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Vajúdó magyarságunk legfeljebb epizódok-
ra nyúló kibontakozási élményt nyújtott az el-
múlt két évtizedben. Ha valami bizakodásra
kezdett okot adni, hamarosan rácáfoltak a té-
nyek, jelesen a széthúzás, meghasonlás külön-
bözõ formáiban.

Az „anyaország“ válságai közepette legfel-
jebb egyes szomszédos államokban megfigyel-
hetõ, távlatosnak tûnõ jelenségek ébresztget-
ték a bizakodást. Mindenekelõtt a Magyar
Koalíció Pártja (MKP) létrehozásával a szlo-
vákiai magyarok politikai érettségét lehet em-
líteni. Okos politizálásuk, sõt, a kormányzás-
ban való részvételük cáfolni látszott a kétke-
dõk érveit. Az egymás után megalakult kisebb-
ségi érdekképviseletek, országos pártok külön-
bözõ szinten és intenzitással jelezték, hogy
közvetlenül kézbe akarják venni kisebbségi
magyarjaik sorsának alakítását.

Amíg az egyik oldalon a reménytelenül vak-
buzgók elégedetlenségük kinyilvánításával ha-
tottak fékezõen, megalkuvást emlegetve a
többségi társadalmak elzárkózása ellenében, a
másik oldalon ellenpártokat szültek a civódá-
sok. Ennek eredményeként megkérdõjelezhe-
tõvé vált az egyes  irányzatok hatékonysága,
sõt ésszerûsége.

Ebben a hullámzásban – különösen 2009 ta-
vaszára – amikor a példaképnek számító –
MKP-t is belsõ torzsalkodások bénítják, meg-
lepetés erejével hatott a Romániai Magyar De-

mokratikus Szövetség (RMDSZ) alig várt rügy-
fakadása jelesen a 2009. április 25-én megta-
pasztalt 9. kongresszusán Kolozsvárott. A kis-
hitûek, megmakacsult kételkedõk talán arra is
gondolhattak: hihetetlen nekirugaszkodással
most azt a látszatot kelti az RMDSZ, mintha
csupán csábító bûvöletek felkeltésére lenne ké-
pes, a kongresszus összképe azonban arról gyõz-
hetett meg, hogy valami egészen sajátságos, erõ-
tartalékokat megmozgató folyamat indult be.

Nem elégséges azonban pillanatnyi benyo-
mások rögzítése. Meg kell kockáztatni, távla-
taiban felvillantani azokat a kezdeményezése-
ket, amik végül is az RMDSZ-en belül új ki-
sebbségpolitika lehetõségeire engednek követ-
keztetni.

Gyorsan felejtõ korunkban nem árt emlékez-
tetni a bénító félelem és kiszolgáltatottság ra-
gályára, amikor panasznál, siránkozásnál nem
tellett többre. Akkoriban pl. Szõcs Géza El-
lenpontjaival szinte szédelgõként hatott, hiszen
ki is vehette volna komolyan azokat a mikro-
rezdüléseket, amik néhány megszállott fejébõl
pattantak ki. A közel két évtizeddel ezelõtt
megszületett RMDSZ kezdetben egyáltalán
önmaga érzékelésével kísérletezett: van-e erõ,
bátorság arra, hogy nagyon szerényen felvil-
lantsa az élniakarás szándékát, mindenekelõtt
számolva a román hatalmi gépezet nyomásá-
val. A tapogatózásból egyre határozottabban

Magyar összefogás „Erdélyben”

Dr. Hannes Swoboda, az Osztrák Szociál-
demokrata Párt vezetõ képviselõjelöltje

1. Már 1996 óta tagja vagyok az Európai Parla-
mentnek. Sokéves tevékenységem jogán testközel-
bõl láttam az elmúlt években az Európai Unió izgal-
mas fejlõdését.  Ezen azt értem például: a tagállamok
növekedését 27-re, vagy az Euró bevezetését. Sok-
éves tapasztalatom és az európai eszme mellett való
kiállásom oda vezetett, hogy ma már helyettes elnö-
ke vagyok az Európai Szocialista Párt frakciójának.
Ezeket a tapasztalatokat szeretném továbbra is jö-
vedelmeztetni – Európáért és Ausztriáért.

Éppen a gazdasági válság idején fontos az Euró-
pai Unióban a szociális érdekeket és foglalkoztatott-
ságot elõtérbe helyezni, a belföldi piac érdekei elé.
Én magam személyesen szeretnék közremûködni
azért, hogy a következõ bizottság köteles legyen egy-
értelmûen a szociális törekvéseknek elsõbbséget
adni. Ha a szociáldemokrácia a legerõsebb párterõ
lesz az egész közösség Európájában, akkor mi igényt
tartunk a bizottság elnökének kinevezésére.

2. Sok ember számára Brüsszel látszólag messze
van, de de facto a Brüsszelben és Strassburgban ho-
zott döntések befolyásolják mindennapi életünket.
A képviselõk irodáiba érkezõ polgári megkérdezé-
sek száma világosan bizonyítja, hogy igenis nagy az
érdeklõdés és a jövõben még jobban igyekeznünk
kell, hogy eleget tehessünk a  követelményeknek va-
lamint beleszólási lehetõségeket teremtsünk.

3. Fontos problémákat közösen kell megoldani.
Az európai integráció folyamat, és ennek idõre van
szüksége és folyamatosan is szükséges lesz a nemze-
ti érdekeket és álláspontokat egyeztetni valamint
mérlegelni.

4. Különösen a mostani gazdasági válságban fon-
tos, hogy az Európai Unió közösen cselekedjen és
intézkedéseket hozzon a krízis leküzdésére. Erõsí-
teni kell a munkavállalók jogait és a szociális alapjo-
gokat. Számomra a munkahelyek, különösen a fia-
talkorúak munkanélkülisége elleni harc, harc a nyug-
díjak biztosításáért, védelem a spekulációval szem-
ben, tiszta szilárd szabályok a pénzpiacokon, az Eu-
rópai Unió segélye a válságban, a szociális bizton-
ság elsõdlegessége és a bûnözés elleni harc állnak
elõtérben.

5. Fontos az Európai Uniót úgy alakítani, hogy a
kihívásoknak és a tagállamok szükségleteinek meg-
feleljen. A jelenlegi gazdasági válság pontosan meg-
mutatja, milyen lényeges a koordinált cselekvés és
az egységes közös gondolkodás. Az Európai Parla-
ment beleszólási jogát erõsíteni kell, mint ahogy ez
a Lisszaboni szerzõdésben le van fektetve. Ugyan-
akkor még vannak olyan területek is, ahol az Euró-
pai Uniónak erõsebben figyelembe kell vennie és
respektálnia a nemzeti és regionális sajátosságokat.

6. Az európai integráció útján nagy visszaesés len-
ne Lisszabon bukása. A cseh szenátus legutóbbi dön-

AZ EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁSOK ELÕTT

tése bátorítást adott és megmutatta, hogy gyõzhet
egy pro európai irányvonal még olyan országban is,
amelynek élén meggyõzõdéses európaellenzõ,
Vaclav Klaus, elnök áll. A bõvítés ma csak apró lépé-
sekben halad. Az unió kapacitását figyelembe véve
szükséges szemmértékkel kell kezelni a belépési fo-
lyamatokat. Mindenekelõtt azt a dimenziót kell adni
az Európai Uniónak, ami erõsíti a lakosságnak az uni-
óban való bizalmát.

7. Az Európai Unióban szükség lenne a kisebbsé-
gi ügyekkel foglalkozó biztosra,  aki kiváltképpen a
romák megoldatlan problémaival törõdik. Pontosan
kisebbségi kérdésekben fontos az összehangolt cse-
lekvés, mivel ezek az összes tagállamot érintik. De
itt is szükség van a nemzeti és az összeurópai érde-
kek közötti kiegyenlítõdésre. A tagságtoborzó tár-
gyalásoknál az Unió részérõl mindig ügyelnek arra,
hogyan bánnak a tagjelölt országok kisebbségeikkel,
különösen az emberi jogokra való tekintettel.

Dr. Ernst Strasser  az Osztrák Néppárt vezetõ
képviselõjelöltje

1. Hogyha egy évvel ezelõtt megkérdeztek volna,
hogy elfogadom- e az ÖVP vezetõ képviselõjelölt sze-
repét, úgy valószínûleg nemet mondtam volna. De
idõközben megváltozott a helyzet. Az egész világ
teljesen megváltozott. Jelenleg a II. világháború óta
egyik legsúlyosabb válságot éljük át. Az átrendezõdés
és az újrafelállás jelenlegi szakaszában arról van szó,
hogy a politikai összefüggésekrõl  valamint döntés-
hozókról szerzett tapasztalattal és tudással gazdasá-
gilag józan ésszel vigyük elõbbre Ausztria dolgait.

Az osztrák érdekeket az európai grémiumokban
a legmegfelelõbb és leglehetségesebb módon kép-
viselni, ezt jelentik számomra az EP-i választások.

2. Európában a több demokrácia szükségszerû.

A polgároknak több befolyásra kell szert tenniük.
Azért küzdök, hogy az európai képviselõház más in-
tézményekkel szemben megerõsödjön és a válasz-
tók több beleszólási joggal rendelkezzenek.

Mint európai képviselõnek az lesz a feladatom,
hogy az osztrák polgárok szükségleteit megismerve
megvalósítsam majd intenzívebb érintkezés által
megértessem,  hogy miért cselekszik az EU úgy,
ahogy cselekszik.

3. A szubszidiaritás elve az európai közösség egyik
fontos pillére. Ez az alapelv egyrészt megõrzi a tag-
államok illetékességét olyan területeken, ahol a kö-
zösségi eljárás nem tudja jobban szabályozni ezeket.
Másrészt ott cselekvõképes az európai közösség, ahol
valamely probléma a tagállamok saját intézkedései
révén nem oldhatók meg kielégítõen. Nagyon fontos,
hogy egyensúlyban legyen a két ellentét, hogy az
egyes tagállamok javán lehessen munkálkodni.

Én annak érdekében fogok cselekedni, hogy a
nemzeti érdekek egyensúlyban legyenek az Európai
Unióval, de csak ott cselekedjen az Európai Unió,
ahol az feltétlen szükséges.

4. A 2008 õszén kitört pénzügyi válságra gyorsan
és elszántan reagált az európai közösség, és rövid
idõn belül védõpajzsot állított föl az európai pénz-
ügyi piacok és a hitelgazdálkodás számára. Mivel az
Európai Unió tagállamainak kormányai kéz a kéz-
ben együttmûködtek a takarékbetétek nemzeti tõ-
kebiztonsága javításában és egybehangolták segély-
intézkedéseiket a bankok részére a jótállási átvéte-
lek és a részesedési tõke rendelkezésre bocsátás
pontjaiban, ezért el lehetett kerülni a pénzügyi pia-
cok összeomlását és esetleges versenytorzításokat
az európai hitelgazdálkodásban. Az Euró a mi védõ-
pajzsunk a krízis ellen. Ha a jelenlegi pénzügyi és

gazdasági válságban még Schillingünk lenne, úgy a
valutaspekuláció által veszélyeztetve lennének a kis
betétek.

5. Mint már említettem a szubszidiaritás elve az eu-
rópai közösségnek fontos pillére. Európai kontextus-
ban a nemzeti érdekeket továbbra is respektálni kell
és figyelembe kell venni azokat a nemzetközi szerzõ-
désekben, és csak ott cselekedjen az Európai Unió,
ahol a tagállamok saját erejükbõl nem képesek meg-
oldásokra. Ezáltal õrzi meg Ausztria a többi európai
államhoz hasonlóan nemzeti önállóságát.

6. Az „alkotmány” kifejezés háttérbe szorult, mi-
vel egyesek ebben annak a jelét látták, hogy szuper-
állammá fejlõdhet az Európai Unió.

Olyan új szerzõdés, mint a reformszerzõdés új útra
terelné az Európai Uniót. Szociálisabbá, nyitottab-
bá és döntésképesebbé tenné a közösséget. Ez biz-
tosítja a demokráciát az összes tagállamban és erõ-
síti ezt európai szinten. A polgároknak több beleszó-
lási jogot biztosít, erõsíti a régiók, a nemzeti parla-
mentek és az európai képviselõház szerepét.

7. Mi hiszünk Európa nyelvi és kulturális sokrétû-
ségében, ez magába foglalja a hazánk népcsoportjai
mellett tett hitet és más országok kisebbségeiért való
kiállást. Valljuk, hogy államunk biztosítja alapjoga-
inkat és jogi feltételeket teremt az egyén szabad és
akadálymentes kibontakozásához nyílt társadalom-
ban. Ide tartozik a kisebbségek védelme és a társa-
dalom sokrétûségének megõrzése. Mi  azt akarjuk,
hogy a mi magas társadalmi normánk példamutató
legyen Európában.

Németbõl fordította Rumpler Diána

Balázs Péter, az új magyar külügyminiszter
2009. április 21-én olyan nyilatkozatot adott az
MTI-nek, amelybõl arra lehet következtetni, hogy
megváltozik a magyarországi külpolitika arculata.
Balázs Péter hangsúlyozta, hogy szerinte a külpo-
litika nem lehet más, mint nemzeti. Magyarország
esetében a nemzet határai tágabbak az állam ha-
tárainál. “Én ezt úgy oldom fel magamban, hogy
én ennek az államnak lettem a külügyminisztere.
(...) Ugyanakkor azt gondolom, hogy Magyaror-
szág egyike azoknak az államoknak, amely törté-
nelmi öröksége folytán anyaországnak nevezheti
magát. Az anyaország azt jelenti, hogy nemcsak a
saját állampolgáraiért visel felelõsséget, hanem
azokért is, akik valamilyen módon elszakadtak”.
Talán nem mindenki érzi át azt az erkölcsi köte-
lességet, amely egy anyaországhoz méltó lenne –
vélekedett a miniszter.

Nagyon koncentrált diplomáciai akciókra van
szükség a jelenlegi helyzetben – mondta Balázs Pé-
ter és arról is beszélt, hogy a tervek szerint már
egy héttel hivatalba lépése után tárgyal a szlovák
külügyminiszterrel.

Erre már csak a tervezett új szlovák nyelvtör-
vénnyel kapcsolatosan is szükség van. A külügy-
minisztérium szóvivõje szerint megvizsgálják,
hogy összhangban van-e Szlovákia nemzetközi kö-
telezettségvállalásaival a szlovák államtörvény szi-
gorítása. A szlovák Nemzeti Tanács elnöke a már-
cius 12-i tárgyalás során megerõsítette az Ország-

Csupán személyi változások
a magyar külpolitikában?

gyûlés elnökének, hogy a tervezett törvénymódo-
sítás semmilyen értelemben nem lesz hatással a
szlovákiai kisebbségek anyanyelv-használatára. A
szlovák miniszterelnök pedig több alkalommal
ígéretet tett arra, hogy kormánya semmilyen lé-
pést nem fog tenni, amely változtatna a kisebbsé-
gi status quo-n, azaz a kisebbségek jogállásán és
az õket érintõ ügyek szabályozásán .

Ezzel szemben a szlovák parlament április 16-
án elsõ olvasatban szigorított államnyelvtörvényt
fogadott el. Megszavazás esetén ez a nyelvtörvény
augusztus elsején lép életbe. Ezt követõen a tör-
vény megsértéséért akár 5.000 eurós pénzbünte-
tés is kiszabható lesz.

A törvény értelmében az emlékmûveken, em-
léktáblákon a szöveget elõször szlovákul kell fel-
tüntetni, csak azután következhet a más nyelvû
szöveg. Ezt a sorrendet a különféle közfeliratok-
nál, reklámoknál, közléseknél is be kell tartani. A
községi rádiók a vegyesen lakott területeken elõ-
ször államnyelven, majd a kisebbség nyelvén szó-
lalhatnak meg.

A módosított jogszabály szerint egyebek között
engedélyezik a kisebbségi nyelvek használatát
azokban a szociális és egészségügyi intézmények-
ben, amelyek olyan településen mûködnek, ahol
a kisebbségi lakosok aránya eléri az összlakosság
20 százalékát.

A koncentrált diplomáciai akciók elsõsorban az

Fórumként a Bécsi Napló eddig is élt azzal a lehetõséggel, hogy választások elõtt kérdéseket intézett az
egyes pártok jelöltjeihez véleményük kinyilvánítása céljából.  Jelen esetben a két kormánypárt elsõ helyen
szereplõ képviselõjét, Dr. Hannes Swobodát és Dr. Ernst Strassert kértük meg az alábbi kérdésekkel kap-
csolatosan véleményük kinyilvánítására a június 7-i EP-választások kapcsán. (szerk.).
1. Ön pártja által jelöltette magát vezetõ képviselõnek a mostani EP-választásokra. Mi ösztönözte Önt,

hogy az Európai Parlamentben pártja színeiben képviselje az osztrák érdekeket?
2. Az Európai Unióval szemben észrevehetõ az érdektelenség, még egyfajta bosszúság is észlelhetõ. Mire

vezethetõ ez vissza?
3. Újból és újból hallani: nemzeti érdekek az EU törekvések elõtt vagy épp ellentétesen az európai integ-

ráció csak lassan halad. Nem rejlik ellentmondás a két elképzelés, elvárás között?
4. Pontosan a jelenlegi gazdasági és pénzügyi válságban szolgáltatja az Európai Unió a lehetõségét a

globális problémák könnyebb megoldására; a megoldások is egyszerûbbek közösen, mint az egyes
tagállamoknak egyedül. Tényleg így van, vagy ez csak elképzelés tapasztalat nélkül?

5. Ön személyesen mit vár el az Európai Uniótól az európai integrációs folyamatban?  Végül is a nemzeti
önállóság hátrányára menjen ez végbe vagy maradjon továbbra is támadhatatlan kikezdhetetlen a
nemzeti szuverenitás?

6. Egyelõre megbuktak az európai alkotmány létrehozásának érdekében tett fáradozások. Óvatos lépé-
sekre int az ú.n. Lisszabon-szerzõdés. Mi az Ön prognózisa?

7. Elsõsorban az etnikai kisebbségek körül új feszültségek törtek ki az új tagállamokban. Brüsszel és
Strassburg tudatja: a nemzeti kisebbségek kérelmei az egyes tagállamok hatáskörébe tartoznak.
A tagállamok az európai normákra hivatkoznak. Hogyan látja Ön ennek a diszkrepanciának áthidalását?

Folytatás a 7. oldalonFolytatás a 2. oldalon

Születés (márvány)
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TÁMOGATÁSI KÉRELEM
Támogatási akciónk beindítása óta – ide értve az Õrség naptárunk révén átutalt adományokat, a Bécsi

Napló 2009/2. számában közzétett 43.452,81 Euro összeg 2009. május 21-ig az alábbi hozzájárulásokkal
növekedett:

A támogatások eddig befolyt teljes összege 43.702,81 Euro.
Hálás köszönet mindazoknak, akik támogatásukkal lehetõvé teszik a Bécsi Magyar Otthon fenntartását, amely
a legkülönbözõbb rendezvények, társas összejövetelek mellett egyben a „Bécsi Magyar Iskolának” is otthonul
szolgál.

Deák Ernõ elnök, Radda István fõtitkár,     Kántás János pénztáros
További támogatások az alábbi bankfolyószámlára utalhatók át: P.S.K., A1010 Wien, Georg Coch-Paltz 1, ,

Zentralverband Ungarischer Vereine und Organisationen in Österreich, kontószám 7255731. Bankleitzahl/
Bankirányítószám 60000,    IBAN: AT 556 000000007255731   BIC: OPSKAT WW

(Népszabadság) Összességében csaknem kétszer
annyi külföldi tartózkodik Magyarországon, mint
ahány magyar állampolgár Európa más államaiban.
A KSH legutóbbi adatai szerint 2007-ben körülbelül
98 ezer, hosszabb-rövidebb ideig ott élõ magyart tar-
tottak nyilván valamelyik európai országban, ugyan-
akkor több mint 170 ezer külföldi élt valamilyen jog-
címen nálunk. Hetven-nyolcvanezren bevándorolt-
ként vagy letelepedettként, mintegy harmincezren
EGT tartózkodási engedélyével, õk tehát az unióból,
illetve az Európai Gazdasági Térség más országaiból
érkeztek. Évente három-négyezer külföldi távozik
ugyan, ám az egyenleg pozitív, hiszen 2007-ben több
mint 22 ezren jöttek.

A magyarok kevésbé mozgékonyak, hiszen a 2006-
os - kivétel nélkül külföldi statisztikai hivataloktól szár-
mazó és korántsem teljes - adatok szerint körülbelül 26
ezer honfitársunk próbált szerencsét valamelyik EU-tag-
államban, illetve Svájcban. Ebben az esztendõben 18
ezren távoztak is onnan, ám a statisztika nem mutatja,
hogy hazatértek-e, vagy csupán továbbköltöztek. Így azt
sem tudni, hogy abban az esztendõben ténylegesen
mennyien mentek el Magyarországról. A népesség-nyil-
vántartásból is csupán annyi derül ki, hogy kivándorlá-

Határok nélkül
Magyar állapolgárok külföldön

si szándékát évente csupán öt-hatszáz ember jelenti be,
míg ezer körül térnek vissza. Vagyis a külföldön kalan-
dozók döntõ többsége csak átmenetileg, és fõként mun-
kavállalás céljából, hagyja el az országot.

A legtöbben Németországban élnek: 56 ezer ma-
gyart tartottak nyilván: 18 ezren távoztak, és éppen
ennyien érkeztek. Ausztriában 18 ezer honfitársunk
volt, s közülük 2200-an el is hagyták az országot, mi-
közben 3700-an jelentkeztek be. Nagyobb számban –
négy-négy és fél ezren – vannak még magyarok Ola-
szországban, Spanyolországban és Svájcban, míg Ang-
liában, illetve Hollandiában 2500 körülire tehetõ a szá-
muk. Szlovákiában a 2006-os statisztika szerint 2100
magyar tartózkodik életvitelszerûen.

 Az uniós csatlakozás hatására alig nõtt a külföldön
tartózkodó magyarok száma. Igaz, a 2006-os adatok
még nem mutatják annak hatását, hogy idõközben szá-
mos EU-tagállamban feloldották az újonnan csatlako-
zókra vonatkozó foglalkoztatási korlátozásokat. A sta-
tisztika így csupán néhány országban mutat jelentõ-
sebb változást. Például Ausztriában 13 ezerrõl 18 ezer-
re, Spanyolországban 1300-ról 4700-ra nõtt a magya-
rok száma, Angliában viszont hatezerrõl két és fél ezer-
re csökkent.

(Híradó, 2009.04.26.) A szervezetet 56-os
emigráns fiatalok hozták létre a magyar nyelv
és kultúra ápolására. A klubot az évforduló al-
kalmából Árpád fejedelem-díjjal tüntette ki a
Magyar Mûvészetért Kuratórium.

Asszimiláció helyett integráció - ezt a célt tûz-
ték ki az „Europa”-Club alapítói akkor, amikor
mintegy 12 ezer 56-os menekült telepedett le
Ausztriában. Az 56-os forradalom örökségének
ápolásáért a Klub a Magyar Örökség díjat is
megkapta korábban.

– Egy közösséget 45 éven keresztül összetar-
tani, megõrizni, fenntartani, különösen az anya-
országtól vasfüggönnyel elválasztva, nem volt
kicsi dolog. Rendkívül büszkék vagyunk erre az
eredményre – mondta Smuk András elnök.

A 45. születésnapot a bécsi Collegium
Hungaricumban ünnepelte a klub. Az Árpád
fejedelem-díjat átadó Gubcsi Lajos kuratóriu-
mi elnök szerint tevékenységük fontos része a
határon túli magyarság támogatása, illetve a
velük való kapcsolattartás. Az ünnepi mûsor is
ezt tükrözte, hiszen a bécsi „Európa”-Clubot a
Léváról érkezett Garam-menti Néptáncegyüttes
mûsora köszöntötte.

KONCZ ATTILA

NEGYVENÖT ÉVES
a bécsi „Europa”-Club

Dombi Csaba 20,–
Mag. Herbich Zsuzsanna 30,–
Dr. Jusits István & Margit 50,–

Kotton Susanne 30,–
Kovács Péter (Budapest) 100,–
Pogány Géza 20,–
összesen: 250,–

Az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szerve-
zetek Központi Szövetségének Bécsi Magyar
Iskolája az idén áprilisban rendezte meg Verõ-
fény címmel szokásos szavalóversenyét. A mos-
tani alkalommal egyúttal Kányádi Sándor elõtt
tisztelegtek, aki az idén töltötte be nyolcvana-
dik életévét.

Soha nem látott létszámban jelentkeztek a
versenyre magyar nyelvû és magyarul tanuló
nebulók. A legfiatalabb három éves volt, a leg-
idõsebb 18.  Kilencven fölött volt a megjelen-
tek és szerepeltek száma. A helyezések értékét
is ehhez kellett mérni! Persze az érdeklõdés mö-
gött ott van a szülõk, nagyszülõk késztetése, bíz-
tatása, akik szeretnék, ha gyermekük, unokájuk
tovább vinné a magyar kultúra, a magyar vers
szeretetét. Elõször nekik kell gratulálni a ma-
gas színvonalhoz, másodsorban felkészítõ taná-
raiknak.

A Tipegõk kategóriájában a háromtagú zsûri
nem állapított meg helyezéseket, de három gyer-
mek szereplését külön kiemelte. Név szerint Sági
Dávidét, Nagy Andreáét és Hoyos Gábrielét.

A Betûvetõk, kisiskolások kategóriájában elsõ

Verõfény
KÁNYÁDI SÁNDOR ELÕTT TISZTELEGVE

helyezést ért el Grasser Natalie, második lett
Rühr-Nößl Sarah, s két harmadik helyezést ál-
lapított meg a zsûri, Öllinger Péter és König Pé-
ter holtversenyben érte el ezt a fokozatot. Kü-
löndíjban Balog Sophia részesült.

Az Érdeklõdõk kategóriáját kettébontották a
nagyszámú résztvevõ miatt. Az elsõ kategóriá-
ban Mosó Hanna végzett elsõ helyen, második
Kovács Krisztina, harmadik Grasser Caroline lett.

A kategória második csoportjában Nagy Do-
mokos lett az elsõ, Tök Tamás a második helyen
végzett, s harmadik lett Pauls Izabella.

A Felfedezõk kategóriában is két harmadik
helyezés született. Kaszás Tekla és Mosó Anita
állhatott a képzeletbeli dobogó harmadik foká-
ra. A második helyen Kovács Ervin, az elsõn Sass
András végzett.

A nagyok, a Ballagók kategóriában Lengyel
Boglár lett az elsõ, második helyezést Fésûs Lil-
la, s harmadikat Szabó Kincsõ ért el.

A késõ délutánig tartó versenyrõl senki nem
ment haza üres kézzel, minden résztvevõ em-
léklapot és könyvet kapott ajándékba.

(böröndi)

•

SZÕCS GÉZA KITÜNTETÉSE
A bécsi székhelyû Európa Akadémia évti-
zedek óta évente egy alkalommal kitüntetés-
sel jutalmazza Közép-Európa politikai és szel-
lemi életének kiválóságait. Az Akadémia
2009. évi Nagydíját Szõcs Géza erdélyi köl-
tõnek és politikusnak ítélte oda. A díj átadá-
sa az Európa Naphoz kötõdve május 13-án, a
bécsi Laudon kastélyban volt.

Csupán személyi változások
a magyar külpolitikában?

USA-ra, az Európai Unió-ra, Oroszországra, Kínára,
és “természetesen a szomszédokra, mind a hét
szomszédra” vonatkoznak – mondta Balázs Péter
miniszterként tartott elsõ sajtótájékoztatóján.

A szlovák–magyar kapcsolatokról szólva ki-
emelte továbbá: természetes, hogy a szomszédok
között mindig több a vita, ha pedig problémák
vannak, akkor azt nyíltan meg kell beszélni. Min-
dent meg fog tenni, hogy “megoldáscentrikus” le-
gyen a magyar–szlovák viszony.

Balázs Péternek alapvetõen jó a véleménye a
magyar–román kapcsolatokról. Úgy fogalmazott:
kormányok jönnek, kormányok mennek, de a kap-
csolatok szépen fejlõdnek.

A szerb féllel is szoros az együttmûködés. Az or-
szág azért is fontos, mert ha Szerbiát sikerül stabi-
lizálni, akkor a környezõ országok is stabilizálód-
nak a Nyugat-Balkánon.

A tárcavezetõ a határon túli magyarok szerve-
zeteivel is tervez találkozókat. A kétoldalú kapcso-
latok megkerülhetetlen témája, hogy az ottani ma-
gyarok hogyan élnek – jelentette ki.

A külügyminiszter a MOL-lal kapcsolatban kiemel-
te: Magyarország már az osztrák befolyás növeke-
dését is el akarta kerülni az olajvállalatban. Ugyan-
ez vonatkozik az orosz tervekre is. Magyarország
pontosan szeretné látni, hogy milyen üzleti, netán
politikai megfontolások vannak az akció mögött.

Az OMV osztrák olajcég március végén jelentet-
te be, hogy eladta a MOL-ban lévõ teljes, 21,2 szá-
zalékos részesedését az orosz Surgutneftegasnak,
az ügylet értéke az OMV közleménye szerint 1,4
milliárd euró volt.

TÓTÉK BÉCSBEN
A Bornemisza Péter Társaság saját tagjai-

ból szervezett színjátszó csoportja 2009. má-
jus 9-én két alkalommal nagy sikerrel adta elõ
Örkény István Tóték c. darabját. Tót szere-
pében  maga az elnök, Dr. Bartók Miklós, az
õrnagyéban Erõd Mary-Luce remekelt.

Kellemes meglepetés és biztató kezdet,
hogy a vendégegyüttesek hosszú sora után
a bécsi magyarok soraiból pattant ki az a gon-
dolat, ami az önszervezõdés elvét követve tör-
ténetesen  saját  színjátszássá növekedhet. A
Bornemisza Péter Társaság színjátszó cso-
portja évente tervezi egy-egy darab betanu-
lását és bemutatását az itteni magyar közön-
ségnek.

Oroszország új expanzióba fogott, ez azonban
nem feltétlenül negatív jelenség. A magyar gazda-
ság számára is jelent ugyanis elõnyöket, ha stabil,
kiszámítható, átlátható partner Oroszország. Utób-
bi kijelentés Balázs Péter elsõ nyilatkozatának
visszafogottabb változata, amikor miniszterjelölé-
si meghallgatásakor úgy nyilatkozott: “Kétségte-
len jelei vannak Oroszország expanziójának,
amit a magyar diplomáciának kezelnie kell”.

Az új külügyminiszter a Sme c. szlovák lapnak
adott interjúban (április 28.) megerõsítette,
mennyire komolyan gondolja külügyi elképzelé-
seit: Budapest a szomszédos országokkal fenntar-
tott kapcsolatokban nem kerülheti meg a nemzeti
kisebbségek kérdését. Kifejtette, a szomszédos
országokban olyan magyar közösségek élnek, ame-
lyek egykor a nemzetrõl szakadtak le. Budapestnek
ismernie kell törekvéseiket, céljaikat, gondjaikat, s
azt is, hogyan viszonyul hozzájuk mai államuk.

“Ha vannak valamilyen problémák, nem hall-
gathatunk róluk. A szomszédos országokkal fenn-
tartott kapcsolatokban az ottani magyarok, illet-
ve a magyarországi kisebbségek helyzetét nem
lehet megkerülni”. Ha vitás kérdések vannak, meg
kell nézni, mit mondanak a nemzetközi normák,
amelyek betartására a felek kötelezték magukat.

    A magyar–szlovák viszonyban meglévõ prob-
lémák rendezésével összefüggésben Balázs Péter
elmondta: “Az értelmes tárgyalásokat azzal kell kez-
deni, hogy õszintén elbeszélgetünk, kitesszük az
asztalra a problémákat, s megmondjuk, hogy me-
lyik ország szerint mire lenne szükség megoldásuk-
hoz. Nem jó, ha a belpolitikai indulatok a külpoliti-
kába keverednek.”

Folytatás az 1. oldalról

Népesség: 2001: 10 millió 200 ezer, 2008:10 mil-
lió 40 ezer.

Házasságkötések: 2001: 44 ezer, 2007: 29 ezer.
Születések: a nõk 1/3-a nem szül gyermeket. 100
megszületett gyermekre 70 terhesség-megszakítás
jut. 3 gyermek közül legalább 1 olyan anyától szüle-
tik, akinek nincsen férje. 850 ezer gyermek – öt gyer-
mek közül kettõ – szegénységben él.

Válások: 2001: 1000 házasságból 559, 2007:
1000 házasságból 610 válással végzõdik.

Megélhetés: 1998: 19 ezer Ft, 2002:50 ezer Ft,
2008: 69 ezer Ft; 2008-ban a nettó átlagkereset 115
ezer forint. Az élelmiszerek ára 2007 júniusa és
2008 júniusa között 14%-kal emelkedett. Közepes
méretû lakás havi távfûtési díja 20.000 Ft; közepes
méretû lakás bérleti díja 60 000 Ft; közepes méretû
lakás átlagára 15 millió forint.

Nyugdíjak: Közel 3 millió nyugdíjas él Magyaror-
szágon. Közülük 2 millió töltötte be a nyugdíjkor-
határt. A létminimum összege 2007-ben 60 ezer fo-
rint volt; a nyugdíjak átlagos összege 74 ezer fo-
rint;100 ezer nyugdíjas kap havonta 150 ezer forint-
nál magasabb összeget.

Szegénység: 2001-ben 1,7 millió, 2008-ban 3,1
millió ember élt létminimumon.

Munkanélküliség: 2001: 5,8% (240 ezer ember),
2008: 8,1% (340 ezer ember). A munkájukat elve-
szített emberek átlagosan 15 hónap alatt találnak
új munkahelyet.

Szociális segélybõl él 153 000 család (kb. 700 000
ember). A segélyezettek 40%-a 30 évnél fiatalabb.

Hogyan? A háztartások havi bevételük 23%-át
élelmiszer vásárlására, 27%-át lakásuk fenntartásá-
ra, 15%-át hiteleik törlesztésére, 14%-át közlekedés-
re, 7%-át hírközlésre fordítják. Marad 14% ruházko-
dásra, egészségmegõrzésre és gyógykezelésre, okta-
tásra, pihenésre és szórakozásra, megtakarításra.

Orvosi ellátottság: 2001-ben 38 000, 2007-ben
33 000 orvos dolgozott.

Társadalmi kórkép: 2008:5 400 000 túlsúlyos,
3 050 000 rendszeres dohányos, 1 000 000 alko-
holbeteg, 1 000 000 cukorbeteg, 1 000 000 de-
pressziós, 1 806 000 rokkant nyugdíjas, 1 650 000
tüdõbeteg, 10 ezer megszüntetett kórházi ágy. –
1990-ben 540 ezer, 2007-ben 810 ezer rokkant
nyugdíjas élt Magyarországon.

Öngyilkosság : Magyarországon naponta 7 ember
követ el öngyilkosságot, a legtöbben a dél-alföldi
tanyavilágban. 2001-ben a dél-alföldi régióban 105

Statisztikai adatok Magyarországról
pszichiátriai kórházi ágy jutott 250 ezer emberre.
2008-ban a dél-alföldi régióban 36 ágy 250 ezer em-
berre.

Rák: Magyarországon 2007-ben 100 000 ember
közül 346, Európai Unióban 227 ember halt meg
rákban.

Állami adósságtörlesztés: Évente átlagosan 1200
milliárd forintot költ Magyarország kölcsöneinek
törlesztésére. Mennyi pénz ez? Jelenleg minden adó-
fizetõ havonta 25 000 forintot fizet a soha el nem
fogyó adósságra.

Adó: Magyarországon 100 forint jövedelembõl 70
forint  az adó; Ausztriában100 euró jövedelembõl
43 euró; Szlovákiában 100 korona jövedelembõl 30
korona az adó.

Államadósság: 2002. május: 8 400 milliárd Ft
(840 000 Ft/fõ); 2002. december: 9 000 milliárd Ft
(900 000 Ft/fõ); 2003: 11 000 milliárd Ft (1 millió
100 ezer Ft/fõ); 2004: 12 500 milliárd Ft (1 millió
250 ezer Ft/fõ); 2005: 13 000 milliárd Ft (1 millió
300 ezer Ft/fõ); 2006: 16 000 milliárd Ft (1 millió
600 ezer Ft/fõ); 2007: 16 500 milliárd Ft (1 millió
650 ezer Ft/fõ); 2008 nyara: 17 000 milliárd Ft (1
millió 700 ezer Ft/fõ).

Állami költségvetés: 2001: bevétel 3841 Mrd; ki-
adás 4322 Mrd; 1 évi hiány 481 Mrd, 2007: bevétel
6669 Mrd; kiadás 8326 Mrd; 1 évi hiány 1656 Mrd.

Államháztartási hiány: 2000: 3 százalék, 2006:
9,2 százalék.

Életkor: Az Európai Unió tagállamai közül Magya-
rországon a legrövidebb az emberek várható élet-
tartama.

Forrás: Csendes Csaba a Hitel c. folyóirat legutób-
bi számában megjelent írásából. (A cikk még a pénz-
ügyi válság elõtt készült.)

A KISKUNFÉLEGYHÁZI MÓRA FERENC KÖZMÛ-
VELÕDÉSI EGYESÜLET 2009. május 16-án, Móra
Ferencnek emléktáblát avatott az Ober-
schützen/felsõlövõi az internátus falán. Az ava-
tóbeszédet Laczkóné dr. Szabó Klára egyesületi
elnök tartotta. Közremûködtek a Móra Ferenc
Gimnázium és a Constantinum Katolikus Gim-
názium diákjai.

•
A BÉCSBEN ÉLÕ VETÕ MÁRTA szitanyomataiból

nyújt válogatást a 2009. május 26-án a Bécs IX.
Kerületi INTAKT Galériában megnyilt kiállítás.
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A változatos magyar történelem során több-
ször elhangzott már a jajkiáltás, hogy „valahol
utat tévesztettünk„. Az elsõ világháború elõtti
fél évszázad egyik legdinamikusabb európai or-
szágának, a rendszerváltozás elõtti negyedszá-
zad „legvidámabb szocialista barakkjának”„ s a
kilencvenes évek „legsikeresebb rendszerváltó
országának” tekintett Magyarország nemzetközi
hitelessége, pénzügyi pozíciója, partneri vonze-
reje már a világválság kialakulása elõtt megrop-
pant s Európa sõt a világ legsebezhetõbb hely-
zetû országainak csoportjába került.

Válsághelyzetek mindig a leggyengébb hely-
zetû országokat, vállalatokat érintik a legsúlyo-
sabban. Nem meglepetés, hogy a válság elmúlt
fél évében érzékelhetõ kiélezõdése a kimagas-
lóan külgazdaság érzékeny Magyarország ese-
tében az európai és a nemzetközi átlagot jóval
felülmúló mértékû növekedési és külkereskedel-
mi visszaeséssel, pénzügyi feszültséggel, nemzet-
közi pénzügyi mentõöv igénybevételével járt. A
hosszú idõn át jóléti álmokba ringatott magyar
társadalom a közelmúltban kényszerült szem-
benézni az eltorzult fejlõdési pálya felhalmozó-
dott következményeivel.

Az útvesztés legláthatóbb oka pénzügyi ter-
mészetû. Magyarország abban hasonlít az Egye-
sült Államokra, hogy hosszú ideje több jövedel-
met használ fel mint amennyit megtermel. A
rendszerváltás utáni elsõ évtized átlagában a
GDP-hez viszonyított államháztartási deficit
kereken 5%-ot, 2002-2006 átlagában már 7,5%-
ot tett ki. A lakossági megtakarítások aránya
kirívóan alacsony, az elmúlt 6 év átlagában a
GDP 2%-át sem érte el. A nagyarányú állam-
háztartási deficit így a külsõ pénzügyi függõség
növekedéséhez, eladósodáshoz vezetett. Az or-
szág adósságállománya 2002-2008 között a GDP
52%-áról 70%-ára nõtt s a kamatfizetések igény-
be vették a GDP átlagosan 4%-át. Elérkezett
az igazság pillanata: a pénzügyi összeomlásve-
szély és a válság elhárítása gazdaságpolitikai,
teljesítményi fordulatot követel.

Nincs sikeres gyógymód a kórokozok feltárá-
sa nélkül. Magyar sorsanalízis nem feledheti a
történelmi gyökereket, az önmutogató költeke-
zés, a dzsentroid életmód hagyományait, a fej-
lettebb országok fogyasztási, életviteli szokásai-

ÚTVESZTÉS UTÁN
nak majmolását. A „fenn az ernyõ nincsen kas”
több mint évszázados múltú mondás némileg
magyarázza a lakossági eladósodás jövedelmek-
hez viszonyított magas arányát. A takarékosság
soha sem volt magyar erény. Elsorvadásában
viszont szerepet játszott a megtakarításokat
megadóztató kormány s a fogyasztást, hitel-
igénybevételt ösztönzõ üzleti mohóság.

Az államháztartás négy évtizede meginduló
eladósodása politikai gyökerû. Az 1956. évi
nemzeti forradalmat a hatalom viszonylagos
fogyasztásbõvítéssel, a „gulyáskommunizmus”
meghirdetésével a lakosság szeretetének vagy
legalábbis passzivitásának megvásárlásával kí-
vánta feledtetni. Ez súlyos külsõ eladósodáshoz
vezetett. A rendszerváltás küszöbén magyar sa-
játosság volt az 1 fõre jutó külsõ eladósodás 2000
dolláros, a kis KGST országok átlagát több mint
kétszerte felülmúló szintje. E politikai-történel-
mi örökségtõl az ország azóta sem szabadult
meg. A kormányzati hatalom megszerzésére
vagy megõrzésére törekvõ pártok választási
években jóléti ígéretekkel rendszeresen kiugró
mértékû deficitekkel kívánták választóik támo-
gatását megszerezni.

Az elmúlt évtizedben folyamatosan erõsödött
a tartózkodás a racionális, de népszerûtlen gaz-
daságpolitikai lépésektõl. Népdalban foglalt böl-
csesség, hogy „jegenyefák nem nõnek az égig”.
Az ország jövedelemfelhasználásának szigorítá-
si követelményei gátolták a korábbi nemzetközi
konjunktúra teljesebb kiaknázását, jelenleg vi-
szont a válság tompítását elõsegítõ, növekedést
ösztönzõ államháztartási politika kialakítását.

Az éremnek persze két oldala van. A pénz-
ügyi feszültségek egyik oldalának, a túlzott
jövedelemfelhasználásnak valamiféle kezelése
megkezdõdött. Nem érdektelen azonban szem-
ügyre venni, mi az oka az ország elégtelen s az
elmúlt években korántsem dinamikus ütemû
jövedelemtermelésének. Az uniós tagsággal
együtt járó piacbõvülési és erõforrás szerzési
lehetõségek, több szomszédos ország uniós tag-
ságából fakadó kapcsolatbõvítés elvileg járulé-
kos növekedési hajtóerõt jelenthetett volna. E
hajtóerõk kiaknázását valamint a jelenlegi vál-
ság tompítását egyéni életvezetési s ország-
vezetési deficitek gátolták.

A második világháború után a nacionalista
veszéllyel riogató marxista majd a neoliberális
országvezetés a szomszédos országoknál jóval
nagyobb mértékben szorította háttérbe az er-
kölcsi, történelmi, hazafias nevelést. A csene-
vész történelmi kultúra, nemzeti önismeret
hungaricum lett. Gazdasági következmény a
fogyasztói értékrend elsõdlegessé válása, a tel-
jesítményi motiváció, felelõsségérzet, szolidari-
tás, tisztességesség megroppanása. Az elmúlt
másfél évtized mennyiségi fejlesztésre összpon-
tosító szerencsétlen oktatási reformjai nyomán
kedvezõtlenül alakult az oktatás minõségi szín-
vonala, szerkezete, összehangoltsága a munka-
piaci kereslettel. Magyarország az emberi erõ-
források fejlesztésében is az európai sereghaj-
tók csoportjába került.

A magyar gazdasági teljesítmények ma már
nemzetközileg is számon tartott leromlásában
elsõdlegesen az országvezetési, államigazgatá-
si, szervezetmûködtetési színvonal zuhanása
játszott közre. A szakmai hozzáértést héttérbe
szorító pártpolitizálás, a lakosság minijóléti
álomba ringatása, a vezetést kommunikációra
szûkítõ szerepfelfogás, a fejlesztési stratégia
hiánya, üzletemberek és rövid távú üzleti ér-
dekek államigazgatási túlsúlya, az erõltetett fi-
atalításból fakadó tapasztalati deficitek, téves
döntések, illetve esetenkénti tétlenség aláásta
az ország teljesítményeit, nemzetközi verseny-
képességét.

Sikeres válságkezelés széles körû társadalmi-
politikai együttmûködést, konszenzust igényel.
Az ország mai politikai megosztottsága nem
függetleníthetõ attól, hogy a magyar tõketulaj-
donosok zömének hatalmi pozícióit nem telje-
sítmények hanem a rendszerváltoztatás idõpont-
jában, a „jó idõben elfoglalt jó hely”, illetve az
új külföldi partnerekkel kialakított odaadó
együttmûködési készség alapozta meg. Ez
viszont kevés az új tõketulajdonosi osztály gaz-
dasági és politikai hatalmának, a nehéz gazda-
sági helyzetben elkerülhetetlen lépések társa-
dalmi elfogadtatásához.

A második világháború után földtulajdonát,
lakóházát, mûhelyét, kereskedését elvesztõ több
mint egymillió magyar család a többi sorstárs-
országtól eltérõen „társadalmasított” tulajdonát

az alkotmányellenesnek minõsített reprivatizá-
ció hiányában nem kapta vissza négy évtizedes
nehéz helyzete ellenére. A „társadalmasított”
tulajdon a rendszerváltást követõ privatizáció
révén jórészt a korábbi nómenklatúra törvényes
tulajdona lett. A lakosság jelentékeny hányada
így nehezen fogadja a kisajátító apák leszárma-
zottainak jelenlegi gazdasági s politikai pozícióit,
közteherviselésben mutatott tartózkodó maga-
tartását. A megosztottság korántsem pillanat-
nyi lelkiállapot.

Az ország ma sorstársországainál súlyosabb
árat fizet eddigi tévelygéseiért s korántsem bûn-
hõdte meg még a múltat s jövendõt. Válságok
kimenetelét végül is mindig a válságra adott vá-
laszok alakítják. A nemzetközi pénzügyi hite-
lesség helyreállítása ma megkerülhetetlen kö-
vetelmény. Sikere azonban csak pénzügyi egyen-
súlyi mutatványoktól nem várható. A megoldás
átfogó társadalmi, vezetési, koncepcionális, er-
kölcsi és teljesítményi megújhodást igényel.

KÁDÁR BÉLA (Budapest)

A Kárpát-Medencei Magyar Autonómia-ta-
nács (KMAT) ez évi soros ülésén az egész vilá-
got átfogó pénzügyi és gazdasági válság, valamint
a Magyarország, Szlovákia, Szlovénia és Romá-
nia Európai Uniós csatlakozása óta eltelt idõszak
tapasztalatainak összefüggésében elemezte a
magyarság helyzetét.

A magyar nemzet számára kiemelten fontos,
hogy Magyarország és szomszédai mielõbb túl-
jussanak a világválság okozta gazdasági nehéz-
ségeken. Ennek feltétele olyan új társadalmi-gaz-
dasági világrend kialakítása, amely a nemzeteken
belüli és a nemzetek közötti szolidaritáson, vala-
mint a demokratikus alapértékek és az emberi
jogok tiszteletben tartásán alapul.

A számbeli kisebbségben élõ magyar nemzeti
közösségek jelenleg a válsággal és annak megol-
dásával kapcsolatos folyamatoknak nem alakítói,
hanem elszenvedõi. Ez elsõsorban annak a kö-
vetkezménye, hogy sem a demokrácia kiépülése,
sem az Európai Uniós csatlakozás, illetve annak
perspektívája nem teremtette meg azokat a struk-
túrákat, amelyek lehetõvé tennék, hogy ezen
közösségek érdemi – törvény által szavatolt –
döntéshozói és végrehajtói jogosítványokkal ren-
delkezzenek saját maguk, illetve az általuk is la-
kott régiók igazgatásában.

A magyar politikai érdekvédelmi szervezetek
kormányzati részvétele Romániában, Szlovákiá-
ban és Szerbiában néhány éven át lehetõvé tett
bizonyos korlátozott befolyást a társadalmi fo-
lyamatok alakításába, ám a kormányzati részvé-
tel befejezõdésével együtt ezek a szerény lehetõ-
ségek is megszûntek. Bebizonyosodott, hogy ki-
sebbségi nemzeti közösség saját – a pártpolitikai
széljárástól független – autonóm intézményrend-
szer hiányában kiszolgáltatott marad a manap-
ság egyre inkább felerõsödõ többségi nacionaliz-
musok által táplált asszimilációs törekvésekkel
szemben.

Sajnálatos módon Szlovákiában és Ukrajnában
a gazdasági válság ellenére jelenleg is jelentõs
kormányzati és törvényhozói erõket köt le olyan
diszkriminatív jogszabályok elõkészítése illetve al-
kalmazása, amelyek nyelvi és kisebbségjogi téren
tovább rontják a magyarság helyzetét, sértik jog-
és esélyegyenlõségét, és akadályozzák a társadal-
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mi-gazdasági folyamatok alakításában való érde-
mi részvételét. Ha nem is olyan mértékben, de
hasonló folyamatok jelei mutatkoznak Szerbiá-
ban, ahol nem ritka a magyarok elleni fizikai vagy
lelki agresszió, vagy Romániában, ahol a közigaz-
gatási intézmények vezetésének gátlástalan át-
politizálása Erdély több régiójában az etnikai tisz-
togatásban nyilvánul meg. Horvátországban pe-
dig az alkotmányerejû törvények idõnként nem,
vagy csak korlátozott mértékben érvényesülnek,
anélkül, hogy ennek bárminemû jogi és politikai
következményei lennének.

Abból kiindulva, hogy a magyar kisebbségek a
többségi államok polgárai, a KMAT résztvevõi
emlékeztetik az érintett kormányokat a külön-
bözõ (béke)szerzõdésekben, nemzetközi egyez-
ményekben vállalt kötelezettségükre és felelõs-
ségükre annak érdekében, hogy ne csorbuljanak
a kisebbségek jövõjét biztosító jogok a teljes és
tényleges egyenrangúság alapján.

Ezen negatív jelenségek ellen való eredményes
fellépés érdekében új alapokra – a kölcsönös szo-
lidaritás alapjaira – kell helyezni a kisebbségi
helyzetû magyar közösségek és Magyarország,
illetve a magyarság és az általa lakott országok
kapcsolatát.

A KMAT résztvevõi szükségesnek látják, hogy
a mai Magyarország és szomszédos országokban
élõ nemzetrészek közötti együttmûködés ne a
magyarországi belpolitikai megfontolások sze-
rint, hanem a politikai erõk párbeszéde és lehe-
tõség szerinti konszenzusa alapján alakuljon.
Elvárják, hogy a mindenkori magyar kormány
nemzetpolitikája legyen összhangban ezen kon-
szenzussal meghatározott célkitûzésekkel. Továb-
bá elvárják, hogy a magyar kormány használja ki
az összes rendelkezésére álló lehetõséget és esz-
közt annak érdekében, hogy Szerbia és Ukrajna
rendezze a magyar közösségek jogi helyzetét, be-
leértve az autonómiájuk biztosítását az Európai
Unióhoz történõ csatlakozásukat megelõzõen.

A párbeszéd és a konszenzus kiinduló pontját

képezze a szomszédos országok magyar közös-
ségei problémáinak katalógusszerû összegyûjté-
se, tehát a „magyar kérdés” definiálása. Az
együttmûködés pedig nyilvánuljon meg a közös
jövõtervezésben, a nemzetpolitika irányainak
közös meghatározásában, valamint a nemzetkö-
zi színtéren történõ közös fellépésben egyaránt.
Erre az elmúlt években konkrét példát szolgál-
tattak a Kárpát-medencei Magyar Képviselõk
Fóruma (KMKF) keretében konszenzussal elfo-
gadott dokumentumok, amelyek azonban csak
akkor érik el pozitív nemzetépítõ hatásukat, ha
a magyar kormány politikájának sarokpontjaivá
válnak.

A KMAT résztvevõi a KMKF-ben eddig elért
eredményeken túlmenõen szorgalmazzák, hogy
magyar politikai erõk nemzetpolitikai konszen-
zusa vegye figyelembe a szomszédos országok-
ban élõ nemzetrészek politikai és társadalmi igé-
nyét olyan közösségi autonómiastruktúrák meg-
valósítására, amilyenek az Európai Unió számos
tagállamában mûködnek.

A KMAT tagjai az európai gyakorlaton alapu-
ló közösségi autonómiák rendszerét alkalmas esz-
köznek tartják a kisebbségi helyzetû magyar kö-
zösségek problémáinak megoldására; megvaló-
sítását a magyar és a vele együtt élõ, szomszédos
nemzetek szolidaritása stabil alapjának tekinte-
nék.

A KMAT résztvevõi ugyanakkor felhívják a fi-
gyelmet arra, hogy az Európai Unió más tagálla-
maiban mûködõ közösségi autonómiaformák
meghonosítása iránti igény jogi korlátozástól és
politikai, vagy adminisztratív nyomásgyakorlás-
tól mentes megfogalmazásának lehetõsége min-
den országban a szólásszabadság és a demokrá-
cia egyértelmû mércéjét képezi.

Az elmúlt években az autonómiára irányuló
magyar nemzetiségi igény – a gyakori nyomás-
gyakorlás ellenére – számos dokumentum, állás-
foglalás, külpolitikai megnyilvánulás és demonst-
ráció formájában kifejezésre jutott. A társadal-

mi elvárás kiemelkedõ dokumentálása a 2006
decembere és 2008 februárja között Székelyföl-
dön tartott belsõ népszavazás, amelynek kereté-
ben a régió közel 210 000 szavazó korú polgára
tett hitet Székelyföld területi autonómiájának
szükségessége mellett.

A KMAT résztvevõi tudatosítják, hogy a de-
mokratikus társadalmi berendezkedés terén el-
ért vitathatatlan eredmények ellenére a szlovák,
a román, a szerb és az ukrán politikai elit és köz-
vélemény ma még nincs felkészülve a nemzetisé-
gi autonómiák rendszerére irányuló magyar ja-
vaslat megfogadására. Pedig a demokrácia egyik
alapvetõ ismérve az állam készsége polgárai prob-
lémáinak megismerésére és megoldására. A ma-
gyarsággal együtt élõ, szomszédos nemzetek az
EU-csatlakozási folyamat során nyilvánosan meg-
fogalmazott demokratikus elkötelezettsége jó ki-
indulási alapja lehet a problémákról és a megol-
dási lehetõségekrõl – így az autonómiára irányu-
ló magyar javaslatról – való párbeszédnek. Ma-
gyar részrõl fel kell készülni a dialógusban való
részvételre, és partnereink irányában kezdemé-
nyezni kell az érdemi párbeszéd elindítását.

A közösségi autonómiák rendszerének meg-
teremtése iránti igény összehangolt és határo-
zott képviselete fontos része a magyar nemzet-
stratégiának, ugyanakkor erõsíti a közép-euró-
pai térség nemzeteinek közös érdekét, miszerint
csak jól mûködõ, stabil államok képesek állam-
polgáraik szükségleteinek megfelelni, és aktív
részt vállalni a pénzügyi és gazdasági világválság
után egy igazságos és mûködõképes világrend
felépítésében.

A KMAT kiemelkedõen fontosnak tartja a ma-
gyar politikai szervezetek sikeres szereplését az
európai parlamenti választásokon. Ezért üdvözöl
minden olyan – az erdélyi magyar összefogáshoz
hasonló jellegû – megállapodást, amely mind szá-
mában, mind hatékonyságában erõsíti a magyar
jelenlétet az Európai Parlamentben és ennek tá-
mogatására szólítja a Kárpát-medence magyar kö-
zösségeinek választópolgárait.  Ugyanakkor elvár-
ja leendõ képviselõitõl, hogy jelenlétükkel és ki-
állásukkal Európai Üggyé átminõsülõ Magyar
Ügyet következetesen és hatékonyan képviseljék
az Európai Unió különbözõ fórumain.

Rügyezés (bronz)
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NEMZETKÖZI SAJTÓSZEMLE
Összeállította:  Fetes Kata Miután a diktatúra szalonképtelenné vált, Magyaror-

szágon is egyre-másra alakultak jogvédõ mozgalmak.
Sokan remélték, hogy élhetnek még jogaikkal, és ked-
vük, erejük, képességeik szerint dolgozhatnak majd,
igényeik szerint pihenhetnek, lakhatnak, mûvelõdhet-
nek. Ha netán bajba kerülnének, bízhatnak a társada-
lom szolidaritásában éppen úgy, mint intézményeinek
támogatásban. Betegség esetén gyógykezelés jár nekik,
vitás ügyeikben pártatlan bíróság ítélkezik, mert az
igazságszolgáltatás nem lesz tekintettel fajra és nem-
re, vagyoni helyzetre és beosztásra.

Két évtized múltán arra eszmélnek, hogy kevés ma-
radt reményeikbõl. Elnyomóik korábban rettegtek tõ-
lük, és féltek a külföldi sajtó visszhangjától is, ezért
különféle úton-módon kompenzálták volna a szabad-
ság megvonását. Amit elvihetsz, vidd el! – súgták fülé-
be és lehunyták fél szemük. Mi gondoskodunk rólad! –
veregették vállon, és cinkosan hunyorítva körbe mu-
tattak: a többieknek fele ennyi sem jutott. Immár nincs
mitõl tartaniuk, lassan befejezõdhet a jogfosztás is.
Mindazt elragadják tehát, amivel nemrég a szabadság
hiányát ellensúlyozták. Sorban felmondják a legatyá-
sított állam kötelezettségeit. Boldogulj magad! - de úgy,
hogy eshetõségét közben a minimálisra szorítják. Sze-
mélyes siker eztán csak az erkölcs és a tételes jog elle-
nében képzelhetõ el, törvénytisztelõ polgárként, jog-
követõ magatartást tanúsítva azonban nem.

E szép új világ tételesen cáfolja a naiv feltevéseket
mindarról, amit a bizakodó hajdan vélt, hitt, gondolt
önmaga és jövõje felõl. Európai Unióhoz csatlakozás
ide vagy oda, jele sincs a fölzárkózásnak. Élethez való
jogától nem csak a prehisztorikus körülmények között
hajléktalanul az utcán tengõdõ esik el, írott malaszt-
nál többet annak sem jelent, aki valamilyen rozzant
födelet tudhat feje fölött, mivel õ sem jut elemi létfel-
tételekhez. Ha tartós munkanélküliként kiesik a szoci-
ális ellátásból, rendszeres jövedelem híján nem kap
gázt és áramot. A természetes fûtõanyag ára pedig
olyan magas, hogy csupán lopni lehet. Még vízellátása
sem biztosított, a közkutakat ugyanis rendre elzárják.
Ha megbetegszik, legföljebb sürgõsségi ellátásra jogo-
sult. És hiába váltaná ki a közgyógyellátási – régiesen
szólva: szegénységi – bizonyítványt, mikor arra sincs
pénze, hogy elutazzon a szükséges patikaszer felíratá-
sára és átvételére.

A „mindenért fizetni kell” elvének kérlelhetetlen
érvényesítése során a korábban gondoskodás címén
fosztogató állam kihátrál vállalt kötelezettségeibõl.
Akit cserben hagy, társai részvétére sem apellálhat,
mivel a többség ténylegesen, vagy saját közérzete sze-
rint a szegények közé sorolódik. A lakosság közel egy-
harmada ellátatlan. Rábízzák: tegyen, amit akar!
Csöndben elvárnák tõle, haljon meg mielõbb, jóllehet
a temetés költséges passziójára sincs fedezete.

Jogtalanság sújtja a társadalom fennmaradó kéthar-
madának zömét is, mivel gyakorlati alkalmazhatóság
híján a jogérvényesítés csupán elméleti. Akinek szava
pusztába kiáltott szó, politikai akaratnyilvánítása mu-
latságos handabandázás, váltig ismételgetheti, hogy
„én nem ilyen lovat akartam!”, másikat úgysem kap.
Paradox módon a demokratikus szabályokkal bilincse-
lik meg és kényszerítik a szándékával ellenkezõre, hogy
azoktól fogadjon el parancsokat, kiket posztjuktól rég
megfosztana. Feudális recept szerint kötelességeinek
szüntelen bõvítésével szegik kedvét a „hõzöngõnek”.
Az APEH-tõl a titkosszolgálatokig vagy fél tucat hatal-
mi apparátus õrködik a különféle adószolgálatok ma-
radéktalan teljesítése felett. Dézsmaszedõik szemében
az adó- illetve a járulékfizetés elodázásával csupán az
államrend felforgatása vetekedhet. Fejkvótákat írnak
elõ, vétkességtõl függetlenül összegszerûen megadva
a kirovandó büntetéseket: akármit találjanak is az el-
lenõrök, ennyit meg ennyit kell behajtaniuk, hogy ve-
zetõik jóléte zavartalan legyen.

A nagy irányító és szolgáltató szervezetek többsége
már régóta mûködésképtelen, befizetéseiért így mit
sem kap a jobbágy. Még a becsapott és megrövidített
hitelezõ illúziójában sem ringatódzhat, mivel nap mint
nap orra alá dörgölik, hogy neki azután semmivel sem
tartoznak. Olyan birka, akit csak nyírni kell, etetni
azonban fölösleges. Attól például, hogy jövedelmének
komoly részét elvonják, mint egészségbiztosítás járu-

lékot, még nem válik tényleges biztosítottá, a magyar
egészségbiztosítás ugyanis lényegében nem funkcio-
nál, mindössze fizetési jogcímként tündököl.

Az alkotmány szerint ma bárki gyakorolhatja a szó-
lásszabadságot – de csak odahaza. Amint másutt is vé-
leményt mondana, megtanítják röpülni, és ha egyszer
utcára került, mindig akad valamilyen ürügy a verés-
re, elõállításra, szabálysértési bírságra. Igazáért persze
a bírósághoz is fordulhat, ott azonban mintha nem is-
mernék a törvény elõtti egyenlõség elvét, mivel jóvá-
hagyólag tudomásul veszik a nagy szervezetekkel
szembeni hátrányát. Míg annak érdekeit speciálisan
képzett jogászok védik, alkalmazottai pedig készség-
gel tanúskodnak javára, õ beérheti a kirendelt jo-
gásszal, és – ahogy a diktatúrában megszokhatta - ügye
mellé nincs honnét kerítenie szólásra bátor tanút. Ön-
magának kell helyt állnia, és nemegyszer a hatósággal
szemben is, melynek tagjai - a rend õrei - pimaszul tör-
vényt szegnek, egymást mentegetve hamis tanúzásra
vetemednek. Ennek láttán pedig az igazságszolgálta-
tás képviselõi csupán a karjukat tárják szét: ugyan mit
tehetnénk? Buzgalmuk hasonlóképp lankad, mikor az
illegális pártfinanszírozás eseteivel kerülnek szembe.
Nincs rá paragrafus – mondják - és amúgy sem bizo-
nyítható.

Krízis idején bárki szedheti a sátorfáját. Egy külho-
ni érdekeltségû vállalkozó tetszése szerint kivonulhat
a magyar piacról, egy erõtlenebb helybéli viszont – ha
nem elég gazdag – hová költözne? Korlátok, tiltó táb-
lák fogadják mindenütt, és ha ezek le is dõlnek egyszer,
helyváltoztatási jogának gyakorlásához továbbra is hi-
ányoznak a feltételek. Mozgósítható alap, valamint
nyelvismeret híján mitévõ lehetne a nagyvilágban?

Magyarországon a hivatal diktál és a pénz súg, a dik-
tátumának alávetett pedig köteles engedelmeskedni.
Ott, ahol nem szuperál a hagyományos ügyintézés és a
funkcionális analfabétizmus egy évszázaddal korábbi
állapotot idéz, egyik napról a másikra elõírhatják pél-
dául az elektronikus adatátvitelt akkor is, ha hiányoz-
nak hozzá a technikai feltételek, valamint a kellõ jár-
tasság. Maguk sem tudják ugyan, mi végre teszik, hi-
szen nincs mód a kisajtolt többletinformáció hasznosí-
tására, mégis újabb és újabb adatszolgáltatásra kötele-
zik, míg a különféle hatóságok - és más, hasonló szere-
pet vivõ szervezetek - tetszésük szerint, önkényesen tá-
jékoztatnak munkájukról. Adóztatás közben örömest
intik is a svéd modell követésére, a nyilvánosság keze-
lésénél viszont aggályosan kerülik, hogy akár csak em-
lékeztessenek rá.

Itt minden fontos döntés titkos. A Társaság a sza-
badságjogokért nevû civil szervezetnek úgy kellett ki-
perelnie a kormánytól üléseinek tematikus összefog-
lalóját. Húsz, negyven, kilencven évre zárolják a köz-
ügyek aktáit, ami pedig napvilágra kerül, ellenõrizhe-
tetlen. Szakmányban csalnak, a diktatúra mocskának
kitakarítása még mindig politikai játszmák tárgya. Hol
elõveszik az ügynöktörvényt, hol ejtik megint. A sok
ferdítésnek, sunyi megtévesztésnek jogi következmé-
nye nincs, a becsapottal fizettetik meg tehát a svindle-
rek sikerének díját.

Semmibe veszik a szellemi létet, a szellem – ha erre
téved – amúgy is elvonul, amint meggyõzõdik a butí-
tására tett kísérletekrõl. Pontos, tehát gazdagon árnyalt
kifejezési módját bajosan szûkítené közleményeinek
tartalmi magvára, nagy monológjának megannyi ve-
retes mondatát egyetlen valamirevaló Jago sem cserél-
né föl egy kurta röffenéssel: „ide a lovét!” Ha egy ta-
nulni, mûvelõdni vágyónak nem kedvez a szerencse,
ismereteinek bõvítése és készségeinek fejlesztése szin-
te lehetetlen. Hogy rátaláljon az elméletileg számára
is elérhetõ képzési formákra, eleve rendelkeznie kel-
lene az elsajátítandó információs- és nyelvtudással.
Anyagi javak híján pedig a kulturális igényeirõl is lete-
het. Egy operajegyért, vaskos könyvért, tapasztalatok-
ban bõvelkedõ utazásért annyit kellene robotolni,
hogy a várható jelenlegi szerény élettartama mellett
okosabban teszi, ha búcsút vesz tõlük. Ameddig olcsó
alkohollal, nylonzacskóba öntött ragasztó kábító gõ-
zével szét nem dúlja agyát, legföljebb magában rágód-
hat iskolai emlékein, vajon honnét olyan ismerõs neki
a „jogtalanság a legrútabb bélyeg” gyanús, lázító sora?

SNEÉ PÉTER

Ma, 1984-ben

Csallóköz   (SK)

Küzdelem Bõs-Nagymaros ellen
A vízlépcsõ építése elleni küzdelem, a rendszervál-

tás szimbólumává vált. Húsz évvel ezelõtt ez a projekt
fogta össze a beruházás ellenzõit, a környezetvédõket
és a Kádár-rendszer kritikusait.

Németh Miklós miniszterelnök 1989. május 13-án
politikai nyomásra függesztette fel Magyarország te-
rületén a bõs-nagymarosi vízlépcsõ munkálatait.

1977 szeptemberében kötötte meg Magyarország és
Csehszlovákia a bõs-nagymarosi vízlépcsõ megvalósí-
tásáról szóló államközi szerzõdést. A megállapodás
szerint a létesítmények 38 százaléka Magyarországon,
62 százaléka Csehszlovákia területén helyezkedne el.
Az elkészült beruházás 50-50 százalékban a két ország
közös tulajdona lett volna. A szerzõdés felbontása után
néhány évvel a felek a Hágai Nemzetközi Bírósághoz
fordultak a vitás kérdések megoldásáért. A bíróság,
mind a folyó elterelését, mind a vízlépcsõ-szerzõdés
felbontását jogtalannak minõsítette és leszögezte, azt
a tényt, hogy a nagymarosi vízlépcsõ nem épül meg
Szlovákiának kell tudomásul vennie, azt pedig, hogy
a bõsi erõmû továbbra is mûködik Magyarországnak.
Az erõmû körüli vita, Szlovákiában a rendszerváltás
után a korábbi sikertelenség, illetve a Magyarország-
gal és Csehországgal szemben megfogalmazott nem-
zeti törekvés egyik jelképe is lett.

A Duna-kör ügyvezetõ elnöke szerint, a bõs-nagy-
marosi vízlépcsõ - politikai kontextustól függetlenül
is minden szakmai hibát magában foglal.
Szakértõk egybehangzó véleménye szerint a vízlépcsõ
ügyét csak egy olyan kompromisszumos megoldással
lehet végleg lezárni, amely egyszerre kezeli az ökoló-
gia, az erõmû és a hajózás szempontjait.

  (UA)

Közgyûlést tartottak a külhoni magyar újságírók
A szlovéniai, horvátországi, vajdasági és kárpátal-

jai újságírókat tömörítõ Külhoni Magyar Újságíró Egye-
sület Konvenciója (KMÚEK) Ungváron tartotta IV.
Közgyûlését.

A 2005-ben alakult szakmai érdekvédelmi szerve-
zet alakulása óta széles körben épített ki kapcsolato-
kat az anyaországon kívüli szerkesztõségek és újság-
írók között. A magyarországi újságíró egyesületekkel
is megvalósult szakmai és egzisztenciális problémák
megoldását segítõ együttmûködésük.

A közgyûlés résztvevõi az anyanyelv megõrzésében
az írott és elektronikus sajtónak elsõdleges szerepet
tulajdonítanak. Az európai színvonalú, magyar szelle-
miségû minõségi média terjesztését tûzték célként
maguk elé.

Terveik között szerepel egy, a magyar régiók sajtó-
ját szemlézõ világhálón megjelenõ gyûjtõportál, vala-
mint a régiókat bemutató negyedévente megjelenõ
kiadvány megvalósítása. A konvenció támogatja egy,
a magyar újságírók érdekeit képviselõ, Brüsszelben
székelõ nemzetközi szervezet létrehozását.

  (SK)

Szlovákiaiak a magyar munkanélküliek között
A magyarországi gazdasági válság hatása a szomszé-

dos Szlovákiában is érezteti hatását. Eddig körülbelül
3 ezer Magyarországon foglalkoztatott szlovákiai ma-
gyar vesztette el munkahelyét.

Ez a szám a gyakorlatban lényegesen nagyobb, mert
azok nem jelennek meg e szomorú statisztikában, aki-
ket a közvetítõ cégek máshová helyeztek el magyaror-
szági munkaviszonyuk megszûnése után.

A Komáromi Járásban 2009 januárjában 426 sze-
mélyt vettek nyilvántartásba a körzeti munkanélküli
hivatalban. Ezek mindegyike Magyarországon dolgo-
zott. E körzet munkanélkülieinek aránya az elsõ ne-
gyedév végére 11,67% lett, ami az egy hónappal ko-
rábbinál 1,22%-al magasabb.

Az Érsekújvári Járásban több mint 8 ezren keresnek
munkát. Itt áprilisban 10%-ot meghaladta a munkanél-
küliek száma. Az év negyedik hónapjában a vártnál
kevesebb dolgozónak mondtak föl Magyarországon.
Angliából és Írországból nem érkezett vissza jelentõs
számban munkavállaló.

 (HU)

Emléket  állítanak a vasfüggöny lebontásának
Budapesten a Terror Háza Múzeum elõtti zöld terü-

leten mûalkotással állítanak emléket a vasfüggöny 20
évvel ezelõtti lebontásának.

A kompozíció arra emlékezteti szemlélõit, hogy
1949-89 között egy vasfüggönynek nevezett határzár
választotta el Magyarországot Nyugat-Európától. A
város fõpolgármestere szerint szükséges az emlékmû
felállítása a közös múltra emlékezés elõsegítése, vala-
mint a különbözõ politikai erõk közötti párbeszéd elõ-
segítése érdekében.

A fõváros  kulturális bizottsága nagy többséggel
támogatta a kompozíció felállítását annak ellenére,
hogy egyes résztvevõk szerint az Andrássy úton nem
a legszerencsésebb helyen kerül felállításra.

A szobor jelképe lesz annak, hogy Magyarország
nem csak az 1956-os eseményekkel, de a vasfüggöny
lebontásával is történelmet írt.

Szükség van ma Magyarországon a társadalmi kon-
szenzus keresésére és a történelmi tanulságok megfo-
galmazására.

 (ES)

Spanyol Filmhét Budapesten
A spanyol Nagykövetség és a Cervantes Intézet nap-

jaink spanyol filmmûvészetét mutatta be az immár ha-
gyománnyá vált rendezvénysorozaton.

A magyar fõváros május 14–20. adott otthont azok-
nak a spanyol filmeknek melyek nagy része még nem
került a nemzetközi filmforgalomba. Az egyetlen kivé-
tel ezek közül Jaume Balagueró és Paco Plaza, 2007-
ben készült közös alkotása a Rec címû horrorfilm.

A levetítésre kerülõ „Magány” (Jaime Rosales 2007),
„14 km” (Geraldo Olivares 2007), „A legjobb oldalam”
(Roser Aguilar 2007) címû munkája minden bizonnyal
az újdonság erejével hatott.

ÚJ MAGYAR KÉPES ÚJSÁG   (HR)

Egyéves a kórógyi tájház
Egyre nagyobb érdeklõdést kelt az immár egy éve

mûködõ falusi tájház Kórógyon.
Tulajdonosa a megnyitáskor maga sem hitte, hogy

ilyen gyorsan népszerûsödik a hagyományõrzésnek ez
a formája.

Iskolai csoportok és nyugdíjas egyesületek egyaránt
szívesen keresik fel a létesítményt, mely elõdeink ko-
rát, életmódját idézi. Minden korosztály talál itt olyan
érdekességet melyet szívesen ad ismerõsei tudtára. A
gyerekeket elsõsorban az állatok és a múltban hasz-
nált játékok érdeklik, de õk sem vetik meg a finom fa-
lusi ételeket, mellyel a tájház tulajdonosa kedveske-
dik vendégeinek. A folyamatos fejlesztés eredménye-
képpen, ma már néhány kiadó szobát is létrehoztak,
hogy a külföldrõl érkezõ érdeklõdõk igényeit is kielé-
gíthessék.

A kórógyi tájház július 11-én zenésztalálkozónak ad
otthont.

Szeretettel várják azon zenészek és zenekarok je-
lentkezését is, akik már régebben nem fogtak hang-
szert, de egy alkalom erejéig ismét szívesen muzsikál-
nának.

   (RO)

Magyarországi segítség az árvíz után
Átadták  a tavalyi nagy romániai árvíz károsultjai-

nak Galac megyében a  Magyar Karitász költségén épült
házakat.

A 16,2 millió forintból sajnos nem jutott minden
rászorulónak új ház a Szeret folyó iszapjával beteme-
tett, vagy lakhatatlanná rongált helyett. A projekt jász-
vásári vezetõje szerint óriási a szegénység, valóban
mindenki rászorulna a segítségre. Az elsõdleges szem-
pont mégis az volt, hogy elsõsorban a családosokon,
az idõseken, a tehetetlen embereken és a fogyatékkal
élõkön segítsenek.

A házak építésével megbízott székelyudvarhelyi cég
tervezõmérnöke olyan fából épített, belsõ szigetelés-
sel ellátott családi házakat tervezett, amelyek akár
nagy családok számára is alkalmasak lehetnek. A fá-
ból való építkezés újszerû a vidéken, ahol eddig csak
vályogból építkeztek.

Ausztriai Magyar Egyesületek és
Szervezetek Központi Szövetségének

magyar nyelvû hálórádiója
www.hungaronetvoice.net
www.hungaronetvoice.eu

Második alkalommal került május 9-én  megrende-
zésre a „Kis Kincsesláda“ szavalóverseny, melyet a cser-
készcsapat és az iskola közösen hívott életre.

Mindenki teszi a dolgát: székek, asztalok kerülnek
a helyükre, reflektor, a zsûri asztala, s rajta sok-sok díj.
Utolsó simítások, s végre elkezdõdik...

A kicsik kezdik, majd egyre idõsebb szavalók követ-
keznek. A felnõttek versenye elõtt kis szünetet tartunk,
s kihirdetjük az eredményeket a gyermekek 5 korcso-
portjában. Az öröm, s bánat után kiszaladnak játszani
az õrsvezetõkkel. Gyerekek!

A felnõttek csodálatos verseket mondanak, adnak
elõ, élnek át velünk együtt. Döbbent, síri csend van a
teremben. Elmerülünk egy álomvilágban, s álmodo-
zunk egy kicsit.

Szavalóverseny Stuttgartban
Boldog pillanatok az eredményhirdetés után: Na,

nem az ajándékok miatt, hanem a tudat tesz boldog-
gá, hogy sikerült egymásnak valamit, valami feleme-
lõen szépet adni.

Németország nagy, de úgy tûnik, hogy Csákvári Dá-
niel ref. lelkésznek nem volt messze Hannover, vagy
Köcher Tímea nem sajnálta a fáradtságot Fuldából gyer-
mekeivel hozzánk elvonatozni, de a heidelbergi és
frankfurti cserkészek sem sajnálták az idejüket. Mai vi-
lágunkban  is megvan az igény a szépre és jóra. Volt Rad-
nóti vers  Szilágyi Domokos, Petõfi, Wass Albert, de
olyan is akadt, aki elõadta Sík Sándor Megyeri hitvallá-
sát vagy a három és fél éves Klement Botond, aki Petõfi
képet szorongatva elszavalta a Nemzeti dalt.

 JABLONKAY LYDIA cspk.
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(Folytatás az elõzõ számból)
PÉNZÜGYI KÖVETKEZMÉNYEK

A Bretton Woods-i monetáris rendszer (1945-1976)
megszûnte után, óriási, kaotikus rendszertelenség és
zûrzavar uralkodott el a nemzetközi pénzpiacokon,
amely tág teret és kaput nyitott mindenféle-fajta csa-
lások és szélhámosságok elõtt. Egyik példája az ilyen
becsapásoknak a 2008 decemberében kirobbant, hí-
res/hírhedt Madoff-botrány.

A Bernard Madoff által alapított „Bernard Madoff
Investment Securities” (Hedge Fund, New York) kár-
tyavárként dõlt össze a pénzügyi válság következté-
ben, eltüntetvén – az eddigi legnagyobb csalásként is-
mert piramis-játékkal – 50 milliárd dollárt (!). Ez a
minden hájjal megkent, ügyesen kóklerkedõ, beván-
dorolt orosz vigéclegény, kb. tízezer pénzmohó, kicsi,
közepes, és nagy pénzintézetet (bankok; beruházási
alapok; nyugdíj-kasszák stb.), számtalan naív jótékony-
sági szervezetet stb. csapott be, s rajtuk keresztül kb.
hárommillió magánszemélyt (naív, szerencsétlen fló-
tások) palizott be, rázott át szerte a világon, 22 ország-
ban, a már régóta ismert „Ponzi”-féle pilótajáték-trük-
kel. Egy józanul, objektívan gondolkodó reál-közgaz-
dász beleborzong, ha arra gondol, hogy mennyi értel-
mes, tisztességes profitot hozó beruházást lehetett
volna megvalósítani ebbõl a hatalmas, eltüntetett
összegbõl a reálgazdaságban (új energia források; kör-
nyezetvédelem; kutatás és fejlesztés stb.).

Ehhez a kámforrá vált 50 milliárd dollárhoz képest
„kismiskának” tûnik a Stanford-botrány, a texasi mil-
liárdos, Robert Allen Stanford cége által (Stanford
International Bank) véghez vitt másik csalás, amely
„csak” 8 milliárd dollárt tüntetett el, szintén pilóta-já-
ték-trükkel, s amely 2009 februárjában robbant ki.
Ebben az átrázásban, több tízezer, pénzmohó személy
bánja elveszett pénzét, fõleg latin-amerikai országok-
ban. A tapasztalat azt mutatja, hogy az ilyen rendkívü-
li, abnormálisan magas kamatokat ígérõ, csillogó-vil-
logó cégekbe, általában az adófizetés elõl bujkáló, el-
titkolt „fekete” pénzek áramlanak. De elõfordulhat,
hogy az illegális szektorokból (kábítószercsempészet;
prostitúció; leánykereskedelem stb.), „pénzmosást” ke-
resõ tõkék keresnek itt „megnyugvást”. Az irreálisan,
hatalmasra fejfújódott, zavaros, nemzetközi pénzpia-
cokon, ma számtalan, ilyen csillogó-villogó, csalás-
technikákban dörzsölt cégek, útonálló haramiák mód-
jára szedik áldozataikat válogatás nélkül.

Az Egyesült Államok nemzetközi befolyása elkerül-
hetetlenül hanyatlásnak indult. Az elmúlt 25 évben
folyamatosan halmozta deficitjeit (költségvetési; kül-
kereskedelmi; fizetés-mérlegi stb.), mialatt Kína vala-
mint más ázsiai és olajtermelõ országok rendre több-
lettel zártak, azaz, az USA jelentõsen többet fogyasz-
tott, mint amennyit megtermelt. A kínaiak és az olaj-
termelõ országok egyre többet fognak birtokolni a vi-
lágból, mivel hatalmas dollártartalékukból és az ame-
rikai államkötvényekben fekvõ pénzükért valódi esz-

A VILÁGMÉRETÛ MONETÁRIS ÉS PÉNZÜGYI VÁLSÁG IV.
közöket (termelõ stb.), reáljavakat fognak vásárolni.
Ez pedig megváltoztatja lassan a hatalmi viszonyokat.
Az erõegyensúly eltolódása Ázsia javára, az amerikai
és a vele összefonódott, európai pénzoligarchák – és
az õket szolgai módon kiszolgáló, busásan megfizetett
pénzmenedzserek – által az elmúlt 25 évben elköve-
tett óriási hibák, tévedések, mulasztások és bûnök
eredménye.

REÁLGAZDASÁGI KÖVETKEZMÉNYEK
Amikor e sorokat írjuk (2009. február), még nehe-

zen látható, mérhetõ, teljes mélységében és szélessé-
gében, e súlyos monetáris és pénzügyi válságnak a
reálgazdaság minden ágára /szektorára gyakorolt,
pusztító, romboló hatása. A reálgazdaság foglalkoz-
tatja, ad munkát és kenyeret, a teljes munkaképes la-
kosság 97–98%-ának, s tevékenységi köre szinte 100%-
osan átfogja a valódi értékeket, jólétet teremtõ, értel-
mes, az emberi szükségleteket/kívánságokat kielégí-
tõ gazdasági ágazatokat és szektorokat, mint példá-
ul: ipar (nehéz; könnyû; tartós- és fogyasztási cikkek
stb.) ; építõipar (lakóházak, utak stb.) ; erdõ- és mezõ-
gazdaság; bányászat; kereskedelem (kis- és nagy stb.);
közlekedés (légi, vasúti, úti, stb) ; szállítás (úti, légi,
stb) ; turizmus ; kutatás és fejlesztés; oktatás; egész-
ségügy; szórakoztatás; kulturális tevékenységek stb.
Szinte minden normális ország gazdaságában – kivé-
telek az abnormális „adó-paradicsom”országok –, a
hazai össztermékben (GDP) megtestesült „hozzáadott-
érték”/„value-added”/ „valeur-ajoutée” (bérek; szoci-
ális kiadások; adók; kamatok; nyereségek; osztalékok;
értékcsökkenési leírások stb.) több mint 95%-át a re-
álgazdasági ágazatok/szektorok állítják elõ, szemben
a pénzügyi szektor néhány százalékos, szerény
összgazdasági hozzájárulásával.

Ez a tény világosan jelzi, hogy a jelenlegi, elvadult
finánckapitalizmus valamint a monetáris rendszerte-
lenség világában, a pénzügyi szektor – minden 4–5
évben, rendszeresen felbukkanó, pusztító, romboló
válság-buborékaival – halálos rákként roncsolja a re-
álgazdaságot és viszi a megsemmisülés felé a nyugati,
demokratikus civilizációt.

Tény, hogy ez a monetáris és pénzügyi válság elsõ-
nek az ipari termelésben, az építõiparban valamint
a hozzájuk kapcsolódó beszállító/szolgáltató ágaza-
tokban kezdte meg pusztító, romboló, recessziót ki-
váltó hatását, mint például: autógyártás, gépgyártás,
kémiai termékek, tartós fogyasztási cikkek, stb. Az el-
adás és termelés visszaesik (recesszió), ami magával
hozza a tömeges elbocsátási hullámokat, a munkanél-
küliséget. A Genfben székelõ Nemzetközi Munkaügyi
Szervezet (International Labour Organization) elõre-
jelzései szerint, kb. 50 millió ember veszítheti el állá-
sát a világon, 2009-ben, a válság miatt. Ez azt jelenti,
hogy a világ munkanélküliségi rátája elérné a 7,1%-ot
2009-ben (5,7% 2007-ben), amely százalék 230 millió
munkanélkülit jelentene. Az Európai Unióban 3,5 mil-

lió munkahely szûnik meg 2009-ben, s a munkanélkü-
liségi ráta eléri a 8,75%-ot 2009-ben, majd 10%-ot
2010-ben (ez az Európai Bizottság letörölhetetlen szé-
gyenfoltja, teljesen hibás gazdasági integrációs straté-
giájának valamint a pénzoligarchiával való korrupt
összefonódásának az eredménye!)

Az Egyesült Államokban 2,6 millió munkahely szûnt
meg 2008-ban és a munkanélküliségi ráta elérte a 7,2%-
ot. Az ugyancsak Genfben székelõ Nemzetközi Migráci-
ós Szervezet (International Organization for Migration)
100 millióra becsüli a világon dolgozó, összes vándor-
munkások számát, akik elsõsorban a legrosszabbul fi-
zetett és védett ágazatokban dolgoznak (hotel; kiskeres-
kedelem; építõipar; háztartások stb.) olyan országokban
mint: Egyesült Államok; Közelkeleti Olajmonarchiák;
Svájc; Németország; Oroszország; Spanyolország; Olasz-
ország stb. Ezek a vándormunkások évente kb. 500 mil-
liárd dollárt küldenek hazájukba (fejlõdõ, elmaradott
országok) családjuk és rokonságuk támogatására, amely
összeg több mint a fele az összes fejlõdõ/szegény orszá-
goknak nyújtott, hivatalos gazdasági segélyeknek. Nos,
most reális veszély van arra, hogy a vándormunkások
tekintélyes része elveszíti az állását 2009-ben, s ezzel
nyomorba dönti családját, rokonságát.

Ami a monetáris és pénzügyi válságnak a hazai össz-
termék (GDP) alakulására gyakorolt, várható hatását
illeti, a legnagyobb bizonytalanság uralkodik még
2009 elején.

Íme néhány óvatos, ideiglenes elõrejelzés 2009-re
(százalékban): Egyesült Államok: -1,6; Canada: -1,2;
Japán: -2,6; Euró Zóna: -2,0; Nagy-Britannia: -2,8; Né-
metország: -2,5; Franciaország: -1,9; Olaszország: -2,1;
Spanyolország: -1,7; Írország: -1,7; Svájc: -0,2; Orosz-
ország: -0,7; Ukrajna: -5,4; Lengyelország: +1,2; Cseh
Köztársaság: -0,8; Szlovákia: +2,2; Magyarország: -3,1;
Románia: -0,4; Bulgária: +0,8; Szlovénia: +0,4; Horvát-
ország: -0,6; Törökország: -1,2; Észtország: -5,6; Lett-
ország: -9,1; Litvánia: -4,1.

Valami csekély reménysugarat jelentenek Kína:
+6,7; India: +5,1; és Brazília: +1,8.

Csak találgatások folynak arról, hogy a recesszió
milyen alakot ölt majd: L, U, V netán W. A betûk for-
májából kiolvasható, hogy az L zuhanásszerû vissza-
esést, majd tartós stagnálást jelent; az U lassabb ha-
nyatlást és lassabb fellendülést; a V meredek összeom-
lást és hasonlóan lendületes kibontakozást; a W pedig
gyorsan egymást követõ le-föl ciklusokat. Mindeddig,
egyenlõre, az L szára látszik jól kivehetõen, mivel az
ipari termelés mindegyik EU-országban meredeken
zuhant, itt-ott két számjegyû mértékben.

Ez a válság már tisztán megmutatta, hogy milyen
nagyot tévedett Milton Friedman (1912–2006), ame-
rikai Nobel-díjas, ultraliberális közgazdász – a Chica-
gói Iskola alapítója -, amikor azt állította, hogy a piaci
rendszer képes önmaga szabályozására. Ma már min-
denki látja, hogy állami beavatkozás nélkül nincs meg-
oldás.

Ismét elfogadják John Maynard Keynes (1883–
1946), angol közgazdász, alapgondolatát, hogy az ál-
lam fiskális (adó) és költségvetési politikája központi
szerepet játszik a vegyes (magán és állami tõke), szo-
ciális piacgazdaság irányításában. A mostani világvál-
ság kezd kísértetiesen hasonlítani a nagy 1929–1933-
as világválsághoz, sõt egyes területeken, például az in-
gatlanpiacon, még rosszabb a helyzet.

Keynes 1936-ban publikálta nagy mûvét: „A foglal-
koztatás, a kamat és a pénz általános elmélete”, de
alapvetõ közgazdasági gondolatait csak a második vi-
lágháború után sikerült átvinni a gyakorlatba (vegyes
gazdasági struktúra magán és állami tulajdon között;
megtakarítások versus beruházások valamint kínálat
és kereslet mechanizmusainak egyensúlya; költségve-
tés fontos szerepe a munkanélküliség megszüntetésé-
ben valamint a beruházásokban; a teljes foglalkozta-
tás megvalósítása stb.). Keynes emberközeli közgaz-
dasági gondolatai és tézisei harminc éven át biztosí-
tották a 2. Világháború után a teljes foglalkoztatást és
soha nem ismert általános, magas jólétet a nyugati
demokráciákban, egészen az 1980-as évek elejéig, a
Bretton Woods-i monetáris rendszer (1945–1976) erõ-
szakos felszámolásáig, amikor is újra színre léptek az
elvadult finánckapitalizmus, pestises csatorna-patká-
nyokhoz hasonlító, sötét, pusztító, romboló erõi, ame-
lyeket az elõzõekben már részletesen ismertettünk.

UNGER László, közgazdász (Genf)

Folytatás a következõ számban:
A válság felelõsei és tanulságai

Tiszalök, 1953
„Az internálás rendszerének megszüntetésével

kapcsolatban hozott kormányhatározat végrehaj-
tására a külföldi állampolgárságú internáltak (és
olyanok, akik eredetileg magyar állampolgárok
voltak, de idõközben hozzátartozóik Magyaror-
szágról ki lettek telepítve) akik ellen bírósági el-
járás lefolytatható nem volt, 1953. augusztus 15-
ével a tiszalöki internálótáborba lettek elhelyez-
ve. Összesen 1179 személy. Többségben nyugat-
németek (1000 fõ), kisebb részük osztrák, jugo-
szláv és néhány más állampolgár. A táborban
elhelyezett internáltak elõtt 1953. augusztus 17-
én ki lett hirdetve, hogy fel lesznek ajánlva kor-
mányaiknak átvételre, és amikor azok választ
adnak, el lesznek szállítva és át lesznek adva. Aki
azonban közülük Magyarországon akar marad-
ni, kérheti a letelepedési engedély megadását. A
közlés után többen kijelentették, hogy Magyaror-
szágon kívánnak maradni, ezek, miután megkap-
ták a letelepedési engedélyt, szabadon lettek bo-
csátva. Nem sokkal a tiszalöki táborban történt
elhelyezésük után a Külügyminisztérium az ille-
tékes kormányok szerveivel megkezdte a tárgya-
lásokat átadásuk érdekében. Átadásukig az in-
ternáltak megfelelõ bérezés és ellátás mellett a
Tiszalöki Erõmû építkezésénél vannak foglalkoz-
tatva. 1953. október 4-én 21.20 órakor a tábor-
ban elhelyezett nyugatnémet, osztrák és jugoszláv
állampolgárságú internáltak kitörést kíséreltek
meg.” – Így szól a Belügyminisztérium 1953.
október 24-én kelt jelentése a tiszalöki interná-
lótáborról. A förtelmes stílusú jelentés nem szól
arról, hogy az internálótábor a Szovjetunióból
hazaküldött hadifoglyokat tartott kényszermun-
kán, s hogy magyar állampolgárként estek fog-
ságba, s nem nyugatnémetek, jugoszlávok és más
állampolgárságúak. S meghamisítja azt a tényt

is, hogy már 1950-tõl raboskodnak hazájukban,
s helyette azt hazudja, hogy „1953. augusztus
15-ével lettek elhelyezve”.

A tiszalöki internálótábor történetérõl sokan
szóltak már, a valóság azonban továbbra is rejt-
ve van. A túlélõk száma mára megfogyatkozott.
Ezek közül Tasnádi Frigyessel beszélgettünk
Tiszalökön, aki ma sem tud elérzékenyülés nél-
kül szólni arról a nyolc évrõl, amit elvettek az
életébõl. Az interjút két részletben közöljük.

- Édesapám nem volt katona, a gyárból, ahol
dolgozott, ki kellett menni valami gázvezetéket
megjavítani. Akkor valahonnan valaki rálõtt. Ez
1945. február 3-án volt, s ötödikén meghalt.

- A tiszalöki internálótáborról kezdtünk el be-
szélgetni, s itt a Szovjetunióból „hazatért” német
magyarországi német származásúakat tartották
fogva. Ezek szerint Ön is sváb.

- Igen. A nevem megtévesztõ, mert magyaro-
sított. Mind a két oldalról német származású
vagyok, ezért is kerültem a német hadseregbe.
A Sztójay-féle törvény alapján a németeknek
joguk volt sorozni a német származásúak kö-
zött. A tiszalöki táborban háromnegyed részt
ilyen származásúak voltak.

- De magyar állampolgárok.
- Hát persze. Ebbõl késõbb nagy viták is ke-

rekedtek, mert ha magyar állampolgárok, ak-
kor milyen jogon tartották õket itt. Ha német
állampolgárok, akkor szintén felvetõdik, hogy
miért?

- De a Szovjetunióban magyar hadifoglyoknak
számítottak?

- Igen. A magyarországiak magyarnak voltak
elkönyvelve, még ha a német hadseregben har-
coltak is. Érdekes módon ezt a Szovjetunióban
nem is firtatták.

- Térjünk vissza a kezdetekhez. Mikor vonult be?

- 1944. október 24-én, Szálasi alatt. Akkor már
úgy volt, hogy a leventéket az utcán fogdosták
össze a csendõrök.

- S hol esett hadifogságba?
- Csehországban. Ott vonultunk be amerikai

fogságba. Nem estünk, bevonultunk. Fegyver-
rel együtt. Ott tettük le a fegyvert. Ugyanis ami-
kor a második sebesülésem után kikerültem a
kórházból, utóvéd századhoz kerültem. Akkor
olyan már, mint front nem létezett. Futás volt.
Az utóvédnek az a feladata, hogy feltartsa az
oroszokat, amíg a java eliszkol.

- Ha amerikai fogságba esett, hogyan került a
Szovjetunióba?

- Úgy, hogy egy jó hónap múlva egyik este
bejött vagy húsz teherautó, s a rajtuk lévõ kato-
nák kezdték szólongatni az embereket, hogy
mindazok, akik a Luftwaffennél, a hajózásnál
szolgáltak, szálljanak fel az autóra. A Waffen SS,
a Vlaszov hadosztály maradéka is. Mi indultunk
volna, bár akkor már egy külön századba válo-
gattak bennünket. Ugyanis a háború utolsó he-
tében mindazokat leválasztották a csapatokról,
akik nem németországi születésûek voltak a
Waffen SS-nél. Én is itt szolgáltam. Egy László
nevû százados volt a századparancsnok, helyet-
tese egy Rostás László nevû szintén százados.
Õk azt mondták, hogy vissza! – Nem látjátok,
hogy kiket hívnak? A javát, s ezeket biztosan
elítélik. Úgyhogy nem másztunk fel az autókra.
Így ottmaradtunk. Másnap reggel jött egy egész
autókolónia, mindenkit felzavartak, s vagy öt-
ven kilométert szállítottak át az orosz zónába.
Ott lezavartak bennünket az autókról, s vissza-
mentek. Átadtak bennünket az oroszoknak. Így
kerültünk orosz fogságba.

- Hol raboskodott?
- Az elsõ két évben Dombászban, egy szén-

medencében. S 1947 nyarán engem az oroszok
hazaengedtek. Az oroszok sosem nézték, hogy
kinek van tetoválva a hónalja. El is jöttünk egé-
szen Foksányiig. Ott minden nap szedtek össze
egy szerelvényre valót, s vitték be az országba
õket. Akkor politikai változás történt, megje-
lent egy magyar küldöttség, ezt Veres János ve-
zette. Ettõl a naptól kezdve a hazamenõket
megnézték. Így megtalálták a hónunk alatt a
tetoválást. A húszezer hadifogolyból hetvenün-
ket visszaküldtek a Szovjetunióba még három
évre. Ez azt jelenti, hogy a fogságom nyolc és
fél évébõl hat és fél évet szeretett hazám disznó
vezetõinek köszönhetek.

Másodjára Harkovba kerültem. Itt változó
munkát végeztünk, hol fatelepen, hol építkezé-
sen, szinte mindent csináltunk. A fatelepen ért
egy baleset, eltört a térdem, s ekkor, mint mun-
kaképtelent, átirányítottak Voronyezsbe. Az
utolsó két évet itt töltöttem, s innét jöttem az-
tán haza.

- Ez a hazajövetel hogyan történt? Hisz egyszer
már úgy tûnt, nem kell a hazájának.

- Annak az elitnek nem voltam kívánatos.
- Volt idehaza rokona, vagy kitelepítették õket?
- Sajnos nem telepítették ki. Biztosan tudják,

hogy a harmincas években volt egy olyan hul-
lám, hogy aki állami intézményeknél dolgozott
és német neve van, az magyarosítsa. Apám ak-
kor, ha jól tudom ez 1936-ban vagy 1937-ben
volt, magyarosította a nevét. Zellerbõl lettünk
Tasnádiak. Hangzatos magyar név. Anyám er-
délyi szász lány volt. Mind a két oldalról német
vagyok, de magyarnak mondom magamat. 1944-
ben volt egy ellenhullám, hogy aki magyarosí-
totta a német nevét, az vegye vissza. Apám azt
mondta, hogy neki elég volt egyszer megszokni

HADIFOGOLYKÉNT A SAJÁT HAZÁJÁBAN

Folytatás a 6. oldalon

Rügy (fa)
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„Máshonnan jöttünk” – címmel jelent meg a
közelmúltban Marie Brandeis könyve. A német-
és cseh nyelvû kötet 40 interjút foglal magába,
melyet emigrációban élõ csehekkel és szlovákok-
kal készített a szerzõ. A beszélgetések különbö-
zõ sorsokat tárnak fel az olvasó elõtt, legyen az
menekült nemes, tudós, színmûvész, zenész vagy
vállalkozó. Valamennyien azóta is Ausztriában
élnek és dolgoznak. Sokan közülük tagjai azok-
nak a cseh és szlovák egyesületeknek, melyek
nyelvük és hagyományik megörzését tûzték ki
célul. E cikk szerzõje is egy ilyen menekült cseh
család leszármazottja, aki az egyesületek életé-
ben felelõs munkát végez.

A Prágai Tavasz 1968 augusztusában történt
leverésének nem csak Csehszlovákia lakosságá-
ra nézve volt széles körû hatása, hanem a cseh és
szlovák nép összetételében is jelentõs változáso-
kat hozott.

Tízezrek hagyták el csehszlovákiai otthonukat,
hogy elkerüljék az úgynevezett „normalizáció”-t;
a kritizálókat a munkától való eltiltás, politikai
üldözés és elzárás fenyegette. Ausztria átutazó
országként szolgált, igaz, hogy néhányan közü-
lük Ausztriában maradtak. 1968 és 1974 között
mintegy 12.000 cseh és szlovák kapott menedé-
ket Ausztriában. A menekültek számára nem volt
áttekinthetõ a bécsi cseh és szlovák kisebbség
helyzete. Ehhez hozzájárult, hogy a népcsoport
demokratikus és egy kommunistabarát csoport-
ra oszlott, mely az egyesületek tevékenységében
is megmutatkozott. Legkézenfekvõbb volt saját
egyesületeket alapítani. Ezek egyike az Ausztri-
ai Csehek és Szlovákok Kultur Klubja.

Miért nem illeszkedtek a „újak” a már megle-
võ szerkezetbe?

Ehhez meg kell jegyezni, hogy az akkori egye-
sületi vezetõket meglepte az új helyzet és az újon-
nan jöttek és az egyesületi vezetõk közötti gene-
rációs különbség, mely egymással szembeni meg
nem értéshez vezetett. Sokan az újonnan érke-
zettek közül nem akartak egyesülethez tartozni
és érthetõ módon saját megélhetésük építésére
összpontosították figyelmüket.

Az egyesületek vezetõinek negatív magatartá-
sa vezetett a már említett egyesület alapítások-
hoz valamint a „régen itt lakók” és az „újak” el-
különüléséhez. Így jött létre három tábor a nép-
csoportban. A „Prágabarátok”, a „demokraták”

A 68-as menekültek hatása az ausztriai
cseh és szlovák népcsoport fejlõdésére

és az „újak”. Mindez a népcsoport fejlõdésében
súlyos hátrányt jelentett és ahhoz vezetett, hogy
a „bécsi csehek és szlovákok” tovább asszimilá-
lódtak és kerülték a népcsoporttal, illetve annak
egyesületeivel való kapcsolatot.

Csak az évtizedek múlásával jött létre közele-
dés és egymás kölcsönös elismerése, melyet az
1989-es események, a kommunizmus Csehszlo-
vákiai bukása pozitívan befolyásolt, de a folya-
mat máig sem fejezõdött be. Mai napig különb-
séget tesztnek “régi” (a monarchia idején alapí-
tott) és „új” (kb. 35 éve alapított) egyesületek
között.

Le kell szögezni, hogy a menekültek nagy ré-
sze nemcsak beilleszkedett az osztrák társada-
lomba, hanem nagymértékben asszimilálódott is.
Sajnos már nem állapítható meg, hogy az asszi-
milálódás a háztartások szintjén milyen mérté-
kû, de a népcsoport egyesületein és azok rendez-
vényein látható, hogy a népcsoport-egyesületek-
be vezetõ integrációt csak kevesen találták meg.
Sokan csak akkor látogatják a rendezvényeket,
ha azok érdeklik õket, de a legtöbbjüknek nincs
kapcsolata a népcsoport-egyesülettel. Azokról
szólva, akik megtalálták az utat az egyesületek-
hez elmondhatjuk, hogy integrálódásuk majdnem
tökéletes. Sokan közülük az egyesületi vezetés
legmagasabb fokáig jutottak (pl. Sokol és Orel
Tornaegylet, Omladina Színjátszóegylet, Akadé-
mikusok Egyesülete, Ausztriai Csehek és Szlo-
vákok Kultúrklubja stb.) és ellensúlyozzák a ré-
gen betelepültek miatti túlöregedést. Mégis
könnyebb dolguk van azoknak, akik nem han-
goztatják menekült voltukat.

Ami az 1989 után Ausztriába érkezetteket il-
leti, más a helyzet. Ezek számára nyitott az egye-
sületekbe való integrálódás útja, melyet segít az
egyesületek elöregedése is. Mégis korlátozott
azoknak a száma, akik az egyesületekben tevé-
kenykedni akarnak. Természetesen van néhány
kivétel, de a többségnek információra van szük-
sége és csak a rendezvényeken akar részt venni.

További problémát jelent a hagyományos tele-
pülések szétesése. A népcsoport tagjainak több
mint a fele már nem él Bécsben.

Az csak a jövõben dõl el, hogy mit jelent az
ausztriai népcsoportokra nézve Csehország és
Szlovákia belépése az EU-ba.

RICHARD BASLER

az új nevet, s nem vette vissza. Ez volt a baj.
Ezért nem telepítették ki õket. Meg talán azért,
mert nekünk nem volt semmink.

- Furcsa, hogy a családja itt van, magyar állam-
polgár, magyarnak tartja magát, s a hadifoglyot
mégsem fogadja vissza hazája. Ilyen ország a föld-
kerekségen nincsen.

- De van, Magyarország.  Ez az ország az, ahol
minden megtörténhet és mindennek az ellen-
kezõje is. A második hazajövetel már Mára-
marosszigeten keresztül történt. 1950 novem-
berében indultunk el Voronyezsbõl. Már nem
nagyon õriztek bennünket. Mondhatnám, az
utolsó két évben a legjobb viszonyban voltunk
a katonákkal is és a civilekkel is. Nem rabos-
kodtunk jó körülmények között, de mindenki
nyomorult volt körülöttünk, a lakosság is. Ak-
kor még nem tudtam, hogy „visszasírom” az
orosz hadifogságot, nyaralás volt ez ahhoz az
embertelenséghez képest, ahogyan itthon bán-
tak velünk.

- Hogyan történt a „hazatérés”?
Amikor a határra értünk, elbúcsúztunk õre-

inktõl, s láttuk, hogy amott már magyar kato-
nák állnak. Az orosz õreink felszerelése, öltö-
zete nem volt valami katonás, amikor meglát-
tuk, hogy túloldalt fényes csizmájú vasalt ruhá-
jú magyar katonák várnak bennünket, még büsz-
keség is volt bennünk. Lám, a magyar katona!
Nem tudtunk mi ÁVH-ról, a magyar viszonyok-
ról semmit. S amikor megszólaltak aztán, már
lehetett sejetni, hogy sok jó nem vár ránk.

Pestre hoztak bennünket, itt a Toloncház pin-

céjébe kerültünk. Itt voltunk egy hónapig, majd
kivittek a tenyészállatvásár istállóiba, s itt is el-
töltöttünk vagy egy hónapot. Aztán innét vago-
níroztak be bennünket.

- Édesanyja élt?
- Igen és egy nõvérem.
- Tudott róluk valamit?
- Semmit. Amíg kint voltam az oroszoknál

addig igen, mert onnét jöhetett levél. De itt tel-
jes hírzárlat volt. Volt Tiszalökön olyan, akinek
sikerült értesítést küldeni hozzátartozóinak a
civil munkásokon keresztül, de nekem nem,
mert én a táborban a konyhán dolgoztam, nem
jártam ki.

- Amikor újra vagonokba kerültek, mit gondol-
tak, hova kerülnek?

- Azt hittük, hogy visszavisznek Oroszország-
ba.

- Azért megdöbbentõ ez, mert már másodszor
kerültek haza, s most újra azt hiszik, viszik Önö-
ket vissza.

- Az irány az volt, hisz láttuk, hogy milyen ál-
lomásokon megy keresztül a vonat. Nem tud-
tunk mi Tiszalökrõl sem semmit. A tábor félig
volt csak kész, a kerítés megvolt, a barakkok
teljesen frissek voltak. Fogalmunk sem volt,
hogy itt erõmûvet terveznek építeni, s mivel nem
tudtak mit kezdeni velünk, kitalálták, hogy jó
lesz az ingyen munkaerõ, a rabszolga. Amikor
kikászálódtunk a vagonokból még nem is sej-
tettük, hogy milyen három év vár bennünket ha-
difogolyként a saját hazánkban.

Folytatjuk
BÖRÖNDI LAJOS

HADIFOGOLYKÉNT A SAJÁT HAZÁJÁBAN
Folytatás az 5. oldalról

A dabasi szakképzõiskola igazgatója Koszolányi
Gyula nyugdíjba készül, ami önmagában véve még
nem rengeti meg a világot, hisz egy jól megérde-
melt mindenkit megillet. Ez esetben más ügyben
utaztam a Pest megyei járási székhelyre. Odaér-
kezésemig két dolgot tudtam Dabasról, egyik, hogy
Kossuth Lajos édesapját itt temették el, a másik,
hogy önnek igen fontos köze van a fent említett
iskolához.

Valóban, Kossuth Lajos édesapja itt nyugszik,
Alsódabason napjainkban is látható a Kossuth-
ház s iskolánk névadója Kossuth Zsuzsanna –
Kossuth Lajos legkisebb húga az apa halála után
e házba költözött. S ha már felõlem is érdeklõ-
dik, 1991-ben vettem át az intézményt; bár me-
nekültem mint Jónás, nem akartam fõnök len-
ni, mégis elvállaltam.

Közös munka eredményeként az alapítás óta
tanulólétszámunk több mint tízszeresére nõtt,
így a régió jelentõs iskolájává fejlõdött. Nem-
zetközi kapcsolatokat Angliával, Észtországgal,
Finnországgal, Japánnal, Lengyelországgal,
Németországgal, Olaszországgal, Romániával
(Erdély), Szlovákiával, Szlovéniával és Ausztri-
ával ápolunk. Ez utóbbi országban partnereink
az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szerveze-
tek Központi Szövetsége és a Kaláka Klub,
valamint a bécsi „Berufsschule für Büro-
kaufleute”.

Iskolánkban található néhány különlegesség,
mint például világszínvonalú strukturált villa-
moshálózat, csillagvizsgáló, internetlabor,
Assyst CAD-CAM rendszer, informatikai há-
lózat – mintegy száz számítógép szolgálja a min-
dennapi életet és tanulást. Kollégiumunk ötven
férõhelyes.

A felsorolt nemzetközi kapcsolatok mellett sok
energiát fordít igazgató úr a kisebbségben élõ ma-
gyarsággal való szoros együttmûködésre, intenzíven

foglalkozik a magyarság sorskérdéseivel. Sok he-
lyütt így a Kufsteini találkozókon is hallatta szavát.

Fontos dolognak tartom. Öt évvel ezelõtt tan-
testületünk egyhangúlag elhatározta, hogy fel-
vesszük a kapcsolatokat a szomszédos országok
magyar tannyelvû vagy magyartagozatos isko-
láival és átadjuk uniós tapasztalatainkat. Négy
évvel ezelõtti elsõ rendezvényünk „A nõ a ma-
gyar költészeben“ címû szavalóverseny volt.
Ennek résztvevõi Eszékrõl, Zentáról, Barótról,
Munkácsról és Ausztriából érkeztek. Két évvel
késõbb ismét közzétettünk egy meghívást, ak-
kor „Petõfi magyarul és a szomszédos országok
nyelvén“ címmel. Nem hittem hogy sikerülni
fog. Sikerült. Minden szomszédos országban
fordítottak Petõfitõl, akkor már felvidékrõl is
eljöttek – érdekes volt szlovákul hallani a Nem-
zeti dalt.

Furcsa, hogy egy mûszaki jellegû intézmény
ilyesmire vállalkozik.

Van néhány irodalommal vérig fertõzött kol-
légám, természetesen létezik irodalmi munka-
közösségünk is. Pulyával is megindult a kapcso-
lat, diákjainkat szívesen fogadták. Egyszer nem-
zetközi teremfoci-bajnokságot rendeztünk. A
csapatok Legyeltarnóból, Besztercebányáról,
Dunaszerdahelyrõl, Felsõpulyáról és Barótról
érkeztek.

Ön villamosmérnök-tanár, fülemnek kedvesen
csengõ vezetéknévvel. Vajon hány Kosztolányi lé-
tezik ha rokonságról van szó?

Négy évvel ezelõtt Pünkösdkor rendeztem egy
Kosztolányi-világtalálkozót, több mint három-
százan ünnepelhettük egymást.

Hogyan fogja elviselni a nyugállományt ilyen
eseményekkel zaklatott évek után?

Addig még van két jó hónapom, azután több
idõm marad kisebbségi és Kosztolányis ügyekre.

S. CSOMA JÁNOS

KOSZTOLÁNYI

A szociális mezõny, szülõföld meghatározó
önmagunk kifejlõdésében, erõsíti önazonossá-
gunkat. Emigrációban minden megváltozik, át-
értékelõdik. Ennek érzelmi következményei,
mint bizonyos fajta betegség jelenik meg töb-
beknél. Molnár Ferenc egyik feljegyzése is er-
rõl szól (New Yorki gondolatok egy itteni be-
tegségrõl, amelynek neve: emigráció). Ebben
humorral ábrázolja az egyes fázisokat, ami ál-
matlansággal, ill. altató vételével kezdõdik,
majd komolyabb betegségi tünetekkel folyta-
tódik, amit terápiával kell kezelni. Leírása vic-
ces és mégis igaz megfigyeléseire épül saját
emigrációjából. A pszichés okok között persze
kutakodhatunk. A megbetegedés azonban  jel-
zi, hogy valami nincs rendben és megállásra
kényszerít, hogy gyógyulást jelentõ kezelést
kapjon az ember.

A betegségnek akár lelki, akár testi vonatko-
zásait vesszük figyelembe, sok mindenre lehet
belõlük következtetni. Tudható, hogy az ember
személyisége a szocializáció és az individualizá-
ció folyamatain keresztül fejlõdik ki. Az örök-
letes adottságok, hajlamok, tulajdonságok, ösz-
tönök  a személyiség egyik fele, másik fele  a
környezettel kölcsönhatásban jön létre.

Ha az énfejlõdés mentén zavarok támadnak,
lyukak keletkezhetnek benne és sérülékenyeb-
bé válik az érintett személy, elháritó mechaniz-
musok ennek megfelelõen védik, csak  nem min-
dig sikeresen. A stabil éntudattal rendelkezõk-
nél jobban mûködõ elhárító mechanizmusok
mutathatók ki (pl. elfojtás), ami nyilvánvalóan
több kín elviselését teszi lehetõvé, vagyis több
kell ahhoz, hogy akár külsõ, akár belsõ beteg-
ségbe essenek.

Stabil éntudat az énfejlõdés a korai szaka-
szában alakul ki, amikor az én és a tárgyrepre-
zentációk szétválnak az introjekciók és identi-
fikációk alapján. Így kristályosodnak ki az
integratív folyamatok. Ez azt jelenti, hogy a
gyerek elõször elfogadja, beépíti amit a külvi-
lág neki kínál, aztán késõbb saját igényeinek
és képességeinek megfelelõen differenciálja a
külhatásokat. Ez adja az erõt neki, hogy
énfejlõdésében  a saját és a másik tartalmait
szátválassza és integrálja. Megtalálja önmaga
egyedi, egyszeri és megismételhetetlen énjét,
Ricoeur szavaival élve „ipse” identitását; ez
adja meg életéhez  az alapot.

Mi történik, ha patologizáló a környezet,
nagy, elviselhetetlen a stressz (ami szociális jel-
legû is lehet) és nem elviselhetõ a szorongás
mértéke? Ha a környezeti, szociális valóság
mélyebb integrációja lehetetlenné válik, akkor
a személy nem tud késõbb sem megfelelõen al-
kalmazkodni. Ez fõleg akkor van, ha az integ-
rációban az én és tárgyreprezentációk megza-
varták a felettes-én megfelelõ egységgé szerve-
zõdését.

Ez esetben nem lesz stabil az önazonosság.
Az elhárító mechanizmusok védekeznek, elhá-

rítanak, de ha ez nem sikerül teljesen, jönnek a
betegségek. Hogy ezek lelki vagy testi jellegûek
mindig az egyéni mintázattól függ. Pszichésen
az identitásdiffúzió, Erickson szavaival élve vagy
akár korai sérüléseknél a személyiségzavarok
(borderline, narcisztikus) kialakulásának alap-
ja is lehet.

A szociális stressz egyik legelgyengítõbb  ki-
váltója, ha az összetartozási szükséglet nem va-
lósul meg. Ez lehet abúzus, izoláció, kirekesz-
tés, cserbenhagyás vagy más negatív behatások.
Maslow piramisában látható, hogy a szociális
igény ugyan nem a fizikai létet ingatja meg, de
az emberi léthez  nélkülözhetetlen.

Emigrációban eltûnik a korábbi szociális
háló, az összetartozás, hovatartozás önkénte-
lenül megkérdõjelezõdik, s talán ez teszi iga-
zán sérülékennyé az érintett személyt. Traumák
átélése egyrészt az óhazában (amik az eljöve-
telre késztettek), vagy az új helyen, különösen
nem igazán befogadó rendszerben  óriási ne-
hézségekkel járnak az ember egészségére néz-
ve. Sokszor kialakul a „szociális magány” vagy
„kirekesztettség”, ami – ha tartóssá válik – cél-
talansághoz és motiválatlansághoz vezet. Ezt
többször a menekülttáborokban levõkrõl is le-
írják.

Emigrációs betegségrõl a felnõtteknél írha-
tunk, tehát nem „gyerekbetegség” ez, hiszen a
gyermek még rugalmasan alakulóban van. A
kivándorlók gyökértelenné válása másik mûfaj,
amikor, esetleg a munka után megy a karaván.
Ez nyílván más változásokat hoz maga után:
kötõdések felszínessé válását, kapcsolatok felü-
letességét, összetartozási nehézséget. Az össze-
tartozás nem létezhet  elkötelezettség és jövõre
irányulás nélkül.

Ilyenkor keletkeznek a posztmodern identi-
tás-elméletek, melyek a határok tágításával, s
egyben a határok felállításával járnak. Létrejön
a multikulturalitás, a másság preferálása, új
rendszerek alakulása, csoportok, nyelvek, kul-
túrák, újabb azonosulások.

Erõs Ferenc  Az identitás labirintusai c. mun-
kájában írja le érdekesen ezt a folyamatot „az
én eredendõ magányosságának, fragmentá-
lódásának, válságtudatának feloldására szület-
tek meg”  a  posztmodern irányába  mutatandó
jelenségek, mint  a „misztika, a zseni-kultusz,
és a nárcizmus”. Mindhárom menekülési mód
a magányosság feloldására született.

A posztmodern narratív identitás, hogy az
identitás élettörténeti konstrukció, s általa meg-
érinthetõ a tényeken az „imaginárius én”, s hát-
térbe szorul az állandósághoz, folyamatosság-
hoz, kohézióhoz való kötöttség. Szóval, bátran
lehet új ember bárki saját határain belül.

Érdekes kihívás az identitás megtalálása, Lu-
ther szerint ez kegyelmi állapot…de közben
konstruálhatjuk is, miközben ugyanúgy jelen
lehetünk önmagunkban.

MARTÉNYI ZSÓKA

AZ EMIGRÁCIÓ, MINT BETEGSÉG

A dabasi Kossuth Zsuzsanna Szakképzõ iskola, mint koordinátor intézmény nagy-britanniai és
finnországi együttmûködéssel az oktató-nevelõ munkát forradalmasító 3D/4D interaktív techno-
lógiát dolgozott ki. Ennek magyarországi õsbemutatójára május folyamán került sor Kosztolányi
Gyula igazgató vezetésével, amely egyben az õ eddigi munkásságának fénypontját jelenti.

Ebbõl az alkalomból készült az álábbi beszélgetés.
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A Kárpát-medencei magyar szórványkérdés húsz
év óta több-kevesebb intenzitással folyamatosan je-
len van a magyarországi és a határon túli magyar po-
litikai, egyházi, civil diskurzusokban. Választási prog-
ramokban a kõkemény politikumnak, az egyházak-
nak is kampánytéma, a gyõztesnek ígérgetési prog-
ram, a vesztesnek hiányt sérelmezõ támadási alka-
lom, de egyaránt üzenet kifele és befele is a szétszórt
és a Pannon-magyarságnak. A kérdés itt és ott is len-
gedez kis és nagy magyar zászlókon, szélnek, vihar-
nak, esõnek, fagynak kitéve. De sajnos a szórvány
legvégül mindig magára marad, teljesen talán soha
be nem gyógyítható sebeivel.

Egy nem túl szerencsés, kormányzati és Kárpát-me-
dencei, parlamenti „ikerszülés” nyomán jött létre a
magyar közéletnek ez a legújabb furcsa kétfejû sasa.
A 2008 októberében a magyar Miniszterelnöki Hiva-
tal határon túli fõosztálya keretében megalakult a
Szórványtanács és 2009 januárjában létrejött a Kmkf
Szórvány Munkacsoport. Két újabb (vagy inkább ket-
tészakadt) kísérlet arra, hogy a Kárpát-medencei ma-
gyarság nyelvi zsugorodására, etnikai térvesztésére
közös cselekvési, támogatási tervet dolgozzon ki,
hogy a magyar szórványkérdés kezelésére és az utód-
államokban zajló, láthatóan egyeztetett „kisantanti”
politikai-asszimilációs támadássorozat ellen valami-
képpen együtt lépjünk fel.

Merjük hinni, hogy e két bizottságnak legalább az
életre hívó nemzetteste és társadalmi „megrendelé-
se” ugyanaz.

E tanács és munkacsoport létrejötte, jó ha nem fe-
lejtjük: nem elõzmény nélküli. 1990-tõl a kétévente
megrendezésre kerülõ az ausztriai Kufstein-találko-
zók lassan húsz éve tartják folyamatosan napirenden
a nyugati õshonos és emigrációs magyarság nagy
sorskérdéseit. De a szervezõnek és házigazdának, az
Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Szövet-
ségének idejében sikerült nyitnia: itt folyamatosan
vannak jelen a Kárpát-medence szórványkérdései és
képviselõi is. Kitartásból és szórvány-következetes-
ségbõl mindenképp Kufstein a példa és ez is maradt
a legfontosabb magyar „szórvány-szórvány csúcs”.
Mert miközben az anyaországban kormányok jöttek
és mentek, fel-fel villantak nagy szórványcsúcsok,
találkozók, nagy nemzeti könnyhullató összeborulá-
si alkalmak, kormánytámogatott nagykonferenciák,
ezek bizony meg- és elfogyatkoztak az ezredforduló-
ra. Közben pedig a tíz Kufstein következetesen és tö-
retlen elszántsággal járta és járja a maga útját.

Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a Kárpát-meden-
ce legelsõ hivatalos Szórványtanácsának születési he-
lye Erdély, ideje pedig 1995. Ez pedig nem véletlen.
Számbeliségében itt a legnagyobb méretûek a szór-
ványgondok, a legszélesebb tematikus skálán jelennek
meg a feladatok, de a legmélyebbek a problémakeze-
lés történelmi hagyományai is. Jól átgondolt terv alap-
ján, alapos elõkészítés nyomán láttunk hozzá még
1994-ben a Romániai Magyar Szórványtanács megala-
pításához, RMDSZ háttérrel, annak védelme alatt, de
az erdélyi civil és egyházi szféra teljes felvonultatásá-
val. A szakmai csoport lényege a maiakhoz kísértetie-
sen hasonlítóan az volt, hogy pontos csúcsszervezeti
megbízatással elemezze az erdélyi szórványhelyzetet,
minden területre kialakítsa álláspontját, terveit, szak-
mailag véleményezze az adottságokat. Lényege tehát
az volt, hogy a szórványkérdéssel valamilyen formá-
ban érintkezõ romániai magyar országos szervezetek
egy-egy tagot delegáltak a Tanácsba azzal a céllal, hogy
vállalt szakterületük szórványvonatkozású kérdéseiért
feleljenek, azt képviseljék, és az ott szükséges felada-
tokat a vezetõség felé kijelöljék és számon kérjék.

KÉRDÉSEK KERESZTTÛZÉBEN

A Tanács nagy érdeme az volt, hogy pontosan tisz-
tázni tudta a tagok legitimitását, a rájuk háruló konk-
rét szakfeladatokat, melyek soha nem lépték túl a pro-
fi szakmaiság körét és ezért a Tanácsból nem lett min-
denrõl beszélõ és semmit meg nem oldó „szabadidõs
szórványklub”.

Ma is meghatódottsággal olvasom végig az akko-
ri munkatervet és szabályzatot, hogy milyen szép és
átgondolt elõkészítõ munkát végeztünk. Sajnos
azonban erre a tanácsra is rátelepedett egy idõ után
a „nem sok értelme van” politikai diskurzus. Én
magam Erdélyben még mindig ennek a saját porai-
ban elhaló, soha meg nem szûnt, de egy évtizede
nem mûködõ szórványtanácsnak társelnöke volnék.
Létét, a szakemberek akadékoskodásait a politikum
unta meg legelõször, hasznát ugyancsak õ kérdõje-
lezte meg. (Mert nem csak poraiból feléledõ fõnix-
madár van, hanem poraikban elhaló szórványtaná-
csok is.) Felégett kezdeményezések lettek ezek a ta-
nácstalanság és a vezetõi türelmetlenség kremató-
riumában. De a kérdések ennél sokkal bonyolultab-
bak és összetettebbek. Mert mi is lenne egy ilyen
tanács feladata és munkájának finalitása? Bár-
mennyire is szeretnék sokan, nem lehet csak bokré-
ta az õt létre hozó vezetõ csoport kalapján. Beszél-
getni, sztorizni, sírni és elbeszélni a társadalom feje
felett? Az ilyenfajta szakmai bizottságnak mélyen
bele kell épülnie a tervezési, cselekvési és végrehaj-
tó, támogatási rendszerekbe, egyfajta kellemetlen
kontrollt kell gyakorolniuk és ellenõrzési hatalmat
is kell kapniuk. De ha ezzel cselekvést átalakító és
politikumot felülbíráló jogkörhöz jutnak, akkor fé-
ket jelenthetnek a mindenkori hatalomnak és a tá-
mogatási rendszereket, forrásokat is birtokló veze-
tésnek. Valahol itt húzódik meg mindig a lassú elha-
lálozás rejtélye.

Közben azt sem felejthetjük el, hogy miközben itt
tanácsok és szakbizottságok születtek, ezalatt szûnt
meg a kérdésben a legmélyebben érintett egyetemes
református egyházban majdnem minden szinten a
szórványfelelõsi cím és bizottság. A túlélés szempont-
jából ennél valamivel szerencsésebb volt a Magyar
Református Tanácskozó Zsinat szórványbizottsága,
mely vegetálva ugyan tovább élt, de feladatai soha
sem konkretizálódtak. Alépítmény nélküli fellegvár-
csúcsszerv maradt, mely alatt már egyetlen egyház-
test sem rendelkezett szórványfelelõssel, akik a ten-
nivalókat kijelölhették, végrehajthatták és számon-
kérhették volna.

Én itt a válság titkát nem tudom megfejteni, de min-
den bizonnyal mély és súlyos magyarázata van an-
nak, hogy az elmúlt két évtized szórványtanácsai szin-
te mind mostoha sorsra, a lassú elhalás, fölöslegessé
válás sorsára jutottak. A kérdés megérne egy széle-
sebb társadalmi vitát.

Ilyen elõzmények után, nem túl szerencsés, politi-
kai-parlamenti ikerszülés nyomán jött létre a magyar
közéletnek ez a kétfejû szórvány-sasa. A közvetlen in-
dulást is érdemes felidézni. 2008 májusában Zobor-
alján, Alsóbodokon a Magyar Koalíció Pártja stratégiai
bizottsága egy szórványkonferenciát szervezett, ame-
lyen történelmet írtunk: a jelenlevõk nyilatkozatban
kérték fel a magyar kormányt a teljes Kárpát-meden-
cét átfogó szórványtanács megalakítására. Nagy kár,
hogy a következõ hónapokban sem sikerült megegyez-
niük a kezdeményezõknek és a felhívásban megszólí-
tott magyar kormánynak, mert ezzel össze lehetett
volna fogni az amúgy is szétforgácsolt erõket.

Amolyan „mesebelien” alakultak tehát a dolgok:
„egyet gondoltunk, kettõ lett belõle”, de meg kell val-
lanom, egyáltalán nem biztos, hogy ez így rossz. A két
bizottság két jól elválasztható és külön útjait járó sze-
letét fogja át a Kárpát-medencei magyarságnak és a
politikai-kormányzati civil elitnek. Két „tulajdonos-gaz-
dával”, két politikai háttérrel és célfeladatokkal is ren-
delkezik. Lehet, hogy építõ verseny fogja munkára sar-
kallni munkánkat? A két tanácsot szorosan összeköti
az is, hogy mindkettõ elnöke tagja a másik bizottság-
nak is, és együtt öten vagyunk közös személyek. Mind-
kettõ más és más utakon jár ugyan, de ezek között szük-
ségszerû és törvényszerû lehet az átjárhatóság.

Közben pedig jól látszanak a különbségek és a saját
feladatok. Az egyik a mindenkori magyar kormányzat-
hoz kapcsolódik és törvényszerûen ennek szakszolgá-
latában áll. Ha megkérdezik, szakértõként részt vesz a
támogatási tervek elõkészítésében, a prioritások meg-
állapításában. Itt törvényszerûen a Kárpát-medencei
szórványt, a trianoni leszakított országrészeket, orszá-
gokat képviselik a felkértek. Jelenlétük nem párt és
régiódelegáltság alapján történik, hanem kormányhi-
vatali felkérésére, de mivel nem rendelkeznek testüle-
ti megbízatással, a személy szakértõként a saját állás-
pontját képviseli. A Kárpát-medencei képviselõk fóru-
ma (KMKF) mögé felsorakozó szórvány-munkacsoport-
nak ennél sokkal nehezebb a dolga. Feladata a magya-
rok által lakott területek, országok, világrészek hely-
zetképének, szórványstratégiájának, cselekvési tervé-
nek kidolgozása. Hatalmas területek helyzetképének
és tennivalóinak összefogása. Ez a munka már-már a
lehetetlenség határát súrolja. Olyan feladatot kell vál-
lalnia, amelyet egy évtizede még a Magyarok Világszö-
vetsége jól kiépített tagozatai, régiófelelõsei és képe-
zett munkatársai végeztek, akik kiterjedt apparátussal
másfél évtized alatt sem juthattak el a nagyméretû
munka végére. Adatbázis, kapcsolatépítés, információ-
áramoltatás, intézményteremtés: nehéz munka, de ta-
lán nem lehetetlen.

Eközben pedig tudjuk azt is, hogy a szórványkér-
dés teljes beszédmódja is válságban van. Ebbe a nem-
zetsiratástól az etno-marketing és diaszpóra-marke-

tingig, a „kitartani az utolsó emberig”-tõl a „nem le-
het”-ig, sõt „nincs semmi értelmé”-ig minden belefér.
De a jelszavak szintje is hihetetlenül gazdagodik. A
szórványkérdésben legalább négy beszédmód, dis-
kurzus van használatban. Az egyik a politikai párto-
ké és a magyar vezetõ hatalmi elité, egyházaké és a
hozzájuk tartozó pályázati rendszereké, a másik a
kutató szakmáé, a harmadik az érintett közössége-
ké, amelyek kazuisztikusan, többnyire felülrõl mon-
dott, szájba rágott nyelvezetet használnak, a negye-
dik a belsõ értelmiség „szórványkodó” nyelve, amely
a cselekvésre, a cselekvéshez és pótcselekvéshez kap-
csolódik, de gyakran a koldulásra, a profi etno-  és
diaszpóra bizniszre tekint. Számolni kell az egyre
jobban terjedõ és önhitetõ diaszpóra-babonákkal, mí-
toszokkal is, mert gyakran halljuk, hogy „csak ezt és
ezeket kell megoldani, és akkor minden rendben
lesz”. Ez így sajnos nagy tévedés.

Közös feladat is van bõven. Nincs világos és re-
ményt sugárzó szórvány jövõképünk. A szórványdis-
kurzus nyelvezete válságnyelv. Mit lehet és mi aka-
runk tenni? Mi az, amit már nem lehet? Hol fejezõdik
be a megváltoztatható és hol a változtathatatlan? E
kettõ között vannak legnagyobb mulasztásaink. Nem
tudjuk, hogy honnan és hová akarunk eljutni. Sze-
münk elõtt zajlanak megállíthatatlan folyamatok,
rohamosan felgyorsuló modernizációban számolódik
fel a Kárpát-medence magyarsága az utódállamok-
ban, és tehetetlenül, világos tervek nélkül állunk a
jelenséggel szemben. Van-e, lehet-e reális esély a gyö-
keres változásra az adott keretek között? És ha van-
nak tervek, ki olvassa el ezeket? Ha elolvassa, kinek
feladata cselekedni is valamit? Összeállhat-e mindez
végre egységes cselekvési tervvé? Lesz-e magyar nem-
zeti minimum és benne szórványminimum? Hogyan
lehet eladni kérdéseinket Európának a veszélyezte-
tett kisebbségek és etnikai csoportok közösségében?
„Megoldás” nincs, csak kijelölt feladatok és kísérle-
tek vannak, amelyek nyomán együtt keressük a ki-
utat, és közben próbálunk idõt is nyerni a lélegzetvé-
telhez is, hogy valahonnan friss levegõhöz jussunk.

Az összmagyar szórványgondokat is együtt kell te-
hát cipelnünk. A tengelyroppanásig agyonterhelt
Nagy Magyar Szekér elé a járomba most két új igavo-
nó szórványbizottság van bekötve.

Kérjük, bízzanak bennünk, hátha így kimozdu-
lunk és jobban halad majd elõre nagy ügyünk fá-
radt szekere. VETÉSI LÁSZLÓ lelkész

bontakoztak ki a bár óvatos, de félreérthetet-
len elgondolások az önállósulás irányába. Ek-
kor új lépcsõfok vételével a kormányzásba való
bekapcsolódás bizonyult a legjobb tanulóisko-
lának.

Az óvatos tapogatózáson túlmenõen inkább
a román hatalommal szembeni gyarapodó al-
kudozások voltak a jellemzõk. Markó Béla, ma
már markáns pártelnök akkoriban túlságosan
gyengének vélte az erdélyi-romániai magyar-
ságot a mindenhatónak tartott román nacio-
nalista erõkkel szemben. Meg aztán annak a
gyanúja is felmerült, kormányon belül az egyéni
pozíciók biztosítása részesülhet elõnyben a
magyar kisebbség érdekeivel szemben. Minden
emberi tökéletlenség ellenében tehát jogosul-
tak voltak azok a kezdeményezések, amik az
„autonómia” körül az RMDSZ-szel párhuza-
mosan, sõt, vele szemben felütötték fejüket.

Idõközben EU-tag lett Románia, az RMDSZ
meg ellenzéki helyzetbe került. Egyrészt új esé-
lyek, másrészt hátrányos pozíciók kerültek elõ-
térbe. Félõ volt, hogy ez visszaveti az egymás
ellen szegülõ „erdélyi” magyar politikai erõ-

ket, feleslegesen bizonygatva külön-külön egy-
más igazát vagy éppenséggel balekságát.

Igen, 2009. április 25-én erõre kapott
RMDSZ-nek volt tanúja a 460 küldött és 43
meghívott vendég (egyesek szerint összesen
több mint hatszázan voltak jelen), köztük
Traian Basescu államelnök, Emil Bloc minisz-
terelnök, a Demokrata Liberális Párt elnöke,
Crin Antonescu, a Nemzeti Liberális Párt el-
nöke valamint Viorel Hrebenciuc, a Szociál-
demokrata Párt képviselõházi frakcióvezetõjé-
nek személyes megjelenése és felszólalása. A
kongresszust megelõzõen ugyan errõl suttog-
tak egyesek, míg aztán a helyszínen bebizonyo-
sodott, hogy nem mendemondákra épített a
kongresszusi forgatókönyv.

Miért a hirtelen pálfordulás? Amíg az egyik
oldalon kiszorult, kiszorították az RMDSZ-t a
kormányzásból, a másikon eddig nem tapasz-
talt érdeklõdés, jelenlét csakis arra enged kö-
vetkeztetni, hogy a legfõbb román politikai
erõk igenis számolnak a magyar kisebbség po-
litikai letéteményesével. Pillanatnyilag talán
nem is az a legfontosabb, mit ígértek, ill.
mennyiben igyekeztek fékezni az esetleges túl-

zott reményekben ringatózó magyarokat, sok-
kal inkább lényeges, hogy az RMDSZ történe-
tében elsõ alkalommal fordult elõ ez a szintû
román odafigyelés. (Hozzá képest a magyar-
országi hivatalosok inkább szerény, de annál
inkább rácsodálkozó vendégeknek bizonyultak
legfõbb szinten Gémesi Ferenc politikai állam-
titkár megjelenésével és felszólalásával.).

Az RMDSZ nem rögtönözte, hanem alapos
munkával készítette elõ 9. kongresszusát. So-
kan úgy vélték, nincs ok izgalomra, meglepe-
tésekkel nem kell számolni, hiszen most nincs
tisztségváltás. Ha bárki csupán ezen akarta le-
mérni a kongresszus jelentõségét, elõítéletnek
esett áldozatul. Az RMDSZ figyelemre méltó
csapatmunkát végzett, s ennek köszönhetõen
nem csupán alapszabály-módosítást dolgozott
ki, hanem elkészültek a XVII fejezetbõl álló
programmódosító javaslatok is, amik együtte-
sen stratégiának nevezhetõek, és amit egyhan-
gúlag fogadott el a kongresszus.  A dokumen-
tumok egyöntetûen  kiegyenesedésrõl tanús-
kodnak; az RMDSZ a román politikai erõkkel
partnernek tekinti magát. A romániai magyar-
ságról így hangzik az önmeghatározás: „ A ro-

mániai magyarság Románia állampolgárainak
közösségébe tartozik. Ezen belül önmagát,
mint õshonos nemzeti közösséget államalkotó
tényezõnek, önálló politikai alanynak, s mint
ilyen, a román nemzet egyenjogú társának te-
kinti. Nyelve, etnikuma, azonosságtudata. Kul-
túrája és hagyományai szerint a romániai ma-
gyarság, beleértve a csángó-magyarságot is, a
magyar nemzet szerves része, ugyanakkor az
Európai Uniót alkotó népek közösségébe is
tartozik. Elengedhetetlenül fontosnak tartjuk,
az uniós struktúrákban való jelenlétet és érdek-
képviseletet.” (Programmódosító javaslatok 2.)

A fentebbi idézet a lélektani gyógyulásnak,
öntudatosodásnak sarkalatos kifejezése. Ami-
kor erõsödést említettünk, utalni kell a Markó
Béla – Tõkés László féle egyezségre, ill. az en-
nek nyomán életre hívott egyeztetõ fórumra,
amin közösen vitatják meg a jövõben vala-
mennyi a romániai magyarságot érintõ kérdést.
A kongresszus jelmondata így hangzott: Ma-
gyar összefogás. Bízva ennek az összefogástól
várható EU-parlamenti választások sikerében
javaslat hangzott el: legyen június 7. a magyar
összefogás napja. DEÁK ERNÕ

Magyar összefogás „Erdélyben“
Folytatás az 1. oldalról

Mag (fa)

Állásfoglalás
1. 2009. március 25-én Budapesten megalakult a Kárpát-medencei Magyar Képviselõk Fóruma (KMKF)

Külügyi és Európa-ügyi Albizottságának Szórvány Munkacsoportja.
2. Az alakuló ülésen a Szórvány Munkacsoport megválasztotta elnökét, Vetési Lászlót, három alelnökét,

Csete Örsöt, Dulka Andort, illetve Klement Kornélt, és meghatározta mûködési rendjét, illetve tevékenysé-
gének célkitûzéseit.

3. A Szórvány Munkacsoport a KMKF Külügyi és Európa-ügyi Albizottságának szakértõi-konzultatív testü-
leteként mûködik: a szórványhelyzetû magyar közösségek kérdése terén hozzájárul az albizottság és a
plenáris ülés elé terjesztendõ javaslatok elõkészítéséhez.

4. A Szórvány Munkacsoport stratégiai elemzést állít össze a szórványmagyarság helyzetérõl, magyarság-
tudata megõrzésérõl, a szórványosodási folyamat fékezésérõl és a szórványoknak a magyar-magyar együtt-
mûködésben való részvételi lehetõségeirõl, oly módon, hogy a Külügyi és Európa-ügyi Albizottság az anyagot
a KMKF 2010. évi Plenáris Ülése elé terjeszthesse.

5. A Szórvány Munkacsoport szakmai szinten kölcsönös tájékoztatás és konzultáció útján együtt kíván
mûködni a Kormány mellett tevékenykedõ Szórványtanáccsal.
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KÖZÖTTÜNK ÉLNEK
Folytatás az elõzõ számból

A Gráci Magyar Egyesület, (GME) vezetõ-
sége büszkén hangoztatta egyesületük hûségét
a Magyarok Világszövetségéhez. Szoros kapcso-
latot tartottak nemcsak a Bécsi Magyar Mun-
kásegyesülettel, hanem a Magyar Népköztársa-
ság akkori képviseletével is. Ezzel ugyan anyagi
és részben kulturális támogatáshoz jutottak.
Például budapesti mûvészek fellépésével ope-
rett- és slágeresteket rendeztek, de egyben a
Kádár-rezsim kiszolgálói is lettek. Mindettõl
függetlenül el kell ismerni, amit a GME vezetõi
az itteni magyarokért tettek. Az ideológiai ellen-
tétek különösen a Diákszövetség és a GME közé
húztak mély árkot. Az együttmûködés 1958-ban
megszûnt, de a személyes kapcsolatok áttörték a
tilalmat. A GME 19. századi célkitûzését, hogy
az itteni magyarságot zászlajuk alá gyûjtsék, so-
hasem tudta megvalósítani. A „nyelvében él a
nemzet” ideája is elhalványult és a kétnyelvûség
vonult be az egyesületi életbe. De ezzel a jelen-
séggel elõbb-utóbb számolni kell minden idegen
nyelvterületen mûködõ egyesületnek.

A két egyesület ideológiai és kulturális pólu-
sa közt helyezkedett el egyéni arculatával a Ke-
resztény Magyarok Egyesülete, a Christiana
Hungaria. A két háború közti Magyarországot
képviselte társadalmi- és kulturális programjá-
val. Megünnepelte a Hõsök Napját és Október
23-át. Ebben együttmûködött a Diákszövetség-
gel és a Katolikus Lelkészséggel. A Gráci Ma-
gyar Egyesülethez változó intenzitással tartotta
a kapcsolatot. Elõadásai leginkább két nyelven,
magyarul és németül hangzottak el.

 A katolikusok lelki gondozását 1945 és 1956
között részben tábori lelkészek, részben szer-
zetesek látták el, azután állandó lelkészt neve-
zett ki a  püspökség. Leghosszabban P. Nyers
János volt lelkészük (1960-1995). Az 1972-1992-
között mûködõ 83. sz. Nagy Lajos király Cser-
készcsapatnak a lelkészség volt a fenntartója. P.
Nyers sikertelenül próbált  mindenki papjának
lenni. A II. Vatikáni Zsinat óta létezik a világi
munkatársakból álló lelkészi- (mai nyelvhasz-
nálatban) Pasztorális Tanács, mely különösen a
lelkész nélküli idõkben fontos szerepet játszik
a gráci Magyar Katolikus Közösség életében.
Tavaly 25. alkalommal rendezték meg a három
napot igénybe vevõ gyaloglást Máriacellbe, a
Mindszenty – Vadon-Emlékzarándoklatot.

A vallásilag többséget jelentõ katolikusok
mellett, aránylag kis számban élnek itt evangé-
likusok és reformátusok is, akiknek kulturális
jelentõsége  lelkészük, Dipl. Dolm. Szépfalusi
István idejében jóval felülmúlta a csoport nagy-
ságának jelentõségét. Lelkigondozásukat az
Ausztriai Magyar Evangélikus Gyülekezet vég-
zi. A két vallási közösség az ökumenizmusban
közeledik egymáshoz.

 Az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szer-
vezetek Központi Szövetségének megalakulá-
sa változást hozott a gráci magyar életben is.
Tagegyesülete lett: a Keresztény Magyarok
Egyesülete, a cserkészcsapat, a katolikus lel-
készség  és a klub, amelyek ezáltal  bekerültek
a Bundeskanzleramt támogatási programjába.
A Gráci Magyar Egyesület a Magyar Népköz-
társasággal szemben lojális  „Dachverband“

MAGYAR ÉLET GRÁCBAN
tagja lett. Nekik is hamarosan megváltozott a
helyzetük, amelyre a Népköztársaság megszû-
nése negatívan hatott. De elõtte még meg kell
említeni, az 1987-es menekülthullámot, mely
egy idõre közelebb hozta egymáshoz az egye-
sületeket, közösségeket, hogy együtt legyenek
segítségére a tartományban elszállásolt új me-
nekülteknek. A ruha és segélyakción kívül ren-
deztek számukra elõadásokat is. Az egyesüle-
tek egyéni létgondja azonban nagyobb volt az
együttmûködés  öröménél. Idõközben egyre
többen haltak meg a 45-ösök, a még régebben
itt élõk  és az 56-os idõsebb generáció tagjai
közül. A második generációt egyik egyesület
sem tudta jövõje biztosítására magához vonni.
A vészharang megszólalt, de kongását senki
sem akarta meghallani.

Ekkor szûnt meg a vasfüggöny. Ez lényege-
sen megváltoztatta az itteni magyar életet. Grác
tiszteletbeli konzult kapott Mag. Roth Rudi sze-
mélyében.  Õ, felismerve a Grácban tanuló ma-
gyar diákok helyzetét, akiknek száma hamaro-
san vetekedett az ötvenhat utáni egyetemistá-
ink számával, helybeli magyar személyiségekkel
és az egyesületek vezetõivel  létrehozta a Fo-
rum Hungaricumot. Ez tíz éven át magas szintû
hangversenyek bevételeibõl ösztöndíjjal segítet-
te a magyar diákokat. A magyarországi változá-
sok lehetõséget adtak az egyesületeket szétvá-
lasztó ideológiai fal lebontására, amely  még so-
kak fejében megmaradt.

 A Magyar Egyetemisták és Öregdiákok Klub-
ja már a Gráci Magyar Mûsorismertetõ létre-
hozásával utat nyitott az együttmûködésre. A
Gráci Magyar Újság ezt kiszélesítette. Nemcsak
meghirdeti a helybeli magyar közösségek prog-
ramjait, hanem rendezvényeik beszámolóinak
is helyet ad. A tizedik évfolyamába lépõ lap ma
már 500 magyar kezébe jut el és a  honlapon is
olvasható (www.gmuonline.net). Az újságban la-
pozgatva mindenki meggyõzõdhet arról, milyen
sokszínû, gazdag programra hívják és várják a
rendezõk a gráci  és stájerországi magyarokat.
Az újság hûen tükrözi a gráci közösségek életét
és megmutatja, hogy ha kevesen is, vagy talán
nem is olyan kevesen vannak azok, akik áldoza-
tos munkával vállalják a közösségek sokszor
köszönetre sem méltatott szolgálatát.

Jelentõs változások álltak be a MEÖK és a
MKK  munkájában is. Korábban nyugaton élõ
magyar elõadók, egyetemi professzorok, írók,
költõk elõadásai szolgáltak a magyar nyelvhasz-
nálat megõrzésére a történelmi és kulturális ér-
tékeink ápolására. Közülük is már többen meg-
haltak. A vezetõk kiöregedése, a közömbösség,
a megszûnés veszélyére figyelmeztet. Ezt csak a
generációk összefogása tudja megakadályozni.
A táncházmozgalom, a magyar ovi és a filmklub
létének ténye, a GMÚ szerkesztõgárda fiataljai-
nak áldozatos munkája reményt ad arra, hogy
vezet út a gráci magyar élet jövõjébe. De egy-
más megismerésével meg kell szüntetni elõíté-
leteinket és bizalommal elismerni  egymás más-
ságát. Ha figyelembe véve kettõs ausztriai ma-
gyar mivoltunkat erre hajlandók vagyunk, elér-
jük célunkat: a múlt, a jelen és jövõ szintézisé-
bõl fakadó közösségi életet.

UGRI MIHÁLY

„Nem is volt olyan jó ifjúnak lenni. Zavar volt,
köd, vágyakozás, tájékozatlanság, hamis fogal-
mak, még sokkal hamisabb képzetek, vágy és
félelem, hogy elmaradunk a nagy versenyben…
Lázállapot volt ez, megható és gyöngéd önkívü-
let.” – írja Márai Sándor a Füves könyvben.
Igaza volt?

Három fiatallal beszélgetek ma, egyetemi hall-
gatók, akik most keresik helyüket a világban.

KUZSNER PÉTER: 32 éves, a Pápai Reformá-
tus Teológia és a Bécsi Zenemûvészeti Fõiskola
orgonaszakos hallgatója.

Áldása a sorsnak, hogy a szüleim kiskorom-
ban Sopronba költöztek. A város sokszínû jele-
ne és múltja, Haydn és Liszt szelleme, Ausztria
közelsége meghatározója az életemnek. Az oszt-
rák mentalitás: a becsületes, pontos munkavég-
zés, ahogyan mindenki megpróbálja a saját kör-
nyezetét széppé és rendessé tenni, szimpatikus
nekem. Ugyanezt a rendet, a munka örömét lá-
tom Haydn és Liszt partitúráiban is. A minden-
ség felölelésére törekedtek. Példaképek õk szá-
momra. Nyelveket tanulok: négy élõ és három
holt nyelvet tudok, a református teológia elvég-
zése lelki szükséglet számomra, a matematika
és a biokémia is érdekel, de legfõképpen a zene!
Minden billentyûs hangszeren játszom: csemba-
ló, zongora, fortepiánó, orgona.

Hogyan kerül egy magyar fiatal egy bécsi fõis-
kolára?

Kétszer is felvételiztem Budapesten orgona-
szakra, de nem vettek fel. Miután németbõl fel-
sõfokú végzettségem volt, jelentkeztem Bécsbe.
Minden különösebb bürokratikus tortúra nél-
kül megkaptam a vizsgaanyagot és azonnal fel-
vettek. Tanulmányi hozzájárulást fizetek, de
kevesebbet, mint itthon. Az akadémia színvo-
nala világhírû, remek tanáraim és kiváló kolle-
gáim vannak. A diákok patrónus tanár irányítá-
sa mellett családias légkörben tanulhatnak.
Hetente háromszor utazom Sopronból Bécsbe.
Az akadémián lehetõségem van nemcsak a vizs-
gákra, de a hangversenyekre is felkészülni.
Olyan korszerû orgonajátékot oktatnak, amire
Magyarországon soha nem lett volna módom.
Ösztöndíjjal Párizsban is jártam, ami zeneileg
sokat jelentett számomra. Számos magyar di-
áktársam van, de nem élünk gettóban. Az oszt-
rákok rendkívül befogadóak, eszükbe sem jut,
hogy elveszem a munkahelyüket, a szakmai
acsarkodások is minimálisak.

Idén végez a teológián és a zeneakadémián is.
Mik a tervei?

Versenyeken szeretném megmérettetni ma-
gam: már készülök a jövõ évi pécsi orgonaver-
senyre. Elkezdem a doktorandusz képzést is
Budapesten. Ez mindenképpen szükséges jó
zenepedagógiai álláshoz. A tanítás mellett le-
het koncertezni és mégiscsak lenne fix állásom.
Szívesen maradnék Sopronban, de manapság
nehéz álláshoz jutni. Külföldön egyszerûen na-
gyobbak a lehetõségeim. Remélem, ha a fertõdi
Eszterházy-kastély revitalizálása befejezõdik,
Sopronban és környékén még színvonalasabb
zenei élet alakulhat ki, amiben nekem is szerep
jut. A 2009-es év sorsforduló lesz az életemben.

SZALACHY NICOLETTE: Édesapja 56-os ma-
gyar, édesanyja osztrák. 23 éves, egyik bécsi fõis-
kolán cégkommunikációs menedzsmentet tanul,
mellette a Máltai Szeretet Szolgálatnál dolgozik
ingyen, mint beteggondozó.

Mindig érdekelt a politika, a közösségi élet,
ezért is választottam ezt a piackutatással, cégfi-
lozófiával, munkaszervezéssel és az alkalmazot-
takkal való bánásmóddal foglalkozó szakot. A
diplomamunkám is politikai témájú: A Kronen
Zeitung és a Lisszaboni Egyezmény. A Kronen
Zeitung Ausztria legnagyobb példányszámban
megjelenõ napilapja. Az osztrák lakosság fele
ezt az újságot olvassa. Óriási befolyása van a
közvéleményre. Kifejezetten EU ellenes és a
Lisszaboni Egyezmény elfogadása ellen dolgo-
zik. A diplomamunkám írását alaposan megne-
hezítette, hogy Bécsben szóba sem álltak velem
és csak tartományi újságíró segítõkészségének
köszönhetem, hogy a szerkesztõség munkájába
betekintést nyerhettem.

Ha már a politikánál tartunk, nemrég hónapo-
kig Budapesten dolgozott magyar vállalatnál. Ész-
revett valamit a magyarok politikai megosztottsá-
gából?

A környezetemben inkább teljes politikai fá-
sultságot tapasztaltam. Viszont meglepett, hogy
Erdély és Trianon témája mennyire eleven még
mindig, késhegyig menõ vitákat képesek foly-
tatni róla. Megértem a fájdalmat, Erdély gyö-
nyörû, magam is jártam ott, de sajnos ez a múlt.
A jövõ az EU, de errõl alig hallottam valamit.

Hogyan fogadták leendõ kollegái Budapesten?

Hihetetlenül kedvesen és nyíltan, pedig beval-
lom, féltem és kíváncsisággal vegyes izgalomban
töltöttem el az elsõ napokat. Mindenki segített,
élveztem a munkát és a nyelvi nehézségeken is
hamarosan túltettem magam. Gyerekkoromban
nem beszéltem magyarul, pedig a rokonaim fele
magyar. Az érettségi után Debrecenbe mentem
kurzusra, aztán Budapestre, de a legtöbbet a
munkám révén tanultam. Budapesten annyira
otthon érzem magam, valahogy odahúz a szívem!
Élvezek pesti fiatalok között lenni. Pesti buli han-
gulata utolérhetetlen! Most megvédem a diplo-
mámat, aztán szeretnék külföldön tapasztalato-
kat gyûjteni és, ha elmúlik a gazdasági válság,
szívesen visszatérnék Magyarországra dolgozni.

Lát valami különbséget a magyar és az osztrák
munkaviszonyok között?

A magyarok ugyanolyan jól dolgoznak, mint
bárki más. Talán  az egyéni érdekeltség, az el-
kötelezettség a cégükkel szemben nem olyan,
mint Ausztriában. Kevésbé jönnek egyéni ötle-
tekkel. Parancsra, utasításokra várnak, nem szí-
vesen vállalnak felelõsséget. Persze tudom, hogy
az idõsebb generációt leszoktatták az egyéni
ötletekrõl. Az emberek alkalmazkodnak a szisz-
témához. Felháborítónak találtam viszont a hi-
hetetlenül alacsony béreket, melyek ráadásul
még hatalmas adóval is terheltek. Ilyen körül-
mények között valószínûleg én is keresném a
kiskapukat az adózás elkerüléséhez.

Miként tekint egy fiatal a mai gazdasági nehéz-
ségek között a jövõ felé?

Optimistán!  Most nehéz idõket élünk, de ez
nem tarthat örökké. Bár kiszolgáltatottjai va-
gyunk az EU-nak, a magasabb politikának, de
az egyes embereken is sok múlik. Össze kell fog-
nunk, a kis közösségeknek és az európai orszá-
goknak is. Végezze mindenki rendesen a maga
dolgát és akkor félelem nélkül, fiatalos könnyed-
séggel nézhetünk a jövõbe!

CSIPKAY GRÉTA: 25 éves, a Bécsi Közgazda-
ságtudományi Egyetem nemzetközi internetes üz-
letkötési szakának ötödéves hallgatója, síelésben
magyar ifjúsági 2. helyezett, osztrák síoktatói okle-
vél birtokosa.

Sopronban kétnyelvû gimnáziumban érettsé-
giztem. Egyedül én mertem az osztályból Auszt-
riában tovább tanulni. Miután a soproni egye-
temre is felvettek, a szabályok szerint átiratkoz-
hattam a Bécsi Közgazdaságtudományi Egye-
temre. Az elsõ két évben kint is laktam. Most,
hogy megismertem az osztrák egyetemi oktatás
fortélyait, 2–3 nap után rohanok haza.

Más az egyetemi oktatás Ausztriában, mint
Magyarországon?

Nagyon más. Nem töltjük az egész napot az
egyetemen, nincsenek évfolyamok. Sok szem-
pontból magunkra vagyunk hagyva, ha nem si-
kerül egy vizsga, fél évet kell várni az ismétlés-
re. A német mellett angol és spanyol nyelven is
vizsgáznom kell. Szép az egyetemi élet, ám na-
gyon nehéz, de a professzorok rendesek és mi
magyarok összetartunk. A bécsiek kedvesek,
nincs elõítélet, de nehezen nyílnak meg.

Miért választotta éppen az internetes üzletköté-
si szakot?

Az élet felgyorsult, minden a pénz és a mun-
ka körül forog. Nincs és nem lesz idõ boltokba
járni, keresgélni, gyorsabb és olcsóbb az
interneten keresztül vásárolni. Ez a jövõ útja.
Ha családot alapítok, egyszerûbb lesz otthon-
ról dolgoznom. Képviselhetnék egy céget, vagy
szakosodhatnék valami árufajtára, amiben én
vagyok a legjobb, a legolcsóbb és az internet
segítségével egész Európát behálózhatom. A
szüleim fogorvosok. Sopronban óriási a verseny.
A betegek ma már nem esnek be az utcáról az
orvoshoz. Interneten tájékozódnak. Honlapot
állítottam össze és a legmodernebb piackutatá-
si módszerekkel segítek nekik.

Az egyetemisták Ausztriában sokszor dolgoznak
is a tanulás mellett!?

Igen. Én is megpróbáltam, bár munkaválla-
lási engedélyt kapni, érthetetlenül nehéz. Pár
hónapig dolgoztam nemzetközi cégnél. Csupa
külföldi fiatalból állt a csapatunk, nem volt
könnyû az együttmûködés: különbözõ kultúrák,
elõítéletek. Alighogy összeszoktunk vala-
mennyire, jött a válság és elbocsátottak minket.

Két év múlva végez, mik a tervei?
Magyar vagyok és vissza szeretnék jönni Ma-

gyarországra. Remélem, hogy mire végzek, nem
lehetetlenedik el teljesen a helyzet. Bár sokszor
kilátástalannak látom itt a jövõt, mégis azt kell
mondanom, hogy a magyar fiatalok vágjanak
bátran neki a világnak, tapasztalják meg, hogy
máshol is vannak gondok, hogy az önsajnálat
nem visz elõre, tanuljanak, aztán kamatoztas-
sák a tudásukat itthon!

FERENCZY KLÁRA

Már vagy öt éve nem találkoztunk, nem is
beszéltünk egymással. Feltárcsáztalak, de tele-
fonod hallgatott. Érdeklõdtem utánad, azt
mondta valaki, hogy egy öregotthonban élsz
nagybetegen. Két-három hétre rá ismét keres-
telek, akkor halálhíredet kaptam. Sokat gondo-
lok rád. Újra és újra végiglapozom azt a köny-
vet, mely megpróbálta életmûvedet összegezni
részben eredménnyel, amennyiben az effajta
kísérletek lehetségesek.

Kedves László!
Magányos típus voltál – képzõmûvészeknél

nem ritkaság – én mégis közeledbe kerülhettem

Prihoda László halálára
olyannyira, hogy a nálad múlatott kvaterkázó
délutánokon közvetlenül átélhettem a falakon
függõ mûvek által okozott élményt, te ott voltál
mellettem, több száz kaktuszod társaságában.
Jókat beszélgettünk mûvészetrõl, irodalomról,
mindenféle másról. Festményeidrõl, rajzaidról
sokan sokat írtak ritkán magam is, tehát ezek-
rõl nem szólnék, csupán arról, hogy mind ez ide-
ig azt sem tudom, pontosan hol és mikor ért a
halál. De hát az úgysem fontos, ami belõled lé-
nyeges, máshol található. Születtél Pozsonyban
az Úr 1929. évében, meghaltál 2009 tavaszán.
Nyugodj békében, szeretettel ölel János

Õ is egy volt a 200.000 közül, de megvet-
ve lábát Ausztriában inkább német nyelvû
újságíróként, kritikusként vált ismertté neve
az osztrák közönség elõtt. Mindemellett a
magánéletben annyira megmaradt magyar-
nak, hogy 2007-ben a Magyar Köztársaság
Érdemrendjének Lovagkeresztjével is kitün-
tették. Ausztriában a professzor titulust ér-
demelte ki, miután Theodor Körner-díjat
kapott.

Az 1922-ben Budapesten született Kõváry

György/Georg Kövary (1922–2009)
György részben Berlinben végezte iskoláit.
Az apai hagyományok nyomán kabarettis-
taként és humoristaként kezdte pályáját Bu-
dapesten.  Ausztriában az említett mûfajok
mellett fordítóként is tevékenykedett. Leg-
ismertebb fanyalgó, humorizáló munkáját
Ein Ungar kommt selten allein (Magyar rit-
kán jön egyedül címmel írta meg.

Március 7-én hosszú betegség után hunyt
el Bécsben, de elõzõ számunkban technikai
okokból nem sikerült hírt adnunk haláláról.
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A modern fakszimile-kiadások lehetõvé teszik,
hogy laikusok is tanulmányozhassák régi szö-
vegeinket egyéb szempontok mellett még a he-
lyesírás szempontjából is. Az alábbiakban  Páz-
mány Péter 1606-ban, Grácban kiadott Imád-
ságos könyvének 1993-as fakszimile-kiadása
alapján vizsgálom a magyar helyesírás négy
évszázad elõtti állapotát. „Magam mentségé-
re” is hangsúlyozom, hogy messze nem tudo-
mányos igénnyel, csupán egy „mûvelt magyar”
kíváncsiságával, aki megfigyeléseit hasonló
érdeklõdésû olvasóival is szeretné megoszta-
ni, egyben segítséget nyújtani azoknak, akik az
ilyen szövegek olvasásában kevésbé járatosak.
     Pázmány korában nem létezik még holmi
akadémia, amely a helyesírást szabályozná.
Vannak persze a korábbi évszázadok során ki-
alakult szokások az egyes magyar beszédhan-
gok latin betus lejegyzésére, ám e szokások
nem szilárdultak szabállyá, továbbra is helye
van a kísérletezésnek, az egyéni megoldások-
nak. A könyvnyomtatás elterjedése bizonyos
szabályozást eredményezett, de hogy egységes-
sé nem tette a helyesírást, az könyvünkbõl is
napnál világosabban kitetszik. Pázmány gráci
nyomdásza, Widmanstad Georg nyilván nem
tudott magyarul, a helyesírásért tehát az író „fe-
lelõs”, még a német betûkért is.
Két betû szolgál az s-hang jelölésére: a szó ele-
jén és belsejében általában a német hosszú ƒ,
a szó végén mindíg s-betû. Az sz-hangot egy
német specialitás, a „schluss-s”, ß jelöli. Oly-
kor a z-betû is sz-hangot jelöl, így a könyvben
gyakori „szent” szó rövidítéseként: Z.Lélec.
Ugyancsak: gonoz, gonozzal, de véß, élß, leßeß
(„veszel”, élsz, „leszel”).  Több betû szolgál
tehát ugyanannak a beszédhangnak jelölésére.
A k-hangot például a szó elején és belsejében

HELYESÍRÁSUNK 400 ÉVVEL EZELÕTT
k-val, a szó végén általában c-vel írja (kérlec),
ám a „csak” szó kivétel: cƒak. A c-hang írásje-
le cz: teomleocz (tömlöc). A j-betût egyáltalán
nem használja, i-vel vagy y-vel jelöli: io (jó),
beoyteol (böjtöl). A gy, ny, ty, ly hangok írás-
képében y helyett i-betû áll: kegies, atiam,
niaualia  (kegyes, atyám, nyavalya). A harma-
dik arra is példa, hogy a v-mássalhangzót a szó
belsejében u-val írja. Viszont az u-magánhang-
zót a szó elején v-betûvel: vr, vgy (úr, úgy). Az
ö-betût, mint látjuk, nem használja: eo-val he-
lyettesíti. Néha az ü helyett is ue áll:
duecƒeoƒƒeg  (dücsosség, nyelvjárási alak di-
csõség helyett). De még olyan módja is van az
ö és az ü írásának, amit szemléltetni sem tu-
dok: hogy az o ill. u fölé egy icipici e-betût
kanyarít. A hangzók hosszúságát vagy jelöli
vagy nem; van úgy, hogy épp ott, ahol nem
kellene, ami persze „sajtóhiba” is lehet. A g-
betût sokszor egy „fölösleges” h-val látja el:
megh eƒmer (megesmér, azaz megismer),
igaƒsagh (igazság), e világhi (e világi) – ez utób-
bi esetben megokolható a h-betû: anélkül a -gi
végzõdést gy-nek nézhetnénk. A thaga (tagja)
szóban indokolatlan a h. Az enni alak félreve-
zetõ, ha „ennyi”-nek kell olvasnunk; pedig a
menni is lehet „mennyi”. A ƒzantalan (számta-
lan) következetes n-nel írása talán nyelvjárási
sajátság.
     Feltûnõ, hogy szerzõnk elõnyben részesíti
a kiejtés szerinti írást mai helyesírásunk elem-
zõ toldalékolásával szemben: bankoggiam
(bánkóggyam) bánkódjam helyett, aggiad
(aggyad) adjad, ƒegicz (segíccs) segíts helyett.
Még pontatlanabb a ƒegicz hiu ƒzolgadat (se-
gítsd hív szolgádat) elsõ szavának helyesírása,
hiszen még a tárgyas ragozásra utaló -d is el-
maradt. Ez a -tsd végzõdés a kor helyesírásá-

nak megoldatlan problémája; Pázmány a leg-
könnyebb utat választva egyszerûen elhanya-
golja és egy cz-vel „oldja meg”, amely, mint
láttuk, valójában csak a c-mássalhangzó jele.
     Összefoglalásképpen leszûrhetjük, hogy
Pázmány helyesírása következetesnek nem
mondható ugyan, hiszen még ugyanazt a szót
sem írja mindíg ugyanúgy (a „tisztítsd” az 5.
lapon tizticsd, a 6. lapon tiƒzticz, a „szívünk”
hol ƒzivünc, hol ƒziuünc, hol ƒzüünk, hogy
egyéb változatokról ne is beszéljünk), de ez –
úgy tûnik – nem volt akadálya korabeli megér-
tésének, s egy kis gyakorlattal a mai olvasó szá-
mára sem az. Említsük meg még, hogy mai
„csendes” szavunk a régiségben „csendesz”
volt, tehát a cƒendez alak nem hibás. A ƒzablazd
(szablázd) pedig alighanem nyelvjárási alak
„zabolázd” helyett.
      Tegyük ezek után próbára frissen szerzett
ismereteinket Pázmány Imádságos könyvének
három rövid szövegén:
Az Irigiségh ellen.
Irgalmas kegielmes Iƒten, ki a te teorueniedet
a ƒzeretet parancƒolattiaba foglalád, Agy igaz
kereztieni ƒzeretetet az en ƒzüuembe, hogy a
te Z.vereddel megh valtot atiamfiat, ƒzereƒƒem
mint en magamat, es az en teƒtemnec thagat,
Eorrülliec az eo iauain mint az en maghamén,
bankoggiam az eo niaualiáian mint az enimen,
Es cƒak azt giüleoliem, a ki irigiƒeghe altal,
bünbe eyte az emberi nemzetet, Amen.
A Haragh tartás ellen.
Kegies es kegielmes megh váltom, ki mint az
artatlan barani, vgy vitetél a halálra, cƒak fel
ƒem tátuan ƒzadat, ki enni ƒzantalan kinaidert,
es gialazatidért nem fizetél gonozzal, a
gonoƒzért, de ƒeot inkab a te ellened vetette-
kért keoneorgél Z.Atiadnac: Olcz a mi

ƒziünkbe, a te cƒendez, nagy türheteo
ƒzelidƒegedet, es ƒzablazd megh a mi haragus,
boƒzu allo kiuanƒaginkat. Aggiad en Iƒtenem,
valoba, es igazán megh eƒmernem, hogy az en
büneimert ƒockal teobbet erdemlettem annál,
a mit ƒzenuedec felebaratomtul, es hala
adáƒƒal ƒzenueggiem, valamit a te Z. Kezed
ream bocƒat, hogy e vilaghi ƒzenuedes altal, a
te duecƒeoƒƒegednec eoreomébe reƒzes
leheƒƒec.
A Iora valo Reƒtƒegnek geozeodelmeért.
Vram Iesvs Chriƒtus, ki en erettem, nem
ƒzantad ƒemmi munkádat es faratƒagodat, en
erettem eheztel, ƒzomiuhoztal, tellies étƒzaka
imadkoztal: Végy ki az en ƒziuembeol minden
Iƒteni dolgokra valo reƒtƒeget, Aggiad hogy
eoreommel ƒzolgálliac teneked, beoyteoleƒbe,
vigiazáƒba, ƒzüntelen valo imadkozáƒba:
Felebaratomatis, io akarattal ƒeghelliem
ƒzükƒegébe, taplalliam  fogiatkozáƒiba,
vigaztalliam keƒerüƒeghibe, oktaƒƒam tudat-
lanƒagába, eoreomeƒt hordozzam az eo terhet,
es mindenekbe ƒzorgalmatoƒon munkal-
koggiam, tuduan, nem cƒak hogy reouid üdeom
vagion, es az vtan nem munkalkodhatom, de
ennec feoleotte, hogy dücƒeoƒƒéges
giümeolcƒe vagion a mi munkanknac: Segicz
azert en Iƒtenem, es vaƒtagicz engem, ki az Atia
es Z.Lélec Iƒtennel egietembe, élƒz es
vralkodol  mind eoreokeon eoreocké, Amen.

 SZENTE IMRE*

*) A Svédországban élõ író, költõ, mûfordító
a Bethlen Gábor-Alapítvány részérõl Márton
Áron-emlékérem kitüntetésben részesült,
melynek átadására 2008. december 5-én került
sor Budapesten. A kitüntetett az ünnepélyes
díjkiosztáson személyesen nem vehetett részt.

   Joseph Haydnt a bécsi klasszicizmus nagy
mestereként szokták emlegetni, két másik ze-
neszerzõ-óriás, Mozart és Beethoven mellett.
Születésük szerint azonban egyikük sem bécsi,
hiszen Haydn az alsó-ausztriai Rohrauban,
Mozart Salzburgban, Beethoven pedig Bonnban
született.

   Miért emlegetjük õket mégis bécsi meste-
rekként? – A XVIII. század második felétõl a
nyugati zene sorsa Bécs kezébe kerül. Bécsben,
a nagyvárosban a zene elõadásának százféle le-
hetõsége van: van operaház, több nyilvános
hangversenyterem, de a zene színteréül szolgál-
nak a fõúri szalonok, polgári otthonok is. Bécs-
ben találkoznak egymással a zeneszerzõk és elõ-
adómûvészek, s Bécs biztosítja a közönséget és
a zenemûkiadókat is.

   S mi bennük a klasszikus? – Klasszikusnak
szoktuk nevezni bármely korszak kiemelkedõ
alkotásait, azonban a bécsi klasszicizmus fogal-
mával egy zenetörténeti korszakot, mégpedig
kb. Bach halálától, 1750-tõl Beethoven halálá-
ig, az 1827-ig terjedõ idõszakot szoktuk jelölni.
Minden klasszicizmus egyensúlyra, arányosság-
ra, szimmetriára törekszik. A bécsi klasszikus
zeneszerzõk – az elmúlt korszakkal, a barokkal
szemben, bár számos elemét megtartják – dön-
tõen új zenei gondolkodásmódot alakítanak ki,
új zenei nyelvezetet teremtenek, s ebben óriási
szerepe volt Joseph Haydnnak.

   Joseph Haydn 1732. március 31-én szüle-
tett a Lajta menti Rohrauban. Apja – foglalko-
zás szerint kádármester – bár a kottát nem is-
merte, ügyesen hárfázott. Haydn a hainburgi
rokon iskolamester révén korán megismerke-
dik a zene alapelemeivel. Mint Georg Reutter
udvari karnagy felfedezettje, 1749-ig énekel a
Wiener Sängerknaben tagjaként a bécsi Szent
István székesegyházban. 1750 és 59 közt nehéz
anyagi körülmények közt él: zongoraórákat ad
és kottát másol. Majd inasnak és zongorakísé-
rõnek szegõdik Porpora olasz zeneszerzõ és
énekmester mellé. Míg az énekleckéket hallgat-
ja, megismerkedik az opera stílusával, valamint
az ekkor modernnek számító bécsi komponis-
ták: Dittersdorf, Monn, Wagenseil mûveivel.

    Elsõ vonósnégyesét 1755-ben Fürnberg
báró rendelésére írja meg. E vonósnégyes tulaj-
donképpen a véletlen szülötte: Haydn azért írta
két hegedû-brácsa-gordonkára a mûvet, mert a
báró weinzierli kastélyában rajta kívül csak egy
hegedûs, valamint egy brácsás és egy csellista
volt. – A késõbbiek folyamán a vonósnégyes
mûfaja Haydn kezén alakul és fejlõdik: tõle ta-
nulnak a kortársak – s közben õ is tanul kortár-
saitól (fõleg Mozarttól) quartettet írni.

   Az ötvenes évek második felében írja elsõ

Haydn halálának 200. évfordulója
zongoramûveit, azonkívül triókat, szerenádokat,
valamint elsõ operáját is, a Sánta ördögöt.

   1759-ben Morzin gróf lukaveci rezidenciá-
jára kerül, mint zeneigazgató. Itt írja élete elsõ
szimfóniáját. 1760-ban feleségül veszi Anna
Maria Kellert, házassága azonban nem szeren-
csés. Gyermekáldás és szeretet nélkül élnek
együtt 1800-ig, az asszony haláláig.

   Haydn 1761. május elsején az Esterházy
hercegek szolgálatába kerül. Csaknem harminc
évet tölt Kismartonban és Eszterházán – mai
nevükön Eisenstadtban és Fertõdön – elõször
mint másodkarmester, majd 1766-tól 1790-ig, a
herceg haláláig mint elsõ karmester. E harminc
évrõl így vall: „Kísérletezhettem egy zenekar
élén, megfigyelhettem minden hatást, javíthat-
tam, nyesegethettem, vállalkozhattam, merhet-
tem!” – Valóban: az Esterházy-udvarban min-
den lehetõség adott a zseniális muzsikus számá-
ra: a hercegnek saját operája, világi és egyházi
együttese, sõt cigányzenekara is van.

   A hatvanas évek a kísérletezés korszaka
Haydn számára. Állandó és közvetlen kapcso-
latban áll a rendelkezésére álló muzsikusokkal,
akiknek hangszeres tudását mûveiben maximá-
lisan kihasználja. Kipróbálhatja a különféle
hangszíneket, kitalálhatja a zenekari beszédet,
bizonyos hangulatok kifejezésének lehetõsége-
it, kikísérletezheti a komponálás minden csín-
ját-bínját. – 1767-68-ban versailles-i mintára el-
készül a színház Kismartonban. Több operát,
marionett játékot komponál a hetvenes évek-
ben, e mûvei azonban kevésbé jelentõsek.

   Az 1770-es években megjelenik (Byron sza-
vaival) a „század betegsége”, a Sturm und
Drang, melyet általános hangulatként világfáj-
dalom, túlfokozott érzékenység jellemez, gon-
doljunk csak Goethe: Götz von Berlichingen,
vagy pedig az ifjú Werther keservei c. mûvére.
A kornak e romantikus vonását fedezhetjük föl
többek közt a Búcsú szimfóniában.

   Ebben az idõben találkozik a nagy barokk
hagyományokkal, megismeri Bach zenéjét. Bi-
zonyíték erre többek közt, hogy az op. 20-as
vonósnégyesek közül az f-mollnak két-, az A-dúr-
nak három-, a C-dúrnak négyszólamú fúga a zá-
rótétele. A barokkal való találkozást bizonyítja a
D-dúr quartett variációs tétele is, melynek into-
nációja a legjelentõsebb a fiatal Haydnnál.

   Az Esterházy-kastélyban úgy élt Haydn,
mint a teréziánus vagy jozefínus Ausztria bár-
mely rezidenciáján élhetett volna. Szinte a vé-
letlennek – és az õ különleges érdeklõdésének
köszönhetjük, hogy megütötte fülét a magyar
muzsika, melynek hatása különleges fûszerként,
érdekes színként több mûvében – például a G-
dúr zongoratrió Rondo all’ungherese tételében

– fedezhetõ fel. Külön öröm számunkra, ma-
gyarok számára, hogy egy ilyen rendkívüli alko-
tóegyéniség rögzítette a mai Burgenland terü-
letén az 1700-as évek második felében hallható
magyar zenét, és nem utolsósorban a korabeli
elõadói stílust, elõadásmódot.

   Az Esterházy herceg szolgálatában töltött
harminc év bíbelõdõ, fúró-faragó mûhelymun-
kájának köszönhetjük a klasszikus formák ki-
alakulását, a klasszikus stílus létrejöttét, a
klasszikus hangzásideál megteremtõdését.

   A zenei formákban egyszerûséget, letisztu-
lást figyelhetünk meg. A nagyszabású mûvek
alapeleme a könnyen követhetõ periódustéma.
A formaalkotásban a visszatérésnek van nagy
szerepe, a szerkesztésmódban a homofónia ke-
rül elõtérbe. Új mûfajok születnek: a szonáta, a
vonósnégyes és a szimfónia. Uralkodó hang-
nemük a dúr. Az új hangzásvilágra jellemzõ,
hogy eltûnik a barokk korban nélkülözhetetlen
csembaló. A dinamika gazdagodik: már az elsõ
Haydn-mûvekben megjelenik a mannheimi
mesterek vívmánya, a crescendo. Állandósul a
zenekar összetétele: a négyszólamú vonóskar-
hoz a fa- és rézfúvókat párosával alkalmazzák,
melyekhez üstdob is csatlakozik.

   A kismartoni mûvekre egyre inkább felfi-
gyel a külföld. 1784-ben Párizs felkérésére
Haydn hat szimfóniát komponál. 1790-ben meg-
hal Esterházy Miklós herceg. Az ekkor már
Európa-hírû mûvész nagy utazásra szánja el
magát: 1791-ben Londonba megy. Szimfóniáit
– diadalmas siker közepette – maga dirigálja.
Oxfordban 1791 júliusában az egyetem díszdok-
torává avatják.

   Az elsõ londoni utat hamarosan második is
követi 1794-ben. „Mérhetetlenül sokat jelentett
számára a két londoni út, az osztatlan siker éle-
te alkonyán s egyben alkotóereje teljében, te-
hát a ,legjobbkor’, a legnagyobb világfórum ref-
lektorában, a legszélesebb közönség, az új vi-
lágváros polgári tömegei elõtt. A mûvész itt tört
ki valójában a régi világ keretei közül; amit ed-
dig csak megálmodott, annak most kézzelfog-
ható teljesülését látta: szavát mindenki megér-
tette, mondanivalója egyszeriben mindenkié
lett, s amirõl úgy érezte, hogy valahol ott készül
a jövõben, itt elébe hozta a jelen.” – írja Szabol-
csi Bence.

   London számára Haydn 12 szimfóniát kom-
ponált. Megírásuk szimfónikus munkásságának
betetõzõdését s egyúttal lezárását jelentette.

   Londoni útjai során találkozott másodszor
a barokk zenével: tanúja volt az 1791-es nagy-
szabású Händel-ünnepségeknek, magába szív-
ja a Händel-oratóriumok diadalmas tömegjele-
neteit, hatalmas lélegzetû dallamíveit. Elsõsor-

ban a lírai, statikus oratóriumok ragadják meg,
ezek hatását érezhetjük a Teremtés és az Évsza-
kok c. oratóriumában. Mindkét mû szövege ere-
detileg angol, melyet Gottfried van Swieten
báró, Haydn pártfogója, ösztönzõje és barátja
fordított németre.

   Az utolsó Haydn-vonósnégyesek már szin-
te Schubert, Brahms hangját vetítik elénk. Rend-
kívül egyszerû témáinak megmunkálása Bartók
IV. vonósnégyesére mutat elõre. – 1806-ban, 74
éves korában így nyilatkozik: „A zenemûvészet
határtalan… Ami a zenében még történhet, sok-
kal nagyobb és több annál, mint ami eddig vég-
bement. Gyakran olyan eszmék ébrednek ben-
nem, amelyek még sokkal messzebbre vinnék
elõre mûvészetemet; de fizikai erõm nem enge-
di többé, hogy kidolgozásukhoz fogjak.”

   1809. május 31-én hal meg, s mint elõbb idé-
zett szavaiból kitûnik, „tele bõrönddel” megy
el, mint Bartók, de itt hagyott számunkra 104
szimfóniát, 83 vonósnégyest, 21 vonóstriót, 41
zongoratriót, 126 barytontriót – és még sorol-
hatnám: divertimentókat, zongoramûveket, tán-
cokat, nyitányokat, versenymûveket, operákat,
egyházi mûveket…

   Életmûve az elõadómûvészek és a hangver-
senymûsorok összeállítóinak kimeríthetetlen
kincsesbányája.

   Fegyelmezett, csak a zene törvényszerûsé-
geinek engedelmeskedõ szelleme a legtöbbet
adta, amit mûvész az emberiségnek adhat. Erõ-
forrás lehet mindannyiunk számára.

RADICS ÉVA

Önarckép (bronz)
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MI - HOL - MIKOR?
Kulturális kaleidoszkóp

Alsó-Ausztria
G. Donizetti, La fille du régiment, opera – Kloster-
neuburg, Stift, Kaiserhof; júl.12., 15., 17., 18., 21., 22.,
24., 29., 31., aug.1., 4.
E.Humperdinck, Hänsel und Gretel, opera – Reinsberg,
Burgarena; júl.30., aug.1., 4., 6., 8., 11., 13., 15.
J. Strauß, Cigánybáró, operett – Baden, Arena; jún.27.,
28., júl. 4., 5., 16., 17., 31.
C.Zeller, Der Vogelhändler, operett –Langenlois,
Schloss Haindorf, Park, Arena; júl. 23–25., 31.
G.Gratzer, Gustav Klimt, musical, õsbemutató –
Gutenstein, Theaterzelt; júl. 2., 4., 5., 10–12., 17–19.,
24–26., 31., aug. 1., 2., 7–9.
A.L.Webber, T.Rice, Evita, musical – Staatz, Felsen-
bühne; júl. 24., 25., 31., aug.1., 7., 8., 14.,15.
E.Rostand, Cyrano de Bergerac, dráma zenével – Haag,
Hauptplatz; júl. 1–4., 9–11., 16–18., 22–25., 29–31.
L.Tolstoj, Krieg und Frieden, dráma zenével – Melk,
Pionierhafen; jún.24., 26., 27., júl.3., 4., 9–11., 16–18.,
23–25., 30., 31., aug.1., 6–8.
H.Lang, K.Farkas, Hofloge, próza zenével – Weißen-
kirchen, Teisenhoferhof; júl. 29–31.
W.Shakespeare, Ein Sommernachtstraum, dráma –
Rosenburg, Burg; júl. 3–5., 10–12., 17–19., 24–26., 31.,
O.Wilde, Ernst muss man sein, próza – Weitra, Schloss;
júl.29–31., aug.1., 2., 6–9., 13–16., 20–23., 27–30.
C.Lauf, W.Jacoby, Pension Schöller, komédia – Berndorf,
Stadttheater; jún. 23–28., júl. 2–5., 9–12., 16–19.
N.Simon, California Suite, dráma – Mödling, Stadt-
theater; júl.21–25., 29–31., aug.1., 5–8., 12–15.
Nyári Ünnepi Játékok Reichenauban, drámák:
F. Dürrenmatt, Der Besuch der alten Dame,
Th. Bernhard, Die Macht der Gewohnheit, Heimito
v. Doderer, Strudlhofstiege, M.Gorki, Kinder der
Sonne, A.Schnitzler, Spiel im Morgengrauen –
Reichenau, Theater, Südbahnhotel Semmering; júl. 3.
– aug. 7.
Nyári Éj Gála, koncert – Grafenegg, Wolkenturm; jún.19.
Haydn Napok, koncertek – Rohrau, Schloss Harrach,
Haydn-Geburtshaus, Pfarrkirche; jún. 26–28.
Haydn gyermekeknek, koncert – Gerhaus, Haydnhalle;
jún.23., 24.
Mestermûvek, kiállítás – St. Pölten, Landesmuseum;
szept. 27-ig
Vágy a képmásra, kiállítás – Krems, Kunsthalle; júl.
26. – okt.26.
Napoleon – hadvezér, császár és zseni, kiállítás –
Schallaburg, Schloss; nov. 1-jéig
IRWIN, kiállítás – Krems, Kunsthalle; jún.28. – okt.18.
Állatian vicces, kiállítás – Krems, Karikaturmuseum;
nov. 8-ig
Mesekert, vezetés – Straß, Marienschlössl; okt.30-ig
(www.marienschlössl.at)

Bécs
P.I.Csajkovskij, Anna Karenina, balett – Staatsoper;
jún. 8., 10., 12., 14., 15., 17.,
Impuls Tanz, modern tánc fesztivál – Museums Quartier,
... ; júl.16. – aug.16.
G. Puccini, Madame Butterfly, opera – Staatsoper;
jún.8.,11., 14.
F.Lehár, A mosoly országa, operett – Volksoper; jún.9.,
11., 21., 23.
R.Cooney, Out of Order, dráma – Vienna´s English
Theatre; júl. 3-ig
A la Recherche de Josephine, Hommage Josephine
Baker-re – Ronacher; jún. 6–27.
Haydn zongoraest, koncert – Universität f. Musik und
darstellende Kunst; jún. 23.
Haydn és a pénz, koncert – St.Michael, Sommer-
refektorium; jún.18.
Hogy kezeljük a fõnökünket?, koncert – St.Michael,
Sommerrefektorium; júl. 2.
Franz Schubert & jiddische Lieder, koncert –
Konzerthaus, Großer Saal; jún.19.
Jazztime, dzsesszkoncert – Radiokulturhaus, Kultur-
cafe; jún.26.
Ferdinand Georg Waldmüller, kiállítás – Belvedere,
jún.9 – okt.11.
A nagy fellépés, divatkiállítás – Wien Museum; jún.11.
– nov.1.
Tipikus! Klisék zsidókról és másokról, kiállítás –
Jüdisches Museum; okt.11.-ig
A kép és a keret, kiállítás – Liechtenstein
Museum; 2010. jan.12-ig
Schubert dalest – Konzerthaus, Mozartsaal; jún.21.

Burgenland
Ünnepi Játekok: musical: F. Löwe, My Fair Lady, kon-
certek: S. Rossi, katonazene – Mörbisch, Seebühne;
júl.9. – aug. 23.
J.Haydn, Il mondo della luna, opera – Neuhaus,
Schloss Tabor; aug. 6–23.
Haydn világa a mi világunkban, kamarazene-feszti-
vál – Lockenhaus, Burg, Kirche; júl. 9–19.
Haydn a szimfónia feltalálója, koncertsorozat –
Eisenstadt, Schloss Esterházy; jún.18–21.
A Haydn-jelenség, kiállítás – Eisenstadt, Schloss Es-
terházy; nov. 11-ig

Felsõ-Ausztria
RUMOR, fesztivál, próza – Linz, Schillerplatz; jún.18. –
júl.1.
80+1,egy világkörüli út, kiállítás – Linz, Ars Electronica
Center; jún.17. – szept.5.
Természeti vágy. Európa tájai, kiállítás – Linz,
Schlossmuseum; jún.3. – okt. 26.
„Growing Union – Európai Botanikai Közösség”, ki-
állítás – Linz, Botanischer Garten; okt. 4-ig

Karintia
J. Harvey, Passion & Auferstehung, egyházi opera –
Ossiach, Stiftskirche; júl. 10., 11., 23., 24.
C-M. Schönberg, Les Misérables, musical – Klagen-
furt, Stadttheater; júl. 23. – aug.12.
L. Bricusse, Jekyll & Hyde, musical – Klagenfurt,
Seebühne; aug. 6–8.
Wörthersee Classics Festivals: A.Berg, G.Mahler,
J.Brahms, H.Wolf és A.Webern, – Klagenfurt, Konzerthaus
Gustav Mahler - Felfedezések, koncert – Klagenfurt,
Konzerthaus; júl. 1.
Europa: A szó és a kép hatalma, kiállítás – St. Paul,Stift
és Bleiburg; nov. 8-ig
 „Karambolage 1809 – Karintia és a franciák császá-
ra”, kiállítás – Klagenfurt, Landesmuseum; nov. 26-ig
A német nyelvû irodalom napjai, felolvasás – Klagen-
furt; jún. 24–28.

Salzburg
Salzburgi Ünnepi Játékok, opera, koncert, dzsessz,
próza  – Salzburg; júl.22. – aug. 30.
Fürdõjelenetek, kiállítás – Salzburg, Residenzgalerie;
júl.10. – nov.1.
175 éves a Játék Múzeum, kiállítás – Salzburg,
Spielzeug Museum; 2010. jan. 9-ig

Stájerország
Styriarte, fesztivál, koncertek: J.Haydn, W.A.Mozart,
F.Schubert, L.v.Beethoven, H.Purcell, G.Muffat,
G.F.Händel, G.Gershwin – Graz, Stefaniensaal, Helmut-
List-Halle, Minoritensaal, St. Veit am Vogau, Pfarrkirche,
Stainz, Pfarrkirche, Eggenberg, Schloss, St. Lambrecht,
Benediktinerstift; jún.26. – júl.26.
Centropalia, fesztivál – Straden, Stainz,Hof, Bad
Radkersburg, Kapfenstein; jún.14-ig
absolutley free, kiállítás – Graz, Landesmuseum,
aug.16-ig
Magyar mûvészet, kiállítás – Graz, Neue Galerie; jún.
26. – szept.6.
Styrian Summer Art, workshop, sympoium – Pöllau;
júl. 4–26.

Tirol
Tánc Nyár Innsbruck, modern tánc fesztivál – Inns-
bruck; jún.15. – júl.9.
Horizont, klasszikus koncertek – Landeck, Theater,
Stadtsaal; jún. 5–20.
Hofer Wanted, Andreas Hofer kiállítás – Innsbruck,
Landesmuseum; nov.11-ig
Nemzetközi Kneipp találkozó – Scheffau; jún.11–14.
Napforduló ünnep és tûz – St.Johann; jún.19–20.
Jézus-szíve-tûz – Tannheimer Tal; jún. 20–21.
(www.tannheimertal.at)

Vorarlberg
Ünnepi Játékok: G.Verdi, Aida, opera; operett, koncer-
tek - júl. 22. – aug. 23.
Feldkirch Fesztivál, koncertek – Feldkirch,
Konservatorium, Montforthaus, Pförtnerhaus,Altes
Hallenbad; jún.10–21.
Hó. A mûvészet nyersanyaga, kiállítás – Bregenz,
Landesmuseum; jún.19. – okt. 4.

Válogatta HOMONNAY LEA

Háborúk, gazdasági válság, bankcsõd, államadós-
ság, hitelhiány... ezer gond szakadt az Egyesült Álla-
mok 44-ik elnökének nyakába. Nem csoda, ha õ a 16-
ik elnökhöz, Abraham Lincolnhoz fordul útmutatás-
ért, hiszen õ már megjárta ezt az utat. Lincoln szüle-
tésének kétszázadik évfordulóján amúgy is idõszerû,
hogy felidézzük gondolatait. Az õ tanácsa röviden:
amikor a magángazdaság csõdöt mond, az államnak
kell segítséget nyújtani. Errõl olvashatunk Boritt Gá-
bornak Lincoln életérõl és munkásságáról írt köny-
veiben.

 “A legjellemzõbb már a kezdõ politikusnál (is) az
volt, hogy olyan gazdasági  programokat sürgetett –
akár az államháztartással, bankokkal, adózással vagy
az állam fizetõképességével kapcsolatban –, amelye-
ket nem csak olyankor hangoztatott, amikor azok
népszerûek voltak, hanem veszélyesen népszerûtlen
esetekben is.”  – írja Boritt “Lincoln és az Amerikai
álom gazdaságpolitikája” címû könyvében. Az Ame-
rikai álom Lincoln megfogalmazásában: “Olyan sike-
res (gazdasági) rendszer, amely mindenki számára
utat nyit a felemelkedéshez, reményt és erõt ad.” Nem
csoda, hogy Barack Obama olyan nagy szorgalommal
tanulmányozza Lincoln írásait, felidézi és követni
akarja Lincoln példáját.

 Lincoln fiatal Illinois-i képviselõ korában az 1837-
es válság (pánik) idején mindenekelõtt a bankok meg-
erõsítésében és a közmunkák (Michigan-csatorna és
a Central vasút építése)  foglalkoztatási hatásában
látta a válság megoldásának kulcsát. “A bankhitel ad
Amerikának új energiát , amely mint a gõzgép ereje
mozgatja meg a gazdaságot” – olvashatjuk tõle, mint-
ha Széchenyit idéznénk ugyanaz idõtájt írott Hitel
címû könyvébõl. Lincoln Illinois-ban a köznép, a
“Common Man” érdekében szállt harcba a spekulá-
ció ellen, követelte a bankok állami ellenõrzését, a
progresszív adózást, a bevándorlás támogatását, az
oktatás fejlesztését és a magántulajdon gazdasági fej-
lesztését. Késõbb, mint kongresszusi  képviselõ ismét
szembesült az 1857-es válsággal és igyekezett ugyan-
ezeket a szempontokat most már az egész Egyesült
Államokra kiterjesztve érvényesíteni.  Fontos ez azért
is, mondta, hogy Amerika megerõsödjön, hiszen az a
“világ reménysége, mindazok számára, akik hisznek
a szabadságban”. Többek között javasolta az egysé-
ges állami pénz bevezetését (addig Amerikában min-
den bank saját pénzt bocsátott ki) és új fõiskolák ala-
pításához földterületek juttatását.

 Lincoln ellenezte a mexikói háborút, mert egész-
séges “gazdasági fejlõdés csak békében mûködhet”.
Minden tõlünk függ – mondta – hiszen magunknak

alapozzuk meg, vagy veszítjük el a boldogulás lehe-
tõségét, idézzük elõ, vagy kerüljük el a válságot, egy-
szóval: saját sorsunk kovácsai vagyunk.  Ugyanakkor
hirdette: “egyenlõ lehetõséget kell teremteni minden-
ki számára....

 Nem hiszek abban, hogy törvényt kellene hozni a
meggazdagodás ellen, az több kárt okozna, mint hasz-
not. (De) bár nem kívánunk hadakozni a tõke befo-
lyása ellen, azt akarjuk, hogy a legegyszerûbb ember-
nek is ugyanannyi lehetõsége legyen, mint bárki más-
nak.”

 Egyszóval: abban hitt, hogy a gazdasági egyenlõ-
ség a politikai szabadság elõfeltétele. Egyik sem le-
hetséges a másik nélkül. Lincoln gazdasági egyenlõ-
ségbe vetett hite igazolja a Függetlenségi Nyilatkozat-
ban lefektetett elveit, valamint híres Gettysburg-i üze-
netét: “This nation under God, shall have a new birth
of freedom, and that government of the people...by
the people...for the people...shall not perish from the
earth.” Boritt Gábor könyvében említi, hogy Lincoln
tisztelõje volt Kossuth Lajosnak, de nem tér ki arra,
vajon igaz-e az, hogy Lincoln ismerte Kossuth híres
beszédét, amelyet 12 évvel azelõtt mondott az Ohio
állami törvényhozásban (Joint Assembly) 1852. feb-
ruár 6-án: “The spirit of our age is democracy. All for
the people, and all by the people, nothing about the
people, without the people, that is democracy, and
this is the ruling tendency of the spirit of our age.”
(Ezt az eseményt örökíti meg a Columbus, Ohio-i As-
sembly épület falán elhelyezett emléktábla.)

 Boritt Gábor 1940-ben született Budapesten, szü-
leit korán elvesztve árvaházban nevelkedett. 1956-
ban jött az Egyesült Államokba, South Dakota-ban járt
egyetemre, majd a Boston University-n szerzett mes-
ter fokozatot.  A vietnami háború alatt katonai szol-
gálatot teljesített. Lincoln írásai korán megragadták
érdeklõdését és csaknem egész életét a vele kapcso-
latos kutatásnak szentelve 16 könyvet írt, vagy részt
vett Lincoln életérõl és munkásságáról szóló könyvek
szerkesztésében. Jelenleg Gettysburg College-ban a
Civil War Studies professzora és a Civil War Institute
igazgatója. 2008-ban a National Humanities kitüntetést
kapta elismerésül “Abraham Lincoln és a polgárhábo-
rú  korának kutatása terén elért kiváló eredményeiért”.
Életérõl film készült: “Budapest to Gettysburg” címen.
Mint Lincoln munkásságának egyik legjobb kutatóját
és népszerûsítõjét tartják számon Amerikában.

 
Gabor S. Boritt: Lincoln and the Economics of the American
Dream. University of Illinois Press, 1994. 386 p.

 
PAPP LÁSZLÓ

LINCOLN ELNÖK AZT ÜZENTE...

- Takarodj, vagy beléd rúgok! – nagy testû, szar-
ka névre hallgató svéd madárnak szól a magyar föl-
szólítás. Ilyet Málika soha nem merne mondani még
szarkának sem svédül. A szarka ugyan nem értené
meg, de némely szomszéd igen. A poliészter-banya
például képes a teraszát rondító mûanyag virágo-
kat öntözgetni, csak hogy szemmel tarthassa a kö-
zelében lakókat. Málika szerint legalábbis.

- Hát, fiam, egyet megtanultam ebben a hosszúra
szabott életemben: olyan hely nincs a világon, ahol
ne kelljen lakatot tenned a szádra.

Sóhajt, eteti tovább a madarakat, s nézi csúnya
szemmel a tágítani nem akaró szarkát.

- Még szerencse, hogy ezek itt nem értenek ma-
gyarul, eddig rég följelentettek volna szarkakínzás
miatt. Márpedig a madáreledelt nem a szarkáknak
vásárolom!

Egyszerre három-négy cinegegolyót akaszt ki az
orgonabokor ágaira. Pintyeknek, sármányoknak
zabpelyhet szór, a feketerigók számára fõtt krump-
lit, almahéjat dob a kerti bokrok alá.

- Na nézd meg, milyen kövér! Ilyen elhízott szar-
ka nincs máshol a földkerekségen! Hát minek tutuj-
gassam? Van gondja magára, mind eleszi a magva-
kat a kisebbek elöl, ha nem vigyázok!

Hát vigyáz. Egyéb dolga úgy sincs az idõs, nyug-
díjas hölgynek. Kedvtelése sem sok van, ezek egyi-
kéhez, a perlekedéshez, a szarka ideális partner.

- Elkelne egy háziállat ide – kockáztatom meg, de
úgy néz rám, hogy rögtön meg is bánom.

- No persze, majd ha meszet ettem! -Tekintete kör-
bevillan, mintha attól tartana, valaki meghallhat
minket. Egész közel hajlik:

- A diktatúrában nem tartottam telefont, mert le-
hallgatták, s kiszolgáltatottá tett volna. Itt nem tar-
tok háziállatot...

Látja megrökönyödött arcomat. Hagyja a mada-
rakat, s betuszkol a szobába. Egyenest a számítógép
elé vonszol. Gépe éjjel-nappal bekapcsolva, ha van
valami, amit jobban szeret a zsörtölésnél, akkor az
a világhálós böngészés.

- Mutatok én neked valamit. -Rövid keresgélés
után újságcikket vesz elõ. Olvasom: a Halmstad mel-
letti Kristingében lakik Johnny Larsson és családja.
Valaki rendõrségi feljelentést tett ellene, állatkín-

zás miatt. Az állatbarát pórázra kötött kutyát vélt
látni Larssonék lépcsõje mellett. A kivonuló rendõr
azonban potyára fáradt, mert a szóban forgó eb a
család porcelánállat- gyûjteményének volt egyik da-
rabja, de elrepedt, s eldobásra várt.

- Hát fiam, legyen ez számodra is elrettentõ pél-
da. Ha úgy döntesz, gyereket szülsz, abba nem szó-
lok bele, pedig azzal vége a szabadságodnak, integ-
ritásodnak. A gyermekednél fogva ráncigálnak az-
tán. A kutyát-macskát viszont kerüld, mint a pestist!

Kutatva méricskél, s úgy ítéli, rám fér még egy
adag meggyõzõ érvelés:

- Sose higgy az álszenteskedõ szlogeneknek! Gyer-
meki jogok, állatvédelem... na persze! Ha jóindula-
tú, békés természetû vénasszony lennék, azt mon-
danám, jó irányba tett próbálkozások. De én egy
sokat tapasztalt, s ennél fogva gyanakvó fehérnép
vagyok, s azt mondom, nem érett még az emberi-
ség sem a gyermekek sem az állatok védelmére! Itt
az erkölcs nevében még az érdek irányít.

Most bekapcsolja a tévét, s a szöveges híroldalra
állítja a képernyõt. Minister lovar patryckningar
mot djurplageri – fut a szalagcím a szemem elõtt.

- Figyeld csak, mi zajlik a médiában! Szítják a svéd
kedélyeket a lúdkopasztók ellen. Erlandsson, a
mezõgazdasági miniszter valószínû csak Nils
Holgersson kalandjaiból ismeri, úgy, mint Akkát, de
azért elkötelezett harcosa a libajog-védelemnek. A
svédeket könnyû fölültetni, naiv nép ez, s fogalmuk
sincs a libatenyésztésrõl.

Arca hirtelen földerül.
- Juttasd majd eszembe, hogy elmondjam a naiv

fiúról szóló viccemet. -Tekintete a kertet pásztázza.
Feketerigó szedegeti az almahéjakat.

- Na szóval: híresen szekularizált Európánkban,
a Talmud szerint s a Knesszet után, most az európai
törvénykezésnek is ki kellene mondania, hogy a li-
batömés, libafosztás „Cáár bálé chájjim” (vagyis ál-
latkínzás). Akkor mi a hízósertés-nevelés, húscsir-
ke-nevelés, tojójérce-nevelés, ahol az állatok agyon-
zsúfolva, stresszben, sokszor egymást megcsonkít-
va, rácspadlón élik le rövid életüket? Minek nevez-
zem a karácsonyi pontyok sorsát, amelyek pár liter
vízben tömegével fuldokolnak, hogy amikor rek-
lámszatyorba rakják õket, a hazafelé tartó úton vég-

Málika és a szarkák jogai

leg megfulladjanak? Állatkínzás a kötött szarvasmar-
ha-tartás, ahol az állatok egész életüket egy helyben
állva-fekve élik le!

Arcára kiül az undor.
- Méghogy zsákvarró tûvel varrták össze a libák

bõrét! Nos, a spanyolok még  össze sem varrják a
bikáikat. Svensonék sem kérnek bocsánatot az élve
leforrázott ráktól. Szóval érted...

Nem értem. Ráadásul a szarka is visszamerészkedett
a magvakhoz. No, ez már túl sok Kendi Amáliának.

- Akkor mondom a tanulságot: ebben a világban
bolond az, aki hisz a szép szavakban, a nép tisz-
tánlátó hatalomgyakorlásában s a cinkék és a szar-
kák egyenlõ jogaiban. Én elhessegetem a szarká-
kat, te járj nyitottabb szemmel a világban, a ma-
gyar ember pedig tanulja meg: maroknyi gyémánt-
tal jobb üzletet lehet kötni, mint egy tonna lúdtol-
lúval vagy egy hajórakomány dinnyével!

KOVÁSZNAY ENIKÕ



2009. május–június BÉCSI NAPLÓ 11

JELEN SZÁMUNK KÉPEI
A bécsi Collegium Hungaricum és az Auszt-

riai Magyar Egyesületek és Szervezetek Köz-
ponti Szövetsége 2009. április 22-én megnyílt
és június 30-ig tartó közös kiállításon mutatja
be a szlovéniai Király Ferenc (Alsólakos, 1936)
szobrász mûveinek reprezentatív válogatását.

Aki a kapcsolódásból „kisebbségi” besorolás-
ra gondol, annak eleve el kell tekintenie ettõl a
szemponttól, éspedig nem csupán a mûvészet
etnikumokon és országhatárokon átnyúló egye-
temessége miatt, hanem mindenekelõtt azért,
mert Király Ferencben nyoma sincs semmiféle
„kisebbségi“ megnyilvánulásnak. Éppúgy, aho-
gyan õt – talán éppen „táji-földrajzi” védettsé-
ge következtében –   nem érintette meg semmi
olyanféle irányzat, amely a dekadencia, nihiliz-
mus, a kaotikus akciómûvészet destruktív,
mondhatnánk életellenes megnyilvánulásaira
engedne következtetni. Az õ szimbólumokban-
jelképekben beszélõ alkotóereje olyan emberi
alkatból fakad, amely nem ismeri vagy sikere-
sen leküzdi a depresszió, lemondás, pusztulás
démonait. Szinte gyermeki önfeledtséggel for-
málja meg az élet elsõdlegességét, ami folyto-
nos dinamikájával feledteti az elmúlást. Fiatal
lendülettel tesz hitet az élet õsmozgatói mellett:
mag, fakadás, rügyezés, születés. Mindez a ne-
miségben fogant szerelem „eleve elrendelés”-
ében rejlik. Mûvészetének ez az alapja, táplá-
lója és megvalósulása. Mindez a nõiség szim-
bólumainak jegyében. Nem ösztönösen, hanem
hitvallásszerûen alkot, ahogyan vallja is: „Mû-
vészetem forrása a remény és a keletkezés, a
szerelem.”

A Collegium Hungaricum-beli tárlaton saját-
ságos „kompozíció” figyelhetõ meg: a belépõt
mintegy az Erényöv (1992) fogadja és Európa
megerõszakolása (1997) határolja be tekintetét.
Elgondolkodtató kör: a passzivitás-tiltás az erõ-
szakig ívelõ vonzódás, vágyódás, csábítás sza-
kaszain át fakasztható csirázásba, rügyezésbe,
fogamzásba?

Radnóti-év
Magyarországon

Radnóti Miklós születésének századik évfor-
dulóját ünnepelte a magyar sajtó, rádió és tele-
vízió. Az M1-en márciustól májusig Bálint And-
rás mûsorában nyolc részletben emlékeztek meg
az 1944-ben meggyilkolt költõrõl, a többi közt
életrajzírója Ferencz Gyõzõ és Lator László
költõ részvételével. A Magyar Rádió május 5-én
hosszabb mûsort sugárzott Radnótiról, amelyben
szerepelt egy Gömöri György beszámolója Rad-
nóti Miklós angolra fordított verseirõl.

   Az évfordulóra érdekes könyvet adott ki a
Medicina Zrt.- Radnóti verseit Tóth József fény-
képeivel. A “100 vers 100 kép” címû album
május elején  a Magyar Írószövetségben került
bemutatásra. A Petõfi Irodalmi Múzeumban
pedig érdekes kiállítással emlékeztek meg Rad-
nóti Miklós életérõl és költészetérõl.

Médiakonferencia
Szabadkán

(Vajdaságma.info, 2009. május 15.) A magyar-
országi és a határon túli magyar nyelvû televí-
ziózásról, annak jövõjérõl tartottak egész na-
pos tanácskozást pénteken Szabadkán.

A Magyar Nemzeti Tanács és a soknemzeti-
ségû együttmûködésért létrejött Sodalitas ala-
pítvány által szervezett értekezleten szerbiai,
horvátországi, szlovákiai, kárpátaljai, romániai,
illetve Magyarországról és az Egyesült Államok-
ból érkezett médiaszakemberek, politikusok,
társadalomtudósok folytattak eszmecserét.

Áttekintették a határon túli magyar nyelvû
televíziózás helyzetét, a magyarországi nagy
médiarendszerek jelenlegi állapotát és fejlõdé-
si lehetõségeit, a magyar médiatörvény terve-
zetét, valamint a határon túli magyar televízió-
zás jövõjét, a vele kapcsolatos terveket, megol-
dásokat.

Gömöri György

ÚJ HÍREK ITHAKÁBÓL

Nemrégen újra hír jött Ithakából.
A kérõkkel már nem lehet bírni. Mindent
felesznek, elisznak és a szolgálólányok
közül többet már lábukról lekaptak.
Ki hinné, hogy ezek elõkelõ urak?
Ugyan már! Mind élõsködõ zsiványok!
Penelopé okos: próbára teszi õket
roppant íjjammal, amit felhúzni nem tud egy se  -
várjunk tehát. Telemakhosz már készül
a leszámolásra. Sok kérõ pusztul ott.
Így hát csakhamar megtérek Ithakába,
bár tudom, sokáig nem maradhatok,
hisz megjósolták: újra el kell mennem,
még tíz év, amíg Poszeidón haragja
megenyhül. Addig megint vándor leszek
és vágyódhatok újra Ithakára.

A SZÁMÛZETÉS KERTJE

Ez nem olyan kert, mint a többi:
angol, vagy ápolt francia, kecsesen japán,
nyitott vagy zárt, virággal-dús, vagy pázsitos –
ez olyan kert, ahová a szám ûzött,
a szájam, amit egyszer jól kinyitottam
és kimondtam valamit. Korántsem olyan
elszomorító ez a kert, mint sokan képzelik,
de nem is olyan színes, illatos, buja,
ahogy egy sivár bérházból tûnik.
Két gyümölcsfa díszíti ezt a kertet:
a szabadság fája, meg az emlékezeté.
Mindkettõrõl egyformán kell enned,
és sohasem lehet elfeledned,
hogy bár a kertet magadnak teremted,
az a két fa azért az Istené.

A számûzetés kertje. Újabb versek Kaiser Ottó illusztráci-
óival. Komp-Press Kiadó, Korunk, Kolozsvár 2009, 94 old.

Két verse közlésével köszöntjük a 75 éves költõt
(szerk.)

Bencze Lajos

MINTHA
– MI SEM TÖRTÉNT VOLNA

(részletek)

Minden éjjel hétszer
halok meg, de reggel
mindig felkelek.

———————————
———————————

Mikor végtére felébredek, mint ki
óriási hõstettet hajt végre,
kihívásnak tesz eleget, vagy
próbatétel felett diadalmaskodik,
elégedetten konstatálom:
megint elmúlt egy halállal
megrakott éjszaka, s én
újra felébredtem, élek.

Élek! – üvölteni volna
kedvem. Élek! – mondom
magamban, mert úgysem hallja
senki, meg hát kit is
érdekelne tusám, gyõzedelmem
a halál felett. Élek, élek, élek
– rebegem egyre lankadó
lelkesedéssel sután.

Végtére nem is olyan
kis dolog minden reggel
a halálból visszatérni,
egy-egy hétpróbás éjjel
után, felkelni, felöltözni,
s a szokásos reggeli teendõket
követõen, változatlan
elánnal és bizalommal,
az ezerszer elpróbált koreográfia
és séma szerint folytatni ott,
ahol elõzõ nap abbahagytuk,
változatlan hévvel, s oly
buzgó iramban, mintha
mi sem történt volna…

Gabriel Chifu

OLLÓ  ALATT  EURÓPA

 Ollóval vágták ketté Európát
Egy darunak szárnyát

szelték ketté.
Egy ház falai egyik parton maradtak

s teteje a másikon.
Egy virág illatát vesztette

ily módon.
Valaki tekintetét vesztette

hangját s szívét
mely az olló másik oldalára

került.
Ahol az olló érte,
ó olló geometriája

ó olló igazsága
tégy az olló javára

Idõ sírt erõsen hogy külön folyjon
mindkét  területen

/Mintha én elõre lépnék
s bal felem

gyorsabban lépne – vagy lassabban
mint

jobb felem./  A  nagy éj
mely a csendet hozza
vérzõdve sírna mint kettészelt test .
S a tiszta nap, szinte ilyenképpen.
Ám a fény
egy területen állt ijedten kettémetszve
hogy lépne át szakadékon

homályos
zárójelen hogy érne
másik partra ? Ó igazság, olló igazsága
ollóé, mely derûsen   gázolt keresztül

hegyeken, völgyeken, vizeken
gondolatokon

Fordította: Szlafkay Attila

Ezt a könyvet a két szerzõ „feledés és feladás
ellen” írta. Balázs János újságíró, aki jelenleg
a Barcaság legavatottabb helytörténésze, szer-
zõtársával, a fotográfus Petki Judit képíróval
együtt felleltározták, felkeresték és leírták, mi
minden maradt ránk a megye építészeti örök-
ségébõl. Viharos évszázadokat élt meg a bar-
casági, fogarasföldi magyarság. Ezeknek a kõ
kövön maradt emlékeknek szavahihetõ kró-
nikásai a szerzõk, akik hitvallásként fogalmaz-
ták meg: „Német, illetve román nyelvû turis-
takalauzok, monográfiák léteznek ugyan…,
ám e munkákból hogy, hogy nem, de vala-
hogy kimaradt, illetve elsikkadt közös múl-
tunk fennmaradt nyomainak magyar vonat-
kozása.” Ezért is tartották fontosnak, feltérké-
pezni Dél-Erdély történelmi maradványait.

A kerci kolostor, a halmágyi, a brassói
bertalani templom, a prázsmári vártemplom,
a teuton lovagok (akiket II. András király hí-
vott be 1211-ben) Földvár várának, a Fekete
várnak, Keresztvárnak a bemutatása után egy
pillanatra a 375 méterrel Brassó fölé magasló
Cenk-csúcson (tengerszint feletti magassága
960 méter) idõzünk el, a középkori kõvár
romjainál. Erdély egyik legterjedelmesebb
kõvára lehetett, ugyanis a falak által közrezárt
terület több mint két hektár. Apáca erõdje,
Krizba vára, Homoród templomerõdje után
Fogaras várával ismerkedhetünk: 1291-bõl
fennmaradt oklevél tanúsítja meglétét, erede-
tileg cölöpvár volt, amely a tatárdúláskor le-
égett. Nagy Lajos királyunk egy havaselvi vaj-
dának adta hûbérbirtokként, Mátyás király az-
tán a szász székeknek adományozta. Folyama-
tosan cserélõdtek a vár urai – Corvin János,
Bornemisza János, Majláth István, János Zsig-
mond, az elsõ erdélyi fejedelem, Bekes Gás-
pár, Báthory István fejedelem. A vár építését
Bethlen Gábor fejedelem fejezte be, megerõ-
sítve a várerõdöt. A várárok kiásatása egy
másik fejedelem, Rákóczi György nevéhez
fûzõdik. Fogaras vára fénykorát kétségtelenül
Apafi Mihály fejedelem idején élte, aki sokat
és szívesen idõzött várában, innen intézte az
ország ügyeit, 11-szer hívták össze ide a Dié-
tát, pénzverde is mûködött itt. E történelmi

lajstromnak azonban nyomát sem leljük a hi-
vatalos turistakalauzokban.

Továbbá itt sorakoznak Daróc templom-
erõdje, a zsombori vár, Kõhalom vára, a
jánosfalvi templom, az alsórákosi kastély, a
kóbori templomerõd, a dombosi templom, a
hévízi udvarházak, a bodolai udvarházak, a
szombatfalvi templom és kolostor, a türkösi
nemesi kúria – Erdély történelmének értékes,
nagybecsû darabjai.

Törcsvár Brassó megye leglátogatottabb mû-
emléke, és a legtöbb tévhit is ehhez a várhoz
kötõdik, nevezetesen, hogy ez Drakula (Vlad
Tepes fejedelem) vára lenne. A történészek ál-
lítása szerint Törcsvár birtokosainak, várnagya-
inak névsorában ilyen név nem szerepel. Mind-
ez csak kitaláció, reklámfogás. A várat Nagy
Lajos királyunk idején kezdték építeni 1377-
ben, az elsõ erdélyi fejedelem, János Zsigmond
megerõsítette a brassóiak tulajdonjogát. 1922-
ben aztán a városi tanács a Gyulafehérvárott
Nagy-Románia királyává megkoronázott Ferdi-
nándnak ajándékozta. A vár egyébként nem
nagy, 1848-ban a szabadságharc idején csupán
12 katona védte, azaz õrizte. A Dietrich-sziklá-
ra épült gótikus ékszer a hajdani brassói kõ-
mûveseket dicséri, akiknek tökéletesen sike-
rült a sziklára mintegy szerves egészként ráépí-
teni a várat. Törcsvár szomszédságában, egy
meredek oromra épült a XIV. század elején
Rozsnyó vára, igazi szász parasztvár. Elsõ írás-
beli említése 1335-bõl származik, amikor is  a
Barcaságon csak két vár tudott ellenállni a ta-
tárok pusztításának, a Cenken levõ Brassóvár
és Rozsnyó vára. 1612-ben viszont Báthory Gá-
bor erdélyi fejedelem egy hét alatt elfoglalta a
korábban bevehetetlennek tartott erõdít-
ményt, alaposan megnyirbálva a szászok kivált-
ságait. A rozsnyóiak egyébként 1849-ben me-
nekültek ide utoljára, Bem csapatai elõl.

Bodzavám a Bodzai-szorosban épült, gyõz-
tes csaták és vesztett ütközetek helyszínén.
Három közigazgatási egység határvidékén
feküdt századokon át. Itt ér véget a Barcaság,
itt kezdõdik Háromszék, a kettõ közé ékelõ-
dött Felsõ-Fehér vármegye egy darabkája, a
bodolai Béldi-birtok.

Kõ kövön – Brassó megyében
Alsó- és Felsõtömös között, a szorosban, a

patak jobb partján magasló dombháton, a Ma-
gyarváron a tömösi emlékmû õrzi emlékét
egy emlékezetes csatának, amikor, 1849. jú-
nius 19-én a Kiss Sándor ezredes vezette hon-
védek utolsó hadállása, 1300 székely megpró-
bált feltartóztatni 18.000 oroszt, akik a forra-
dalom leverésére érkeztek.

Földvár nemcsak a középkor emlékeit õrzi
– a második világháborúban Románia átállá-
sát követõen a szövetségesek bevonultak
Észak-Erdélybe, és a frontvonal mögött össze-
szedték az általuk megbízhatatlanoknak mi-
nõsített egyéneket és internálták õket. A fo-
golytábor tömegsírrá változott, hadifoglyok,
észak-erdélyiek internálótáborává.

A Kõ kövön jól dokumentált, olvasmányo-
san megírt és mûvészi fotókkal illusztrált kö-
tet, igazi idõutazás, „Kárpát-medencei törté-
nelmünk keresztmetszete is.”

BOROS ERIKA (Budapest/Brassó)

Harmónia (bronz)
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magyar vállalkozó egykoron egy utcában laktak
és együtt szidták a szocializmust. Aztán jött ez a
...no..., szóval a rendszerváltás és elváltak útjaik.
Az egyik alól elprivatizálták a gyárat, a másik se-
gített privatizálni. Józsi egy idõ után megunva a
lakótelepi hagymaszagot fölpakolta a kis család-
ját a négykerék meghajtású Mercedes terepjáró-
jára és a dombra költözött egy kis biztonsági õrök-
tõl védett villácskába. Pali meg másfél szobásra
cserélte a bazi nagy, két  szoba, hallos kéglijét, hogy
még a fûtési számlát is ki tudja fizetni.

Már nem találkoztak olyan gyakran, mint egy-
koron, de ha ókor-ókor összefutottak az utcán,
beültek valahová egy pofa sörre. Elõször még kõ-
bányaira, aztán meg Dréherre. Mert hogy össze-
állt vele az a cafka, aztán fölvette az ura nevét.

A minap éppen olyan nap volt, hogy összefu-
tottak. Pali ráérõsen õdöngött az utcán, mert
nem volt hová sietnie, Józsi meg arra futott.
Elõtte az üzlet, mögötte az APEH. Randán néz-
tek ki így hármasban de hát a divat az divat.
Véletlenül gyalog futottak, mert szervizben volt
a sofõr, így útba esett Pali.

– Várj meg a krimóban – rikkantotta futás
közben Józsi, s eltûnt egy bank bejáratánál.

Nem is lett volna semmi baj, ha nem jönnek
szembe a választások. De bizony jöttek. Dübör-
gött a gazdaság, meg közelgett a vég, miközben
osztották a birkapörköltet. Kapkodták is a fe-
jüket hol jobbra, hol balra, de nem lettek oko-
sabbak, csak elszédültek tõle.

– Te melyiket akarod? - kérdezte puhatolóz-
va Pali.

– Én? – nézett a jövõbe Józsi. – Természete-
sen a barnát. Az Eu - kompatibilis.

– Világos – villant ellentmondást nem  tûrõ-
en Pali szeme.

– Meg vagy te buggyanva? Te jobboldali de-
magóg multiproletár, te hímsoviniszta nacionál-
perverz autokláv panelproli. Világos? És ezt
mered ide, a képembe mondani?

– Ezt - állt föl Pali, és úgy belevágta az asztal
lapjába az utolsó piros nyelû horgász bicskáját,
hogy az oldalára fordult. – Mi az, hogy barna?
Tudod mire nyitod a szádat, te balliberális bur-
zsoá szálláscsináló, te mini globál kisinas, te
antiszociál demokrata pennyhuszár!

– Én, pennyhuszár? Te költségvetési teher, te
túl jól élõ parazita munkanélküli, te Auchan
akciós minikufár. Rögtön lemagázlak!

– Ide figyeljen, maga ön! Amikor maga még
azt se tudta, hogyan kell hortyantani, én már
tiltakoztam.

– Maga? Hát voltam én három per hármas?
– Hát voltam én vakvezetõ félszem? Láttam

én az alagút végét?
Már - már kezdett tettlegessé fajulni a do-

log, de szerencsére jött a család, meg a
jóbarátok, hogy igazságot osszanak és meg-
igyák a barnát és a világosat. Tavasz volt, ép-
pen a kerti munkából jöttek sebtiben, még
náluk volt az ásó. Elkezdtek hát árkot ásni,
hogy levezessék a vitát. No, de mielõtt az le-
folyt volna, betört rajta az árvíz. Kénytelenek
voltak a homokzsákokat is egymás fejébe húz-
ni. Mígnem végül a sörpult mellõl megszólalt
a csapos:

– Értsünk szót, uraim! A helyzet egyre fo-
kozódik, mondhatni, Mohács óta egyre több a
Lajos. És nincs egy török, német, netán orosz,
aki helyreállítaná a nemzeti egyetértést. Kö-
nyörgöm, hívja már be valaki a busmanokat,
hogy eldöntsék, barna, vagy világos, mert kü-
lönben még tönkremegy a nemzetközi söripar!

T. Ágoston László

Sörvita

Meghalt a „fizika egyik fejedelme“, így nyilatkozott
a sajtónak Albert Einstein csaknem kilenc évtizede
1919-ben Eötvös Lorándról (1848–1919). Nevét fel-
jegyezte a mindenkori túdós világ, a magyar, de köz-
vetve a közép-európai történelem is. A városnaményi
Habsburg-hû család felemelkedése Mária Terézia alatt
kezdett felívelni, de annál kevesebb emberi szimpá-
tiával a környezetében. Ennek vetett véget a család
elsõ érzékeny és finom lelkû híres tagja báró Eötvös
József (1813–1871) író, liberális politikus valamint
késõbbi vallás- és közoktatási miniszter a kiegyezés
utáni elsõ Andrássy-kabinetben. Hogy milyen szelle-
mi környezetben nõttek fel az Eötvös-gyermekek, azt
többek között két apró utalással is alátámaszthatjuk.
Eötvös közírói tevékenységének egyik bátor megnyil-
vánulása a Pesti Hírlap 1846. április 10-én megjelent
cikkében az ún. Agricola levélben nyilatkozott meg:
értékébõl és mondanivalójából nem veszítve csak-
nem 100 évvel késõbb 1939. április 9-én újra megje-
lent az Esti Kurírban „Hogyan kerültek a népcsopor-
tok Magyarországra?“ címmel. Éleslátása és elõrelá-
tása meglepte az olvasókat más mûveiben is: „Nem a
kommunista elvek gyõzelme, hanem csupán az lehe-
tetlen , hogy ezen elveket valaha más valósítsa, mint
az abszolutizmus. S azért a kommunizmus gyõzelme
mindenkor egyszersmind a despotizmusé leend.” És
ez mind a nyelvújítás, a kulturális, az oktatási és a
tudományos reformok idõszakában jelent meg.

A boldog családi légkör, a kritikus és liberális élet-
filozófia elkísérte Eötvös Lorándot élete végéig. Mint
minden arisztokrata gyermek érettségi után utazás-
sal kezdte önálló életét. A jogi tanulmányokat igen
hamar felváltotta a fizika és a kémia. Heidelberg és
Königsberg egyetemein folytatott tanulmányai fé-
nyes karriert biztosítottak számára a pesti egyetemen.
Eötvös fõ munkásságát a fizika tudományágában két
területre  tehetjük: a folyadékok felületi feszültségé-
nek hõmérsékletfüggése – az ún. Eötvös-törvény – és
a torziós ingával végzett kísérletei. Ezáltal Eötvös
Loránd a fizika kultúrtörténetének nagy fordulópont-
ján, nemcsak Jedlik Ányos méltó utóda lett, hanem a
geofizika megteremtõje, a relativitás elmélet szem-
pontjából, a gravitáció és a tehetetlen tömeg azonos-
ságát vizsgáló területen elért fundamentális fontos-
ságú eredményeiért.

Személyisége, nem utolsósorban származása évti-
zedekre elõresegítette a magyar tudományosságot.
Szerepe a tudományszervezésben, a tudománypoli-
tikában mint a pesti egyetem professzora majd késõb-
bi vallás- és oktatásügyi miniszter elévülhetetlen ér-
demeket szerzett a magyar oktatásban. Tanítványa-
it, munkatársait Franciaországba, Angliába, Ameriká-
ba küldte tanulmányútra, ismereteik  bõvítésére. Mi-
által nemzetközi elismerést hozott a magyar tudomá-
nyos életbe és egyben hosszú távon lehetõséget nyúj-

CELERITATIS CUM FORTITUDINE
Bátorság szerencsével

tott a viharos történelmû ország és kiemelkedõ tudó-
sainak és leendõ tudósainak megismertetésére. Ösz-
tönzésére megalakult a Mathematikai és Physikai Tár-
sulat – a mai Eötvös Loránd Fizikai Társulat és a Bo-
lyai János Matematikai Társulat elõdje – elõmozdítot-
ta tudományos folyóiratok beindítását, ezekben ma-
gyar tudósok munkáinak leközlését. Édesapja emlé-
kére létesítették az Eötvös József Kollégiumot, mely
még a huszadik század hatvanas éveiben is  a leendõ
elit tudósok privilegizált otthona volt.

“Ha valaha miniszter lennél – mitõl egyébiránt Is-
ten õrizzen meg, fõképp Magyarországon -, át fogod
látni, hogy e helyzetben éppen azt nem tehetjük soha,
mit legszívesebben tennénk, s hogy az egész hatalom,
miért annyian irigyelnek , tulajdonképp csak szolga-
ságnak legkellemetlenebb neme.” Ezeket a sorokat
Eötvös József még 1867-ben írta fiának, ennek pálya-
választása elõtt. Mai szemmel nézve tudománytörté-
neti fényes sikerei csaknem elnyomják politikai pá-
lyafutásának alig ismert erõfeszítéseit. Rövid, hat
hónapi minisztersége alatt messzemenõ bizalmat és
támogatást élvezett úgy a politikai arénában mint az
állampolgároknál, sõt külföldön is. Az ország széthú-
zott:  a kedvezõtlen politikai helyzet – a kiegyezés szel-
lemével ellenkezõ politikai belviszályok , a munka-
nélküliség, egy színleges gazdasági fellendülés – ter-
mészetesen nem segítette a már elõrehaladott elõké-
születeket  az ország ezeréves fennállnak megünnep-
lésére. Világot rengetõ eredményekre nem lehetett
számítani. A parlamenti viták: a polgári házasság el-
ismerésérõl, a vallásszabadság gyakorlásáról, a ve-
gyes házasságokból született gyermekek vallásáról,
kozmopolitizmusról, a Mûcsarnok építésérõl, nemze-
tiségi kérdésekrõl és Eötvös gyengéd szeretettel tá-
mogatott témájáról a közoktatásról, mindenekelõtt
a tanárképzésrõl szóltak. Csak nyilatkozatait, néhány
jelentõset, tudjuk e szerény keretben arra felhasznál-
ni, hogy meglássuk és megértsük e ritka államférfi és
tudós rendkívüli munkásságát és szellemét. Adalé-
kok: A kozmopolitizmus a világban való helytállás
feltétele, nem mint a nemzeti lét ellenségére kell te-
kinteni. A nemzetiségekre jó hatást gyakoroltak ezek
a szavak: “Ezt nem lehet rendeletekkel megoldani,
ehhez tapintat, megértés, a más fájdalmába való be-
leérzés szükséges.” 1894. június 29-én tartott beszé-
dében megbélyegzi a zsidóüldözés minden formáját.
Az emancipációs törvény elfogadásáért síkra szállt a
vallásszabadság és felekezetek egyenjogúsága mel-
lett. Megértõ támogatás csak akkor várható, ha mun-
katársaink szakmájuknak megfelelõ helyen, rende-
zett anyagi és erkölcsi körülmények között tudnak dol-
gozni. Eötvös minisztersége alatt az egész tisztviselõi
kar elõreléptetésben vagy jutalomban részesültek.

Sokoldalú és lenyûgözõ egyénisége elbûvölte mun-
katársait, kortársait, mindenkit aki ismerte. Igen büsz-

ke volt sportteljesítményeire. Mint vérbeli hegymá-
szó már   fiatalemberként elismerõ túrákat tett Svájc-
ban. Rajongói, köztük leányai, turista teljesítményei-
ért hegycsúcsot neveztek el róla az olaszországi Do-
lomitokban. Noteszába rajzolt hegyek mellett a kö-
vetkezõket jegyezte fel: “Hiába, mindig vonzó az, ami
nagy, még vonzóbb a nagyobb, ezért aki dombra há-
gott, hegyre kívánkozik, s aki hegyen volt, az égbetö-
rõ sziklákba kapaszkodik.”Mint szenvedélyes fotós is
hegycsúcsokat mászott meg; élményeit üveglemezek-
re rögzített fényképeken örökítette meg, melyek szin-
tén kortörténeti dokumentumoknak számítanak. Ily
módon maradtak fenn utazásai, tudományos expe-
díciói, meleg bizalomtól és szeretettõl sugárzó csalá-
di fotók. Természetesen a családi fotótár nem feled-
kezett meg sem kedvenc lováról sem kutyáiról.

Eötvös Loránd 1919 tavaszán, a tanácsköztársaság
viharos idõszakában, halt meg, ennek sajnálatos kö-
vetkezménye lett hagyatékának fájdalmas pusztulá-
sa, szétszóródása. A tárgyi emlékek nagy része ma is
az Eötvös Loránd Geofizikai Intézet tulajdonában
vannak. Csaknem 70 vers, Komáromi-Kacz Endre
festménye, díszmagyarja, diákkori emlékek, számta-
lan jegyzetfüzet , levél, fotó maradt fenn tudományos
és politikai tevékenységét tanúsító hivatalos okira-
tok mellett. De fennmaradt számunkra még egy igen
értékes és nemes gondolatokat õrzõ dokumentum:
Amikor a Magyar Tudományos Akadémia elnöke és
fõtitkára Eötvös Loránd és Szily Kálmán 1905-ben
közösen leköszöntek tisztségükrõl, eleget téve annak
a kihívásnak amely szerint: “a pályafutók kidõlnek
egymás után: csak a fáklya maradjon égve, ez a szent
tüz, a magyar tudományosság és mûveltség fáklyája,
ez világoljon jobban és jobban és örökkön örökké!”
szólt Szily, aki a tudományos nyelv közérthetõségé-
ért közkinccsé tételével tette magát méltó kortársá-
vá a “fizika fejedelmének”.

FAZEKAS KATALIN

A Garfield-i csapatok abban a szerencsés
helyzetben vannak már négy évtizede, hogy
nagyszerû cserkészházban találkozhatnak.  Ezt
a fontos évfordulót ünnepelték március 21-én,
melyre több mint 130-an gyûltek össze a Bod-
nár Gábor Cserkészházban.  Marshall Tamás
csapatparancsnok köszöntötte az egybegyûlte-
ket, és méltatta a volt parancsnokokat és fenn-
tartó testületi vezetõket.  Külön köszöntötte
Bodnár Gáborné, Ági néni volt parancsnokot, aki
40 évvel ezelõtt szorgalmazta a ház megvételét.

A cserkészházat a II. világháború után épí-
tették lengyel származású amerikai veteránok
és klubháznak használták.  Az 1960-as évek vé-
gén vette meg a cserkészházat a Külföldi Ma-
gyar Cserkészszövetség és azóta folyik ott a 6-
os és 38-as csapatok munkája.  Az elmúlt 25 év
alatt számtalan nevezetes magyar elõadó volt
vendége a háznak, köztük Balczó András olim-
pikon, Bródi János zenész, Bernád Ilona termé-
szetgyógyász.

1997-ben vette fel a ház a „Bodnár Gábor
Cserkészház” nevet.  Bodnár Gábor nemcsak a
cserkészszövetség alapítója volt, de a csapatok
szülõje, nagyszülõje és támogatója is.  A ház
neve állandóan emlékeztet arra, hogy ami mun-
ka itt folyik, az õ nevét öregbíti.

MARSHALL TAMÁS (Clifton, New Jersey)

40 éves
a Garfield-i

Bodnár Gábor Cserkészház
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