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Ami Budapesten folyik a politikában, az legin-
kább a címben foglalt módon jellemezhetõ. Az itá-
liai, közelebbrõl firenzei szerzõ a 16. század végén
írta �A fejedelem� c. mûvét, amelyben gyakorlati
politikai tapasztalatait összegezte a városállam
majdani fejedelmeinek figyelmébe ajánlva. Azóta
sem ismert a politológiai szakirodalomban hason-
ló nagyhatásúmunka. A klasszikus írás a hatalom-
gyakorlás taktikai elemeit gyûjtötte csokorba.Meg-
elõzve korát, kifejtette nézeteit � mai szavakkal
szólva � a tömegkommunikációról, a hatáskeltés-
rõl, a tanácsadók alkalmazásának lehetségesmód-
szereirõl és egyebekrõl. Machiavellit csak a hata-
lommegszerzésének illetvemegtartásának techni-
kája érdekelte. Nem foglalkozott programkészítés-
sel, sem a politika szerepével a társadalomban, s
nem készített koncepciót hazája- városa jövõjérõl
sem. Nézetébõl ma is elfogadható elem, hogy he-
lyesen ragadta meg a politika központi kategóriá-
ját, a hatalomkérdését, de annak lényegi vonatko-
zásai helyett csupán felszíni problémáival, a töme-
gek, az emberek megnyerésének eszközeivel, a
cselszövéssel, a tekintély megszerzésének és meg-
õrzésének problémájával, s � nem utolsósorban �
az erõszak alkalmazásának lehetõségeivel foglal-
kozott. Érthetõ, hogy javaslatai, s neve összefonó-
dott apolitika, apolitizálásnegatívelemeivel.Ama-
chiavellizmus ezért napjainkban pejoratív kicsen-
gésû, olyan elvtelen, sõt könyörtelen politizálást
jelent, amely nem számol a társadalom, az embe-
rek igazi érdekeivel, csak a hatalom, s a segítségé-
vel elérhetõ gazdagság és befolyásszerzés foglal-
koztatja. Kiindulópontja az emberek gyengesége,
befolyásolhatósága, ami lehetõvé teszi manipulá-
lásukat.

Magyarországpolitikai válságbakerült, s ezért
� a hatalomból való részesedésének megfelelõen
� a politikai elit mindegyik csoportja felelõs. Elsõ-
sorban természetesen ahat éve kormányzó szocia-
lista-szabad demokrata koalíció, amely két évmúl-
tán, 2004-ben rájött, hogy rossz úton halad, s mi-
niszterelnök-cserére határozva el magát, megpró-
bált a kitapintható válságjelenségeken úrrá lenni.
Nemnézett azonbanõszintén szembeaproblémák-
kal, sõt takargatta azokat a választópolgárok elõtt,
mert közeledtek a következõ választások, amelye-
ken újabb négyéves ciklusra kívánt kormányzati
megbízatást kapni. A gazdaság és a társadalom
helyzetét, a politikai korrektség minimumát meg-
sértve, olyan hamis színbe állította, ami köszönõ
viszonyban sem volt a valósággal.
A hamis propaganda mellett, ma még nem tud-

ható pontosan, hogy kormányzati hibák, vagy ami
még rosszabb, tudatos cselekvés révén, nem telje-
sítette költségvetési terveit s a büdzsé hiánya szó

MACHIAVELLISTA POLITIZÁLÁS BUDAPESTEN
szerint az �egekbe�, 10 % fölé emelkedett, az EU-
ban megengedett 3 %, több, mint háromszorosá-
ra! A Gyurcsány-kormány közvetlenül a választá-
sokelõtt adót csökkentett, de intézkedését aválasz-
tási gyõzelem után azonnal visszavonta. Alig fél
évvel a politikai gyõzelem után nyilvánosságra
került a kormányfõ elhíresült Õszödi beszéde, s
ország- világ elõtt nyilvánvalóvá vált, hogy a re-
formnaknevezett intézkedéssorozat nem stratégi-
ai-politikai célokat szolgált, hanem szinte kizáró-
lag az elszabadult költségvetésmegzabolázását kí-
vánták vele elérni, szokatlanul nagy terhet róva a
lakosságra.
A kormány fiaskót fiaskóra halmozott, már fél

évvel aparlamenti választási gyõzelemután súlyos
vereséget szenvedett azönkormányzatimegméret-
tetésen,majdanépszavazáson.Befuccsolt az egész-
ségügy átalakítása, az euró bevezetése dátum nél-
küli távolságba tolódott ki, a külpolitika vonalve-
zetésekövethetetlennévált,mert szavakbanugyan
Amerika- és Európabarát a kormány, ám lehetõvé
tette az orosz befolyás növekedését. A kormányza-
ti felelõsség a bekövetkezett helyzetért a többségi
szocialisták mellett aránytalanul nagy részben a
koalíciós szabad demokrata politikusokat terheli,
akik visszaélve zsarolási pozíciójukkal, hiszen nél-
külük nincs parlamenti többség, belehajszolták az
ígérgetésre, populizmusra különben is hajló kor-
mányfõt a reformdemagógiába.
Már az év elejétõl érezhetõ volt, ki fognak száll-

ni a kormányból, ellenzékinekminõsítikmagukat,
hogy a két évmúlva esedékes parlamenti választá-
sokon újra Parlamentbe kerülhessenek. Szó sincs
a magát liberálisnak nevezõ, de ténylegesen radi-
kális politikát folytató párt ellenzékiségérõl. Kilóg
a lóláb, hogy a hatalomért, a fennmaradásért küz-
denek. Helyzetüket súlyosbítja, hogy fény derült
arra, hogy tavalyi elnökválasztásukonKóka János,
áprilisban lemondott gazdasági miniszter, aki
2006-banmégdinamikusPannonPumánaknevez-
te hazáját, választási csalással került pozícióba. A
látszat-ellenzékbe meneküléssel nemcsak pártját,
hanem a saját karrierjét is menteni próbálja.

A Magyar Demokrata Fórumtól sem idegen a
machiavellizmus. Dávid Ibolya, aki nagy tehetség-
gel és még nagyobb szerencsével bent tartotta a
Parlamentben pártját, elvtelenül a mérleg nyelve
pozíciómegszerzésére tör akétnagypárt közényo-
mulva. Szívesen átvenné az SZDSZ szerepét. Ha az
Országgyûlésben eddig nem is volt szüksége a koa-
líciónak a balra fordult állítólagos konzervatívok
szavazataira, annál inkább segítették az egyre drá-
guló metróépítésbe és tömegközlekedési káoszba
fulladó fõvárosi koalíció túlélését, pedig az a bu-
dapesti polgárok túlnyomótöbbségénekmár régen

Úgy tûnik, nem oldotta meg a Szerbiát egy éve
megbénító kormányzati válságot a május 11-én tar-
tott, elõre hozott országos és vajdasági parlamenti,
illetve országos helyhatósági választás, melytõl pe-
dig sokan új kezdetet reméltek a nyugat-balkáni or-
szágban.
(Munkatársunktól) Azért kellett a választást elõre

hozni, mert a legutóbbi, 2007 januárjában tartott tör-
vényhozási voksolás eredményekéntmegalakult koa-
lícióskormánykét legerõsebbtömörülése�BorisTadic
államfõ Nyugat-barát Demokrata Pártja és Vojislav
KostunicaminiszterelnöknacionalistaSzerbiaiDemok-
rataPártja�képtelennekbizonyultazegyüttmûködés-
re. Kiderült, hogy túl nagy a különbség közöttük célja-
ikat, nézetrendszerüket illetõen, s nincs is rá esély,
hogy azokat egyeztessék.
A fõ különbség a két párt között a Szerbiából egy-

oldalúankivált és függetlenségét kinyilvánító, túlnyo-
mórészt albánok lakta Koszovó kérdésében és az Eu-
rópaiUnió iránti viszonybanmutatkozottmeg.Ugyan
mindkét párt Koszovó Szerbia kebelében való meg-
tartása (illetve visszaszerzése) mellett tett hitet, ám
míg a demokraták ezt az EU-hoz közeledve remélik
elérni, addig anacionalisták elutasítanakmindenkö-
zösséget a koszovói függetlenséget elismerõ, �Szer-
biátmegcsonkító�Unióval (annak ellenére, hogyKo-
szovó kérdésében az EU-ban sincs egyetértés).
Lényegébenazegészválasztási kampányt ekét kér-

dés � Koszovó és az EU-hoz való viszony � határozta
meg. Az Unió a maga részérõl mindent megtett avé-
gett, hogy Tadic demokratáit gyõzelemhez segítse.
Nemsokkal a választásokelõttmegkötötte azEU-csat-
lakozás folyamatának elsõ állomását jelentõ stabili-

Választások után Szerbiában - elhúzódó válság

elveszítette a támogatását. Hasonlóan a koalíció-
hoz.Aközvélemény-kutatási eredményekúj eleme,
hogy a pártot választók körében a FIDESZ � MPP
már két és félszer annyi támogatót tudhat maga
mögött, mint a Magyar Szocialista Párt.

Éppen ezért érthetetlen az ellenzék politiká-
ja, bár egyelõre nincs alkotmányos lehetõsége ki-
kényszeríteni a kormány lemondását és rendkívü-
li választásokat kiíratni. Parttalan, éles kormány-
bírálata, negativizmusa, konstruktív ellenprogram
nyilvánosságrahozásanélkül, az egészországnem-
zetközi megítélését veszélyezteti. Vajon, ha össze-
omlik a mostani kormány, s hatalomra juthat, ké-
pes lehet-e a teljesen tönkretett országimázst felja-
vítani? Az nem vitás, hogy a rendszerváltozás óta
az Orbán-kormány tevékenysége volt a legsikere-
sebb, de az esetleges ismétléshez az eddiginél sok-
kal többmunícióra lenne szükség. Az egykor tava-
sziasan fiatalos pártbannincsenekúj arcok.Orbán
Viktor mellett talán csak a debreceni csoda leve-
zénylõje, Kósa Lajos polgármester ésNavracsics Ti-
bor frakcióvezetõ tekinthetõ igazi alternatívának.
AFIDESZ-nekés szatellit-pártjának, aKeresztény-

demokrata Néppártnak a hatalom megszerzésén
túl, ami a kialakult csõdhelyzetben nem lesz vala-
mi nagy teljesítmény, az eddigieknél jóval többet

kellene tennie, s fõleg vigyáznia arra, hogy a kor-
mány és a mögötte álló pártokmellett nehogy Ma-
gyarország is nehezen befoltozható léket kapjon.
Bár az ellenzék és médiája arról harsog, hogy az
összes posztkommunista ország elénkkerült a gaz-
daság és a politika terén, errõl szó sincs. Õk tulaj-
donképpenmost élik át azokat aváltozásokat, ame-
lyeket 6�10 éve az Orbán-kormány olyan emléke-
zetesen levezényelt. Az életszínvonal, az infrastruk-
túrák, a közellátás tekintetében Magyarországgal
legfeljebbCsehországversenyezhet. (Szlovéniava-
lójában mindig közel állt a Nyugathoz!)
A budapesti parlamentben nincsenek jelen

Vadim Tudorhoz, Jan Szlotához hasonló politiku-
sok, s a pártstruktúra is kiegyensúlyozott. A polgá-
rok körülbelül azok közül a politikai opciók közül
választhatnak, mint Nyugat-Európában. Egyelõre
mûködik a politikai váltógazdálkodás, hiszenmin-
den jel arramutat, hogy a súlyos hibákat elkövetõ,
népszerûségét vesztett baloldali alternatíva he-
lyett, a másik oldal készen áll az ország regenerá-
lására. A hatalom akarásán és megragadásán túl
azonban ehhez az eddiginél láthatóbb, érthetõbb,
perspektivikus programra van szükség, s el kell
kerülni az öngerjesztõ, machiavellista politizálás-
nak még a látszatát is. SZABÓ A. FERENC

zációs és társulási szerzõdést, és távlatilag kilátásba
helyezte, hogymegszünteti a vízumkényszert az uni-
óba utazó szerbiai állampolgárok számára.
ADemokrataPártmeg isnyerteaválasztást, deerõ-

sen kétséges, hogy képes lesz-e kormányt is alakíta-
ni. Tadic pártja ugyanis 102 mandátumot szerzett a
250 tagú belgrádi parlamentben, a második helyen
végzett Szerb Radikális Pártnak - melynek elnöke,
Vojislav �e�elj a hágai Nemzetközi Törvényszék bör-
tönében ül, eljárás folyik ellene háborús bûnök elkö-
vetésének vádjával, s a pártot jelenleg az alelnök,
Tomislav Nikolic irányítja - 78 képviselõje lesz, míg
Ko�tunica pártja 30 helyet kap a Skup�tinában. Ne-
gyedik helyen végzett a Szerbiai Szocialista Párt ve-
zette koalíció 20 mandátummal, ezt követi a Liberá-
lis Demokrata Párt 13 mandátummal, s végül a ki-
sebbségi pártokközül aMagyarKoalíció 4, aBosnyák
Lista az Európai Szandzsákért 2 és a dél-szerbiai,
Presevo-völgyi albánokpártja 1 képviselõt küldhet a
parlamentbe.
Ez azt jelenti, hogy a Szerbiai Szocialista Párt � a

néhai Slobodan Milosevic szerb és jugoszláv elnök
pártja � a mérleg nyelvévé lépett elõ: nélküle egyik
tábor semképes kormányt alakítani. Emellett fontos
szerepük lehet a nemzeti kisebbségek � köztük ama-
gyarok�pártjainak, hiszenmindenegyesmandátum
aranyat ér.
A demokraták hajlandóak lennének a Milosevic

halála óta jelentõsen megváltozott, �európaizá-
lódott� szocialistákkal kormányalakításról tárgyal-
ni, amit az utóbbiak sem zárnak ki, ám az Ivica Dacic
vezette szocialisták elõször mégis a radikálisokkal
és Ko�tunica nacionalista pártjával kezdtek tárgya-

lásokat. Dacic azt is közölte, hogy pártja csak akkor
fordul a Tadic-féle demokraták felé, ha a radikáli-
sokkal és a nacionalistákkal folyó tárgyalások ku-
darccal végzõdnének. A radikális-nacionalista-szo-
cialista tábornak már sikerült is megállapodnia a
kormányzás alapelveiben.
Bonyolítja a kormányalakítási tárgyalásokat, hogy

a parlamentbe bejutott nyolc tömörülés közül hat
pártszövetség, csak két, saját jogánbejutott párt van:
a Szerb Radikális Párt és a presevói albánok pártja.
Pillanatnyilag nem tudni, hogy a pártszövetségeket
alkotó pártok nem fordítanak-e hátat saját koalíció-
juknak, s nem lépnek-e szövetségre amásik táborral.
Egyelõre azonban úgy látszik, hogy a a szocialis-

tákkal kiegészült radikálisoknak és a nacionalisták-
nak nagyobb az esélyük a kormányalakításra. Annál
is inkább, mert a jelek szerint a belgrádi városi köz-
gyûlésben sikerül szövetségre lépniük, és közös pol-
gármestert választaniuk. Ennekpedigazegészország-
ra kiható következményei lehetnek.
Szépen szerepeltek a magyarok a választásokon,

bár a hárompárt alkottaMagyar Koalíciónak nem si-
került elérnie fõ célját, azt, hogy a vajdasági magyar-
ságközpontja, Szabadkavárosi közgyûlésébenabszo-
lút többsége legyen. Ugyanez sikerült viszont Topo-
lyán ésMagyarkanizsán, amagyaroknak lesz a legna-
gyobb frakciójuk a zentai, a kishegyesi és az óbecsei
önkormányzatokban, Csókán és Adán pedig az övék
a második legnagyobb frakció. A 120 tagú vajdasági
tartományi parlamentben az elsõ fordulóban a ma-
gyaroknak 5 mandátumot sikerült szerezniük, s ki-
lenc jelöltjük vanversenyben amásodik fordulóban.
A Magyar Koalíció fõ ereje, a Vajdasági Magyar

Szövetségmár leszögezte, hogy kizárólag a Tadic ve-
zette demokratákkal hajlandó kormánykoalícióra
lépni. A VMSZ-nek két tagja lesz a belgrádi törvény-
hozásban, míg két további mandátumot a koalíció-
ban részes két másik magyar párt kap.
A dél-szerbiai bosnyákok pártja viszont hajlandó

tárgyalnimindTadic demokratáival,mindKo�tunica
pártjával, viszont határozottan elutasítja a koalíciót
a szerb radikálisokkal.
Amennyibenmégis a radikális-nacionalista tábor

alakítana kormányt a szocialistákkal kiegészülve,
Szerbia várhatólag visszalép a kilencvenes évek ká-
rosnak bizonyult politikájához. Ez mindenképpen
zsákutca lesz, megakasztja az ország európai integ-
rációját, ehelyett Szerbia Oroszország felé fordul,
mélyítve az orosz függõséget politikai és gazdasági
területen.
A demokraták május 16-án éles hangon keltek ki

egy esetleges radikális-nacionalista-szocialista koa-
líció ellen. Közleményük szerint a nép megvonta a
bizalmat az eddigiminiszterelnöktõl, Ko�tunica nem
léphet koalícióra a további hatalmonmaradás érde-
kében a demokráciaellenes erõkkel. A demokraták
szerint csak õk alakíthatnak kormányt Szerbiában.
A demokratákkal szövetséges Liberális Demokra-

ta Párt elnöke, Cedomir Jovanovic pedig kilátásba
helyezte, hogy amennyiben nem Európa-barát kor-
mány alakul Belgrádban, pártja �párhuzamos kor-
mányt� hoz létre, mely állandó nyomást gyakorol a
hatalomra egy újabb választás kikényszerítése vé-
gett. A liberálisok tüntetésekkel is fenyegetõznek,
ha Belgrádban létrejönne a városi koalíció a radi-
kálisok, nacionalisták és szocialisták között.

A kedves Bécsre emlékezve
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A Napló postája
Multikulturális község a világ végén
Határok nélkül

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

Napló 2008/ 2. számában közzétett 39.132,26 Euro összeg 2008. május 21-ig az alábbi hozzájárulásokkal
növekedett:

A támogatások eddig befolyt teljes összege 39.502,26 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

Dr. BOHUS Márton 100,�
CSOKNYAI Vilma 20,�
DOMBI Csaba 20,�
KISS György 20,�

MOLNÁR Ottó 180,�
PERLAKYMária 10,�
POGÁNY Géza 20,�
összesen: 370,�

A rendszerváltás elõttWolfsthal szó szerint a
világ végén volt. Az alsó-ausztriai község hatá-
rában húzódó szögesdrót mögött ijesztõen me-
redeztek a Pozsony-ligetfalusi emeletes szürke
blokkok, mintegy jelezve, hogy itt kezdõdik a
kilátástalanság és a bezártság reménytelen be-
tonsivataga. Az 1989-es év novembere azonban
nem csak a pozsonyiak, de az osztrák�szlovák
határ mentén élõ lakosok életében is óriási vál-
tozást hozott. Eleinte a szlovákok bevásárolni
jártak át Wolfsthalba, Kittseebe vagy Hain-
burgba. Rövidesen a tehetõsebbek a gyerekei-
ket küldték át az itteni iskolákba német nyelvet
tanulni. Körülbelül tíz évvel ezelõtt pedig az elsõ
�bátrak� elkezdtek telkeket és házakat vásárol-
ni. Ami akkoriban hihetetlenül merész vállal-
kozásnak tûnt, ma szinte hétköznapi jelenség-
gé nõtte ki magát: jelenleg több mint 50 betele-
pülõt tartanak nyilván a 750 lakosú (2005) falu-
ban. A Duna csodálatos ártéri erdõi mentén
megbúvó kis falvakban és városokban magától
értetõdõ módon keveredik az itteni osztrák di-
alektus a pozsonyiak elnyújtott magánhangzói-
val, a magyarral, angollal, törökkel, kínaival...
Wolfgang Schöder, Wolfsthal hihetetlenül di-

namikus polgármestere egy személyben testesí-
ti meg mindazokat a változásokat, melyek a ré-
gióban az utóbbi két évtizedben végbementek.
A tõsgyökeres wolfsthali családból származó
jóképû egykori határõr szolgálat közben ismer-
kedett meg párkányi feleségével. A többnyel-
vû- és kultúrájú asszony teljesen természetes-
nek vette, hogy ezt a hagyományt új családjá-
ban is folytatja. A Schöder csemeték szüleiknek
köszönhetõen háromnyelvûek, és a papájuk is
idõközben megtanult mind szlovákul, mind
magyarul. A nemrégiben CENTROPA-díjjal
kitüntetett polgármester annak ékes bizonyíté-
ka, ha akarunk, mindannyian össze tudunk ba-
rátkozni és együtt tudunk élni más nyelvû és
kultúrájú szomszédainkkal.
Késõ délután érkezünk Wolfsthalba, és kör-

besétálunk a falu utcáin. Kíváncsiak vagyunk,
kialakult-e a községben �szlovák negyed�.
Wolgang Schöder azonban megerõsíti feltevé-
sünket, hogy az új jövevények Wolfsthal egész
területén berendezkedtekmár. Ugyanúgy, mint
Magyarországon, itt is a szlovák mobilhálóza-
tok elérhetõségi határáig költöznek be a szlo-
vák fõvárosból és közvetlen környékérõl szár-
mazó lakosok. A sajtóban elterjedt nézetet, mi-
szerint a szlovákokat elsõsorban a pozsonyinál
lényegesebben olcsóbb ingatlanárak vonzzák
ide, a polgármestermegcáfolja: �Különösen elõ-
nyös számukra, hogy kocsival tíz perc alatt Po-
zsony belvárosában lehetnek. Az sem elhanya-
golható szempont, hogy új szomszédaink nagy-
ra tartják a szolgáltatásokminõségét. Pluszként

hat, hogy az új és a régi lakosok pozitívan viszo-
nyulnak egymáshoz. Wolfsthal idõközben szé-
les körben ismertté vált (ami nagy részben a
rendkívül aktív és agilis polgármester érdeme �
a szerk. megj.), itt lakni �imidzs� kérdése. A köz-
ség fekvése csodálatos, több hektárnyi erdõ ve-
szi körül. Pozsonyon kívül Bécs is könnyen el-
érhetõ, hiszen itt van a bécsi S-Bahn (helyi ér-
dekeltségû vasút) végállomása.
A békés együttélés alapfeltétele, hogy a szlo-

vák betelepülõk ugyanazon feltételek mellett
jutnak hozzá az ingatlanokhoz,mint a wolfstha-
liak, és ugyanazokat a juttatásokat és adókat
fizetik be a községnek. Különösen kelendõek a
nagyobb építési telkek, hiszen az új lakosok zö-
mét fiatal családok teszik ki, akik a tehetõsebb
ésmûveltebb középosztályból származnak. En-
nek köszönhetõen ugyanúgy, mint Rajkán, fia-
talodik a falu lakossága. Hol szabható meg
azonban a határ? Meddig tarthat a szlovákok
beköltözése? �A tervek szerint, ha 2022-ig el-
éri a község lakossága az 1500-as nagyságren-
dû lélekszámot, több új beköltözõt már nem
fogadhatunk be.�
Eleinte persze nem volt ilyen békés a kép,

hiszen az évtizedek óta a �világ végén� elhelyez-
kedõ Wolfsthal nem szokott hozzá idegen hon-
ból jött betelepülõkhöz. �Képzeljék el, milyen
az, mikor egy alig néhány száz lélekszámú falu
közösségének egyszeriben szembesülnie kell
félmilliós nagyváros összes problémájával.
Nagymértékû beleérzõ képességre van szükség
ahhoz, hogy az ellentéteket összeegyeztessük.
Ez idõbe kerül, személyi kapcsolatokat kell ki-
építeni, hogy szépen, lassan eltávolítsuk az elõ-
ítéleteket.� AMagyarországra betelepülõk be-
illeszkedését elméletileg a szlovák�magyar
együttélést meghatározó történelmi eredetû
konfliktusok nehezíthetik meg. Ausztriában
pedig elvileg az osztrák lakosság egy részének
idegenek elleni elõítéletei okozhatnak problé-
mát. Hogyan sikerült Wolfgang Schödernek
megbirkóznia ezzel a jelenséggel? �Számolni
kellett azzal, hogy az idegenekkel szembeni elõ-
ítéletek esetében egyfajta védekezési reakció lép
fel. A személyes találkozás az új szomszédok-
kal azonban zömében rögtön eloszlatta a kétsé-
geket. Hiszen pl. egyetemi végzettséggel rendel-
kezõ kultivált szomszéd senki számára nem je-
lenthet hátrányt.�
A kapcsolatok sokféle, és nagyon természe-

tes, magától érthetõ módon alakulnak ki. Aki
teheti, részt vesz a falu életében, ennek követ-
keztében a wolfsthali kórust szlovák vezeti. Az
osztrák és a szlovák gyerekek együtt játszanak
a játszótéren, a határ két oldaláról származó
hölgyek pedig együtt izzadnak az edzõteremben.
Sokat segít az a tény, hogy a szlovákok egy ré-

sze már idejövetelük elõtt beszélte a németet,
illetve intenzív érdeklõdést mutat a nyelv elsa-
játítása iránt. Persze, az osztrákok is lelkesen
tanulják új szomszédaik nyelvét. A községben
többszintû szlovák nyelvtanfolyamok mûköd-
nek, melyeket a polgármester felesége vezet,
lelkesen és nagy örömmel.
A nyelvi és mentális akadályok leküzdésének

természetes következménye, hogymegélénkült
a forgalom Wolfsthal és Pozsony között. Nem
csak a szlovákok vállalnakmunkát Ausztriában,
hanemaz osztrákok is szívesen dolgoznak a szlo-
vák fõvárosban. A wolfsthali fiatalok pedig elõ-
szeretettel látogatják a közeli nagyváros számos
bevásárlóközpontját, szórakozó helyeit. Mind
õket, mind Wolfgang Schödert lenyûgözte a
pozsonyiak �szabadsága és nyitottsága�. Ez per-
sze magyarázható a vidéki �zártabb� és a nagy-
városi �nyíltabb� gondolkozás különbözõségé-
vel is. Mégis, a wolfsthali polgármester külön
kiemeli, hogy a �szlovák fiatalok sokkal céltu-
datosabbak, erõsebb bennük az érvényesülési
vágy. Ez gondot jelenthet már most osztrák
kortársaik számára, hiszen e tulajdonságok hi-
ányában sokkal nehezebb érvényesülni a mun-
kaerõpiacon.�
A polgármester igyekezetének kézzel fogha-

tó eredménye, hogy amárciusi alsó-ausztriai tar-
tományi választásokon a szavazatok hatvanhá-
rom százalékával sikerült eddigi pozíciójátmeg-
tartania. Azonban azt elismeri, hogy awolfsthali
példa egyelõre modellértékû: �Számos osztrák
község polgármestere szívesen osztozna az én
gondjaimon.�
Az osztrák, magyar és a szlovák sajtó hóna-

pok óta szenzáció erejével ható eseményként
kezeli a szlovákok határmenti vándorlását. Vé-
leményünk szerint azonban olyan folyamat in-
dult be, ami évszázadokon át teljesen természe-
tes volt a régióban. A két világháború után erõ-
szakkal és logikátlanul megszabott határok
együttéléseket, együttmûködéseket szakítottak
meg. Teljesen természetes, hogy a mesterséges
akadályok megszûntével a valaha közös állam-
alakulatban élõ lakosok utódai újra elkezdtek
érdeklõdni egymás iránt. És az is magától érte-
tõdõ, hogy ott próbálnak boldogulni és letele-
pülni az emberek, ahol jól érzik magukat, vagy
ahol különbözõ elõnyök származhatnak a bete-
lepülésükbõl. A wolfsthali, rajkai, és más oszt-
rák ésmagyar községek példája jólmutatja, hogy
a nyílt, elõítéletektõl mentes gondolkodásból
több hasznunk, mint hátrányunk származhat.
Amin ma csodálkozva csóváljuk a fejünket, az
pár év elteltével a hétköznapok normalitásába
fog beépülni.
És ez így van jól.

FUNDAREK ANNA

Helyreigazítás
Szlovák�magyar kapcsolatok. Sütõ László Indo-

kolt-e a bocsánatkérés c. cikkében (Bécsi Napló 2008/
2. sz. 7. old.) több szedési hiba csúszott bele, amiért
sajnálatunkat fejezzük ki:
Hitler Magyarországa helyett Horthy Magyarorszá-

ga; � a politikusok inkább használnak már érveket
helyett más érveket� Eduard Bene� emlékiratainak
címe hollandul: Herinneringen. (Szerk.)

Tisztelt Pomogáts Úr!
Érdeklõdéssel olvastam a Bécsi Napló 2008.

márc.-áprilisi számában a �Van-e kiút a válságból�
címû írását. Sajnosa feltett kérdésrenemadválaszt!
Igaz, a cikk utolsó mondata így hangzik: �Ha tehát
ki akarunk emelkedni a szociális, politikai és mo-
rális válságból, ennek az értelmiségnek kellene fel-
emelnie a fejét és a szavát�. Gondolom saját magát
is ehhez az értelmiséghez sorolja?! Kérdés: hogyan
lehet ezt megvalósítani?
Elemzésében a következõ hiányosságokat állapí-

tottammeg:
1./az értelmiség passzív. Megoldás: Új Nyugat fo-

lyóiratban kellene ennek az �aktív értelmiségnek�
felrázni a nemzet lelkiismeretét.
2./ A kormányzatimunka zavaros, kapkodó.Meg-

oldás:olyanAlkotmánykell, amelyik lehetõvé tesziaz
ilyen kormány idõközi leváltását.
3./Magyarországapártokországa. Sajnosa szak-

szervezeteknek, a munkásoknak nincsen a Parla-
mentben képviselete. Megoldás: �egy igazi szociál-
demokrata pártot� kellene létrehozni. (tudomásom
szerint most 4 van!!!)
4./ A politikai élet bipoláris rendszere alakult ki.

Megoldás: egy igazi szociáldemokrata párt léte ezen
is változtatna.
5./ Néhány nagyon gazdag, de sok szegény él Ma-

gyarországon.Megoldás: új adórendszert és szolidá-
ris társadalmi rendet kell kialakítani.
Megjegyzés: tudom,Magyarországon ilyennyugat-

ról jövõmegjegyzéssel nem szoktak foglalkozni. Re-
mélem, Pomogáts Úr most kivételt tesz és válaszol
soraimra. (Itt távolban is magyarnak érzem ma-
gam).

Üdvözlettel: KISS TIBOR
CH 6314 Unterägeri Alte Landstr.29.

FELSÕ-AUSZTRIA MAGYARSÁGA MÁRCIUS 15-ÉN ÜNNEPELTE

AZ 1848-AS MÁRCIUSI FORRADALOM 160 ÉVES ÉVFORDULÓJÁT.
A Szt. Antal plébánia nagytermében becslés szerint
jóval többen,mint százan jöttekössze, és szép, sokat
mondó, érdekesünneplésbenvolt része amegjelen-
teknek.Elismerésésköszönet jármindazoknak,akik
ezt a rendezvényt elõkészítették, összeállították, le-
vezették, és közremûködtek.
Csodálatos érzés volt az immármásodik-harma-

dik generációs kis magyarok szájából (majdnem)
hibátlanmagyarsággal hallani a szépmagyar ver-
seket: Balázs Erzsike, Nagy Erzsike és Szakács
Emese;Máthé Gergelypedig felolvasott. Fellépett
aHavasi gyopár tánccsoport.
Az ünnepségen, többek között, jelen volt: a Ma-

gyar Köztársaság linzi tb. Konzulja, Pedák-Vattay
Katalin asszony; a Bécsi Magyar Követség titkára,
Dr. Ballai Péterúr, valamint Linz várospolgármes-
ter-helyettese Dr. Walzl Erich.

Burgenlandi Ifjúsági Találkozó:
�Tudomány és kultúra

az Osztrák�Magyar Monarchiában�

Alapítványunk megalakulásától, 2000-tõl kezdve
tevékenykedik a magyarországi és határon túli fia-
talság szolgálatában a kultúra, az oktatás és a tudo-
mány területén. Évenként ifjúsági találkozót szerve-
zünk valamely határon túli régióban, hogy a részt
vevõ, a Kárpát-medencébõl és Nyugat- Európából
érkezõ magyar anyanyelvû fiataloknak bemutassuk
az adott tájegység kultúráját, történelmét és a helyi
kisebbség életét.
2008-ban eddigi legnagyobb rendezvényünk, a

�Tudomány és kultúra az Osztrák�Magyar Monarchi-
ában� címmel meghirdetett burgenlandi nyári egye-
temre szeretnénk mind több egyetemista fiatalt meg-

hívni Ausztriából, Magyarországról és a többi szom-
szédos országból.A július 9�16. között Pinkafõnmeg-
rendezendõ Burgenlandi Ifjúsági Találkozó ideje alatt
sor kerül neves egyetemi professzorok és tudósok
elõadásai keretében a múlt századforduló tudomá-
nyos és kulturális eredményeinek bemutatására, és
az azt követõ mûhelybeszélgetésekre, vetélkedõk-
re. Burgenland és Bécs nevezetességeivel, valamint
a helyi kisebbségek képviselõivel is megismerked-
hetnek a résztvevõk. Ehhez várjuk fiatal jelentkezõk
minimum öt oldal terjedelmû pályamûveit a követke-
zõ témában: �Szülõföldem híres személyisége, aki
az Osztrák-Magyar Monarchiában élt és alkotott�.
További információt honlapunkon találhattok.
www.mfhnalap.org e-mail: mfhn@freemail.hu
Magyar Fiatalok Határok Nélkül Alapítvány
1126 Budapest, Böszörményi út 28.

Egyesületünk önt is meghívja tagjai közé:
vegyen részt és támogassa munkánkat.

Címünk: Béla Bartók Internationaler Musikverein
A-1060Wien, Girardigasse 1/10.
E-Mail: office@belabartok.at

Kontonummer:
Béla Bartók Internationaler Musikverein
Bank Austria Creditanstalt Kontonummer:

50024 017 897. Bankleitzahl:12000
Egyesületünk Bartók és munkássága nyomán

szervez koncerteket, elõadásokat,
ifjúsági fesztivált, tanulmányi napokat.

�Integration on tour� vándorkiállítás
A vándorkiállítás ismerteti a bevándorlás legfontosabb té-
nyezõit és számadatait Ausztriában, mint pl. a külföldiek
arányát és számbeli fejlõdését, származásukat, vallásukat
valamint a város szerepét.
május 26., Bécs 10., Columbusplatz
május 27., Bécs 15., Stadthalle
május 28., Bécs 16., Brunnenmarkt (Brunnengasse 68)
május 29., Bécs 22., Donauzentrum
Infohonlap: www.integration.at (Integrationsplattform)

�
Nyílt levél Radda Istvánnak

(�Közöttünk élnek� � Bécsi Napló, 2008.
márc.�ápr. sz., 8. oldal)

Innsbruck, 2008. IV. 29.
Kedves Sipi!

Öregszünk, és az emlékezõtehetségünk gyengül.
Ezért okosabb,mielõttmások tyúkszemére lépünk,
állításainkat kontrollálni, hogy megfelelnek-e a
valóságnak. Az akkori protokollok és az általunk
rendszeresen kiadott tájékoztatók rendelkezésre
álltak volna.
Három helytelen állításodat szeretném korrigálni:
1. 1992-tõl 1999 júliusáig én vezettem a diák-

otthont. Az egyetemen tanuló diákok száma ezek-
ben az években 14 és 20 között mozgott. Kétágyas
szobákban laktak, egyágyas csak végzõknek állt
rendelkezésére. 1995 óta diáklányok is lakhattak
az otthonban. Volt olyan szemeszter, hogy helyszû-
kemiatt nem tudtunkminden jelentkezõt felvenni.
2. 1992 és 1999 között az akkori egyesületi ve-

zetõség (a Diákotthon és Kulturcentrum Egyesü-
let elnöke Szirmák András volt) is már sokat re-
novált a házon, megkezdte a falak kiszárítását, a
földszintet komplett renováltatta, külön irodát és
könyvtárat rendezett be, külön traktust létesített
lányok számára. Fölújított szobákat (melyek hét
év alatt persze ismét megrongálódtak) és szanitér
berendezéseket. A pincét a defektes nyomócsõ ki-
cserélése után (a víz mindig elfolyt) lebetonoztat-
ta és vendégszoba traktust létesített az itteni klini-
kán gyakorló post graduate orvosok számára. A
pince részlegben kicseréltette a villanyvezetékeket,
ablakokat festetett stb.
3. Állítod, hogy most is tagja vagy a vezetõség-

nek. Ez nem stimmel.
Kedves Sipi, �nichts für ungut�, de maradjunk

az igazságnál, ami igen fontos, fõleg ha nagyobb
olvasóközönséghez szólunk.
Baráti üdvözlettel: Bea (Hanák Beatrix)

Magyar Fiatalok Határok Nélkül Alapítvány felhívása

++
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(Felvidék.ma , 2008.05.15.)Kölcsönösen egy-
mást gyalázza a Magyar Koalíció Pártjának
régi és új pártelitje. Csáky Pál és Bugár Béla
hatalmi harca a párt szétesésével fenyeget. A
régi szlovák koalíciós partnerek is elfordultak
az MKP-tól.
Bugár Béla május 15-én a SME címû szlo-

vák lap online kiadásának úgy nyilatkozott,
hogy Csáky Pál elnöki tevékenysége aMagyar
Koalíció Pártja végét jelentheti. Az MKP-t
megosztó belsõ viták a szétesés szélére sodor-
ták a szervezetet.
AzMKP-t 1998-2007 között Bugár Béla irá-

nyította. A kereszténydemokrata politikus vit-
te be a magyar pártot Mikulá� Dzurinda jobb-
közép kormányaiba. A 2006-os választásokon
elbukott a jobbközép koalíció és a következõ
évben Bugár elvesztette pártelnöki tisztségét
is. Helyére a párt belsõ ellenzékéhez tartozó
Csáky Pált választották pártelnöknek. (Csáky
a 90-es évek elején Bugárral együtt a Magyar
Keresztény Demokrata Mozgalomban politi-
zált.) A két politikus és híveik közti feszültség
évek óta lappangott a pártban, ám most eddig
nem látott erõvel törtek felszínre a konfliktu-
sok. Kölcsönösen korrupcióval vádolják egy-
mást a felek, és Csáky javaslatára a párt etikai
bizottsága Bugár egyik befolyásos szövetsége-
sének kizárását kezdeményezte. Bugár szerint
a kizárás lavinát indíthat el.
Az újabb konfliktus azzal kezdõdött, hogy

az MKP megmentette a magyarellenes Szlo-
vák Nemzeti Pártot is magában foglaló kor-
mány nemzetközi tekintélyét. Az EU jövõjét
meghatározó Lisszaboni Szerzõdést ugyanis a
jobboldali (korábban azMKP-val 9 évig együtt
kormányzó) ellenzék nem volt hajlandó meg-
szavazni, tiltakozásul a sajtószabadságot erõ-
sen korlátozó új médiatörvény ellen. Ha Szlo-
vákia nem fogadta volna el a Lisszaboni Szer-
zõdést, akkor nagyon kínos helyzetbe kerülhe-
tett volna a kormány, az egész európai politi-
kai elit lobbizni kezdett volna náluk, hogy en-

A Magyar Koalíció Pártjának szétforgácsolódása
gedjenek amédiatörvény ügyében, csak legyen
meg a ratifikáció. Ficomég lemondását is kilá-
tásba helyezte a ratifikáció leszavazásának ese-
tére, így az ellenzék azt remélte, hogy akármég
a kormányt is megbuktathatja.
AzMKPnem tartvamagát az ellenzékimeg-

állapodáshoz megszavazta a Lisszaboni Szer-
zõdést. Csáky Pál MKP-elnök szerint ezzel a
párt európai elkötelezettségét akartákmegmu-
tatni. A szlovák sajtó titkos háttéralkut sejte-
tett. Elõször arról cikkeztek, hogy az MKP a
magyar iskolák békén hagyását kérte a Lissza-
boni Szerzõdés támogatásáért cserébe. Erre
magyar oktatáspolitikus is utalt. Az ezt felté-
telezõket azonban elbizonytalanította, hogy né-
hány napmúlva a kormány csökkentette ama-
gyar-, és emelte a szlovákórák számát a ma-
gyar általános iskolák alsó tagozatán.
Közben újabb magyarázat is napvilágot lá-

tott, amit Bugár és MKP-s szövetségesei kezd-
tek terjeszteni: Csáky Pál titokban találkozott
a Lisszaboni Szerzõdés megszavazása elõtt
Robert Fico miniszterelnökkel, és egymillió
koronás rendkívüli támogatást kért tõle a Ma-
dách Kiadó számára. A felvidéki magyar cég
adta ki Csáky Pál legutóbbi kötetét.
A találkozót Csáky azóta is tagadja. A kiadó

vezetõje aztmondta, hogy levélben tényleg kért
(és kapott is) támogatást akormánytól, ésCsákyt
kértemeg a közvetítésre, de a titkos háttéralkut
õ is tagadta. Csáky pártbeli ellenfelei viszont
korrupcióról és a párt lejáratásáról kezdtek be-
szélni. Csáky azzal védekezett, hogy az egész
Madách-ügy rágalom, és csak a hatalomba
visszakívánkozó Bugár terjeszti rosszindulatú-
an. A Csáky-ellenes hadjáratban élen járó Si-
mon Zsolt (korábbi szlovák földmûvelésügyi
miniszter) viszont aztmondta, hogy a kormány-
párttól, Fico közelébõl tud a titkos találkozó-
ról. Simon lemondásra szólította fel Csákyt.
A párt elnöksége végül kiállt Csáky mellett,

akitmegerõsítettek elnöki tisztségében.Az ülés
után pedig Csáky kezdeményezte, hogy a párt

etikai bizottsága indítson eljárást Simon ellen.
A bizottság Simon kizárását javasolta, ám a
döntést még meg kell erõsítenie az Országos
Tanácsnak is. Simon már jelezte, hogy az eti-
kai bizottság eljárása hemzseg a formai hibák-
tól, így azt nem fogadja el. Bugár Béla is kiállt
Simon mellett, azt állítva, hogy a kizárás lavi-
nát indíthat el a pártban, és újabb politikusok
kizárása következhet. A Bumm.sk felvidéki
online lap megkérdezte Simont, hogy elkép-
zelhetõ-e, hogy új pártot alapítanak a Csáky-
ellenesmagyar politikusok, ám õ úgy válaszolt,
hogy �ezt nem tartommost fontos kérdésnek�.
Két nappal korábban Csáky visszavágott

Bugárnak és Simonnak, és a korábban õt kor-
rupcióval vádolókat keverte korrupciós gyanú-
ba. Azt állította, hogy Simon (és társai) trójai
falovak a pártban, akik egy gazdasági érdek-
csoport emberei. Szerinte amióta átvette a ha-
talmat az MKP-ben, azóta ez a csoport szeret-
ne visszatérni a hatalomba, és ez a csoport irá-
nyítja az Új Szó címû pozsonyi magyar napila-
pot is, ami rendre nagy teret ad Csáky pártbeli
kritikusainak.
Csáky szerint ennek a csoportnak az élénVi-

lági Oszkár áll. Világit a nyilvánosságot általá-
ban kerülõ, elképesztõen befolyásos és dúsgaz-
dag emberként jellemzik szlovákiai magyar új-
ságírók. Világi az utolsó csehszlovák parlament
elnöke volt, majd a két ország szétválása után
õ írta a szlovák kárpótlási törvényt. Volt MKP-
képviselõ is, majd Pozsony egyik legelõkelõbb
ügyvédi irodáját nyitottameg.Megbízói között
volt a Szlovákiában terjeszkedõOTPés aMOL
is. Jelenleg aMOL tulajdonában lévõ Slovnaft
olajfinomító vezetõje.
A hangnem eldurvulására jellemzõen Bugár

úgy minõsítette Csáky vélekedését, hogy �az
emberek különféle ökörségeket tudnak mon-
dani, de ekkora ökörségekre csak Csáky úr ké-
pes.� Világi Oszkár pedig huzamosabb vidéki
tartózkodást javasolt Csákynak. Csáky meg-
jegyzéseibõl úgy tûnik, hogy a Világi-Bugár

maffia ellen harcol, míg Bugárék szerint Csáky
antidemokratikus intézkedésekkel tönkreteszi
a pártot és titkos alkukkal gyanús állami pén-
zekért lobbizik.
A botránysorozat a többi szlovák pártot is

felizgatta. A Lisszaboni Szerzõdés megszava-
zása után a másik két szlovák ellenzéki párt
megszakította a kapcsolatot az MKP-val.
Mikulá� Dzurinda (az MKP-t is magába fogla-
ló 1998-2006 közti kormányok miniszterelnö-
ke) azt nyilatkozta, hogy a Lisszaboni Szerzõ-
dés megszavazása mögött a Smer és az MKP
közös üzletei állhatnak. (A Smer a mostani
kormánykoalíció legerõsebb pártja.) Dzurinda
szerint autópálya-építési megrendelések és
EU-pénzek felosztása állhat a háttérben.
Dzurinda Bugárt és a mögötte álló gazdasági
érdekcsoportot nevezte meg a fõ felelõsnek.
Kijelentése azért érdekes, mert ugyanebben az
ügyben Bugárék Csákyt vádolták titkos alkuk-
kal, míg Csáky más összefüggésben Dzurindá-
hoz hasonlóanBugármögött álló érdekcsoport
elõrenyomulásáról beszélt.
Dzurinda a most kizárási ügye miatt fõsze-

replõvé vált SimonZsoltot is megvádolta. Uta-
lásokat tett arra vonatkozóan, hogy Simont a
kormány megzsarolhatta, miszerint kiterege-
tik a még miniszterként a Szlovák Földalap
körül elkövetett gyanús üzelmeit.
A kavarodást tovább bonyolítja, hogy Csáky

kiállt a Dzurinda által megvádolt pártbeli el-
lenfelei mellett, és perrel fenyegettemeg a volt
miniszterelnököt.
Idõközben az Európai Szocialista Párt frak-

cióvezetõ-helyettese is hozzájárult azMKP kö-
rüli bonyodalmak felerõsödéséhez. Lapértesü-
lések szerint arról kezdte el gyõzködni a Smert,
hogy az Európában vállalhatatlan Slota-féle
SNS-t cserélje fel az MKP-re a koalícióban. A
lehetséges Smer-MKP szövetséget egyelõre
mindkét párt vezetõi cáfolták, ám azt Csáky so-
hasem tagadta, hogy szeretné kissé balra tolni
a magyar pártot.

A �rendszerváltoztatáskor� a különbözõ politikai
erõk alapvetõen egyetértettek abban, hogy amagyar
külpolitika számára új irányokat kell kijelölni ésmeg
kell fogalmazni amagyar külpolitikai elképzeléseket.
Az alapkoncepció sajátos hármas egységre épült

fel: euróatlanti irányultság (NATOEurópaiUniós csat-
lakozással), a határon túl élõ magyarokra való na-
gyobb odafigyelés, határok megváltoztatása nélküli
integrációjuk a magyar nemzetbe (gondoljunk csak
az elsõörömet és egybenvihart kiváltó üzenetre: �Lé-
lekben 15 millió magyar miniszterelnökének érzem
magam� Antall József) és a szomszédos államokkal
való viszony új alapokra helyezése. (A sokat vitatott,
de a többség által elfogadott alapszerzõdések kérdé-
se.) Az erre a hármas egységre épülõ külpolitikai
koncepció alapvetõen sikeresnekvoltmondható, jól-
lehet a szomszédos országokkal való együttmûködés
és partneri viszony kialakítása soránnemkevés (bel-
politikai) vitára is sor került.

AMagyarország szomszédságában zajló fegyveres
konfliktusok � a �délszláv háborúk� � , új és részben
új államok létrejötte a magyar külpolitikai vezetés-
nek számosnehézséget okozott, de alapvetõen siker-
rel oldottákmeg azokat, amindenkori külügyminisz-
terek személyétõl függetlenül erõs kormányfõk.
Ugyanakkor ez volt az az idõszak, amikor egyes pár-
tok a konszenzuson alapulónak tekinthetõ külpoliti-
kai célok ellenére amegjelenõ konfliktusokat belpo-
litikai célokra igyekeztek kihasználni. Talán ezek a
történések voltak az elsõ olyan események, amelyek
gyengítették a közös elképzelésekmegvalósítását.

Az évek folyamán azt tapasztalhattuk, hogy a kü-
lönbözõ kormányok külpolitikai �sikerei� egyre in-
kább belpolitikai célokat szolgáltak és a mindenkor
hatalmon lévõk azokat saját céljaik eléréséhez igye-
keztek felhasználni, illetve az elért eredményeket
saját sikerként könyvelték el.

Jelentõs csorbát �hatása napjainkig érezhetõ � ej-
tett a konszenzus hiánya a magyar�magyar kapcso-
latokon a 2004. december 5-ei népszavazás, amikor
is a külhoni magyarok állampolgárságának kérdésé-
rõl vitázva a különbözõ politikai erõk képtelenek
voltak egységes álláspontra helyezkedni.
Az egykori elképzelések és a napjainkban megva-

lósuló gyakorlat között is számos esetben jelentõs
ellentmondás érzékelhetõ. A �jószomszédi viszonyt�
� enyhe kifejezéssel �rendre beárnyékolják a szom-
szédos országok magyar kisebbségeikkel szembeni
fellépései, illetve sajátos félelmük a magyar kisebb-
ség esetleges � az európai joggyakorlatban (nemegy
esetben ugyancsak elméleti) természetesnek tûnõ
különbözõ szintû és irányú � autonómia törekvései.
A legtöbb szomszédos állam,melyeknek1918utá-

ni létrejötte és/vagy területi bõvülése a �trianoni bé-
kediktátum� (1920. június 4.) következménye, a jel-
zett �szerzõdés� aláírása után több mint nyolc és fél
évtizeddel sem hiszi el, hogy a határok megváltozta-
tása nem célja a magyar külpolitikának. Célja
kell(ene), hogy legyen viszont a kisebbségbe került
magyarok � nemzettársaink � politikai, kulturális,
gazdasági helyzetének a javítása olyanmértékben és
formában, hogy elõbbiek lehetõségei ne legyenek
rosszabbak, mint a többségi nemzethez tartozóké. A
magyar külpolitikának ez kellene, hogy legyen az
egyik alapvetõ célkitûzése.
Bekell látnunk,hogyMagyarország lélekszámánál,

politikai és gazdasági súlyánál, geopolitikai helyze-
ténél fogvanemavilágpolitika alakító tényezõje, sok-
kal inkább annak �elszenvedõje�, az események �le-
követõje�. Így van ez még akkor is, ha sokan úgy vé-
lik, valamikori múltunk és egykori �nagyságunk�
többre predesztinálna bennünket.
A világ átalakult. A kis nemzetek, országok lehe-

tõségei korlátozottak. Hatást csak akkor érhetnek
el, ha a jelenlegi európai közösségen belül képesek
megfelelõ szövetségeseket találni, akik egy-egy kér-
dés ügyében melléjük állnak. Ugyanakkor sajátos a
közösségi és az �egyéni� érdekek érvényesítésének
ellentmondása.
Egyes esetekbenkritikátlanul követjük, a számunk-

ra érdembennemmeghatározó történések külpoliti-
kai vonatkozásait � lásd iraki és afganisztáni szerep-
vállalásunk, amely jelentõs katonai és pénzügyi ter-
heket ró az országra érdemi eredmények nélkül (a
szerényvállveregetést legfeljebbegy-egypolitikus te-
kinti egyéni sikernek) � , míg más esetekben önálló-
an kívánunk lépéseket tenni apró engedményekért
� pl. az USA-ba irányuló vízummentes utazás (hány
tízezer magyar beutazót érint?) �, közben a saját cél-
jainkat elõsegítõ lépéseket nem minden esetben
tesszük meg.
Különösebbmegfontolásoknélkül tesszükmagun-

kévá a közösségi elgondolásokat,miközbenmás, na-
gyobb politikai és gazdasági erõvel rendelkezõ, az
Európai Unión belül jelentõsebb súllyal bíró orszá-
gok nem egy esetben a közös külpolitikai elképzelé-
sek elé helyezik egyéni érdekeiket. Gondoljunk csak
Németország, Franciaország,Nagy-BritanniaOroszor-
szágpolitikájára. Utóbbi esetbenmegfontolandó len-
ne a különbözõ magyar politikai erõk egyeztetések
utáni közös fellépése a �keleti irányba�, hiszen törté-
nelmi okoknál fogvamégmindig lehetõségünk lehet-
ne az egykoron elveszett és leépített kapcsolatok fel-
újítására, más alapokon történõ újjáépítésére.
Ugyanez mondható el a balkáni térséggel kapcso-

latban is, amely területen Magyarország valamikor

�szakértõ�országnak számított. Elég, haennek illuszt-
rálására csak Kállay Béni vagy Thallóczy Lajos nevét
említjük amúltból.
A múlt ismerete és az egykori tapasztalatok pedig

megfelelõ alapokul szolgálhatnak új elképzelések ki-
dolgozásához.Mert új külpolitikai elképzelésekkidol-
gozása elengedhetetlen.
Van-e a valamikori � �rendszerváltoztatáskori� �

kezdeményezésekközül olyan, amely érdemben is je-
lenthetne valamit a hosszú távú külpolitikai célok el-
érése érdekében?

A jelenleg halódó, �visegrádi négyek� elképzelé-
seinek valós tartalommal történõ megtöltése fontos
lenne. A kérdés jelenleg azonban az, hogy a �visegrá-
di négyek� igazán érdekeltek-e a közös fellépésben,
együttmûködésben?

Lengyelország, Csehország, Szlovákia és Magyar-
ország az Európai Unión belül olyan együttmûködõ
csoportot alakíthatna � fõleg abban az esetben, ha új
�Közép-Európa� értelmezés kapcsán bõvülne az
együttmûködök �tábora� Ausztriával, Szlovéniával,
Romániával és a majdani EU-s Horvátországgal � ,
amely politikai és gazdasági értelemben is figyelmet
érdemlõ lenne. A partikuláris érdekek azonban sok-
szormás irányt szabnak az elképzeléseknek. Ezek fel-
oldása, a közös célok megfogalmazása elemi érdeke
lenne valamennyi országnak.
A történelem folyamánmindig ismeghatározóné-

met�magyar, illetve osztrák�magyar kapcsolatok
szorosabbra fûzése, a kölcsönös elõnyökre épülõ
együttmûködés Ausztriával és Németországgal alap-
vetõ érdeke Magyarországnak. Ezen országok szá-
mára még akár érdemi partnerek is lehetünk, míg
az USA, Franciaország, Nagy-Britannia számára csak
alkalmi partnerek. Olyan alkalmi partnerség, amely
ezen országok mindenkori érdekének megfelelõen
kerülhet képbe.
Sokszor és sok formában megfogalmazódott az a

vélemény, mely szerint a politika a lehetõségek mû-
vészete (�Politik ist die Kunst des Möglichen� � Bis-
marck). Még inkább igaz ez a külpolitikára. Ahhoz,
hogy a lehetõségekkel élni lehessen, amúlt tapaszta-
latait is célszerû felhasználni. Ami követhetõ és hasz-
nosítható aXX. századi tapasztalatokból, azt követni
és hasznosítani is kell(ene).
ManincsenekKányaKálmánok, Teleki Pálok,Hory

Andrások, Ullein-ReviczkyAntalok amagyar külpoli-
tika alakításának színterén, de azt kell mondanunk,
hogy a �rendszerváltoztatás� utáni idõszak magyar
külpolitikájábanelismertnek tekinthetõAntall József
kvalitású politikusok sem tûnnek fel aKülügyminisz-
térium környékén.
A külpolitika sem sikerágazata a magyar politiká-

nak, pedig annakkellene lennie! A sikerhez azonban
szükség lenne valamire, ami ma szintén hiánycikk a
magyar politikában: konszenzus. Ez lehetõvé tenné
a közösen kimunkált, politikai konszenzuson alapu-
ló külpolitikai koncepciómegfogalmazását és annak
a következetes végrehajtását.
A belpolitikai ellentétektõl mentes, az egymás tel-

jes elutasítását kizáróegyetértésre lenne szükség. Egy
nemzet életébenugyanis vannakolyanalapkérdések,
melyek nem pártpolitikai megfontolásokból kell,
hogy megszülethessenek. Ilyenek: a külpolitika, a
honvédelmi politika és a magunkfajta országok ese-
tében a határokon kívülre került kisebbségek ügyé-
nek a mindenkori belpolitikai erõviszonyoktól füg-
getlen támogatása.
Egykoron, a két világháború közötti Magyarorszá-

gon nem volt politikai támogatottsága annak a poli-
tikai erõnek, amely a revíziót nem tekintette politi-
kája alapkövének s ebben a kérdésben mindenki
egyetértett, legfeljebb a mikéntben és a mértékben
voltak eltérések.

Vajon napjainkban vannak-e olyan kérdések,
amelyekben csak a �miként� és a �mérték� képez-
hetné a vita tárgyát? Úgy tûnik nem igazán. A nem-
zeti érdekek háttérbe szorulása, a partikuláris párt-
és egyéni érdekekkel szemben látványos. Talán a
külpolitika lehetne az elsõ olyan terület, ahol meg
kellene kísérelni az egyetértésre jutást. Valahogyan
túl kellene lépni a �ha a kormány javasol, azért
utasítom el, ha az ellenzék javasol, azért utasítom
el� gyermekded játékon. Többrõl van szó: egy or-
szág, egy nemzet jövõjérõl.

SZAKÁLY SÁNDOR
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NEMZETKÖZI SAJTÓSZEMLE
Összeállította: Fetes Kata A Miniszterelnöki Hivatal Kisebbség- és

Nemzetpolitikáért Felelõs Szakállamtitkársá-
gán. A Rendszer fejlesztését múlt évben kezd-
ték a Nemzetpolitikai Ügyek Fõosztályán. En-
nek lényege strukturált adatbázis, mely orszá-
gonkénti, illetvemegyei és település szinten tar-
talmazza az egyes térségek fontosabb adatait.
A rendszer létrehozásának alapgondolata:Nem
a régiókat kell etnicizálni, hanem az etnikumot
regionalizálni! Ennek jegyében az egymás fele
forduló régiók, a �Varratmentes Európa� reali-
zálásához, illetve a térség abszorbciós képessé-
gének növeléséhez kíván hozzájárulni az Régi-
ós Interaktív TérinformatikaiRendszer (RITR).
Az oldal elérhetõsége: www.regions.hu.Hasz-

nálata e-mail címmel történõ regisztrációhoz kö-
tött, a további információkat a fõoldalon olvas-
hatja a látogató.

Budapest, 2008. április 14. Dr. Törzsök Erika
fõigazgató

(MTI, Budapest, 2008. április 9.) RITR-t, il-
letve strukturált adatbázist hozott létre a Mi-
niszterelnöki Hivatal (MeH) Szakállamtitkár-
sága - jelentette be április 9-i sajtótájékoztató-
ján Gémesi Ferenc, a MeH kisebbség- és nem-
zetpolitikáért felelõs szakállamtitkára.

A régiós interaktív térinformatikai rendszer
adatbázisa áttekintést nyújt a Kárpát-medence
gazdasági, infrastrukturális és demográfiai ada-
tairól országonként, régiónként és településen-
ként különös tekintettel az itt élõ magyar közös-
ségekre. Célja, hogy segítse a területtel foglalko-
zó, támogatásért és fejlesztésért felelõs politiku-
sok, döntéshozók valamint a tudományos kuta-
tók tájékozódását, de az adatbázis természete-
sen rendelkezésre áll minden érdeklõdõnek.
A rendszer országonkénti, régiós és telepü-

lés szinten tartalmazza az egyes térségek fonto-
sabb adatait: az ott élõ magyarság lélekszámát,
korcsoportos megoszlását, a munkanélküliségi
rátát, az infrastrukturális adatokat, a területen
mûködõ fontosabbmagyar intézményeket, illet-
ve a térségbe érkezõ külhoni és adott országbe-
li támogatások összegét és fõbb forrásait. A
Rendszer áttekintést nyújt a Kárpát-medence
gazdasági és infrastrukturális mutatóiról, a fõbb
demográfiai adatokról.

Az információs bázis adataival hatékonyabban
hozhatók meg a támogatás- és kisebbségpoliti-
kai döntések. - hangsúlyozta az államtitkár.

TörzsökErika, a szakállamtitkárság nemzet-
politikai ügyek fõosztályának fõigazgatója a
rendszerrõl elmondta: segítségével megkeres-
hetõ az adott területen élõ magyarság lélek-
száma, korcsoportonkénti megoszlása, a mun-
kanélküliségi ráta, a területen mûködõ fonto-
sabb magyar intézmények, továbbá egyéb ok-
tatási, képzési és foglalkoztatási információk.

A csaknem 7300, magyarok lakta település
adatait tartalmazó rendszer egyik legnagyobb
újdonsága, hogy a térségekrõl keresett informá-
ciók térképre vetítve is láthatók aGoogle Earth
mûholdas világtérkép használatával.
A rendszerhez az egyes országok Statisztikai

Hivatalainak, az MTA Földrajztudományi Inté-
zetének, és a Központi Támogatás Nyilvántartó
Rendszer adatai szolgálnak alapul. A bemuta-
tott változat a továbbiakban folyamatosan fog
bõvülni, többek között az Államtitkárság által
mûködtetett információs irodák ill. a Corvinus
Nemzetközi Befektetési Zrt. Vállalkozásfej-
lesztési Központjainak segítségével.
Az internetes adatbázisról a legkülönbözõbb

fontos tartalmakat lehet kijelölni, lekérdezése-
ket lehet végezni, illetve egymásra rétegezni, és
egymásmellé rendezni. A kijelölt tartalmakat a
Google Earth mûholdas világtérkép segítségé-
vel lehet megjeleníteni.
Az informatikai fejlesztést Borsódi Donát és

dr. Makai Géza, a Greymatter Kft. munkatár-
sai, a tartalmak feltöltését a Nemzetpolitikai
Fõosztály munkatársai Takács Viktória, Szitáné
Kazai Ágnes,MoravcsikAndrea, Kuzmányi Ist-
ván, Gál Mária, Czabán Sára, és a Szülõföld
Alap Iroda részérõl Némedi-Gyürki Ildikó vé-
gezték el.

Törzsök Erika összegzése szerint a régiós
térinformatikai rendszer segítségével könnyen
rá lehet majd világítani a hibás fejlesztéspoli-
tikai lépésekre, ugyanakkor nagyban meg-
könnyíti például a magyarországi és a velük
szomszédos országban lévõ megyék közös pá-
lyázását.
Az adatbázis a www.regions.hu honlapról ér-

hetõ el.

(FR)

Európát a világ fõszereplõjévé akarja tenni Sarkozy
A 21. századot a politikai hatalmak több pólusúsá-

ga jellemzi, melyben az egyes országoknak mit Kína,
Brazília és Oroszország csak viszonylagos hatalmuk
lesz. Ebben a politikai környezetben akarja Nikolas
Sarkozy francia államfõ Európát a világpolitika fõsze-
replõjévé tenni.
Egy �hathatóseurópai védelmirendszer�véleménye

szerint �stratégiai szükségszerûség�. Ennekérdekében
az EU a NATO-val együtt kell mûködjön és itt békélte-
tõ diplomáciát kell folytatnia.
Az unión belül jelentõsen megváltozott Franciaor-

szág helyzete.
A német�francia együttmûködésen kívül Párizs az

Unióhozújonnancsatlakozott közép-európai országok
mellé állt és szoros kapcsolatokat alakít ki úgy a ko-
misszióval mint a Földközi-tengeri országokkal.
Július 1-jén Sarkozy átveszi az Európai Unió állam-

és kormányfõi tanácsának elnökségét. A féléves idõ-
tartam alatt elsõsorban az energia ellátás biztosítása,
mezõgazdasági reformok és a klímavédelem lesznek
az EU politika legjelentõsebb pontjai.
Ezenkívül a tagállamoknakszükségszerûenmegkell

állapodniuk a bevándorlás és amenekült politika fon-
tos kérdéseiben. Ezt a kérdést Európaszerte szükség-
szerûen egybehangzó rendeletekkel kell szabályozni.

(CH)

Svájcban a legdrágább a munkaerõ
Még mindig jelentõs a kelet-európai országokkal

szembeni árkülönbség.
Európa szerte Svájcban a legmagasabbak amunka-

erõ költségek. Az átlag munkáltatónak 53,90 svájci
frankot azaz 33,60 eurót kellett 2006-ban egymunka-
óráért fizetnie. A legtöbbe a bankban és az oktatásban
dolgozók kerülnek.
A telephelyekért folytatott versenyben amunkaerõ

költség jelentõs szerepet játszik. Egy vállalat a produk-
ciómeghosszabbításról hozandódöntésében is fontos
szerep jut e tényezõnek. Igaz, hogy messze nem ez az
egyetlen meghatározó, mert a vásárlóerõ, a képzett-
ségi fok és az adó ugyanolyan arányban szerepelnek a
döntésben mint a munkaerõköltség.
Sehol Európában nem kerül a munka olyan sokba

mint Svájcban. A sorban Svédország (32,16), Luxem-
burg (31,98), Franciaország (30,31) követik egymást.
Németország (27,79) euróvalmár lényegesenolcsóbb.
A lényeges a különbség a kelet-európai országok-

hoz viszonyítva. A legkisebbek a költségek Bulgáriá-
ban (1,55) és Romániában (2,68 ) ezekhez viszonyít-
va jelentõs az ugrás Lettországban (3,41), Litvániá-
ban (4,21) valamint Észtországban (5,50) euró. De
ezekben az államokban új vállalatok telepítése kifi-
zetõdõ.
2002ótaNyugat-európadéli részén jelentõsenemel-

kedtekamunkaerõköltségek;Máltán10%-kal, Spanyo-
lországban 15,7%-kal Portugáliában viszont 29,6 %-
kal. A legjelentõsebb emelkedés az elmúlt 5 évben Ro-
mániában történt 60,5%.
A költségek emelkedése természetesen magával

vonja az új vállalatok telepítésének rohamos csökke-
nését.

(SK)

Magániskolát nyitna a Csemadok Nagykaposon
Amintegynégyszáz tagot számlálóNagykaposiAlap-

szervezet magán-alapiskolát szeretne nyitni a telepü-
lésen. A kezdeményezés megvalósításához még meg
kell szerezni a helyi önkormányzat jóváhagyását.
Az áprilisi vezetõségi ülésen született meg az egy-

hangúhatározat amagyar oktatási nyelvûmagán tan-
intézményrõl. A szlovák oktatásügyi minisztérium-
hoz 2008. június 30-ig kell beadni az akkreditálási
kérelmet. Addigmégmeg kell kapniuk a helyi önkor-
mányzattól a jóváhagyást. A testület már napirendre
tûzte a kérdést, de döntés még nem született. Egy
magán alapiskola jelentõsen emelné a város oktatá-
si színvonalát.
A református egyház által néhány évvel ezelõtt ter-

vezett magyar oktatási nyelvû iskolája szervezésekor
közel háromszáz szülõ jelezte, igényét. Akkor a kezde-
ményezést nem koronázta siker. A megvalósulásnak
mostnagyobbavalószinûsége . A tervek szerint az elsõ
nagykaposi magániskola a 2008-2009-es tanévben
nyiná meg kapuit.
Az Ung-vidéken jelenleg a vajai egyházi alapiskola

az egyetlen magyar oktatási nyelvû magániskola.

(YU)

A szórványsors az egyetemes magyarság gondja
A szórvány magyarok Alsóbodokon rendezett kon-

ferenciáján felszólalt Szabó Vilmos, a Magyar Ország-
gyûlés Külügyi és a Határon Túli Magyarok Bizottsá-
gának alelnöke is.
Véleménye szerint a szórványsors az egyetemes

magyarság problémája.
A �nyugatimagyarság� léte jelentõs veszélybenvan.

Az elmúlt 20 év Kárpát-medencei eseményeimégis bi-
zakodásra adnak okot, mert a magyarság békés úton
történõ egyesítése, az országhatárokmegváltoztatása
nélkül, jó útonhalad. Amagyaroknak az Európai Unió
keretei között kell építkezniük. A délvidéki és kárpát-
aljai magyarok még nem vehetnek ebben részt. A ma-
gyarság belsõ viszályai nagyban nehezítik a szorvá-
nysors elleni küzdelmet. E viszályok vesztesei a szór-
ványsorsban élõ magyarok.

(UL)

Gazdátlan cigaretták az ukrán�magyar határon
Az ukrán�magyar határ ukrajnai oldalán, a Tisza-

újlak-tiszabecsi határátkelõ térségében58 ládagazdát-
lan cigarettát találtak a határõrök
Lakossági bejelentés alapján értesültek ahatárõrök

arról, hogy ismeretlen személyek jelentõs mennyisé-
gû dohányáruMagyarországra csempészésére készül-
nek. Amegjelölt helyena tiszaújlaki határõrök58 láda
ukrán zárjeggyel ellátott Priluki cigarettát találtak. A
dohányárut átadták a vámhatóságoknak.
A csempészek valószínûleg tudomást szereztek az

akcióról, mert a határõrök senkit sem tudtak a csem-
pészáruval kapcsolatba hozni.
Ez évben eddig 1 millió 234 ezer doboz illegális ci-

garettát foglaltak le, ebbõl 340 ezret az ukrán-magyar
határszakaszon.

(AT)

Bécs és Pozsony legyen-e a Technológiai Intézet
székhelye
Célegyenesbe ért a verseny a tervezett EU-kutató-

hálózat (EIT) igazgatási központjáért. Ezért Johannes
Hahn az osztrák tanulmányügyi miniszter és Ján
Mikolaj szlovák miniszterelnök helyettes a küldöttek
között szimpatinzánsokat verbuvált Bécs és �ikervá-
rosa� Pozsony érdekeinek alátámasztására.
Május végéig meg kell egyezniük az EU gazdasági

minisztereinek a leendõ központ színhelyét illetõen.
Az adminisztráció és a pénzügyi ellenõrzés Szlováki-

ábakerülne,avégrehajtóbizottságésaz igazgatásAuszt-
riába.AkétvárosközelségemiattHannesSwobodasze-
rint a felosztás egyáltalánnemokozproblémát.Ha �po-
litikai mérlegelésre� is sor kerül, akkorWroclaw és Bu-
dapest is konkurálhat a Bécs-Pozsonymegoldással.
A 2004-ben az EU-hoz csatlakozott országokat is el

kell látni EU-ügynökségekkel. A bécsi törekvések nem
sok sikerrel kecsegtetnek. A lengyelek esélye is egy
kicsit kevesebb a magyarokénál, mert Varsóban szé-
kel a Frontex az EU határvédelmi ügynöksége. A spa-
nyol Sant Cugat del Valles és a német Jena is szóba
kerülhet. A versengés oka, hogy az EIT- igazgatási köz-
pontja európai szuperegyetemnek számít majd.

(IT)

Budapest testvérvárosa lett Firenze
Demszky Gábor Firenzében aláírta a vendéglátó

olasz város ésBudapest testvérvárosimegállapodását.
A két városnak többéves gazdasági és kulturális kap-
csolata van. E szerzõdéssel a két város történelmi kap-
csolata az eddigieknél is szorosabbá válhat.
Firenze már a 15. században jelentõs hatást tett

Budapestre, hiszen a humanizmus és a reneszánsz
Európaszerte elsõ követõi Magyarországon voltak. Az
irodalomésaképzõmûvészet rendkívül gyorsmagyar-
országi virágzása Firenzének köszönhetõ épp úgy,
mint a polgárváros eszményeinek létrejötte.
Demszkykiemelte,hogyatestvérvárosimegállapodás

megkötésével már a közeljövõben növekszik a Firenze
és Budapest közötti tapasztalat- és információcsere.
A két város a közigazgatás több területén mûködõ-

képes modelleket vehet át egymástól.
Adokumentumaláírásával avárosokvállalták,hogy

a gazdasági, tudományos és technológiai kapcsolatok
elmélyítése mellett, egymás gazdag kulturális öröksé-
gének színvonalas bemutatásával támogatni fogják a
két város közötti turizmus fejlõdését.
Demszky látogatása alkalmával az 56-os magyar

forradalom emlékére utcát neveztek el Firenzében.

A Kárpát-medencei Magyar Autonómia Ta-
nács (KMAT) megalakulása óta az anyaország
határain túl élõmagyar nemzeti közösségek au-
tonómiatörekvéseinek egyeztetõ, összehangoló
és közös képviseleti fóruma. Tudatában van an-
nak, hogy a közösségi autonómiák törvényi ke-
reteinekmegteremtése az utódállamok törvény-
hozásainak feladata. A társult tagszervezetek ez
irányú törekvéseit elsõsorban a nemzetközi in-
tegrációs fórumokon � kiemelten az Európai
Unió intézményeiben � kívánja aktív külpoliti-
kai tevékenységével segíteni.
Az ülésen részt vevõ társult szervezetek kép-

viselõi megelégedéssel állapították meg, hogy
Tõkés László püspök, EP-képviselõ elnökké
választásával új korszak kezdõdött a tanács te-
vékenységében. A KMAT a legutóbbi ülésén
hozott határozatainak végrehajtását áttekintve:
� Sikerként könyveli el a NATO bukaresti

csúcstalálkozója alkalmából a tagországok ve-
zetõihez intézett nyílt levélre érkezett pozitív
visszajelzéseket, és hasonló lépéseket tervez az
autonómia biztonságpolitikai vonatkozásainak
érvényesítése érdekében.
� Értékeli a magyar EP-képviselõk pozitív

hozzáállását az európai kisebbségvédelmi rend-
szer kidolgozásához, és üdvözli az Európai Par-
lament kisebbségi Intergroupmunkacsoportjá-
nak az európai párbeszéd fórumának létreho-
zására irányuló kezdeményezését.
� Példaértékûnek tekinti a délvidéki magyar

érdekvédelmi szervezetek összefogását, és rend-
kívüli fontosságúnak tartja az általuk kidolgo-
zott autonómia koncepció megszületését.

A kétnapos tanácskozás során a KMAT a
következõket határozatokat hozta:
� Módosítja alapszabályzatát, külön teret

szentelve a munkáját segítõ civil szervezetek
védnöki státusának, ami az üléseken megfigye-
lõként való részvételi lehetõséget jelent.
� Felveszi tagjai sorába az Ausztriai Magyar

Egyesületek és Szervezetek Központi Szövet-
ségét.

� Az európai népcsoportok alapvetõ jogairól
szólóBolzanoi tervezetbõl kiindulva a kisebbség-
védelmi alapelvek és közösségi autonómiák sa-
rokpontjait tartalmazó dokumentumot állít
össze, és ezt eljuttatja az illetékes nemzetközi
intézményekhez.
�Megbízza Tõkés László elnök urat, hogy az

Európai Parlamentben képviselje a KMAT ál-
láspontját az európai kisebbségvédelmi rendszer
kidolgozását célzó erõfeszítések rendjén.
� Munkacsoportot hoz létre a fontosabb ki-

sebbségvédelmi alapiratokat tartalmazó doku-
mentumtármegszerkesztésére, illetve egy több-
nyelvû honlap létrehozására és mûködtetésére.
� Elfogadja aKMATez évi eseménynaptárát,

elfogadja Tõkés László EP-képviselõ meghívá-
sát az Európai Szabad Szövetség Romániában
tartandó kihelyezett frakciógyûlése alkalmából
tartandó konferenciára, illetve egy brüsszeli
nyilvános közmeghallgatásra.
� Kisebbségvédelmi irodát létesít berni köz-

ponttal Svájcban.
� Az EU lisszaboni szerzõdésében foglaltak

alapján európai állampolgári kezdeményezést
indít az Unió kisebbségvédelmi rendszere jogi
kereteinekmegteremtésére.
� Megbízza Tõkés László elnök urat, hogy

Horvátország EU-csatlakozásának folyamatá-
ban kövesse figyelemmel a kisebbségi jogok ér-
vényesítését.
Az ülésen kiemelt napirendi pontként szere-

pelt a vajdasági magyar pártok közös autonó-
mia koncepciója. A KMAT megbízza Tõkés
László elnök urat, hogy az Európai Parlament
Dél-Kelet-Európa országaival fenntartott kap-
csolatokért felelõs interparlamentáris küldött-
sége tagjaként képviselje ezt az autonómia do-
kumentumot, és törekedjen annak érvényesíté-
sére Szerbia Európai Unióhoz való csatlakozá-
si folyamatának tárgyalása során.

Privát nyelvtanár magyar nyelvet tanít, nem-
csak gyerekeknek.
Puskás Gyöngyi, tel.: 0035 1/ 789 8547 ++

Térinformatikai rendszer létesítése

A Kárpát-medencei
Magyar Autonómia Tanács

Zárónyilatkozata
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Jaj, beteg az elefántom!

Az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szer-
vezetek Központi Szövetségének kezdemé-
nyezésére elõször 1994-ben indult széles körû
kutatás az ausztriai magyarok demográfiai
struktúrájának, intézményekhez való viszo-
nyulására és önazonosságuk � identitásuk �
felmérésére. Tekintettel az alapvetõ struktu-
rális változásokra, nemcsak az EU-val kap-
csolatosan, hanem az országon és a magyar
népcsoporton belüli helyzetet illetõen is,
újabb véleménykutatás vált szükségessé. A
kutatási munkát és a kiértékelést Cserján
Károly, Rumpler Diána és Jávorszky Károly
végzik. Célja az ausztriai magyarok vélemé-
nyeinek, elvárásainak feltárása és nem utol-
só sorban az önazonosságuk meghatározása
volt. Az Ausztriai Magyar Egyesületek és
Szervezetek Központi Szövetsége felkérte az
összes egyesületet a kérdõívek kitöltésére a
burgenlandiak kivételével. A �Dachverband�
elzárkózott a megkérdezésen való közremû-
ködés elõl.
2007-ben, március és november között az

540 szétosztott kérdõívbõl 124-et töltöttek ki
és küldtek vissza az egyes egyesületek vala-
mint egyénileg résztvevõ személyek. A válasz-
arány 23% volt, és ez 9%-kal magasabb, mint
az 1994-es felmérés keretében volt. Így arra
lehet következtetni, hogy az érdeklõdés és a
részvételi hajlandóság növekedett. A spontán,
gyorsan válaszolóknak többsége nõ volt, míg
a késõbben beérkezõ kérdõíveket többnyire
férfiak töltötték ki. A legtöbb kérdõívet a lak-
hely szerint a bécsiek (35,5%), a felsõ-auszt-
riaiak (25,0%), a Salzburg tartományban
(12,9%) valamint Stájerországban élõk (8,9%)
juttatták el kiértékelésre. A válaszok megosz-
lása egyesületek szerint a következõ arányo-
kat mutatta: 29% nem sorolható be, 17% Fel-
sõ-AusztriaiMagyarokKultúregyesülete, 14%
Salzburgi Magyar Kör, 12% Kaláka Club
(Bécs), 10% Linzi Magyar Római Katolikus
Egyházközség, 9% Collegium Hungaricum
(Bécs), valamint a Gráci Magyar Egyetemis-
ták és Öreg-diákok Klubja. A �független vé-
leménynyilvánítás� (29%) bizonyára fontos
tényezõt képezett. A tartományok válaszará-
nyamérvadóan befolyásolta az eredményeket.
A nemek aránya � 57% nõ, 43% férfi � és az
életkorra való felosztás viszont megfelel az
osztrák országos demográfiai struktúrának. A
családi állapotra vonatkozó adatok azonban
eltérnek az osztrák átlagtól. A megkérdezet-
teknek 60%-a házas, 37%-a egyedül él (haja-
don/nõtlen, elvált, özvegy) és csak 2% dön-
tött új együttélési (élettársi) formák mellett.
A válaszadók iskolai végzettsége nagyon

magas: 50%-uk egyetemet végzett, 42%-uk
érettségivel rendelkezik és csak 8%-nak van
alapfokú vagy szakmai végzettsége. Ezzel el-
lentétben az életkort a jelenlegi foglalkozás-
sal összevetve sok 1956 (menekültstátus) után
bevándorló magyar, fõként Magyarország
EU-belépése elõtt, nem tudta elismertetni
végzettségét és ezáltal képzettségének és ké-
pességeinek megfelelõen elhelyezkedni. 34%
munkás vagy szakmunkásként dolgozik, 23%
beosztott � legalább érettségizett � vagy ve-
zetõ beosztásban van, 3% vállalkozó, továb-
bá 31%-ot tesznek ki a nyugdíjasok (túlnyo-
mó többségük képzettségének megfelelõ ál-
lásban volt); 7%-ra tehetõ a diákok / egyete-
misták / képzésben lévõ fiatalok száma. A hi-
ányzó 2% nem válaszolt a munkahelyére vo-
natkozó kérdésre. A válaszoló képzettségének
és képességeinek nem megfelelõ munkavál-
lalás, szociális környezet / beilleszkedés, la-
kóhely, rendelkezésre álló támogatások, a fej-
lõdõképesség, valamint a versenyképesség
megõrzése vagy kiépítése érdekében megtett
kísérletek megakadályozták a német nyelv
magas fokú elsajátítását. 13% alapfokú, 23%
középfokú német nyelvtudást adott meg a
nyelvismereti kérdésre, többségük az aktiv
munkavállalók korosztályába sorolható. Fel-
sõfokú nyelvtudást (50%) az 1956-os generá-
ción kívül nagyrészt csak a közelmúltban be-
vándorlókmutatnak. A legfiatalabb koroszály
(20-29 éves) anyanyelvi szinten beszéli a né-
met nyelvet, helyesebben és pontosabban ki-
fejezve kétnyelvû. Ez azt mutatja, hogy már
nemcsak a befogadó ország nyelvének elsajá-
títása áll elõtérben, hanem a kisebbségi nyelv,
a magyar nyelv megõrzése vagy elsajátítása is.
Említésre méltó ebben az összefüggésben az
egyre csökkenõ honosítások száma. Magyar-
ország, Románia és Szlovákia EU tagsága le-
hetõvé tette számos, fõként jól képzett mun-
kavállalónak, hogy az osztrák állampolgárság
felvétele nélkül is egyenrangúan érvényesül-

jön a munkaerõpiacon. Erõs tendencia ész-
lelhetõ az eredeti állampolgárság megtartása
valamint a kettõs állampolgárság mellett, ami
a fiatal munkavállalóknál (20-39 éves korosz-
tály) ritkítja a népcsoport leendõ sorait, mi-
vel a természetes szaporulat nem elégséges a
kisebbség létszámának növekedéséhez.

Az 50 éven felüli generáció ausztriai ma-
gyaroknak � helyhez kötött identitás � a fia-
tal, képzésben lévõ személyek és a fiatal mun-
kavállalók állampolgárságuktól függetlenül
magyarnak, erdélyinek vagy osztráknak vall-
ják magukat. Teljesen új önazonosság az �eu-
rópai� identitás, ami minden korcsoportban
felfedezhetõ. A születési hely, a lakóhely, a
migráció formája és a nyelvtudás a leglénye-
gesebb kritériumok az önazonosság megadá-
sában. De szem elõtt kell tartani, hogy az iden-
titás az egész élet folyamán változik.
Arra a kérdésre, hogy van-e kapcsolata az

ausztriai magyar egyesületekkel amegkérdez-
tettek 93,5%-a igennel felelt, de majdnem
20%-uk ténylegesen nem nevezett meg egyet-
len egyesületet sem. A válaszolók 36%-a egy,
19%-a kettõ, 12%-a három, 10%-a négy, 3%-
a öt, 1%-a pedig hat vagy több egyesületet so-
rolt fel. A megnevezéseknél 20,2%-al az
Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek
Központi Szövetsége vezet. A többi egyesü-
let a következõ eredményeket érte el (4%-os
határérték felett): Európa-Club (19,4%), Ka-
láka-Club (19,4%), Felsõ-AusztriaiMagyarok
Kultúregyesülete (18,5%), Salzburgi Magyar
Kör (12,1%), Gráci Magyar Egyetemisták és
Öreg-diákok Klubja (8,1%), Linzi Magyar
Római Katolikus Egyházközség (8,1%), Lin-
zi Magyar Református Egyház (6,5%),
Collegium Hungaricum (5,6%), Katolikus
Magyar ÉrtelmiségiMozgalom (5,6%), Árpád
cserkészcsapat Linz (4,0%), Központi Szövet-
ség �Bécsi Magyar Iskola�-ja (4%). A meg-
kérdezettek a rangsorolásban 15,3%-kal elsõ
helyre sorolták a Felsõ-Ausztriai Magyarok
Kultúregyesületét, míg a Központi Szövetség
12,1%-kal a második helyen áll. A választ
adók a tartományokban fontosabbnak ítélték
meg a helyi egyesületeket, mint egy központi
szervezetet. Amegkérdezettek 37%-a nem ta-
pasztalt, 49% tapasztalt válságjeleket. Erre vo-
natkozóan három fõ okot neveztek meg: el-
öregedés/fiatalok hiánya (15%), széthúzás
(12%), pénz gondok (5%). Az egyesületi éle-
tet 74,2% tartja változatlanul szükségesnek,
de 9,7%-nak nincs véleménye e fontos kér-
désben. A rendezvények és tárgykörök egyes
százalékarányait lásd a táblázatot.

Ha az eredményeket összehasonlítjuk a leg-
utolsó véleménykutatással a rendezvényeknél
� a mûvészetek és a színház iránti érdeklõdés
nõtt, a kirándulások iránt viszont csökkent �
összességében nincs alapvetõ változás, az
egyes tárgykörökre vonatkozóan azonban
igen. Az irodalommegelõzte a történelmet és
a politikát, a világnézet, vallás tárgykör elõ-
ször lett negyedik és a néprajz visszaesett két
pozícióval a rangsorolásban. Ezek az összesí-
tett eredmények csak általános tendenciákat
mutatnak, de részben nem mérvadóak az
egyes tartományok és egyesületek szempont-
jából. Egyéni kiértékelések tartományok vagy
egyesületek részére különbözõ szempontok-
ból természetesen lehetségesek, szükségesek
és folyamatban vannak.
Közös ausztriai magyar érdekképviselet

létrehozását, mûködését a válaszadók 90,4%-

a � közülük 13,0%-a fenntartásokkal � támo-
gatja. A közös ausztriai magyar érdekképvi-
seletet nõk, a fiatal generációk és részben a
vidéken élõ válaszadók is inkább tartományi
és helyi (városi) szinten szeretnék megvaló-
sítani, míg a férfiak, a 60-on túli generáció
valamint a magyar állampolgárok inkább or-
szágos szinten. A három irányba történõ ér-
dekképviselet gyakoribb a férfiaknál, de min-
den korcsoportnál támogatásra talál. A kö-
zös ausztriai magyar érdekképviselet rendel-
tetésére vonatkozóan következõ tendenciák
ismerhetõk fel: a fiatal (20-29) és a 60 évnél
idõsebbek az osztrák hatóságokkal, a magyar
állammal, az ausztriai népcsoportok szerve-
zeteivel és a határon túli magyar szerveze-
tekkel szemben érdekeinek egységes képvi-
seletét szeretné elérni; az aktív munkaválla-

(MTI, Bécs, 2008. április 4.) - Léteznek-e
egységes európai normák a népcsoportok-
kal való bánásmódra, egyáltalán szükség van-
e jogi szabályozásra ezen a területen, kell-e
autonómia - ilyen és hasonló kérdésekrõl vi-
tatkoztak a résztvevõk péntekenBécsben az
AusztriaiMagyar Egyesületek és Szervezetek
Központi Szövetsége által rendezett kétnyel-
vû kerekasztal-beszélgetésen.
A népcsoportok aktuális helyzete Közép-

Európában címû eszmecserét, amelyre a
BécsiMagyarOtthonbankerült sor, a szövet-
ség elnöke, Deák Ernõ nyitotta meg. A vitá-
ban európai parlamenti képviselõk vettek
részt, köztük Gál Kinga (Magyarország),
Othmar Karas (Ausztria), Hannes Swoboda
(Ausztria) és Tõkés László (Románia).
Olyankérdésekrõl fejtettékki avéleményü-

ket, hogymit kell érteni a népcsoport fogal-
mán; mi jellemzi a közép-európai kisebbsé-
gi sorsot és örökséget; gazdagodást vagy te-
hertételt lentenek az etnikai közösségek az
államok kapcsolataiban; segít-e a schengeni
nyitás a kisebbségek helyzetén; szükség van-
e autonómiára, és ha igen,milyen formában?
Gál Kinga a témakör szakértõjeként az

egyik legnagyobb problémának a fogalmi
tisztázatlanságot tekinti az EU-n belül. Úgy
vélte, hogy a schengeni határok kiterjeszté-
se önmagában nem vezet a kisebbségi szer-
vezõdések, a nemzetben való gondolkodás
kiteljesedéséhez. Elmondta azt is, hogy az
uniónak nincsenek ugyan kisebbségi jogi
normái - a kérdés kezelését az egyes tagállam-
okra bízza -, de �létezik keretében egy jó gya-
korlat, amelyre egyes tagországok szolgáltat-
nak példát�. Kifejtette, hogy tudomása sze-
rint az autonómia még sohasem okozott

KEREKASZTAL BESZÉLGETÉS A
NÉPCSOPORTOK HELYZETÉRÕL

problémákat, ellenkezõleg: ahol megvaló-
sult, ott közös építkezést, valós együttmûkö-
dést eredményezett a többségi és a kisebb-
ségi nemzet között. Tõkés László felháborí-
tónak nevezte azt a tudatlanságot, amely a
kisebbségek létét és helyzetét kíséri. �Nem
elég a schengeni nyitás, nem elég a határok
eltörlése - arra van szükség, hogy minden
ország európaivá váljon� - húzta alá. Jelen-
leg a jogi szabályozást a szolidaritás, az oda-
figyelés és az emberi kapcsolatok pótolják,
ennek ellenére az a véleménye, hogy ki kell
építeni egy európai kisebbségi normarend-
szert. A kollektív jogok, az autonómia ismert
támogatójaként leszögezte: ha a Kárpát-me-
dence magyarsága összefogna, �jelentõsen
megnõne az esélyünk közösségi jogaink ér-
vényesítésére, az autonómiára támasztott kö-
vetelésünkelérésére�.
Othmar Karas egyetértett vele abban,

hogy a schengeni kibõvítésnek nincs köze
a kisebbségi kérdéshez, mert csak egyéni
szinten biztosítja a szabad mozgást. Mint
mondta, az EU támogatja az aktív kisebbsé-
gi politikát, de nem veszi le a felelõsséget
az egyes államok és a nyilvánosság válláról.
A népcsoportokat egyértelmûen a kulturá-
lis, nyelvi és vallási gazdagodás forrásának
nevezte, rámutatva, hogy amaga részérõl az
európai sokféleség részének tekinti az et-
nikumokat. Hannes Swoboda egyebek kö-
zött arról beszélt, hogy õ sokkal nagyobb
hangsúlyt fektetett volna az etnikai közös-
ségek védelmére a Lisszaboni szerzõdés-
ben. Emlékeztetett arra, hogy már régóta
követeli: legyen a kisebbségeknek is bizto-
suk az EU-ban.

RÁCZ PÉTER

Újabb felmérés ausztriai magyarokról

lók (30-59) minél fiatalabbak, annál inkább
az osztrák hatóságokkal, a magyar állammel-
lõzésével kívánják érdekeik egységes képvi-
seletét elérni, míg többnyire a férfiak igény-
lik érdekeik egységes képviseletét a magyar
állam felé.
Egyesületek közti viszonylatban az egyesü-

letek közti kapcsolattartást ítélték a legfon-
tosabbnak. Az ausztriai magyar önazonosság
kialakítása csak együttesen, a kapcsolattartás
és az egyesületi tevékenység egybehangolásá-
val talált meghallgatásra. Az egyesületek önál-
lóságát figyelembe véve, a legfontosabb fel-
adatkörök: kultúra (80,6%), hagyományõrzés,
folklór (75,0%), országos jellegû rendezvé-
nyekmegszervezése (65,3%), oktatás (60,5%)
és a kisebbségpolitika (55,6%). A felsorolt fel-
adatkörök érdekében és a jövõ fejlõdését te-
kintve nagyon kritikus értékre csökkentek a
médiaügyek (23,4%) és fõként a kutatás
(16,1%) aránya.
A megkérdezetteknek 83,9%-a � közülük

15,4% fenntartással � alkalmasnak tartja az
Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek
Központi Szövetségét a közös ausztriai ma-
gyar érdekképviselet betöltésére. A Közpon-
ti Szövetséget fõként a fiatal és az idõs gene-
ráció egyértelmûen alkalmasnakminõsíti, míg
legtöbb fenntartással az aktív munkavállalók
(30-49) élnek. Általánosan a nõkminden kor-
osztályban szkeptikusabbak.
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Nagyszerû könyvet jelentetett meg � a fenti
cím alatt � a HVGKiadó RT. (KFKI Csoport) a
magyarországi kapitalizmus aranykorának ne-
vezhetõ idõszakáról, amely a 19. századi reform-
kortól a 20. századi elsõ világháború végéig hú-
zódott. Pontosabban: a magyarországi gyárala-
pító és ipartelepítõ kapitalista generációknak a
kiegyezéstõl (1867) az elsõ világháború végéig
(1918), vagyis az Osztrák-Magyar Monarchia
éveiben tartó, a gazdasági élet sokféle terüle-
tén tevékenykedõk vállalkozásainak sokszínû
formáit magábanfoglaló, és akár példaértékû-
nek tartott, életutakról. Olyan élettörténetek
ezek, amelyek híven adják vissza a monarchia-
beli modernizáció és polgárosodás sajátos jel-
lemzõit, amikor a sikeres vállalkozók története
az általános kultúra része lett. Magyarországon
a kiegyezéstõl az elsõ világháborúig tartott az a
gyors, kapitalista fejlõdés, amelynek során az
ország gazdaságilag jelentõsen megerõsödött,
Budapest Közép-Kelet Európa egyik legfejlet-
tebb, legnagyobb városává vált és olvasztótége-
lye lett. Hála a Monarchia befogadó, toleráns
szellemének, a város õslakosai (magyarok, né-
metek, szerbek és mások) és a bevándorlók
(újonnan beköltözõ magyarok, németek, szlá-
vok, legyenek bár keresztények, zsidók vagy ate-
isták) nagy tömegének keveredése során létre-
jött a ma is oly sokszínû Budapest. E könyv, az
ebben a korszakban kialakuló polgári réteg nagy
sikerû, iparteremtõ, a gazdaságot meghatározó
vállálkozójának és üzletemberének életét mu-
tatja be. Mi tette õket sikeressé? Több tényezõ,
mint például: szakmai tudás, ambíció, vállalko-
zói kedv és kezdeményezõkészség; kitartás; tá-
mogató családi háttér; a társadalmi környeze-
tért érzett felelõsség; s nemutolsó sorban amin-
denkori kormányok gazdasági fejlõdést elõse-
gítõ, szabályozó és törvényalkotó munkája,
amely alatt kibontakozott a tehetség és teret
kapott a vállakozói kedv. Olyan kiemelkedõ
emberek és családok alkotó pályáját találjuk e
könyvben, akik jelentõsen hozzájárultak Ma-
gyarország látványos fejlõdéséhez, a reformkor-
tól a 20. századig terjedõ idõszakban.
A válogatott tanulmánykötetet SebõkMarcell

szerkesztette kitûnõ,modern szemléletû, a téma
nyolc legjobb magyarországi szakértõinek köz-
remûködésével:
Fehér György: Darányi Ignác (1849-1927)/A

sikeres dzsentri miniszter;
Klement Judit: Ganz Ábrahám (1814-1867)/

Vasöntõinasból vasipari nagyvállalkozó;
Halmos Károly: Gregersen Gudbrand (1824-

1910)/Ácslegénybõl építési nagyvállalkozó;
HalmosKároly:HaggenmacherHenrik (1827-

1917) és Károly (1835-1921) /Malomipar és ser-
fõzés;
Halmos Károly: A Hatvany-Deutsch dinasz-

tia/Nagyvállalkozók és befektetõk nemzedékei;
Bácskai Vera: Havel Lipót (1831-1933)/

Kõmûvessegédbõl építési nagyvállalkozó;
Csík Tibor: Károlyi Sándor (1831-1906)/Az

ellentmondásos arisztokrata reformer;
Erdész Ádám: Kner Izidor (1860-1935)/A ta-

posósajtótól a könyvüzemig;
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Pályaképek a magyar tõkés fejlõdés aranykorából

Halmos Károly: Kornfeld Zsigmond (1852-
1909)/Az emancipált �állambankár�;
Klement Judit:KrauszMayer (1809-1894)és fiai/

A szeszkereskedelem ésmalomipar felvirágzása;
Halmos Károly: Lánczy Leó (1852-1921)/Ha-

gyomány és nonkonformizmus egy bankvezér
történetében;
Halmos Károly: A Neuschloss család (Ödön,

1851-1904)/Egy építõ és kereskedõdinasztia
rövid története;
Vörös Károly írása alapján: Wahrmann Mór

(1832-1893)/A sikeres kereskedõ-bankár és po-
litikus;
Jávor Kata: A Zsolnay család (Miklós, 1800-

1880)/Iparosok és mûvészek öt nemzedéke.
Látható, hogy a könyv sokszínû �hõsei�

(összesen: 14) a gazdasági élet sokféle terüle-
tén tevékenykedtek mint nagyvállalkozók és
menedzserek, és a gyáripari fejlõdésen nyugvó
gazdasági-társadalmi mondernizáció fõ motor-
jai voltak.
A könyv bõvelkedik humoros anekdótákban

is. Íme egy példa a sok közül. A történet
WahrmannMór, a sikeres kereskedõ-bankár és
politikus körül szövõdött, aki a reformkor egyik
gazdasági kulcsfigurája, kiváltságolt nagykeres-
kedõ, és a kiegyezés utáni dualista korszak ka-
pitalista nagyvállakozója és bankárja volt.Meg-
testesítette a tudatos kereskedõ-bankár ideáltí-
pusát. Egyben jó példa a politikai életben is ak-
tívan szerepet vállaló neológ zsidó elöljáróra, s
ezen keresztül a magyar asszimilációs törekvé-
sekre. A cégalapításokban, a tõzsdén, és a be-
fektetésekben érdekeltWahrmann szerepei leg-
alább annyira izgalmasakmint az elsõ zsidó par-
lamenti képviselõé, aki a Szabadelvû Párt sora-
iban fejtette ki nézeteit, s mindezközben a pesti
zsidó hitközség elnökeként és az Ipar-és Keres-
kedelmiKamara vezetõjeként is tevékenykedett.
Mesélték, hogy vendégeit magyaros vendéglá-
tás várta a svábhegyi villájában, ahova, akkori-
ban, a szerb király szakácsát szerzõdtette. Mik-
száthKálmán így írta le egy alkalommal: �elõny-
telen külsejû, alacsony, nagy fejû, kopasz és erõ-
sen rövidlátó ember volt�. A Wahrmann körüli
anekdóták, mind, az akkoriban nagyon gyako-
ri, mamár nevetségesnek tûnõ, dzsentri-körök-
ben divatos párbajokhoz kötõdnek.Wahrmannt
nemcsak �belülrõl�, a pesti neológ zsidó hitköz-
ség részérõl támadták gyakran, hanem �kívül-
rõl� is. Egyik legnagyobb ellenfele a hirhedt an-
tiszemita képviselõ, Istóczy Gyõzõ volt, akivel
Wahrmann egy 1883-as parlamenti vita során
összeszólalkozott, majd párbajra került sor kö-
zöttük. Az Ercsi közelében, egy erdei tisztáson
lebonyolított összecsapáson azonban a párbaj-
segédek � állítólag � használhatatlan pisztolyo-
kat adtak a kezükbe, s így aztán semmi sérülés
nem érte õket. Késõbb, Wahrmann egy másik,
nevezetes párbajt is lebonyolított, mégpedig
HermannOttóval. Miután a párbaj eldöntetett,
a felek párbajképességének az sem lehetett aka-
dálya, hogy Hermann süket volt, mint az ágyú,
Wahrmann pedig csak az orráig látott. Amikor
a palotai Kiserdõben, az urak rendes párbajo-
zási helyén, a felek felálltak, Wahrmann oda-

szólt a segédjének:Wo steht der Goj? azaz: Hol
áll a goj (nem-zsidó)? Hermann látva, hogy
Wahrmann beszél, tenyerébõl tölcsért formált
és odaüvöltött a segédjének: Lõtt már a zsidó?
A krónikás elmondása szerint a Kiserdõben az-
nap egyéb baj nem esett.
A magyar tõkés fejlõdés kezdetei a reform-

korba, az elõfutárok korába nyúlnak vissza,
amit hamarosan követett aGründerzeit (az ala-
pítások idõszaka), amelyhez � a szerényebb ab-
szolutizmus kori elõzmények után � a dualiz-
mus teremtette meg a kedvezõ jogi, politikai
és gazdasági-társadalmi kereteket. Az a múlt-
beli világ, amirõl e könyv egyes fejezetei szines
és ismeretekben gazdag képet tárnak az olva-
só elé, arról tanusokodik, hogy Magyarorszá-
gon is létezett egyfajta polgárság, és mélyen
meggyökerezett a sajátosan polgári miliõ,
amelyben kiemelkedõ szerepe volt a filantró-
piának, a karitatív ténykedésnek, valamint a
mecenatúrának.
A könyv �hõsei�, Darányi, Ganz, Haggen-

macher, Hatvany, Károlyi, Kornfeld, Lánczy,
Zsolnay és a többiek értékes anyagi és szellemi
örökséget hagytak az országra. A nagypolgári
kultúra kialakításával és ápolásával, a mecena-
túra nemes hagyományának továbbvitelével az
ország általános kultúráját emelték. Bárhogyan
is alakult a történelem, jó érzés, hogy erõs vál-
lalkozói hagyományt tudhatunk magunk mö-
gött, van mit merítenünk belõle, szellemileg és
emberileg egyaránt.
A szerkesztõ célja az volt, hogy a magyaror-

szági kapitalizmus �aranykorának� nevezhetõ
idõszakából, a vállakozók �elõfutárai� és az �ala-
pítók� nemzedékébõl, valamint késõbbi gene-
rációkból mutasson be jellegzetes életutakat, a
teljesség igénye nélkül. Olyan élettörténeteket,
amelyek híven adják vissza a monarchiabeli
modernizáció és polgárosodás sajátos jellemzõ-
it, az 1867-es kiegyezést megelõzõ és követõ
gazdasági életben tevékenykedõk lehetõségeit,
a vállakozások különbözõ formáit.Megjegyzen-
dõ, hogy e könyv nem reprezentatív válogatás,
hanem különbözõ, jellegzetesnek, mi több, pél-
daértékûnek tartott életutak válogatott gyûjte-
ménye. A könyvben szereplõ tizennégy fõhõs és
családmellett, még többször tizennégy történet-
re való pályaképet lehetne bemutatni, így pél-
dául a Chorin családról, Goldberger Leóról,
Krausz Simonról, Richter Gedeonról, a
Schlossberger vagy Wechselmann családokról
és még több más életútról. Reméljük, hogy e
könyv csak a kezdet, hiszen számos más, kevés-
sé ismert, ám jelentõs életút indokolhat egy le-
hetséges jövõbeni folytatást. De már így is, a
könyv kítünõ alapul szolgálhat majd egy mai,
többségében a letünt Kádár-korszak volt kom-
munista párt-és gazdasági vezetõibõl (alkalma-
zotti státuszból) hirtelen, nagyon rövid idõ alatt
(1988 és 1995 között) és felettébb homályos
módon (etikusan? tisztességesen?) verbúvá-
lódott új magyar kapitalista és új-gazdag réteg
megítéléséhez és történelmi összehasonlításá-
hoz, megméretéséhez.

UNGER LÁSZLÓ (Genf)

Nagy örömmel és teljes egyetértéssel olvastam
Dr. E Bene� (Heinningen) írását a lapelõzõ számában.
A szerzõ hangsúlyozza a tények ismeretének fontos-
ságát. Ezért szeretnémnéhány elemmel kiegészíteni e
fontos kérdéssel kapcsolatos közleményét.
Csupán egy kis korrekció: 1939márciusában�hála

Istennek �még nem került a Szovjetunió a szomszéd-
ságunkba, akkor csak a közös lengyel-magyar határ
valósult meg. Kárpátalja elfoglalásával kapcsolatban
meg kell jegyeznem, hogy a �lehetõséget� végül való-
ban a Csehszlovákia elleni hitleri agresszió teremtet-
te meg, de a Teleki-kormány már a német �hozzájáru-
lás� elõtt, március 10-én döntött a katonai akcióról, s
errõl a lengyel és az olasz kormányt értesítette is. Er-
rõl Ádám Magda ezt írja a �Müncheni válság és Ma-
gyarország� címû tanulmányában: �Tény, hogy
Telekinek eredetileg � tehát a német hozzájárulás
elõtt � az volt a terve, hogy haHitler elfoglalja Cseh-
szlovákiát, vagy Szlovákia függetlenné válik, akkor
még a németek ellenzése dacára is birtokba veszi
Kárpátaljamegmaradt részeit.� Anémet �hozzájáru-
lás� �Telekiben vegyes érzelmeket ébresztett.� (Szá-
zadok, 1999. 4. sz. 723-724. l.)
A Bene� kérdéshez néhány adalék:
1938. március 5-én Gratz Gusztáv volt külügymi-

niszter � Ádám Magda közlése szerint � felkereste a
csehszlovák elnököt, s figyelmeztetve a várható hitle-
ri agresszióra (Anschluss), javaslatot tett a két ország

A Bécsi Napló egyik nagy érdeme, hogy nem csak
politikai kérdésekben,hanemújabbkori történelmünk
egyes problémáit illetõen is közöl különbözõ vélemé-
nyeket. Ilyennek látszik Török Bálint hozzászólása a
március-április számban Romsics Ignác történész in-
terjújához.
Török �megkérdõjelezi� Romsicsnak az 1919-1921

közötti magyarországi fehérterrorról közölt adatait.
Váry Albert hajdani fõügyészre hivatkozik, akinek a
fehérterroráldozatairól szóló jegyzéke �aHorthy-rend-
szer alatt nem jelenhetettmeg�.Vajonmiért?Csaknem
azért, mert számos terrorista, aki ugyanakkor fontos
tisztséget töltött be ebben a rendszerben, mai szóval
�érintett� lett volna?Ezt a listát aztánazÁVH1948után
sem tette közzé. Nem tudjuk,miért nem, de nem ez az
egyetlen tényanyag, amelynek elsikkasztásával a Rá-
kosi- és Kádár-korszak belügye, illetve hivatalos törté-
nészei vádolhatók.
Török úgy állítja be, mintha a fehérterror több ál-

dozatot követelt volna, mint a vörös. Ez már csak a
két megtorlás-idõszak közötti különbség miatt sem
igaz, hiszen a Tanácsköztársaságmindössze pár hóna-
pig tartott, az ellenforradalom kezdeti idõszaka vi-
szont, amelyben a hírhedt tiszti különítményesek sza-
badon garázdálkodtak, legalább egy, ha nem másfél
éves idõszakra terjedt. Török akkor követi el a legsú-
lyosabb hibát, amikor kizárólag az ellenforradalmi
bíróságok által jóváhagyott és végrehajtott halálos
itéleteket hajlandó figyelembe venni. 68 ilyen kivég-
zés volt, de Prónay Pál késõbb elõkerült naplója sze-
rint egyedül az 1. számú tiszti különítmény által önké-
nyesen elkövetetett akasztások és gyilkosságok száma
felülmúlta az ezret! És ezek csak a vidéken, Siófokon,
Orgoványban, Kecskeméten elkövetett kivégzések
voltak, amelyek egyike-másika jogos felháborodást
keltett Nyugaton is. Egy ilyen rablógyilkosságért Hor-
thy Miklós valóban �megrótta� Prónayt, de az is biz-
tos, hogy a tiszti különítményeket mindaddig nem fé-
kezte meg, amíg 1920-ban kormányzóvá nem válasz-
tották � pontosabban még azután sem �, hiszen a két
szociáldemokrata vezetõ, Somogyi Béla és Bacsó Béla
elleni gyilkosságok értelmi szerzõjét a korabeli politi-
kusok némelyike, így Beniczky Ödön volt belügymi-
niszter éppen Horthyban látta!
Teleki Pál valóban felfüggesztette az Ébrendõ Ma-

gyarok Egyesületét 1920 legvégén, de a Simonyi-
Semadam kormány idején, tehát néhány hónappal
korábban, még 60 ezer ember volt internálva, vagy
bebörtönözve és a különítményesek által elkövetett
vérengzésekért abíróság az esetekdöntõ többségében
nemrótt ki semmiféle büntetést. PrónayPál csak azért
lett �kegyvesztett�Horthy elõtt,mert 1921-ben az ura-
lomra vágyó legitimistákkal tartott (1920 szeptembe-
rében Horthy még elõléptette alezredessé!), Héjjas
Iván pedig, a másik �nemzeti érzelmû� tömeggyilkos,
1926-banmégképviselõ lehetett amagyar parlament-
ben. Ismétlem, Romsicsnak van igaza, meg annak a
kitûnõangol történész voltmagyarországi nagykövet-
nek, akit BryanCartledgenekhívnak, és aki nemrégen
megjelentmagyar történelemkönyvében az 1919utá-
ni fehérterrorról ezt írta: �egészen biztosan felülmúl-
ta vörös elõdjét az áldozatok számának és eszközei
kegyetlenségének tekintetében�.

GÖMÖRI GYÖRGY (London)

Romsicsnak van igaza

Kiegészítés a �Szlovák�magyar kapcsolatok�-hoz
együttmûködésére. Sajnos a tárgyaló felek nem tud-
takmegegyezni. A beszélgetést Bene� azzal fejezte be,
hogyGratznak a német veszéllyel kapcsolatos jóslatai
bekövetkezése esetén �a cseh nép, amelymár évszá-
zadokig élt a Szent Római Birodalom gyomrában,
el fogja bírni azt, ha a jövõben újból egy pár évszá-
zadot egy másik Német Birodalom gyomrában fog
élni.� (Századok, 1999. 4. sz. 694. l.)
Dr.E. Benes (Heinningen) írása úgy értelmezhetõ,

hogyBene�voltállamelnökeleitõlkezdveharcolta régi
csehszlovák határok visszaállításáért. Smutny, a Cseh-
szlovákNemzetiBizottmánytitkáraszerintBene�1940.
április 5-én még így nyilatkozott: �A magam részérõl
azthiszem,hogySzlovákiábannemkapjukvisszaegé-
szenrégihatárainkat, denemis érdekünk,hogyemi-
att újból elrontsuk viszonyunkat amagyarokkal. Fõ-
legazértnem,mert így indokoljaa szlovákokviselke-
dése.� (DokumnetyzhistorieCheskoslovenskejpolitiky
1939-1943, Praha, 1966. 101. p.)
Bár 1943-ramegváltozott a véleménye a határokról

és a magyar kisebbségrõl, Vámbéry Rusztem pro-
fesszornak Smutny feljegyzése szerint egészen mást
mondott:�AhatárokkérdésébenBene�kifejtette,hogy
az ellenség leverése után elõször vissza kell állítani a
régi határokat. Másrészt azonban Magyarország de-
mokratikus átalakulása után a helyzet megváltozik,
és az új Magyarországmegértésre fog találni a Cseh-
szlovák Köztársaságnál.� (Dokumenty � 330.p.)

1943 végére a volt csehszlovák elnök elnyerte a
Szovjetunió hozzájárulását a magyarok kitelepítésé-
hez, az angolszász hatalmaknál azonban soha nemért
el ilyen eredményt. Ugyanakkor érdemes megemlíte-
ni, hogy az egyáltalán nem csehszlovák ellenes
Vámbéry és Jászi Oszkár a Bene�-dekrétumok ellen
közös levélben tiltakozott: �Arról értesültünk�,hogy
olyan rendeletet hoztak, amelymegfosztja csehszlo-
vák állampolgárságuktól a magyar kisebbségnek
mindazokat a tagjait, akik nem vettek részt a náci
megszállók elleni küzdelemben. Ez nagyjából egyet
jelent a magyar kisebbség törvényen kívül helyezé-
sével.� (Medvetánc, 1982. 4. sz.)
Jászi késõbb a Journal of Central European Affairs

egyik 1950-es számában a Masarykkal foglalkozó ta-
nulmányában kifejti: �A második világháború utáni
élményem közül a legnagyobb sokkot az okozta,
hogy Masaryk utódai elhagyták egész nemzetiségi
politikáját,Hitler és Sztálin filozófiáját tettékmagu-
kévá.� Ehhez csak annyit, hogy Bene�ékmárMasaryk
életében is megsértették a filozófus-elnök elveit, csak
nem ennyire drasztikusan.
Vajha mindkét, mindhárom nép elfogadná Dr. E.

Benes utolsómondatait: �A tényeket ismerni kell. Bo-
csánatkéréssel nem lehet jó viszonyt kialakítani. Jó
viszonyésmegbékélésmagávalhozhat(kölcsönösen)
bocsánatkérést.� Jó viszony és megbékélés után talán
már nincs is szükség bocsánatkérésre. TÖRÖK BÁLINT

SAÁRY ÉVA KIÁLLÍTÁSA SZÁZHALOMBATTÁN
2008.május 23 � június 6-ig aMûvelõdési Központban
Szimon Jenõ magániskolája tanítványát � ahogy

mesterét is � a naturalizmusba oltott impresszionista
fölfogásmód, formában és színvilágában is egyfajta
oldottabb szemlélet vezérelhette. Ám Nyugat-Európá-
ban a modern mûvészetek, a 20. századi konstrukti-
vizmus és op-art a tárgyi kötöttségektõlmegszabadult,
szabadgeometrikus/organikus formaképzést elõlegez-
te számára. A hagyományosabb/konzervatívabb ma-
gyar drámai hangú tradíciótól elkülönülõ, világos,
gyakorta áttetszõ szín-festészet lett festõi otthonossá-
gának a terepe. �Nem találom meg magamat a figura-
tív témákban� vallotta. És festészetében mellõzte a
szürreális, metafizikus és látomásos kifejezési lehetõ-
ségeket � elsõsorban a magyar képzõmûvészet vizuá-
lis nyelvteremtõvonulatához,Kassák Lajoskép-archi-
tektúrájához és aMoholy-Nagy László, Victor Vasarely,
Kepes Györgyáltal átörökített képi hagyományhoz (pl.
azop-arthoz) kapcsolódikáttételesenmûveivel. Ahogy
képzõmûvészeti kifejezésbeli magáratalálásával pár-
huzamosan a rímes, klasszikusmetrumokkal élõ ver-
selését is véglegesen a szabadverssel váltja föl. Fest-
ményei is szabadversek, egyéni szín- és formaképle-
tekben. Az olajkompozícióit persze hasonló szellemi-
ségû és karakterû rajzok, kisebb méretû szín-vázla-
tok segítik, egészítik ki. Saáry Éva festett világa, orbis
pictusa keveretlen, tiszta színekbõl épül. Õ nem ke-
veri palettán a tubusból kinyomott színeket, hanem
amaguk valóságosságában, alla prima rakja egymás
mellé õket, ahogyan sort sor alá ír. Így lesz a nagyobb-
részt homogén, egy színnel alapozott tábláinak telt,
ragyogó a színvilága. Ugyanakkor meghitten bensõ-
séges, személyes karakterû is: derûs, játékos, harmó-
niát sugalló. SÜMEGI GYÖRGY
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Róka és liba

A magyar népesség történetének a 20. szá-
zadmásodik felében egyik fõ jellemzõje a foko-
zódó szórványosodás. Felelõsségünk foglalkoz-
ni a kérdéssel, idõrõl idõre fölmérni a fejlemé-
nyeket, és lehetõség szerint próbálni fékezni
vagy megállítani a folyamatot, menteni a veszé-
lyeztetett értékeket. Ez volt a célja a Magyar
Tudományos Akadémiai Kisebbségkutató, ille-
tõleg Néprajzi Kutató Intézetei, valamint a ko-
lozsvári székhelyû Kríza János Néprajzi Társa-
ság rendezésében 2006 júniusában a kalotasze-
gi Bánffyhunyad és Körösfõ közelében fekvõ
Zsobokon lezajlott konferenciának.
A korábban minden nevezetességet nélkülö-

zõ néhány száz lelkes magyar község mintegy
évtizede kezdett szélesebb körben ismertté vál-
ni, amikor fölépült itt a református egyház
�Bethesda� nevet viselõ, különben a konferen-
ciának helyet adó alapítványi iskolája és árva-
háza. Mint reménytelen helyzetben lévõ, nép-
telenedõ zsákfalura esett a választás. Köves be-
kötõ útja sem volt, holland segítséggel épült az
új intézmény szükségleteként. Ma méltó párja
a dévai és a válaszúti hasonló központoknak.
Nagy körzetbõl gyûjti össze a gyerekeket, saját
zöldséges és gyümölcsös kerttel, tejgazdasággal
mûködik, több mint ötven munkahelyet fenn-
tartva. Talán a �reklámja� túl szerény. Ezért ír-
tunk róla néhány mondatot.
A konferencia anyaga bõ egy év múlva látott

napvilágot, de nem csak magyarul (Regionális
identitás, közösségépítés, szórványgondozás.
Szerk.: Balogh Balázs, Bodó Barna, Ilyés Zol-
tán. Lucidus, Budapest, 2007), hanem egy szû-
kebb válogatás dícséretes módon mindjárt an-
golul is (Perspectives of Diaspora Existence.
HungarianDiasporas in the Carpathian Basin -
Historical and Current Contexts of a Specific
Diaspora Interpretation and Its Aspects of
EthnicMinority Protection. Eds. BalázsBalogh,
Zoltán Ilyés. Akadémiai, Budapest, 2007.) A
magyar változatban 27 szerzõ 24 tanulmánnyá
átdolgozott elõadása szerepel, az angolban 14-
en írtak 13 közleményt. Tudatosan nem emlí-
tünk neveket és címeket, hiszen azok puszta
fölsorolása nagy terjedelmet töltene meg.
A kötetek címe szerencsés módon kiemeli a

tartalom fõ elemeit. A sokfelé ágazó probléma-
körhöz igazodva, a rendezõk eleve interdiszcipli-
naritásban gondolkodtak, nem néprajzi megkö-
zelítésben. A néprajzkutatók mellett a nyelvé-
szet, történettudomány, szociológia, demográ-
fia, teológia, pedagógia, antropológia, politoló-
gia szakemberei mondták el a véleményüket,
mutatták be újabb kutatási eredményeiket. Az-
zal a szándékkal emelünk ki a teljesség igénye

nélkül néhány általános jellemzõt, hogy egyszer-
smind a jelenlegimagyar diaszpórakutatás erõs-
ségeire és gyöngéire rámutassunk.Az egyik súly-
pontot az esettanulmányok képezik. Települé-
seken, kisebb régióban szétszórtan élõk, vallási
csoportok tagjai életérõl és kultúrájáról tartal-
mas tanulmányok olvashatók a kötetekben.Már
eddig is nagyon sokat tudtunk a diaszpóralét
mibenlétérõl, típusairól, múltjáról, az asszimi-
lációról és az integrációról, éppen ezért meg-
gondolkodtató, hogy kevés az erre a tudásra ala-
pozó elméleti általánosítás. Korábbi és újabb,
divatjamúlt vagy divatos nyugati elméletek is-
merete és ismertetése eddig számottevõ ered-
ménnyel nem járt. Sajnos azonban az eredeti
adaptációk vagy megállapítások hiánya az an-
gol közlések fogadtatását bizonytalaníthatja.
Nem kíván magyarázatot, hogy a tanulmányok
zöme a mai Romániához kapcsolódik, egy-egy
értékes kárpátaljai és vajdasági vizsgálat vagy a
néhány, a politikai határokat átlépõ kutatás csak
kissé árnyalja a képet.
Tudjuk, hogy ma a szórványmagyarság döntõ

többsége városokban él, az elõadások mégis fa-
lusi szórványokról szólnak. A tanulmányok egy
része szemléletesen küszködik a fogalomalko-
tás nehézségeivel, hiányával, az értelmezések
divergálásával. Az értelmezési bizonytalanságo-
kat tükrözi néhány olyan elõadás, amelynek tár-
gya az olvasók nagy többsége és e sorok írója
szerint is, nagyon távol esik a diaszpóra-
problematikától.
Két póluson helyezkednek el a szigorúan a tu-

dományos vizsgálódás körén belül maradó szer-
zõk, illetõleg azok, akik a szórványok megmara-
dásának gyakorlati, többnyire áldozatos munká-
ját is végzik, mint politikusok, lelkészek, mûve-
lõdésszervezõk vagy tanítók. Az elsõ csoportban
vannak olyanok is, akik a tudománymegsértését
látják a szórványok asszimilációját értékvesztés-
fölfogó nézetben. Amásodik csoportban viszont
akadnak a tudományos kutatás gyakorlatban
hasznosítható eredményeivel elégedetlenek.
Nincs terünk az ellentétes nézetek elemzésére,
csupán annyit jegyzünk meg, hogy ha a közölt
jelenkutatások egyik tanulsága szerint a diaszpó-
rában élõk többsége értékvesztésnek fogja föl
családjában a kultúraváltást és a nyelvcserét, mi-
ért vitatná el ezt tõle a tudomány. A kötetekben
mutatkozó ellenmondások, a nézetek, kérdésföl-
tevések és eredmények változatossága ezúttal
egyáltalán nem a sokféleség öncélúságát testesí-
ti meg. Éppen ellenkezõleg, biztató diagnózis a
téma kutatásáról, amit az is nyomatékosít, hogy
az elõadó szerzõk zömmel a harmincas-negyve-
nes korosztályokhoz tartoznak. KÓSA LÁSZLÓ

Szórványainkról sokféleképpen

(Felvidék.ma 2008.05.17.) A zoboraljai
Alsóbodokon a Magyar Koalíció Pártjának
Stratégiai Tanácsa és a Zoboralja Közhasznú
Társaság szervezésében 2008.május 17-énmeg-
rendezett szórványkonferencia résztvevõi a kö-
vetkezõ ZÁRÓNYILATKOZATOT fogadták el:

A kárpát-medencei magyar szórványokról
AMagyar Koalíció Pártja Stratégiai Tanácsa

és a Zoboralja Közhasznú Társaság szervezésé-
ben 2008. május 17-én szakmai tanácskozásra
került sor a kárpát-medencei szórványmagyar-
ságról. A konferencián részt vettek a magyar
nemzet szlovákiai (Felvidék), romániai (Erdély,
Partium, Bánát), szerbiai (Délvidék), szlovéni-
ai (Muravidék), ukrajnai (Kárpátalja), magyar
közösségeinek és a nyugatimagyarságnak a kép-
viselõi valamint magyarországi szakemberek.
A tanácskozás résztvevõi megállapították,

hogy az elszakított magyarság õshonos telepü-
lésein, tájegységeiben eddig nem tapasztaltmér-
tékben jelenik meg a szórványosodás és annak
összes demográfiai, lélektani valamint kulturá-
lis következménye. Ma már nem csak a népraj-
zi és nyelvi peremterületek szórványosodnak,
hanem a magyarság által összefüggõen lakott
területeken is megjelennek a szórványosodás
egyes elemei.
Okát ennek elsõsorban a Trianon után kiala-

kult helyzetekben kell keresni:
� a szülõföld kényszerû elhagyásában,
� a magyar lakosság szülõföldjérõl való elte-

lepítésében, kiûzésében vagy elmenekülésében,
� a magyar nyelvû oktatás fokozatos felszá-

molásában,
� a magyar közmûvelõdés elsorvasztásában,
� szinte minden, a nemzethez kötõdõ közös-

ségi tér elsorvasztásában,
� a magyar nyelvnek a közéletbõl és a napi

kapcsolatokból való kiszorításában,
� a magyar településszerkezet szervezett fel-

lazításában és a nemzetiségi arányoknak a ma-
gyarok kárára való megváltoztatásában,
� a szülõföld gazdasági eltartó erejének gyen-

gítésében,
� a szervezett asszimilációban,
� a demográfiai mutatók romlásában stb.
Ugyanakkor tudatosítjuk, hogy a szórványo-

sodás nem csupán az elszakítottságban élõ ma-
gyar közösségek sajátja, mert megjelenik az ap-
rófalvas vagy elhanyagolt infrastruktúrájú ma-

SZÓRVÁNYKONFERENCIA
ALSÓBODOKON

gyarországi tájegységekben is. Csakhogymíg az
elszakítottságban ez egyértelmûen nemzetfo-
gyáshoz, Magyarországon a tájegységek elsze-
gényesedéséhez és elnéptelenedéséhez vezet.
A tanácskozás résztvevõi egyetértettek abban,

hogy
� az elszakítottságban élõ magyarság szór-

ványkérdésével rendszeresen és rendszerezet-
ten kell foglalkozni, és a szórványokkal törõdni
kell.
� A szórványok kormányzati és társadalmi

segítség nélkül önmaguk nem tudják enyhíteni
gondjaikat.
� A szórványokkal való rendszeres foglalko-

zás érdekében létre kell hozni szakpolitikusok,
szakemberek és az érintett közösségek képvise-
lõinek részvételével egy kárpát-medencei szór-
ványtanácsot, melyet megbíznak általánosan
használható szórványprogramok kidolgozásával.
� Szükségszerû az eddigi közérdekû támoga-

tások rendszerének átalakítása a szórványok
érdekében.
� Fontosnak tartják egy, az egész Kárpát-

medencében fogható, a nap 24 órájában sugár-
zó rádió mûködtetését.
� A kárpát-medencei magyar szórványok, de

az egész határon túli magyar közösség szem-
pontjából az anyanyelv használata létfontossá-
gú társadalmi kérdés. Ezért szükségszerû, hogy
azokban az országokban, ahol magyar közössé-
gek számbeli kisebbségben élnek, amagyar nyelv
hivatalosan elismert regionális nyelvvé váljon,
összhangban aRegionális vagyKisebbségi Nyel-
vek Európai Chartájával.
� Hivatkozva a gyermek jogára el kell érni,

hogy az általános iskola elsõ négy osztályátmin-
den gyermek saját anyanyelvén és szülõhelyén
végezhesse.
� A szórványosodás megállításában fontos

szerep jut a családnak, ezért különös figyelmet
kell szentelni az erkölcsi nevelésnek és a csa-
ládközpontú nevelésnek.
A tanácskozás résztvevõi azon meggyõzõdé-

süknek adnak hangot, hogy a szórványosodás
ütemének lassítása vagy megállítása nem csu-
pán humanitárius és esélyegyenlõségi kérdés,
hanem társadalmi feladat és nemzeti ügy. A
kárpát-medencei magyar szórványok zöme
ugyanis valamikor a tömbmagyarság része volt.
A szórványokkal való törõdés a tömbnek a vé-
delmét is jelenti.

Az olaszországi Dél-Tirol, hivatalos nevén Bozen
(Bolzano) Dél-Tirol Autonóm Tartomány természeti-
leg és kultúrájában Közép-Európa egyik legszebb és
legérdekesebb területei közé tartozik. Amagashegyek
övezte völgyekben intenzív gyümölcs- és szõlõterme-
lés, a hegyi legelõkön pedig állattartás folyik. A falvak
és városok épületeinek jó része az elmúlt évszázadok
hangulatát tükrözi, mégis a szolgáltatások, a berende-
zések, azutakmodernekés jólmûködnek.A tartomány
varázsa, kultúrája, ételei és borai évente több mint
ötmillió turistát vonzanak.
A NÉMETORSZÁGI MAGYAR SZERVEZETEK SZÖVETSÉGÉnek

(BUOD) elnöksége dr. Klement Kornél vezetésével
háromnapos tanulmányutat szervezett 2008. ápr.
16.-19. között, hogy a helyszínen megismerje a dél-
tiroli autonómia mûködését. Dr. Christoph Pan pro-
fesszor, a bozeni Etnikai Csoportok Dél-Tiroli Intéze-
tének vezetõje és egyben az autonómia szakértõje,
kitûnõ programot állított össze, amelyben tõle és a
dél-tiroli politikusokkal való találkozásokon megis-
merhettük a helyi autonómia alapelveit, mûködését
és hétköznapjait.
Dél-Tirol azOsztrák�MagyarMonarchiabukásaután

1919-ben került Olaszországhoz. Jelenleg 460 ezer la-
kosa van, amelynek 64%-a német, 25%-a olasz, 4%-a
ladin (rétoromán) anyanyelvû. A maradék 7% fõleg
vendégmunkás, köztük szép számmal vannakmagya-
rok is. A 7500 négyzetkilométer nagyságú terület há-
romszor akkora, mint Luxemburg. A számtalan hegy
miatt csak a terület 15%-át lehet mezõgazdaságilag
intenzívenmûvelni. Ezenkoncentrálódnak akiterjedt
gyümölcs- és szõlõskertek. A fejlett idegenforgalom
mellett jelentõs a kis- és kézmûipar, a mezõgazdasági
termékek feldolgozása, valamint a népmûvészet. Így
nem csoda, ha az egy fõre esõ évi GDP magas (több
mint 27 ezer euró), ami meghaladja a 2004. évi bõví-
tés elõtti 15 EU-taglállam átlagát. Ez annál is figyelem-
reméltóbb, mert a tartomány 50 évvel ezelõtt megle-
hetõsen szegény volt, ahonnan a lakosság inkább el-
vándorolt.

A hosszas tárgyalások után az 1970-es évek elején
kibõvült autonómia fõ célja a német és ladin népcso-
port védelme, anélkül, hogy az itt élõ olaszokat alap-
vetõ szabadság- és emberi jogaikban korlátozná. Eh-
hez tartozik az egyes népcsoportok nyelvi, oktatási és
fejlõdési lehetõségeinek széles körû biztosítása. A tar-
tományban két hivatalos nyelv (német, olasz) van,
amelyeket mindenütt lehet használni. Harmadikként
a ladin nyelvet pedig a Grödner-völgyben beszélik és
használják hivatalosan. Jelentõs szerepet játszik az
anyanyelvi oktatás, amely kötelezõvé teszi a saját
nyelvnek és a többi népcsoportok nyelvének amegta-
nulását.
A tízévenkéntinépszámlálásiadatokalapjánhatároz-

zák meg az egyes népcsoportokra esõ hivatali helyek
számát, valamint a lakás-, szociális és kulturális támo-
gatás összegét. A kibõvült autonómia bevezetése óta
ezek a számarányokmindazonáltal alig változnak.
Az autonómia megvalósulása és bõvítése a gazda-

sági felemelkedéssel járt együtt. Jelenleg Dél-Tirolban
nincs munkanélküliség, se elvándorlás, viszont nem
kis számban foglalkoztatnak vendégmunkásokat.
A bozeni Tartományi Parlamentben Rosa Thaler

Zelger alelnök asszony az abszolút többséggel rendel-
kezõ SVP, azaz a német Dél-tiroli Néppárt képviselõje
fogadta a csoporot és tájékoztatott a parlament mun-
kájáról.
Abozeni városházánLuigi Spagnollival, Bozenolasz

származású polgármesterével folytattak beszélgetést,
aki anyanyelvi szinten tud németül. Megemlítette,
hogy Sopron városával vannak kapcsolataik. Azután
Elmar Pichler alpolgármester, az SVP elnöke, ismer-
tette a tartományautonómiájának fejlõdését, valamint
a hétköznapi problémákmegoldásait. Nyomatékosan
kihangsúlyozta, hogy az autonómiát nem lehetett vol-
na megvalósítani, ha a német és a ladin népcsoport-
ban nem lett volna meg a közös akarat ennek a létre-
hozásához,melyetRóma felémindig egyhangúlagkép-
viseltek. Egymással versenyzõ különtárgyalások Ró-
mával, az egyetértés hiánya, civakodás kifelé csak az

Tanulmányút Dél-Tirolban

autonómia ellenzõi malmára hajtotta volna a vizet.
Ugyanakkor sikerült meggyõzni a helybeli olaszokat
arról, hogy ez nem ellenük irányul, hanem számukra
is elõnyöket jelenthet, amit a sikeres gazdasági fejlõ-
dés idõközben be is bizonyított. Jelentõs szerepe volt
annak is, hogy Ausztria, mint a 2. világháború utáni
párizsi szerzõdésben kijelölt védõhatalom � az összes
osztrákparlamenti párt egyetértésével - az autonómia
kivívását teljes mértékben támogatta.
Az autonómia gondolata nem a határokmegváltoz-

tatását célozta, hanem az EU-ban általánosan elfoga-
dott szubszidiaritás elvénekgyakorlatimegvalósítását.
A szubszidiaritás azt a felfogást jelenti, hogy amit hely-
ben el lehet intézni, azt ne bízzuk magasabb szervre.
Ez agondolatmegmutatkozikadél-tiroli gyakorlatban,

ahogyan gazdasági, kulturális és oktatási téren szám-
talan feladatot oldanakmeg. A szubszidiaritás elve azt
is jelenti, hogy a tartomány adóbevételeinek 90%-a
helybenmarad, csak10%-át kell a központi római kor-
mánynak leadni.
A csoportmeglátogatta aMeranvárosamellettiDorf

Tirol helységet is, amelyrõl a tartomány a nevét kap-
ta, és ahol a hosszú távon fenntartható hegyi gazdál-
kodással ismerkedhetett meg.
Végezetül a ladinok által lakott 1300�1400 méter

magasan fekvõ festõi szépségûGrödner-völgybe veze-
tett az út, ahol Wolkenstein helységben a ladinok éle-
térõl szólt a tájékoztatás. Ez a vidék a híres tiroli fafa-
ragó népmûvészet központja.

HARSAY GYÖRGY
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KÖZÖTTÜNK ÉLNEK

Most, amikor vége a télnek és langyos ta-
vaszi szellõk futkároznak a bécsi belváros ut-
cáin, amikor turisták hadai hömpölyögnek a
Graben és a Kärntner Straße elegáns üzletei
elõtt, jól esik betérni a nemrég 50 éves fenn-
állását ünneplõ hangulatos magyar kisvendég-
lõ, az Ilona Stüberl nagyanyáink konyháit idé-
zõ, a töltött káposzta és a frissen sült töpör-
tyûs pogácsa illatával hívogató kicsiny helyi-
ségébe. A tulajdonosnõ személyesen üdvö-
zöl, az asztalszomszédom pedig Grosics Gyu-
la, a magyar labdarúgás legfényesebb korsza-
kát idézõ legendás kapusa, aki a Kõ András
által írott nagysikerû könyvének bécsi bemu-
tatójára érkezett. Grosics Gyula, az aranycsa-
pat kapusa! A hajdani csapatból ma már csak
ketten élnek: Buzánszky Jenõ és õ. Mennyi
örömet és boldog pillanatot szerzett nekünk
ez a csapat az 50-es évek politikai viszonyai
között! A Wembley Stadionban, otthonában
90 év veretlensége után 6:3-ra, egy évre rá,
1954-ben az évszázad mérközésén 7:1-re gyõz-
tünk az angolok ellen! Milyen büszkék vol-
tunk, amikor az aranycsapat végigverte a vi-
lágot és micsoda fájdalom és csalódás volt,
amikor a világbajnokságon Bernben 3:2-re
kikaptunk a németektöl a döntöben! A ma 82
éves, még mindig jó kiállású Grosics Gyula
látható élvezettel fogyasztja mellettem a ha-
talmas bécsi szeletet, utána Vilmos körte pá-
linkát kér, majd készségesen írja az autogra-
mokat. A fotózáshoz még a szakácsok is elõ-
kerülnek a konyhából.
Fodor Máriával, az �Ilona� Stüberl tulaj-

donosával egy nyugodtabb idõpontban beszél-
getek.
Sok híres ember jár ide?
Sokan megfordultak már nálunk. A törzs-

vendégek között is akad néhány híresség. Ide
jár ebédelni például Ausztria legnagyobb
bankjának az igazgatója, Heinz Prüller az au-
tóversenyek riportere, Marika Lichter, a
Dancing Star gyõztese stb. Mindig jó jel, ha
visszatér a vendég.
A vendégek többsége magyar?
Nem. Körülbelül 30 százaléka magyar, több-

ségében osztrák, 20-30 százalékuk turista, akik
véletlenül, vagy céltudatosan jönnek hozzánk.
Amióta megnyíltak a határok és lényegében
megszûnt a «konzerv-turizmus», otthoni ma-
gyarok is betérnek hozzám. Májusban kezdõ-
dik a turistaszezon, tart szeptemberig, novem-
ber-december is még sûrû, aztán januártól
csöndesebb a világ errefelé.
Mik a specialitásaik ? Melyik ételek a legked-

veltebbek?
A hagyományos magyar konyha ételeit fõz-

zük és magyar borokat tartunk. Étlapunkon
szerepel a magyarok �õsi� eledele a gulyásle-
ves, jellegzetes morzsolt tésztánk, a tarhonya,
mindig van frissen sütött töpörtyûs pogácsánk,
kedvelt a bécsi szelet és a rakott krumpli is.
Legnépszerûbb ételünk azonban a töltött ká-
poszta, aztán a pörkölt nokedlival és a Jókai-
bableves. Édességként évtizedek óta az Ilona
palacsintát ajánljuk, nevelõapám elsõ felesé-
gének, Ilona asszonynak az emlékére. Ez a cso-
koládéval leöntött, baracklekvárral és túróval
töltött palacsinta a hírességünk.
Ausztriában számos magyar étterem nyílott az

elmúlt évtizedekben. Ideig-óráig tartották magu-
kat, aztán bezártak. Az �Ilona� Stüberl 50 éve
állja a kemény konkurenciaharcot. Mi ennek a
titka?
Az étterem az életem, nem is tudommit ten-

nék nélküle. Azt a pályát választottam, amit
szeretek csinálni. Nem a gyors meggazdagodás
a célom. A jól bevált nyári és téli étlapomon
alig változtatok, az árakat is csak 2-3 évente
emelem, ha már túlságosan nyomasztóak a ki-
adásaim. Akkor vagyok boldog, ha a vendége-
im elégedettek. A lakásom is ebben a házban
van, a magánéletem alárendelt szerepet játszik.
Ha szükség van rá, megfogom a dolog végét,
én is beugrom bármilyenmunkába segíteni. Azt
hiszem, az alkalmazottaim is jól érzik magu-
kat nálam.
Hány alkalmazottja van?
Hat. Két szakács, két pincér, két konyhalány.

Mindmagyarok. Évek óta itt dolgoznak. Persze
azért ne higgye, hogyminden ilyen egyszerû. Sok
munka, sok álmatlan éjszaka áll mögöttem.
Amikor 1986-ban tõke nélkül átvettem a neve-
lõapámtól a vendéglõt, kölcsönt kellett felven-
nem a felújításra. Teljesítenem kellett a törvény
által elõírt szigorú követelményeket is.Mindent
modernizáltattam, csak az éttermi részt nem.

Meghagytam a Somlai-féle berendezést. Így
szokták meg az emberek. Tíz évig nyögtem a
kölcsön és a kamatok terhei alatt. Mamár, hála
Istennek semmilyen tartozásom sincs.
Az étterem kicsi, szinte mindig tele van. So-

kan benéznek és kifordulnak, mert nem kapnak
helyet. Soha nem gondolt arra, hogy bõvíti?
Dehogynem! Állandóan kacérkodom a gon-

dolattal. Jelenleg 25 fõ fér el, szép idõben van
még pár asztalom az utcán is. Ez mindenkép-
pen kevés, de a bérek olyan magasak Bécs bel-
városában, hogy nehezen szánom rá magam a
bõvítésre. Az is egyik szempont, hogy szerin-
tem még mindig hívogatóbb, ha a vendégnek
várnia kell, mintha egy nagyobb étterem kong
az ürességtõl.
Említette a Somlai nevet. Õ volt az elsõ tulaj-

donos?
Igen. Somlai Mihály és a felesége, Ilona

1945-ben hagyták el Magyarországot. Bécsben
egyik dunai hajón vezettek éttermet. Menekült
honfitársaik megsegítésére nyitották az «Ilo-
na» Stüberlt 1957. november 4-én, a forrada-
lom leverésének az évfordulóján. Évekig na-
gyon jól ment az üzlet, hiszen itt találkozott a
magyar emigráció. Aztán 1967-ben meghalt
Ilona asszony, a magyarok is szétszéledtek,
nehezebb évek következtek. Édesanyámat
Somlai Mihály 1976-ban vette Budapesten fe-
leségül. Két évig tartott, amíg nagy izgalmak
közepette legálisan elhagyhattukMagyarorszá-
got. 16 éves voltam akkor.
16 évesen hazát változtatni nem lehetett

könnyû.
Nagyon-nagyon nehéz volt. Elvesztettem a

barátaimat, nem tudtam németül, Bécs egyik
legszigorúbb iskolájába jártam és gyötört a
honvágy. Hányszor gondoltam arra, hogy akár
egyedül is visszamegyek Budapestre. De hova?
Ráadásul a mostohaapámnak szigorú, sajátos
elképzelései voltak az életrõl. Elsõ feleségével
nem volt gyerekük, és a második házassága ré-
vén két kamaszodó lány, én és a nõvérem ke-
rült a családjába. 50 évvel volt idõsebb nálam,
persze, hogy nem értettük meg egymást! Ma
már sok mindent más szemmel látok, de akkor
nem értettem, hogy miért kifogásol mindent:
az öltözködésemet, a viselkedésemet, egyetlen
barátom sem felelt meg az elvárásainak. 18
évesen kiköltöztem otthonról és elmentem
kávéházi felszolgálónak. Sajnos ezért tudok
csak keveset ennek a vendéglõnek a történe-
térõl. Késõbb, amikor kibékültünk, mostoha-
apám olyan hosszadalmasan és körülménye-
sen mesélt a régi idõkrõl, hogy mindig csak fél
füllel hallgattam történeteit. Pedigmost milyen
kíváncsi lennék rájuk!
Minden családi perpatvar ellenére mégis meg-

örökölte az éttermet.
Somlai Mihály öreg korára bérbe adta az

�Ilona� Stüberlt, ami nem ment valami fénye-
sen. Mostohaapám azt ígérte, ha leteszem az
érettségit és a vendéglõ vezetéséhez szükséges
vizsgákat, akkor rám íratja az éttermet. Min-
den kívánságát teljesítettem, és 1986 karácso-
nyán megkaphattam a kulcsokat. Azóta ez a
birodalmam.Hosszú évekmunkájának az ered-
ménye, hogy kétszer is ezüstérmet kaptam a
kamaránktól, 2005-ben pedigmegnyertük Bécs
legjobb kisvendéglõje címét. Ez ugyan nem járt
pénzzel, de sokan kíváncsiságból is betértek
hozzám, akik azóta is visszajárnak. Magyaror-
szági újságok is írtak rólunk. A bécsi vendég-
lõk rengetegében «valakik» lettünk !
Végezetül álljon itt a magyarok nemzeti elede-

leként ismert töltött káposzta receptje, ahogyan
azt az �Ilona� Stüberlben készítik:
A töltelékhez fele-fele arányban veszünk da-

rált sertés- és marhahúst. Így lesz jó szaftos és
zamatos, hozzá nyers rizs, apróra vágott vörös-
hagyma, bors, só. A kisebb savanyított káposz-
taleveleknek kivágjuk a vastagabb erét, marok-
nyi tölteléket teszünk rá és összetekerjük. Egy-
szerû leírni, nehéz megcsinálni, mert könnyen
szétesik! Egy nagy lábos alját kibélelünk füs-
tölt szalonnaszeletekkel, ráteszünk egy réteg
savanyúkáposztát, közepére füstölt kolbász
vagy tarja darabok jönnek, majd szép sorjában
a töltelékek, aztán megint savanyúkáposzta,
töltelékek, amíg a lábos megtelik. A tetejére
káposzta illik és annyi víz, hogy elfedje az egé-
szet. Borssal és borsikafûvel fûszerezve lassú
tûzön puhára fõzzük. Két óra elteltével forrón,
sok tejföllel tálaljuk. Aki elõször készíti, ne
felejtse: a káposzta, ellentétben a szerelemmel,
igazán csak felmelegítve jó!

FERENCZY KLÁRA

Az �Ilona Stüberl� tulajdonosa:
Fodor Mária

AMagyarországon ésAusztriában � demond-
hatjuk, Európában, sõt a tengeren túl is �ismert
zeneszerzõ,Arányi-AschnerGyörgymárcius 16-
án töltötte be 85. életévét.
Magyar és német nyelvû családban nõtt fel

Budapesten. Édesanyja zongoratanárként mû-
ködött, rokonságában több hivatásos ésmûked-
velõ muzsikus volt. Nagybátyja � gyermekkori
példaképe � Bartók egyik legkedvesebb tanít-
ványa volt. Zongorát és zeneszerzést Kadosa
Pálnál, oboát Pehl Andrásnál végzett a buda-
pesti Zeneakadémián, s Ferencsik Jánosnál ta-
nult vezényelni. Székesfehérváron és Budapes-
ten tanított, ifjúsági zenekart vezetett. Vallásos
katolikus szemlélete miatt a kommunisták egy-
re-másra zaklatták � ezért döntött úgy, hogy el-
hagyja a hazát. 1967-tõl a bécsi Raimundtheater
korrepetítora lett. 1969-ben kinevezést kapott
aGráci Zenemûvészeti Egyetemkarmesterkép-
zõ szakára, ahol zeneelméletet, partitúraolva-
sást és hangszerelést tanított. A kiváló muzsi-
kust a Floridai Egyetem díszdoktorává avatta.
Nyugdíjba vonulása óta a magyar határ mellett,
Szentgotthárd szomszédságában, Nagyfalván
(Mogersdorfban) él és alkot.

Szerzeményeinek száma túl van az ötszázon.
Öt szimfóniát, több versenymûvet, fúvószene-
kari mûveket, kamarazenét �minden elgondol-
ható összeállításban � , kórusmûveket kompo-

nált, s a zongorairodalmat is bõségesen gazda-
gította. Külön érdeme, hogy az ifjúság számára
is értékes pedagógiai mûveket írt.

Stílusát � ha nem is hagyományos értelem-
ben � de tonálisnak mondhatjuk. Több szerze-
ményében észrevehetjük a magyar népzene és
az osztrák gyermekdalok közeli vagy távoli ha-
tását. Mûveiben mindig felfedezhetõ a temati-
kus anyag,melynekmotívumai továbbfejlesztés-
re alkalmasak. Harmóniavilágában különféle
hangközökre épülõ rendszereket használ. For-
mamûvészete a klasszikus zenébõl jól ismert
feszültség-oldás, ismétlés által a beavatatlan
hallgató számára is jól követhetõ.

�Mindig megpróbáltam a zeneszerzõi hajla-
momat elfojtani. Csak ha végképp nemmegy, ak-
kor ülök le a kottalaphoz. De ha a belsõ hang
megszólal � gyakran éjszaka közepén � azonnal
nekiállok. A hangjegyeket éppen csak rögzítem,
mert úgy hallom, mintha diktálná valaki. Soha
semmi sem öncélú: mûveimbenminden hangnak
megvan a maga szerepe, mely szellemi elgondolás
eredménye.� � mondta.

Gyuri bácsi � aki mindig kész a tréfára, s
bármikor szívesen leül a zongorához � most 85
éves. Ha húszat letagadna, azt is elhihetnénk.
Kívánjunk neki jó egészséget, s hogy még soká-
ig leülhessen a kottalaphoz!

RADICS ÉVA

Arányi-Aschner György 85 éves

Néhány hét óta a Budapest XIII. kerületi Tátra
utca 20/b számú bérház falán fekete márványtáb-
la õrzi Peyer Károly emlékét. Itt lakott a méltatla-
nul elfeledett politikus 1947. november közepéig,
amikora letartóztatás elõlmenekülniekellett, hogy
hátralévõ éveit amerikai emigrációban élje le.

PeyerKároly a két világháború között állt ama-
gyar szociáldemokrata párt élén és az õ érdeme
volt, hogy a �19-es elsõ kommün után a munkás-
mozgalom szerephez jutott amagyar politikai élet-
ben.Kiválópolitikai érzékkel olyankompromisszu-
mot hozott létre a hatalommal, amely nem jelen-
tett megalkuvást. Elveit sohanemadta fel ésmind-
végig ellenzéki szerepet vitt a Horthy-korszak par-
lamentjében. Kemény harcot folytatott a munkás-
ság jogaiért, de elutasított minden szélsõséget. A
második világháború alatt küzdött a magyar füg-
getlenségért, s ezért 1944. március 19. után a né-
metek Mauthausenbe hurcolták. Innen csak 1945.
nyarán került haza, de közismert kommunistael-
lenessége miatt a pártvezetésbe nem kerülhetett
vissza. Kezdettõl fogva kiállt a Szociáldemokrata
Párt önállóságáért és ellenzett minden együttmû-
ködést Rákosiékkal. Bírálta a Rákosiéknak behó-
doló pártvezetést és az 1947-es augusztusi válasz-
tásokon pártjában már nem is vállalt képviselõje-
löltséget, hanem a Radikális Párttal kötött válasz-
tási szövetség révén, régi hívei szavazataival jutott
be a Parlamentbe.

Ebben az idõben már elõrevetette árnyékát a
két munkáspárt egyesülése és Peyer minden lehe-
tõ módon igyekezett megakadályozni ezt. Ugyan-
akkor tervbe vette egy nyugati orientációjú, az an-
gol Labor Party mintáját követõ szocialista párt
megalapítását. E kettõs cél érdekében érintkezést
keresett brit és más nyugat-európai szocialista po-
litikusokkal, de kapcsolatot létesített az amerikai
diplomáciai testület több tagjával is. Legközelebbi
munkatársaival arról tanácskozott, miképpen le-
hetne meghiúsítani a pártfúziót. A megbeszélése-
ken késõbb részt vettek amerikai újságírók is, akik
információkat gyûjtöttek a választási csalásokról
és visszaélésekrõl. A Peyer-csoport tagjai felhasz-
nálták az alkalmat arra is, hogy tájékoztassákanyu-
gati közvéleményt a magyarországi helyzetrõl és
meggyõzzék a Nyugatot arról, hogy a kommunis-
ták teljes hatalomátvételre készülnek, ami a ma-
gyar demokrácia végét jelentené.

Amikor egy idõ után különbözõ jelekbõl való-
színûsíteni lehetett, hogy a politikai rendõrség tu-
domást szerzett amegbeszélésekrõl, Peyer két köz-
vetlenmunkatársa, GáborRóbert és Pisky-Schmidt
Frigyes bizalmas küldetéssel szeptember 27-én il-
legálisannyugatra szökött,mire itthonmegkezdõd-
tek a letartóztatások. Peyert védte a képviselõi
mentelmi jog, de õ nem várta meg, amíg a parla-
ment kiadja, hanem november 19-én elmenekült
az országból. Az Andrássy-út 60-ban heteken át
folyt tizenegy gyanúsított kihallgatása és a Nép-
ügyészség decemberben adta ki a vádiratot �Peyer
Károly és társai ellen az államrend megdöntésére
irányuló szervezkedés� bûntette miatt. A �Peyer-
összeesküvés� néven elhíresült koncepciós pert
1948. január végén kezdte tárgyalni a Népbíróság,
mely február16-ánhozott ítéletet a14vádlott ügyé-
ben. Peyer Károly 8 évet, Pisky-Schmidt Frigyes 10
évet, Gábor Róbert pedig halálos ítéletet kapott,

mindhárman távollétükben. A letartóztatottak kö-
zül Stirling Györgyöt 6 év kényszermunkára ítél-
ték, a többiek 5-tõl 1 évig tartó büntetést kaptak. A
vádlottak között szerepelt egy amerikai állampol-
gár is; a per kapcsán kiutasítottak az országból két
amerikai sajtótudósítót. A perrel bõven foglalko-
zott a nemzetközi sajtó és nevetségesnek találta a
Peyer-csoport ellen kovácsolt vádakat, amelyek
összeesküvésnek minõsítették a tárgyalásokat, il-
letve az újságírók informálását.

Rákosiékat mindez a legkevésbé sem zavarta.
A koncepciós perrel elérték céljukat: egyrésztmeg-
törték a szociáldemokrata párt gerincét, másrészt
megszabadultak veszélyes ellenfelüktõl, Peyer
Károlytól, és a súlyos ítéletekkel sikerültmegfélem-
líteniük a pártfúziót ellenzõ szocáldemokratákat.
A március 8-i pártkongresszuson a szociáldemok-
rata eszméket elárulóMarosán-féle pártvezetésnek
sikerültmegszavaztatnia a pártfúziót és a 128 éves
történelmimúltra visszatekintõMagyar Szociálde-
mokrata Párt megszûnt létezni. A munkáspártok
egyesítésétõlmár egyenesút vezett az egypártrend-
szerû proletárdiktatúráig.

Amagyarországi szociáldemokrácia sorsátmeg-
pecsételõ 1948. február 16-i népbírósági íté-
let 60. évfordulóján került sor az emléktábla fel-
avatására, amely a Történelmi Szociáldemokrata
Párt, a Társaság a Történelmi Szociáldemokráciá-
ért és a Peyer Károly Társaság közös kezdeménye-
zésére valósultmeg és került az 1956 õszén ameri-
kai emigrációban elhunyt politikus egykori lakó-
házára. Az avatóünnepségenSztankovánszki Tibor,
az SZDP elnöke olvasta fel az Egyesült Államokban
élõ Gábor Róbert írásban elküldött üzenetét, majd
amegjelentek közül többen emlékeztekmegPeyer
Károly érdemeirõl.

A beszédek után sor került a márványtábla le-
leplezésére,majd a résztvevõk az általuk képviselt
szervezeteknevébenelhelyeztékkoszorúikat. A ke-
gyelet virágait tette le az emléktábla alá Stirling
György is, aki Gábor Róberten kívül a Peyer-per
egyedüli túlélõje. (s.gy.)

Szalay Lajos 100.
Szalay Lajos (1909-1995) rajzolómûvész szü-

letésének 100. évfordulóján, 2009-ben, a Rajz-
mûvészet évében több kiállítás (KOGART, Petõ-
fi Irodalmi Múzeum, Miskolci Galéria) mutat-
ja be Szalay és generációja rajzmûvészetét, il-
lusztrációs tevékenységét. Szalay évtizedeket élt
emigrációban (Párizs 1946, Buenos Aires 1948-
1959, New York 1960-1988) így mûvei több or-
szág köz- és magángyûjteményében találhatók
meg, szóródtak szét.
Szalay-rajzokat, -festményeket, -plasztikai

mûveket, mûvészetével kapcsolatos dokumen-
tumokat (levelek, írások, illusztrált könyvei, fo-
tók stb.) keresnek a programok szervezõi. Ké-
rik azokat, akiknek a birtokában mûvek és do-
kumentumok vannak (vagy tudnak ilyenekrõl):
értesítsék Sümegi György mûvészettörténészt
(e-mail: sumegi@abtl.hu , levelezési cím: 1369
Budapest, Pf.: 367. Történeti Levéltár.
Telefon: 36-1-4786053, m: 30/5103031).

PEYER KÁROLY EMLÉKÉRE
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Pecázunk

MÁR VILLOGTAK New-York karácsonyi
fényei, amikor az üszkös Budapestrõl család-
jával megérkezett. Budapestrõl, a meghasadt
égbolt alatt vezetett az útja; s kísérte a kétség:
érdemes volt-e odahagyni drága színházát, a
Nemzetit, és csaknem negyedszázadon át vi-
selt, tapsos alakításait? Kevéske csomaggal
utazhatott, jelmezeit se vitte magával, de még-
is vele tartottak sorsos szerepei. Tündeként az
Éj birodalmának sivár emléke kísérte; és nem
szakította ki magából Melinda becsapottságá-
nak ésmegalázottságágának tébolyos fájdalmát
sem. Különös karácsony; Évaként óvó szere-
tettel szorította magához kicsinyeit, hogy Ma-
dách történelmi látomásából visszafelé lépked-
ve a Falanszterbõl a Londoni színbe térjen.
Tátongó mélység állott Szörényi Éva lábainál,
mert még nem látta a jövendõt; didergett, mert
már csak emlékében kondultak a karácsonyi
harangok a Bakáts téren vagy a Bazilikában.
Vacogott a lelke, mert a nemzetek nagy köz-
pontjának hivatalnokai olyanformán voltak si-
ketek Budapest szent napjairól, ahogyanMárai
Sándor is írta 1956 Karácsonyán: �És kérdik,
egyre többen kérdik,/Hebegve, mert végképp
nem értik -/Õk, akik örökségbe kapták-:/ Ilyen
nagy dolog a Szabadság?...�

Igen, mindent felülmúló hatalom az ember
s vele a nép szabadsága � vitte a hírt Szörényi
Éva, és tanúként beszélt az évtizedes szenve-
désrõl. Kérlelhetetlenül ellentmondott az in-
diai diplomatának: fokozatok nincsenek; kis és
nagyobb szabadság nem létezik: csak egyet is-
merünk: az igazit! A Budapest felett tizenkét
napig fénylett SZABADSÁG-csillagot. Amely-
nek színe nincs, csak ragyogása. Mert a vörös
a rabság jelvényét égette a szívünkbe.

Szörényi Éva széttekintett a bujdosásban,
s kereste hivatásának értelmét. Vagyis honát a
nagyvilágban. Felismerte: nyelvtudásával akár
sikeres amerikai szinésszé is emelkedhetne, de
benne Petõfi apostoli dala visszhangzott a szí-
nészetrõl. Szeretett, majd 1945-tõl megalázó
némaságba fojtott igazgatójának, Németh An-
talnak az igéje is vezette a színpad hivatásáról:
�emlékezés, lelkiismeret ébresztés, nem csak
irodalom-szolgálat, hanem a színházba törek-
võ ezer és ezer magyar lelkének önmagára esz-
méltetése, nemzeti önismeretünk fejlesztõje�.
De a szétszóratottságban elég-e hogy a külde-
téses ember színpadi szerepekkel szolgálja kö-
zönségét? Az anyanyelv éltetésében minden-

képpen. Szörényi Éva játszott a new-yorki Pe-
tõfi Színpadon, többször ünnepelte a toron-
tói és a kanadai magyarság. Ahogy Los Ange-
lesben is, ahol a barátok és honfitársak mellett
�áldott idegen�-ek is emberségének és mûvé-
szetének varázskörébe kerültek. De Szörényi
Éva felismerte: hivatása a színpadénál is ma-
gasabb szólítás; égi küldetés. Hogy szerepek-
nél, színpadi sikereknél, egyéni boldogulásá-
nál heroikusabb megbízatás beteljesítésére hi-
vatott, mert az Omlás démonával kell megküz-
denie. Márai Sándor már 1950-ben, mikesi
magányában halotti beszédet mondott a
szétszórodott magyarság fölött: �És elszárad-
nak idegeink, elapad, vérünk, agyunk, /Látjá-
tok feleim, szem�tekkel mik vagyunk? /Ime, por
és hamu vagyunk�. És Szörényi Éva a forrada-
lom jóhírjelentõ angyalaként ellent mondott
kedves író-barátja fátumos látomásának: Ber-
zsenyi Dániel, Petõfi Sándor, Arany János, Ady
Endre, Illyés Gyula és mások mûveivel, példá-
ul az emigráció lélek-tüzeit éltetõ Tollas Tibor
verseivel városokon, kontinenseken át járta a
magyar közösségeket, hogy az Anyanyelv és a
Szabadság igézetében megmaradás evangéliu-
mát hirdesse.

�Aki megért és megértet / Egy népet meg-
éltet� - írta Kányádi Sándor Játszva magyarul
címû versében. És Szörényi Éva évtizedeken
át hatalmas színháztermekben, vagy épp kis
klubokban értve és értetve mondta a megma-
radás igéit, lélektõl lélekig eljutva, rendület-
lenül teremtve azt a csodát, ami a számûzetés
annyi civódása, nemtelen acsarkodása köze-
pette mégis egybehívta és összehangolta a lel-
keket.
HONÁT, és vele Nemzetijét elhagyva meg-

tört volna mûvészi élete? Desdemona köntö-
sét, a tündérkirálynõ Titánia ezüst-palástját,
Melinda tépett pántlikáját elõtte és utána is
sokan felöltötték Thália magyar glóbuszán. De
a budapesti forradalom szárnyaló nemtõje csak
Õ lehetett: SZÖRÉNYI ÉVA, a bujdosóként
is szabad angyal. Vágyódó keserûségében a
Corcertó visszhangzott benne: �Szép vagy, gyö-
nyörû vagy, Magyarország�, s vele a nagybeteg
Bartók Béla konoksága: csak akkor tér haza,
ha a megszálló szovjet csapatok elhagyják az
országot! Mert Tünde egykori alakítójának új-
kori boldogságkeresésében a �magas tündér-
hazát� a Szabad Magyarország jelentette, s

ebben az égi hivatásban estjeivel, jelenlétével
maga köré telepítette a Márvány tenger part-
jára sodródott honfitársak ezreit.

Kedves ünneplõ gyülekezet, drága Éva!
II. Rákóczi Ferenc fejedelem voltának sor-

sos fejezete, hogy párizsi és rodostói bujdosá-
sában megírta emlékiratait, s megrendítõ Val-
lomásait. Vajon, Márai Sándor Posillipo-i vagy
amerikai magányában nem olyan mûveket al-
kotott, amelyek a magyar irodalom súlyos fe-
jezetévé emelkedtek, ám itthon aligha szület-
tek volna meg? A színpad mûvészének persze
ezerszer inkább meg kell küzdeni a hiábavaló-
ság és a múlékonyság démonával, hiszen esti
jelenésével alkotása ellobban, s emlékké pá-
rolódik a közönségben. Emberi, mûvészi
sorsok sokasága jelzi, hogy az emigrációban
több színházra való társulat roppant össze; vagy
feladta mesterségét, jobb esetben futamodott
vissza a hazába. Egyedüli kivétel: Szörényi Éva,
aki a szabad haza álmából annyit sem engedett,
hogy akár csak turistaként lássa a Gellért he-
gyet, vagy kamaraszínházával a Petõfi utcát.
Mert az öreg színházépületbe még nézõként
se léphetett volna, amelyet 1956 novemberé-
ben a szovjet tankok ugyan megsebesítettek,
de a Kádár-aczélgyörgyi vezetés felrobbantot-
ta 1965 márciusában. És nem a földalatti vasút
építkezésének kényszerében, hanem jelképisé-
ge folytán. Mert 1956 forradalmának lelki és
szellemi gyúanyagát, Bessenyei Ferenc,
Sinkovits Imre, Szörényi Éva Nemzetije is je-
lentette. Elég volt a fájdalom a távolból is, mert
kétszeresen is megélte drága társával, Örmé-
nyi Istvánnal. Aki a Nemzeti Színház fõmér-
nökeként igazán tudta, hogy pusztítás helyett
miként lehetett volna megtartani a szent he-
lyet. Ahol egy történelmi súlyú elõadásban,
1942 decemberébenMárai Sándor Kassai pol-
gárok címû darabjában Ágnes szerepében
mondta Szörényi Éva: �Az útról, melyen elin-
dulsz, nincs visszatérés�. A bujdosásban pedig
Berzsenyi Dániellel folytatta: �letörlöm
könnyeimet, s megyek/ rendeltetésem pályafu-
tásain,/ A jobb s nemesb lelkeknek útján�.

Szörényi Éva nem tért le az útról, megfé-
lemlítések közepette sem. Mert �hol zsarnok-
ság van, ott van / jelenvalóan / mindenekben�,
ahogyan Illyés Gyula halhatatlan versében írta,
és a zsarnokság sárkánya a nagyvilágban is fi-
gyelte, figyeltette, fenyegette a bujdosók leg-

jobbjait, így Szörényi Évát is. De Õ tántorítha-
tatlan bárdnak mutatkozott: nem kért a lako-
mából, s ötszázak, milliók nevében nagy köl-
tõinkkel, íróinkkal hirdette a soha fel nem ad-
ható álmot, a �világ csodát�, az 1956-os for-
radalom csillagát. Angyali útjának természe-
te, hogy a szeretet fényében vált áthatóvá. Szö-
rényi Éva ebben a világosságban szárnyalt, s
ilyenképpen volt természetes, hogy a világ
magyarságának képviseletében, a szabadság-
harcos szövetség kitüntetett személyeként 1988
júniusában ott állt Párizsban az emlékmûava-
táson és Faludy György versével Nagy Imre
sorsát idézte a Pére-Lachaise temetõben.
Ahonnan, angyali megbízatása beteljesedvén,
a szabadság útja tovább, már a szent Hazába
vezetett. 1991 szeptemberében aNemzeti Szín-
padán és millióknak a képernyõn estjével iga-
zolhatta: ahol õ járt és megszólalt a nagyvilág-
ban harmincöt éven át, ott az Anyanyelv és a
Lélek temploma épülvén, a nemzet szíve dob-
bant. De azt is hirdetve, és figyelmeztetve, hogy
a gyarmatosítókkal a zsarnokság nem távozik,
mert az idõsebb és fiatalabb helytartókkal a
Hazugság démona közöttünkmarad, és tovább
rágja, koszítja nemzeti voltunkat, új életre tá-
pászkodó életünket.

KIS NÉP nagy szolgálatosának ünnepén,
annyi megpróbáltatást legyõzve, egy boldog
élet fényességében tûnik fel elõttünk Szörényi
Éva. S már fölötte a hétköznapoknak; boldog-
sága szentágostoni, miszerint: �a boldog élet:
az igazságba vetett öröm. Mert belõled eredõ
öröm ez, aki az «igazság vagy«, Istenem, «vilá-
gosságom, arcom üdvössége, Istenem!« Ezt a
boldog életet akarja mindenki, - ezt az életet,
mely az egyedüli boldog élet, mindenki akarja,
az igazságba vetett örömet mindenki akarja.�

Kedves Éva!
Egykor Ady Endre magyar voltunk húsvét-

talan sorsát panaszolta. AMaga emberi és mû-
vészi életét a messzibõl is közeli szív-melegség-
ben együtt ünneplem családjával, barátaival,
híveivel, a Duna tévé sokmilliós közönségével.
A betlehemi csillag fénye alatt indult, s világo-
ló sorsa angyali harsonákkal hirdeti: Nagypén-
teket a húsvéti feltámadás követi! Isten áldá-
sát kérve további életére, nagy szeretettel kö-
szönti:

*) Felköszöntõ a mûvésznõ 90. születésnapjára Los
Angelesben 2008. április 20-án.

ABLONCZY LÁSZLÓ

BUDAPESTRÕL AZ ANGYAL
Szörényi Éva ünnepére*

Edvard Kocbek (1904-1981), a nagy szlo-
vén költõ, akinek 100. születésnapja alkalmá-
ból a Princeton University Press Nothing ist
lost (Semmi sem veszett el) címmel angolul
adta ki verseit, egyik a lipicai lovakról írt bal-
ladájában említi, hogy ezek a fürge szlovén
kitenyésztett állatokMátyás király idejéig ve-
zethetõk vissza. Ennekmegvilágítására ötso-
ros lábjegyzetben ez áll: I. Mátyás (1440-
1490) Magyarország, majd a legtöbb ország,
köztük Szlovénia királya is, melyek idõvel az
Osztrák-Magyar Monarhciát képezték, le-
gendás uralkodó volt, és halála után néphõs
lett. Az egyik idevágó legenda így kezdõdik:
��valójában nem halt meg õ, hanem csupán
alszik sírjában, és szép ifjúként fel fog támad-
ni, hogy felszabadítsa a nemzetet és enyhít-
sen a szegények szenvedésein.�
Hasonló iránybamutat számtalanmás szö-

veg a népdalkincsben. Ezekhez számítható
azon irodalmi példák áttekinthetetlen sora,
amik � ha csak mellékesen is � Mátyás király
alakjával foglalkoznak. Közülük valamennyi-
en a szlovén irodalom jeles képviselõi, mint
Ivan Cankar és Oton �upancic. A �Mátyás
király� motívum megtalálható a népmûvé-
szetben (pl. méhkasok homlokzati deszkáin)
és a képzõmûvészetben Maksim Gaspari,
Hinko Smrekar és France Kralj alkotásai-
ban.Még a zenében is fellelhetõMátyás alak-
ja: 1932-ben Matija Bravnicar zeneszerzõ
�Mátyás király� címet adta egyik szimfónikus
preludiumának.
Annak ellenére, hogy amonda gyökerei to-

vábbra sem deríthetõk ki, �Mátyás király�
más közép- és délkelet-európai népeknél is

kétségtelen a nemzeti és szociális eszmék
misztikus jelképe. A történelmi hátteretmin-
den bizonnyal Corvin Mátyás magyar király
szolgáltatja, ugyanis a történetek és dalok ke-
letkezési ideje a 16. század közepe, ami
idõbelileg nem esik távol Mátyás halálától.
A történeti Corvin csak névlegesen fordul elõ
az anyagban. A neki tulajdonított szinte ter-
mészetfeletti védõszerep �mint a jog és igaz-
ságosság õrizõje � minden bizonnyal a török
veszély sikeres elhárításával hozható össze-
függésbe. Ehhez már csak kis lépés hiányzik
a további idealizálásához: �mentõ a szükség-
ben�, egyfajta �világmegváltó�, aki egyszer
majd seregével felébred hegyi álmából
(Karintiában ez a Petzen/Peca hegy) és hely-
reállítja, visszahozza az aranykort. Mindez
nem csupán a kisemberek, munkások és pa-
rasztok vigaszt keltõ utópiája, hanem sokkal
mélyebben gyökerezõ mitológiai örökség.
JanKosaz1991-benmegjelentEnciklopedia

Slovenije, Szlovénia Enciklopédiájában rész-
letes tanulmányt írt errõl a kérdésrõl. A Má-
tyás-mondakeletkezésénekmódozataival kap-
csolatosan helyesen utal arra, hogy nevével és
emlékezetével régi mítoszokból, mondákból
és mesékbõl új egységes egész keletkezett:
�Mátyás király történeti alakja talán a Nap is-
tennek kereszténység elõtti mitikus elképze-
lésével ötvözõdik, de ez vitatott. Sok indíté-
kot és idealisztikus vonást azókori keleti, indó-
európai és európai hagyományokból ruháztak
rá, pl. Artúr király, Nagy Károly, Barbarossza
Frigyes és II. Frigyesmondája, jelesen pedig a
Krisztussal vagy az Antikrisztussal folytatott
harcmotívuma, de ugyanúgy a hõs eltûntének

motívuma seregével a hegybe, (seregével
együtt a hegy rejti) a hegyben való alvásnak
vagy a visszatérésnek motívuma (a hegy bel-
sejébõl jön majd és megváltja a népet vagy az
egész emberiséget).�
A pozitív tartalmak mellett persze vannak

negatív változatok is, mint az isten elleni tu-
sakodás, az istennekMátyás király általi meg-
bántása stb. A kortárs irodalomban egészen
különbözõ ábrázolások találhatók nagyon ko-
moly látásmóddal, és ez a szocialista realiz-
musra is vonatkozik (l. Ferdo Kozak idevágó
munkáját 1938-ból).
Anton Ocvirk irodalomtörténész Szlovén

kulturális kérdések c. esszéjében (Ljubljanski
Zvon, 1931) foglalkozik ezzel a tárggyal, és
�Mátyás királyt� a szlovén kultúra mitikus

jelképévé avatta. Kos szerint õ ezt a meg-
váltás témára alapozta, amely egyedül talált
megfelelõ visszhangra a szlovén mûvészet-
ben. Az elnyomott parasztság utópiájából a
nemzeti és társadalmi felszabadulás jelké-
pévé vált.
Hunyadi-Corvin Mátyás király biztosan

foglalkoztatja a jövõben is a szlovén irodal-
márokat és mûvészeket, de nem csupán
õket. Az idei, uralkodása kezdetének 550.
évfordulója alkalmából tudósok is kaphat-
nak ösztönzést arra vonatkozóan,, hogy
ennek a kiváló uralkodó alakjának és le-
gendás utóéletének szenteljenek nemzetkö-
zi, több tudományágat összefogó nemzet-
közi szimpóziumot.

FELIKS J. BISTER (Bécs)

�Kralj Matjaz� a szlovének legendás királya
Corvin Mátyás királlyá választásának 550. évfordulója alkalmából lapunk több számában foglalkozunk a
nem csupán magyar szempontból jelentõs uralkodó alakjával. Elõzõ számunkban Margarete Wagner
osztrák irodalomtörténész tanulmányát közöltük Mátyás szerepérõl az �osztrák� irodalomban. Sokak-
nak talán kevésbé ismert Mátyás király népszerûsége a szlovéneknél. Feliks J. Bister egyetemi tanár
személyében szakember ismerteti a Mátyás legendát déli szomszédunknál.
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MI - HOL - MIKOR?
Kulturális kaleidoszkóp

Alsó-Ausztria
G. Verdi, Aida, opera � Gars, Burgruine; júl. 18 � aug. 10.
L. van Beethoven, Fidelio, opera � Reinsberg,
Burgarena; júl. 31. � aug.16.
W. A. Mozart, Don Giovanni, opera � Klosterneuburg,
Stift; júl. 6 � aug. 2.
G. Gratzer, Tutanchamun, musical � Gutenstein,
Theaterzelt; júl. 3 � aug. 10.
A. L. Webber, T. Rice, Joseph, musical � Staatz,
Felsenbühne; júl.18. � aug. 9.
E. John, T. Rice, Aida, musical � Amstetten, Johann
Pölz Halle; júl. 23. � aug. 16.
E. Kálmán, Csárdáskirálynõ, operett � Langenlois,
Schloss Haindorf; júl.24. � aug.15.
J. Myslivecek, Der Menschensohn, oratórium � Retz,
Dominikanerkloster; júl.3�13.
A. P. Tschehov, Die Möwe, próza � Reichenau,
Südbahnhotel Semmering; júl.4 � aug.3.
S. Zweig, 24 Stunden aus dem Leben einer Frau,
próza - Reichenau, Theater; júl.7 � aug. 3.
W. Shakespeare, Der Kaufmann von Venedig, próza
� Rosenburg, Schloss; júl.4 � aug.10.
E. Kishon, Es war die Lerche, próza � Altenburg,
Stiftsbibliothek; júl. 12�27.
P. Hochgatterer, Casanova, próza �Melk, Donauarena;
júl. 15 � aug.16.
P. Limburg, Piranhas imWasserbett, próza �Mödling,
Stadttheater; júl. 24 � aug.16.
O. Wilde, S.F.Wolf, Das Gespenst von Canterville,
próza - Haag; júl. 9 � aug. 23.
J. N. Nestroy, Der Talisman, próza �Maria Enzersdorf,
Burg; júl.17 � aug.17.
J. N. Nestroy, Umsonst, próza � Schwechat, Schloss-
hof Rothmühle; jún.28 � aug.2.
J. Herman, H. Fierstein, La Cage aux Folles, próza �
Stockerau; júl.8 � aug.16.
R. Mohor, M.Strahl, Hallo Dienstmann, próza �
Weißenkirchen, Teisenhoferhof; júl.22 � aug.24.
Barokk koncert, orgona � Zwettl, Stiftskirche; júl.5.
�SturmundDrang�, koncert � Grafenegg,Wolkenturm;
júl.26.
Szerelmi tûz, koncert � Grafenegg,Auditorium; aug.16.
�Ámor szárnyaira� szerelem a festészetben és a képzõ-
mûvészetben, kiállítás � Schloss Riegersburg; nov.5-ig
Der Ball 08, minden a foci körül, kiállítás � Krems,
Karikaturmuseum; jún. 29-ig
Nyílt Nap Grafenegg � Grafenegg, Schloss, Park;
jún.22.

Bécs
Dzsessz Fesztivál Bécs � Staatsoper, Rathaus, ...;
jún.27 � júl.13.
D. Foley, Deadly Murder, próza angol nyelven �
Vienna´s English Theatre; jún. 28-ig
Diletto Spirituale, csembaló koncert � Michaelerkirche,
Sommerrefektorium; júl. 24.
Filmzene fesztivál - Rathausplatz; júl.12 � aug. 31.,
sötétedéskor
Fairplay, kiállítás � Museum auf Abruf, Felderstraße 6-
8; jún.12�19.
A Futball, kiállítás � Künstlerhaus; júl. 6-ig
Krawutzi Kaputzi, Strengstes Jugendverbot!, kabare �
Simpl; jún. 30 � szept.27.
A �Der Dritte Mann� e film nyomaiban, vezetés Bécs
csatornahálózatában � Karlsplatz / Esperantopark; Cs.-
V.10�21 óráig minden teljes órában, okt-ig,

Burgenland
G. Verdi, La Traviata, opera � St. Margarethen,
Römersteinbruch; júl.9 � aug.24.
R. Benatzky, Im weißen Rößl, operett � Mörbisch,
Seebühne; júl.10 � aug.24.
J. N. Nestroy, Zu ebener Erde & im ersten Stock,
próza � Kobersdorf,Schloss;júl.1�27.
J. N. Nestroy, Lumpacivagabundus, próza � Güssing,
Burg; júl.31 � aug.23.
On dangerous ground, koncert � Güssing, Kultur-
zentrum; aug. 9.
Ulrike Truger:�Szobrok�, kiállítás � Raiding, Franz
Liszt-Zentrum; aug. 17-ig
Nemes vadászat, kiállítás � Forchtenstein, Burg; okt.
31-ig
A foci, király, Sunny Bunny gyermekfesztivál �
Lutzmannsburg, Zirkuszelt; jún. 7 � júl. 6.

Felsõ-Ausztria
Barokk fesztivál, A.Vivaldi, L´Olimpiade,opera és más
barokk szerzõk mûveibõl koncertek � Grein és környé-
ke; júl. 25 � aug. 17.
Ünnepi hetek,W.A. Mozart, Die Zauberflöte, opera va-
lamint vegyes koncertprogrammok � Aspach; júl. 25 �
aug. 2.
Lehár fesztivál � Bad Ischl, Kongress- und Theater-
haus; júl.12 � aug.31.
W. Shakespeare, Hamlet, próza � Enns, Reithalle;
júl.2�20.
W. S. Maugham, Victoria, farce � Grein, Stadttheater;
júl.5 � aug.31.

Attersee koncertek, klasszikus zene �Attersee, Kirche,
Kulturzentrum; júl.26 � aug.31.
A régió története és jelenkora, tartományi kiállítás �
13 kiállítási hely; nov. 2-ig
Arthur Schnitzler, Afférok & szenvedélyek, kiállítás
� Linz, Stifterhaus; jún.19 � aug. 28.
Foci kultúra, kiállítás � Linz, Schlossmuseum; ápr. 30 �
júl. 20.

Karintia
TRIGONALE klasszikus zenefesztivál � St.Veit/
Glan,St.Georgen/Längsee; jún. 20�28.
Ünnepi játékok Porcia, C. Goldoni, H.v.Hofmannsthal,
A.R.Gurney, R.Freund, M.Tavakoli és A. Ladurner mû-
veibõl � Spittal/Drau, Schloss Porcia; júl.10 � aug.31.
Ünnepi játékok Wörthersee, vegyes programm � Kla-
genfurt, Seebühne; júl.3 � aug.10.
Nemzetközi Lovagi Játekok � Seeboden/Millstätter-
see, Burg Sommeregg; aug.1�24.
Emancipáció és konfrontáció, kiállítás � Klagenfurt,
Bleiburg; jún. 29 � okt. 26.
�Színjátékok � zászlók és szurkolók�, futball kiállítás
� Klagenfurt, Landesmuseum; szept.14-ig

Salzburg
Salzburgi Ünnepi Játékok � Salzburg, Festspielhaus,
Domplatz, ...; júl.26 � aug. 31.
Dzsesszfesztivál � Saalfelden; aug. 21�24.
Les Grands Spectacles III, mûvészet és zene, kiállí-
tás � Salzburg, Museum d. ModerneMönchsberg; júl.19
� okt.12.
ROT RED ROUGE, kiállítás � Salzburg, Residenz-
galerie; jún. 22-ig
Terülj asztalkám, barokk szalvétamûvészet, kiállítás
� Salzburg, Barockmuseum; júl. 2 � okt.26.
Dressz, futballkiállítás � Salzburg, Europapark;
jún.28.-ig

Stájerország
Styriarte, stájer ünnepi játékok, opera, koncert, dal-
est, performance, megzenésitett mese (gyermek-
program) � Graz, Helmut-List-Halle, Stefaniensaal,
Schlossbergbühne, Schloss Eggenberg, ...; jún.27.-
júl. 27.
Kamara zene fesztivál �Admont, Rein, júl.19.-szept.7.
Diwan, határok és kongruenciák, fesztivál � Feldbach
és környéke; júl.4 � szept.13.
Liquid Music, média mûvészet, fesztivál � Judenburg;
júl. 3�5.
Gianni Colombo, Ambienti, kiállítás � Graz, Neue
Galerie; jún.14 � aug.31.
Kultúra : Futball = 0:3, K. Dobida, H. Pechmann
és G. Renner, kiállítás � Graz, Funkhaus-Galerie;
jún.1�28.

Tirol
Táncnyár Innsbruck � Innsbruck, Congress; jún. 15 �
júl. 17.
Ünnepi Játékok Tirol, opera, koncert, dalest � Inns-
bruck, Congress; júl. 3�13.
E. Kálmán, Csárdáskirálynõ, operett � Kufstein,
Festung; aug. 1�16.
Népi Ünnepi Játékok Telfs, próza, koncert, kabaré �
Telfs; júl. 24 � aug. 30.
Outreach Fesztivál, modern zene fesztivál � Schwaz;
júl.25 � aug. 10.
Ünnepi Hetek Innsbruck, renaissance és barokk zene,
koncert � júl. 8 � aug. 24.
Aristophanes, Lysistrata oder Der Liebeskrieg, pró-
za � Rattenberg, Schloss; jún. 27 � aug. 8.
Vlad Tepes: Herceg és vámpír, kiállítás � Schloss
Ambras; jún. 18 � okt. 31.
Európai Fórum, motto: �Wahrnehmung und
Entscheidung� � Alpbach; aug.14�30.
Filmfesztivál � St.Anton/Arlberg; aug.28 � szept.1.
Napforduló, tûz a hegycsúcsokon � St. Johann;
jún. 20.
Sasút, kiránduló út, csúcspontok: 7. szakasz: sasfé-
szek kilátóhely, sárkányrepülés, 12. szakasz: Alpesi Ál-
latpark, 92. szakasz: sajtkészítés egy alpesi legelõn
(Burgeralm) � Inntal; idõjárástól függõen õszig
�La Ola08�, futball ünnepség, vegyes programm �Ötz;
jún. 7�29.

Vorarlberg
Schubertiade, W. A. Mozart és F. Schubert mûveibõl �
Schwarzenberg, Angelika Kauffmann-Saal; jún. 13�22.
Arany és ezüst. Mítosz középkor, kiállítás � Bregenz,
Landesmuseum; jún. 21 � okt. 5.
Futball-Event, hires osztrák focisok csapata a Svájc
ellen � Altach; jún. 5.

Európa ajánlat
The Renaissance Portrait, fromPisanello to Rubens,
kiállítás �Museo Nacional del Prado, Madrid, Calle Ruiz
de Alarcón 23, Spanyolország; jún. 3 � szept. 7.

Válogatta HOMONNAY LEA

2008. március 8-án a Magyar Köztársaság
Stuttgarti Kulturális Intézete a Németorszá-
gi Magyar Szervezetek Szövetségének
(BUOD) oktatási elõadójával együttmûköd-
ve - elsõ ízben hirdetett szakmai találkozót a
Németországban mûködõ magyar gyermek-
csoportokban és iskolákban oktatók és tevé-
kenyen közremûködõk számára. A találko-
zón 9 városból (Augsburg, Darmstadt,
Erding, Frankfurt, Hannover, Ingolstadt,
Karlsruhe, Stuttgart, Ulm) 11 oktatási cso-
port képviseltette magát, az érdeklõdõkkel
együtt összesen 38 személy vett részt.
A találkozót Keresztury Tibor, a Stuttgarti

Kulturális Intézet igazgatója nyitotta meg.
Keresztury beszédében elmondta, hogy az
eseményt kétéves elõkészítési munka elõzte
meg, s örömét fejezte ki a jelenlévõk nagy
száma láttán.
Németországban a �származási nyelv� ter-

minus technikus, ismert és elismert fogalom.
A származási nyelv oktatásának támogatását
uniós rendelet is szabályozza.Anémetországi
Kultuszminiszter-konferencia egyik határo-
zata alapján az alsóbb iskolákban származási
nyelvbõl vizsgázhatnak a tanulók, amit az
adott tartomány oktatásügyi minisztériuma
szabályoz. Németországban létezik még az
ún. konzulátusi modell. A modell azt jelenti,
hogy az adott ország konzulátusa anyanyel-
vi tanárokat küld Németországba (avagy el-
ismeri a már ott élõ tanárok munkáját).
Származási nyelven � a mi esetünkben �

azt értjük, hogy a gyermek egyik vagy mind-
két szülõje magyar származású. Mivel a ta-
nulók oktatási nyelve a német, nem beszél-
hetünk a német oktatási rendszer viszonyla-
tábanmagyar anyanyelrõl. Az oktatás nyelve
a német, tehát a magyar ebben az összefüg-
gésben a második nyelv.
2008. március 8-ánmegszületett az elhatá-

rozás: a magyar iskolákban folyó munkát el
kell ismertetni a német oktatásügyben. Eh-
hez mindenekelõtt a németországi magyar
oktatásügy szervezett felépítésére, hálózatá-
ra van szükség. Megalakult a Magyar Okta-
tási Munkacsoport, amely a Németországi
Magyar Egyesületek Szövetségének a tag-

szervezeteként mûködik. A kiépült oktatási
hálózatot két támpontos összefogás segíti: a
munkacsoportot, vagyis a németországi ma-
gyar oktatás rendszerét a stuttgarti Intézet
Magyarországon, míg a Szövetség a német
kultúrpolitikában, oktatásügyben képviseli.
Ahhoz, hogy a gyermekek valódi �kétnyel-

vûként� nõhessenek fel a német nyelvi kör-
nyezetben, - oktatási rendszerben, s amagyar
nyelvet mint második nyelvet használhassák,
tudatosan oda kell figyelni az iskoláskor elõtti
fejlesztésre is. Erre alakultak a különbözõ
bölcsõdei, óvodai csoportok.Mivel a �magyar
iskola� ezekre a csoportokra, az itt folyómun-
kára épít, mely során a gyermekek nyelvi
készsége megközelítõleg azonossá válhat az
iskolakezdésre, az Oktatási Munkacsoport
egyik feladatát képezi a bölcsõdei, óvodai
koncepció kialakítása is.
A találkozó egyik meghívott magyarorszá-

gi vendége, Gállné Gróh Ilona zenepedagó-
gus volt, a �Ringató foglalkozások� alkotója.
ARingató foglalkozások célja, hogy a kisma-
mákmegtanuljanak könnyen énekelhetõ, de
a kodályi elvekhez hû, zeneileg értékes dal-
anyagot. Ismerkedjenekmegmagyarmondó-
kákkal, mozgásos, ölbeli játékokkal. A taní-
tás nem a kicsinyeknek szól, hanem a felnõt-
teknek. A gyerekek tehát semmiféle felada-
tot nem kapnak a foglalkozásokon. �A gyer-
meket akkor tudjuk fejleszteni, ha mi is fejlõ-
dünk. Amilyen gyermeket nevelünk mi, olyan
felnõtt lesz. Ha gyermekként a magyar nyelvet
megtanulja, õ is meg fogja tanítani a gyerekei-
vel� � tette hozzá Száva Ilona, a magyaror-
szági �Fordulópont� címû folyóirat fõszer-
kesztõje.
A találkozó végéhez közeledve a Német-

országi Szervezetek Szövetsége felkérte Rab
Irént, a göttingeni Georg August Egyetem
magyar nyelvi lektorát az Oktatási Munka-
csoport szakmai vezetõjének.
Németországban tehát elkezdõdött a nagy

munka. Szépmagyar nyelvünkért harcolunk,
mely már az Európai Unió hivatalos nyelve,
s mely �különleges nyelvet� még értékeseb-
bé kívánunk tenni a kultúrák forgatagában.

ILLÉS-MOLNÁR MÁRTA

Április 12-én a kétszemélyes budapesti hét-
végi wellness utazásra szóló jegy kisorsolá-
sával véget ért a negyedik göteborgi Magyar
Hét.
A rendezvény elsõdleges s már a kezdés-

kor megfogalmazott célja, hogy egy össz-
mûvészeti fesztivál keretein belül bemutassa
és támogassa a svédországi magyar kultúrát:
film, színház, zene, irodalom, képzõmûvészet
és nem utolsó sorban a tudomány területeit
érintve.
Svédországban, a becslések szerint kb. 30.

000 magyar él, s ebbõl 4. 000 Göteborgban és
környékén.
A sorozat 2005-ben kezdõdött, akkor Jó-

zsef Attila megünneplésével és emlékének
adózva.
A második évben is egynapos rendezvény

azonban tavaly egyhetesre nõtte ki magát s
akkor már célkitûzéseink közül a legtöbb
megvalósult.
A magyar hét ötlete és igénye egy korábbi

vállalkozásomból született. Öt év alatt min-
den tavasszal és õsszel megjelentettem cd-n
egy kiadványt, a Két évszak-ot. A mûvészeti
kiadvány,melynek célja az volt, hogy teret biz-
tosítson a Svédországban élõ magyar alkotó-
és elõadómûvészeknek közös megjelenésre,
a sokszínûség felmutatására, hogy erõsítse a
svédországi magyarság azonosságtudatát, és
nem utolsósorban, hogy segélyek szervezésé-
vel erõsítse a svédországi magyarság és a ma-
gyarországi, illetveKárpát-medenceimagyar-
ság közötti kapcsolatokat.
A hetet Fülöp Géza, a SMOSZ vezetõségi

tagja nyitottameg.Magyarszág nevében Tóth
Krisztián kulturális tanácsos köszöntötte a
rendezvényt és a megjelenteket. Svédül pe-
dig Bengt Halse, Magyarország tiszteletbeli
konzulja méltatta a göteborgi Kõrösi Csoma
Sándor Mûvelõdési Kör vállalkozását.
A hét alatt 15 svédországi magyar képzõ-

mûvész alkotása voltmegtekinthetõ. Fellépett
a békéscsabai The Moon ant the night Spirit
nevû együttes; a komolyzenei koncerteken
svédországi magyar zenészek öt svédországi
magyar zeneszerzõmûveit adták elõ; egy sze-

hu.se.t-ben él a göteborgi magyar
mináriumon amunkaerõ-bevándorlásról volt
szó; részt lehetett venni a szlovákiai Ölveczky
Árpád és KalmárMónika alkotta páros tánc-
házában; levetítettük Az élet vendége címû
Kõrösi Csoma Sándorról szóló filmet, s ezt
követõen az alkotóval, Szemzõ Tiborral lehe-
tett beszélgetni, valamint vendégül láttuk
Vámos Miklós írót.
Hagyományosan az idén is bemutatkozott

mûsorával aTavaszi szél nevû gyermekcsoport.
Az idénmeghívtuk aNyeomszsz kulturális fe-
lelõseit, gondolkodjunk együtt közös jövõnk-
rõl, arról, mit tehet a kultúra magyarságunk
megõrzése érdekében. Reményeink szerint,
ezen a takálkozón megtettük az elsõ lépése-
ket is egy, a nyugat-európai magyar értéke-
ket képviselõ magyarországi közös kulturális
bemutatkozásra.
Magyarországról hét míg Szlovákiából két

vendégünk érkezett. Két svéd professzor adott
elõ a 2004-es EU-s bõvítés utáni munkaerõ-
bevándorlásról. A többiek Svédországban élõ
és alkotó magyar mûvészek.
Rendezvényünkön 60 meghívott elõadó lé-

pett fel, ebbõl 24 göteborgi gyerek. Elõadá-
sainkat valamivel több mint 700-an látogat-
ták.
A helyi logisztikai hátteret és ezzel a 4.Ma-

gyarHét zökkenõmentes lebonyolítását (szer-
vezés, rendezés, szállások és szállítások) egy
18 fõs göteborgi csapat biztosította. Összefo-
gásuk és áldozatos munkájuk nélkül nem jö-
hetett volan létre ez a program. Mindannyi-
uknak köszönet érte!
Terveink közt szerepel, hogy már jövõre

Magyar Áruházi Héttel bõvítsük rendezvé-
nyünket és reméljük, hogy erre a hétre egy
színházi elõadás is megvalósulhat.
Asorsajándéka,hogyazutazástegy svédhon-

fitársunk nyertemeg. Ezzel is elértük célunkat,
két svéd ismerkedhetmegamagyar vendégsze-
retettel s lesz, reményeink szerint örökre ama-
gyar kultúra ismerõjévé, barátjává.
Sikerül-e jövõre is megszerveznünk az 5.

Magyar Hetet s vajon ki nyeri majd akkor a
magyarországi utazást?

SALL LÁSZLÓ

MAGYAR OKTATÁS NÉMETORSZÁGBAN
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JELEN SZÁMUNK KÉPEI

SZENTE IMRE

Néhány fogas kérdés
a magyar nyelvben

Folytatás az elõzõ számunkból

A 140 éve alapított - de mûködésében többször is
megszakított - Kecskeméti Lapok Kiadó 2008 márciu-
sában Magyar Múzsa címmel indított új kulturális fo-
lyóiratot, amely kecskeméti központú szellemi mûhe-
lyébõl az egész világmagyar olvasóit megszólítja.
A jövõbennegyedévenkéntmegjelenõfolyóiratmél-

tó kíván lenni a magyar irodalom történetében több-
ször felbukkant választott nevéhez: indításával �erõs
magyarságtudat, nyitott szellemiség, a szûkebb és tá-
gabbközösség�városunkés anemzet�alapvetõérté-
keinekóvása�azalapító,MészárosLászló,aKecskeméti
Lapok ügyvezetõ igazgatójának célja.
JókaiAnna írónõköszöntõjében így fogalmazzameg

a kecskeméti Magyar Múzsa iránt támasztott követel-
ményeket: �Semmi sem aktuálisabb, mint magas esz-
tétikai színvonalon fejezni ki örök igazságokat�.
�Szeretnénk, ha folyóiratunk olyan lenne,mint egy

magasra nõtt fa, amely kecskeméti földben gyökere-
zik, lombjai azonbanmessze ellátszanak�� írja elõsza-
vában Lovas Dániel fõszerkesztõ.
A kecskeméti Magyar Múzsamegjelenését elõkészí-

tetteaKecskeméti Lapokhetilap2007. szeptemberele-
jétõl minden hó 4. hetébenmegjelent 8 oldalas kultu-
rális melléklete. Ezekben lapozgatva � www.kecske-
metilapok.hu;www.magyarmuzsa.hu� jelentõs tanul-
mányokat, elemzéseket, esszéket találunk. Fontos he-
lyet foglalnak el a Kecskemét város történetét, Kecs-
keméten született meghatározó személyiségek életét
bemutató, levéltári kutatásokra épülõ tanulmányok,
mintpl. IttzésMihálykecskeméti zenetörténészKodály
Zoltánról szóló munkái. Az 1956-os forradalom kecs-
keméti eseményeit a 2007. októberi szám idézi fel, de
megtalálhatjuk emellett Marosvásárhely 1956-os tör-
ténetének leírását is. Ugyancsak a történelmi emléke-
zéshez járul hozzá az 1943-as doni csatára emlékezõ,
levéltári kutatások eredményeire épülõ tanulmányá-
val Szakály Sándor hadtörténész, aki írásában kecske-
méti adatokra is kitér. Kósa Csaba és Szõcs Géza nem
csak szerkesztõi, hanem Nagy Miklós Kunddal együtt
� a határon túli magyar irodalom más neves alakjai
mellett � állandó szerzõi a Magyar Múzsának, amely-
nek �Marosvásárhelyi levelek� c. rovata az erdélyi
magyar irodalmi ésmûvészeti életrõl tudósít.
A témák és a szerzõk nevének ismeretében megál-

lapítható, hogyaMagyarMúzsa,mint szellemimûhely
térben és idõben nyitott, a benne megjelenõ mûvek
alkotóinak írástudói ésmûvészi felelõsségeés igényes-
sége adja kohéziós erejét. A folyóirat jellegének meg-
határozására használt �kulturális� jelzõ tág fogalom-
ként értelmezendõ. Mint ahogyan a határon túli ma-
gyar irodalomban, itt is nagy teret kapnaka társadalo-
mért felelõsséget érzõ írások.
A 2008. márciusában megjelent I. évf. 1. sz. egyik

�hívószava� a �szabadság� szó, mintegy elõkészíti a
Kecskeméti Lapok kiadásában2008. áprilisábanmeg-
jelent �Elárvult szabadság� (Szerk.: Szõcs Géza és Mé-
száros László) c. esszégyûjtemény tematikáját. A sza-
badság tematika nagyhatású írásokban jelenik meg a
Magyar Múzsában. Ezek közül való Orosz István kecs-
keméti születésû grafikus: Megpróbálomelképzelni �
c. esszéje. Orosz István -többek között - a �Tovarisi
konyec� (1989) c. plakát alkotója és Nagy Gáspár: Ki-
biztosított beszéd c. verskötetének illusztrátora.Mind-
két grafikája egyszerre kapcsolódik írásához is. Szõcs
Géza író �A nyelv, mint szabadság� c. önéletrajzi ihle-
tésû prózai mûvében a nyelvi alapon történõ diszkri-
mináció ellen emeli fel szavát. Turai Kamil: Szabadsá-
got a sajtónak (is)! valamint Molnár Miklós: A globális
kamu kora c. írásánakmár címe is sokat elárul az írá-
sok gondolati anyagáról.
A képzõmûvészet többféleképpen is jelen van a kö-

tetben.KozmaHubaPáll Lajoskorondi festõmûvésszel
és költõvel készített interjújában az olvasó nehézsor-
súerdélyimûvészt ismerhetmeg, akibenabörtönévek
ellenére sem �apadt el az a kicsi csermely�, a vers és
akinek festészete �tartotta el� költészetét. Az interjú a
kötet bemutatóján élõben is elhangzott a kecskeméti
Katona József Könyvtárban.
A 2008 tavaszánKecskeméten rendezettMunkácsy

kiállításon visz rendhagyó tárlatvezetésre ifj. Gyer-
gyádesz László kecskemétimûvészettörténész. Ennek
apropójából átfogó elemzést ad Munkácsy festészeté-
rõl sokat idézve a kortárs kritikákból. Szakolczay La-
jos irodalomtörténész két kiállításra hívja meg az ol-
vasót: Deim Pál szobrászmûvész gyõri tárlatára és a
kecskeméti mûvésztanárok Kecskeméten megrende-
zett �A Bárka� c. gazdag anyagot � köztük pl. Zelenák
Katalinnak, az itáliai reneszánszhoz való vonzódását

mutató textíliáit vagy Damó István drámai grafikáit �
bemutatókiállítására.
A 104oldalas kötet irodalomtörténeti tanulmányai

közül Pomogáts Béla Reményik Sándor költészetérõl
írt munkáját emeljük ki, amelyben a szerzõ, a �Temp-
lom és iskola� (1925) c. vers költõje költészetének sa-
játosságait rajzoljamegátfogóan,bemutatvahelyét �az
erdélyimagyarság elevenhagyományai között�. Bella
István költõ emlékének szánja írását Szigeti Lajos iro-
dalomtörténész �A szülõföld szerelme� címmel.
Író, költõ és képzõmûvész tehetségek alkotásainak

bemutatása is fontosküldetéseegykulturális folyóirat-
nak. Akötet szerkesztõjeTakátsGyula, RhédeyGábor,
Bognár Péter, Ács Jenõ és Turai Laura versei közül, va-
lamint Kósa Csaba, Sneé Péter és Magyary Ágnes pró-
zájából válogat.
Kádasi Laurakecskeméti grafikus ésmûvészetpeda-

gógus drámai erejû grafikái az �Elárvult szabadság� c.
kötet világához illeszkednek s így egy összetartozó so-
rozatdarabjaiként iskezelhetõk.Szívesentalálkoznánk
velük kiállításokon is. Bahget Iskander: Maszk c. fotó-
ja érdemessé teszi alkotóját arra, hogy aKecskeméten
élõ szíriai fotómûvész nevét � akár egyetlen, a kötet-
benmegjelent alkotása alapján is - megismerjük.
Akötet egyik záró írását IttzésMihály tollából olvas-

hatjuk; a Kodály-szakirodalom új alapmûvének, a
2007-benmegjelent �Kodály Zoltán és tanítványai� c.
kötet recenzióját. Ésnemmaradhatott ki aKodály szü-
letésének125. évfordulójánKecskeméten felállított új
Kodály-emlékmû, a Psalmus Hungaricus szobor,
Szemeök Zsuzsanna alkotásának fotója sem.
A kecskeméti székhelyû Magyar Múzsa alkotómû-

helybe történõ betekintésünk befejezéseként újból a
szerkesztõségi elõszóban megfogalmazott célkitûzé-
sekbõl idézünk: �Erre a gazdag hagyományra és amai
alkotómûhelyekre alapozva szeretne aMagyar Múzsa
olyan tartalmat kínálni olvasóinak, amely õrzi és fel-
mutatja az eredeti magyar kulturális hagyományt, de
érzékenyen figyel a 21. század szellemi kihívásaira.� A
bemutatott példák igazolják, hogy a folyóirat, a Jókai
Annaáltalmegfogalmazott követelményeknek ismeg-
felelve,magasesztétikai színvonalon fejezkiörök igaz-
ságokat.

LIPÓCZI SAROLTA (Kecskemét)

KECSKEMÉTI MAGYAR MÚZSA

Némëlykor igazán mëglepõ ötletëkkel hozakodik
elõ a nyelvi fundamëntalizmus. Jellemzõje amagabiz-
tosság s a támadó szellem. A hatvanas évek második
felében ütött rajtam teljes fegyverzetben az Új Látó-
határ ëgy olvasója. Levelét nëm tëttem ugyan az ab-
lakba,deëgyNyelvõr-cikkëcskébenválaszoltamrá. (Az
igazat mëgvallva örömmel, hisz � mint föntebb
említëttem � ritkán kaptam olvasó-levelet, s ezúttal
nëm këllëtt töprengenëm, mirõl írjak.) Tudvalévõ,
hogynyelvünkbennincs gënitivus,mint pl. a svédben:
faderns hus. Persze a birtokviszonyt mi is ki tudjuk
fejezni, méghozzá kétféleképpen is: az apa háza; az
apának aháza.Mérges olvasómnak�ki tudja, honnan
� az az ötlete támadt, hogy az utóbbi mëgoldás
�gërmanizmus�, tëhát üldözendõ. Tanulmányomból,
melyben az akkoriban mëgjelënt Értelmezõ Nagyszó-
tár nyelvhelyësségi törekvéseirõl értekëztem, ilyen
mondatokat pécézëtt ki: �Nëm befejezzük, csak abba-
hagyjuk az ÉrtSz nyelvhelyësségi törekvéseinek vizs-
gálatát.� Mit keres itt a -nek rag? � kérdëzte. Vagy eb-
ben amondatban: �Mëgismerhetjük ezëknek az elvek-
nek gyakorlati alkalmazását�. Legborzalmasabbnak a
követkëzõmondatomat érëzte: �Természetësen tuda-
tában vagyunk annak, hogy ez a munkánk csupán
visszája, kinyomozása a szótárszërkesztõk munkájá-
nak�; továbbá ezt a részletët: �... lélëkben való átélé-
sét annak a sok gondnak,mérlegëlésnek, vívódásnak,
kényszërû mëgalkuvásnak�. (Hát Istenëm! � kiáltott
fël � mintha szószërint volna némëtbõl fordítva!) A
számos -nak/-nek ragon kívül itt nyilván az nëm
tetszëtt neki, azt vélte némëtësnek, hogy a birtokos-
jelzõk a birtok után kerültek, mintha így írtam volna:
aházaazapának. Pedighát ezt is szabadazengedékëny
magyar nyelvben. Szokásom szërint Arany Jánost, a
Toldit idéztem: �Fölkereste fészkit a réti madárnak, /
szárcsa-, vadrucának, bíbicnek, sirálynak� � lám,
mennyi -nak/-nek rag, ráadásul a birtok után vetve!
Persze jó a birtokviszony kifejezése ragtalanul is. De �
fûztem hozzá intelmül � bele këll nyugodnunk, hogy
nëmcsakëgyféleképpen jó, hála Istennek.Anyelvnëm
kényszërzubbony, hanëm kényelmes házikabát, mely
hosszú évek során hozzáidomul viselõjének
(csakazértis -nek raggal!) testéhëz, fõleg ha mëg-
bëcsüli, nëm tépi-cibálja, nëm fészkelõdik benne örö-
kösen ëlégëdetlenül. �Ejnye bolond! Értsd mëg vele-

jét a szónak!� � fejeztem be válaszomat ugyancsak
Arany-idézettel (nëmmindën célzás nélkül).
Ëgy �hazai földben� termëtt nyelvi babonával foly-

tatom. Annak minõsíti Bencédy József az Édës anya-
nyelvünk 1996. októberi számában azt a véleményt,
hogy � a való használata a jelzõ-funkciójú határozós
szërkezetëkben idegën�.Kár,hogya jelësnyelvész csak
mellékësenemlíti ezt a téveszmét, denëm igazítjahely-
re. (Talánmert a �hamis tételëknek� is kijár mamár a
kíméletës agyonhallgatás a �türelëm� nevében?)
Ezën az �idegënnek� bélyëgzésën õszintén mëgle-

põdtem: hogy juthat ëgyáltalán ilyesmi valakinek az
eszébe?. Magam sëm tartom szépnek a �valós� szërke-
zetëk gyakori használatát; nyelvünk ëgyik kényszër-
zubbonyának tekintëm s lëhetõleg kerülöm, ám hogy
ezt idegënbõl kölcsönöztük volna, annak lëhetetlen-
ségét könnyû belátni s volna remény belátásra bírni a
tévtan vallóit is. Mëlyik nyelvbõl vëhettük volna át?
Hiszënmindën indoëurópai nyelv a fõnév után vethe-
ti a jelzõi funkciójú határozót, de még a finn is, csak a
szórënd szabadságával joggal dicsekvõ magyar kény-
telen a jelzëtt szó elé tënni, ha törik, ha szakad! Frank-
furt amMain�mondja anémët, demi csakMaina- vagy
Odëra-Frankfurtnak nevezhetjük e városokat, és
eszünkbe sëm jut �Füred a Balatonon�- nak� hívni
Balatonfüredët.Mi � ellentétbenmásnépekkel � a csa-
ládnevet is a szëmélynév elé tësszük, még büszkék is
vagyunk logikánkra.We are waiting for the train to
London� így az angol.Magyarra fordítvanekünkmel-
léknevesítenünk këll a �to London � Londonba� hatá-
rozót, hogy a fõnév elé tëhessük: a londoni vonatra
várunk. Ez esetben könnyen mënt a melléknevesítés:
csak ëgy -i képzõcskét këllëtt a városnévhëz ragaszta-
nunk. Ám ha másképp nëm mëgy, kénytelenëk va-
gyunk a �való� szócskához folyamodni. Nyelvünknek
ez amelléknevesítésre való törekvése juttatta fontos
szerephëz a való melléknévi igenevet � íme ebben a
mondatban be is mutattam a �valós� szërkezetët.
Kényszër-ë ez, vagy csak mëgrögzött hagyomány? Mi-
ért në lëhetne így mondani: �Nyelvünknek ez a törek-
vése a melléknevesítésre juttatta szerephëz...�? Azon-
ban már Magyari István, 17. századi sárvári prédiká-
tor ezt a címët adta vitairatának: �Azországokbanvaló
sok romlásoknakokairól�. Ezt nehéz is volnamásképp
mondani.MikesKelemën, akinek szép erdélyimagyar
nyelvétmáig sëmgyõzzükëlëget csodálni, nyakra-fõre
használja a �valós� kifejezésëket. Õ már csak nëm

idegënbõl vëtte? Ímenéhánypélda: (Amáltai lovagok)
�a házasságon kívül való életre és a szarándokokhoz
való gondviselésre kötelezék magukat�. �A világban
való élet csupa nyomorúság�. �Sëmmi valójában való
betegségët nëm érzëtt magában�. �Ëgy országnak a
boldogsága az iffiakot való jó neveltetésëkbõl áll�
(értsd: ëgy ország boldogsága az ifjak jó neveltetése
által valósul mëg). �A régi püspökök akaratból való
szëgénységben éltenek� (értsd: önkéntes szëgény-
ségben). �A sátorokalatt az egészségrevalónézve jobb,
mintsëmavárosban� (sátrakban lakni egészségësebb,
mint...). (A fejëdelëm) �eltökéllé magában Franciaor-
szágba való mënetelét�. Mikes még �visszamënetel�
helyëtt is �vissza valómënetel�-t ír, szüntelen unalom
helyëtt pedig �szüntelenvalóunodalmat�. Stílusát két-
ségtelenül nehézkëssé tëszi a �valós� szërkezet gyako-
risága. Mi is jól tësszük, ha mértékkel használjuk. �Ki-
csapták az iskolában való fëgyelmezetlen viselkëdése
miatt� � jobb lënne így: �... mert fëgyelmezetlenül
viselkëdëtt�.
A �való� szerepében olykor elõfordul a �történõ�,

múltra vonatkoztatva a �történt� igenév is: �A kisné-
pekneka jaltai konfërëncián történt kiszolgáltatása...�;
�... táviratot küldtek az ENSz fõtitkárához, kérve a po-
litikai foglyokügyében történõközbenjárását.� Ez sëm
szëbb a �valós� szërkezetëknél. Jobban hangzana:
�...kérveközbenjárását apolitikai foglyokérdëkében�.
A �való�-val tëhát nëmaz a baj, hogy idegën, hanëm

hogy nehézkes, ëgyike nyelvünk kényszërzubbo-
nyainak. Oka a jelzõ és a jelzëtt szó sorrëndjének kö-
töttsége a magyarban. Röslein,Röslein,Röslein rot /
Röslein auf der Heide � mi ezt nëmmondhatjuk így,

csak így: �rózsa, rózsa, piros rózsa, / pusztai (pusztán
nyíló) rózsa�.
A nyelvi babonák és kényszërképzetëk után lás-

sunk néhány valódi fogas kérdést is. Effélék olyan-
kor szoktak fölmerülni, ha a beszélõnek vagy
bëtûvetõnek módja van választani két vagy több
lëhetõség közt, s nëm tudja,mëlyik a helyës. Van úgy,
hogy fölöslegës az aggodalom: az avval, evvel épp-
olyan jó, mint az azzal, ezzel; a sëprõ és a söprû is
ugyanazt jelënti, ha az elõbbi kicsit finomabb is, és
�borsëprõ� jelëntésben köznyelvinek tûnik. Én leg-
alább sohasëm hallottam �söprûpálinkáról�. Ám a
fáradság és a fáradtság � tökéletësen ëgyformán
ejtjük ki õket � írásképükben s jelëntésükben is kü-
lönböznek. �Erõt vëtt rajta a fáradtság� és �mëgéri a
fáradságot� mondatokban nëm ugyanaz a szó
szerepël. Hasonló lëhet a különbség az ijedtség és
az ijedség között is, de elkülönítésük nëm olyan
ëgyszerû. Ennek oka, hogy bár az ijedtség is állapot,
akárcsak a fáradtság, rëndësen gyorsabban elmúlik,
mint az utóbbi. Az �ijed� ige mozzanatos, a �fárad�
duratív. �Ijedtségében elejtëtte� mondható így is:
�ijedtében elejtëtte�. Viszont �korai volt az ijedség�
így: �korai volt az ijedelëm�. De van rá eset, hogy
nëmigen tudunk dönteni: �ëgy kis ijedtséggel mëg-
úszta� éppúgy elfogadhatónak tûnik, mint �ëgy kis
ijedséggel mëgúszta�. Az izzadtság és az izzadság
közt könnyebbmëghatározni a különbségët: az elõb-
bi állapot, az utóbbi vagy a fáradságnak, vagy a ve-
rejtéknek a szinonímája.

Április elején egyik kapualjban fedeztem fel
a kiállításátmeghirdetõ plakátot: Janosch � volt
olvasható rajta. Rögvest betértem a közeli
Augustin Galériába, hogymegismerkedhessem
a német és magyar szemnek egyaránt furcsa
nevûmûvésszel. Horst Eckert névvel 1931.már-
cius 11-én született Felsõ-Sziléziában, a mai
német-lengyel határ közelében. 13 éves korától
a kovács-lakatos mesterség kitanulásába kez-
dett, aztán jött a háború vége, amikor is Olden-
burgba menekült családjával. Ott éppenséggel
textilgyárban helyezkedett el, ahol mintarajzo-
lást tanult. Vándorló kedvében lévén az ötve-
nes évekbenPárizsban kötött ki, ahonnanMün-
chenbe vezetett útja. Idõközben festõmûvészi
hajlamokat vélt magában felfedezni, de sorjá-
ban zátonyra futott szándéka, ugyanis tehetség
híján megbukott valamennyi vizsgán.
Janosch már gyermekkorában megtanulta,

hogy nincs lehetetlen. Ezért addig kísérletezett
a kibontakozás és érvényesülés mezején, míg-
nem �Valek ló története� c. gyermekeknek szánt
kötetével sikert aratott. Második kötete, �Josa
és a varázshegedû� általános sikert aratott. Ek-
kor javasolta neki kiadója a �Janosch� nevet.
�Ó milyen szép Panama� c. kötetével 1979-ben
a német Ifjúsági Könyv-díjjal tüntették ki. Az-
óta mintegy 300 könyv szerzõjeként, illusztrá-
toraként vált ismertté és világszerte elismert-
té; egyik másik mûvét 32 nyelvre fordították le.
Janosch rajzai a gyermeki lelkület csodálko-

zását, tréfás játékosságát tükrözik esetenként
jó adag iróniával, mely derûs, nevettetõ termé-
szetességgel mutatja be egyes alakjait, melyek
legkedvesebbje aMackó. Ugyanakkormély böl-
csesség,mindenekfölött a szeretet hatja át egész
mûvészetét.
Bécsi kiállítása március 14-tõl április 12-ig

volt megtekinthetõ a Bécs I. kerületében lévõ
Augustin Galériában. A mûvész egyébiránt a
civilizációtól távol valamelyik Csendes-óceáni
szigeten éli világát.

-de-

Befejezõ rész következõ számunkban

Skoda
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Varga Gabriella: Itthon és otthon Vencser Lász-
ló 60 éve. Beszélgetés. Státus Könyvkiadó, Csíksze-
reda 2007, 203 old. számos (színes) képpel
Akönyv,mint ahogyan az élet is, elkezdõdik, be-

indul annyira természetes egyszerûséggel, hogyön-
kénytelenül is felötlik a kérdés: miért kellett errõl
beszámolni, miért kellett megírni, hiszen Vencser
László gyermekkorának világa olyan védettségrõl
tanúskodik, mintha nem valami Romániába kény-
szerültmagyar-székely faluról,magyar szülõknapi
küzdelmének drámaiságáról, hanem paradicsomi
állapotokról szólna.
Lehet,hogymindez ígyvolt, vagy legalábbisa szü-

lõk oltalmazó karjai megvédték a gyermek Vencser
Lászlót az egzisztenciális kihívásoktól; sohasemkel-
lett szembesülnie a lét-nemlét kérdésével. Útja en-
nek megfelelõen természetes egyszerûséggel vezet
Gyulafehérvárra, bérmálásra: Amikor az orgona
megszólalt és Márton Áron püspök bevonult, az
egész testem lúdbõrös lett! Úgy éreztem, ilyen le-
het az, amikor valaki �amennyországban jár�.Ti-
zennégy évesen ekkor történik vele az elsõ rendkí-
vüli, amit néhány évre rá követ a �megérintés�, és
ennek következtében a papi pályát választja.
A beszélgetés könyvét olvasva�úgy tûnik �nem

is történhetett volna ez másképpen, hiszen a szü-
lõi fészek, a vallásos környezet eleve ennek az út-
nakvolt táptalaja. Lehetséges ez, ellenbennemegé-
szen biztos. Egy azonban biztosra vehetõ: Vencser
László nem szenvedett lelki sérülést, amit viszont
a gyermekkor védettségének köszönhet.
Ezen az úton, ezen a mezsgyén haladva tehát

nincs, mert külsõleg nem is történt vele semmi
rendellenes, végsõ fokon egész élete mégis rend-
hagyó: útja töretlenül vezetett a papszentelésig, a
római tanulmányokig, egészen a tanári tisztségig
a gyulafehérvári Hittudományi Fõiskolán. Persze
voltak azért nehézségek, de ezeket minden külö-
nösebbmegrázkódtatás nélkül sikerült leküzdeni;
a kommunista hatalom nyomása sem törte meg a
lelkeket � legalábbis látszólag � a papi szeminári-
um falain belül.
Vencser László pályája nemcsak egyenesen ível,

de törésmentes is. Valójában az ilyen személyiség
képes szabadon határozni és cselekedni. Számára
más, mint a saját keresztény világa elképzelhetet-
len. Ennek határtalan lehatároltsága ad biztonság-
érzetet, félelemnélkülimozgást. A titokzatos össze-
tevõk viszont még csak nem is érzékelhetõk a be-

Felsejlõ otthontalanság - reflexiók
szélgetésben.Mintha végérvényesen elsikkadt vol-
na a libabörzés, ugyanis minden amaga hétközna-
piságában jelenül meg, fogalmazódik meg.
Vencser László világa a racionalitás. A minden-

napok valóságában él és cselekszik. Római tanul-
mányi évei hihetetlenül tágítják látókörét; különö-
sen a II. Vatikáni zsinat légköre hat rá annak min-
den részletes felvillantása nélkül. Számára egyet-
len szóban sûrûsödik bemindez: reform. Visszatér-
ve Gyulafehérvárra ezt akarjamegvalósítani az ot-
tani körülmények között. Sajátságosmódonugyan
a kommunista hatalommal nem kerül összeütkö-
zésbe, ellenben a védettség falain belül jelentkez-
nek azok a feszültségek �régi� és �új� között, amik
aztán válsághelyzetet idéznek elõ, habár ez vala-
hogyan csendben meghúzódik a háttérben, legfel-
jebb a beszélgetés végén sejlik fel az, ami egyfajta
parttalanságra enged következtetni.
MertVencser Lászlópáratlanenergiávalnemcsu-

pán tanít, hanem gyûjt és épít is: nyugati segítség-
gel szinte erdélyszerte nyomot hagy. Mintegy utol-
só �hazai� tisztségeként 1994-ben az újonnan léte-
sült érseki Pénzügyi Kamara igazgatójának neve-
zik ki, de két évre rá megválik ettõl a tisztségtõl.
Igen, a könyv egyfajta számvetés akar lenni: mit

tett papként egyházáért, magyarként erdélyi vére-
iért. A könyvmérlegemeghökkentõ,mire képes az,
aki aggályoktól mentesen, szabadon és határozot-
tan cselekszik. Sehol egyetlen szó siránkozás, pa-
nasz nem lelhetõ, ez pedig fülsüketítõen szokatlan
az erdélyi-romániai világban. Vencser László való-
ban más fából van: a szabadság fájából, lelki füg-
getlen ember.
Nem csoda hát, ha õt is kikezdi az értetlenség,

és azt is meg kell érteni, miért határoz úgy, hogy
a kibontakozó konfliktusok további kiélezõdése
elõl kitér Ausztriába, s 1991 óta kifejlesztett ket-
tõsségi helyzetbõl hat tovább azok javára, akik
közül kikerült.
Mégis felsötétlik valami, és ezzel meg kell küz-

denie: ameghasonlás kísértésemindegyházi,mind
pedig földrajzi-lelki tekintetben. Az idegenné válás
szülõföldjén, a gyökértelenség élménye Ausztriá-
ban. Nagyon is központi kérdés ez; ezért is a találó
cím: itthon és otthon.Hat évtizeddelmindehhez az
idõ is mozgásba hozza azokat a tudatbeli folyama-
tokat, amik elõbb-utóbb a sem-sem állapotát érle-
lik meg: vándorok vagyunk itt, a földtekén és sem-
mi sem állandó, semmi sem végleges, így az ottho-
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S. Csoma János
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Hódolat a magyar költészet hódolójának,
Csontos Jánosnak

csontosodom.
hol hírem, hamvam
mert Nemzetes Magyar
maradtam.
mit tegyek hát,
ha írni s szólni
kötelesség volt
megtanulni.
ha leköpdösnek
testem áz is;
bizonyság ez,
nem parafrázis

Magyar nyelvûújságot kiadni,méghozzá rendsze-
resen megjelentetni, történetesen Bécsben, koránt-
sem magától értetõdõ vállalkozás. Ennek megfelelõ
(lehet) a rácsodálkozás, bábáskodás vagy éppenség-
gel az elõítéletektõl semmentes bírálat. 29 éve nem
szûnikaz idõnként fel-felötlõbírálóhang: aBécsiNap-
lómiért nemkizárólag az �ausztriaimagyarok lapja�,
miért foglalkozik az egyesületi életen, sõt, az ország
határain túlmenõenáltalánosmagyarpolitikai, világ-
nézeti, mi több kisebbségi kérdésekkel?
A szerkesztõség kezdettõl fogva kevésbé deklara-

tívmódonkívánta alakítani a laparculatát, tartalmát,
hanem a beérkezett cikkek kiválogatásával és leköz-
lésével igyekezett és igyekszik hitet tenni a pluralisz-
tikusdemokráciamellett. A sokszínûségrevaló törek-
vés természetesen nem jelenti a szélsõséges nézetek
érvényesítését, hanemállandóanés kitartóanegyen-
súly keresését kimért, bizonyos értelemben távolság-
tartó hangnemben.
Az adott körülmények között érthetõ volt tehát az

a szokatlan elhatározás, hogykérdezzükmegolvasó-
ink véleményét, tartsanak tükröt elénk: hogyan lát-
ják, ítélik meg õk a Bécsi Naplót, mit várnak el tõle,
mit javasolnak a lap külsõ és belsõ (tartalmi) alakítá-
sára vonatkozóan?
Mielõtt a beérkezett válaszok ismertetésére tér-

nénk, álljon itt két egymással szemben álló véleke-
dés. Egyik (volt) bécsi olvasónk így látja: �A lap a
maga teljességében idegen attól a szellemiségtõl,
amit én szeretnékképviselni.Azelmúlt idõszakban
úgy nézett ki, hogy valamiféle�pluralizmus� is he-
lyet kap az újságban, de a két utolsó szám [2007/6,
2008/1] végleg elkeserített ebbõl a szempontból is.
Nagy tisztelettel kérem, hogy a továbbiakban ne
küldjék nekem az újságot.�
Rómániából (Erdélybõl) többek között az alábbia-

kat írta valaki: �Nagyon nagy örömmel vettem kéz-
beaz idén (2007) isaBécsiNaplómindenegyes szá-
mát, sokmindent tanultambelõlemagyarságtörté-
netbõl, érdekesek voltak az irodalmi és nyelvészeti
vonatkozásúcíkkek.Ezutóbbiakat sikerrelhaszno-
sítomamagamóráin is, a lapotmagát pedig érdek-
lõdõkollégákböngészik,majdadják továbbkézrõl-
kézre.�
Válaszolóink földrajzi tekintetben a következõ-

képpen oszlanakmeg: 44,44%Ausztria, 23,81%Ma-
gyarország, 31,75%külföld (Közép- és Nyugat-Euró-
pa, tengerentúl). Ezek az arányokmár önmagukban

EGYENSÚLYBAN

nosság vagy éppenséggel otthontalanság érzete-tu-
data sem, amit nagyon is jól tudVencser László. De
a vándorlás végéig még sok-sok feladat megoldá-
sa vár rá. -deák-

rávilágítanak olvasóink összetételére. Ausztriai ol-
vasóinknak jóval több mint a fele kezdettõl fogva
(1980) ismeri a lapot, kisebbik fele 1990 óta járat-
ja, és csak néhányan fizetnek elõ újonnan 2004 óta.
Magyarországon kisebb mértékben olvasták az új-
ságot 1989 elõtt, nagyobb részt 1990 óta jutnak
hozzá rendszeresen. A �külföldiek� esetében köztes
a helyzet, de ez inkább a lap terjesztésével hozható
összefüggésbe.
ABécsi Napló kiadását � két ausztriai olvasót kivé-

ve�valamennyien fontosnakéshelyesnek ítélikmeg.
Feltûnõ, hogy erre a (3.) kérdésre nem érkezett �kö-
zömbös� válasz.
Mindenváltozatosságamellett egyöntetûválaszok

érkeztek a 4. kérdésre: az ausztriai, magyarországi,
európai magyarság információja, információk az
ausztriai, �nyugati� és a �honi� eseményekrõl, össze-
fogómédium, magyarság összetartása,magyar nem-
zettudat ápolása, fenntartása, ismeretek bõvítése, a
magyarság szellemi tápláléka. Egyetlen nyugat-euró-
pai lapként amagyar diaszpora fóruma�
Az5. kérdésreegyetlenválasz�aB.N. csakazauszt-

riaimagyarok lapja legyen�kivételével többenaket-
tõs szerepvállalásmellett foglaltak állást, a túlnyomó
többségviszontúgy látja: legyenaBécsiNaplóország-
határokonátnyúló, �európai irányultságú� sajtószerv.
Van, aki hozzáfûzte: ne legyen egyesületi közlöny.
A lap politikai-világnézeti arculatával kapcsolato-

san (6.) egyetlen (ausztriai) kivételével valamennyi-
en pozitív választ adtak, egyes esetekben természe-
tesen megfelelõ megszorításokkal (részben, nagy-
részt igen), de akadt, aki 50%-ban ért egyet. Van, aki-
nek nem ismerhetõ fel egyértelmûen az arculat, aki
színesebbnek szeretné a lapot; egyik amerikai vála-
szoló bántónak véli az osztrákokmajmolását.
Helyszûkemiatt összevont formábana legjellegze-

tesebb véleményekre szorítkozunk a 7-16. kérdések
kivetítésében. Azért is választottuk ezt a módozatot,
mivel a legtöbbválaszutal akorábbi kérdésekre, nem
egy esetben azok hangsúlyosabb megfogalmazása.
Egyfajtamérleg, következtetésmegkívánja a legmar-
kánsabb állásfoglalások, kritikus észrevételek, javas-
latok rögzítését.
A nem egy esetben túlzott elismerés mellett nem

hagyható figyelmen kívül a �terelõ� jószándék sem,
amiviszont fokozott óvatosságra int,mert amígegyik
oldalon határozottab nemzeti, keresztény kiállást
szorgalmaznak egyesek,másoknemvennék zokon a

balra tolódást. Ebbõl a szempontbólmérvadóan idéz-
hetõ az egyik állásfoglalás Svájcból: �Objektív, tény-
szerû, semleges eligazítást adni a magyarországi
általános (politikai, gazdasági, kulturális stb.)hely-
zettel kapcsolatban, ami nem zárná ki markáns
minõségi, józan baloldali vagy jobboldali nézetek
közlését, a szélsõségeket kizárva.�
A Bécsi Naplónak a fentiek értelmében vett betá-

jolása nem fogható fel eddigi szerkesztése és alakítá-
sa kizárólagosvisszaigazolásának, hanemügyelnünk
kell és lehetõség szerint át kell ültetnünk a gyakor-
latba mindazt, amit figyelmünkbe ajánlanak olvasó-
ink. Tartalmilag mindenekelõtt minél több tárgykör
bevonására biztatnak. Nem ártana egyfajta lazaság,
könnyedtség. Néhányan kifogásolták egyes cikkek
terjedelmét, a túlságosan apró betûket. A tördelés
szempontjából rovatszerûenhatározottabbbeosztást
javasolnak egyesek. Az írások stílusát általában so-
kan dícsérettel illették, de volt, aki emlékeztetett a
pongyolaságra, a túlságosanbõbeszédûmegfogalma-
zásra. A fontos, kevésbé fontos témakörök tekinteté-
ben � nemzetközi sajtószemle; kulturális kaleidosz-
kóp�csupánkét-két személyadott egymásnakellent-
mondó, ezért nemmérvadó választ.
Volt, aki a papír minõségét túlságosan költséges-

nek vélte (pedig közönséges ofszet papíronnyomják
a lapot). Adottságainkhoz viszonyítva nagy kihívást
jelent számunkra a lap terjedelmének bõvítésére, a
havi megjelenésre vonatkozó ösztönzés. Ennek alá-
támasztására javasoltáknéhányanaz elõfizetési árak
emelését, amihez az illetõk személyesen is hozzájá-
rulnának.
Összességében rendkívül biztató és tanulságos ol-

vasóinkodafigyelése, törõdése, aBécsiNaplóval való
messzemenõazonosulás. Ezmegerõsíti szerkesztõsé-
günket azon meggyõzõdésében, hogy közösen szel-
lemi fórumot képezzünk országhatárokon belül és
azokon túl európai arányokban és távlatokban. Kö-
szönet érte!
Minden állandóságra, következetességre valló tö-

rekvésünkellenére semmondhatóaBécsiNaplómeg-
kocsonyásodott vállalkozásnak, hiszenváltozatlanul
mozgásbanvan, átalakulásonmegykeresztül, hanem
isészlelhetõkkellõmértékbenezeka jelenségek.Nem
csodahát, ha egyik amerikai olvasónk identitásprob-
lémát emleget: A Bécsi Napló olyan mint egy újság,
de magazin szeretne lenni.
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