy ëgy ke-
vés szégyënkëzést... Még Móricz Zsigmondnál is ta-
lálkozunkefféle hanyagsággal: �Darabighallgatott�
� ehelyëtt: ëgy darabig... Ugyanõ a fölöslegës hasz-
nálatra is szolgáltat példát ugyanabbana regényben
(Forr a bor): �A történelëmtanár ëgy különös, za-
varos embër volt� � mëgállna �ëgy� nélkül is, bár
mëglëhet, itt éppen a diákság kissé pongyola stílu-
sát jellemzi s utánozza az író,mint ëgymásikhelyën
is: �Ez ëgy egészen tiszta parasztfiú féle volt, aki lo-
vakat nyargalt s abszolúte nëm törõdött a tanulás-
sal.�Mi hát a tanulság? Az, hogynëmkëll kerülnünk
a határozatlan névelõt, de igyekëzzünk helyësen
használni. Figyeljükmëgakülönbségët: levelet kap-
tam; Fehér László lovat lopott; gyerëke születëtt �
de: kaptam ëgy levelet; Fehér László lopott ëgy lo-
vat; születëtt ëgy gyerëke. Vagyis ha az ige után áll
a határozatlan alany vagy tárgy, ki këll tënnünk az
ëgy névelõt. �Volt ëgyszër ëgy... vagy ëgyszër volt
ëgy embër� � ezt nëm ismondhatjuk névelõ nélkül.

Nyelvi babona az is, hogy a szenvedõ (passzív)
-tatik/-tetik, -tatott/-tetëtt féle alakok �magyartala-
nok� (�-tatik/-tetik nëm használtatik�). Igënis hasz-
nálhatók, persze csak módjával, stilisztikai eszköz-
ként, nëm nyakra-fõre, mint a régi nyelvben vagy a
bürokratikus stílusban. �Közhírré tétetik...� �dobol-
ta a falusi kisbírómég gyermëkkoromban. �Kéretik
nëm dohányozni� � volt olvasható hivatalos
helyiségëk várószobáiban. A �hiszëkëgyet� is más-
képp mondják ma már, mint mi mondtuk az
ántivilágban: �Kínzaték Poncius Pilátus alatt,
mëghala és eltemetteték�. (Jut eszëmbe a régi vicc
az ëgyszëri diákról, aki arra a kérdésre, hogy ki te-
mette el Jézust, rávágta: �Ték�. Ehhëz hasonló vicc,
bár nëm tartozik ide: �Istvánt hasonnevû fia követ-
te a trónon� � hadarja történelëmórán a diák a be-
magolt szövegët. �Mi volt tëhát az utódneve?� �kér-
di a tanár. Adiák rávágja: �Hason�.) A �születik� igét
mindënki használja, de sënki sëm érzi �szenvedõ-
nek�, pedighát az, forma szërint. A régi költõi nyelv-
ben gyakori a szenvedõ forma: �Kobzán a dal ma-
gára vall: / ez ige hallatik� � olvassuk Arany János-
nál (A wëlszi bárdok). S a Csinom Palkóban:
�Mëgrontatik kezünk által a labanc ereje�. De he-
lyénvalónak tûnik akár ëgy mai halottbúcsúztató-
ban is: �Mëgadatott neki, hogy mégëgyszër mëg-
lássa hazáját�. Valójában nagyonis hiányzik nyel-
vünkbõl ez az elkallódott szenvedõ forma, kény-
telenëk vagyunk sokszor esetlen, szószaporító kö-
rülírással pótolni: ez és ez a darab, itt és itt bemuta-
tásra kerül; sor került ëgy költõ szobrának lëlep-
lezésére, ëgy középület fëlavatására, ëgy díj kiosz-
tására. A kerül igés szërkezetëk elszaporodása arra
mutat, hogy a határozatlan alanyt kifejezõ többes
harmadik szëmélyt nëm mindíg tartjuk ëlëgen-
dõneka szenvedõ formapótlására.Minthaëgy ilyen
újsághír: �eltemették XY költõt (politikust vagy
ëgyéb közismert szëmélyt)� óhatatlanul kiváltaná
az olvasó kérdését, hogy �kik temették hát el?�. (Kí-
nálkozott még ëgy lëhetõség a szenvedõ ige pótlá-

sára a lësz, lëtt segédigével: �mëg lëtt mondva� �
errõl alább részletësebben.)

A szenvedõ alaknál is nagyobb kincsët hagy-
tunk kiveszni nyelvünkbõl mëgsiratatlanul: az ún.
félmúlt igeidõt. Legalább a költõk ejtenének olykor
ëgy könnycsëppët érte, hiszën a t/tt-vel jelölt múlt
idõëgyeduralmabizonykopogósabbá tëszi a versët.
Mennyivel dallamosabban ragozhatott még Petõfi,
amikor vetëttem, vetëttél, vetëtt, vetëttünk,
vetëttetëk, vetëttek helyëtt bátran írhatta s mond-
hatta, hogy veték, vetél, vete, veténk, vetétek,
vetének. �Egész útonhazafelé azon gondolkodám�;
�A kis szobába toppanék�; �A társaságban én is ott
valék�, stb. Miért këllëtt elavultnak, kerülendõ
nyelvjárási sajátságnak nyilvánítani s haszontalan
lomként immár végérvényësen átadni a feledésnek
ezt a szép finnugor örökségët?

SZENTE IMRE

Néhány fogas kérdés a magyar nyelvben

Monoszlóy Dezsõ

Töprengés

Ha megírnám amit meg nem írtam
Könnyebben siklik halálon át az élet
Ha túlélhetõ amit meg nem éltem
Mit kezdhetnék múltalan magammal

Szívátültetés

Felívelõ a gondolat
Bedõlt dómon belül
Szívemben ördög hegedül
Vad staccátókkal kurtán furcsán
Ez valahogy összerázhat
Új rugó parancsszavára
Kicserélve a szétdúlt vázat

Molnár Jolán

Szezonvégi Sanzon

Cseppenként megeredt, s lassan felgyûlt
bennem a kín, mégis

Kavarognak fényen a dallamok,
gyönyörû szintézis

S ha papírra kinyúlik az árnyék,
rejtjeleket róva,

Tenyeremben zörgõ, száraz avart
morzsolok apróra,

Kongó, távoli boltívek aranyán
csurran a méz is.

Alkonyi fénybe csikordul a végsõ
városi mámor,

Kiharaptam a vajkörték örömét,
ünnepi sátort

Ver az éj, meseszép peremén ítéletidõ vár,
És a pánik vérszeme sárba zuhant ég

a folyónál,
Felkavaró bádogbál átka üvölt parti csodáról.

Titokfejtõ

Addig rejtegettem a
Mondandómat
Elõször
Ládafiába zártam
De nem éreztem biztonságban
Aztán rét szélébe a
Bozótok seregébe
Mélyre elástam
De nem éreztem kellõ
Biztonságban
Végül lenyelettem
Egy mélyvizû hallal
S a hal titokban
Félve elnyargal véle
Vad tenger óceán-mély vizébe

Így van örök biztonságban
Tõlem távol s nem a mában.

Hallá kéne nekem válnom
Hogy titkom újra rám találjon.

A múltkor

a kulcslyukon át
láttam
amikor a szomszédbácsi leütötte
a szomszédnénit
aztán a szomszédnéni
felállt
és leütötte a
szomszédbácsit

most ott fekszenek
békésen egymás mellett
leütve

Az Európai ProtestánsMagyar Szabadegyetem (Ba-
sel-Budapest) kiadásában 2006. novemberébenmeg-
jelent EMLÉKÕRZÉS 50 év � 1956-2006 c. gyûjtemé-
nyes kötet beszerezhetõ az alábbi címen: Heltai Gás-
pár Unitárius Könyvesbolt, H-1054 Budapest, Alkot-
mány u. 12, telefon: (36 1) 311 2241,
e-mail: heltai.konyvesbolt@unitarius.hu

Hívogató Bizovácra
Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Dél-

vidéki Körének egyik fontos célja, hogy a széthullott
Jugoszláviamagyarértelmisége�különbözõországok-
ba tagoltságaellenére� ismét találjonmódot az együtt-
mûködésre. Ehhez kíván szerény segítséget nyújtani
a Szabadegyetem. Az 1994-ben Szlovéniában, majd
2003-ban a szerbiai Vajdaságban tartott konferencia
után idén elsõ ízben Horvátországban, az Eszék mel-
lettiBizovácon2008. április 27.május 3. között kerül
sor azAkadémiai Napokmegrendezésre. A résztvevõk
megismerkedhetnek az ottanimagyarok történetével,
mai helyzetével a tragikus polgárháború következmé-
nyein túllépõ, új, fejlõdõ Horvátországban.
A Tanácskozás fõ témája a magyarság jövõje lesz.
Az elõadások, pódiumviták, beszélgetések, az ige-

magyarázatok és a kulturális mûsor mellett a szerve-
zõk elegendõ idõt szentelnek a magyarok által is la-
kott vidék,nevezetesena régió fõvárosának,Eszéknek,
ill. az ottani Horvátországi Magyar Oktatási és Mûve-
lõdési Központmegismerésére. Egész napos körút ve-
zet a Drávaszögbe és Szlavónia két õsi, sajátos nyelv-
járású magyar falvába.
Az áldozócsütörtöki istentisztelet helyszíne a

hercegszöllõsi, felújítás alatt lévõ református templom
lesz. A hely jelentõs szerepet játszott a Református
Egyház történetében: a 430 éve kinyomtatottHerceg-
szöllõsi Kánonokról elõadás hangzik el.
A Bizovác határában épült fürdõszálloda kényel-

mes, együttes elhelyezést biztosít minden érdeklõdõ
számára. Délutánonként úszoda, a termálfürdõ, szau-
nák és élményfürdõ áll rendelkezésre.
Érdeklõdés, jelentkezés (március 15-ig): Deák Pé-

ter, Bellerivestr. 59, CH-8008 Zürich, tel.: +41 (0)44
383 85 37, e-mail: peter.deak@zh.ref.ch

Szlafkay Attila

Szlafkay Attila
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Veress Mária Üzenet egy úszó jéghegyrõl (Pallas-
Akadémia Könyvkiadó, Csíkszereda, 2007)
Amû elsõmondata így hangzik: �Két nemlét közöt-

ti rövid utunkat lassan olvadó, úszó jéghegyen
tesszükmeg.� Tömör, szemléletes, ugyanakkor hideg
fejû, racionálismegválaszolása annak az egzisztenciá-
lis kérdésnek, hogy mi is az élet valójában. Rezignált
bölcsességénél csak abátorsága lehet nagyobbannak,
aki így fogalmaz. Azt hiszem, ez a könyv legfontosabb
mondata. Aláfesti a humort, az erdélyiséget, bölcs föl-
ismeréssé tompítja az idegenségérzet rettenetét. Fon-
tos ezt észben tartani,mert a tárcaszerû írások legfõbb
jellemzõje egyébként a humor, a jókedv, s a felületes
olvasó könnyen mellékvágányra terelõdhet általuk.
Felületes olvasó � hangsúlyoznám ismét, mert Karin-
thy óta tudjuk, hogy vannak emberek, akik humorban
nem ismernek tréfát.
Veress Mária humora ráadásul az a fajta, amit szé-

kely humornak nevezünk. Milyen is a székely humor?
Édesapám harisnyás, öreg székelyt szállított egyik

faluból a másikba.
- Hol tegyem le, bácsi? � kérdezte az öreget.
- Maga csak álljon meg, s én leszállok magamtól �

jött a felelet.
Mi a humoros VeressMária történeteiben? Az, hogy

a székely ember, vicces kedvében, a közleményt szó
szerint értelmezi. Denotatív, azaz szûk értelmezést ad
a hallottaknak, nem törõdik amondatok konnotációs
holdudvarával. Amodernvilág emberemondvalamit,
s egészen mást gondol helyette, míg a csavaros eszû-
nek nevezett székely tulajdonképpen épp hogy nem
csavarja ki a szavakat, hanem �egyenesben� értelme-
zi. Ennyi a titok.
Nemakármilyenképet látmaga elõtt, hanemönma-

gát is látja a képben, valami furcsa fénytörésben. Nos,
a szakemberek szerint ez is része a titoknak. A humor
rugójára járó agy egészen más, nagyobb távlatokban
lát, mint a többi emberé. ThorntonWilder szerint, aki
szélesebb látókörrel nézi a maga és a mások cseleke-
deteit, az mindég fonáknak is érzi õket. (A túlzó sza-
vakba csomagolt segítõkészséget is!) Ugyanez fordít-
va is igaz: a világot távlatokban szemlélõ ember az,
akinek van humorérzéke. A humorérzék tehát nem
más,mint távolságtartás. Vagy ahogyanBergsonmon-
daná, ahumornemmás,mint a józanész sajátosvisszá-
jára fordulása. Ahumoroshelyzet attól humoros, hogy
a dolgokat a bennük lévõ képzelet mintájára formál-
juk, és nem a képzeletet a dolgokmintájára. A humor-
érzékkel megáldott ember � a távolságtartás miatt �
közönsége is egyben a vele történõ dolgoknak, nem
érzékenyül el, s nem vonja le az erkölcsi tanulságot.
A humor távolságtartás gyarlóságainkkal, gyenge-

Humor életre-halálra
ségeinkkel szemben is. A humorérzéknemaz érzelgõs
emberek jellemzõje. Pedig így van: a nevetés nem ér-
zelem kérdése. Részvétbõl senki sem szokott nevetni.
A nevetés mindég gyakorlati, értelmi és hideg.
Bergson még valamire rávilágít: amióta ember az

ember, soha nem volt divat éppen csak életbenmarad-
ni, elvegetálni. Az ember természetes állapota a lendü-
let, a célirányultság, a törekvés. A teremtõélet. A terem-
tõéletpedighihetetlenügyességet, rátermettséget,nap-
ra készséget, örökös adaptációt kíván. Néha túl nagyok
az elvárások. (Fõleg egy technikailag felpörgetett világ
földrajzilag és kulturálisan is idegen tájain). Könnyû el-
mulasztani a fönt említett adaptációt s az ember ezáltal
kirívóvá, természetellenesséválik,abüntetéspedignem
marad el. E vétek társadalmimegintése a nevetés.

Targikomikus a fiával ismerkedõ édesanya, a svéd
nyelvet birtokbavenni kívánómagyar asszony szimul-
tán története.
�Ha az ember valamilyen idegen nyelvet kezd ta-

nulni, számíthat arra, hogy kezdetben nagyon bár-
gyú kérdéseket tesznek fel neki, s úgy viselkednek
vele,mintvalamiszellemi fogyatékossal.Csakhamar
eljön az idõ, amikor az ember maga teszi fel a bár-
gyú kérdéseket és úgy viselkedik, mint egy idióta.�
Két évemár Svédországban lakókisfiától kapja az elsõ
svéd nyelvleckét: �- Hogy is hívják svédül a farkast?
Mireõnagy szemekkel rámnéz, és értetlenül feleli:m
� Mondtam már, hogy várj! � De hiszen eleget vár-
tam,mondhatnád végre! Svédül beszélõ honfitársa-
immármosolyognakazeseten,mert õk tudják, amit
én akkormég csak nem is sejtettem: svédül a farkas
neve varg. Kiejtve pedig így hangzik: várj!�
Kedvenceim egyike a Tejben, vajban fürösztve.

Azonosulni tudok a hõsnõvel, akit életében elõször
kényeztetnek szépségszalonban. A lazító buborékfür-
dõben ülve: �minden erõmmel megkapaszkodtam,
hogy el ne sodorjon a nagy áramlás�.
Van-e komolyabb fogyatékosság amodern korban,

mintnemismerni a futball világát? Errõl (is) szól aRúgj
egy gólt! címû novella. A svéd kapu mögötti lelátón
ültem, s onnan nézve egészen furcsa optikai csaló-
dásokban volt részem. Úgy tûnt, mintha a pálya
méreteegyforma lenneszéltiben-hosszában.Sõt,úgy
érzõdött, mintha a játékosok is gyorsabban futná-
nak keresztül, mint kasul.�
James Bond világában a mi hõsnõnk anti-James

Bond, amint az aSarkkörön innen, üveghegyen túl c.
novellájának bizonyos részleteibõl kiderül. �Már ágy-
baakartambújni,mikorészrevettem,hogyazerkély
lámpája villog. Ebbenanagypislákolásbannehezen
tudtam volna elaludni, ezért kiléptem az erkélyre,
hogy eloltsamavillanyt, denem találtammegakap-

csolóját. A szobámban folytattam a keresgélést, s
ezúttal szerencsém is volt, mert közvetlenül az er-
kélyajtó mellett rábukkantam egy egészen apró kis
gombra. Ösztönösenmegnyomtam, de akkor várat-
landolog történt. A gombhirtelen világítani kezdett,
s odakintrõl valami egészen furcsahanghallatszott.
Hû a mindenit, rémültem meg, még a végén kide-
rül, hogy zárlatos volt a kapcsoló, s leég az egész ku-
tatóállomás. Segítségért kiáltva menekültem ki a
szobámból, egyenesen Henrikhez, aki nyomban ki-
ugrott az ágyból, s futtában még egy tûzoltópalac-
kot is kerített valahonnan. Ijedelmem alapján azt
hihette, hogy már lángol az épület. A szobámban
nemvolt se füst se láng, de az apró gombhalványan
derengett. Amikor közelebbmentünk hozzá, szinte
leesett az állunkadöbbenettõl: az ablakonát láttuk,
amint a pici tóból nagy sustorgással és csobogással
egy reflektorokkal kivilágított barokk szökõkútköl-
temény ugrott a magasba. Henrik azonnal feltár-
csázta a gondnokot, aki roppant megörült, hogy
megkerült a szökõkút indítógombja. Már évek óta
kereste, de ezek szerint rossz helyen.�
A hideg, pengeéles bonckéshez hasonló humor sok

novellában valódi bonckésnek adja át helyét. A szer-
zõ természetvédõ biológus, alkalmi kórboncnok. Kö-
zönséges ember nemhogy leírni, elképzelni sem tud-
na olyan naturalisztikus jeleneteket, amelyek az õ vi-
lágának természetes tartozékai. Ahogy humora bon-
colja a mindennapi élet történéseit, úgy vág szikéje a
kiterített test húsába. Mindazonáltal ez senki emberfi-
ának sem természetes léthelyzet.
A Tájkép tetemmel szereplõi többek között döglött

fóka, világhírû kórboncnok, a törékenymagyar bioló-
gusnõ s cicaként összegömbölyödve alvó kisbaba. A
humor ismét ott van mentõövével, s a székely észjá-
rás mosollyá szelídíti az abszurd, riasztó életképet:
�� Felnyitom a testet. Nagyon büdös lesz � sza-

badkozott,minthaõ lenneazokamindennek,majd
hozzátette: � A hölgyek nemigen szeretik a hulla-
szagot.� KOVÁSZNAI ENIKÕ

2006 decemberében, tizennégy évi fennál-
lás utánmegszûnt a szigetországimagyarok ked-
velt negyedéves lapja, azAngliai Magyar Tükör.
Pátkai Róbert fõszerkesztõ a búcsúcikkében
szomorúan jegyeztemeg: �Nem tudom, fogunk-
e hiányozni az olvasóknak, de õk mindenesetre
hiányozni fognak nekünk.� Az újság részben
azért szûnt meg, mert fogyatkozik az angliai
magyar emigráció (bár sokan jönnekMagyaror-
szágrólAngliába dolgozni),másrészt azért,mert
a munkatársai már mind hetven éven felül vol-
tak, kicsit elfáradtak.

A szerkesztõk közvélemény-felmérést kezd-
tek, annak a megállapítására, hogy kedvezõ fo-
gadtatásban részesülne-e a negyedéves kiadvány
pótlására, egy kétszáz oldalas évkönyv, az 1956-
os forradalom emlékét ápolva, Októberi
Tükör címmel. A felmérésbõl kiderült, hogy
az olvasók örömmel látnának egy hasonló szel-
lemben, mitöbb, hasonló szerkezeti elemek
alapján összeállított évkönyvet.

Annyi bizonyos, hogy az évkönyv megírása,
szerkesztése szinte ugyanakkora munkának bi-
zonyult, mint a negyedévesMagyar Tükör-é volt.

Ha végigfutjuk a csinos fedõlappal megje-
lentetett, kemény kötésû Októberi Tükör tarta-
lomjegyzékét (a fedõlap az Angliában élõ kiváló
bélyegtervezõ, Vásárhelyi Gyula munkája), azt
látjuk, hogy az elsõ évkönyv összeállítását nagy-
ban segítette két tényezõ. 2006-ban, az 1956-os
forradalom ötvenedik évfordulóján, több mag-
vas visszatekintés hangzott el, s ezeket érdemes
volt felhasználni. Így került a kötetbe két közhe-
lyektõl mentes és történelmi adalékokban gaz-
dag ünnepi beszéd. Az egyiket annak idején az a
Huszár László tartotta, akinek nagy szerepe lett
volna az évkönyv szerkesztésében, de közbenhir-
telen meghalt. A másikat Pozsgay Imre mondta
el aMagyarok Angliai Országos Szövetsége leg-
utóbbi ötvenhatos emlékestjén, szövegébõl ki-
derül, miként hozott a forradalom eszmeisége
változást még egy csoportnyi hívõ kommunista
gondolkodásában is.

MEGHALT A TÜKÖR, ÉLJEN A TÜKÖR!
A másik esemény, ami bõ anyagot szol-

gáltatott, a BBCMagyar Osztályának megszû-
nése volt. A két szerkesztõ közül az egyik,
Jotischky László, hajdan vezette a BBC rádió
magyar részlegét, a másik, Sárközi Mátyás pe-
dig több mint negyven évig dolgozott ott. Te-
hát emlékeik leírása sok oldalt megtölthetett.

Mi kerülhet az idei Októberi Tükör hasáb-
jaira a kerek évforduló híján? A kérdésre az a
válasz, hogy a negyedéves elõd rovatait ismét
tovább lehet vinni, és több felkért szerzõre lesz
szükség. Az elsõ kiadványnak nagy értéke Bod
Péter Ákos tanulmánya a magyar gazdaság ál-
lapotáról és kilátásairól vagy Kanócz István
emlékezése a régi Eötvös Collégiumra, egy új
könyv kapcsán.

Jotischky László végre szabad teret enged-
het írói vénájának és a tavalyihoz hasonló ter-
jedelmû novellát közölhet, PálMiklós ismét vé-
giglátogatja és értékeli majd London pazar kí-
nálatú mûvészeti kiállításait, Sárközi nyelvész-
kedhet és átenged közlésre a megjelenés elõtt
álló könyveibõl, Pátkai Róbert elmélkedik va-
lamely olvasmánya vagy valamiféle aktualitás
felett. Kérdés, Neményi Ninon folytatja-e rend-
kívül érdekes londoni sétáinak a leírását, vagy
más témát talál? S újból készülhetnek inter-
júk, valamint a hagyománynak megfelelõen,
portrék angliai magyarokról. A könyvszemle-
rovat ismét kikerekedhet (Gömöri György
összegezheti váleményét) és Ambrus Gyõzõ-
tõl a szerkesztõk ismét remélnek néhány re-
mekbe sikerült grafikát.

E felsorolásból kiviláglik, mennyire sok-
színû és olvasmányos volt már az elsõOktóberi
Tükör is. Akad néhány szerkesztési hiányossá-
ga, tipográfiáján szintén érdemes gondolkod-
ni, lehetne-e változatosabb. De olyannyira tar-
talmas, hogy hónapokra szolgáltat színvonalas
olvasnivalót.
(Megrendelésérõl e-mail útján nyújt felvilágo-

sítást laszlo@joti.fsnet.co.uk)
SÁRKÖZI MÁTYÁS

Verõfény címmel Áprily Lajos emlékének
szentelte 2007. évi szavalóversenyét az Ausztriai
Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szö-
vetsége által vezetett és fenntartott �Bécsi Magyar
Iskola�, amelyen ausztriai magyar tanulók verse-
nyeztek. A novemberben Bécsben lezajlott vetél-
kedõ iránt nagy volt az érdeklõdés, a központi szö-
vetség elõadótermét zsúfolásig megtöltötték a
versenyzõk és az érdeklõdõ hozzátartozók. A
Karvansky Mónika, Toma Katalin és Bö-
röndi Lajos alkotta zsûri több, mint félszáz ver-
senyzõt hallgatott meg. Nem volt könnyû dolga a
zsûrinek, hisz a szabadon választott vers mellett
kötelezõ verset is meg kellett hallgatnia, s a vers-
választáson és elõadásmódon túl a fellépést, amû-
vel való azonosulást is értékelnie kellett.
Érezni lehetett a családimotivációt is, ott, ahol a

szülõk, nagyszülõk fontosnak tartották a kötõdést,
segítették a gyermeket a felkészítésben.
A legkisebbek, az óvodások is �összemérték�

erejüket. Közülük elsõ helyezést ért el Sági Dá-
vid, második lett Koleszár Gergõ, harmadik
Öllinger Péter. Sági Alexát a zsûri különdíjban
részesítette.
ABetûvetõkkategóriájábanGrasserCarolina

ért el elsõ helyezést. Második Rácz Olivér, har-
madik Grasser Nathalie és Pauls Georg lett. A
kilenc-tízévesek kategóriájában (Érdeklõdõk) kö-
zel húszan versenyeztek. IttNagyDomonkos lett
az elsõ, Pauls Izabella és Tök Tamás második
helyezést ért el. A két harmadik díj birtokosa
Grubbauer Evelyn és Schrott Sára lett. A köte-
lezõ verset Beranek Katalin mondta legszeb-
ben, ezért õt a zsûri különdíjjal jutalmazta. Ugyan-
csak különdíjat kapott JandlLucás, aki amagyar
nyelvet idegen nyelvként tanulja.
A Felfedezõk kategóriájának elsõ helyezettje

Mosó Anita lett, itt második helyezést Bodnár
Fanniértel.AkétharmadikdíjbirtokosaLevonyák
Lisa-MariaésSchützenhoferRebecca lett.Oláh
Dávid negyedik helyezést ért el.
A 12�14 évesek kategóriáját Gál András nyer-

te meg, második helyezést TánczosNoémi ért el.
Itt iskétharmadikdíjatosztottki azsûri,OláhSára
és Freischinger Alexandra lett bronzérmes.
Legkevesebben a14 év fölöttiek kategóriájában

versenyeztek, úgy látszik, a felnõtt kor küszöbén
már kevesebb a motiváció. Ebben a kategóriában
Lengyel Boglár lett az elsõ, második helyezést
PékZsófi ért el, mígPerei Elvira harmadik lett.
A versenyrõl azonban senki nemment haza csa-

lódottan, értékes könyvvel jutalmazták a szerve-
zõk azokat is, akik nem értek el helyezést.

BÖRÖNDI LAJOS

Szavalóverseny
Bécsben

Pályázati felhívás
kizárólag az EU országaiban élõ magyar származá-
sú külföldi állampolgárságú személyek számárama-
gyarországi felsõfokú tanulmányokra, elõkészítõ kép-
zésre a 2008/2009-es tanévre.
A pályázati kiírás és a jelentkezési lapok letölthetõk

a www.okm.gov.hu, www.bbi.hu honlapokról.
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