
XXX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM
2009. JÚLIUS�AUGUSZTUS
MEGJELENIK 2 HAVONTA
ÁRA:  2,� Euro
Erscheinungsort Wien
Österreichische Post AG �
02Z032898 M P. b. b.
VERLAGPOSTAMT 1010 WIEN

Szél és víz (márvány)

NEM KEVÉS NEMZETI SÉRTETTSÉGGEL olvastam a Bécsi Nap-
ló 2009/2. számában a szlovákiai Varga Sándor (�Hit/
ét/elét vesztett ország) írását, és azausztriaiRáskyBéla
cikkének (�Már nevetni se tudnak a magyarok?�) is-
mertetését amagyarországi viszonyokról. Az azóta el-
telt néhány hónap bebizonyította, hogy egész Kelet-
Európában, pontosabban Zwischen-Európában, azaz
a Baltikumtól Görögországig terjedõ � már a NATO-
hoz és az EU-hoz tartozó � területeken lényegében
ugyanazoka folyamatokmennekvégbe.Magyarország
kudarca azért feltûnõ ebben a régióban, mert évtize-
dekig vezetõ szerepevolt anyugatosodás terén. 1956.,
a kádári korszak viszonylagos stabilitása, a rendszer-
változás olajozott lefolyása azt bizonyították, hogy ez
a �kompország� (Ady) van legközelebb a nyugati civi-
lizációhoz, valószínûlegazOsztrák�MagyarMonarchia
idején végbement, nem árnyak nélküli, mégis alapjá-
ban véve progresszív fejlõdésének köszönhetõen.
Magyarország ezért máig kicsit más, mint szomszéd-
jai, bármennyire is kárhoztathatópolitikai vezetése az
utóbbi években dilettantizmussal, korrupcióval. Itt
nemöltekmeghivatalban lévõminiszterelnököt,mint
Szerbia-Montenegróban, itt nemmérgeztékmegaköz-
társasági elnököt, mint Ukrajnában, innét nem utalt
átmagánszámlára a kormányfõ közpénzbõl dollármil-
liót,mint Romániában, itt nemhamisított diplomát az
elnök, mint Lengyelországban, nem konfiskált a dina-
mikus, újminiszterelnöknéhányhónapalattmagának
lakásingatlant, mint Csehországban és nem hoztak
nyíltan rasszista, kisebbségellenesnyelvtörvényt,mint
Szlovákiában.

LEHET BÍRÁLNI A MAGYAR GAZDASÁGPOLITIKÁT szarvashibái-
ért, de a létviszonyok és a modernizáció nyugatiasab-
bak, mint a régió legtöbb országában. Talán túlságo-
san is elõreszaladt a gazdagodás, a szerzés terén a
magyar elit. Fennhéjázó és dölyfös viselkedése és ön-
zése feltûnõ. Elsõsorban amaga hasznára és kedvtelé-
sére, de mégiscsak felépítette Köztes-Európa legegy-
ségesebbautópálya-hálózatát, ami az európai közleke-
dési vérkeringés szerves része. Aki pedig a magyaro-
kat sovinizmussal vádolja, azoknak a figyelmébe aján-
lom, hogy, éppen Románia felé nem halad még autó-
pálya, pedig ott él a legtöbb, 1millió 600 ezermagyar,
kb. annyi, mint az összes többi határos országban.

EDDIG MINDEN MEGVÁLASZTOTT POLITIKAI ERÕkitöltötte par-
lamentáris idejét, a sajtóviszonyok a kiegyenlítõ-
dés irányába haladnak. Mûködõképesnek tûnik a po-
litikai váltógazdaság, mint ezt a legutóbbi EU- válasz-
tási eredmények ismutatják. Ha el is húzza 2010 tava-
száig a szocialista kormány regnálását, több mint va-
lószínû, hogy közép-jobb kormány alakulhat, mégpe-
dig elõfordulhat, hogy kétharmados parlamenti több-
séggel, ami lehetõvé tenné az elnöki rendszermegho-
nosítását, amit 1989 novemberében az SZDSZ-es ha-
talomtechnikusok egy trükkös népszavazássalmeghi-
úsítottak. A fiatalabbak kedvéért közbevetjük, hogy a
rendszerváltozás idején jó esély volt arra, hogy a re-
former, ám nemzeti érzelmû szocialisták kiegyeznek

ZSÁKUTCÁBAN
a lakiteleki szellemben szervezõdõMDF-el, és Pozsgay
Imrét jelölik köztársasági elnöknek. Bár megjegyzé-
sünk némiképpen történelmietlen, de ha ez megtör-
ténhetett volna, valószínûleg nem került volna sor
1994-ben a Horn Gyula nevével fémjelzett visszaren-
dezõdésre, ami megásta az alapját annak a sajátos,
bankár-szocialista hatalomgyakorlásnak, aminek kö-
vetkeztében immár a harmadik milliárdos könyvelõt
kell Magyarország lakosságának miniszterelnökként
elviselnie. (Medgyessy, Gyurcsány, Bajnai)

HA AZ ELNÖKI TÍPUSÚ DEMOKRÁCIA MEGFELEL az Egyesült
Államoknak és Franciaországnak, vagy a hozzá közel
álló westminsteri modell Nagy-Britanniának, akkor a
magyar viszonyokközött ismûködõképes lehet, szem-
ben a rendszerváltozáskor kialkudott, politikai zsák-
utcába, az elvtelenAntall�Tölgyessy kompromisszum-
hoz vezetõ áldemokratikus megoldással. Emlékezte-
tünk ugyanis arra, hogy a mindenkori kormányt be-
betonozó, az alkotmányos változtatásokat lehetetlen-
né tevõpolitikai szisztéma létrehozása az alapvetõoka
a mai zsákutcás helyzet kialakulásának. Amennyire
kedvezõ ez a megoldás általában a politikai stabilitás
szempontjából, annyira megkötõ és gátló a politikai
rendszer továbbfejlesztése, finomítása szempontjából.
Akkor is lehetõvé teszi a kormány további mûködé-
sét, ha annak tevékenységenyilvánvalóanmegbukott.
Lehetõvé teszi egy népszerûségét, társadalmi többsé-
gét, tehát politikai legitimációját elherdált párt szá-
mára, hogy belsõ hatalmi játszmák révén megõrizze
hatalmát. Így válthatta 2004-ben puccsszerûen
Gyurcsány Ferenc Medgyessy Pétert, s így kerülhetett
Gyurcsány helyére a kormány korábbi második em-
bere, gazdasági csúcsminisztere, Bajnai Gordon � né-
hány hetes kommunikációs szemfényvesztés után � a
kormányelnöki székbe.

A ZSÁKUTCÁS HELYZET A POLITIKAI SZFÉRÁN KÍVÜL a társadal-
mi és gazdasági viszonyokegészét jellemzi, ami anagy-
jából hasonló utat bejárt régióbeli országok közül ta-
lánMagyarországona legszembetûnõbb. Amagyar fej-
lõdésre tulajdonképpen évszázadok óta rányomja bé-
lyegét a társadalmi osztályok-rétegek, földrajzi régiók
közötti, a kívánatosnál és az elfogadhatónál nagyobb
távolság, ami idõnként szinte szakadékká mélyül. Bu-
dapesten pillanatnyilag háromszor akkorák a bérek,
és harmad akkora a munkanélküliség, mint a tõle 50
kilométerre kezdõdõ Nógrádmegyében! Kétségtelen,
hogy amagyar és a hozzá legközelebb álló lengyel tör-
ténelmi fejlõdést, nemzetimegmaradást az idegen (tö-
rök, osztrák, német, orosz) elnyomás idején segítette
a nemzeti nemesség folyamatos jelenléte és makacs
érdekvédelme. Viszont azoknál a népeknél, ahol nem
vagy csak kis számban maradt fenn a nemzeti uralko-
dó osztály (csehek, románok, szlovákok) kevésbé el-
fogadható az olyan mély �osztálykülönbség�, szolida-
ritáshiány, mint nálunk, magyaroknál. Ezek a népek
sohasem fogadtak ésma sem fogadnak el olyan kiáltó
vagyoni és hatalmi kiváltságokat, mint amilyenek
Magyarországon kialakultak a történelem során vagy

napjainkban. Ez az egyik oka a zsákutcás fejlõdésnek,
pontosabban: az idõnkéntmanifesztálódó fejlõdéskép-
telenségnek.A jelesmagyarpolitikai gondolkodó,Bibó
István � többek között � ezt a jellegzetes magyar �úr-
hatnámságot� írta le és értelmezte tanulmányaiban.
(Azért a lengyel pánokról és a román bojárokról se fe-
ledkezzünk meg!) Bibó meglátásainak érvényességét
igazolta az idõ. A fenti sajátosság még azok politikai
kultúrájában is tetten érhetõ, akik a rendszerváltozás
hajnalán Bibóra hivatkozva fejtették ki programjukat
azország jövõjérõl. Ez anemzetimegosztottság feltûnt
már Aylmer Macartney professzornak is, aki a két vi-
lágháború közti viszonyokról írta, hogy olyanmélyen
gyökereznek a társadalomban a feudális hagyomá-
nyok, hogy a formailagnyugatias alkotmány, törvény-
kezés ellenére fennmaradt az urambátyám rendszer,
valamint a vagyon és a hatalom feltétlen tisztelete.

A MAI MAGYARORSZÁGI PROBLÉMÁK JELENTÕS RÉSZE is vissza-
vezethetõ erre a retrográd hagyományrendszerre. Le-
hetnek hatalmon liberálisok, szocialisták, nemzetiek
vagykonzervatívok, a szociális felelõsség, améltányos-
ság, az ellenzék érdekének demokráciákban elkerül-
hetetlen beszámítása nem tartozik a politikai erények
közé. A kormányzás gyakran leegyszerûsödik a hata-
lomtechnikai fogások alkalmazására vagy az ország
irányításának a financiális szakemberek, magyarán
szólva, a könyvelõk kezére adására, esetleg a média
és a kommunikációmindenek fölé helyezésére. Kísért
amúltMagyarországon! 1937- benHorthyMiklós kor-
mányzó a �pénzügyi zseni�, Imrédy Béla kezébe adta
a kormányrudat. A világgazdasági rendszer és az an-
golszász politika elkötelezettjeként ismert miniszter-
elnök néhány hónap alatt olyan nácibarát konjunktú-
ralovagnak bizonyult, hogy rövidesen le kellett válta-
ni. (Más kérdés, hogy az õt követõ Teleki Pál sem tud-
ta feloldani az ország akkori politikai dilemmáját.)

AZ ELMÚLT ÉVEKBEN AZ ORSZÁGOT VEZETÕ �PÉNZÜGYI ZSENIK�
csak saját vagyonuk gyarapításában bizonyultak ered-
ményesnek. Medgyessy 2002- ben rövid távú politikai
elõnyökért (önkormányzativálasztások)szétosztottaaz
Orbán-kormány által megtakarított pénzt. Gyurcsány
választási költségvetést csinált, európai rekordot állít-
ván fel10%-osköltségvetésihiánnyal, hosszú idõreelo-
dázván az euró övezetbe lépés lehetõségét. Bajnai Gor-
donmomentán egykulcsos adórendszer bevezetésével
kísérletezik,mertmagamellékívánjaállítani azt amég
állásban lévõ fiatal elitet, amelyik egyre nyilvánvalób-
banaFIDESZ feléhúz.Néhány százezer emberbiztosan
jobban fog keresni, miközben milliók életszínvonala
esik majd a létminimum alá az elkerülhetetlenül meg-
emelendõ általános forgalmi adókmiatt.

AZ EU-VÁLASZTÁSOK A KORMÁNYPÁRT NÉPSZERÛTLENSÉGÉ-
NEK IGAZOLÁSA mellett számos új tendenciát mutatnak.
Az elégedetlenség olyan általános az országban, hogy
a szélsõjobb közel 15 %-ot szerzett (3 képviselõi
hely). Ez egyértelmûen a kormány felelõssége, mert
hagyta, sõt fokozta a vagyoni különbségek latin-ame-
rikai szintre emelkedését, ami kiváltotta az elit-, az
Európa-, az Amerika-, sõt a kapitalizmus-ellenességet.
A Jobbik sikere további negatívumokkal jár, mert bi-
zonytalan a párt elhelyezkedése az európai politikai
palettán. Nyugat-ellenessége törvényszerûen Orosz-
ország felé sodorja. A kormányzat felelõtlenségére
utal, hogy a hatalomhoz való görcsös ragaszkodásá-
val, erõszakszervezetei alkalmazásának módszerei-
vel (2006. október 23.!) a demokratikus politikai
rendszeren kívüli megoldásokra mutatott példát. A
magyar lakosság jelentõs része indokoltan biztonsá-
gi vákuumban érzi magát. A kormánykörök, hogy
kompromittálhassák az utcai politikai teret uraló el-
lenfelüket, a cigányság és a cigánykérdés kiterjesztõ
értelmezésével nem kevés sikerrel a rasszizmus bé-
lyegét sütik rájuk. Hasonló módon válhatott az elit-

ellenesség antiszemitizmussá! Az EU-választás ugyan-
akkor hozzájárult néhány politikai kérdés tisztázó-
dásához. Kiderült, hogy a FIDESZ és vezetõje démo-
nizálása, szélsõjobbra tolása, nem felel meg a való-
ságnak. De kiderült az is, hogy a cigányság nem vevõ
arra a politikára, amelyik a szociálliberális körökhöz
kötné. A sikkasztással vádolt roma vezetõ, Kolompár
Orbán pártja csak 0,48%-ot szerzett, bizonyítván,
hogy a magyarországi roma közösség egységes fellé-
pése még várat magára, vagy be sem következik, fõ-
leg nem a baloldalon. Tehát az egyes szociológus
körök által feltételezett félmilliós és a roma vezetõk
által hangoztatott egymilliós cigány lélekszám nem
valós. (Ahogyannem minden roma szegény, úgy nem
minden szegény sem roma!) A cigányság többsége
minden izgatás, sõt a gyanús merényletek ellenére
vállalta a magyarsággal, pontosabban annak túlnyo-
mórészt ellenzéki tömegeivel a sorsközösséget. (A FI-
DESZ legmagasabb választási eredményeit baranyai
cigány falvakban érte el. � Alsószentmárton,
Gilvánfa)

DÁVID IBOLYA HARMADSZOR IS BIZONYÍTOTTA, hogy lelkes
olvasója Machiavellinek. Csaliját, amelyen egymás
mellé tûzte Bokros Lajost és Habsburg Györgyöt, so-
kan bekapták. (Egy képviselõi hely) Az SZDSZ súlyos
vereségétnemtudta ellensúlyozni azúj választási párt,
az LMP (Lehet Más a Politika) vérszegény szereplése.
Romániábanés Szlovákiában jól szerepeltek amagyar
pártok. (Három illetve két képviselõi hely) Szomorú
azonban, hogy Romániával szemben, ahol elõször ve-
zetett sikerre a nemzeti összefogás (csak egy hajszá-
lon múlt a negyedik képviselõi hely!), Szlovákiában
közvetlenül a választás után kettészakította a Bugár-
frakció (Híd- Most) a Magyar Koalíció Pártját

A ZSÁKUTCÁS MAGYAR POLITIKAI HELYZETBÕL csak határo-
zott irányváltással lehetnekitörni. AzEU-választásnak,
amelyen a kormányoldal csak a szavazatok mintegy
ötödét tudtamegszerezni, nincs alkotmányos belpoli-
tikai következménye. Annál nagyobb szimbolikus je-
lentõsége. Medgyessy Péter 2004-ben, az akkori EU-
választáson � a képviselõi helyek tekintetében � el-
szenvedett vereség (12:9) után kényszerült távozni.
Most a szocialisták veresége 14:4 volt a FIDESZ-tõl, s
csak 4:3-ra nyertek a Jobbik ellen! Alig elképzelhetõ,
hogyennekne lennénekkomolybelpolitikai következ-
ményei! Ha mégsem, az a magyar politikai rendszer
teljes csõdjét mutatná, s vészesen tovább erõsítené a
demokráciát, Európát, Amerikát tagadó politikai erõt.

SZABÓ A. FERENC

A szlovákiai, pontosabban a felvidéki magyarság
életét külföldrõl figyelõ magyarok és nem magyarok
az utóbbi években joggal kérdik: mi is történik valójá-
ban Szlovákiában? Az európai demokratikus értékek
szemüvegénkeresztül nézve furcsának, szinte hihetet-
lennek tûnik az a mély nacionalista indulat és gyûlö-
letáradat, amelyet fõleg a szlovákkormánykoalíciópo-
litikusai gerjesztenek, a lakosság elsöprõ többségének
egyetértése és tapsa közepette. Ezt bizonyítják a ha-
vonta elvégzett közvélemény-kutatások eredményei,
amelyek szerint a durva magyarellenességet gyakor-
ló és eltûrõ három kormánypárttal, a lakosság több
mint 60 százaléka szimpatizál. Ebbõl aminiszterelnök,
Robert Fico nemzeti baloldali pártja a Smer (Irány)
stabilan 45 százalékot tudhat a magáénak. A szlovák
jobbközép, illetve konzervatív ellenzéki pártok gyak-
ran egymással és a Magyar Koalíció Pártjával (MKP)
viaskodva szétforgácsolják erõiket. Meghiúsítva ezzel
minden esélyét annak, hogy a jövõ évi választásokon
lecserélhessék a mostani kormányzati formációt.
A szlovákkormánykoalícióháromévóta tartó, szûn-

ni nemakarómagyarellenes intézkedései és akciói lát-
tán teljes bizonyossággal megállapíthatjuk, hogy a
magyarellenesség (magyargyûlölet) a szlovák identi-
tástudat részét képezi. Erre a szlovák társadalom több
mint 90 százaléka fogékony. Ezt valamennyi válasz-
tás alkalmával nemcsak érzékelni, hanemmérni is le-

Szlovák nyelvtörvény és
új magyar(-szlovák) párt

het. Itt álljunkmeg egy pillanatra. Sokan azzal intézik
el a szlovák politikusok magyarellenes megnyilvánu-
lásait, hogy ez csupán egy céltudatos választási fogás
a hatalom megszerzése érdekében. Igen, az is, de mi-
vel több évtizede jelen van, szervesen beépült a szlo-
vákok tudatába. Az újabb generációk már nem is na-
gyon tudják, miért kell gyûlölni a magyarokat. Az is-
kolai oktatási folyamat során azonban ezt szisztema-
tikusan adagolják nekik (a legtöbb esetben hamisan
vagyelhallgatásokkal és féligazságokkal), továbbá lép-
ten-nyomon ezt hallják a családban, a nyomtatott saj-
tó egy részében olvashatják, és a kereskedelmi és a
közmédia is ilyen irányban hangolja õket. Nem csoda
tehát, hogy a szlovákok generációinak azonosságtu-
datában a magyarellenesség a fõ helyen szerepel. Ez
bármikor nagyon könnyenbeindítható és felhasznál-
ható szavazatszerzésre. Tehát amíg a szlovákpolitiku-
sok és értelmiségiek nem kezdik el maguktól a szlo-
vák identitástudatnak ezt a ma már egyébként telje-
sen irracionális szegmensét lebontani és fokozatosan
számûzni az életükbõl, addig nem lesz igazi megbéké-
lés a két nemzet között.
Természetesenamagyarellenességnemegyformán

jelentkezik a társadalomminden rétegénél. A legdur-
vább, nyílt magyar gyûlöleten át a sunyi vagy látens
magyarellenességig, ennek a jelenségnek különbözõ

Napjaink a növekvõ rendszertelenség és gondo-
lati zûrzavar jegyében alakulnak. Ténylegesen el-
jutottunk odáig, hogy bárki meggyõzõnek tûnõ
komolysággal állíthatja valaminek az ellenkezõ-
jét, ebbõl kifolyólag aztán egyre nehezebbé válik a
tisztánlátás, eligazodás. A jó és rossz viszonylatá-
ban ez már szinte természetes állapot: amit tegnap
rossznak véltek, mára eleve jónak minõsül, vagy
legalábbis annak ítélik, de lehet éppen fordítva is.
Hasonlóan vagyunk a Vasfüggöny megítélésé-

vel is. Minden rosszmájúság nélkül lehet csatla-
kozni a hivatalos megemlékezõkhöz, akik mint-
egy okot látva az ivásra helyszínelnek, ünnepel-
nek. Utólag világtörténeti eseménnyé avatják 1989.
június 27-ét, amikor�

A Vasfüggöny igézete
Eltekintve attól, hogy a mindennapok termé-

szetességével alig vesszük tudomásul, mit jelent,
útlevél felmutatása, mindenféle ellenõrzés nélkül
átjutni a határon, bizonyos hiányérzet uralja a ke-
délyeket. Egyfajta nosztalgia, amikor jólesõ szo-
morúsággal, sõt, fájdalommal merengtünk szem-
ben a határral, ami�
Talán a múlt egyfajta �megemésztése� volt,

amikor idõrõl idõre kerestük a drótkerítés, õrtor-
nyok közelségét, mert ez még legalább kötött va-
lamihez. Bizonyos értelemben és érzelmi vonat-
kozásban jó volt, hogy ismételten megtapasztal-
hattuk; valahogyan nem akartunk tõle szabadul-
ni. Pedig álmainkban megismétlõdött illegális

Folytatás az 3. oldalon Folytatás a 2. oldalon
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Határok nélkül �Bécsi Magyar Iskola�
beszámoló a 2008/2009-es tanévrõl

A �Bécsi Magyar Iskola� több mint két évtizedes
múltatmondhatmagáénak. AzAusztriaiMagyar Egye-
sületek és SzervezetekKözponti Szövetségehívta élet-
re és tartja fenn ma is. Húsz év alatt sokat fejlõdött is-
kolánk, megnõtt a gyermekek száma, megalakult az
óvodás csoport, fiataljaink az érettségi után is vissza-
látogatnakhozzánk ifjúsági klubunkba, gyarapodott a
tanárok száma, és tevékenységi körünk is kibõvült.
Fennállásunk 20. évfordulójáramegjelent jubileu-

mi könyvünk, a kiadványban sok képpel illusztrálva
számot adtunk arról, hogyan gondoskodunk a ránk
bízott gyermekekrõl, hogyan kísérjük õket az érett-
ségiig, hogyan bocsátjuk õket útjukra, hogy felnõtt-
ként fontosnak tartsák az ausztriai magyarság tuda-
tos vállalását.
Tanulóink létszáma évrõl-évre növekszik, már kö-

zel 150 fõ. Az idei tanévben ismét nyithattunk elsõ
osztályt, így aheti oktatásbanmárhat csoportunkvan
az 1-tõl a 6. osztályig. A szombati oktatásban szintén
hat csoportunk találkozik kéthetente. Az életkorok-
ban az átfedés a különbözõ nyelvi szinteken lévõ diá-
kok fejlõdését segíti. Az osztályok létszáma 6 és 20 fõ
között változik. A legtöbb tanulónkmagyar anyanyel-
vû. Iskolánkban a gyermekek többsége az elmúlt év-
tizedben különbözõ okokból Ausztriába áttelepült
erdélyi, délvidéki, kárpátaljai, valamint felvidéki és
magyarországi családok gyermekeibõl kerül ki, akik-
nek 87%-a- már itt született Ausztriában. Akadnak
harmadik generációs tanulóink is. Az utóbbi idõben
növekszik a vegyes házasságból származó nebulók
száma, ami azt mutatja, hogy a magyar nyelv tanulá-
sa,megõrzése az anyaország EU csatlakozása ótamég
fontosabb szerepet kapott az itt élõ családokéletében.
Fontosnak tartom, hogy éljünk a kisebbségi törvény
által kínált lehetõséggel és a divatos nyelvek mellett
ösztönözzük a gyerekeket: tanulják a magyart, ezt a
különleges, szép nyelvet, amelyet világszerte kb. 20
millióan beszélnek, és ezzel a számmal megelõzzük
pl. a finnt, a dánt és a szlovákot is.
Mûködésünket az osztrák Kancellária, az Oktatási

Minisztérium is támogatja. Az ausztriai támogatások
összege már messze nem fedezi iskolánk költségeit,
hiszen idõközben a kezdeti egyetlen csoporthoz ké-
pest létszámunk a sokszorosára növekedett. Két éve
a Szülõföld Alap Iroda pályázataiból tudjuk biztosíta-
ni a színvonalasmunkát. A szülõk adományaikkal tá-
mogatnak bennünket. Ehelyütt köszönöm nemcsak
az anyagi támogatást, hanem a sok figyelmet segítsé-
get és szeretet, amit mi pedagógusok is kaptunk tõ-
lük. A Szülõi Testület Dr. Wallig Katalin vezetésével
2006. óta nyújt támogatást amegnövekedett szerve-
zési és ügyviteli feladatokhoz. A BMI-ban hat képesí-
tett pedagógus dolgozik: Buda Zsuzsanna, Koleszár
Ildikó, Lengyel Melinda, Mentsik Szilvia, Róth Móni-
ka, Sági Zsuzsanna.
Óvodai csoportunk száma közel 40-re emelkedett.

Célunk amagyar nyelv ápolása, gyakorlása, amagyar
nyelv átadása és a hagyományok ápolása. Ezt szolgál-
ják a hagyományos és legújabb pedagógiai módsze-
rek, amelyek segítségével kicsinyeink játszva ismer-
kednek a nyelvvel, a zenével, a hagyományokkal. Az
óvoda szerves része az iskolának, amely biztosítja a
folyamatos utánpótlást. Hangsúlyt fektetünk arra,
hogymagyarmeséket, játékokat, dalokat ismerjenek
megagyerekek.Két éve anagyóvodai létszámravaló
tekintettel új csoportot indítottunk, az 5-7 éveseknek.
Az iskola-elõkészítõn sajátíthatják el azokat az alap-
vetõ készségeket, amelyekkel felkészítjük õket az is-
kolai életre.
Szombatonkéntmég további négy csoport találko-

zik 7-tõl 18 éves korig, azaz érettségiig kínálunk le-
hetõséget arra, hogy diákjaink eljussanak a magyar
érettségiig. Tavaly óta van arra lehetõség, hogy tanu-
lóink bizonyítványába bekerülhessen a magyar ér-
demjegy is. Amagyar nyelvbõl tett érettségi pedig el-
engedhetetlenül szükséges némely szakirányú kép-
zéshez, illetve az anyaországi továbbtanuláshoz. A
magyar nyelv szabadon választott tantárgyként az

idén bekerült 30 gimnazista diákunk bizonyítványá-
ba, 19-nek jeles vagy jó osztályzattal. Ez is mutatja az
iskolánkban folyó oktatás színvonalát.
Bécsben összesen 60 diák kapott osztályzatot ma-

gyarból, ennek tehát fele a BMI-bõl került ki, amely-
re nagyon büszkék vagyunk. Idén nemvolt érettségi-
zõ diákunk, de jövõre reményeink szerint 10 körül
lesz azoknak a száma, akik felvállalják ezt a megmé-
rettetést.
2002-bena szülõkkérésére kezdtük el ahetenkénti

oktatást, és ez azóta is folyamatosan mûködik; min-
den évbenúj elsõ osztályt indítunk. A szülõk felismer-
ték azt, hogy az alapos nyelvi felkészítéshez kevés a
kéthetenkénti foglalkozás. Ezek a tanulók már a ma-
gyarországi tanmenet szerint haladnak, a nyelvtan és
az irodalom tanításamellett alkalomnyílik a zeneok-
tatás, a történelem, a társadalomismeret, a politikai
alapok, a földrajzi és a néprajzi alapismeretek, vala-
mint alapfokúmagyar film-és színháztörténet tanítá-
sára is. Emellett foglalkozunk összehasonlító nyelvé-
szettel, drámapedagógiával, alkalmi gyerekszínját-
szással. Tehetséges tanulóinkkal évente több irodal-
mi és színpadi fellépést vállalunk. Az idén második
gimnazista diákjainknagy sikert arattak amárcius 15-
eimûsorukkal aCollegiumHungaricumban, valamint
az Europa-Büro nyílt napján.
Iskolán kívüli tevékenységekkel is igyekszünk erõ-

síteni az összetartozás érzését, valamint támogatni és
lehetõséget adni a gyermekeknek, hogy identitásuk
megõrizhessék. 1995 óta rendezünk szavalóverse-
nyeket évenkénti rendszerességgel. Az idén a �Verõ-
fény� szavalóversenyünkön, több mint 90 diák és
óvodás vett részt; jöttek Linzbõl, Mödlingbõl, az Is-
kolaegyesület diákjai.
Három éve karácsonykor a gyerekek ajándékot

kapnak, az együttlét örömét szép mûsorral koronáz-
zuk meg, együtt a cserkészekkel, akikkel továbbra is
szoros az együttmûködésünk (Mikulás, farsangi bál,
anyáknapi köszöntés). Közös rendezvényhavonkén-
ti ifjúsági klubunk is, amelyet 2008 januárjában indí-
tottunk. A klubesteken a nagygimnazisták és az öreg-
diákok találkoznak, ezzel biztosítjuk, hogy érettségi
után is együtt maradjanak és tovább ápolják a kiala-
kult kapcsolatokat, barátságokat. Így megerõsödik a
kötõdésük a Magyar Otthonhoz, s megmaradnak a
bécsimagyar közösség számára, nem szélednek el az
iskola befejezése után.
1991 óta évenként kirándulást szervezünk, azóta

sok helyen jártunk: Sopron, Fertõ-tó, Pannonhalma,
Bük, Kõszeg, Gyõr, Sárvár volt úti célunk. Az idén
Fraknóban voltunk és a pán-európai piknik helyszí-
nén a vasfüggöny leomlásának 20. évfordulójának
emlékére koszorút helyeztünk el a Sopron melletti
emlékhelyen.
Nyári táborainkat rendszeresen ugyancsakMagya-

rországon szervezzük meg. Ezzel az a célunk, hogy a
gyerekek anyanyelvi környezetben fejlesszék élõbe-
szédüket, gyarapítsák szókincsüket. Idén július 19-én
Balatonalmádiba megyünk 30 fõvel, 6�13 évesek
lesznek a tábor lakói.
Évzáróinkon tanulóink mindig tartalmas mûsort

mutatnak be. Az idén a hallgatóság soraiban
üdvözölhettük az iskolaszék elnökasszonyát dr.
Brandsteidl asszonyt, aki kedves szavakkal üdvözöl-
te a diákokat és a szülõket.
Az évnyitót és a beiratkozást szeptember 12-én

tartjuk.
Jövõre további csoportokkal bõvítjük kínálatun-

kat. Az elsõ osztályon kívül a legkisebbeknek �Ringa-
tó� csoportot hívunk életre a 0�3 éves korosztály szá-
mára és a kismamák részére. Szeretnénk a magyart
gyengén beszélõ gyerekeknek is csoportot indítani.
Jövõ tavasszal, terveink szerintmájus elsején családi
hétvégét tervezünkKomáromba. Természetesenezek
mellett hagyományos programjainkat ismegrendez-
zük majd.
Iskolánk honlapja: www.becsimagyariskola.at

MENTSIK SZILVIA

(KMCSSZ Sajtószolgálata) Május 30-tól június 2-ig
tartott az ausztriai körzet csapatainak (Bécs, Linz, Inns-
bruck) közös tábora Linz közelében, Lichtenbergben.
A linzi 80. sz. Árpád és a bécsi 72. sz. Széchenyi István
cserkészcsapatból összesen harmincketten gyûltek
össze. A gyerekek fõleg Linzbõl, a vezetõk pedig nagy-
részt Bécsbõl érkeztek. A linzi csapat parancsnoka,
egyben táborparancsnok, Szakáts Júlia élménydús tá-
bort készített elõ és vezényelt le.
Keretmese a honfoglalás volt. Rögtön a tábornyitás

után táltos jelent meg amúltból, aki idõgép segítségé-
vel véletlenül termett ahelyszínenéselmeséltmindent
arról a helyrõl, ahonnan érkezett. Beszélt arról is, ho-
gyan került a magyar nép a Kárpát-medencébe és mi-
ért éppen oda, kikkel kellett megküzdenie útja során.
Azt is elmondta, ki Álmos, Elõd, Ond, Kond, Tas, Huba
és Töhötöm. Másnap a táltossal együtt visszavonulás

következett a honfoglaláskori idõkbe jelmezekkel, és
�élõben� lehetett megismerkedni Árpáddal és a többi
vezérrel. Harmadnap játszódott le a vérszerzõdés.
Természetesen jutott elég idõ a cserkészismeretek

bõvítésére is, fõleg az õrsvezetõjelöltek (akik sikere-
sen le is tették a gyakorlati vizsgát) és az avatandók
tanultak sok újat. Sok népi játék került bemutatásra,
volt népdaltanulás, rohampálya, este tábortûzmókák-
kal, számháború � egyszóval minden, ami cserkésztá-
borban szokásos (sajnos esõ is).

A tábor végén három kis- és két cserkészt fogadtak
testvéreikké, és miután visszautaztak ismét a jelenbe,
búcsút vettek egymástól a táborozók. Bár rövid, de
annál izgalmasabb, eseménydús, nagyszerû hangula-
tú táborban vehettek részt azok, akik már most alig
várják a következõ, 2010-es pünkösdi tábort.

KOLESZÁR VIRÁG (Bécs)

Pünkösdi cserkésztábor Ausztriában

határátlépésünk, azzal a félelemmel, hogyan ju-
tunk vissza Ausztriába. Persze voltak olyanok is,
akik bizonyságot kerestek: lám ez a reális szocia-
lizmus igazi arca. Ennek egyik ifjú rajongója da-
maszkuszi utat tett meg, amikor teljes szerénysé-
gében szembesült az �üdvösség� kerítésével. Ösz-
tönösen hangzott véleménye a látottakon: hát ez
koncentrációs tábor!
Meg is indult benne, mindnyájunkban a diffe-

renciálódás folyamata, aminek eredményeként
nem csupán kiûzetés, de beterelés is van a Paradi-
csomba, ami valójában a bûnbeesés utáni álla-
potokat tükrözte. Emlékszem, a gimnáziumban
egyik tanárunk (már itt Ausztriában) úgy jellemez-
te a népi demokráciát, amely olyan államforma,
amiben minden tiltva van, de ami megengedett,
az kötelezõ. Hamindezt végigpásztázzuk lelki sze-
meinkkel, megérlelõdik bennünk a tisztánlátás
igénye: rendezzük el dolgainkat, tudva, mi hova
tartozik, mi befolyásolta jó irányban életünket, s
mi az, ami megnyomorította felfogásunkat, egész
világképünket.
Nem szabad szem elõl téveszteni ugyanis, hogy

a huszadik századi szégyenfoltok izgatószerekké
aljasultak. Amikor emlékezünk, a fellélegzés mel-
lé felsorakoznak azok a képek, amikor Mörbisch/
Fertõmeggyes nem csupán tavijátékaival várta az
idegeneket, hanem bécsi utazási irodák ajánlatá-
val is: autóbuszokkal vitték ki a turistákat a ha-
társorompó elé, hogy közvetlen érzékeljék a drót-
kerítést nyomsávval és õrtornyokkal. Valamikor a
hatvanas években felháborodásának adott han-
got a Kurier egyik cikkében, beszámolva egyik ilyen
utaztatásról, amikor amerikai lady-k kéjes izga-
lommal figyeltek odaátra, netán szem- és fültanúi
lehetnek valami eredeti szökésnek, aknarobbanás-
nak, a határõrök lövöldözésének, amint szöke-
vényt vesznek üldözõbe. Az idõ tájt Eisenstadt/Kis-
marton Fõutcáján sétálva jádéból készült õrtor-
nyot fedeztem fel, talapzatán tüskésdrót utánzat-
tal az egyik kirakatban. Mint utazási emléket kí-
nálták turistáknak.
Annak ellenére, hogy az emberi nyomor, kiszol-

gáltatottság eszköze volt, mégis hasznos szolgála-
tot teljesített a Vasfüggöny. Amikor ugyanis csak
szökevényként lehetett átjutni rajta, békesség ho-
nolt a határmenti övezetekben � ha esetenként fel-
robbant és kárt is okozott egy-egy akna, hivatalo-
san tiltakoztak ellene, aztán az élet közmondáso-
san ment tovább. Sokkal igazabbnak tûnt, ami-
kor már vízum nélkül kezdtek átjárni odaátról �
beindult a vásárló turizmus �, éppenséggel a vala-
mikor magyar település, Oberwart/Felsõõr lakói a
helyi újság beszámolója szerint szerették volna ki-
tiltani a városka területérõl a magyar bevásárló-

kat, mert inkább nézelõdnek, mint pénzt költenek,
trabantjaikkal pedig nem csak a parkolóhelyeket
foglalják el, hanem a levegõt is rontják.
Mindettõl igyekszik megszabadulni az emléke-

zõ, hiszen nem lehet folyamatosan és tartósan el-
fogadni abszurd helyzeteket, éppen ezért legfeljebb
tréfásan, élcelõdve anekdótázhatna fölöttük, azaz
mégsem. A szenzációhajhászás, a nem utolsósor-
ban üzleti kedv gondoskodik arról, hogy ne sza-
baduljunkmeg lidérceinktõl, sõt, amolyan életide-
gen elemekként kóvályogjunk, mert egyszerûen
nem tudjuk megmagyarázni magunknak az élet
dolgait, másoknak meg meg sem kíséreljük, ne-
hogy hibbanteszûeknek nyilvánítsanak.
Itt van példának okáért a július 4-én Linzben

Európa Zöld szalagja címmel megnyílt kiállítás.
Hogy megértsük arányait és jelentõségét, meg kell
jegyezni, hogy Linz jelenleg Európa egyik kulturá-
lis fõvárosa. A megtisztelõ helyzethez aztán talál-
ni kellett valami passzentosat, s ehhez kiváló al-
kalmul jött a Vasfüggöny átvágásának 20. évfor-
dulója. Ebben a perspektívában természetes lett
volna akár a Berlini Fallal párosultan bemutatni,
mit jelentett Európa megosztottsága, sokmillió
ember testi és lelki sanyargatása, megnyomorítá-
sa, mit jelentett a drótkerítés mögé zárt élet, anél-
kül, hogy lett volna reménysugár. Amikor szabad-
ság és demokrácia legfõbb értékké tornyosultak
az általános félelem légkörében.
A környezetvédelem világában ez mit sem szá-

mít. ABaltikumtól a Fekete-tengerig húzódó 8.500
km hosszú sáv elveszítette eredeti negatív jelenté-
sét és jelentõségét: biológiai értékké nõtte ki ma-
gát. Mert lám, az ember elõl félelmetesen õrzött
sáv, a senki földje mára példaértékû természeti
övezetet képez: négy évtized alatt itt zavartalanul
regenerálódott a természet, kipusztult vagy pusztu-
lásra ítélt növény- és állatfajták ütötték fel fejüket,
szaporodtak el, úgy, hogy Európa igazi biotópjá-
nak minõsíthetõ az emberi aljasságnak ez a vív-
mánya. A kiállítás amellett érvel, hogyan lehet és
kell megtartani, sõt, kiszélesíteni ezt az övezetet.
Ha már idáig szublimálódik a múlt; talán nem

számít nagy merészségnek arra a következtetésre
jutni, hogy ebben a perspektívában mégiscsak
hasznosnak bizonyult a Vasfüggöny, kiagyalói pe-
dig bár követhettek el emberiség elleni bûnöket,
végsõsoron természetbarátokként védték a környe-
zetet, növény- és állatpártiak voltak.
Lám, lám hány oldala van a dolgoknak, hány

szempontból lehet megítélni õket, és minden egye-
bet kikapcsolva hasznosnak bizonyulnak az eleve
káros elképzelések, berendezések. A linzi kiállítá-
son jövõ év január 10-ig eltûnõdhetünk az élet
összetett, egymásnak ellentmondó furcsaságain.

Deák Ernõ

(KMCSSZ, Sajtótájékoztató) Dél-Hollandia Brabant
tartományában fekszik az erdõk övezte Sprinkhorst
cserkésztanya. Kerek 25 évvel ezelõtt már avattak itt
magyar cserkészeket, ugyanazon csapatzászló elõtt.
Korábban már két magyar cserkészgeneráció nõtt

fel ebben a tengerparti országban. Akiket régebben
avattak ezena cserkésztanyán,máramár valamennyi-
en felnõttek, sokan családot alapítottak és sok esetben
nem is Hollandiában, hanem szerte a nagyvilágban,
Magyarországtól Kuala Lumpurig verték fel sátraikat
(értsdvállaltakmunkát). Ennekkövetkeztébenéveken
át nem lehetett hallani ahollandiaimagyar cserkészet-
rõl, egészen addig, amíg Magyarország Európai Unió-
hoz történt csatlakozását követõenaHollandiábaván-
dorlók vagy ittmunkát vállalóknemkezdtek sokasod-
ni, ill. nagyrészt félmagyar családokat alapítani. Éve-
kig tartott, míg széles körben érezhetõvé vált a kiván-
dorlásból adódóhelyzet,miszerint az itt született gyer-
mekek, unokákmár nemértettékmeg amagyarorszá-
gi rokonokat.
Anyanyelvi igénybõl alakultak ezutánnéhánynagy-

város körzetében helyi magyar óvódak és szombati
iskolák, míg 2007. õszén ismét zászlót bontott az or-
szágos Attila cserkészcsapat. A 2009. júniusában ava-
tott jelölteket a harmadik generációhoz tartozóknak
nevezzük. A hollandiai Attila cserkészcsapat önmagá-
ban nagy múltra tekint vissza. Elsõ generációja az
1956-os menekült fiatalokból jött létre, közülük töb-
benmárMagyarországon felavatott cserkészekvoltak.
Az õ gyermekeikbõl tevõdött össze késõbb a második
generációs hollandiai Attila csapat.Mindkét generáció
abból élt, hogya szülõketnemkellettmeggyõzni a cser-
készetrõl, gyerekeik pedig jól beszéltek magyarul. A
maiMagyarországról származó fiatal szülõk nemismer-
hették a cserkészetet, a holland származású házastár-
sakpedig�amennyibencserkészkedtek�érthetõokok-
ból más hangsúlyt fektettek a cserkészéletre.

Cserkészavatás a hollandiai �Attila� csapatnál
Az újjáalakult Attila csapatmostani avatását ennek

megfelelõen két év (fõleg szülõi) �elõkészítõ� munka
elõztemeg, és csakminden harmadik érdeklõdõ gye-
rek maradt meg a csapatban. Végül 2009. június 14-
én hat kiscserkészjelölt tett ígéretet és három cser-
készjelölt fogadalmat. Két további jelölt a szülõk aka-
dályoztatása miatt nem tudott részt venni az avatón.
Országos csapat esetében, ahol a cserkészekmégnem
tudnak önállóan eljárni a foglalkozásokra, a szülõk-
nek egész vasárnapjuk rámegy a cserkészgyûlésre.
Többen 100 km-nél távolabbról jönnek, egy fiút pe-
dig Belgiumból hozza az édesanyja. Kapcsolattartá-
sunk általában elektronikus formában történik.
Rendszeresen megjelenõ Attila Hírlevelünk megta-
lálható a Világhálón: http://homekpn.nl./nikl001/
acsk.html

NICKL KÁROLY cscst., Mierlo, Hollandia

A Vasfüggöny igézete

Avilágmagyar emlékeit feltáró MagyarKul-
túra Alapítvány (budai vár) Jókai Mór halálá-
nak 105. évfordulójára bécsi napjairól kiállítási
tablót készített. Az így közel 300 felvételbõl
összetevõdõ tárlat JókaiMór emlékezete aKár-
pát- medencében, Európában címmel 2009. jú-
nius 17-én Bécsi Magyar Otthonban Wurst Er-
zsébetnek köszönhetõen került bemutatásra a
Kaláka Klub rendezésében vetített elõadás kí-
séretében.

Ez alkalommal mutatta be elõször az Egye-
sület azon háromnyelvû szürkegránit emléktáb-
lát, amely amagyar író gravírozott korabeli port-
réját mutatja több nyelvû felirattal, és a közeljö-
võben egy bécsi belvárosi épület oldalára kerül.

MESSIK MIKLÓS � MEVE (Budapest)

JÓKAI-EST BÉCSBEN

Folytatás az 1. oldalról
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Abalos (homokkõ)

Kezdjük talán azon, hogy mamár talán csak keve-
sen tudják, hogy ez a három betû � VIT � a Világifjú-
sági Találkozó rövidítése. Ezeket a kétévenkéntmeg-
rendezett találkozókat közvetlenül a második világ-
háború után az a kétségtelenül õszinte jó szándék
hozta létre, hogy legyen a világ ifjúságánakminden-
féle politikai befolyástól mentes, önálló, egységes
szervezete. A kommunisták azonban rövidesen ma-
gukhoz ragadták a kezdeményezést. Az elsõ hat VIT
ennekmegfelelõen a szovjet érdekszférában, tehát a
�vasfüggöny�mögötti országokbankerültmegrende-
zésre, 1949-benpéldáulBudapesten. Ahetediket ere-
detilegPekingbenakartákmegtartani, akínaiakazon-
ban akkor már erõsen unták azt, hogy mindenben
szovjet sípszóra táncoljanak és amoszkvai rendezõk
számára elfogadhatatlan feltételeket szabtak; így jött
létre az az elhatározás, hogy aTalálkozót történelmé-
ben elõször a �vasfüggönyön� kívül, az akkoriban
szigorúan semleges Ausztria fõvárosában, Bécsben
rendezzék meg.
1
Ezt a már 1958 nyarán � alig két évvel a magyar

forradalomvérbefojtása után� világszerte beharan-
gozott döntést a nem kommunista országok ifjúsági
szervezeteinek általános, spontán felháborodása fo-
gadta. A szabad nemzetek ifjúsági szervezetei 1959.
január végén tartották meg Londonban koordináló
közgyûlésüket.Az ifjúságiparlamenthatározata leszö-
gezi, hogy bojkottálni fogják a bécsi találkozót. A vi-
lágsajtó részére közzéadott nyilatkozatot 55 nemzet
fiai írták alá. Bécsben pedig megalakult az �Öster-
reichische Bundesjugendring�, mint az osztrák ifjú-
sági szervezetek csúcsszervezete, melyben az ak-
kor már nagyon vérszegény osztrák kommunista
párt ifjúsági tagozatánakkivételévelAusztriaminden
ifjúsági szervezete összefogott �ellen-VIT�megrende-
zésénekérdekében. Enneka csúcsszervnek természe-
tesen tagja volt az akkor több mint ezerszáz tagot
számlálóBécsiMenekültMagyarDiákokSzövet-
sége is, melynek elnökeként e sorok írója is az ese-

formáival találkozhatunk. Hogy teljes legyen a kép, el
kell mondani azt is, hogy létezik Szlovákiában egy 20-
30 személybõl álló liberális értelmiségi csoport, amely
idõnként hallatja a hangját és nyíltan kiáll a kisebbsé-
gek védelmében. Sajnos a szlovák társadalom eluta-
sítja, vagyegyszerûen ignorálja avéleményüket. A szél-
sõségesek pedig hazaárulóknak tartják õket. Így az
országonbelüli fellépéseik inkább csak szimbolikusak.
Jelentõséggel a külföld irányában bírnak azzal, hogy
idõrõl-idõre igazolják a felvidéki magyarok panaszait
és az õket ért sérelmeket. Így valamelyestmegkönnyí-
tik az MKP-nak a kisebbségi jogok védelmében folyta-
tott külföldi tárgyalásait.
Az eddig elmondottakból egyenesen következik,

hogy a szlovákok nem szívesen látják, hogy országuk
határain belül magyarok is élnek, sõt õshonosnak te-
kinthetõk.Ezért igyekeznekmindentelkövetni,hogyezt
az állapotot felszámolják. Ennek része többek között a
magyar nyelv használata elleni intézkedések bevezeté-
se. A szlovák parlament által 2009. június 30-án elfoga-
dott �államnyelv�-rõl szóló törvény is ezt célozzameg,
kissé zavaros, bújtatott formában. A törvény ugyanis a
bevezetõben leszögezi, hogy nem vonatkozik a kisebb-
ségek nyelvhasználatáramert azt külön törvény szabá-
lyozza. Valóban létezik a Dzurinda-kormány ide-
jén,1999-ben elfogadott, ugyancsak soványka törvény
akisebbséginyelvekhasználatáról.Ezakisebbséginyel-
vek használatát a hivatalos érintkezésben igen korlá-
tozottmódonengedélyezi.A településkisebbségi lakos-
ságának 20 százalékos arányához köti. A most elfoga-
dott törvény pedig általánosan elõírja az államnyelv
kodifikált változatának kötelezõ használatát a hivata-
los és a nyilvános érintkezésben is. Kimondja továbbá,
hogy ott ahol a kisebbségi nyelv használata egy másik
törvény alapján engedélyezett, ott a kisebbségi nyelv
mellett kötelezõ az államnyelv használata is. Ez viszont
azt jelenti, hogy azokon a településeken, ahol a kisebb-
ségi lakosság arányszáma 20 százalék alatt van,meg se
lehet nyikkanni más mint államnyelven, mert a nyelv-
felügyelet 100-tól 5000 euróig terjedõ bírsággal sújt-
hatja. Ez is benne van a törvényben.
Sokan bírálják a törvénynek azt a hiányosságát,

hogynemdefiniálja a �nyilvánosérintkezés� fogalmát.
Ez módot adhat a törvénnyel való visszaélésre és sze-
lektívmódonvaló alkalmazására. Különösenaz egész-
ségügyben, az orvos-páciens viszonylatban lehetnek
kellemetlenségei a betegeknek, de anõvéreknekésor-
vosoknak is, ha túlbuzgó nyelvrendõr feljelenti õket.
Az MKP állásfoglalásában a törvény filozófiáját

elemzi, amelyet diszkriminatívnak tart és azt bírálja,
hogy nem szorítkozik csak a hivatali nyelvhasználat
szabályozására, hanem a közélet és a magánélet szá-

mos területét is szabályozza. Idézet az elemzésbõl: �A
nyelvtörvény általános jelleggel kiemeli az állam
polgárai egy csoportjának nyelvét és a többi fölé he-
lyezi. Az õshonos kisebbségek nyelvét kimondottan
másodlagosnak deklarálja, és a kisebbségekhez tar-
tozó személyek számára is több területen nemcsak
a szlovák nyelv kötelezõ, hanemkötelezõen elsõdle-
ges használatát is elõírja. A törvény ahelyett, hogy a
nyelvekhasználói közötti egyenlõséget erõsítené, ki-
mondottanés egyoldalúanakisebbséginyelvet hasz-
nálókat többletkötelezettségekkel terheli. A kisebb-
ségi nyelvekhez viszonyítva aránytalan mértékû
védelemben részesíti a szlovák nyelvet, sõt amelyet
éppen a kisebbségi nyelvekkel szemben véd. Ez el-
lentétben áll az európai nyelvi charta szellemiségé-
vel és egyes rendelkezéseivel. E törvénnyel Szlová-
kia nemzetközi kötelezettségvállalásait és saját al-
kotmányát is sérti.�
A szlovák nyelvtörvény a felvidéki magyarok kö-

rében és Magyarországon is tiltakozások sorát vál-
totta ki. Hosszan lehetne ismertetni a megszólalók
szervezeteit és személyeket, akik elítélték ezt a tör-
vényt. Nyilatkozott a magyar miniszterelnök, a par-
lament elnöke, a pártok képviselõi, a történelmi egy-
házak közös nyilatkozatot adtak ki. Megpróbálják kö-
zösen fellármázni Európát, hogy mûködõ testületei,
a szlovák ámokfutástmegállítandó, tegyenek lépése-
ket. Természetesen tudjuk, hogy az európai testüle-
tek nem szívesen avatkoznak be két tagállam viszá-
lyába. Elhangzott már néhány óvatoskodó nyilatko-
zat J. Solana és J. Buzek részérõl, mindketten ugyan
türelemre és óvatosságra intettek, de úgy látszik va-
lamelyik európai testület mégis foglalkozni fog az
üggyel. Lehet, hogy az EBESZ kisebbségi fõbiztosa,
vagy az Európa Tanács készít majd jelentést az ügy-
rõl. Ez néhány hónapot is igénybe vehet. Addig pe-
dig tovább folytatódik a szlovák�magyar nyilatkozat-
háború. A szlovák politikusok ugyanis igen arrogán-
san és fenyegetõzve reagáltak amagyar tiltakozások-
ra. Megtehetik, mert ha abból indulunk ki, hogy Eu-
rópa szó nélkül lenyelte a Bene�-dekrétumokat, sõt
azok két évvel ezelõtti megerõsítését is, akkor amos-
tani nyelvtörvényért még enyhe figyelmeztetés sem
jár. Kíváncsian várjuk tehát a fejleményeket.
A felvidéki magyar kisebbséget a három év óta so-

rozatosan érõ támadásokmellettmégbelsõ viszályko-
dás is sújtja. Az MKP-ban 2007-ben regulárisan meg-
választott új pártvezetést elkezdte bírálni a szlovákiai
magyar sajtó egy része, majd fokozatosan a volt párt-
elnök Bugár Béla állt az elégedetlenkedõk élére. Álta-
lánosbírálattal illették apártvezetést, fõlegDurayMik-
lós alelnök, és Csáky Pál elnök személye volt az, aki-
ket név szerint is említenek.Konkrét vádakat azonban

nem fogalmaztak meg. A pártvezetés stílusát bírálták
és azt, hogy elõkészítetlenül hoztak szóba olyan ügye-
ket, mint a Bene�-dekrétumok kérdése, amelynek az
lett a vége, hogy a szlovák parlament nemhogy eltö-
rölte volna õket, vagy szimbolikusanmegkövette vol-
na a szlovákiaimagyarokat, hanemméghatározatban
is megerõsítette a magyarok háború utáni üldözteté-
sének jogi normáit.
Bugárék azMKP-banplatformot szerettek volna lét-

rehozni, amely a párt politizálására vonatkozó más,
alternatív nézetek fóruma lehetne. Erre elvben ígére-
tet is kaptak azMKPvezetésétõl. De végül nem történt
megegyezés. A két fél egymást okolja ezért. ErreBugár
Béla és másik négy parlamenti képviselõ kilépett a
pártból. A frakciótmár elõzõleg elhagyták és átültek a
független parlamenti képviselõk közé. Ezzel az MKP
frakciója 20-ról 15-re csökkent.
Kiderült, hogy jóval kilépésük elõttmár új pártmeg-

alakulásán munkálkodtak. Majd bejelentették, hogy
Most-Híd néven új pártot alapítanak, amely szlováko-
kat is felvesz tagjai sorába. Rövid idõn belül összegyûj-
töttek többmint30ezeraláírást, amelyalapjánapártot
bejegyezték.Megtartottákalakulóülésüket, aholBugár
Bélát megválasztották elnöknek. Szlovák részrõl pedig
RudofChmel, irodalomtudóstválasztottákmegalelnök-
nek.R.Chmelazelõzõválasztási ciklusbanegyik liberá-
lis szlovák párt parlamenti képviselõje volt, majd egy
évig a kulturálisminiszteri posztot is betöltötte amáso-
dik Dzurinda-kormányban. A 90-es évek elején pedig
Csehszlovákia budapesti nagykövete is volt.
Másszlovákszemélyiségeddignyilvánosannemcsat-

lakozott apárthoz.Bugárék tovább folytatjákapártépí-
téstésõszre tervezikaprogramalkotókongresszusukat.
Egyelõre bizonytalan, hogy mennyi magyar választót
tudnak a maguk oldalára állítani. Többen azon a véle-
ményen vannak, hogy megosztódhatnak a szavazatok
és jövõre egyik párt sem jut be a parlamentbe. Az MKP
ugyanis a koalícióban való indulást aMost-Híddal elve-
ti. Kérdés az is, hogy hajlandók lesznek-e szlovákok na-
gyobb számban csatlakozni a párthoz, ahol nyilvánva-
lóan amagyarok lesznek többségben.

Bugárék szintén elítélték a nyelvtörvényt és felszó-
lították aköztársasági elnököt, hogyne írja alá és küld-
je vissza átdolgozásra a parlamentnek. A párt Bugár
B. szerint a jobb-középen helyezkedikmajd el és part-
neri kapcsolataiban nyitott valamennyi párt felé, ki-
véve a Slota-féle Szlovák Nemzeti Pártot és a HZDS-t,
amely V. Meciar pártja.
Szlovákiában õsszel megyei területi önkormányza-

ti választások lesznek, amelyeken a Híd már indulni
szeretne. Ennekeredményei tükrébenmajdpontosabb
képet kaphatunk az új párt további sorsát illetõen.

VARGA SÁNDOR

mények középpontjába került. Az itt adott, szûk ke-
retek között természetesen csak a magyar diákság
szerepérõl tudok beszámolni.
Elsõ s talán legsikerültebb akciónk a jelvénycsere

volt. A VIT �tradícióihoz� tartozott a hivatalos meg-
nyitás elõestéjén anagy, testvéri összeborulás,mely-
nek keretében a világ minden tájáról összesereglett
küldöttek szabadon kószáltak a városban � Bécsben
fõképp a Prater környékén � és kicserélték egymás
között jelvényeiket. Talánmondanunk semkell, hogy
ebben a keleti tömb országainak küldötteibõl csak a
teljesen �megbízhatókáderek� vettek részt, de egyéb-
ként valóban vidám, különbözõ nyelvû és bõrszínû
fiatalok kavarogtak az utcákon, cserélgették egymás-
sal jelvényeiket, jó alkalmat nyújtván nekünk a mi
jelvényeink terjesztésére. Ezek a jelvények az 1949-
esbudapestiVITmagyar jelvényeinekcsaknempon-
tos másolatai voltak: ezüstszürke mezõben piros-fe-
hér-zöld lángú fáklyát tartó kéz. Az esti világításban
senki nem vehette észre a kéz csuklójáról lelógó lán-
cot, a jelvény hátsó lapjára pedig amúgy sem ügyelt
senki, így csak késõbb fedezték fel az ottmeghúzódó
feliratot: �RememberHungary1956!�Ötvenmagyar,
negyvennémet és tizenöt osztrákdiák tömte tele zse-
beit ezekkel a jelvényekkel s az este folyamán több
ezret sikerült �forgalombahozni�, amibõlperszenagy
botrány lett: a VIT hivatalos szervezõi az osztrák kül-
és belügyminiszternél tettekpanaszt �imperialista ak-
namunka�miatt.
Efféle panaszokra aztán csaknemminden nap sor

került. A Nemzetõr hat nyelvû (magyar, német, an-
gol, francia, spanyol, arab) különkiadása, Nagy Imre
�A magyar nép védelmében� c. könyve, Az UFHS
(Union of Free Hungaryan Students, a MEFESZ kül-
földi utódszervezete) öt nyelvû röplapjai, Milovan
Djilas �Azújosztály� c. írása, azOpusMysticiCorporis
egyházi kiadóvallásos tárgyúkiadványaiMolnárMik-
lós és Nagy László francia nyelvû Nagy-Imre-monog-
ráfiája mindenhová eljutottak, hiszen olyan egysze-
rû volt a hivatalos VIT-írásokat terjesztõ sátrak aszta-

lán is �ottfelejteni� egy-egy példányt ebbõl is, abból
is... Arról nem is beszélve, hogy a Bundesjugendring
információs Standjain éppen ezeket a kiadványokat
kapkodták leginkább, a Nemzetõr különkiadásamár
a harmadik napon utolsó példányig elfogyott.
Tevékenységünk központja természetesen a bécsi

magyar diákok irodájában (VI. Gumpendorfer Str.
63/E) volt, ahol mindennap reggel kilenc órától este
kilencig � adott esetben tovább is � egyre többen lá-
togatták az ötvanhatos forradalomeseményeit doku-
mentáló fotókiállítást; és egyre többenkérdezõsköd-
tek az 1956-os októberi forradalomról, az akkorima-
gyar helyzetrõl, s általábanarról, hogyan is néz ki hát
a �létezõ szocializmus�. Németül, angolul, franciául,
spanyolul, de portugál, svéd, dán, norvég nyelven is
zajlottak hosszú viták, hiszen a nyelveket illetõen ki-
váltságos helyzetben voltunk:minden nagyobb nyu-
gati egyetemen már harmadik éve tanultak magyar
diákok, akik természetesenmegtanulták befogadóúj
hazájuknyelvét. S itt állomásozott �repülõosztagunk�
is, amelyet rendszerint az osztrákok riasztottak, ha
valahol hosszabb politikai, ideológiai eszmecsere
vagy parázs vita alakult ki bármilyen nyelven.
2
Legnagyobbhatástmégis autóbusz-kirándulásaink-

kal értünk el. Bécstõl Miklóshalmáig (Nickelsdorf),
aztán végig a határ mellett Mosontarcsáig (Andau),
természetesen mindig a csoport nyelvét beszélõ kí-
sérõvel. Érdekes volt megfigyelni: az oda-úton az
ilyenkirándulásokonmegszokott csevegést, nevetgé-
lést... Visszafelé általábanmély csend uralkodott.
Szomorú sorsra jutottak sajnos plakátjaink Szalay

Lajos félelmes rajzával,mely az apokalipszis lovasait
ábrázolta a budapesti hullahegyek fölött. A megnyi-
tás elõtti éjszakán felragasztott plakátokat napkelté-
ig gondosan csaknem mind letépték ismeretlen ke-
zek; csak a külsõ kerületekben maradt meg néhány
mutatóban.
Sokmindent lehetne � talán kellene is �mégmon-

dani, de fejezzük be a konkrét számokkal.Míg a hato-

Ennek is ötven éve...
� A bécsi VIT és �ellen-VIT�-rõl (1959. júl. 26. � aug. 4.) �

dik,moszkvai fesztiválon35.000résztvevõvolt, Bécs-
ben a fesztivál végénkiadott hivatalos kimutatás sze-
rint 17.124 fõ vett részt, amelybõl bizottságokra, zsû-
rire, és egyéb segédszemélyzetre 453 esett. A meg-
maradt 16.671 fõnek több mint fele, kereken 8500
fõ esik a Szovjetunióra, Kínára, és közvetlen csatló-
saikra, valamint Irakra, Jugoszláviára és a Finn �test-
vérpárt� küldötteire. Tehát 15 államra. A fennmara-
dó kerek 8000 fõn azután 97 állam osztozott.
És hát az egész szomorú vakparádé Moszkvának

csekély négymillió dollárjába került. Erre volt pénz.
TUNYOGI CSAPÓ GÁBOR

A NYUGAT-EURÓPAI ORSZÁGOS MAGYAR SZERVEZETEK SZÖVET-
SÉGE (NYEOMSZSZ) tudomást véve a SzlovákKöztársa-
ság Nemzeti Tanácsa által 2009. június 30-án megsza-
vazott 1995. évi 270. sz. törvénymódosításáról és ta-
nulmányozva annak szövegét megállapítja, hogy �
nemvéve figyelembe anemzeti kisebbségek védelmé-
nek szükségességét � ezen törvény jelenlegimegfogal-
mazásában mindenek fölé emeli Szlovákiában a szlo-
vák nyelv elsõbbségét. Ennek megfelelõen a szlovák
nyelv védelmét deklarálja oly mértékben, hogy nyil-
vánvaló veszélyeztetettséget nyilvánít ki, éppen ezért
ahivatalos államiközegeken túlmenõenamagánérint-
kezésben is elõírja a szlovák nyelv � ha nem is kizáró-
lagos � használatát. Nyomatékul �kötelességmegsze-
gésért� 100-5000 Euró bírságot szabmeg azon jogi és
fizikai személyek ellen, akiket a törvény be nem tartá-
samiatt elmarasztal aKulturálisMinisztérium felügye-
lete alatt külön erre a célra felállított szerv.
Attól eltekintve, hogy a jelen szlovák nyelvtörvény

a XIX. század tömény nacionalizmusát tükrözi, s ezért
anakronisztikus, elvakult egyoldalúsággal a szlovák
nyelv korlátlan érvényesítése mellett határozottan a
nemzeti kisebbségek beolvasztását célozza.
Az Európai Unió tagállamaként a Szlovák Köztársa-

ság ezzel a 2009. szeptember 1-jével életbe lépõ tör-
vénnyel szembehelyezkedik a nemzeti kisebbségek
jogaival, amennyiben nem ismeri el egyenjogúságu-
kat, tagadva ezzel a demokratikus sokszínûség elvét.
A Bene�-dekrétumok külön törvénybe foglalása után
ennek a törvénynek megszavazása újfent bizonyítja,
hogy a Szlovák Köztársaság jelenlegi kormánya elemi
jogaikban sérti, létükben korlátozza a Szlovákia terü-
letén élõ nemzeti kisebbségeket.
Ez a fajta politika nemaz együttélést, hanemanem-

zeti kisebbségek, mindenekelõtt a magyarok elidege-
nítését szolgálja. Az ebbõl származó elégedetlenség, a
Szlovák Köztársaság és a Magyar Köztársaság között
támadt feszültség aSzlovákKöztársaság szélsõségesen
nacionalista köreit terheli, ami annál inkább is sajná-
latos, mivel ez a szellem jellemzi a jelen kormány hi-
vatalos politikáját.
A NYEOMSZSZ a kölcsönösség és egymásrautaltság

követelményeire utalva elítéli a Szlovák Köztársaság
jelenlegi kormányának indokolatlanul feszültségkel-
tõ intézkedéseit, egyben felhívja az Európai Unió ille-
tékes szervei figyelmét, hassanak oda, hogy minél
elõbb rendezõdjenek anemzeti kisebbségek és a több-
ségi társadalmak közti együttélés kérdései. Európa to-
vábbi fejlõdését, az uniómegszilárdítását, a gazdasági
válság leküzdését valamennyi tagállamra kötelezõen
csakis a kiegyensúlyozott integráció politikájamozdít-
hatja elõre.

Bécs � Stockholm � Frankfurt/Main, 2009. július 15.
Deák Ernõ elnök, Bihari Szabolcs alelnök,

Dr. Klement Kornél alelnök

NYILATKOZAT
A SZLOVÁK NYELVTÖRVÉNYRÕL

Szlovák nyelvtörvény és új magyar(-szlovák) párt
Folytatás az 1. oldalról
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NEMZETKÖZI SAJTÓSZEMLE
Összeállította: Fetes Kata

(USA)

KATONA JÓZSEF SZÍNHÁZ A YALE EGYETEMEN
A színtársulat június 24-tõl 27-ig szerepelt az egye-

tem színpadán.
A társulat a közelmúltban nagy sikerrel szerepelt

Angliában is.
Általukkerült amerikábanelõszörbemutatásraCse-

hov, Ivanov címû drámája. Csehov mûve, Ascher Ta-
más rendezésében már több díjat nyert nemzetközi
fesztiválokon.
Az elõadás kezdete elõtt, a színtársulat dramaturg-

ja Lengyel Anna beszélgetett a nézõkkel.

(EU)

IZZÓLÁMPA ADIEU!
Szeptembertõl fokozatosan kivonnak a forgalom-

ból egyes izzólámpa típusokat. Az egész Európai
Unió területén érvényes rendelettel az alacsony
energiahatékonyságú fényforrások fokozatos meg-
szüntetésére és ezzel energia megtakarításra törek-
szik az Unió.
Várhatóan további a hatékonyságot szigorító ren-

deletek követik a jelenlegit és ezzel kapcsolatban vár-
ható a fényforrások körének bõvülése is.
Jelenleg a háztartásokban felhasznált villamos-

energia kb.1/4-ét használja Európa lakosága világí-
tásra. A számítások szerint a hagyományos izzólám-
pák forgalmazásának megszüntetésével közel 40
Terrawattóra (TWh) energia takarítható meg. Ez az
elektromos energiamennyiség 11millió háztartás el-
látására elegendõ és évente 15 millió tonna széndi-
oxid emisszió megtakarítását jelenti.
A háztartási fényforrások energiacímkézésének

irányelve az Európai Közösségek Bizottságának 98/
11/EK számú rendeletén alapul.
A háztartási fényforrások energiacímkéje tartal-

mazza: a fényforrás energiahatékonysági osztályát [A-
tól (leghatékonyabb) � F-ig (legpazarlóbb)]; a fény-
forrás fényáramát (mértékegység: lumen); az elekt-
romos teljesítményt (wattban), és a névleges élettar-
tamot órában.
Az osztályozás alapja az energiahatétonysági mu-

tató. A júniusban életbelépett rendelet alapján a fény-
források cimkézése is változni fog, mert eltûnnek az
alacsonyabb rendû osztályok.
A rendelet idõt ad a gyártóknak és a lakosságnak

az átállásra. A tilalom a �nem irányítható� (a fényt
mindenirányba egyformán sugárzó) fényforrásokra
vonatkozik. Betiltja anemátlászóbúrájú izzókat (aha-
logénlámpákat is), mert ezeket már helyettesítik a
kompakt fénycsövek.
Abetiltás az energiahatékonysági osztályok szerint

történik. Az azonos teljesíményû, de jobb hatékony-
ságú izzók 1�2 év haladékot kapnak.
Elõször a 100 W-nál nagyobb teljesítményû izzók

gyártását és használatát szüntetik be. 2011-tõl a 75
W, 2013-tól a 60 W, majd 20015-tõl a 25 W-nál na-
gyobb izzók kerülnek ki a forgalomból.
Ahagyományos izzókat a lényegesendrágábbkom-

pakt fénycsövek váltják fel. Ezek energiafogyasztása
1/4-e vagy 1/5-e az izzókénak. Élettartamuk6-szor ill.
15-ször hosszabb, ezért áruk a hosszabb használati
idõvel megtérül.

(FR)

HEGYI LÓRÁND LOVAGI KITÜNTETÉSE
Jelenleg Saint-Etienne város modernmúzeumának

(Musée dArt Moderne de Saint-Etienne Métropole)
igazgatójaHegyi Lórándmûvészettörténész. Amagyar-
országi rendszerváltás után, a 90-es évek elején He-
gyi, Bécsben a Modern Mûvészetek Múzeumát vezet-
te. Ez idõ alatt sikerrel mutatta be az osztrák és a nyu-
gati közönségnekKelet- ésKözép-Európa többmodern
képzõmûvészének alkotásait.
Hegyi Lórándot tevékenysége elismeréséül a fran-

cia állam magas kitüntetéssel jutalmazta; a francia ál-
lam becsületrendjének lovagjává avatta.

(ES)

CSÖKKEN A RIVIÉRÁRA LÁTOGATÓK SZÁMA
Májusban és júniusban több mit 11%-al csökkent a

Spanyolországba látogató külföldiek száma. Már nem
sikk a Riviérán nyaralni. A válság a turizmusban is je-
lentõsen érezteti hatását.
Ez év elsõ hat hónapjában csak 23,4 millió külföldi

kereste fel Spanyolországot. Ez a száma tavalyi év elsõ
fél évhez viszonyítva 11,4 %-al kevesebb.

Az európa szerte folytatott megfigyelések szerint,
nem csak a spanyol riviéra vonzása csökkent, hanem
hasonló nehézségekkel küzd a Földközi-tenger észa-
ki részén fekvõ többi EU-ország is. Az elmúlt évhez
képest lényegesen kevesebb turista érkezett Nagy-
Britanniából és Németországból is. A külföldi látoga-
tók elmaradása többek között az Európa-szerte nö-
vekvõ munkanélküliséggel magyarázható.

(CH)

MEGÉDESÍTETT TALAJVÍZ
A svájci Agroscope Changins-Wädenswil (ACW) ku-

tatóintézet, svájci talajvízbõl vett minták kétharmadá-
banmegtaláltaaztazaceszulfámnevûédesítõszert,mely
a kalóriaszegény termékekbõl juthat be az ivóvízbe is.
Számtalan kalóriaszegény termék alkotóeleme az

aceszulfám. Az emberi szervezet szinte teljesmértékben
kiválasztja, így a csatornarendszeren keresztül bejut a
szennyvíztisztítókba.A tisztítási folyamatsoránazonban
az édesítõszer nembomlik le, így tovább folytatja útját a
folyókba, tavakbaésonnana talajvízbe. Akutatókkimu-
tatták, hogy a sûrûbben lakott területeken több aceszul-
fám található a talajvízbenmint a ritkán lakott svájci te-
rületeken.A vizsgálatieredményalapjánajövõbenaház-
tartási szennyvizet el lehet választani a talajvíz egyéb
szennyezõ forrásaitól, amezõgazdasági tevékenységbõl
és közlekedésbõl származó szennyvizektõl.
Az ACW által mért koncentrációk nem jelentenek

veszélyt az emberi szervezetre, sõt a víz ízén sem okoz-
nak elváltozást. Ez rendkívül fontos tényezõ, hiszen
Svájc több területén gyakran külön kezelés nélkül
ívóvízként is használják a talajvizet

IYA 2009 MALTA (M)

AZ EMBERISÉG HOLDJA
A Csillagászat Nemzetközi Éve keretében készített

40 ország fotósa fotómozaikot az idén májusban és
júniusban készített telihold felvételekbõl.
A fotómozaikkészítésérenemcsakaholdraszállás40.

évfordulója adott alkalmat, hanemazelsõ sikeres céljá-
hoz érkezett Hold-szonda indításának 50. évfordulója
és az a tény is, hogy 400 évvel ezelõtt végezte elsõmeg-
figyeléseit Földünk hûséges kísérõjén Galileo Galilei.
A kép jobbszélén az olasz zászló Galilei eredeti raj-

zának egy részletét jelzi. A magyar közremûködök a
Magyar Csillagászati Egyesület tagjai; Jaksy Attila és
FarkasBoglárka. Az õ felvételük az északi sarkvidéken
látható. Ezen a képrészleten éppen repülõgép halad
át a Hold elõtt.
A fotómozaik amáltai ApolenObszervatóriumhon-

lapján látható.

(HU)

VASKORI KÍGYÓFIBULA ALSÓPÁHOKNÁL
A 76-os út Hévíz területét megkerülõ szakaszának

építésekorAlsópáhok térségében a régészek többkor-
szakot átfogó leletekre bukkantak. A Kulturális Örök-
ségvédelmi Szakszolgálat (KÖSZ) régészei örömére a
felszínre került leletek rendkívül gazdagok.
A tudományos kutatások számára különösen fon-

tosak a területen feltárt vaskori szkíta település házai,
vermei, kemencéi, hiszen Magyarország területén rit-
ka a vaskorból származó feltárt település. A bronz ru-
hakapcsok (fibulák), ruhapecsételõ (pintadera), haj-
karika és a hármas szárnyú nyílhegyek nagymérték-
ben megkönnyítették a keltezést.
A kígyófibula ritkaságnak számít, hiszen ehhez ha-

sonlót a szakemberek eddig csak Szlovénia területén
találtak. A fibulát, egy az Alföldön feltárt skíta sirból
ismerik. Ennekalapjána feltárt települést i.e.6. század-
ra keltezik. Tudományos szempontból nagy jelentõsé-
gû az a két ékszeröntõ forma,melyhez hasonlót ebbõl
az idõszakból csak a velemi törzsi-ipari központban
találtak. A szakemberek eddig úgy vélték a bronzön-
tés csak a törzsi központok privilégiuma volt.
Az Alsópáhok térségében feltárt területen több pe-

riódusból származó római leletek is felbukkantak. A
központi temetkezõhely gödrébõl elõkerült lándzsa-
hegyek, bronzedények, észak-itáliai étkészletek az el-
hunytakgazdagságáról tanúskodnak.A sírbanelhelye-
zett félbevágott sertésfejek arra utalnak, hogy a ha-
lottak a kelta arisztokrácia tagjai voltak. A sírleletek
nagyrészt az 1. század második felére tehetõk.
Ehhez hasonló korú, gazdag import árut tartalma-

zó sírokat találtak a Kulturális Örökségvédelmi Szak-
szolgálatmunkatársai Keszthely környékénés aközel-
múltban Nemesbõd határában.

Olvasom a hírt: beismerte tettét a 14 éves lány
gyilkosa. Tavaly novemberben újfent felborzolód-
tak a kedélyek Magyarországon a Kiskun-
lacházán történt nemi erõszakot követõ gyilkos-
ság miatt. Országos üggyé burjánzott, szinte az
egész lakosság együtt érzett a családdal, olyannyi-
ra, hogy magyar sorskérdést csiholtak belõle, mert
az elkövetõ magyarság elleni vétket követett el.
És nyilvánvalóan sötétbõrû, azaz cigány volt a
tettes, tehát újabb bizonyíték a magyarországi
cigányság elfajult, magyarellenes beállítottságára.
Újfent magasba lendültek az árpádsávos zász-

lók, és vonult-vonult aGárda, mintegy utolsó csa-
tára készülvemegbélyegezni azt a kisebbséget, ami
� tömegpszichózis alatt � idestova többséggé nõ-
heti ki magát, akkor pedig vége a magyarságnak,
menthetetlenül beteljesedik a herderi jóslat.
A nyugati sajtómeg egyre-másra hajtogatta-haj-

togatja a jól bevált szólamokat a rasszistaMagya-
rországról, ahol mindenkinek félnie kell, vagy leg-
alábbis fél. Természetesen, sõt, mindenekelõtt a
bennszülött vagy elsõszülött magyarok. Mert õket
nem hogy nem szereti senki, de még rontásukra is
törnek, többek között a cigányok.
Íme új bizonyíték, tehát harsányan ki kell kiál-

tani: Magyarország a magyaroké! Persze nem is
olyan egyszerû ennek a meghatározása, igaz, ci-
gány viszonylatban ez azt jelentheti, vagy így is ér-
telmezhetõ, hogy õk legfeljebb bûnözõ ország-
lakosok, de semmi esetre sem magyarok. Idesto-
va újra kell vizsgálni a koponyákat, és áhítozva

gondolni az ázsiai �õshazára�, amikor még tisz-
tán buzogott a szittya vér.
A fentebb idézett hír hallatán, olvastán persze

megtorpan a még oly annyira kiélezett fantázia is.
Igen, mert a tettes 25 éves fehér bõrû magyar ál-
lampolgár, kiskunlacházi lakos. Nos, ez csúnya
dolog � lehet, hogy a rendõrség keze is benne van
�, hiszen nem lehet az, amikor sokak agyában
ennek ellenkezõje már rögeszmévé sûrûsödött. És
ez amentalitás, lelkület az, ami borzongással tölt-
heti el azokat is, kik �távol sírnak a nemzeten�.
Valóban, beteg a magyar lelkület? Nem csupán a
kedélyekkel, demár a józan érzékeléssel is baj van?
Nem a valóság, a tények serkentenek józan mér-
legelésre, kimért cselekvésre, hanem az agyrémek
által felhevült indulatok?
Senki sem kételkedik abban, hogy a cigányság

kihívást jelent mind politikailag, mind társadal-
milag, de ennekmegoldásán nem elõítéletek gyár-
tásával, félelem-, ill. gyûlöletkeltéssel kell cseleked-
ni. Egyre másra tolakodnak fel az elõrejelzések:
ha ez így megy tovább, ötven év múlva kisebbség-
be kerül amagyarság saját hazájában. Botrányos:
hogyan lehet az, hogy a cigányok felelõtlenül sza-
porodnak, a magyarok meg reszketnek, mert gát-
lástalanul ellenük dolgoznak ellenségeik.
Drága honfiak és honleányok: nem jobb lenne

megszabadulni rémeitektõl, amire a legjobb orvos-
ságminél szorosabban bújni egymáshoz, olyannyi-
ra, hogy az ölelkezésekbõl gyermekek jöjjenek a
világra...? Pannonicus

Veszélyes elõítéletek

Közép-Kelet-Európa politikusai felhívjákObamael-
nököt, hogy az oroszokkal való megegyezés oltárán
ne áldozza fel ezen régió országait. Errõl tudósított a
cseh jobboldali-liberális napilap, a Lidové Noviny,
amelyet az alábbiakban foglalunk össze.
Václav Havel volt cseh köztársasági elnök B.

Obama amerikai elnöknek címzett hosszabb elemzõ
levélben fogalmaztameg aggályait az amerikai-orosz
kapcsolatok legújabb alakulása vonatkozásában. �A
hidegháború végétõl már húsz év telt el, és mi azt
tapasztaljuk, hogy a kelet-közép-európai országok
iránti érdeklõdés már nem tartozik az amerikai
külpolitika központi témái közé. Obama elnök ad-
minisztrációja felvázolta a prioritásait, és ami tér-
ségünk iránt szinte megszûnt az érdeklõdése.� V.
Havel, többek között ezekkel a szavakkal vezeti be
Barack Obamának írt levelét, amelyet a régió több
jelentõs politikusa és tekintélynek örvendõ értelmi-
ségije is aláírt. Az aláírók között hét volt köztársasá-
gi elnök, valamint volt miniszterelnökök és minisz-
terek szerepelnek � Valdas Adamkus (észt), Emil
Constantinescu (román), VáclavHavel (cseh), Michal
Kovác (szlovák), Alexander Kwasniewski (lengyel),
Lech Walesa (lengyel) és Vaira Vike-Freiberg (lett)
zárja a volt elnökök sorát.
A levél elsõ részében az aláírók a transzatlanti kap-

csolatok jelenlegi állapotát elemzik. Kiemelik a pénz-
ügyi válságnak, valamint a tavalyi orosz-grúz hábo-
rúnak a régióra gyakorolt hatását. �Meggyõzõdé-
sünk, hogy Amerikának szüksége van Európára és
Európának is szüksége van Amerikára éppen úgy
ma is, mint a múltban� - állapítja meg a levél.
A levél nagyobbik része Oroszországgal foglalko-

zik. �Azok a reményeink, - hogy a kapcsolatok Oro-
szországgal javulni fognak, azok után, hogy a
NATOés az EU tagjai lettünk, valamint hogyMoszk-
va elismeri függetlenségünket és szuverenitásun-

kat, - nem teljesültek� � állapítják meg az aláírók.
Szerintük Oroszország manipulálja a médiákat és
többféle gazdasági fegyvert is bevet, különösen az
energetika területén.
Arra kérdésre, hogymiért éppenmost került sor e

levél megírására, az a válasz, hogy a jelenben tanúi
lehetünk az orosz�amerikai kapcsolatok felújításá-
nak, - ahogy a levél fogalmaz, ezek a kapcsolatok
�reset� állapotban vannak. Néhány héttel ezelõtt B.
Obama Moszkvába látogatott és több szerzõdést kö-
tött, amelyeket Moszkva �fontos elsõ lépésnek neve-
zett� az USA-val való együttmûködés felújítása terén.
Egyúttal azonban a Kreml nem felejtette el kritizálni
a Közép-Európában rakétaelhárító pajzs kiépítésének
tervét. Míg Bush elnök adminisztrációja egyértelmû-
en támogatta a pajzs kiépítését, addig Obama tartóz-
kodóan viszonyul a tervhez. A rakétaellenes védõer-
nyõ kiépítése szintén egyik fontos témája a levélnek.
�Kis számú rakéta nem veszélyeztetheti az orosz
stratégiai képességeket és ezt a Kreml is tudja. En-
nek a programnak a teljes feladása, vagy az oro-
szok bekapcsolása a folyamatba anélkül, hogy Len-
gyelországgal vagy aCsehKöztársasággal ezt egyez-
tetnék, azonban aláásná az Egyesült Államok hite-
lességét az egész régióban� � hangzik a levél.
A csatolt aláírások szervezõje, Alexander Vondra,

neves csehmásként gondolkodó, a Charta 77 egyko-
ri szóvivõje, volt cseh miniszterelnök-helyettes azt
nyilatkozta, hogy a levél nem akar kritika lenni, csak
megszólaltunk, hogymi is itt vagyunk akkor, amikor
még semmi sem dõlt el.
Egy másik cseh�osztrák személyiség, szintén alá-

író, Karel Schwarzenberg, volt cseh külügyminisz-
ter pedig azt nyilatkozta, hogy helyesnek tartja figyel-
meztetni arra, hogy térségünkben milyen félelmek
fogalmazódnak meg.

-as-

Félelem a fokozódó orosz befolyástól

Magyarország Európai Uniós csatlakozása óta
kardinális kérdés a Kárpát-medence területi po-
litikáját közvetlen közelrõl is érintõ regionális tu-
domány. Az ágazat intézményrendszerét megte-
remtõ, prognózisaival és kutatásaival élen járó Re-
gionális Kutatások Központja 25 éves fennállása
alkalmából a terület aktuális kérdéseire hívta fel
a figyelmet kétnapos konferenciáján.
AzMTARKK szakemberei szerint a háromnegyed

évszázados múltra visszatekintõ tudományágazat
ma már az európai kontinens jövõbeli versenyké-
pességét kell, hogy vizsgálja, mely nagymértékben
függ a meglévõ és történelmileg meghatározott re-
gionális különbségekmérséklésétõl. Így a június 25-
én indult kétnapos elõadássorozat célja is az volt,
hogy vitasorozatot indítson a magyar területi poli-
tika jövõjének tudományos kérdéseirõl, hogy meg-
vitassa a regionális kutatások új stratégiájának kon-
cepciótervezetét, értékelje a Kárpát-medencei ma-
gyar regionálismûhelyek létrehozásának szervezé-

A Kárpát-medence jövõje
Területpolitikai vitasorozat a 25 éves MTA RKK szervezésében

sében szerzett tapasztalatait, valamintmeghatároz-
za az együttmûködések fejlesztésének távlati felada-
tait.
A többek között a vidékfejlesztésrõl, innováció-

orientált területpolitikáról, a többpólusú regioná-
lis fejlesztés jövõjérõl, a regionális politika paradig-
máiról szóló üléseket és vitákat számos a területen
komoly tapasztalattal rendelkezõ szakember emel-
te a kívánt szakmai színvonalra. A tudományos
prognózisaival a politikai trendeket évekkel meg-
elõzõ, kutatásai révén hatalmas szakmai tudással
rendelkezõ MTA RKK jubileumi eseményét Páva
Zsolt, Pécs város polgármestere is megtisztelte je-
lenlétével.
A konferencia folytatásában számos szakember

vett részt. Elõadást tartott többek között Gémesi
Ferenc, a Miniszterelnöki Hivatal kisebbség- és
nemzetpolitikáért felelõs szakállamtitkára, Né-
meth Tamás, az MTA fõtitkára, valamint Horváth
Gyula, az MTA RKK fõigazgatója.
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A kis fekete (gránit)

Nekemegyáltalánnem fontos az, hogymelyik nyel-
ven írok! � jelentette ki jeles költõnk a hatvanas évek
végén vagy a hetvenes évek legelején az egyik délvi-
déki kisvárosban megtartott irodalmi esten, melynek
közönsége fõleg középiskolásokból állt. Abban a kife-
jezettenmagyar többségûvároskábanakár rebellisnek
is tûnhetett akkor ez a kamaszokkal összekacsintó, ön-
magát roppant korszerûnek érzõ magatartás, mely
�csupán� a nemzeti hovatartozását rühellte, ki tudja
milyen megfontolásból, mely csupán jugoszláv akart
lenni. Igen, jugoszláv...
�Ezekjugoszlávok� �állapítjamegKosztolányi1930-

as ludasi látogatásán.�Tanyaigyerekekülnekapadok-
ban,csupamagyarok.Fölkelnekdalolvaköszöntenek.
»Fajem Isus, ljubim ruke« � jegyzi le naplójába. -
Várady, a tanyai tanító, hihetetlen piszkos, kopott
ruhában a dobogón. Õ is színmagyar, de reszket az
életéért. (Most bocsátottak el 120 magyar tanítót.)
Csak szerbet tanít, a többi tárgyat elhanyagolja. Alig
dadog szerbül, de folytona szerbetnyaggatja. Vizsgá-
zik a tanfelügyelõ elõtt, a gyerekek által.
�Még emlékszünk abból a régi szép idõbõl, ami-

kor mi, jugoszlávok még utaztunk� � írja az egyik
délvidéki közíró 2001 tavaszán. Mi jugoszlávok �
mormolom magam elé, pedig szóban forgó írásából
kellene idéznem: �alig tíz éve, hogy Magyarország
számáramivoltunkEurópa, azárubõség, a jólét, sõt
a szabadság jelképe. Mert mi a Kanári szigeteken
nyaraltunk, amikor nekik az álom netovábbja a ju-
goszláv tengerpart volt. Az azország voltunk, ahova
még kéziratot is érdemes volt csempészni, európai
levegõt szívni lehetett járni.�

� Istenem, mennyi hamisság, mellébeszélés! Jugo-
szláviában, abbanazeurópai levegõjûországban,1988
közepéig folyamatosan politikai kirakatpereket ren-
deztek, az anyaország szó használatáért, például,
bíróságelé állítottákazembert. Istenem,mekkora szel-
lemi zûrzavar! Csak az eltetvesedés, a szétesés, a pusz-
tulás vethet neki véget?
Az ezredvégutolsó évtizedébenkiásott tömegsírok,

a hullákkal telezsúfolt hûtõkocsik elég érzékletesen
szólnak arról, hogy Közép-Európában, hogy a Balká-
nonmennyirenyomorúságosdologkisebbséginek len-
ni. A XX. század elején nagyhatalmi támogatást élvezõ
terrorizmus utódállami terrorizmusba torkollt, s a ki-
sebbségi sorsba jutott magyarság a zsákmányától meg-
táltosodó szabad rablás állandósult célpontjává vált.
Felénkmég a fák levelei sem lehettek zöldek �

errõl szól az a két világháború közötti nyugat-bácskai
történet, melyben amagyar amatõrszínjátszók díszle-
tein át kellett festeni a fák zöld leveleit kékre.
A délvidékimagyarság a II. világháború végén nem

temethette el, nem sirathatta el nyilvánosanhalottait.
Az etnikai tisztogatásnak, az ártatlan lakosság lemé-
szárlásának nálunk hagyományai vannak. �Nenyír-
jatokkimindenmagyart,nemleszelégnapszá-
mosunk! � ezzel a felkiáltással kezdõdött meg 1944
végén az újabb felszabadításunk, melyet majdnem fél
évszázadoshallgatás, elnémítottság,mellébeszélés kö-
vetett. A gyõztes partizánok gaztetteire nem volt kí-
váncsi avilág.Agyõztespartizánokmégazanyaország-
ban is szabadon vadászhattak egy ideig a délvidéki
magyarokra. A vérveszteségünk, az árvaságunk, a ki-
fosztottságunk, a megszégyenítettségünk, a kiszolgál-
tatottságunk volt akkor a hegy. A roppant méretû, fö-
lénkmagasodóhegy.Melynekmeghódítása elmaradt.
Melynek csúcsáról sokkal többet láthattunk volna�

Tudhattunk volna meg magunkról.
A második világháború után a délvidéki magyar-

ság szinte értelmiség nélkül maradt. A magyar értel-

Gyilkosok közt élünk?
(Aranytartalékainkról)

miség elûzése, a janicsárokmagyar rétegének kialakí-
tása, szélesítése, a magyarság szolgasorba taszítása
Trianon óta kiemelt fontosságú feladatnak számított
� és számítmégma is aDélvidéken. 1945után az írás-
tudatlanság felszámolásában verbuválódó elsõ gene-
rációs értelmiségiek igazi példaképek, életmûvel és
tartással rendelkezõ pályatársak nélkül, a helyzet
kényszerébe kapaszkodva tették meg elsõ lépéseiket.
Az �56-osmagyar forradalom leverését követõ idõszak-
ban � �nálunk jobbmagyarnak lenni, mintMa-
gyarországon!� � nõtt meg a különutas, jugoszláv
tudat ázsiója. Újvidék is azokban az években � a ma-
gyar irodalom1959-benkapott tanszéket az 1954-ben
alapított Újvidéki Egyetemen � vált a vajdasági ma-
gyarság új, mesterségesen kialakított és állambizton-
sági szempontból jól ellenõrizhetõ központjává. A Ma-
gyar Tanszék körüli pezsgésben, a délszláv közvetítés-
sel termékenyítõen ható, és a szomszédos szocialista
országokban akkoriban még tabunak számító, kísérle-
tezõ, avantgárd irányzatok másságában az Újvidéken
tanuló, az oda kerülõ tehetséges fiatal alkotók új folyó-
iratot indíthattak a hatvanas évek elején, akik a jugo-
szláv szellemiéletbevalóbekapcsolódást tekintették fõ
céljuknak.Azönállóságától akkorkezdett egyre inkább
fölfuvalkodni a jugoszláviai magyar tudat.
A nagy félreértések és önbecsapások ideje volt az.

Ami,mondjuk,Magyarországrólbátor ellenzékiségnek
tûnt � például a Szovjetunió politikájának kemény bí-
rálata stb. �, az lényegében a legkevesebb bátorságot
igénylõ, az akkori jugoszláviai hatalomhozdörgölõdzõ
magatartás volt. Fiatal íróink az írók írói szerettek vol-
na lenni. Modernek a végtelenségig. Úgy tagadták a
hagyományokat, hogynem is ismerték azokat. Forma-
bontónak tartották magukat, holott a formát sem is-
merték meg igazán. Remek, jobbára balkáni gátlásta-
lansággal fûszerezett irodalmi játszadozások, a szom-
szédoknál � de csak ott! � tabunak számító témák je-
lentették akkoriban a jugoszláviai magyar irodalmat,
mely mintha csak az anyaországi és a Nyugaton élõ
ínyencek számára készült volna. Annak a közegnek a
tudatára, melybõl alkotói származtak, a délvidékima-
gyar olvasók tudatára, néhány kisebb kivételtõl elte-
kintve, meg sem próbált ráhangolódni.
Hamis kép alakult ki rólunk a hatvanas és hetvenes

években a helyzetünket jónak tartó anyaországi meg-
ítéléssel együtt. A látványos jugoszláv kirakat nem jö-
hetett volna létre az értelmiségiek, az írók hathatós
támogatása nélkül. A titói Jugoszlávia legügybuzgóbb,
leghûségesebb népszerûsítõje épp a megnyomorított
kisebbségiek fölkapaszkodó, újsütetû értelmiségi ré-
tege volt, mely fokozatosan önmaga legjobb följelen-
tõjévé vált. A délvidéki magyarság szellemi élete pe-
dig azért válhatott irodalomcentrikussá, mert az iro-
dalom volt az antisztálinista sztálinizmust, a szabad-
ság kirakatát kiagyaló hintapolitikából jól megélõ
rendszer fõ reklámhordozója.
Tito 1980-ban halt meg, s a délvidéki magyar írók

nagy többsége versben, prózában búcsúzott az �utolsó
Habsburgtól�, a magyarság egykori hóhérától. A kom-
munizmus által évtizedeken át kiskorúsított emberek
zokogva esküdöztek Tito sírjához zarándokolva a test-
vériség-egységre,anagy�Vadvezér�életmûvére,melyet
1985-ben� aprimitivizmusnakmicsoda abszurd válto-
zata! � törvény által védetté nyilvánított a hatalom.
Ugyanebben az évben Újvidéken tartotta meg 9. kong-
resszusát a jugoszláviai írószövetség, melyen már lát-
szottak az ország szétesésének jelei. Érdekességként itt
elmondható: a jugoszláviai írószövetség utolsó elnöke
egy délvidéki magyar író volt � mintha amagyarok ra-
gaszkodtak volna a leginkább Jugoszláviához.

1991 nagy fordulópont volt a délvidéki magyarság
életében, hisz amagyarság szándékosan túlméretezett
mozgósítása, a magyar alkotók harcterek poklaiba
kényszerítése, kiszorítása, elûzése lerántotta a leplet
az álnokságról, teljes valóságábanmutatta be avelünk
szembenmegnyilatkozó, már nem is titkolt �testvéri�
szándékot. � Inkább a javainkat, mint az életünket
akarják � mondogattuk, noha a háborúnak magyar
áldozatai is voltak.
A délvidéki magyarság éppen amozgósítások hatá-

sára gyógyult ki megtévesztettségébõl, kezdett közös-
séggé formálódni az utolsó pillanatban, hisz a szolida-
ritásérzet, a nemzeti önbecsülés évtizedekig elhúzódó
hiánya a létezés peremére sodorta. Igényeit is, irodal-
mi, mûvelõdési és egyéb igényeit is, az fogjameghatá-
rozni, hogy képes-e ésmennyire képes igazi közösség-
ként mûködni.
Szinte mindent elölrõl kell kezdenünk azokkal,

akik vállalták a szülõföldjükön való maradást, nem
mondva le természetesen azokról, azoknak a tevé-
kenységérõl sem, akik szülõföldjük elhagyására kény-
szerültek. Nem csak a szerbeknek, nekünk is vannak
menekültjeink. Szónoki kérdés:Mennyit áldoz a szerb
kormány arra, hogy a magyar fiatalok visszatérjenek
szülõföldjükre?
Ha cinikus is ez a kérdés, nem változtat a lényegen:

az elmúlt évezred utolsó és a harmadik évezred elsõ
évtizedében a délvidékimagyarság szûnni nem akaró
betelepítésektõl tartva, fölfokozott idegengyûlöletben,
állami szintre emelt fosztogatástól veszélyeztetetten,
állandó létbizonytalanságban, szegénységben és nyo-
morban él. Kész csoda, talán aranytartalékaink csodá-
ja, hogy ezek között a körülmények között még szület-
hettek színvonalas szépirodalmi alkotások, és könyvek
is jelenhettekmeg, jobbára anyaországi támogatással.

Három szerzõt szeretnék most a figyelem fénykö-
rébe állítani. Mindhárman intézményeket pótolva, el-
képesztõ kitartással, szívóssággal elõdeink munkabí-
rását idézõ, meghökkentõ délvidéki virtussal dolgoz-
va, asztalunkra tettékkönyveiket, legfontosabb, ködöt
oszlató könyveinket. Kalapis Zoltán 1000 szócikkbõl
álló háromkötetes, 1135 oldalas Életrajzi kalauzát
(Forum Könyvkiadó, 2002 és 2003, Újvidék); Balázs
Arth Valéria 402 részletes szócikket tartalmazó, válo-
gatott színes mûmellékleteket közlõ 671 oldalasDél-
vidéki Magyar Képzõmûvészeti Lexikonát (Timp Ki-
adó2007,Budapest) valamintMák Ferencközelnyolc-
ezer címszavas, 723oldalas,A délvidékimagyarság vá-
logatott törteneti és honismereti bibilográfiáját (Fo-
rum Könyvkiadó, Újvidék és Vajdasági Magyar Mûve-
lõdési Intézet, Zenta, 2008).
Adélvidékimagyarság aháborúsuszításokközepet-

te is megõrizte józan ítélõképességét. Átélte a majd
három hónapig tartó NATO-légicsapásokat � és nem
indult meg a számára elõkészített menekülttáborok
felé. Tudomásul veszi a lényegében a szolgalelkûséget
éskiskorúságotnagyhangúbüszkeséggel leplezõmaga-
tartás balkánimesterkedéseit, cselszövéseit, s nem szû-
nik meg abban reménykedni, hogy leigázói is hamaro-
san az értékeket teremtõ, nem csupán az anyagi java-
kat, (jobbáramásokét) fölélõéletvitelrekényszerülnek.
Kétezer õszén a választási csalásokkal oly körmön-

fontan mesterkedõ Balkáni Hentest és családját elsö-
pörte a népharag. Koszovó elvesztéséért kellett lakol-
nia, büntette õt a szerbek többsége, büntették õt azok,
akik a90-es évekháborúshátországi eltetvesedésében
is igen tömegesen, országos többséggel támogatták. A
II. világháborúnépirtásaiban, szabad rablásaiban szo-
cializálódott, a �nép hõseivé�, a �szocialista önigazga-
tás elszánt harcosaivá� elõléptetett háborús bûnösök,

gyilkosok, besúgók, ingyenélõk oly gyáva utódai is,
�köztiszteletben� álló elõdeikhezhasonlóan, népirtás-
ban, szabad rablásban � õk már a 90-es évek balkáni
vérmámorában szocializálódtak.
Egy részük � szellemi elõdeiktõl eltérõen � nem-

zetközi bíróság elé kerül/kerülhet háborús bûnök
vádjával.
Éppen a szóban forgó 90-es évek háborús gyaláza-

tának következtében vált világossá, érthetõvé a nagy-
világ � a nagyhatalmak számára is � a délvidéki ma-
gyarság oly torokszorító XX. századi helyzete. Aho-
gyan a magyar kormányok egyike sem kért magyará-
zatot az 1944/45-ös magyarirtásra, úgy a 90-es évek-
ben szétlõtt Árpád-kori magyar falvaink esetébõl sem
lett világraszóló, óriási botrány.
A délvidéki magyarság gazdasági, egzisztenciális

ellehetetlenítésének, államigazgatásból, közigazga-
tásból és más munkahelyekrõl való kiszorításának,
mély szegénységbe, szolgasorsba taszításának, etni-
kai arányai erõszakosmegváltoztatásának, a bizony-
talanság érzete � a rendõrség hallgatólagos beleegye-
zésével történõ � magyarverések szinten tartásának
gyakorlata nem napjainkban alakult ki. Manapság
mindez csak tisztábban látszik a vadkapitalizmus
kontrasztosabb képalkotása következtében. Ez a gya-
korlat, legalább háromnemzedéken átmódszereiben
alkalmazkodó, lényegében mit sem változó gyakor-
lat. Aminmég a 90-es években alakulómagyar politi-
kai pártok sem tudtak változtatni. A magyar politi-
kai pártok megjelenése átmenetileg számított csak
Szerbiában zavaró tényezõnek. A családi politikai Kft-
k kialakulásai, a kiszorítósdik, az árulások, a háttér-
alkuk következtében egyre többmagyar szavaz szerb
pártokra. Mára már a nagyobb szerb pártok jól meg-
fizetett magyarjai nacionalistázzák le a magyar pár-
tok szimpatizánsait. Sõt, azt sem tartom elképzelhe-
tetlennek, hogy hamarosan a nagyobb szerb pártok
magyarjai alapítják majd meg az immáron legális és
legitim magyar nemzeti tanácsot.
Még jó, hogy amagyarságot nem a politikusai men-

tik meg.
Amagyarságot csak a nyelve és a kultúrájamenthe-

ti meg.
Az, hogy idõnként csalódunkazanyaországmagyar-

ellenes intézkedéseket is hozó kormányában, hogy
idõnként leírnakbennünket, nemszámítújdonságnak.

Megszoktuk már.
TARI ISTVÁN

Második, befejezõ rész
A Szovjetunióból 1950-ben hazaérkezett hadifog-

lyok egy részét - akiket a német hadseregbe soroztak
be magyarországi svábokként - nem engedték haza,
illetve azon országokba, ahova többségük családját
kitelepítették. Helyette Tiszalökön rabszolgaként,
�hivatalosan� hadifogolyként az erõmû építkezésen
dolgoztatták õket. 1953. október 4-én az elégedetlen
rabok közé lövettek, aminek következtében ötenmeg-
haltak, s 31-en súlyosan megsebesültek.
- Megérkeztek Tiszalökre. Mi történt ezután?
A tábor szántóföldre épült. A konyhabarakkot és az

egészségügyit már az ideérkezõ foglyok fejezték be.
Nem volt vécé, csak egy nyitott latrina ezer valahány
embernek. Az elsõ idõben az �étlapon� minden héten
szerepelt tarlórépa. Ez átmenet a retek és a marharé-
pa között. De erõs volt, s a foglyok olyan hasmenést
kaptak tõle, hogynémelyik szaladt a vécére, de félúton
megállt, mert már fölösleges volt tovább szaladni. A
latrina aztán kiöntött, építtettek egy ilyen körbegug-
golós, orosz típusú vécét. Ennyire nem gondolták át,
hogy ezer embernek milyen szükségletei vannak. Az
étkezésrõl mindent tudok, hiszen én voltam az illeté-
kes, napi 1800kalóriát kaptak a foglyok. Ennek zömét

a fél kiló kenyér tette ki. Egy két kilóst négybe vágtak.
Egyedül a kenyeret hoztákTiszalökrõl, a többi ételtmi
fõztükmeg a konyhán. Mindenféle zöldséget fõztünk,
ami létezett, krumplit, tojás nélküli tésztát.
- Húst?
- Minden nap hoztak egy levágott lovat. Ugyanis az

erõmûnél a kitermelt földet ilyen billenõs lóvontatá-
sú kordéval vitték el. A lovakat Tiszalökrõl a gazdák-
tól hozták munkára. Amikor aztán ezek lesoványod-
tak, nembírták amunkát, a tiszalöki vágóhídon levág-
ták õket. Pata nélkül, kibelezve kaptukmeg amaradé-
kot, ami a fejével együtt 200 kiló volt, abból száz kiló
a csont. A húst megfõztük, leszedtük a csontról, a le-
vét kiöntöttük, mert büdös volt. A maradékot össze-
daráltuk s beleszórtuk a burisba, mert másként nem
lehetett volna elosztani. Hogyan is lehetett volna egy
fazéknyi fõtt húst ezer embernek szétporciózni?
- 1951-ben járunk.
- 1951. február 21-én érkezett az elsõ transzport. S

néhány hét múlva érkezett még háromszáz ember.
- Milyen volt a bánásmód?
- Igyekeztek fogvatartóink megalázni bennünket.

Volt egy Haboda nevû alhadnagy, akinek lehetett egy
kicsit panaszkodni. Egy ilyen alkalommal flegmán azt

mondta, hogy nekünk semmi jogunk nincsen, s nekik
még elszámolni sem kell velünk.
- Az erõmûnél földmunkát végeztek, ez monoton

rabszolgamunka, sovány élelmezéssel. Telnek az
évek, milyen volt a hangulat?
- A külvilágról nem sokat tudtunk. Levelet nem ír-

hattunk és nemkaphattunk. Édesanyámés anõvérem
semmit sem tudott rólam.Még azt gondolhatták, hogy
Oroszországban vagyok. Bár az is igaz, onnét lehetett
írni. Néha sikerült újságot behozni,mert a civilek azért
megtették, hogyújságpapírba csomagoltak egy kis zsí-
ros kenyeret, eldugták, aztán megmutatták, hogy hol
keressük. Rendesek voltak velünk, jórészt Tiszalökrõl
jártak ki dolgozni. Így néha hírekhez jutottunk, de az
akkori újságból semmiolyat nem lehetett olvasni, ami
minket vigasztalt volna.
Hogymilyen volt a hangulat? Tudni kell, hogy amíg

a fogoly éhes, addig folyton fõz valamit fejben. Ha
összejönnek néhányan este, arról beszélnek, hogy
milyen jókat fõzött otthon a mama, meg ezt hogy kell
fõzni,meg azt hogy kell fõzni. Mikormár nemannyira
éhesek, rögtön a lányokra gondolnak, meg hogy ho-
gyan lehetne hazamenni.
- 1953-ban jött a változás, Nagy Imre föllépése.

- Mi a pesti változásokról nem tudtunk. De egyszer
egy délelõtt jött egy tiszti delegáció. Akit a táborban
találtak azt kiterelték, s felolvasták a Nagy Imre féle
amnesztiarendeletetmagyarul, németül és szerbül. Itt
hallottam, hogy Nagy Imre megszünteti az internáló-
táborokat, és szeptember végéig mindenkit hazaen-
gednek. Persze nagy lett az öröm. Nem sokkal késõbb
el is vittek 250 keletnémet illetõségût. Azokat, akik-
nek a rokonait a keleti zónába telepítették ki. Azután
néhányan Ausztriába, Jugoszláviába és Csehszlováki-
ába mentek. Maradtak a magyarországiak és a �nyu-
gatnémetek�. A magyarokra augusztusban került sor.
Énmagyarnak számítottam, augusztus 21-én jöttemki
a táborból.
Elmentem Érdre a nõvéremhez, s oda jött le anyám

Pestrõl. Olyan meglepetés volt, hogy el sem tudom
mondani. Kilenc év után egyszer csak megjelentem a
nõvérem elõtt.
- Végiga fogolytábor szóthasználja, valójábanmi-

féle tábor mûködött Tiszalökön?
- Ez 1992-benderült ki. A táborbanabesúgásoknyo-

mán néhány embert elítéltek. S az elvittek nem kap-
hattak addig kárpótlást, amíg az ítéletet nem semmisí-
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tettékmeg.Nekemkellett összekeresgélni a tábor tiszt-
jeit, s az ítéletmegsemmisítõ tárgyalásra Nagy hadna-
gyot és Kiss századostmeghívattam.Nagy volt a tábor-
parancsnok, s Kiss az operatív tiszt. Ott a bírómegkér-
dezte Nagy hadnagyot, hogy mi kik voltunk. Hadifog-
lyok vagy internáltak? S a hadnagy kibökte, hogy ha-
difoglyok. Internáltak nem lehettünk, hisz ahhoz kel-
lett volna egy határozat, de olyan nem volt.
- Hadifoglyok saját hazájukban.
- Igen. De errõl valahol felvétel is van, a tárgyalást

valakik felvették. De hogyan is lehettünk volna inter-
nálva, amikor egy napig sem voltunk szabadon miu-
tán hazajöttünk. Valószínû úgy történt, hogy tudták
hány rabszolga kell a tiszalöki építkezéshez, azok pa-
pírját balra tették, a többi mehetett haza miután Pest-
re érkeztünk Oroszországból. Próbáltunk mi kutatni
iratok után a kilencvenes években, de nem sok min-
dent találtunk
Miután amagyar fogoly táborvezetõt is hazaenged-

ték, ki kellett nevezni az ottmaradt �nyugatnémetek�
közül valakit táborvezetõnek. Aki közvetít a rabok és
a táborparancsnokság között. Ezt a vezetõt � õ mesél-
te � Nagy hadnagy egyik este kihívta, s néhány zsák
iratot átvitetett vele amosoda kazánházába. Megsem-
misítésre. Nem csoda hát, ha nem sokmindenmaradt
utánunk. Az ÁVH ugyanis levonult, és átadta a terepet
a büntetés-végrehajtásnak.
Ennekaparancsnokakésõbbel ismondta, hogy egy

deka iratot nem hagyott hátra az AVH, még a névsort
is nekik kellett összeállítani.
- Ön aztán Tiszalökön telepedett le.
- A vízmûnekgondot jelentett, hogy a �nyugatnéme-

tek� kivételével hazaengedik a foglyokat. Kezdtek a
magyarországiak között toborozni. Ígértek szállást,
pénzt. Akik tudták, hogy nem mehetnek haza, mert
határsávban élnek a rokonok, elgondolkodtak. Én is
eltöprengtem, lesz munkám, lakásom. S ezzel a gon-
dolattalmaradtunk16-an. Aztánkésõbbmár csaköten
- hatan maradtunk, azok, akik ide nõsültünk.
- S mi történt azokkal, akiket Nyugat-Németor-

szágba kellett volna hazaengedni? Eredetileg õk is
magyarokvoltak, de rokonságukatNyugat-Németor-
szágba telepítették ki.
- Többmint ezrenmaradtak, magyarországiak csak

250-en voltunk, meg az említett nációkból néhányan.

S közben letelt a kihirdetett határidõ, de nem történt
semmi. Már október volt. Kiküldtek egy petíciót a pa-
rancsnoknak, Tolnai Sándor fõhadnagynak. Ez az em-
ber nem tudott soha semmire válaszolni. A petícióra
azt mondta, hogy holnap tíz órára hívjanak össze egy
gyûlést, s majd átmegy a táborba. S október 4-én tíz
órára be isment. Abrigádvezetõk emlékeztették, hogy
letelt a határidõ, s hogymiért nem kaphatnak levelet,
csomagot, könnyítéseket. De a fõhadnagy egyik kér-
désre sem tudott válaszolni. Persze hangzavar lett,
mindenki kiabált. Tolnai jobbnak látta kimenni a tá-
borból. Aztán sorba kezdték kiszólítani a hangadókat,
a kérdezõket, s vitték a fogdába. Ez délelõtt volt, s két
órakor ki kellett volna vonulni azoknak, akiknek kez-
dõdött a mûszakja. De az emberek nem vonultak ki,
követelték,hogya fogdáravitteket engedjék szabadon.
Ebbõl aztán szóváltás kerekedett, egyik fél sem tágí-
tott. A katonák erõsítést kértek, estére már 700 kato-
na volt a tábor körül.
- De Ön ezt csak késõbb hallotta.
- Igen, akkor már három hete Tiszalökön éltem.
Tíz órára már annyira elfajult a dolog, hogy a kato-

nák hívták a tûzoltókat, s azok elkezdték locsolni az
embereket. Mert hiábamondták a katonák, hogymin-
denki menjen be a barakkba, senki nem engedelmes-
kedett. Ezer ember tolongott egy 50x50méteres terü-
leten. Közben elment a nyomás, a tûzoltók otthagyták
a tömlõket, kiszaladtak a táborból. S akkor az egyik
szakaszvezetõ,Boxernekhívták,merthamarabbütött,
mint beszélt, kiszaladt az õrszobából egy pisztollyal a
kezében, s a legelsõ embert, akihez odaért, közelrõl
arcon lõtte. Ez volt Josef Widlhofer. Erre a tömeg fel-
hördült. Boxer visszaszaladt az õrszobára. Közben,
mikor a tûzoltók kimentek, a kapuba leállítottak egy
maximgéppuskát. Amikor a tömegmegmozdult, vala-
melyik megijedt tisztes tüzet vezényelt a géppuskás-
nak. Tízméterrõl könnyû eltalálni az embert. Az volt a
nagy szerencse, hogy egy józanabbmásik katona rög-
tön tüzet szüntess! parancsot vezényelt. De néhány
másodperc elég volt öt halotthoz és 31 súlyos sebe-
sülthöz.
Eztúgyállítottákbeaztán,hogykitörésvolt.Nemvolt

kitörés, õk léptek be, a táborból nemment ki senki.
- Én úgy tudom, hogy akkor már orvos sem volt a

táborban.
- Nem volt, mert Köves doktor a magyarországiak-

kal augusztusban hazament.
- Ki látta el a sebesülteket?
- Senki! Akik tudták. Egymást látták el a foglyok.

Másnap reggelig semmi nem volt, nem volt segítség.
Persze másnap már rögtön itt volt egy magas rangú
tiszti delegáció. A halottakat elszállították, kihívták a
tiszalöki orvost, õ ellátta a sebesülteket, akit kellett,
kórházba vitték.
A delegációmásnapmindenkit egyenként kihallga-

tott. Kisütötték, hogy az egészért a fogoly táborpa-
rancsnok a felelõs, aki már tíz órája kint volt a fogdá-
ban, s azt sem tudta, hogy mi történt bent. Késõbb õt
elítélték hat évre, a barakkparancsnokot ötre, s ebbõl
le is húztak két évet, 1955-ben szabadultak.
- Mi történt a többi fogollyal?
- Néhánynapig ki kellettmenninekikdolgozni. Kép-

zelheti, hogymilyen hangulat volt. Majd elszállították
õket három turnusban. Mindegyik kapott egy francia
vízumot,mert akkormégnemvoltnémetkövetségMa-
gyarországon, s fölszólították õket, hogy 24 órán be-
lül el kell hagyniuk az országot.
- Megtették volna ezt szívesen 1951-ben is.
- Igen.Háromszerelvény vitte õketHegyeshalomig.

A tábort utána lebontották.
Az elõbb mondottakról én nyolc évig nem tudtam

semmit. Úgy el tudták titkolni a történteket. Néhány
civil is dolgozott akkor az építkezésen, s ugyan látni
nem láttak semmit, de hallották a lövéseket. Azokat
két napig nem engedték haza. Úgy megdolgozhatták
õket, hogy még nekem sem merték elmondani, hogy
ott nem csak lõttek, de meg is haltak.
Nyolc év múlva, mikor az egyik társam beutazási

engedélyt kapott látogatásra, akkor tudtammeg, hogy
mi történt.
- Aztán jött a rendszerváltás. A beszélgetés elõtt a

helyszínen is jártunk, s találhatóott egyemlékoszlop.
- A fiúkkezdtekvisszajárni ahetvenesévekvége felé,

s hozzámmajdnemmindig eljöttek. Én 1986-ban tud-
tam elõször kimenni Nyugat-Németországba, s akkor
összejöttünk néhányan, smegbeszéltük, hogy ha csak
lehet, emlékoszlopot állítunk a helyszínen. 1989-ben
gyorsan megcsináltattuk az emlékoszlopot, s október
4-én avattuk. De az emlékoszlop olyan gyorsan kész
lett, hogy a kintiek nem tudtak jönni. Így a felavatást
megismételtük1990nyarán, amikorháromszázan jöt-
tek családostul. Azért volt a sietség, mert azt gondol-

tuk, hogy ha gyorsan kész az oszlop, s bejegyzik hiva-
talos kegyhelyként, akkor nem lesz késõbb képük le-
bontatni. Bizonytalan volt a politikai helyzet.
- Az emlékezést ki tartotta, tartja életben?
- A kintiek, ahogy kiértek rögtön megalakították a

Tiszalöki Szövetséget. Stuttgartban van a székhelye.
- Újabb húsz év telt el.
- A felavatást követõ években buszokkal jöttek em-

lékezni a kintiek, aztán ahogy kezdtek fogyni, egyre
kevesebben. Az ötvenedik évfordulóra már csak 12-
en jöttek. Magyarországon már csak négyen élünk a
rabok közül.
- A valódi felelõsökellenkésõbb semindult eljárás?
-Mipróbáltunktisztázástkezdeményezni.Arendszer-

váltásutánanémetekrészérõlrögtönazmerült fel,hogy
hol van eltemetve az az öt ember? Elkezdtem kutakod-
ni, mindenhova írtam, de olyan válaszokat kaptam,
hogy nem találják a tábor vezetõit, mert részint meg-
haltak, részint külföldre távoztak. Énmegtaláltam, s az
említett ítéletetmegsemmisítõ tárgyalásrameg ishivat-
tamõket.Ameggyilkoltaksírhelyét ismegtaláltuka301-
esparcellában.Azösszes tisztetmegtaláltam,deBoxert
nem sikerült, s a tisztek egyike sem vallott rá.
- S Önön kívül idehaza ez senkit nem érdekel? Az

állami szervekre gondolok.
- Az állami szervek ezt a mai napig igyekeznek lep-

lezni.
- De Tiszalökön azért évente egyszer megemlé-

keznek.
- Az elmúlt két évben ez már csak egy emberes ün-

nepség volt. Én voltam egyedül kint egy koszorúval.
Megjegyzés: Nagy László parancsnok Tasnádi Fri-

gyesnek írt 1990-es levelébõl idézünk. �Két levelét
megkaptam.Mindenekelõtt szeretnémmegnyugtatni,
hogy nem az voltam, akinek titulált. Ma már meg-
mondhatom, hogy különbözõ fedésekkel, demindvé-
giga felderítésvagyahírszerzés területéndolgoztam,
beleértve Tiszalököt is, ahol a volt SS és Wehrmacht
alakulataiban szolgáltak közt a hitleri Németország
számos felderítõtisztje bújtmeg. Ezekkel való szemé-
lyes foglalkozás,hazatérésükelõtti tanulmányozásuk
volt a feladatom. Mindezekre tekintettel nem kíván-
tamÖnnel találkoznimiután a titoktartás kötelez.�
1953. október 4-én Georg Gazafi, Matthias Geist-

linger, Josef Schultz, Hans Tangel és Josef Widlhofer
vesztette életét. BÖRÖNDI LAJOS
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F E L H Í V Á S
A budapesti székhelyû Rákóczi Szövetség 1989-ben történt megalakítása óta sokrétû tevé-

kenységével segíti a Kárpát-medencében kisebbségben élõ magyar közösségeket megmaradá-
sukért folytatott küzdelmükben. Programjaival elsõsorban az ifjúságot szólítja meg, mivel az ifjú-
ság identitástudatától függ e magyar közösségek jövõje. Egyik legfontosabb programja a felvidé-
ki beiratkozási program, amelynek keretében kommunikációs kampánnyal és beiratkozási ösz-
töndíj felajánlásával kívánja a családokat arra buzdítani, hogy gyermekeiket magyar tannyelvû
iskolába írassák be. Ennek a programnak a Felvidéken különös jelentõséget ad az a tény, hogy
más szomszédos országoktól eltérõen Szlovákiában rossz szlovák�magyar államközi megálla-
podás következtében nincs mód arra, hogy a magyar iskolába járó gyermekek megkaphassák a
kedvezménytörvény szerint õket megilletõ ösztöndíjat. Ezért a Rákóczi Szövetség 2005 óta felvi-
déki partnereivel együttmûködve minden évben a civil társadalom adományaira alapozva, a szo-
ciális és gazdasági szempontból hátrányosnak tekintett régiókban ünnepélyes keretek között
egyszeri 10.000 Ft beiratkozási ösztöndíjat ad át a magyar iskolába beíratott gyermekek család-
jainak. Megállapítható, hogy az e régiókban magyar iskolába beíratott gyermekek száma lénye-
gesen kedvezõbben alakul, mint azokban a régiókban, ahol a program megvalósítására a forrá-
sok szûkössége miatt nem volt lehetõség. Ahhoz, hogy ezt a programot a gazdasági válság
körülményei között tovább folytathassuk, új adományozók bekapcsolódására volna szükség.
Arra kérjük a Bécsi Napló Olvasóit, hogy akár szerény adománnyal is járuljanak hoz-

zá nemzetstratégiai szempontból fontos programunk továbbfolytatásához.
Támogatásukat elõre is köszöni a Rákóczi Szövetség.
Elérhetõségeink:

Rákóczi Szövetség (H-1027 Budapest, Szász Károly utca 1. IV. em. 1.)
Postacím: 1255 Budapest, Pf. 23., Telefonszám: 00-36-1-201 3067, 212 3854
Faxszám: 00- 36-1-212 8891, e-mail cím: info@rakocziszovetseg.hu
Bankszámlaszám: 11705008-20488172 (OTP Bank)

(2009. július 9.) Ezredszer jelentkezett a kép-
ernyõn a Kárpát Expressz, a Magyar Televízió
határon túl élõ honfitársainkkal foglalkozó köz-
szolgálati tájékoztató mûsora. A Kárpát-me-
dence politikai, gazdasági, kulturális, társadal-
mi folyamatairól szóló napi mûsor elsõ adását
három éve láthatták a nézõk.
A korunkat jellemzõ, szenzációkra épülõ hír-
tenger közepette valóban különlegesség egy ki-
zárólag határon túli tematikával készülõ napi
mûsor, amely ráadásul a magyar nyelvû televí-
ziók palettáján is egyedülálló. A Kárpát Exp-
ressz újabban nem csak aMagyar Televízió kép-
ernyõjén látható, az intézmény díjmentes fel-
ajánlása nyomán számos határon túli városi te-
levízió és kábelrendszer veszi át és sugározza.
A szerkesztõk a hírek összeállításánál rendsze-
rint a bõség zavarával küzdenek. A közelmúlt
legfontosabb eseményei közül nagy figyelmet
fordítottak az európai parlamenti választások-
ra, és talán a híradásaik is hozzájárultak, hogy
a határon túli magyarság jó eredményeket ért
el a voksolásokon. A Kárpát Expressz kiemel-
ten foglakozott a kárpát-medenceimagyarságot

érintõ intézkedésekkel, a szlovák nyelvtör-
vénnyel kapcsolatos anomáliákra is többször fel-
hívta a közvélemény figyelmét.
Július 13-án, kora reggel Hegedûs István ki-
emelt szerkesztõ vezetésével ünnepelt a szer-
kesztõi csapat: a nézõi és a szakmai vélemények
alapján is magas színvonalú, véleményformáló
mûsor ezredik adását sugározták. A bemutat-
kozómûsorban a közszolgálati csatornát válasz-
tók a napi hírek mellett Lifka Sándorról, a kár-
pát-medencei kinematográfia úttörõjérõl készí-
tett portréfilmet láthatták, ezt követte egy 56-
os találkozóról készített összeállítás, amelyben
olyan neves személyek szólaltakmeg,mintDeák
Ernõ, a Bécsi Napló fõszerkesztõje, vagy Dávid
Gyula kolozsvári irodalomtörténész. Az erdé-
lyi árvízrõl készített anyagban már a politiku-
sok véleménye is elhangzott, Verestóy Attila
szenátor és Szász Jenõ, székelyudvarhelyi pol-
gármester kommentálta a kataklizma után tör-
ténteket. Ez már történelem, a friss híreket
egész nyáron láthatják a nézõk, s a szerkesztõk
szeme elõtt már a kétezredik adás tematikája
lebeg...

1000. Expressz adás
Az MTV határon túli mûsora

Július negyedikén, amikor vége volt az ame-
rikai függetlenség ünnepének, örömmel néztük
a tûzijátékokat, vettünk részt a baráti összejö-
veteleken; most itt az ideje, hogy elgondolkoz-
zunk: mit jelent a mi számunkra, amerikai
magyarok számára is ez a nap.

Gondoljunk arra, hogyan szállt szembe ÖT-
VENHAT lázadó �kuruc� a 18. század
�szuperhatalmával�, mert szabadságra és füg-
getlenségre vágyott. Minthogy ügyük tiszta és
�magától értetõdõ� volt, melléjük állt az ország
nagy része. Thomas Paine, akit lázítónak, �ter-
roristának� bélyegeztek, figyelmeztette társait,
hogy �próbára tevõ idõk következnek... de akik
élvezni szeretnék a szabadság áldásait, azoknak
vállalni kell annak megpróbáltatásait is�.

Akik a Forradalom élére állottak, vállalták
a megpróbáltatásokat. A Függetlenségi Nyilat-
kozat 56 aláírója �életét, javait és szent becsü-

letét� tette kockára. Nem rongyos nincstelenek,
hanem tehetõs, tanult és köztiszteletben álló
emberek voltak, akiknek igen sok veszteni va-
lója volt. Ahogy a Rákócziaknak, Zrinyieknek
is, az õ 17�18. századi küzdelmeikben. Az alá-
írók között 24-en ügyvédek, 11-en kereskedõk,
9-en farmerek voltak. Tudták, hogy a saját és
családjuk életét veszélyeztetik, ha az angol ka-
tonák kezére kerülnek.

Valóban, az aláírók közül ötöt elfogtak és
halálra kínoztak. Tizenkettõnek felperzselték az
otthonát. Kettõnek a fia halt meg a harctéren,
két másik fiát fogságra vetették. Kilencen bele-
haltak a háborúban szerzett sérülésekbe.

A virginiai Carte Braxton, gazdag kereskedõ
hajóit elrabolták az angolok. Mindenét eladta,
hogy adósságait kifizethesse, és nincstelenül halt
meg. Thomas McKeam hontalanul állandó
bújdosásban élt, családja idegeneknél rejtõzött.

AZ AMERIKAI ÖTVENHAT TANULSÁGA
Nemcsak õ vesztette el mindenét, de sorsában
osztozott Dillery, Clymer, Gwinnett, Hall,
Heyward, Middleton, Rutledge és Walton is.

Thomas Nelson Jr. amint látta, hogy Corn-
wallis generális az õ Yorktown-i házában üti fel
a fõhadiszállást, arra biztattaWashingtont, hogy
romboltassa le az otthonát. Francis Lewis ott-
hona és birtoka is megsemmisült. Az angolok
elfogták a feleségét és bebörtönözték, ahol
rövidesen meghalt. John Hart feleségét és 13
gyermekét hátrahagyvamenekült.Megtört szív-
vel halt meg. Hasonló sorsra jutott Norris és
Livingston is.

Mindezt �magától értetõdõ� egyszerûséggel
vállalták, mert hittek abban, hogy minden em-
ber egyenlõen �a Teremtõ által elidegeníthetet-
len jogokkal ruháztatott fel,... amely magában
foglalja az élet, a szabadság és a boldogulás jo-
gosultságát�.

Végül is ezek a gyarmati kereskedõk és far-
merek, akik szembe mertek szállni az akkori
világ legnagyobb hatalmával, többre értékelték
a szabadságot az életüknél, amit hajlandók vol-
tak kockára tenni. Sok mindenben nem értet-
tek egyet, keményenmegküzdöttek egymással,
de egységesek maradtak, mert tudták, hogy
együtt többet érnek el mint külön-külön.

A szabadságot és a demokráciát nem adják
ingyen. Amit az alapító atyák elkezdtek, az a
mai napig is épül és formálódik. Ki lehetne ten-
ni a figyelmeztetõ táblát: �Vigyázat, munkate-
rület�. Egy Nyilatkozat, vagy Alkotmány vég-
sõsorban még nem jelenti a demokrácia meg-
valósulását. Sokkal inkább fordítva, a demok-
rácia biztosítja az alkotmányosság lehetõségét.
Ezért fáradhatatlanul minden nap meg kell
küzdeni.

PAPP LÁSZLÓ
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Szélben változó (márvány)

BorisTadic, Szerbia államelnökeFranciaországi útja
elõtt a Le Figaronak nyilatkozva kijelentette, hogy
�olyan stratégiai partnerséget szeretne Franciaország-
gal, amely egykoron volt,még az I. világháború elõtt.�
(Magyar Szó, 2009. május 28.).
Milyen szépen hangzik ez a diplomácia nyelvén! Le-

fordítva köznapi nyelvre a sejtelmes szóvirágok mö-
gött az valószínûsíthetõ, hogymint egykoron, Szerbia
ismét szeretné megkapni Franciaország engedélyét �
beleegyezését � �valamihez�.
Mit jelentett ez a francia�szerb �stratégiai partner-

ség� az I. világháború elõtt? Franciaország többszáz
éves viszályban volt a feudális német kisállamokkal.
Azután, hogy Bismarck egyesítette ezeket a XIX. szá-
zad harmadiknegyedébenerõsnémet államban, Fran-
ciaország mindent elkövetett, hogy az oroszok segít-
ségével harapófogóba szorítsa a �Drang nachOsten�-i
német törekvéseket.
A nagyszerb eszmeiséggel és megszállottsággal át-

hatott értelmiség, tiszti gárda és politikai elit nem
máshol, hanem az egységes és oszthatatlan nemzetál-
lampolitikai-filozófiájamegalkotásánakabölcsõjében
� Franciaországban (és nem Oroszországban � mint
sokanvélik) kaptaakiképzését ésmûveltségét. (A szer-
bek csaknyelvrokonok az oroszokkal,mindenmás te-
kintetben s fõleg szellemiségükben mint ég és föld
különböznek egymástól.). Nos, a francia nemzetálla-
mi filozófia oltotta belejük a területi terjeszkedés er-
jesztõgombáját. Goethe írja a Faustban, hogy kicsiket
nagyok tesznek naggyá�; vagyis hogy csak a nagyok
tehetneknaggyá kicsiket. Franciaország éppen ezt tet-
te a szerbekkel. Miután megnyerte az I. világháborút
és döntõ szóhoz jutott Európa áttérképezésében, azt
tette �naggyá�, akit akart. Politikai akarata perdöntõ
volt. Ez meg is történt a Párizs melletti Versailles-i bé-
ketárgyalásokon: a francia�szerb �stratégiai partner-
ség� gyümölcseként új határokat rajzoltak. Franciaor-
szág lehetõvé tette, hogy átértelmezzék a �népek ön-
rendelkezésérõl szólówilsoni elveket. Awilsoninemes
elvek a területrablók, fosztogatók, politikai bûnözõk
és bûnözés filozófiájává és gyakorlati útmutatássá vál-
tozott a �kis� szövetségesek � köztük az imperialista
törekvésû szerbek (DimitrijeTucovic) tudatában. Fran-
ciaországnak az akkormár feltörekvõ és késõbb a brit
birodalomszerepét átvenni készülõAmerikai Egyesült
államok azért adott szabad kezet, mert sanitaire
cordont akart létrehozni a proletár világforradalom
exportálására készülõ Orosz Föderáció körül.
Felvetõdik tehát a kérdés, hogy mennyiben hason-

ló az akkori és mostani világpolitikai helyzet?
Az Európai Unió gazdasági téren egyre mûködõ-

képesebb. Franciaországnak ugyan vezetõ szerepe
volt létrejöttében, demamár tagjainak közösségi tes-

TRIANON UTÓÉLETE MA
� Szerb nosztalgia �

tületévé válik. Az Európai Unió tagja a II. világhábo-
rú után politikailag megsemmisített Németország,
amely azonban gazdaságilag továbbra is gazdasági
nagyhatalom. Keleten ott tornyosul a Csendes-óceá-
nig elterülõ államkapitalista Orosz Föderáció; a CIA
titkos jelentése szerint a világ legnagyobb ipari és
mezõgazdasági nyersanyag tartalékaival és energia-
hordozó készleteivel. Madeleine Albright az USA kép-
viselõje az ENSZ-ben nagyon elszólta magát, amikor
kijelentette, �igazságtalanság, hogy egy olyan kis nép
mint az orosz a világ és az emberiség nyersanyag kész-
leteinek és energiahordozóinak kétharmadával ren-
delkezik. Kijelentése fékevesztett fegyverkezési ver-
senyt indított be.
Szerencsére a kölcsönös elrettentés egyensúlya

azonban továbbra is megvan és mûködik; nem fenye-
get világháború. Európa békés, és kilátásai is azok.
Ha így van, mi is lehet a Tadic által óhajtott �straté-

giai partnerség�? Hogyan is szeretné Szerbia ismét el-
játszani a �világpolitikai tényezõ szerepét�? Ilyen sze-
rephezmanincs lehetõség.Nemfelelmeghozzáanem-
zetközi viszonyok hálózata. Elképesztõméretûvé vált
a kölcsönös függõség gazdasági, kereskedelmi, pénz-
ügyi, infrastrukturális, telekommunikációs és úgyszól-
ván minden téren a globalizálódó világban.
A szerbek, a szerb értelmiség és politikai elit viszont

sajnos nincs annak tudatában, hogy Szerbia már nem
a második koszovói ütközet elõtt, hanem után van,
amelynek súlyos következményei majd az elkövetke-
zõ évtizedekben és évszázadban válnak nyilvánvaló-
vá (az 1389-es koszovói ütközetre is sokan úgy tekin-
tettemint egyre a sok közül; jóval késõbb vált világos-
sá, hogy sorsdöntõ volt és 500 évre megsemmisült a
szerb állam és államiság minden formája.
A szerb társadalom kiesett a jelen idõbõl. Minden

sejtje beteg, szövetei megöregedtek. A szerb társada-
lom képtelen a megfiatalodásra, nemzedékcserére. A
balkáni belháborúban és a nemzeti kisebbségek ellen
vívott ádáz és kíméletet nem ismerõ harcokban meg-
semmisült a szerb társadalom növekvésre és megúju-
lásra képes ereje. Nosztalgiázni lehet. Mítoszokat le-
het gyártani és kóros lelkülettel éltetni. A valóság elõtt
lehet szemet hunyni. Mindezek mutatják, hogy elfo-
gyott az az idõ, amit többé nem lehet visszahozni, sem
megvenni.
Ha valami, aminek meg kellett volna történnie a

maga történelmi idejében, nem történtmeg, az utólag
sem fog megtörténni. Minden vele való késõbbi pró-
bálkozás csak torz politikai alakzatokat és politikai
akaratot eredményez. (Ha egy nemzetállam nem jött
létre 1800-ig, létrehozásának utólagos próbálkozásai
1800 után már vagy sikertelenek, vagy teljesen torz
alakzatokban jelentkeznek.). Ennek következtében

hosszú távon vizsgálva a jövõt (a torz értelmiségi-esz-
mei próbálkozásokból kifolyólag) a szerb államiság
léte is nagyon bizonytalan. Szerbia kiesett a jelen idõ-
bõl, múlt idõbe zuhant és biztató, értékes jövõ nélküli
ország � földrajzi terület.
Mivel is próbálkozik tehát a szerb államelnök? A

szerb külpolitika továbbra is valamennyi kis-antant
országotnaprakészenegyeztet �a történelmiörökség�,
a kisebbségek asszimilációja lehetõségeinek kérdése-
iben: sanyargatásukban és nyomorgatásukban. Ezen
kívül voltaképpen nem is létezik szerb külpolitika.
A szerbek nagy bajban vannak Nem volt sikeres a

kisebbségek asszimilációja; eltûnt az a �jugoszlávnak
lenni érdemes és büszke tett� titói közege, amely az
�önként vállalásban� oly sikeressé tette. Ma szerbbé
válni nem különösen büszke dolog. Közben a szerbek
száma hihetetlen gyorsan fogy; Kelet- és Dél-szerbia
szinte elnéptelenedett; a szerb albán szomszédotmég
látni sem akar.
Amagyarok inkábbválasztják az emigrációt,mint a

nyomort és sanyargatást. A szerbek megveszik a ma-
gyaroktól a házakat és lakásokat, de ez mit sem ér: az
elõzõleg általuk ide telepítet romákkal-cigányokkal
kell majd együtt élni. Az Európai Unió területérõl a
read missino (kitoloncolás) következtében újabbnál-
újabb cigányszállítmányok érkeznek (az EurópaiUnió
nyugati országai kétszínû politikát folytatnak: nem
rasszisták, de nem akarnak a cigányok összetett prob-
lémáival bajlódni.
De francia segítséggel meg lehet-e akadályozni egy

újabbhatármódosítástDél-Szerbiában?Aligha. A lakat-
lan területeket elõbb-utóbb más népek fogják belak-
ni. Netalán Szerbia inkább vállaljamégis, hogymeglé-
võ csonka államhatárainbelül tovább terjeszkedjenek
az albánok és mindent felvásároljanak? Ez sem más,
mint a határmódosítás elodázása.
Bár a folyamatos szerb beáramlás és a magyar ki-

költözés következtében kétharmados a szerb népes-
ség túlsúlya, smárminden pozíciót - sõtmunkahelyet
megszereztek a szerbek, úgy tûnik, hogy a Vajdaság is
veszélyben van. Az Európai Unió politikája által szor-
galmazott európai régiók kialakítása oda vezethet,
hogy Belgrád elveszítheti ellenõrzését a Vajdaság fe-
lett. Ebben az esetben Szerbia nem tudjamegtartani a
Vajdaságot � elszakad tõle.
A szerb nemzetstratégia ezért tehát siet a dolgok-

nak elébe vágni. Új alkotmányával majd saját maga
fogja tucatnyi közigazgatási körzetre osztani az ország
területét. Vajdaságot földrajzi és történelmi fogalom-
má fogják változtatni. A vajdasági szerb autonomisták
hõbörögni fognak, de gyorsan kifulladnak és abba is
fogják hagyni, túl kevesen vannak és nem következe-
tes a politikai akaratuk.

Vajdaság Autonóm Tartomány elbukásával nyil-
vánvalóvá fog válni, hogy a magyar kisebbségi jogo-
kat áruba bocsátó, alkudozó és kereskedõ, csak a Vaj-
daság autonómiáját szorgalmazó politikai elit rossz
lóra tett: teljesen téves politikát folytat 1994 óta.
Szerbia körzetesítésével persze semmi sem fog

megoldódni. A haddelhadd mindig akkor kezdõdik,
amikor a gazdasági fejlesztés és a nemzetközi gazda-
sági kapcsolatok lehetõségei késlekedve nyílnakmeg
vagy meg sem nyílnak. Szerbia nem fog kapni tõkét,
technológiát, sem külgazdasági piacot. Gazdaságilag
tovább fog gyengülni és politikailag el fog szigetelõd-
ni. Gyermektelenné válik,még többszázezer fiatal fog
emigrálni.
A kisebbségi kérdés ostoba kezelésének ezek a kö-

vetkezményei. Franciaország beleegyezhet Szerbia
körzetesítésébe, de Franciaország nemSzerbia. Fran-
ciaország a maga történelmi idejében vált nemzetál-
lammá ésma is úgymûködik: minden bevándorlótól
megköveteli, hogy belátható idõn belül váljon fran-
ciává. Nemzetállam, de birodalom is. Franciaország
esetleges beleegyezése tehát nem sokat fog érni.
Szóbeli beleegyezés nemkerül pénzbe. A �francia�

fecske nem hoz nyarat.
MIRNICS KÁROLY

2009/2. számunkbanAutonómiatörekvésekaKár-
pát-medencében címmel munkatársunk átfogóan is-
mertette mindazt, ami az autonómia vonatkozásában
magyar részrõl � eddig inkább kevesebbmint több si-
kerrel mozgásba jött. Alapvonásként megállapítható,
hogy a különbözõ � tapogatózó � törekvések nyilván-
valóan a többségi államok viszonylatában jelentkez-
tek, ellenben gyakorlatilag inkább amagyar kisebbsé-
gek és amagyar államközötti kapcsolódásban csapód-
tak, csapódnak le.Nemegészen túlzásutalni arra, hogy
ismételtenúgy tûnik,mintha esetenként nem is annyi-
ra azegyes szomszédosállamokbanélõmagyarkisebb-
ségek,haneminkábbegyesmagyarpártok szorgalmaz-
nák ennek a kérdésnek felélesztését, ill. felszínen tar-
tását. Ez hatalompolitikai szempontból érthetõ is, hi-
szen a magyar kisebbségek teljes kiszolgáltatottsága
révén szinte elképzelhetetlen volt, hogy körükben a
legutóbbi idõkig bárki is ki merte volna mondani elé-
gedetlenségét a végzetesnek mutatkozó helyzetrõl.
FehérhollókéntSzõcsGézaemelte fel szavát, aki1979/
80-ban SütõAndrásHerder-ösztöndíjasaként került ki
Bécsbe, hogy aztán kellõ merészséggel ismételten ki-
fejtse nézeteit az általa indított szamizdat Ellenpon-
tok hasábjain, többek között 1982 nyarán kijuttatva
Programjavaslat a nemzetiségi kérdés megoldására
Romániában c. tervezetét a madridi Helsinki utókon-
ferenciára, aminek persze semhatása, sempedig foly-
tatása nem volt.
Azóta negyed évszázad telt el. Ahhoz képest, hogy

idõközben mennyire megváltozott Közép-Európa po-
litikai és közigazgatási térképe, és ezek a változások
mennyire (meg)érintették a közép-európai régió ma-
gyar kisebbségeit, megtett lépéseik szinte helyben to-
pogásnak minõsíthetõk ahhoz képest, milyen aggasz-
tó méreteket öltött a magyar kisebbségek létszámbeli
csökkenése, elszórványosodása. Mindez látszólag de-
mokratikus körülmények közöttment,megy végbe. A
magyar kisebbségek ennek tapasztaltán kezdeménye-
zõ lépésekre kényszerültek, amik közül a Vajdasági
Magyar Demokratikus Szövetség autonómia terveze-

te emelhetõ ki, de mára ez is elveszítette jelentõségét
a mindennapi politikai alkudozások, megalkuvások
közepette.
Az említett két példa is rávilágít arra,mennyire eset-

legesek, erõtlenek voltak az eddigi kezdeményezések,
nemutolsósorbanamiatt,mert az érintett kisebbségek
megijedtek saját hangjuktól, s követeléseikmegfogal-
mazása és a mellettük való határozott kiállás helyett
nemgyõztek, gyõznekmagyarázkodni a többségi álla-
mok felé. Ennekegyik legsarkalatosabbpéldájaa2004-
ben alakult, Tõkés László vezette Magyar Autonómia
Tanács. Eltekintve attól, hogy ez a bár átfogónak mu-
tatkozó vállalkozás sem jutott el fennállása öt eszten-
dejében egységes, kielégítõ megoldást kínáló straté-
gia kidolgozásáig, ill. általános érvényûnek tekinthe-
tõ elfogadásáig, lelkes csatlakozás helyett ódzkodást,
távolságtartást váltott ki a két, éppenséggel legna-
gyobb magyar kisebbségi párt, a Romániai Magyar
Demokaratikus Szövetség és a szlovákiai Magyar Koa-
líció Pártja körében.
Bízzunk abban, hogy a 2009. május 15-i konferen-

cia elmozdulást hozott ez irányban (l. a Zárónyilatko-
zatot a 2009/3. számban).
Az adott körülmények között meglepõ, habár ért-

hetõ, hogy az �anyaországra� hárul a kisebbségi kér-
dések megoldásának feladata, ami több szempontból
sem üdvös. Elõször is nem üdvös, mert különbözõ
megközelítésbõl és szinten pártpolitikai megfontolá-
sok, rivalitás és féltékenység nagyban rontják a kér-
dés felkarolásának hatásfokát. Az a tény sem hallgat-
ható el, hogy kisebbségi pártok, érdekképviseletek
ugyan készségesen veszik igénybe az egyesmagyaror-
szági pártok nem egészen következetesen kinyújtott
kezét, mind ez idáig azonban még nem volt tapasztal-
ható, hogy bármelymagyar kisebbség politikai érdek-
képviselete kérte volna Magyarország kiállását, segít-
ségét. Ennek folytán bármikor állítható, de egyben le
is tagadhatóMagyarország kisebbségvédelmi kiállása,
ill. ezen szerepének vállalása.
Ez az önmagában ellentmondásos helyzet érthe-

tõ, hiszen egyetlen többségi államban sem tisztázták
a magyar kisebbségi érdekképviseletek egymás kö-
zött, tulajdonképpen hogyan,miben látják vállalt kö-
zösségeik jövõjének biztosítását, mindamellett eddig
nem sikerült zöld ágra vergõdniük egymással, a több-
ségi kormányok felé pedig nem a több, hanem a le-
hetõ minél kevesebb igénnyel lépnek fel, kerülve
minden �erejüket meghaladó� kiállást. Az �uniós
helyzet� folytán természetesen kissé túlhaladottnak
tekinthetõk az ilyen kitételek, csakhogyminél inkább
halad az idõ, annál kedvezõtlenebb körülmények kö-
zött és feltételek mellett kell majd tárgyalásokba bo-
csátkozni. Mert hogy ez megkerülhetetlen követel-
mény, egészen nyilvánvaló.

Az �anyaország� külpolitikáját feleslegesen terhe-
li, ha a kisebbségek határozott segítségkérése nélkül
várja el amindenkorimagyar kormány az érintett ál-
lamoktól a magyar kisebbségek bajainak orvoslását,
azaz áll ki mellettük. Ez esetben nem kerülheti el an-
nak az ódiumát, hogy nacionalista-revizionista célok-
kal az egyes államok területénekmegcsonkítására tö-
rekszik, s ebben ötödik hadoszlopként használja fel
a magyar kisebbségeket. A nemzetközi diplomáciá-
ban mesterien lehet ezeket kiforgatni és a magyar
állam ellen felhasználni. Mindettõl eltekintve még
egyszer is: elsõdlegesen érintett felek a magyar ki-
sebbségek érdekképviseleti szervei és a többségi ál-
lamok kormányai, tehát nekik kell megvívniuk a ko-
rántsemeldöntöttnek vélt küzdelmet, s ha semmilyen
kísérlet nem vezet eredményre, akkor lehet, kell
igénybe venni a magyar állam segítségét egészen a
védhatalom (Schutzmacht) státusz kivívásáig. Az
adott körülmények között nem árt utalni arra, hogy
elvétett politizálás a kisebbségi ügyek kizárólagos, ill.
kisajátító pártpolitikai kezelése. Másban is, de ezen
a téren igazán nemzeti konszenzus lehet csak célra-
vezetõ.
Új tényezõ, éppen ezért eddig még kellõképpen ki

nem taposott ösvény az Európai Unió kínálta lehetõ-
ségek kipuhatolása és igénybe vétele. Éppen ebben a

vonatkozásbanaz semüdvös, haamindenkorimagyar
kormány a külpolitikai adottságok, kapcsolódások fi-
gyelembe vétele, azaz egyeztetés nélkül határoz, ne-
tán lép, mert így csakis visszafelé sül el a fegyver. Úgy
is fogalmazhatnánk: a magyar kisebbségek ügye nem
szoríthatómagyar-magyar keretek közé, nemkezelhe-
tõ elszigetelten, hanem igenis valamennyi érintett fél,
mindenekelõtt a többségi államokkormányaival folya-
tott tárgyalások révén vihetõ elõbbre, egyben arra is
gondolva, hogy mindebbõl nem hagyható ki a �nem-
zetközi� felügyelet.Mert hanetán valamennyi érintett
fél számára elfogadható eredmény születne is, ennek
tartóssága elképzelhetetlen kizárólag bilaterális ala-
pon, hanem ratifikáltatni kell majd az Európai Unió
ill. az ENSZ illetékes szervei által is. Bármennyire
visszájára sült is el a II. világháború után a Müncheni
Egyezmény, ill. az elsõ és második Bécsi Döntés, az
akkori magyar politika fontosnak tartotta a nemzet-
közi vagy akkori értelemben vett nagyhatalmi rábó-
lintást, még ha ez Németország és Olaszország tényle-
ges, ellenben Nagy-Britannia és Franciaország névle-
ges jóváhagyásával történt is meg.
A mindennapi politikai gyakorlat kétségtelen a

veréb-túzok viszonylatában alkudozások vagy ép-
penséggel merészebb követelések közötti kísérle-
tezés. A tulajdonképpeni kérdésmégis az, hogy nem
téveszthetõ össze a cél az érdekében igénybe vett
eszközökkel, vagy másként: el lehet fogadni ma a
verebet, anélkül, hogy lemondanánk a túzokról.

-kõ-

VERGÕDÉS AZ AUTONÓMIA, AVAGY ALKUDOZÁS A VERÉB ÉS TÚZOK KÖRÜL

73. életévében hosszú és fájdalmas beteg-
ség után 2009. június 22-én Budaörsön
elhunyt NAGY ALAJOS, az 56-os �nemzeti
emigráció� egyik leghûségesebb tagja.
Szülõfalujában, Vasszilvágyon temették
július 1-én; érdemei kidomborításával
Lezsák Sándor búcsúztatta méltó módon.



8 BÉCSI NAPLÓ 2009. július�augusztus

KÖZÖTTÜNK ÉLNEK

A nap már lehajolt a Lajta-hegység vállára,
amikor megérkezem Burgenland fõvárosába,
a zöld lankákkal, szõlõskertekkel és gyümöl-
csösökkel koszorúzott Kismartonba. Kismar-
tonban ma is minden Haydn és az Esterházy-
ak körül forog: a kastélyban Haydn halálának
200 éves évfordulójára rendezett kiállítás hí-
vogat, a kirakatokbanHaydn-édességet, Ester-
házy-borokat kínálnak, a plakátok évfordulós
hangversenyekre invitálnak és az Esterházyak
építette Haydn-templom és az Irgalmasok kór-
háza közötti hercegi gazdasági épületben, az
Esterházy utcában lakik az Esterházy erdõbir-
tokok nyugdíjas igazgatója, Perlaki Ferenc és
felesége. Lakásukban fényképek, kitüntetések,
oklevelek és könyvek sokasága mellett emlé-
keznek közösen az elmúlt évtizedekre.
A legkeservesebb idõszak az életünkben

1950�1970 között volt. Az 50-es években ál-
landó félelemben éltünk Magyarországon. Én
�ellenzékinek� számítottam, a feleségem pe-
dig �kapitalista kuláknak�. 1956-ban aztán
Ausztriában egy pelenkákkal teli kofferral, két
kisgyerekkel szalmazsákon kezdtük újra az éle-
tünket. A beilleszkedés nehézségeit nem kívá-
nom senkinek. Ám én két iskolából hoztam
egész életre szóló nevelést: a soproni bencé-
sektõl és az Erdészeti Fõiskolától. Apám vas-
utas volt, a szüleim nagy áldozatot hoztak,
amikor taníttattak.
Miért lett éppen erdész?
Nyápic, beteges gyerek voltam, anyám úgy

találta az erdészet egészséges foglalkozás. Él-
veztem az egyetemi éveket, akkor ismertem
meg a feleségemet is. Pedig háborús évek jár-
tak, éppen akkor végeztem, amikor Szálasiék
átvették a hatalmat. Megindult az általános
mozgósítás. Lelkesen, önként jelentkeztem
katonának. Mi nem a nemzeti szocialista esz-
mékben hittünk, nagyon kevés nyilas volt az
országban. Nekünk Trianon fájt, az elszakított
országrészekért harcoltunk. A lelkesedésem az
amerikai bombázásokkal és az oroszok bejö-
vetelével elmúlt. Kétszer is sikerült megszök-
nöm a �malenkij robot� elõl. Sopronban a né-
met nyelvû lakosság kitelepítése fogadott. Bor-
zasztó volt megélni, ahogy ezeket a szorgalmas,
rendes õssoproniakat mindenüktõl megfoszt-
va kidobták az országból. Nehezen kaptam vi-
déken állást. Zavaros idõk voltak, lassan min-
dent átszerveztek, a régi vezetõket leváltották
és politikai káderek kerültek a helyükre. Ne-
kem is volt egy Sulyok elvtársam, aki semmi-
hez sem értett és minden mögött szabotázst
sejtett. Reszkettünk az ÁVO-tól.
Hogyan került a Soproni Erdészeti Fõiskolára

adjunktusnak?
A ma Kanadában élõ Adamovics Lászlóval

egy osztályba jártam a bencéseknél. Õ volt a
zseni az iskolában, én a szorgalmas. Õ szólt,
hogy lenne üresedés az egyetemen, pályázzak.
Ódzkodva, de felvettek. Mintha újjászülettem
volna! Az egyetem is rendelkezett ugyan egy
kommunista személyzetissel Bognárnéval, aki
megkeserítette az életünket, de fiatalokkal dol-
gozni, oktatni, vezetni õket kész gyönyörûség!
Abban az idõben, amikor mindent betiltottak,
elkezdtem a politikai enyhüléssel párhuzamo-
san a selmeci hagyományokat feleleveníteni.
1955 telén egyik professzorunk temetését már
a selmeci minták szerint szerveztem.
Az 1956-os forradalmi tevékenységéért 1991-

ben kitüntették, a �Pro Universitate Soproni-
ensis� éremnek is a birtokosa. Hogyan emlékszik
a forradalmi napokra?
Mi már októberben tüntettünk Sopronban

a lengyelek mellett. Gerõ szégyenletes rádió-
beszéde után kitört a forradalom Pesten. Éjjel
telefonáltak a fiatalok, hogymenjek be az egye-
temre. Másnap a tanári kar nevében beválasz-
tottak a katonai bizottságba. A SOTEX-kul-
túrházban a fiatalok felolvasták a szegediek 12
pontját és követelték a selmeci hagyományok
bevezetését. Éjt nappallá téve gyûléseztünk, in-
tézkedtünk, csak aludni jártam haza. Az egye-
tem professzorai, sõt a Rákosi-rendszer által
kinevezett igazgató, Roller Kálmán is az olda-
lunkon állt. Végig vigyáztunk a rendre, hogy
ne történjen atrocitás. Jellemzõmódon a kom-
munisták, az ávósok voltak az elsõk, akik nyu-
gatra menekültek. Vagy százat elfogtak a fõis-
kolások a határon és bezárták õket a pincébe.
A forradalom gyõzelme után törvényes bíróság
elé akartuk állítani õket, de erre már nem ke-
rülhetett sor. Bejöttek az oroszok és a remény-
teli napoknak vége lett. A fertõdi tüzéregység
parancsnoka ugyanmegígérte, hogy Nagycenk-
nél föltartja ütegeivel az oroszokat, de becsap-
tak minket, nem volt ütõszeg az ágyúkban!

Perlaki Ferenc
Miért menekültek el Magyarországról?
Mi nem menekültünk, mi segítséget akar-

tunk hozni Ausztriából! A Muck kilátónál a
küldöttségemmel udvariasan belépési enge-
délyt kértünk az osztrákoktól. Elõtte szóltam
a feleségemnek, hogy az egyetemnél várja egy
busz a családtagokat. Pár napra utazzanak ki a
felsõpulyai rokonokhoz. Közben Sopronban
kitört a pánik. A kaszinó tetején szünet nél-
kül, több nyelven kiabálta a mikrofon, hogy:
�Segítség, segítség jönnek az oroszok!� Kétség-
beesve, ki autóval, a legtöbben gyalog, gyere-
keket cipelve vagy babakocsikban tolva, mint
a hangyák rohantak az emberek a hóesésben a
határ felé. A háttérben harangoztak és estére
4000 ember hagyta el a várost!
A feleségemmár nem tudott eljutni az egye-

temre, a szüleivel és a két gyerekünkkel gya-
log tette meg a hétkilométeres utat. Felejthe-
tetlen az osztrákok segítõkészsége: enni-inni-
valót, meleg ruhákat hoztak, a menekültekkel
sírtak, segítettek a káoszban ismerõsöket, el-
veszett családtagokat találni és buszokkal tá-
borokba szállítottak minket. Ausztriában per-
sze hamarosan rájöttünk, hogy a forradalom
végleg elbukott, hogy nincs visszatérés, hogy a
megtorlások idõszaka következik és, hogy szó
sem lehet nyugati segítségrõl. Ausztria egy éve
szabadult meg az oroszoktól és kínosan ügyelt
a semlegességére.
Közismert, hogy a soproni egyetemistákat és ta-

náraikat késõbb a kanadai Vancouver fogadta be
egy önálló magyar fakultást biztosítva részükre!
Igen. AWolfgangsee melletti táborban gyûl-

tünk össze, még tanítottunk is. Késhegyigmenõ
viták folytak arról, hogy mi történjék velünk.
Együtt szerettünk volna maradni, de néhány
ország visszautasította a kommunista pártta-
gokat. Egymást érték a vádaskodások, hogy ki
számít kommunistának! Az erdészeket végül
Kanada fogadta be. Karácsony elõtt 180 diák
és 70 tanár családtagokkal elindult Vancouver
felé. Én nem mentem velük. Fájt a szívem a
diákjaimért, a kollégáimért, de a családom hal-
lani sem akart Kanadáról. A gyerekek a felsõ-
pulyai rokonoknál voltak, így mi is odamen-
tünk.
Hogyan kapott állást az Esterházy-uradalom-

ban?
Szerencsével, utánjárással és összeköttetés-

sel. Burgenland néppárti képviselõje, Strobl
Ferenc, aki rengeteg magyaron segített, Sop-
ronból származott. Õ ajánlotta, hogy próbál-
jak meg az Esterházy-birtokok jószágigazgató-
jánál jelentkezni. Burgenland nyolcada Ester-
házy-tulajdon: erdõk, tavak, legelõk, szõlõk stb.
Esterházy Pál herceg maga is 1956-ban mene-
kült Ausztriába. Elõtte a Mindszenty-per kap-
csán 9 évet ült börtönben. Ausztriai birtokait
elfoglalva Zürichbõl irányította az ügyeket. 26
menekült magyarnak adott két évre munkát,
az egyik én voltam. Német tudás nélkül 1957
januárjában segédmunkásként kezdtem, kap-
tam szolgálati lakást Lékán és együtt lehettem
a családommal. Eleinte szinte mindenki tudott
magyarul az uradalomban, a végén már csak
ketten maradtunk.
Lassan feldolgoztam magamat a �csúcsra�.

Osztrák állampolgár lettem, a herceg kívánsá-
gára nosztrifikáltattam a diplomámat, kinevez-
tek erdõmesternek, majd fõerdõmesternek,
1985-ben pedig amintegy 15 000 hektárnyi her-
cegi erdõbirtokok igazgatója lettem. Ezt a
funkciómat Esterházy Pál halála után is meg-
tarthattam. Mindez egyszerûen hangzik, de
rengeteg munka, tanulás, felelõsség és álmat-
lan éjszaka áll mögötte. 76 évesen mentem
nyugdíjba.
Uradalmi erdészként nyílván jól ismerte Ester-

házy Pált. Milyen ember volt?
Nagyon szerette az erdõt, alig engedett fát

kivágni. Jó botanikus is volt. Szerette a vadat,
bár maga nem vadászott. Az orosz fennható-
ság idején az Esterházy-erdõkben rablógazdál-
kodás folyt. A herceg mindenre kiterjedõ fi-
gyelmének köszönhetõ a birtokok felvirágzá-
sa. Emellett õ is és a felesége is szociálisan gon-
dolkodott: természetbeli járandóságokat kap-
tak az alkalmazottak, az évenkénti fizetett kö-
zös kirándulásokkal bejártuk egész Európát,
Mikuláskor ajándék járt a gyerekeknek és a
júniusi Pál napokat, mint egy nagy család va-
csorával, tánccal, tombolával ünnepeltük.
Amíg élek hû és lojális híve maradok Ester-

házy Pálnak és a hercegasszonynak. Én ren-
deztem a temetését, amikor áthozták Zürich-
bõl az Esterházy-kriptába és ma is gondozom
a sírját.

FERENCZY KLÁRA

Amagyarság felsõ-ausztriai emlékeit kutatvaegysze-
riben a mese világában találjuk magunkat. Ha vissza-
emlékezünk gyermekkorunkra, hányszor hallottuk,
hogy �ott az Óperencián és az Óperenciás tengeren is
túl�. Hát ez az �Óperencia� itt van Felsõ-Ausztriában
és pedig az Enns folyó, amely a határt képezi Felsõ- és
Alsó-Ausztria között.
Felsõ-Ausztria történelmi neve: �Österreich ob der

Enns�(az Enns folyón felüli Ausztria). Ez az �Ob der
Enns�, vagypedig a folyó forrásvidéke, �Ober-Enns�, az
Óperencia eredete. Több forrás is említi, hogy a hon-
foglalás során a magyarok a Dunántúllal együtt meg-
szállták az Alpokalját és az Alpok egy részét is. A ma-
gyar területekhatára ekkor a Lajtátólmintegy150kilo-
méterrel nyugatra, az Enns folyó vonalán húzódott.
Ez az �Ober Enns� kifejezésmagyarosodottÓperen-

ciára. Az � Óperencián túli� terület tehát az Enns fo-
lyótól nyugatra terjedt.
Persze léteznek késõbbi, Felsõ-Ausztriával és a tar-

tomány fõvárosával, Linzzel kapcsolatos magyar vo-
natkozású adatok is. Többek között: a Linzi béke. I.
Rákóczi György erdélyi fejedelem és III. Ferdinánd ki-
rály békeszerzõdése, amelynek okmányait a két fél
követei 1645. december16-án Linzben írták alá és cse-
rélték ki. A linzi béke 9 pontban biztosította a vallás-
gyakorlat teljes szabadságát az urak, városok, közsé-
gek és � elsõ ízben � a jobbágyok számára. Továbbá
elrendelte a háború alatt jogtalanul elfoglalt protes-
táns templomok visszaszolgáltatását.
Faludi Ferenc, jezsuita szerzetes, író, költõ, mûfor-

dító, aki 1704. március 25-én Németújváron született
és 1779. december 18-án Rohoncon halt meg, 1739-
tõl a Jezsuiták Freinberg-i kolostorában élt, matemati-
katanárvolt Linzben, és1746-banabécsi Theresianum
aligazgatója lett, ahol jogtudományt is tanított.
1743 õszén Mária-Terézia a linzi várkastélyban fo-

gadta a rendek hódolatát, miután amagyarok segítsé-
gével kiverték a francia�bajor csapatokat Felsõ-Auszt-
riából.
Tapolcán 1763. május 9-én született és 1845. má-

jus 12-én halt meg Linzben Batsányi János. A felvilá-
gosodás frankofil költõje aMartinovics összeesküvés
miatt a kufsteini várbörtönben töltött egy évet. 1805-
ben Baumberg Gabriele, osztrák költõnõ, a felesége
mentette ki a börtönbõl. Õ egészítette ki 1809-ben
Napóleon kiáltványát a magyarokhoz. 1815-ben
Párizsból Metternichék hosszú keze hozta õt vissza;
Linzbe internálták. Itt élt 1816-tól 1845-ig. A Land-
straße 28. szám alatti házon elhelyezett emléktáblá-
ján, olvasható: �A jelen lehet irigy és hálátlan, de a
jövõ igazságos lesz�
1848 okt. 6-án a felsõ-ausztriai pattantyúsok

(Grenadierbattailon Ritter) váltották ki a 3. bécsi fel-
kelést lázadásukkal,miutánMagyarországravezényel-
ték õket, de megtagadták az engedelmességet és a bé-
csi felkelõk oldalára álltak.
Ennyit a korábbi korszakokról. A jelen beszámoló

célja, mégis inkább a második világháború, de fõleg
az 1956-os felkelés után Felsõ-Ausztriába szakadt ma-
gyarok életérõl, ténykedésérõl, integrálódásáról, ma-
gyarságukat-megtartó, amagyar kultúrát ápoló és ter-
jesztõ törekvéseirõl tájékoztatni.

A helyzet Felsõ-Ausztriában a II. világháború után

1942 és 1945 között a felsõ-ausztriai Mauthausen-i
koncentrációs táborban 12.923 magyar állampolgárt
tartottak fogva, akik közül sokan elpusztultak. Ennek
ellenére a háború utáni években ez a tartomány a
magyarok tartózkodásának egyik fõhelye volt Auszt-
riában. Miután 1945 márciusában és áprilisában Bé-
cset, Burgenlandot és a keleti országrészben fekvõ
Alsó-Ausztriát szovjet csapatok szállták meg, a német
és magyar katonai csoportok Felsõ-Ausztriáig vonul-
tak vissza, számolva azzal, hogy itt nem az oroszok,
hanem az amerikaiak elõtt kapitulálnak majd. A szá-
mítás bevált. Amagyar katonai parancsnokokaKrems

folyó völgyében, Windischgarsten, Spittal am Pyhrn
és Micheldorf helységek körzetében tették le a fegy-
vert az Amerikai Hadierõ Parancsnoksága elõtt.
A Magyar Nemzeti Bank aranytartalékait különvo-

nat szállította nyugatra és ez is itt Felsõ-Ausztriában
került az amerikaiak kezére.
A Szent Korona és a hozzá tartozó koronázási kin-

csek kalandos úton Salzburg tartományba kerültek,
ahol a magyar koronaõrség Mattsee községben elás-
ta, majd késõbb, az amerikaiak védelmébe helyezte
õket. A Korona az amerikaiak jóvoltából 1978-ban
került vissza Magyarországra. Mattsee községben
1983-ban Dr. Irányi László emigrációs-püspök emlék-
helyet szentelt fel.
Mivel Ausztria keleti tartományai a szovjet hadse-

reg megszállása alá kerültek, Stájerország mellett
Ausztria nyugati tartományaiba menekült a legtöbb
magyar az oroszok elõl.
1945 májusában 600.000 menekült és hadifogoly,

köztük 60.000magyar tartózkodott Felsõ-Ausztriában.
Egyedül Linzben, a tartomány fõvárosában25nációból
40.000 idegen állampolgárt regisztráltak. A következõ
évekbensokmagyar,elsõsorbankiszabadulthadifogoly
tért vissza Magyarországra. Mások kivándoroltak a vi-
lágmindentájára,de fõlegaTengerentúlra.Felsõ-Auszt-
riábanmintegy1500magyarmaradt, akiket késõbb, az
�56-os�� menekültek �45-ös�-öknek, vagy �öregma-
gyarok�-nak tituláltak. Ezek az �öregmagyarok� még
hosszú évekig lágerekben, barakkokban laktak., ahol
késõbb az �56-os�-okat helyezték el.

Magyar szervezetek Felsõ-Ausztriában
a II. világháború után

Az elsõ magyar egyesületet a háború után ide me-
nekültek, a hadifogságból szabadult és itt maradt ka-
tonák és tisztek alapították �Magyar Harcosok Bajtár-
siKözösségeMHBK�elnevezésalatt. Késõbb,1955-ben
az egyesület nevét �Szent László Bajtársi Társaság�-ra
változtatták. Dr. Baán Jenõ lelkész volt az egyesület
akkori vezetõje, majd 1954-tõl 1966-ig, a Társaság
fennállásánakvégéigSimonffyFerenc, egykorimagyar
királyi katonatiszt. Bajtársi összejöveteleket, évfordu-
lós megemlékezéseket, karácsonyi ünnepélyeket ren-
deztek.Mindenévbennovember1-énmegemlékeztek
a magyar hõsi halott katonákról, a temetõkben meg-
koszorúzták ahõsi halottak emlékmûveit. Kiosztották
az amerikaimagyar bajtársak által összegyûjtött segé-
lyeket az arra rászoruló magyar hadiözvegyeknek és
-árváknak.
Hosszadalmas lenne részleteiben leírni azt a mér-

hetetlen lelki és anyagi segítséget, amit az itt élõ ma-
gyarok az egyházaktól kaptak 1945 után. Elsõsorban
a római katolikus és kisebbmértékben, fõleg 56 után,
a református egyház tett meg mindent a menekültek
érdekében. 1945-ben létrejött a r.k. Egyház keretében
a �Vatikáni Misszió�, amely 1949-ig Salzburgból gon-
doskodott a Felsõ-Ausztriában élõ és a �Római Katoli-
kus Magyar Misszió� által istápolt magyarok lelki és
sokszor anyagi ésmás szükségleteirõl. 1949-bena �Va-
tikániMisszió�megszûnt és amenekült-lelkigondozást
az illetékes püspök vette át. A lelkigondozást végezõ
lelkészeket �amenekült-lelkigondozás referense� titu-
lussal illette a püspök. Felsõ-Ausztriában az elsõ, ezzel
a címmel rendelkezõ lelkigondozó1949.május 1-jétõl
a már említett Baán Jenõ volt.
1952-ben disszidált a felvidéki Nagyölvedrõl

származó r.k. lelkész, Mácsady István, aki a Wels-
Lichtenegg-i menekülttábor lelkésze lett. Fliesser
Josephus linzi püspök õt nevezte ki a menekült
lelkigondozás püspöki referensének. Az 56-osmagyar
forradalmi események idején õ koordinálta a magyar
menekültek részére indított segélyakciókat.
Forrás: Simonffy Erika és Lauringer Tamás idevá-

gó irányú írásai
Folytatjuk

MÁTHÉ ATTILA

Magyarok Felsõ-Ausztriában 1.

Küzdelmes, de tartalmas élete volt Király Bélának.
Az 1956-os forradalom nemzetõrségének parancsno-
ka 1912-ben született Kaposvárt és 2009. július 4-én,
97 éves korában hunyt el Budapesten. Király, miután
elvégezte a LudovikaAkadémiát és 1942-benvezérka-
ri tiszt lett, a háború végén szovjet fogságba esett, de
onnan megszökött és az új, demokratikus hadsereg-
ben jelentkezett szolgálattételre. Ezután karrierje fel-
felé ívelt egészen 1951-ig, ekkor már a Zrinyi Miklós
Katonai Akadémia parancsnoka volt, de koholt vádak
alapján letartóztatták.

ElsõfokonKirálythalálraitélték,dekegyelmetkapott.
Életfogytiglani büntetését késõbb felülvizsgálták ésmég
az ötvenhatos forradalom elõtt kiszabadult. 1956 októ-
ber végén kórházban lábadozott, amikor Nagy Imre be-
hívatta és kinevezte az éppen alakuló nemzetõrség pa-
rancsnokává.Novembernegyedikeutánabudaihegyek-
be húzódott vissza csapatával, de hamarosan belátta,
hogyatovábbifegyveresellenállásreménytelen.Elhagyta
az országot és az Egyesült Államokban kezdett új életet.

Életének ebben a második szakaszában Király ka-
tonai történésszé képezte ki magát a New York-i Co-
lumbia egyetemen, majd a Brooklyn Collegeban taní-
tott számos évig. Több könyvet írt és számtalan köte-
tet szerkesztett angolul, köztük a forradalom ötvene-
dik évfordulójára kiadott, Lee Congdonnal és Nagy
Károllyal együtt szerkesztett tanulmánygyûjteményt
(1956: The Hungarian Revolution and War for
Independence).

A rendszerváltás után Király Béla hazatért és az
elsõ szabad parlamentben a Szabad Demokraták Szö-
vetségének képviselõjeként szerzett mandátumot. Ez-
után egyideig Orbán Viktor katonai szaktanácsadója-
ként mûködött. Azon kevesek közé tartozott, akiket
politikaiellenfeleik is tiszteltekésmegbecsültek.Elhuny-
tárólmindanégyvezetõangolnapilap (TheTimes, The
Guardian, The Independent, Daily Telegraph) hosszú
nekrológokban emlékezett meg, különösen méltatva
Király szerepét az ötvenhatos forradalomban.

G.Gy.

Elment Király Béla
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Nõi torzó (fa)

AZ ÚJ MAGYAR IRODALOM

Schöpflin Aladár 1912-ben az új magyar irodalomról írt
esszét, amely aHuszadik Század c. folyóiratban látott nap-
világot. Ebben az idõszakban jelentek meg Móricz Zsig-
mondnak is a modern magyar prózát elindító írásai.
Schöpflin a tanulmányában 60 év magyar irodalomtörté-
netével vet számot, s azt a kérdést vizsgálja, hogy mi veze-
tett a modern irodalom kialakulásához. Vizsgálja a nép-
nemzeti irány korszakát, Arany és Jókai írói alkatát, esz-
tétikai teljesítményüket, az 1880-as, 90-es évek átmeneti
idõszakát, majd a modern magyar irodalom legfontosabb
vonásait artikulálja: szól Ady Endrérõl, aki a magyar lírát
újította meg, s Móricz Zsigmondról, aki a modern ma-
gyar próza alapjait vetette meg. A két alkotó írásmûvé-
szetének legjellemzõbb vonásait határozta meg, azaz Ady
Endrét és Móricz Zsigmondot kanonizálta.
Ebben az idõszakban (a XIX. sz. végén, a XX. sz. ele-

jén) jelentõs társadalmi, világnézeti és szociológiai válto-
zások történnek. S a XIX. század végére megjelenik az új
nemzedék. A megszólaláshoz a motivációt a magyar tár-
sadalmi és kulturális élet elmaradottságának élménye adja.
Ebben a megjelenítésben Móricz Zsigmond ábrázolás-as-
pektusa meghatározóvá lesz. Az elfelejtett, háttérbe szo-
rított téma esztétikai lehetõséget jelent számára: a paraszt
az irodalom alakjává válik a mûveiben, a korábbi idilli kép,
a természeti harmónia teljesen eltûnik nála, s egy újfajta
falukép, a falu társadalmának rétegzettsége figyelhetõmeg
regényeiben. A nyomor, a kiszolgáltatottság bemutatásá-
val a �legvérzõbb sebeinket� Móricz tárja fel.

MÓRICZ SZATMÁRI ÉLMÉNYEI

Móricz a falut népköltési gyûjtõútjain ismerte meg: 1903
és 1908 között legalább ötven szatmári települést látoga-
tott meg. A Vallomás az írásról c. megnyilatkozásában
késõbb úgy vall errõl a négy-öt esztendõrõl, mint a legfel-
sõbb életiskolájáról, írói életének elõkészítõ tanfolyamá-
ról. Ekkor tudatosította magában írói küldetését is, �azt,
hogy neki a nép valóságos életérõl kell pontos, hiteles írói
számadást és ítéletet készítenie.� Itt vált meggyõzõdésévé
az a felismerése, hogy nemzeti önismeret nélkül nincs nem-
zeti jövõ, s hogy az írónak tehetségével ezt a nemzeti önis-
meretet kell mélyítenie, gazdagítania (Görömbei András:
A Móricz-értelmezés új útjai, 2008).
Móriczot tehát a szatmári élményei juttatták el külde-

tése felismeréséhez és írói látásmódjának megtalálásához.
�Mély nemzeti elkötelezettség élt benne. [�] Föl akarta
egyenesíteni a magyarságot, s ehhez két lehetõséget lá-
tott: a bírálatot és az ösztönzést� � írja róla Görömbei
András. Móricz errõl így nyilatkozik: �Amelyik nép nem
engedi föltárni a bajait és betegségeit, az nem fog meg-
gyógyulni, az el fog veszni. De amelyik nép elfordul a lel-
kében és életében felderülõ jelenségektõl és örömöktõl,
az nem fog soha nagyra lelkesülni, mert megszûnik az ön-
bizalma.�

AZ ISTEN HÁTA MÖGÖTT

Az írónak � talán � egyik legegységesebb mûve Az Is-
ten háta mögött (1911) c. regénye. A történet mindössze 48
óra alatt játszódik. Valójában külsõ cselekmény alig van; a
sovány történet is csak arra kell az írónak, hogy feltárja
elõttünk a szereplõk jellemét.
A történet szikársága szinte egy mondatban összefog-

lalható: �Egy vidéki kisvárosban élõ szép és fiatal asszony
ki akar törni az unalmas, szürke, kiszámítható kispolgári
életbõl.�Mégsem csupán egy öreg férj és az unatkozó, szép
fiatal feleség történetét írta meg Móricz.
Az írónak »egy 1939. január 14-én készült följegyzése

szerint Az Isten háta mögött c. regényében arról van szó,
hogy az ember nem más, mint állat. A szerzõi intenció
szerint tehát ez a mû nem foglalkozik az állatiság(unk)
alól való felszabadulás lehetõségeivel, hanem �csak� ezen
anti-antropológia bemutatásával« (Beke Judit, Tiszatáj,
2004/7). A bennünk szunnyadó állati természettel szem-
besít minket. Tükröt tart elénk. Hiszen ahhoz, hogy for-
málni, alakítani tudjuk önmagunkat, ahhoz önvizsgálat
szükséges.
Ez a tükörmetafora jelenik meg a regény központi ese-

ményében is. Veres Pál tanító ünnepi ebédet rendez az új
káplán tiszteletére. Jelen vannak: a pap a káplánnal, az
albíró, aki ugyancsak most került a kisvárosba, a szom-
szédból Veres kollégája, Dvihally és Veres unokaöccse, a
náluk lakó Veres Laci is. Az albíró észreveszi, hogy az asz-
taltársaság csupán az asszony kedvéért gyûlt össze: min-
denki szerelmes a nõbe. Õ is meg akarja hát szerezni ma-
gának az asszonyt. Közben megérkezik Dvihally felesége
is. Veresné pedig sugárzóan hódít a férfiak között. A jó-
kedvét azonban megzavarja az uradalmi gazdatiszt lánya.
A kislány, Marica, azért jön, hogy megkérje Veresnét, se-
gítsen neki folytatni az elkezdett horgolást. A tanítónének
a kislány családjáról eszébe jut saját társadalmi helyzete.
Mindig magasabbra vágyott, de csak a kispolgári élet ju-
tott számára, unalmas helyen szürke kisember felesége lett.
A szakirodalmak csak ennyit szólnak errõl a jelenetrõl.
Pedig a kislány jelenléte a tisztasággal való szembesülést
is jelenti. Azt a tükröt, amelyben Veresné megláthatja ko-
rábbi önmagát, gyermekkori ártatlanságát. Ösztönösen
megérez ugyan valamit, de nem tud már eljutni az önis-

Esztétikai és etikai értékek
Móricz Zsigmond Az Isten háta mögött c. regényében*

meretig. Még az önvizsgálatig sem. Mint mikor a gonoszt
felingerli a tisztaság megtapasztalása, hasonlóképp az
asszony is keserûségében mindenkit durván megsért. Így
otthagyja az egész asztaltársaság. Csak egyedül az albíró
marad. A férj a megsértett vendégek után megy, hogy ki-
engesztelje õket. Az albíró pedig az egyedüllétet kihasz-
nálva mohón közeledik a tanítónéhoz, aki teljesen átenge-
di magát az idegennek. Az eseményeket a betoppanó Laci
zavarja meg. Kínos pillanatok következnek. A férfi úgy
érzi, szerencse, hogy nem történt meg az eset, hiszen túl
olcsón és könnyen kapta volna meg ezt a nõt. S már a
közjegyzõnérõl ábrándozik. A férj is visszaérkezik. Gya-
nakodik ugyan, de amikor látja a helyzetet, megnyugszik.
Hiába marasztalja az albírót, az gyorsan távozik. A tanító
kikíséri tehát a vendégét, s ahogy kilépnek a szobából,
Veresné forrón megcsókolja kamasz sógorát, Lacit, majd
aludni küldi. Visszaérkezõ férjével pedig jól összevész. Õt
okolja elrontott életéért, minden keserûségért. S az éjsza-
ka nagy elhatározásra szánja el magát a duzzogó asszony:
Laci szobájába megy, de a fiú ágyát üresen találja. Sejti,
merre járhat a sógora. Reggelre az asszony úgy érzi, telje-
sen megöregedett. Úgy gondol mindenre, mint egy idõs
asszony.
Ebben a jelenetsorban is észrevehetjük az önazonosság

hiányát. A Veresné típusú asszonyok sohasem lehetnek
boldogok, mert szakadás van bennük, mert nem azonosak
önmagukkal, a tetteik nincsenek összhangban emberi mél-
tóságukkal. Ez az etikai kérdés komparatisztikai lehetõ-
ségként van jelen a mûben. Móricz ugyanis egy francia
regény történetét ültette át a századelõMagyarországára.
Flaubert Bovaryné c. mûvét.

ESZTÉTIKAI ÉRTÉKEK (A MAGYAR BOVARYNÉ)
A regényben nagy szerepe van az intertextualitásnak.

A Flaubert-regénnyel való párhuzam mellett különbözõ
mûfajú vendégszöveg emelõdik még be a mûbe: népdal,
naplójegyzet, klasszikus óda. A szövegek találkozása más
szövegekkel, illetve egymáshoz való viszonyuk alakítja a
jelentéseket. Mikszáthnál még komoly problémát jelentett
eredeti szöveg és a másolat viszonya (Zabán Márta, Ko-
runk, XV/3). Pedig a �dialogikus utalástechnika� már a
modernség elõtti idõszakban is jelen volt, akkor még
integratív (azaz a szövegek elkülönítésének recepciós sza-
bálya nélküli) jelleggel. Az ún. identitás-elvû szövegfelfo-
gás pedig a romantika és a modernség történeti paradig-
máját hatja át.
A Madame Bovary-intertextus tehát meghatározó Az

Isten háta mögött c. regényben. A mû azt tárja elénk, hogy
a demokratikus Franciaországban és a félfeudálisMagyar-
országon mennyire másként alakul két hasonló sorsú em-
beri élet. Ugyanis �Ilosván, az Isten háta mögötti magyar
kisvárosban csupa elnyomorodott lélek tengõdik� � írja a
mûrõl Czine Mihály. Még aki csillagnak is tûnhetne, Veres
tanító fiatal felesége, még õ is eltorzult lélek. Az asszony
esetérõl hallva gondol a kisvárosba újonnan került albíró
Flaubert Bovarynéjára.
A két asszony, Veres tanítóné és Bovaryné rokon lelkû,

rokon vágyú, rokon értékû emberek, mégis másként ala-
kul a sorsuk. Mondhatnánk azt is, hogy �Az Isten háta
mögött kétértelmû kapcsolatot tart a Flaubert-regénnyel:
igazolja is, de cáfolja is a két mû közötti megfeleléseket�
(Kulcsár Szabó Ernõ: Beszédaktus, szerepkör, irónia, Az
Isten háta mögött mint elbeszélés, 1996). A �Bovary úr�
megszólítás elhangzik a regény elején és végén egyaránt.
Az albíró szólítja így Veres Pál tanítót. Mindez a Flau-
bert-regénnyel való összevethetõségre utal, s a Bovary úr
megszégyenülésével analóg bekövetkezést készít elõ. Vár-
juk, hogy Veressel is az történik majd, mint Bovary úrral:
megszégyenül. A regény cselekménye mégsem tesz eleget
az így felkeltett olvasói várakozásnak. Veres Pál megszé-
gyenülését ugyanis � a csábítás visszatérõ alkalmai ellené-
re � mindháromszor megakadályozzák a körülmények. A
házasságtörés tehát elmarad. Vagyis az eseményszintet a
történések bekövetkezésének a hiánya jellemzi. (Uo.)
Kulcsár Szabó Ernõ elemzése szerint Veresné voltakép-

pen nem is rendelkezik azzal a lehetõséggel, hogy köze-
lebb jusson a szerepeken túli nõiesség értékvilágához: �Pri-
mitív s szinte állatian szûk gondolatai, de hihetetlen tágas
érzései voltak.� S pusztán az illúziók elvesztését áll módjá-
ban tudomásul vennie: �Vége a regénynek!� A férj hason-
ló kiábrándultsággal állapítja meg az �uralmi elbeszélés�
széthullását:
�Ez az asszony egész megvénült � mondta magában, s

félszemmel vizsgálta a feleségét. � Az ember elvesz egy fia-
tal lányt, hogy míg él, mindig legyen körülötte egy fiatal,
friss menyecske, osztán tessék.�
Viszont Veres sikeressé válik. Ha paradoxonokon át is,

de egyértelmû az érvényesülése: hiszen a hirtelen megöre-
gedõ feleség mellett a harmadik nap reggelén Veres meg-
fiatalodik, igazgatóvá nevezik ki, s a korábbi események
egyedüli ismerõjeként �egyszerre õ lett a város középpont-
ja, a legérdekesebb ember�. Mindez annyiban hasonlítja
Charles Bovaryhoz, hogy a nyilvánosság szemében õ is
másként jelenik meg, mint amilyen valójában (Kulcsár-Sza-
bó Ernõ, 1996).
A magyar Bovary és Bovaryné mellett a regény másik

fontos figurája Veres Laci.

Az érettségire készülõ kamasz fiú a gimnázium pro-
vinciális terroráldozatának a szerepébe kerül, s így Nyi-
las Misi egyik elõképének tekinthetjük. �Az õ diákélete
a besúgásoktól fülledt légkörben kisstílû botrányoktól
botrányokig zajlik.� A tanulás tétje itt nem más, mint a
karrierépítés és szeretõfogás. Az Istentõl való számûze-
tés e büntetõtelepérõl való kiválás lehetõségét Veres Laci
személyisége elvileg hordoz(hat)ná � állapítja meg Beke
Judit. �Csakhogy ez a regény a szabadulásnak semmifé-
le távlatát nem nyitja meg.�

ETIKAI ÉRTÉKEK
(AZ EROTIKUM MEGJELENÉSE MÓRICZ REGÉNYÉBEN)
A magyar irodalomban Móriczcal jelenik meg az

erotikum. Õ vezette be a szexualitást mint témakört az
irodalmunkba, s a körülményekhez képest szokatlan nyílt-
sággal és gazdagsággal tárgyalta azt (Az Isten háta mö-
gött, Sárarany, azÚri muri,Rokonok. Lásd: KemenesGéfin
László � Jolanta Jastr�bska, Kortárs, 1998). A modern
szubjektum létét a férfi-nõ kapcsolatban ábrázolja. Óriási
dolog ez a 20. század elején, hiszen a hagyományos ma-
gyar irodalom roppant erkölcsös, szûzies volt.
Az erotikum korai, nyílt megjelenése, azaz már Mó-

ricznál való feltûnése kultúrkritikai attitûd is volt. Az Is-
ten háta mögött c. regényének is szinte minden szereplõje
szexuális problémákkal küszködik. S láthatjuk, hogy
mennyire nem tudják kezelni ezt a problémát, Veresné ero-
tikus kisugárzását. Veres Lacit, a kamaszt a kultúrkör, a
polgári miliõ nem tudja beavatni az életbe. S Veresné is
felszámolódik. Ez a nõalak rendkívül erotikus késztetésû.
Ha jó irányba használná fel ezt az erõt, akkor meg-
talál(hat)ná az individuumát.
Ha etikai szempontból vizsgáljuk meg a szexualitást,

akkor a mûbõl újabb és újabb jelentésrétegek tárulhatnak
fel. Tuba Iván szerint az emberi személy lényeges dimenzió-
ja a szexualitás. Az emberiség mindig tudatában volt a
szexuális viselkedés erkölcsi vonatkozásainak, vagyis an-
nak hogy �ezen a téren csak azt kell vagy szabad tenni,
ami az ember javát szolgálja� (Tuba Iván: Személy és er-
kölcs, 2002). Móricz mûveiben, Az Isten háta mögött c.
regényében is ott húzódik ez az üzenet.
Az erényes szexuális életre való felkészülés a nemi érés-

sel egy idõben kezdõdik, hiszen intenzíven ekkor kerül a
fiatalok érdeklõdésének a középpontjába a szexualitás.
Veres Laci, a szerelem iránt érdeklõdõ kamasz nem tud
mit kezdeni az érzéseivel. Ebben felelõs a sógornõje is,
hiszen teljesen összezavarja a fiút, s biztatja is az iránta
ébredt helytelen � mondjuk ki! �, bûnös érzés ápolására.
Laci figyelmét senki sem hívja fel a szexuális kapcsolatok-
ból eredõ károkra, veszélyekre: eljut a bordélyházba smély-
ségesen csalódik a szerelemben. Úgy gondolja, hogy ennyi
a szerelem, hogy ez a szerelem. A fiú tragédiáját az okoz-
za, hogy meggondolatlanul elõreszalad s a biológiai érett-
séget összekeveri a szerelemmel. Nem tudja, hogy a sze-
xuális érzelmeknek erkölcsi értékekkel, a kölcsönös oda-
adással, bizalommal, szeretettel, felelõsségtudattal, lemon-
dással, hûséggel, az emberi méltóság tiszteletével, vagy akár
az önfeláldozással kell összekapcsolódnia ahhoz, hogy
megérezze a teljességet.

A fáradtság, a reménytelenség költészetétõl, a
�külön kerékként� intellektuális vívódásáig ön-
emésztõ utat járó S z a b é d i (Székely) L á s z l ó
az 1945 elõtti erdélyi irodalom egyik legnagyobb
ígérete volt.
Nem véletlen, hogy éppen Illyés Gyula állapí-

tottameg róla 1940-ben �...a regionalizmust is úgy
szólaltatjameg, ahogy kell, európai színvonalon.�
(Kántor L. Láng G.: Romániai Magyar Irodalom.)
Szabédi László eredeti nevén Székely - 1907. má-
jus 7-én Sáromberkén született (egykori Maros-
Torda vm.), abban a székely faluban, ahol a híres
könyvtáralapító Teleki Sámuel, valamit az Afrika-
i utazó Teleki Sándor grófok a magyar tudomá-
nyos élet képviselõi éltek.
Írói nevét amarosszéki faluról, Szabédról vette,

mert hogy 1930-1938 között hónapokat töltött eb-
ben a helységben, gyarapítván rendkívüli esztéta
tehetségét, amit az Ész és búbály c. kötete, hitele-
sen igazol. 1925-1927 között Strassbourgban teo-
lógiát és bölcsészetet tanult, keresvén a nyugat-
európai mûveltség gazdag tapasztalatait, majd
visszatérve szülõhazájába, a tudás értékeivel gya-
rapította az Erdélyi Magyar Irodalmat.
A trianoni diktátum után, a jogfosztott erdélyi

magyarságért 1933-tól az �Ellenzék� c. független
társadalmi napilaphasábjain írta cikkeit, s intellek-
tuális szigorral mérlegelte a társadalmi válságot
megélt erdélyi magyarság sorskérdéseit.
Irodalmi alkotómunkájánakközvetlen évei elõtt

Csak ösztönelfojtási és ösztönkielégítési mechanizmu-
sok vég nélküli ismétlése történik a regényben (Beke, i.m.).
Szabó Kálmán írja, hogy a fiatalkori felesleges nemi ener-
giák levezetését, megszelídítését segítheti például a moz-
gás, sportolás, a tanulás, a mûvelõdés, a közösségi tevé-
kenység. De Veres Lacinak a tanulás sem megy. Nem köti
le a tananyag a figyelmét. Bár ennek más oka is van. Az
oktatási módszer fogyatékossága.
Az erkölcsi tudatosság jelenléte tehát hiányzik Az Isten

háta mögött c. regény szereplõinek az életébõl. S ez a hiá-
tus, az esztétikai bravúrral rejtjelezett utalás az érték utá-
ni vágyat teremti meg az olvasóban.
Móricz mûveiben a házastársi konfliktusok egyik oka az

erotikus hajlamok nagyfokú eltérésében ismerhetõ fel. A
Sáraranyban például Turi Daninak fagyos, rideg a felesége.
AzÚri muriban Szakhmáry Zoltán asszonya szintén kevély,
hideg, tartózkodó szépség, aki megretten a szerelem elõtt.
A Jószerencsét bányafõnökének ugyancsak hideg a felesé-
ge. Az Erdély c. mûben Károlyi Zsuzsanna pedig �már nem
is nõ, csak egy élõ lelkiismeret�. Rögeszméibe belegabalyo-
dó fejedelemasszony, aki �hideg és beteg�, s nem nyújt sze-
relmet emberének. A frigid feleségek ellenképeit mintázza
meg Móricz azokban az asszonyokban, akik �erotikus és
szexuális kielégülés nélkül emésztõdnek a házasságban� (Fü-
löp László: Emberszemlélet és lélekábrázolás: Vonások a
regényíró arcképéhez. Alföld, 1979/7).
Ilyen Az Isten háta mögött Veresnéje is, illetve az

Árvalányok és A fáklya c. regények hõsnõi. Össze nem illõ
emberek vergõdnek a házasságokban, olyanok, akik össze-
békíthetetlen ellentétei egymásnak.
Az Isten háta mögött címû regényében az Isten nélküli

világot mutatja be nekünk Móricz.
KELEMEN ERZSÉBET

*) Részletek a 2009. június 27-én, Móricz Zsigmond születésé-
nek 130. évfordulója alkalmából megrendezett szatmárnémeti iro-
dalmi tanácskozáson elhangzott Kelemen Erzsébet-elõadásból.

Szabédi László
(1907�1959)

(1941) a kolozsvári egyetemi könyvtár munkatár-
sa, s ezzel egyidõben elvállalja a kolozsvári szín-
ház dramaturgi állását.
1945-benaválságos alkotásokvégzetének remé-

nyében részt vállal az Erdélyi Magyar Írók Szövet-
sége alelnöki tisztségével új korszakalkotó erdélyi
irodalom kibontakozásában, s belép a megújuló
irodalmi élet forgatagába. Egy ideig lapszerkesztõ
a kolozsvári újságnál, majd
Sepsiszentgyörgyre megy, hogy átvegye a Szé-

kely Nemzeti Múzeum igazgatói tisztségét, miköz-
ben szerkeszti a helyi újságot.
Mint egykori Mikó kollégiumi diák néhány he-

lyettesítési tanórán ismertemmeg a csendes, értel-
mileg vonzó elõadó stílusát, mintaszerû magyar
nyelvhasználatát. Idõtlenülmegmaradtak emléke-
zetemben színes, gondolatébresztõ magyar nyelv-
és irodalomórái.
1947-ben a Bolyai Tudományegyetem pro-

fesszoraként tér vissza Kolozsvárra. Sorra tanít
esztétikát, világirodalom-történetet, nyelvtörté-
netet. Ezeken az elõadásain nemzedékek nevel-
kedtek, s megismerkedhettek a kor egyik nyoma-
tékosan igényelt igazságkeresés szükségszerûsé-
gével, amit gondosan beépített elõadásaiba. Szé-
les körû irodalmi alkotói tevékenységét növelte
nyelvészeti, filozófiai, prózai és lírai mûveinek
szakmailag elismert számos terméke.
Nyelvészeti kutatásai középpontjába helyezte a

Folytatás a 10. oldalon
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MI - HOL - MIKOR?
Kulturális kaleidoszkóp

nyelvrokonság kérdéskörének tudományos meg-
válaszolását. E célból tette közzé A magyar nyelv
õstörténete c. könyvét, különös tekintettel az érin-
tett szakterületek tájékoztatására.
Lírájában - amely a dalszerû verstõl halad sajá-

tos gondolati költészetéig a székely balladák vilá-
ga, s a régi magyar vers hagyományai fonódtak
össze a modern líra formakincseivel. (Alkotó sze-
génység).
Az erdélyi magyarság történetében 1959-es esz-

tendõ az újabb elnyomás korszakát hozta. Közis-
mert, hogy a kommunista diktatúra sújtó rendel-
kezéseivel, fõleg amagyarságközmûvelõdési intéz-
ményeit igyekezett elsorvasztani, majd fokozato-
san felszámolni. Így került sor számos magyar fel-

sõfokú tanintézmény (magyar mezõgazdasági fõ-
iskola, zenemûvészeti, s képzõmûvészeti tagozat)
megszüntetésére; különös célul tûzték ki amagyar
tudományos szakembereket képzõ Bólyai Tudo-
mányegyetem feloszlatását és beolvasztását román
egyetemmé tételével.
Fondorlatosan kiagyalt, a közismert propagan-

da valóságot meghamísító módszereivel hajtották
végre a beolvasztást, súlyos csapást mérve az er-
délyimagyarság tudományosságánakmûvelésére.
Az írásaibanhangsúlyt adó Szabédi László erköl-

csi igazságkeresése �zártvágányra� jutott, s élete kí-
sértetiesen teljesült be. Önmaga és a zsarnokság
elõl való menekülését 1959. április 18-án tragiku-
san fejezte be a robogó vonat kerekei alatt.

RÁDULY FERENC

A legfiatalabb aradi vértanú, Gróf Leiningen-
Westerburg Károly tábornok a genealógia alma-
nachokés a legfrissebb családtörténeti szakirodalom
szerint a Torontál vármegyei Törökbecsén (ma a
szerbiai Novi Becej), 1844. május 1-én vette felesé-
gül törökbecsei Sissány � vagy másképpen Sissányi
� Miklós és Bekella Ilona lányát, Erzsébetet.
Ezen közlés ellenére gróf Leiningen-Westerburg

Károly és SissányErzsébet házassági bejegyzésenem
szerepel a törökbecsei római katolikus és görögke-
leti anyakönyvekben, melyek a Vajdasági Levéltár-
ban (ArhivVojvodine), illetve aNagybecskereki Tör-
ténelmi Levéltárban (Istorijski Arhiv Zrenjanin) ta-
lálhatóak. Evangélikus egyházközség ekkoribanmég
nem volt a helységben. A szomszédos Vránován
(1888-tõl Aracs, ma Törökbecse része) mûködõ gö-
rögkeleti egyház házassági anyakönyvei � melyek
szintén a Vajdasági Levéltár õrizetében találhatók �
sem tesznek említés az eseményrõl.
A keresett bejegyzés nem szerepel továbbá sem a

cs. kir. 39., sem az 58., sem pedig a 31. számú gya-
logezred anyakönyveiben � melyek az osztrák Ha-
dilevéltárban találhatók �, mely ezredeknek az
1840-es években Leiningen-Westerburg gróf a tiszt-
je volt.
Van azonban egy irodalmi forrás, mely szerint

gróf Leiningen-Westerburg Károly nem Törökbe-
csén, hanem Pozsonyban vezette oltár elé Sissány
Erzsébetet. Kalapis Zoltán ugyanis a következõket
írja Leiningen-Westerburg tábornok házasságáról:
�1844-ben fényes fõúri lagzi volt a pozsonyi Óvá-
rosban. A négylovas hintókból álló lakodalmas
menet a Klarisszák utcájából, a Sissányi-féle eme-
letes ház elõl indult, és a Káptalan utcán át jutott
el a Szent Márton-székesegyház virággal díszített,
csúcsíves bejárata elé.�
Így átnéztem a pozsonyi Szent Márton plébánia,

valamint a virágvölgyi római katolikus plébánia, a
pozsonyi német evangélikus és pozsonyi magyar-
szlovák evangélikus egyházak anyakönyveit � me-
lyek a Pozsonyi Fõvárosi Levéltár (ArchívHlavného
Mesta Slovenskej Republiky Bratislavy) õrizetében
vannak �, de azok egyikében sem jegyezték fel a
házasságkötést.

Málika, véleményben gazdag, toleranciában sze-
gény öreglány, nagyot szusszanva helyezi magát ké-
nyelembekedvenc foteljében. Az ablakmelletti karos-
székbõl kis fenyõerdõre látni. Kimutat az ablakon.
� Nézd a sok borókát, tuját, zöld fenyõt! Tiszta Har-

gita. Ritka vendégeim elérzékenyülnek a láttán. Azt
hiszik, nosztalgiából költöztem ide, s együttérzõen
kérdezik, honvágyad, drágaMálikám, van-e? (Apokol-
ba ezzel a sok sablonnal!) Az igazság az, hogy nincs. S
ez az erdõ szép szép, de eltakarja a tengert. Ó, pedig
be szeretném a nagy vizet látni az ablakomból! Ahe-
lyett ezt az erdõtnézem, s gondolataim is szúrósak lesz-
nek, mint a fenyõ tûlevelei. Honvágy� Tudom mi az,
hogyne tudnám. Ugyanolyan érzés, mint a többi: sze-
relem, gyász, harag, öröm, mind megkopik, elmúlik
végül. A lélek szappanbuborékai.Ugyanhová, s ki után
vágyakoznék ennyi év után?
Hallgat, nézi a fákat. Sokára szólal meg újból.
�Olyanhazábanem lehet vágyakozni, aholminden-

ki �azt� gondolja. Kapcsold csak be a tévét, rádiót, s
hallgass végig egy beszélgetést. Teljesen mindegy, ál-
lamférfiú-e a megszólaltatott vagy playboy-cica, híres
író-e vagy még híresebb színész, mindegyikük sûrûn
gondolja �azt�. Véleményének �azt gondolom�-buzo-
gányát úgy hajítja bele a világba, hogyminél nagyobb
kráter maradjon utána.
Ujjaival idegesen dobol a fotel karján. Bíborpiros

körme beleváj a fehér liliomos, sötétkék kárpitba.
� Ha egy lenge ruhás címlap-leányzó fogalmaz így,

megmosolygom. Csipogó hang, magyartalan intoná-
ció, a fontos közlendõ pedig ez:�� Én azt gondolom,
hogy õ nem gondolja azt, hogy én azt gondolom.�

MÁLI NÉNI NYELVLÉLEKTANA
Dereng, hogy ezúttal nem csupán a szarkazmus be-

szél belõle. Említett interjúra magam is fölfigyeltem.
� Pedig, ugye, kezdhetnének másként is egy állás-

foglaló mondatot. Választék lenne bõven. Rögtön itt
van például a �véleményem szerint�. Ritkábban röp-
pen föl az ajkakról, mint ama fehér holló. Vagy miért
nem halljuk gyakrabban, hogy �úgy gondolom�? De
mondhatnák így is: �azt hiszem�. sõt, az �úgy hiszem�
sem lenne ellenemre. A �talán�már ki is veszett a nyel-
vi köztudatból. Túl szerény volt ehhez amai arrogáns,
lánctalpas világhoz.
Kezébe veszi keresztrejtvényét, de látszik, nem tud

figyelni rá. Gondolatait fogva tartja a téma, s öreg
hangja ismét belereccsen a csöndbe:
�Mert hidd el, fiam, itt van a kutya eltemetve. Rossz

nyelvi beidegzõdés is lehet, nyilván, de hogy pont az
�azt gondolom� tudott gyökeret verni az �úgyhiszem�-
mel szemben, annak oka van. Mai, karriert építõ em-
ber nem �hisz�, hanem �gondolkodik�. Vagy legalább-
is úgy tesz. És mégcsak nem is �úgy� gondolkodik, ó
nem. Az �úgy� gondolkodás árnyalható, egyéni, több-
féleképpen értelmezhetõ, s ezt a luxust a modern ma-
gyar nem engedheti meg magának. Belekapaszkodik
hát jó szorosan a tárgyraggal ellátott, ellentmondást
nem tûrõmutató névmásba,maga elé tartja a �gondo-
lom�-feliratos fehér zászlót, s elindul csatát nyerni.
Mintha nem is a régi, zsörtös Máli néni lenne. Vala-

mi mély szomorúság van a tekintetében.
� Honvágy? Egy ilyen kishitû, frusztrált, gyenge

önbizalmú �azt gondolom��országba?Ugyan, ugyan!
Vén vagyok én már ahhoz.

KOVÁSZNAY ENIKÕ

LEININGEN�WESTERBURG KÁROLY HÁZASSÁGA
Nem szerepel az esemény a pesti német, a pesti

magyar és a budavári evangélikus lelkészségek es-
ketési anyakönyveiben sem. A pesti magyar evan-
gélikus anyakönyvekben azonban rátaláltam a tá-
bornok lányának, gróf Leiningen-Westerburg Er-
zsébetnek és William Barwell angol királyi õr-
nagynak az 1873. december 18-án kelt házassági
bejegyzésére. Ebbõl pedig az derült ki, hogy � az
összes genealógiai forrás ellenére � a meny-
asszony nem Pesten, hanem Bécsben látta meg a
napvilágot. Így arra gondolván, hogy talán a szü-
lõk esküvõjére is a császári fõvárosban került sor,
felvettem a kapcsolatot a bécsi evangélikus lel-
készségekkel.
Feltevésem helyesnek bizonyult és a Bécs-Belvá-

rosi Evangélikus Lelkészi Hivatal (Evangelische
Pfarrgemeinde A. B.Wien-Innere Stadt) irattárában
végül sikerültmegtalálni az eredeti házassági anya-
könyvi bejegyzést. Ebbõl kiderült, hogy Karl August
Graf von Leiningen-Westerburg cs. kir. kapitány és
Sissány Erzsébet nem 1844. május 1-én, hanem
1845. november 3-án � a Dorotheergasse-i evan-
gélikus templomban � esküdött meg.

Az eddig még publikálatlan � eredetileg német
nyelvû � házassági anyakönyvi bejegyzés a követ-
kezõ adatokat tartalmazza:

Az esketés ideje: 1845. november 3.
Az esketés helye: Wien
A võlegény: Karl August Graf zu Leiningen-

Westerburg, kapitányacs. kir. 31. gyalogezredben,
Friedrich Graf zu Leiningen-Westerburg és Eleo-
nora Breitwieser fia, hesseni nagyherecegségi,
ilbenstadti születésû, bécsi lakos, evangélikus val-
lású, 26 éves, nõtlen
A menyasszony: Törökbecsei Sissani Erzsébet,

SissaniMiklós földbirtokos ésBerkela Ilona lánya,
magyarországi, becsei születésû,Bécs, 1111. szám
alatti lakos, görögkeleti vallású, 18 éves, hajadon
A tanúk: Victor Graf zu Alt-Leiningen-Wester-

burg cs. kir. hadnagy és Johann Schwartz fõhad-
nagy
Az esketõ: Ernst Pauer püspök

MERÉNYI-METZGER GÁBOR

Szabédi László

Alsó-Ausztria
E.Humperdinck: Hänsel und Gretel, opera �
Reinsberg, Burgarena; aug.1., 4., 6., 8., 11., 13., 15.
J. Strauß: A cigánybáró, operett � Baden, Arena;
aug. 6., 7., 13., 14., 22., 23., 27., 28., szept. 5., 6.
C.Zeller: Der Vogelhändler, operett � Langenlois,
Schloss Haindorf, Park, Arena; aug.1., 7., 8., 13�
15.
F.Raymond: Maske in Blau, operett � Baden,
Arena; aug. 1., 2., 11., 12., 15., 16., 20., 21., 29., 30.,
szept. 3., 4.
G.Gratzer: Gustav Klimt, musical, õsbemutató �
Gutenstein, Theaterzelt; aug. 1., 2., 7�9.
H.Lang, K.Farkas: Hofloge, zenés színmû �
Weißenkirchen, Teisenhoferhof; aug. 1., 2., 7�9., 21�
23., 28�30.
O.Wilde: Ernst muss man sein, színmû � Weitra,
Schloss; aug.1., 2., 6�9., 13�16., 20�23., 27�30.
N.Simon: Barfuß im Park, színmû � Aspern,
Theater-Stadl; aug. 4., 13�15, 20�22., 27�29.
N.Simon: California Suite, színmû � Mödling,
Stadttheater; aug.1., 5�8., 12�15.
A. Schnitzler: Spiel im Morgengrauen, színmû �
Reichenau, Theater, Südbahnhotel Semmering;
aug.1�7.
Zene Fesztivál Grafenegg, T. Dun, Four Secret
Roads of Marco Polo, Earth Concerto for stone and
ceramic instruments with orchestra, õsbemutató,
koncert, további kiemelkedõ programpontok:
W.Stenhammer, Excelsior, J.Haydn, La Passione �
Orchestra of the Age of Enlightenment � , Oswald
von Wolkenstein, dalok, C. Orff, Carmina Burana,
J.Sibelius: Ötödik szimfónia op.82, valamint zene-
kari és szóló- koncertek, workshop, gyermekprog-
ram �Grafenegg, Schloss, Auditorium,Wolkenturm;
aug.20. � szept.6.
Haydn-fesztivál: koncertek � Feistritz, Burg; szept.
4�6.
Chopin-fesztivál, koncertek � Gaming, Kartause;
aug.13�16.
Alegro Vivo, Lüktet - Európa szívében, 50 kon-
cert � Altenburg; aug. 9. � szept. 20.
Mestermûvek, kiállítás � St. Pölten, Landes-
museum; szept. 27-ig
Vágy a képmásra, kiállítás � Krems, Kunsthalle; okt.
26-ig
Napoleon - hadvezér, császár és zseni, kiállítás �
Schallaburg, Schloss; nov. 1-jéig
Szobautazás: interaktiv installáció, fiktív utazás a
múltba � Krems, Museum Stein; szept. 6-ig
Birgit Jürgenssen, kiállítás � Krems, Kunsthalle;
szept.13. � 2010. febr. 28.
A mûgyûjtõ tekintete, kiállítás � Klosterneuburg,
Stift; nov.11-ig
Állatian vicces, kiállítás � Krems, Karikaturmuseum;
nov. 8-ig
Cinema Paradiso: OpenAir Mozi, modern klasszi-
kusok � St.Pölten, Rathausplatz; aug. 24-ig
Két kert, egy város � Zwettl, Stift; Zwettl, �Büro-
garten�, Weitraerstraße 20a; okt.31-ig
Mesekert, vezetés � Straß, Marienschlössl; okt.30-
ig (www.marienschlossl.at)

Bécs
Impuls Tanz, modern tánc fesztivál � Museums
Quartier, aug.16-ig
Nemzetközi és bécsi szinház, koncertek és szín-
mûvek � Theater am Spittelberg; szept.26-ig (prog-
ram: www.theateramspittelberg.at)
A név titka, Haydn koncert � St. Michael, Sommer-
refektorium; aug.6.
Nyári koncertek � Stephansdom; aug.7., 8., 15.,
21., 22., 28., 29., szept.4., 5.
Haydn és a bor, koncert � St. Michael, Sommer-
refektorium; szept.3.
FerdinandGeorgWaldmüller, kiállítás � Belvedere,
okt.11-ig
Fény és árnyék, biedermeier festészet, kiállítás �
Wien Museum; szept.10 � 2010. jan.17.
Anagy fellépés: divat kiállítás �WienMuseum; nov.
1-jéig
Erósz és Thanatosz, kiállítás � Sigmund Freud
Museum, Liechtenstein Museum; okt.13-ig
A kép és a keret, kiállítás � Liechtenstein Museum;
2010. jan.12-ig
Orosz balett, Szergej Pavlovics Gyagilev, kiál-
lítás � Österreichisches Theatermuseum; szept.
27-ig
The Death of the Audience, kiállítás � Secession;
szept. 6-ig
Erika Pluhar: Es war einmal, a mûvésznõ élete
dalokban � Wiener Lustspielhaus; aug. 26.
A nõk Haydn környezetébõl, szimpózium �
Universität für Musik und darstellende Kunst: Fanny
Hensel-Mendelssohn-Saal; szept.17�19.
�Haydn�, négy vezetés, �HaydnTrail�(1),
�HaydnTour Creation�(2), �HaydnTour Esterházy�(3),

�HaydnhomeTour�(4) � találkozóhely: Michaelerplatz;
szombatonként 10.30 órakor és a Fahnengasse/
Wallnerstraße keresztezõdésénél; vasárnaponként
10.30 órakor; okt.31.-ig (info: www.wienfuehrung.at,
www.wienguide.at)

Burgenland
Ünnepi Játekok: F. Löwe: My Fair Lady, musical
� Mörbisch, Seebühne; aug. 23-ig
J.Haydn: Il mondo della luna, opera � Neuhaus,
Schloss Tabor; aug. 6�23.
A Haydn-jelenség, kiállítás � Eisenstadt, Schloss
Esterházy; nov. 11-ig

Felsõ-Ausztria
G.Bizet: Carmen, opera, német nyelven � Steyr,
Lamberg´scher Schlossgraben; júl. 23., 25., 31., aug.
1., 7., 8., 14.
Franz Lehár Fesztivál: F.Lehár: A mosoly orszá-
ga, J. Strauß, Bécsi vér, operett � Bad Ischl; aug.
30-ig
F.Lehár: Luxenburg grófja, operett � Bad Hall,
Stadttheater; aug. 8-ig
Luigi Pirandello: Sechs Personen suchen einen
Autor - Ein Stück das gemacht werden soll, pró-
za � Linz, Schlossparktheater; júl.27. � aug.13.
Bruckner Napok, koncertek � St.Florian, Stift; aug.
16�22.
80+1,egy világkörüli út, kiállítás � Linz, Ars
Electronica Center; szept. 5-ig
Természeti vágy. Európa tájai, kiállítás � Linz,
Schlossmuseum; okt. 26-ig
�Growing Union � Európai Botanikai Közösség�:
kiállítás � Linz, Botanischer Garten; okt. 4-ig

Karintia
C-M. Schönberg: Les Misérables, musical � Kla-
genfurt, Stadttheater; júl.23. � aug.12.
L. Bricusse: Jekyll & Hyde, musical � Klagenfurt,
Seebühne; aug. 6�8.
Europa:Aszó és a kép hatalma, kiállítás � St.Paul,
Stift és Bleiburg; nov. 8-ig
�Karambolage 1809 � Karintia és a franciák csá-
szára�, kiállítás � Klagenfurt, Landesmuseum; nov.
26-ig

Salzburg
Salzburgi Ünnepi Játékok, opera, koncert,
dzsessz, próza � Salzburg; júl. 22. � aug.30.
Fürdõ jelenetek, kiállítás � Salzburg, Residenz-
galerie; nov. 1-jéig
175 éves a Játék Múzeum, kiállítás � Salzburg,
Spielzeug Museum; 2010. jan. 9�ig

Stájerország
Hegyhullám Fesztivál: opera, musical, koncert �
Mariazell, Bürgeralpe, Seebühne; aug. 7., 21., 28.,
szept. 4.
Serenata, kamarazene, koncertek � Graz, Joan-
neumhof; júl. 22. � aug. 23.
Magyar mûvészet, kiállítás � Graz, Neue Galerie;
szept. 6-ig
Idõrõl-idõre, toronyóra-kiállítás � Vorau, Festen-
burg; okt. 31.-ig
Lipicai lovak lehajtása a havasokról � Köflach,
Bundesgestüt Piber; szept.12.

Tirol
F.Lehár:A víg özvegy, operett � Kufstein, Festung;
júl.31. � aug.15.
M. Kolozs: Jason Crane und die Leiche am
Buffet, elõadás � Pertisau, MSTirol (hajó); aug.13.,
16., 23., 27. (info: www.hohe-salve.com)
Korzókoncertek: 26 koncert � Innsbruck, Prome-
nade; aug. 2-ig
Kamarazene ünnep, koncertek � Hopfgarten; aug.
20�29.
Hofer Wanted, Andreas Hofer kiállítás � Innsbruck,
Landesmuseum; nov. 11-ig
Europäisches ForumAlpbach �Alpbach; aug.12�
szept. 5.
Gombócünnep, 22 fajtából lehet válogatni �
St.Johann; szept.19.
Sajtolimpia, 90 európai sajtkészítõ résztvételével,
dijazás � Galtür; szept.26.

Vorarlberg
Ünnepi Játékok: G.Verdi, Aida, opera; operett, kon-
certek - júl.22. � aug.23.
Hó. Amûvészet nyersanyaga, kiállítás � Bregenz,
Landesmuseum; okt. 4-ig

Európa ajánlat
Hajókiállítás és a fregatt �D. Fernando II e Glória�
megtekinthetõ � Lisszabon, Praça do Império,
Museu de Marinha, Portugália

Válogatta Homonnay Lea

Folytatás a 9. oldalról
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JELEN SZÁMUNK KÉPEI

Kommunikáció (fa)

METYKÓ GÉZA

�Anno miraculum� (1969)
(2009.07.21.) Azon az éjszakán Duino lakos-

ságának több mint a fele áthorkolta a mirá-
kulomot. Csak azok maradtak fenn éjszakázni,
akik képernyõ elé ülhettek.Demég közülük sem
volt mindenkinek kedve az elmosott, fekete-fe-
hér vagy hamuszürke, fel-fel villanó vibrálásokat
mindvégig, a reggeli órákig figyelemmel követni.
Elõször a kis hotel tulajdonosa távozott. Azu-
tán a feleségem tért nyugovóra. Ezentúl egy szót
sem értettem az olasz tévések izgatott és látha-
tóan fontoskodómegjegyzéseibõl.Elhatároztam:
a következõ �mennybemenetelig� megtanulom
az olasz nyelvet. De a késõbbi expedíciókat már
az osztrák televízió adásaiban láthattam. Nos,
nagy kár, nem tanultam meg olaszul; igaz � az-
óta sem járt több, mint tizenkét ember a Hol-
don.EngempedigDuinohelyett,más tájakra vitt
az érdeklõdésem.

Negyven év; szinte semmi a nagy Miraculum
után, de elég idõ például Trieszt környékét még
egyszer felkeresni. Megtudni, hogymi lett a gaz-
dánk kedves kis kutyájával, Lillával, aki akkoron
mellettem gubbasztott a Holdra lépés pillanatá-
ig. Kitartóan ült mellettem; hevert, szuszogott,
aludt, felébredt, jóízûen csámcsogott és nem tud-
ta (szerencsére?), hogy közbenmegváltozik a vi-
lág. Persze, akkormég én sem ismertem fel, hogy
annak a bizonyos világtörténelmi lépésnek nem-
csak specifikus, szenzációskáprázatamarad fenn,
hanem a Rádöbbenés is (�médiák� kudarca?).
Az, hogy az emberiség modern utópiái végleg
elhagyták a képzelõdések stádiumát!

Stanley Kubrickma már klasszikusnak ítélhe-
tõ filmje: 2001 �Odisszea a világûrben (avagy Vi-
lágûri odisszea?) egy évvel elõbb, 1968-ban ej-
tette ámulatba a filmszínházakba járó embere-
ket. Amint késõbb kiderült, ezen film esztétikája
nagy hatást gyakorolt a világûri technológia ala-
ki, s egyéb megoldásaira. Talán mindmáig.

És eszembe jutnak a fiatalkori olvasmányok
is, nevezetesen Jules Verne, �a természettudomá-
nyos, fantasztikus regény megteremtõje� (vö.
Révai L.) Utazás a világûrbe címû munkája. Az
alkotó szellem szép, szépséges utópiái, amelyek
nélkül talán csak járni, kelni, ülni, heverészni,
aludni, szuszogni, csámcsogni és esetlegesen fel-
ébredni tudnánk.

Színezek magam is?... Túlzok?... Joggal!...
Hogy neGeorge Orwell utópiája kísértsen lép-

ten, nyomon.

�Vésõt és kalapácsot vesz, majd egy darab
követ és máris látja, hogy mi rejtõzik a kõben,
csak a felesleget kell lebontania... Az �örök
anya� és az �örök nõ� lágy egysége kel életre
reményt és vidámságot árasztó gyönyörû alko-
tásaiban� �mondtaDr. Gaál Károly professzor
Ledersberger-Lehoczky Erzsébet elsõ bécsi ki-
állításának a megnyitóján.
A Magyarországon született Ledersberger-

Lehoczky Erzsébet 1961-ben gyerekként került
Ausztriába. Fiatalon elkötelezte magát a mû-
vészettel, rajzolt, festett, 1992 óta szobrászként
dolgozik. Két ország kultúrája ötvözõdik mû-
veiben és kultúrpolitikai tevékenységében, hi-
szen Bécsben lakik és a Körmend melletti
Daraboshegyen dolgozik.Mûveinek középpont-
jábanmindig az ember áll, az emberi test dina-
mikája, szépsége, titokzatossága, az emberi lé-
lek sokszor kifürkészhetetlen ingadozása a jó
és a rossz között. Harmóniát és eleganciát su-
gárzó, márványból, fémbõl, betonból és fából
készült szobraival számos osztrák-magyar és
nemzetközi, egyéni és csoportos kiállításon sze-
repelt, saját galériájában pedig fiatalmûvészek
alkotásaitmutatta be az érdeklõdõ bécsi közön-
ségnek. Az Osztrák Képzõmûvészeti Szövetség
alelnökeként és a szobrászati részleg elnökeként
kiállítások kurátora és bíráló bizottsági tagja.

F. K.

A Miskolci Nemzetközi Operafesztivál egy évtizede
robbant be a magyar kulturális életbe. Az anyagi gon-
dokkal küzdõ iparváros zenei seregszemléjét sokan
kétkedéssel fogadták, de az elmúlt évek bebizonyítot-
ták, hogy a vállalkozó kedvûeknek volt igazuk. Meg-
történt a csoda: a programsorozat a Budapesti Tava-
szi Fesztivál mellett a magyarországi zenei élet máso-
dik legjelentõsebb eseményévé vált. A tíznapos ren-
dezvény a kezdetektõl Bartók Béla emlékét ápolja,
mellé választják ki az év aktuális témáját.
A kilencedik Miskolci Nemzetközi Operafesztivál

talán az eddigi legnagyobb feladatára vállalkozott,
Bartók mellett Bécs zenei életének keresztmetszetét
kínálta az érdeklõdõknek. Természetesen e döntést
Haydn halálának bicentenáriuma is motiválta, de a
híres komponista évfordulója csupánürügyül szolgált
a szervezõknek. A válság és a seregszemlét sújtó gaz-
dasági nehézségek ellenére, az idén is gazdag reperto-
ár várta a zenebarátokat. A bõség zavarábannemvolt
könnyûmajd� három évszázad remekmûveit egy plat-
formra emelni, hiszen a bécsi klasszikusok kínálata
mellett a XX. század avantgárd darabjai is gazdagítot-
ták a programot. A 62 elõadás gerincét a 11 operaelõ-
adás mellett 21 hangverseny és három balett alkotta,
de 200 kiegészítõ program közül is válogathattak az
iparvárosba látogatók.
A zenei sorozat különlegessége volt az új bécsi isko-

la három legjelentõsebb operájának elõadása. A sort
Alban Berg Luluja nyitotta meg. A szerzõ 1927-tõl
1935-ig komponálta e mûvét, s befejezetlenül hagyta
az utókorra. Ez az a XX. századi darab, amelyrõl az
operabarátok általában nagy elismeréssel szólnak, de
jó szántukból ritkán teszik fel a lemezjátszóra. Nagyon
szokatlan kompozícióval kell a nézõtéren helyet fog-
lalóknak megbarátkozniuk, a siker kulcsa az átlagnál
is jobban az énekesek és a rendezõ kezében van. A 60-
as évek Wozzeck-jén már megedzõdött budapesti kö-
zönség a 70-es évek elején ismerhette meg ezt az ope-
rát, s noha Kalmár Magda a címszerepben maradan-
dót alakított, az elõadások száma nem érte el a tízet.
(AWozzecket többmint húszszor adták elõ). Amiskol-
ci elõadás teltházat vonzott, s ebben a Moszkvai Heli-
kon Operának is oroszlánrésze volt. A kiváló társulat
az elmúlt évben a Kisvárosi Lady Macbeth-tel bizonyí-
totta a XX. századi mûvek iránti elhivatottságát.
A történet igazi grand guignol, mint Wass Albert:

A funtineli boszorkányában, a Luluban is, akivel a dé-
monikus asszony kapcsolatba kerül, az hamarosan
távozik az árnyékvilágból. Lulu az idõmúlásával egy-

Bécsi kapu
A Császárváros Miskolcon

re mélyebbre süllyed, s Londonban maga is áldozat-
ként, teátrális módon Hasfelmetszõ Jack karjaiban
fejezi be az életét. Amoszkvaiakban idén sem csalód-
tunk. A Lulut alakító Tatjána Kuindzhi, noha nem át-
ütõ szoprán, bájos egyéniségével, kiváló színészi tel-
jesítményével mégis méltó volt a szerepre, hol do-
romboló cicaként, hol fúriaként formálta hanggyil-
kos szólamát. Alakítása igazi sportteljesítmény is volt,
az énekesnõ az elsõ felvonás teljes másfél órájában
színen volt. A társulatból kiemelkedett az Alwát ala-
kító Vaszilij Efimov, akit a miskolci közönség már az
elmúlt évben a Borisz Godunov Grigorijaként meg-
ismert. Különleges teljesítményt nyújtott még
Geschwitz grófnõ szerepében Larisa Kostyuk és az
állatidomárt alakító Dimitrij Jankovszkij. Mint emlí-
tettem, a Lulu elõadások sikere nagyban függ a ren-
dezéstõl. Dimitrij Bertman színrevitele végig fenntar-
totta a feszültséget. Figyelemre méltó volt a díszlet
is: puzzlemódon összeilleszthetõ krómozott idomok-
ból állt, s görbe tükörként képezte le a színpad amúgy
is torz cselekményét.
Másnap Berg másik operáját, a Wozzecket mutatta

be aGerai Állami Színház társulata. A Büchner drámá-
ja nyomán készült alkotás sokszínûségét jelzi, hogy
nagy színpadon, s intimebb közegben is megállja a
helyét. Az elmúlt évbenPárizsbanChristophMarthaler
rendezésébennagyobb tömegeketmozgatott;Matthias
Oldag a miskolci színházhoz méretezte koncepcióját.
Az autentikus német elõadásban Marthaler minden
szerepet gondosan megrajzolt: a Wozzeck-kel morali-
záló tiszt visszataszító disznó, a fõhõsön kísérletezõ
orvos sátáni, Marie, a bukott nõ a megtestesült ártat-
lanság, a Tamburmajor igazi übermensch,mintha egy
háborúelõtti propagandafilmbõl lépett volnaki. A ren-
dezés modernségével, de ugyanakkor visszafogottsá-
gával szolgálta a drámát. Különösen emlékezetes ma-
rad a darab záró képe, amikor a sok tragédia után a
szereplõk felgöngyölik az egész színpadot beborító,
véres szõnyeget. A fõhõs és Marie közös gyermeke
Wozzeck egyenruhájához hasonló öltözékben lép a
színre, kezébe adják apja borotváját, s az embertelen
forgószínpadon megy az élet tovább. A címszerepet
Andreas Scheibner a drezdai opera énekese alakítot-
ta. A kiváló hangi adottságokkal rendelkezõ mûvész
színészként is emlékezeteset nyújtott. Marie szerepé-
ben Franziska Rauch kiváló drámai szopránját és ala-
kítását élvezhettük, Jürgen Müller Tamburmajorja és
Bernhard Hänsch Doktora is nagyban hozzájárult az
elõadás sikeréhez. Sajnos az estre a Lulunál jóval ke-
vesebben voltak kíváncsiak, pedig a két operaelõadás
együtt reprezentálta a Berg-i életmûvet.
A miskolci programsorozat legjelentõsebb elõadá-

sa Schönberg: Mózes és Áron címû operájának hazai
bemutatója volt. A téma átszövi a zeneszerzõ és peda-
gógus életútját, az elsõ vázlatokat 1903-ban veti pa-
pírra, a kidolgozást 1923-37 között végzi. A bibliai tör-
ténetet 1954-ben, három évvel a mester halála után
Hamburgban mutatták be. Schönberg egész tudását,
életszemléletét dolgozza be amûbe,mintWagner, õ is
maga írta a szöveget. A drámában Mózes a magányos
óriás, a hajlíthatatlan áll szemben Áronnal, aki esen-
dõ mivoltában, kompromisszumaival szolgálja a né-
pét. A zeneileg nagyon nehéz opus bemutatására a
Nemzeti Filharmonikus Zenekar és Énekkar élén Ko-
csis Zoltán vállalkozott. A produkciónak Wolfgang
Schönét, a stuttgarti Staatsoper baritonistáját és az
amerikai tenort, Daniel Brennát nyerték meg a szer-
vezõk. A két énekes tökéletesen kifejezte a szereplõk
jellemét: a németmûvész érces sprechgesangja és tár-
sa hajlékony, de karakter-tenorja egyben a cselek-
ményt is illusztrálta. Figyelemreméltó volt Sebestyén
Miklósnak a pap szerepében nyújtott alakítása is. A
rendezés viszont felemásra sikerült.
Giorgio Pressburger rendezõ zsinagógába helyezte

a cselekményt. A szervezõk már korábban jelezték,
hogy nem hagyományos rendezésben kerül színpad-
ra a darab, az elõadást csupán minimális szcenírozás-
sal színesítik. Az elsõ felvonásban ez a visszafogottság

maradéktalanul megvalósult. A másodi felvonás már
eklektikusabb volt, a túlzottan képszerûre sikerült
bacchanália jelenetnaturalizmusa (vagynaturizmusa)
megtörte a drámai egységet. Hibának tartom, hogy a
feszült figyelmet követelõ opera az utcai zajos nyári
színházban kapott helyet. A zenekar, az énekkarok és
a karmester teljesítménye kifogástalan volt, az este
méltó folytatása volt az 2007-es Debussy: Pelléas és
Mélisande bemutatójának.
A fesztivál alaposan foglalkozott a mozarti életmû-

vel: a Bukaresti Nemzeti Opera a Figaro házasságát, a
Kassai Musica Iuvenalis Vonósegyüttes a Bastien és
Bastienne-t a Lett Nemzeti Opera pedigA varázsfuvo-
lát tûzte mûsorára. Mégis két különlegességre emlék-
szem szívesen. Az egyik gyermekeknek szóló zenei is-
meretterjesztõmûsor volt, Lukácsházi Gyõzõ egy órá-
ban dolgozta fel A varázsfuvolát, sok derûvel, móká-
val. Amesébõl lassan kibontakozott az opera, Köteles
Géza személyében zongorista is került a színpadra, s
neves énekesi gárda (Hábetler András, Bucsi Anna-
mária, Hertelendy Rita, Beöthy-Kiss László, Jekl Lász-
ló) asszisztált a produkcióhoz
A másik meglepetés, Mozart fiatalkori operájához

az Apolló és Jácinthoz fûzõdik. A kis zseni 11 évesen
írta a dalmûvet, s a mostani színrevitel a már emlí-
tett Moszkvai Helikon Színházat dicséri. Dimitrij
Bertman rendezõ átvette Mozart játékos lelkületét.
Viktoria Unguryanu karmester nem ragaszkodott a
pulpitushoz, hol a függöny elõtt mesélt a közönség-
nek, hol a színpadon kávézott együtt az énekesekkel,
s közben a zenészek irányító nélkül is tették a dolgu-
kat. Egy társasági összejövetelbe illeszkedett a törté-
net, s noha a sztori nem túl vidám, a rendezés mégis
felhõtlen szórakozást faragott az antik drámából. A
színpadkép orosz kúriára emlékeztetett, fehér nád-
székekkel, filagóriával, s a csehovimiliõhöz illeszked-
tek a kosztümök is.

DR. CSERMÁK ZOLTÁN

Utazni sokféleképpen lehet: sok pénzzel
vagy kevés pénzzel, csoportosan vagy egyedül,
szórakozva vagy tanulva, személyesen vagy úti-
könyvvel �logikusan� rendszerezve, közelre
vagy távolra, felfedezõként vagy félig �vakon�,
alig látva valamit. Csaknemmindenki máskép-
pen utazik, mást vesz észre, mást lát szépnek.
Az író is mindig másképpen utazik: fordít más
nyelvbõl magyarra (pl: Kosztolányi: Modern
költõk, Idegen költõk), útiélményeit feldolgoz-
za, s így az utazás élménye alkotásra serkenti
(Németh László: Európai utas, Kosztolányi
Dezsõ: Elsüllyedt Európa, Szerb Antal: A har-
madik torony, Illyés Gyula: Szíves kalauz).
Ezek az utazások igazi szellemi hódítások: új
élménnyel új tájat és új irodalmi alkotásokat
fedeznek fel. Természetesen külön kell szólni
a rossz mellékjelentésû hódítás szóról, hiszen
az író fegyvertelen hódító, az idegennek nem
árt, hanem használ, részese a szellemi vérke-
ringésnek, európai világnak, kultúrának.
Az utazás elvezetheti az írót ugyanarra a

földrajzi helyre, kellemes korábbi és késõbbi
élményeket gyûjtve össze. Kosztolányi Dezsõ
nagyon szerette Velencét, mûemlékeit, külö-
nös örvényeit, temetõjét, külön embereit. Il-
lés Endre az idegenek látogatta közismert mû-
emlékek, színhelyek helyett a kis tereket,
riókat, a víz különös hangjait, Goldoni kisem-
bereinek világát szereti. A képzõmûvészet rej-
tettebb kincseit is felfedezheti. Illés Endre pél-
dául Jacobello Alberegno Apokalipszis címû
festményén tûnõdik el. Márai Sándor idege-
sen érkezik Velencébe, és folyton eszik:
Scampinál, Cahalettonál, Floriánnál, valamint
édeset, sziruposat. Majd múzeumokba megy,
Verdit hallgat a Szent Márk téren. S aztán el-
gondolkozik azon, hogy mit jelent Velence
újra, másodszor, harmadszor, nászúttal vagy
anélkül, szótlanul.
Márai Sándor a Vendégjáték Bolzanoban

címû könyvében el sem rejti a maga Velence-
szeretetét: �Áldom a sorsot, és földig hajlok,
a végzet elõtt boldogságomban és büszkesé-

gemben, hogy velenceinek születtem. Velence-
inek születtem, tehát minden enyém, amiért
élni érdemes, ajándékba kaptam a szabadság-
érzést, a tengert, a mûvészetet és a szép szoká-
sokat� � Újra és újra Velencébe megy Márai,
és a naplójában is rögzíti élményeit: a szokat-
lan felhõszakadást, a nyár arany jelmezeit, a
Szent Márk térre beszökött tengert, az utcá-
kon hemzsegõ embereket, a sötétben álomsze-
rûen felvillanó palotákat, Goldoni szobrát�
Az igazi utazásban �megszólalnak� a kövek,

másképp találkozunk látszólag jelentéktelen
kisvárosokkal, a valóság keveredik az álommal,
az útikönyvek jellegzetességei mellett a kevés-
bé fontos kis terek, szobrok, házak, szökõku-
tak ragadnakmeg. S a lényeg az, hogymindenki
maga találja meg a hegyi patakot, a ránk boru-
ló fakoronát, a köveken tajtékzó tengert. Cs.
Szabó László újra és újra Rómába jut el, Ver-
giliust és Horatiust olvas, megcsodálja a Santo
Stefano Rotondot, a kerek templomot, ahol
1454 után amagyar pálosok laktak. Az írómeg-
áll a római rettenetes autóforgalomban, és el-
tûnik a jelen század, a korábbi évszázadok ezer-
nyi emléke fonja körül a Lateráni múzeummal,
Michelangeloval, Tizianoval, a szörnyûséges
emlékmûvel Róma szívében, a Viktor Emánu-
el, vagyis a nemzeti egység emlékmûvével.
Utazni nemcsak messzire lehet, a tengerhez,

a párizsi Notre Dame-hoz, hanem közelbe is:
ki a szõke Tiszához, a kõszegi várhoz, a budai
Vár Nemzeti Galériájához, a Bükk hegység ún.
õserdejéhez. A manapság divatos távoli afri-
kai és sziget-utazások � a gazdagok kiváltsá-
gai. De otthon is �utazhatsz� könyveket olvas-
va, távoli vidékrõl álmodozva. S eljuthatsz vi-
szonylag kisebb pénzért is egy közelebbi euró-
pai kisvárosba, a boldogságot keresve, mint
Kosztolányi hõse. Csodát remélve, mûemléke-
ket keresve, szellemileg gazdagodva, a tengert
vagy önmagunkat keresve. Többet! többet!
ameddig élünk, mondta Babits Mihály. Ez
mindannyiunknak szól.

SZEKÉR ENDRE

Az utazás értelme és szépsége

S. Csoma János

utazás

voltam egyszer Itáliában

voltam egyszer Pádovában

jártam egyszer az árkádok alatt

egyszer szárnyas oroszlánt láttam

láttam egyszer a tornyokat

igen, egyszer Itáliában

a piactéren Pádovában

de meghalni, hogyha megérem

valószínûleg Kecskeméten
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Skultéty Csaba neves újságíró, a Szabad Eu-
rópa Rádió egykori munkatársa magángyûjte-
ményébõl rendezett kiállítást a közelmúltban
az Országos Széchényi Könyvtár.
A tárlatot Sólyom László köztársasági elnök

nyitotta meg az intézmény Dísztermében. Az
államfõ Fiume város különleges története kap-
csán hangsúlyozta: �Biztos, hogy az egykori
MagyarKirályság, sõt, azOsztrák-MagyarMo-
narchia országai és népei majd kialakítják azt
az új nyelvet, amelyen összefonódott, és sok-
szor közös történelmünkrõl egymással elfogu-
latlanul tudnak beszélni, hogy meglesz ennek
közös szemléleti alapja nemcsak a tudomány-
ban, hanem a közvéleményben is. Segít ebben,
ha minél többször találkozhatunk azzal,
mennyire közös alkotás volt történelmünk egé-
sze.� Szólt arról is, hogy õtmagát a kiállítás sze-
mélyessége fogta meg, hiszen levelezõlapok,
dobozok, régi újságok mindenkinek az ottho-
nában megtalálhatók, de így, együtt látva e tár-
gyakat, már nemcsak családi emlékekrõl van
szó: megérint bennünket egy város, Fiume em-
lékezete.
Benkõ Andrea, a tárlat rendezõje elmondta:

segítõtársaival úgy álmodták meg ezt a kiállí-
tást, hogy hajófedélzetre léphet az érdeklõdõ,
ahol rakományként az idõ tengerében elsüllyedt
világot fedezhet fel. A rakomány maga a gyûj-
temény, amelynek egy része tárlókká átalakí-
tott utazóládákban látható, de helyet kaptak itt
egykori használati tárgyak, könyvek, képeslap-
ok, régi újságok is.
Skultéty Csaba arról beszélt, hogy édesany-

jának a nászútjukra való visszaemlékezései (a
magyar Fiume, az osztrák Abbázia és végül Ve-
lence) gyerekkorától végig elkísérték. Ezért is
kezdte gyûjteni a fiumei emlékeket, de a város-
bamár csak a rendszerváltás után jutott el.Min-
dent megkeresett, ami elérhetõ volt antikvári-
umokban, aukciókon, vásárokon. Így állt össze
a gyûjtemény, a közös emlékek �magyar
Fiuméja�, annyi múltbeli békétlenség után az
összetartozás jegyében egybefûzvemindazokat,
akiknek közel áll a szívükhöz az Adriának ez a
sajátos kincse.
Giovan Battista Campagnola olasz nagykö-

vet leszögezte: a kiállítás anyagából kiderül,
milyen jelentõsége volt a különbözõ kultúrák
együttélésének. Ivan Baniæ horvát nagykövet
hangsúlyozta: amit megõriztünk a múltból, se-
gít az Európai Unión belüli közös jövõnk épí-
tésében.
Monok István, azOrszágos Széchényi Könyv-

tár fõigazgatója méltatta a kiállítás jelentõsé-
gét és megköszönte Skultéty Csabának, hogy a
gyûjteményt az intézménynek ajándékozta.
Ezután az érdeklõdõk megtekintették a bemu-
tatott relikviákat.
Mit jelenthet egy kárpátaljainak Fiume? Lelki

rokonságot az ott élõkkel: valaki említette aznap,
hogy a fiumei városlakó egy évszázad alatt 6 or-
szág polgára volt, pedig ki sem lépett az otthoná-
ból� Ismerõs az anekdota, ugye?
Egy kis történelem. (Fried Ilonának a kiállítás

�Fiume magyar emlékezete�
Egy kiállítás margójára

katalógusában megjelent Kronológiájából mazso-
láztunk).
1776-ban Mária Terézia az addig Belsõ-Auszt-

riához tartozó, az osztrák tengermellék részét ké-
pezõ Fiumét a Magyar Korona tartozékának nyil-
vánította és a zágrábi Horvát Királyi Tanács igaz-
gatása alá helyezte.
1779-ben (a Horvát Királyi Tanács megszûné-

sével) mint aMagyar Koronához csatolt külön tes-
tet ténylegesen Magyarországhoz csatolta.
1848�1867: Fiume Horvátországhoz tartozott.

(Aztán ismét magyar fennhatóság, majd horvát,
illetve olasz csapatbevonulások következtek. 1919-
tõl olasz uralom alatt volt, 1921. április 24-én nép-
szavazást tartottak Fiume hovatartozásáról: nagy
többséggel Zanella pártja nyert, amelynek célja Fi-
ume független városi státusánakmegteremtése volt.
1922. márciusában fegyveresek lemondásra
kényszerítették.)
1924. január 2-én. FiumeOlaszország része lett.
1943. A németek elfoglalták Fiumét, súlyos rom-

bolás, deportálások következtek.
1945. március 3-án a jugoszláv hadsereg elfog-

lalta Fiumé; 1947-tõl Jugoszlávia része lett.
1990 óta Rijeka Horvátországhoz tartozik.
És egy idézet Vojko Obersnel, Rijeka város

polgármesterének a �Fiumemagyar emlékeze-
te� címû kiállítási katalógushoz írt üzenetébõl:
�Amagyarok fokozott érdeklõdése Fiume iránt

1775 után kezdõdött, amikor Mária Terézia csá-
szárnõ és II. József császár meghozták döntésü-
ket Fiume Magyarországnak történõ adományo-
zásáról. A város éppen a magyar vezetés alatt
mûködõ Kormányzóság létrehozásával (1776)
lépett a gazdasági fellendülés útjára. Fiume ek-
kortájt nõtte ki magát kereskedelmi és ipari vá-
rossá, bekerült a tíz legnagyobb európai kikötõ
sorába, olyan kozmopolita csomóponttá vált,
melyben a nyelvek sokaságának használata és a
különbözõ kultúrák találkozása a jellemzõ. Egy
francia útikönyvíró akkoriban tett megfogalma-
zása szerint Fiuméról azt állította, szavait idézve,
hogy olyan magyar város, melyben olaszul beszélõ
horvátok élnek!�
Az 1910-i népszámlálás szerint a közel 49%

olasz, a 26%horvát, a 13%magyar, a 4,7% szlo-
vén, a 4,6% német mellett a várost még szer-
bek, angolok, csehek, szlovákok és románok is
lakták.
1881-benmegalakult aMagyarAdria Tenger-

hajózási Rt..
E kulcsfogalommal el is érkeztünk a mába,

Skultéty Csaba kiállításának hajójára. A bejá-
ratnálmindjárt a FestAladár Fiume címû köny-
vébõl (Budapest, 1906) vett idézet ragadja el
képzeletünket: �Ez a kivándorlóhajó már köze-
ledésünkkor mindjobban szembetûnik nagy ará-
nyaival. Amólót egész hosszában elfoglalja, ahol
más két-három hajó is helyet talál egymás mel-
lett. Szívünk elszorul, ha elgondoljuk, hogy ez a
hajókolosszus minden két hétben egészen megte-
lik kivándorló honfitársainkkal, átlag kétezer erõ-
teljes, munkabíró magyar polgárral, akiknek leg-
többje végleges búcsút mond a hazának, e tejjel-
mézzel folyó Kánaánnak, ahová hajdanában épp

Gyere velem �mondta a nagymama, s kézen-
fogott. Jó meleg volt a keze, mint mindig. Fe-
hér babos kötény volt rajta, máskor kenderma-
gosat hordott, olyat, mint a tyúkocskái. Men-
tünk a falusi utcán a rekkenõ melegben, õ
hosszú szoknyában, fejkendõsen, én kis lenge
nyári ruhámban. Mögöttünk finom forró por
fátyola emelkedett föl. Akkoribanminden utca
sarkán kút csobogott. Olykor ittunk a tenye-
rünkbõl néhány kortyot. Én � emlékszem �
odafutva boldogan álltam bele az elfolyó víz-
be. Nagymama vastag szemüvegére zöld nap-
szemüveget illesztett. Rajta keresztül sárga-
barna színben látszottak a fák. Így haladtunk,
és a falu végére érve átmentünk a síneken, és a
temetõ felé kanyarodtunk. Valami az eszébe
juthatott, mert nagymama egyszer csak sietni
kezdett. Aztán nagy márvány sírhelyek mellett
haladtunk. Valahol egy madár dobolt. Nemso-
kára apró halmok közt bukdácsoltunk. Nagy-
mama kapkodva lélegzett
Jaj, Márika, Mihályka, kétszer Lukácska.
Meg kellett venni a sötétvirágú selyemken-
dõket, és a rojtos kendõkkel a mákhajszín
ládákat letakarni. Csontocskáitok itt nyug-
szanak egymás közelében �
Így beszélt, s a kicsi halmokról fürgén tép-

deste a semfüvet. Egyiktõl a másikhoz sietett.
Én segítettem neki. Bogáncs, vadmuhar tép-
deste a ruhámat. A madár még hangosabban
pergette dobját. Vastagnyelvû gyíkok futkostak
a gallyakon. A fák alatt kazlakban ágalom he-
vert. Nagymama a szúrós, száraz ágakra ros-
kadt�
Itt meglelem az én kicsinyeimet, de hol
Az én széphajúm, íves szemöldökûm, hol
Az én szépfülûm, szelíd agami madaram?
Hol nyugszik fénytelen, megsíratlan földben,
Idegen határban, idegen ég alatt,
Az én fiam?
� Nagymama, szomjas vagyok � huzigáltam

meg a kötényét, de nem figyelt rám, a zsebé-
ben kotorászott, aztán a blúzába nyúlt s ketté-
hajtott levelezõlapot vett elõ, halovány
cimetszínût, rajta zöld bélyeg, tizenhatfilléres.
Elmosódott tintával állt rajta az írás.
Az ágácok csörgõ levelei között skarlátra vál-

tott az ég. Nagymama nem az írást nézte, de
mintha olvasta volna, hangosan beszélt:
�Kedves szüleim, tudatom magukkal, hogy

egészséges vagyok, amit maguknak is szívbõl kí-
vánok.A csomagot péntek estemegkaptam.Egy
napot késett, a születésnapom után jött meg, de
így is jó volt. A pénzt is megkaptam, a tizenöt

A társadalmi élet egyes területei napjaink-
ban újra az érdeklõdés homlokterébe kerültek.
Egyre jobban érzékelhetõ ugyanis, hogy a nem-
zeti és szupranacionális közösségek bizonyos
problémáira nem lehet ugyanolyan válaszokat
adni, mint egy-két évtizeddel ezelõtt. Gyorsan
változó világunk gazdasági-szociális folyama-
tai számos kérdést vetnek fel: hol ér véget az
állam kompetenciája és felelõssége s hol kez-
dõdik az egyéné? Posztmodern korunkban mit
várhat az állampolgár a központi politikai ha-
talomtól s mit kell saját erejébõl elérnie? A
különbözõ gazdasági-szakmai-munkavállalói
csoportok vajon milyen formában tudják a leg-
hatékonyabban érvényesíteni érdekeiket?
Szükség van-e új metódusokra, esetleg szerep-
lõkre a gazdasági illetve szociális vonatkozású
politikai döntéshozatalban? Ha igen, a �nem-
kormányzati�, �civil� szféramely szereplõit len-
ne érdemes beengedni a hatalom bástyái
mögé? S megállítható-e ezáltal a politikum le-
gitimációs lejtmenete?
Az Európai Unióban és azon belül Magya-

rországon is egyre többen foglalkoznak ezek-
kel a felvetésekkel. Az egyes tagállamokban az
adott nemzet történelmi múltjának, hagyomá-
nyainak és eddigi problémakezelési gyakorla-
tának megfelelõen más és más válaszlehetõség
fogalmazódott meg. A megoldási alternatívák
néhol már a döntéshozó elit figyelmét is fel-
keltették, számos uniós országban azonban
még a szakmai és közvita sem indult meg a
XXI. század társadalmainak ezen fontos kér-
déseivel kapcsolatban.
Magyarországon egy interdiszciplináris és a

multinacionális kapcsolatokra építõ kutatócso-
port igyekszik feltérképezni eme alapvetõ kér-
déseket és egyértelmûen a civil érdekképvise-
let (nyugati mintára) történõ megerõsítésében
látja a magyar államigazgatás megreformálá-
sának lehetõségeit. Ennek lenyomata amagyar,
német, osztrák történészek, jogászok, közgaz-
dászok és politológusok együttmûködésébõl
megszületett német nyelvû tanulmánykötet is,
melyet Gergely Jenõ, Dobák Miklós és Win-
fried Kluth professzorok szerkesztettek. A
szerzõk sorra elemzik a rendszerváltás utáni
kamarai rendszerek és érdekképviseletek egy-
egy alapvetõ kérdését, a szakszervezetek tér-
vesztésétõl (Kiszelly Zoltán, Lénár Andor) a

A modern államberendezkedés és
az érdekképviselet aktuális kérdései

magyar kamarákat ért megpróbáltatásokon
(Fazekas Marianna, Strausz Péter) át egészen
a német és az osztrák kamarai rendszerek
(Winfried Kluth, Alexander Mingst, Stefan
Okruch, Ulrich E. Zellenberg) aktuális meg-
erõsödéséig. A kötetbõl kiderül, hogy nagyon
is szükséges és idõszerû az ezekrõl a kérdések-
rõl remélhetõleg hamarosan meginduló széle-
sebb társadalmi-tudományos diskurzus, ugyan-
is a jelenlegi válsághelyzet is nyilvánvalóvá te-
szi: szükséges újragondolnunk hazánk valamint
a tágabb inercia-rendszerünknek számító Eu-
rópai Unió társadalmi, politikai és közéleti
struktúráját. Meg kell találni azokat a módsze-
reket és fórumokat, amelyek révén csökkente-
ni lehet az állampolgárok és a politikai-szociá-
lis döntéshozatal (illetve annak szervezetei)
közötti távolságot. Mindez azonban a politi-
kai szféra belátása és ebbõl fakadó önkorláto-
zása, továbbá sikeres modellek adaptálása,
vagy alternatív megoldási lehetõségek keresé-
se nélkül nem lehetséges.
Miklós Dobák � Jenõ Gergely � Winfried

Kluth (Hg.): Aktuelle Entwicklungen des
Kammerwesens und der Interessenvertretung
in Ungarn und Europa. Verlag L�Harmattan.
Budapest � Halle/Saale, 2008.
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pengõt, vagyis a csomagból nem hiányzott sem-
mi. Köszönöm, hogy küldtek csomagot. Nem is
kérek, csak egy hónapban esetleg egyszer. És
meg is kéremmagukat, József napra küldjenek
újra, de úgy adják föl, hogy a névnapomra ide-
érjen. Ha tudnak, süssönek pár darab fánkot.
Úgy megkívántam már egy kicsit, a többi kato-
nák is kaptak farsangra. És mákospatkót, és ré-
test is többet küldjenek,mintmost. Itt mégmin-
dig nagyon hidegek vannak. Én elõrelátható-
lag húsvétkor megyek haza, elõbb nem. Most
már többet nem tudokmit írni. Isten velük. Sok-
szor csókolja magukat fiúk, Jóska.�
Nagymama csak ült a tüskös ágakon, fejét

jobbra-balra ingatta, arca nedves volt.
Nem jött haza húsvétra, nem jött haza
többet az én széphajúm, az én szépfülûm,
íves szemöldökûm. Hová lett az én katona

fiam?
Hol maradt idegen, megsíratlan földben?
� Ne sírjon, segítettem föl. Mentünk kifelé a

temetõbõl, most én vezettem õt, pedig nem is
tudtam, merre kell menni, hogy hol van a mi
utcánk, a Cserkész utca. Köténye zsebébõl ke-
mencében sült mákoskiflit vett elõ.
� Fogd kicsim � nyújtotta a mákost. Soká

érünk még haza, megéhezel.

ily nagy arányokban mindenfelõl bevándoroltak
a kenyeret és jobb hazát keresõ emberek.�
Az idézetre rímel József Attila Hazám címû
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