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A Magyar Köztársaság kikiáltását követõ de-
mokratikus választások, majd pedig az újonnan
alakult koalíciós kormány túlságosan sok hor-
dalékkal volt terhelt ahhoz, hogy kellõ tekin-
téllyel, határozottsággal, nem utolsósorban pers-
pektivikusan magáévá tehette volna  a magyar
kisebbségek ügyét nem csupán a szomszédos
államokban, hanem az egész világon.  Antall
József szállóigévé vált  kijelentése nagyobb el-
lenkezést váltott ki a szomszédos államok kor-
mányaiban, mint az érintettek részérõl tapasz-
talható lelkesedés volt. Az Alkotmányban rög-
zített felelõsségvállalás kétségtelen bíztató jel-
ként hatott, a továbbiakban azonban az volt a
kérdés, hogyan, mennyire tudja kézbe venni és
tartani, kezelni ezt a korántsem elhanyagolha-
tó kérdést a mindenkori magyar kormány. Ide
tartozik az ú.n. alapszerzõdések megkötése is,
amik eleve felemás módon sikeredtek, nem is
beszélve arról, hogy lényegében alig volt kiha-
tásuk a magyar kisebbségek sorsának jobbra for-
dulására.

Szervezetileg – úgy látszik – nem akadt jobb
kezelési mód, mint az alapjaiban kompromit-
tált MVSZ továbbvitele. Kezdetben Csoóri Sán-
dor személye egyfajta biztosítéknak tûnt, aztán
az egész vállalkozás annyira dilettáns módon
fogta fel és látta el feladatkörét, hogy nem cso-
da, ha jelen pillanatban az MVSZ  jövõt formá-
ló tényezõként  aligha említhetõ. Ha egyesek
kellõ átszervezés esetén még fûznének is hozzá
némi reményeket,  az immár kétszeresen komp-
romittált és önmagában súlyosan terhelt szer-
vezet nem érné meg az esetlegesen rá fordítha-
tó anyagi és szellemi eszközök mozgósítását.

Ha már itt tartunk, vegyük röviden számítás-
ba, miféle kezdeményezések jöttek létre az el-
múlt húsz évben arra vonatkozólag, hogy a kö-

rülmények figyelembevételével olyan szervezett
keretek jöjjenek létre, amiken belül nem csu-
pán magyar-magyar, hanem magyar-román,
magyar-szlovák stb. tekintetben rendezett, azaz
perspektivikus “testületek” hitelesen és hatáso-
san karolják fel és képviseljék a kisebbségben
élõ magyarok érdekeit.

A legnagyobb problémát a pártpolitikai hoz-
záállásból született kezdeményezések jelentik,
de nincs most idõ ezeknek elemzésére. Össze-
gezve inkább annyit lehetne kívánalomszerûen
megfogalmazni, hogy a jövõre nézve figyelem-
be kellene venni, milyen kezdeményezések és
intézkedések voltak ígéretesek, annak ellenére,
hogy idõközben megszûntek vagy látens állapot-
ban vannak.

Látószöge miatt figyelmet érdemel a MÁÉRT,
habár adott esetben komoly átszervezést igé-
nyelne különös tekintettel a Kárpát-medencei
Magyar Képviselõk Fórumára (KMKF). Egy
biztos, a magyar kisebbségek politikai képvise-
lete Budapestrõl külpolitikailag vitatható egé-
szen addig, amíg erre vonatkozóan nem szület-
nek alkotmányos keretek az EU-ban. Bár-
mennyire fejcsóválást is vált ki, de egészen hét-
köznapi szinten alig mondható kifogástalan el-
járásnak az, hogy a román, szlovák stb. parla-
ment magyar képviselõi egyúttal parlamenti
vagy kormányszinten közremûködnek magyar-
országi szervekkel. Ez legfeljebb akkor lenne
elképzelhetõ, ha az érintett államok és a Ma-
gyar Köztársaság között egyfajta föderális
együttmûködés állna fenn, ill.  államközi szin-
ten külön megállapodás (szerzõdés) szabályoz-
ná ezt a kérdéskört.

Ezzel kapcsolatosan felmerül: tulajdonkép-
pen milyen személyek, ill. szervezetek a magyar

A KISEBBSÉGI KÉRDÉS
EURÓPAIZÁLÁSA

Választások elõtt áll Magyarország 2010 ta-
vaszán – és ez a jó hír.  A jelek szerint korszak-
váltó cezúra lehet, szinte egy újabb rendszervál-
toztatást eredményezhet ez az országos politi-
kai akaratnyilvánítás.  De persze mély lélegze-
tet kell vegyen minden reménykedõ, mert a sza-
vazások után biztos, hogy nem örömünnepna-
pok következnek majd, hanem óriási erõfeszí-
téseket, összeszorított fogú türelmet, önfegyel-
met, elszánt jó szándékot és nemzetszeretetet
megkövetelõ újjáépítés, rekonstrukció napjai,
évei fogják ismét helyreállítani a súlyosan káro-
sított Magyarországunkat.

2009. szeptember 3-tól december 20-ig
ismét a Debreceni Egyetemen és a budapesti
ELTÉ-n tanítottam angolul az „Introduction to
American Sociology” – „Bevezetés az amerikai
szociológiába” címû kurzusomat, mint korábbi
években is. Mindkét egyetemen és általában
szülõhazámban reménykeltõ tapasztalataim
voltak a nyitott, érdeklõdõ ifjúságról, a világ-
színvonalon kutató, tanító kollégáimról, a ma-
gyar értelmiség számos felelõsen gondolkodó,
író, publikáló köreirõl, folyóiratairól, konferen-
ciáiról, mûhelyeirõl, fórumairól.

Rossz tapasztalatok fõleg a politika, a hata-
lomgyakorlás területérõl érintettek.

Iszonyatos a korrupció, szinte mindennap le-
het olyan cikkeket olvasni, hogy valakit már
megint ezen-azon kaptak rajta, egy másik em-
ber ennyit-annyit vágott zsebre illegálisan és így
tovább.  A milliárdos nagyságrendû visszaélé-
seknek, csalásoknak Amerikában gyakorta van
jelentõs jogi következménye – Madoff, meg az
Enron-fõnökök börtönben ülnek – Magyaror-
szágon kevésbé.  A politika tehetetlensége is
lehangoló például olyan esetekben, amikor az
államfõt egy másik EU-tagállam egész egysze-
rûen nem engedi be az országába, és a magyar
kormány ezzel nem nagyon tud mit kezdeni.
Olyan esetek, amikor Szlovákia meghozza azt a
nyelvtörvényét, amely meg fogja büntetni azt az
embert, aki nem szlovákul beszél egy másik
magyar emberhez, a magyar kormány pedig te-
hetetlenkedik a tétlenkedõ EU-struktúrához
hasonlóan. Vagy az ukrán kormány olyan hatá-
rozatot hoz, hogy szeptemberben már nem fog
magyar nyelvû tankönyveket nyomtatni.  Ezek
ellen a diszkriminatív jelenségek ellen demok-
ratikus országokban, EU-tagállamokban egész
egyszerûen nem tudnak eléggé hatásosan védel-
mére kelni nemzettársaiknak, a kisebbségi ma-
gyar közösségeknek.

A magyarországi „annus mirabilis” húsz év-
vel ezelõtti rendszerváltoztatása révén óriási
esélyek birtokába jutottunk.  Igen ám, de eze-
ket az esélyeket nem úgy használjuk, mint ami-
vel a magunk képére és hasonlatosságára, a

TAVASZI REMÉNYEK, GONDOK*

magunk magyar sorskérdéseinek, problémái-
nak, igényeinek megoldására, elõbbrevitelére
formálnánk  társadalmunkat, hanem utánozni
kívánunk másféle rendszereket, másféle társa-
dalmakat, és gyakorta olyan modelleket veszünk
át, amelyeket azok a társadalmak már régen meg
is haladtak. Ezen az USA-féle vadkapitalizmus-
szerûségen, amelyet Magyarországon igyekez-
nek jelenleg meghonosítani, Amerika már elég
rég óta túl van.  Például éppen most kísérli
megreformálni egészségügyi rendszerét.  Az
USA-ban az egészségügy profittermelõ üzlet,
ahol ezért pl. manapság 45 millió embernek
nincs betegbiztosítása.  Egyesek Magyarorszá-
gon privatizálni óhajtják az egészségügyet, de
ezzel esetleg belemegyünk egy olyan kátyúba,
amelyet majd megint meg kell reformálni. A
szegénységgel hasonló a helyzet. A magyar népi
mozgalom íróitól olvastuk annak idején, hogy
hárommillió koldus országa voltunk. Igen ám,
de mit látunk ma?  Óriási a szegénység, a mun-
kanélküliség, és nem csak a gazdasági világvál-
ság miatt.  Ismét súlyosan hátrányos helyzetû
gyerekek, fiatalok, öregek élnek mélyszegény-
ségben Magyarországon millió számra, és nem
látszik határozott kormányakarat, kormány-
szándék e tragikus helyzet orvoslására.  Még a
szociológusok közül is nagyon kevesen foglal-
koznak ezzel a tömeges emberi szenvedést oko-
zó problémával, tisztelet néhány kivételnek,
mint például Ferge Zsuzsa.  Amerikában a ha-
szonelv erõsebb, mint a szociális biztonság biz-
tosításának az elve.  Nem válna javunkra en-
nek a modellnek a szolgai utánzása, Magyaror-
szágon is általánossá tétele.

A jelenlegi kormány azzal is súlyos károkat
okozott, hogy megszüntetett nemzeti érdekû
alapítványokat – a Teleki, az Illyés, a Madách,
az ARP Alapítványt többek közt – és bezárt,
eladott fontos közszolgáltató intézményeket,
kórházakat – még a világhírû pszichiátriai inté-
zetet is –, postahivatalokat, iskolákat, vidéki
rendõrõrsöket.  Nem a tragikus és veszélyes
népességcsökkenés miatt, aminek megállítása,
netán megfordítása szándékáról ugyancsak nem
tapasztalható jelenleg jelentõs kormányprog-
ram.  Mert hiszen a parlamenti képviselõk nagy
része sajnos nem a szavazó polgároknak fele-
lõs, hanem pártjának szigorúan elkötelezett kép-
viselõje – pénzbüntetéssel sújtják, ha „átsza-
vaz”.  Ezt a „pártlistás” rendszert mindenképp
meg kell változtatnia a demokratikussá fejlõdni
szándékozó Magyarországnak.

„Tékozló országunkban” az sem kívánatos
állapot, hogy nagyon kevesen, és nagyon keve-
set tudnak a Kárpát-medencében a nyugati
magyarságról, és ennek nem a nyugati magyar-
ság az oka, mert hiszen Borbándi Gyulától kezd-

ve Várdy Béláig igen jelentõs a róluk, rólunk
megjelent kötetek bibliográfiája.  Holott ez a
nemzetrész olyan erõforrás, amely történelmi-
leg egyedi, ez az erõforrás készenlétet terem-
tett magában arra, hogy szolgálatára legyen a
többi magyar nemzetrésznek. Ezt megszólítani,
ezzel okosan élni, errõl hírt adni, ez viszont
magyarországi feladat.

Hiszen Amerikában például még a mai napig
is mûködik tizenhét városban mintegy 20 hét-
végi magyar iskola, tizenhárom városban 22
magyar cserkészcsapat.  Magyar istentisztele-
teket 56 város 58 református templomában,
misét 20 város 21 római és görög katolikus temp-
lomában hallgatnak vasárnaponként.

De ráadásul még valami más is történt, ami
egyedi a történelmünkben.  Mi nyugaton úgy
éreztük, hogy volt négy-öt olyan magyar sors-
kérdés, amit Közép-Európában nem lehetett
megtárgyalni a diktatúrák miatt, de viszont szük-
ségesnek véltük, hogy ezekrõl szó legyen, és
szükséges ezek érdekében szószólókká válnunk.
Afféle küldetéstudatot próbáltunk kialakítani
magunkban és egymásban, hogy az 56-os  for-
radalom és általában a magyarság valóságait
közvetíteni tudjuk nyugati országoknak:  Tria-
non nyomorát, a kisebbségi magyarság sorsát, a
szovjet megszállás rendõrállamában a demok-
ratikus társadalmi berendezkedés hiányát, az
egypártrendszer anomáliáit. Tehát nem csak a
magyar nyelv és kultúra megtartása lett a cé-
lunk, hanem mindmáig az is, hogy segítsük a
többi magyar nemzetrészt abban, hogy a gond-
jait megismerjék felelõs helyeken, Brüsszeltõl
kezdve Washingtonig, Londontól Párizsig,
Ausztráliától Dél-Amerikáig.  A szlovákiai
nyelvtörvények és az ukrán nyelvszabályozások
ügyében például jelen pillanatban is kitartóan
lobbizik a Magyar Emberi Jogok Alapítványa
Hámos László vezetésével, meg az Amerikai
Magyar Koalíció, és számos más  amerikai ma-
gyar szervezet, egyesület segítségével, hogy ame-
rikai kongresszusi képviselõket, szenátorokat
rávegyen nyomásrendszerek létrehozására ezek-
kel az országokkal szemben, érjék el, hogy azok
vonják vissza ezeket a jogtipró intézkedéseket.
Ez a küldetéses gondolkodás, magyarságszolgá-
lati munka célt is adott annak, hogy miért tart-

sák meg magyar nyelvüket és kultúrájukat nyu-
gati országokban gyermekeink, fiataljaink, pol-
gártársaink.  Azért tartsák meg, hogy két-, vagy
többnyelvû szószólójává válhassanak a magyar
nemzetrészek érdekeinek, gondjainak.

Csak arra tudom biztatni a kollégáimat is,
hogy adjanak hírt a nyugati magyarságról, ami-
kor alkalmanként meghívjuk õket elõadásokra.
Amikor hazatérnek, írjanak a tapasztalataikról,
tudatosítsák az otthoni közvélemény számára is,
hogy ott mi folyik és miért. Mert az az élet té-
nye, hogy fogyunk. Fogy a nyugati magyarság. 
Két dolgot kell ehhez hozzátenni.  Az egyik az,
hogy hála istennek fogy, mert ez azt jelenti, hogy
nincsenek újabb tragédiák miatti kivándorlóhul-
lámok.  A másik pedig az, hogy csak mennyisé-
gében fogy, minõségében kevésbé.  És Berzse-
nyitõl azt is tudjuk, hogy „Nem sokaság, hanem
/ Lélek s szabad nép tesz csuda dolgokat”.  A
minõség jelen van, és a készenlét is jelen van.
Ezzel, amíg megvan, jó lenne úgy élni, hogy ez
a készenlét szép, jó gyümölcsöket teremjen a
Kárpát-medencében is.

*) Cservenka Judit a szerzõvel folytatott és a Kos-
suth Rádió „Vasárnapi újság” c. mûsorában 2010. ja-
nuár 10-én közvetített beszélgetésének módosított
változata.  Nagy Károly legújabb könyve:  Amerikai
magyar szigetvilágban, Nap Kiadó, 2009.

 
 

A Rywin-gateként elhíresült korrupciós botrány ren-
gette meg elõször a kormányzó baloldal hatalmát Len-
gyelországban. Ez volt az elsõ olyan nyilvánosság elé
került ügy, amelyik belobbantotta a kormánypárt bot-
rányait. Korrupció, befolyással való visszaélés és párt-
pénzek is elõkerültek, így az ügy a  2001–2005 közötti
kormányzás szimbólumává vált. Lew Rywin üzletem-
ber és filmes producer oly módon akarta kenõpénzek-
kel és üzleti befolyással módosíttatni a médiatörvényt,
hogy az Agora médiabirodalom meg tudja venni a
Polsat nevû országos televíziós csatornát. A Polsat át-
játszásáért cserébe 17,5 millió dollárt kellett volna fi-
zetni, ám a pénzügyi tranzakciót a botrány kirobbaná-
sa miatt már nem hajtották végre. Az ügy fõszereplõje
azóta több évet volt kénytelen börtönben tölteni.

A lengyel baloldal oly mértékben elveszítette hite-
lét, hogy a 2005-ös történelmi bukása óta máig nem
tudott ütõképes erõt fölmutatni. A szétforgácsolódott
erõk hiába próbáltak választási szövetséget kötni a
2007-es elõrehozott választásokon. Alig hat évvel ko-
rábban, 2001-ben a parlamenti választásokon a Balol-
dali Demokraták Szövetsége (SLD) még a szavazatok
több, mint 40 százalékát tudhatta magáénak, ám a fo-
lyamatos botrányoknak köszönhetõen négy évvel ké-
sõbb már csak ennek az egy negyedét, vagyis csupán
11 százalékot kaptak. 2001-ben, a baloldal elsöprõ di-
adalát követõen elemzõk arról beszéltek, hogy nyolc,
akár tizenkét éven keresztül baloldali kormánya lehet
Lengyelországnak. Ekkor a meghatározó értelmiségi-
ek, a véleményformáló publicisták nagy része is az
újonnan megalakult baloldali kormányt dicsõítette.

LENGYELORSZÁGI VÁLTOZÁSOK
Úgy tûnt, az összes állami intézményt uralni tudja a
kormányzópárt, ráadásul a vezetõ politikusai is egyre
nagyobb becsvágyat éreztek a hatalom korlátlan gya-
korlására. A párton belül megkezdõdött a különbözõ
érdekszférák harca egymással, ráadásul kiderült, hogy
Leszek Miller miniszterelnök is egyre nehezebben tud
együttmûködni a szintén baloldali Aleksander
Kwasniewski államfõvel.

Nem csak a baloldal lett az ügy nagy vesztese, hanem
az állami intézményekbe vetett bizalom is. A társada-
lom közel egy éven keresztül követhette a parlamenti
vizsgálóbizottság munkáját, melyben egyre sokasodott
az érintett politikusok száma. A 2005-ös választásokon
igen alacsony, 41 százalékos részvétel mellett a két nagy
jobboldali párt, a konzervatív Jog és Igazságosság (PiS)
és a nemzeti-liberális Polgári Platform (PO) gyõzedel-
meskedett. A PiS 27, a PO 24 százalékot kapott, ám a két
jobboldali pártnak – elsõsorban személyes ambíciók mi-
att nem sikerült megegyezniük, így a PiS alakíthatott
kisebbségi kormányt. A PiS választási programjának kö-
zéppontjában a posztkommunista hatalmi elit fölszámo-
lása, valamint a társadalmi esélyegyenlõtlenség és a kor-
rupció megszüntetése állt.  Néhány hónappal késõbb a
közvetlen elnökválasztást is a PiS jelöltje, Lech Ka-
czynski nyerte. A kétéves kormányzást elõször kisebb-
ségi kormány kezdte, majd, 2006 elejére világossá vált,
hogy a PiS kormányprogramjában vállalt reformokat
nem lehet kisebbségi kormányból végrehajtani, így két
radikális kispárttal lépett koalícióra. Egy évvel késõbb
ez a döntés okozta a kormány vesztét.

Bécs (linometszet)
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Határok nélkül

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

Napló 2010/1. számában közzétett 45.847,81 Euro összeg 2010. märcius 20-ig az alábbi hozzájárulásokkal
növekedett:

A támogatások eddig befolyt teljes összege 46.362,81 Euro.
Hálás köszönet mindazoknak, akik támogatásukkal lehetõvé teszik a Bécsi Magyar Otthon fenntartását, mely
a legkülönbözõbb rendezvények, társas összejövetelek mellett a „Bécsi Magyar Iskolának” is otthont ad.

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

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

2008 januárjától mûködik a Magyar Otthon-
ban Ifjúsági Klubunk. Régi óhajunk teljesült ez-
által: különbözõ, kimondottan nekik szóló prog-
ramokkal sikerült becsalogatnunk az ifjúságot.

Havonta egy alkalommal tartunk klubestet a
tanév idejében. Az eddigi összejöveteleinken 68
magyar fiatalt sikerült megmozgatnunk, egy-egy
alkalommal kb. 20-25-en jövünk össze. Klubes-
téinken társas-, kvíz-, dráma-, népi, nyelvi és
egyéb csoportos játékokat játszunk, magyar fil-
meket nézünk, népi táncesteket tartunk, a ma-
gyar televízióból jól ismert Beugró c. játékot
játszunk, különbözõ elõadásokat tartunk, mint
pl. legutóbb Liszka Márton kitûnõ zongorajá-
tékát hallgattuk meg.

A két év alatt négy alkalommal fogadtunk
vendégeket, háromszor látogattak el közénk
soproni fiatalok és egy alkalommal a bécsi egye-
temisták szervezetét, a Magyar Diákok Egye-
sületét láttuk vendégül.

Ifjúsági Klubunk fiataljai már a mi neveltje-
ink, a társaság magvát a Bécsi Magyar Iskolába
járó ill. járt fiatalok – jelenleg egyetemisták ad-
ják, de vannak közöttük olyanok is jócskán, aki-
ket a klub jó híre hozott ide. Valamennyien itt
született osztrák állampolgárok. Mára  a kez-

Ifjúsági Klub a Bécsi Magyar Otthonban
deti létszám megháromszorozódott. A fiatalok
szeretnek ide járni, szeretnek együtt lenni, szó-
rakozni, viccelõdni, mesélni, az anyanyelvükön
feloldódni, õrizni akarják magyarságukat, ápolni
hagyományaikat, igényük van tehát a szabadidõ
tartalmas eltöltésére. Ebben segítem õket ötle-
teimmel és a klubesték megszervezésével.

Terveink erre az évre: a januárban és febru-
árban megtartott két esten kívül még nyolc klub-
estet fogunk tartani. Lesz többek között pala-
csinta-parti, magyar filmest; Beugró c. elõadás
magyarországi fiatalokkal együtt, közös társas-
játékok; táncoktatás Karnauf Attilával és Piros-
ka Ildikóval, élõzenés táncházzal budapesti
egyetemisták zenéjére; tanévbúcsúztató vidám
társasjátékokkal, karaokeval. Aztán az új tan-
évet szeptemberben nagy játékesttel indítjuk,
lesz activity, zenehallgatás, karaoke, élménybe-
számolók; Ki mit tud? – elõadás a fiatalok aktív
bevonásával; magyarországi diákok vendégül
látása, közös játékest; karácsonyi hangverseny
tehetséges zenész-klubtagok bevonásával.

Nagy öröm, hogy a régi vágy teljesült: végre
itt a sok fiatal a Magyar Otthonban – már csak
meg kellene tartanunk õket. Reméljük, sikerül!

KOLESZÁR ILDIKÓ, a klubestek szervezõje

Ágoston család 30,00
Bencsics, Dr., Miklós 20,00
Fonyad-Jóo Imola, Prof. 20,00
Guthy László 10,00
Gyenge Edith 20,00
Horváth Gábor 30,00
János Árpád / Veronica 25,00
Kálmán Gizella 20,00
Király László, Dr. 5,00
Kökuti Etelka, Dr. 20,00
Kottan Susanne 20,00

Kovacsovics Tibor, Dr. 50,00
Mihoczy László, Dr. 20,00
Miller-Aichholz Isabella v. 60,00
Németh Péter, Dipl.Ing. 20,00
Pogány Géza 20,00
Ráduly Ferenc, Dr. 30,00
Simonffy Erika 15,00
Szabó Nóra 20,00
Takáts Izabella és Ernella 40,00
Ugri Michael 20,00
összesen: 515,00

kisebbségek hiteles képviselõi? Ezzel egyidejû-
leg ugyancsak tisztázásra szorul, vajon elégsé-
ges-e, sõt, (kül)politikai tekintetben helyes-e,
hogy a kisebbségi ügyek kezelését polgári szer-
vezet látja el, vagy pedig elengedhetetlen az
Országgyûlés, netán a mindenkori kormányszer-
vek bevonása, pontosabban az általuk történõ
ügyvitel?

Külön tehertételt jelent a 2008-ban létrejött
két vetélkedõ vállalkozás a szórványügyek ke-
zelésére. Bámennyire dicséretes is ennyire rész-
letekbe menõen belemélyedni a kisebbségi kér-
dés felkarolásába, eleve kínos helyzetet jelent,
hogy szelektív módon nevezte ki a Miniszterel-
nöki Hivatal a Szórványtanácsot, ill. alakult meg
a Parlament Külügyi Bizottságának keretében
a szórvány szakcsoport. A teljesítmény tekinte-
tében megkérdõjelezhetõ további fennmaradá-
suk vagy legalábbis kettõsségük továbbvitele a
jövõben. Feltehetõleg inkább felszámolásukra,
mint továbbvitelükre lehet számítani a jövõben,
csakhogy nem szabad elfelejteni azok csalódá-
sát, akik újabb kezdeményezésbe helyezték re-
ményeiket. Mindamellett a Kárpát-medencén
kívül élõ szórványokat létükben érinti ilyen in-
tézmény felállítása és mûködtetése.

Amennyiben ténylegesen átfogó és életképes
vállalkozásra gondolunk, mindenekelõtt el kell
tekinteni mindenfajta pártpolitikai protekcio-
nizmustól. A mindennapi ügyvitel szintjén ki-
elégítõ módon látta el feladatkörét a Határon
Túli Magyarok Hivatala, visszaállítása vagy va-
lamilyen hasonló intézmény létesítése minden-
féleképpen ajánlatos lenne, igaz, csupán tanács-
adó és végrehajtó szervként mûködhetne. Fel-
tétlen szükséges egyfajta tetõszervezet, ami
összefogná az összes kisebbségi ügyeket, termé-
szetesen régiók, szakosztályok szerint. Alapos
megfontolás tárgyát kell képeznie ennek a fel-
sõ szervezetnek  rendeltetése és tagozódása.
Egészen nyilvánvaló, hogy a határon túli ma-
gyar kisebbségeknek, mint közvetlen érintett
közösségeknek beleszólási és közremûködési
jogot kell biztosítani. Biztosan merész, mégsem
megkerülhetõ kérdés megfelelõ, demokratikus
módon megválasztott érdekképviseletek létre-
hozása. Õk jelentenék azon testületet, amely a
hivatalos magyar tárgyalófél partnereként lép-
hetne fel (kisebbségi parlament?). Aligha kép-
zelhetõ el, hogy a magyar Országgyûlésen belül
külön “ülésrendet” képezhetne ez a testület,
sokkal inkább minél nagyobb mozgásteret (önál-
lóságot) kellene neki biztosítani. Mivel azonban
közvetlen kapcsolódásnak kell fennállnia a “ha-
táron túliak” és az “anyaországbeliek” képvise-
lete között, okvetlen tisztázásra szorul,  nem
volna-e tanácsos külön kisebbségi minisztérium

létrehozása, amin belül egy-egy államtitkárság
foglalkozna az egyes “szakcsoportok” (pl. ok-
tatás és régiók) ügyeivel, így a (nyugati) szórvá-
nyokéval is.

Ugyancsak fejtörést igényel az anyagi és szel-
lemi támogatások megszervezése és lebonyolí-
tása. Anélkül, hogy polgári szervezetek kezde-
ményezését és támogató tevékenységét akadá-
lyoznák, országos szinten ésszerû lenne egysé-
ges, központi iroda továbbvitele, ill. újjáélesz-
tése. Áttekinthetõbb az ügykezelés, ésszerûbb
a támogatások  elosztása és folyósítása egy hely-
rõl, mint az áttekinthetetlenségig szétaprózva.

Összefoglalva húsz év magyarországi kisebb-
ségpolitikáját helytelen lenne a teljes újrakez-
dés, inkább továbbfejlesztés, átszervezés lenne
hasznos, mindamellett fel kell számolni az élet-
képtelennek bizonyult, egymást hatálytalanító,
stagnáló berendezéseket.

Végezetül arról sem szabad megfeledkezni,
hogy a magyar kisebbségek létszámát tekintve
csakis hosszú távú rendezés szüntethetne veszé-
lyeztetett helyzetükön.  Mivel a magyarság eg-
zisztenciálisan érintett a kisebbségi ügyekben,
megfelelõ súllyal kell fellépnie az európai fóru-
mokon, arra törekedve, hogy megszülessen vég-
re az egész Unióra érvényes Alkotmány, ezen
belül pedig biztos alapokra helyezõdjön a ki-
sebbségek jogállása. A kisebbségi ügyek európai
kezelésére fontos lenne külön biztos kinevezése.
Magyarország a szomszédos államokkal az adott
körülmények között “kísérleti terep”, tehát itt
kell kezdeményezõen fellépni megoldási javas-
latokkal, amik hosszú távon egyrészt biztosítják
a magyar kisebbségek rendezett fejlõdését, más-
részt meggyõzõ érveket jelentenek a ma még ta-
lán illuzórikus föderalisztikus összefogásra.

Kétségtelen, ehhez minden oldalon át kell
hidalni a nemzeti korlátokat, ténylegesen meg
kell alkotni azt a “közbülsõ” Európát, aminek
valamikor Magyarország volt vagy lehetett vol-
na letéteményese, természetesen nem kizáróla-
gossági szinten, hanem befogadással és elfoga-
dással. Magyarország Európa kicsiben – hirdette
a XIX. század elsõ felében az egyébként szláv
Csaplovics János. Elsõ közös királyunkra is utal-
va gyenge és esendõ az egynyelvû és egyerkölcsû
ország. Másként: nem elégséges csak magyar-
nak lennünk. Amiként “köztes” Európa vala-
mennyi népét hordozzuk génjeinkben, ugyan-
ezt kell tudatosítanunk, vallanunk és  vállalnunk
terveinkben, cselekedeteinkben.

PANNONICUS

A KISEBBSÉGI KÉRDÉS
EURÓPAIZÁLÁSA

Az alsóõri Öreg Iskolában március 19-én, az Umiz
rendezésében került sor az 1848-as forradalom és
szabadságharc 162. évfordulójának megünneplésé-
re. Dr. Radics Jenõné, ny. gimnáziumi tanár felidéz-
te a 48-as magyarországi eseményeket, s megemlé-
kezett a Felsõ-Õrség papjainak, az evangélikus
Wimmer Ágostonnak és a református Szíj György-
nek a forradalmi eseményekben való helytállásáról
s a megtorlás idõszakában való hányattatásáról, va-
lamint a magyar szabadságért életüket áldozó oszt-
rák hõsökrõl. A tanárnõ érdeme a szereplõk igényes,
nagy türelmet és kívánó felkészítése is. Túl a törté-
nelmi megemlékezésen a közremûködõk és a jelen-
lévõk megismerkedhettek a magyar irodalom
gyöngyszemeivel, vagy föleleveníthették õket – épp-
úgy, mint az eddig tartott tizenhét irodalmi esten. S
a verseken keresztül csiszolódott ízlésük, bõvült szó-
kincsük, tágult látókörük, erõsödött magyarságtuda-
tuk – ami Burgenlandban, ahol igencsak kevesen va-
gyunk, még ha az õslakósokat és a késõbb idetele-
pülteket összeszámláljuk, akkor is – szerfölött nagy
fontosságú. Külön dicséretes, hogy Éva néni az ifjú-
ságot is – óvodástól a gimnazistákig – bevonta a vers-
mondásba. Álljon itt a közremûködök névsora, aki-
ket csak elismerés illet:  Binder Gyöngyi, Bodó Jutas,
Bodó Tuzson, Edelényi Erzsébet, Höfler-Bacsó Kata-
lin, Hubbes Annamária, Hubbes Csanád, Hubbes
Emese, Kelemen László, Kiss Erzsébet Theodóra, Kiss
Gyula György, Leczki Zsuzsa, Lippert-Havasi Orsolya
és Radics Éva. A mûsorba a közönség is buzgón be-
kapcsolódott: szívvel-lélekkel fújták a Kossuth-nótá-
kat abból a kottás füzetbõl, melyet ez alkalomra állí-
tott össze Radics Éva.

Március idusának
ünnepe Alsóõrött

Sulyok Vince emlékest
a Magyar Írószövetségben

A Magyar Írószövetség Mezey Katalin (Széphalom
Könyvmûhely) rendezésében felolvasó-emlékestet

rendez Sulyok Vince emlékére
2010. április 23-án 17 órakor

a Magyar Írószövetség Klubjában
 (1062 Budapest, Bajza u. 18. I. emelet)

Az estet Dr. Vasy Géza, az Írószövetség elnöke
nyitja meg, beszélgetést folytat Kányádi Sándor,
Pomogáts Béla, Mezey Katalin és Filep Tamás.
Színész olvas fel a költõ utolsó, már halála után

megjelent Vérezni kezd a tenger c. kötetböl.
Részletet mutatnak be Jánosi Antal Sulyok Vincével

készült filmjébõl.

Koszorúzás
2010. április 8-án 11órakor

Széchenyi István szobránál
(Bécs XIX., Obersteinergasse 20)

A Széchenyi Emlékbizottság 2010 nevében
Dr. Rubovszky András üdvözli a

megjelenteket.
Üdvözlõ beszédet mond Dr. Deák Ernõ

az Ausztriai Magyar Egyesületek
és Szervezetek Központi Szövetsége elnöke.
Ünnepi megemlékezés tart Méhes Márton

a Collegium Hungaricum igazgatója.
A Magyar Parlament Delegációja nevében

Dr. Takács Imre méltatja Széchenyit.

A szobornál díszõrséget áll a
72. sz. Széchenyi Cserkész Csapat.

Lapzárta
minden páratlan hónap 15-én

Folytatás az 1. oldalról

A székesfehérvári születésû Simon-Lévay Márta, a
bécsi Volksoper tagja, egyben a bécsi Liszt Ferenc kó-
rus karnagya nemrég a Magyar Katolikus Rádiónak
adott interjút, melyben elmondta, hogy 1979 áprilisá-
tól vezeti a kórust. Az amatõr együttes ma 35 ember-
bõl áll, 18 évestõl a 75 évesig – köztük 3-4 zenésszel –
,erdélyi, vajdasági, felvidéki és magyarországi magya-
rok. Kicsi, kétszóllamú mûvekkel kezdték, de ma már
nagy misék betanulását is vállalják. „Egymás szerete-
te, és magyarságunk tart össze minket” – nyilatkozta.
Fõleg az utolsó 20 évben sok helyen jártak: szerepel-
tek Pozsonyban, Mátraverebélyen, Pannonhalmán,
Budapesten, Gyõrött, Pécsett, Révkomáromban,

Együtt ápoljuk a magyar örökséget

Verõfény címmel a „Bécsi Magyar Iskola” márci-
us 20-án rendezte meg az ausztriai magyar gyerekek
idei szavalóversenyét, amelyen hatvanan vettek
részt. Ez a rendkívül magas létszám is nehéz helyzet
elé állította a zsûrit, akinek elnöke immár 12 éve
Böröndi Lajos volt, s munkáját Toma Katalin és Lois
Márta tanárnõk segítették.

Lehetne azt írni a tudósítónak, hogy önmagában
sokat jelent a sok nevezõ, de nem lenne igazságos,
ha nem fájlalnánk az Õrvidék távolmaradását. Ami
viszont öröm, a versenyzõkkel eljöttek a szülõk és a
nagyszülõk is, akik nélkül, mint Böröndi Lajos el-
mondta, nem lett volna ennyi versenyzõ, s akik oda-
haza a szellemi hátteret jelentik.

Igazi érdekessége volt a versenynek, hogy néhány
osztrák anyanyelvû gyermek is nevezett, s többen is
háromnyelvûnek neveztettek a listán, s nem  marad-
tak alul a magyar ajkú gyermekek mellett.

De a verseny arról is szól, hogy vannak nyertesek
és vesztesek, következzék tehát az eredmény:

A Tipegõk kategóriájában (3–5 évesek) nem hir-
dettek eredményt, a hat csöppség bátorságáról tett
tanúbizonyságot akkor, amikor kiállt a közönség elé.
Õk a jövõ reménységei.

A betûvetõk kategóriájában elsõ helyezést ért el
Hoffer-Tóth Mátyás és Weinberger Karin. Hoffer-
Tóth Áron második lett, míg Deák Attila és
Schadenbauer Felix a harmadik. A felfedezõk kate-
góriájában is két elsõ helyezést osztottak ki, Payer
Luna és Filakovszky Ákos állhatott a képzeletbeli
dobogó legmagasabb fokára. Mosó Hanna második
lett, míg Smidt Dániel és Öllinger Péter a harmadik.

A kitekintõknél Nagy Domokos ért el elsõ helye-
zést, Tök Tamás másodikat, Molnár Dávid pedig
harmadik lett.

A ballagók kevesebben voltak, úgy tûnik, 14 év
fölött lanyhul kissé a versmondó kedv. Ez azért is
kár, mert ez az a korosztály, ahol beérhetne a gyü-
mölcs, a korábbi évek munkája meghozhatná az
eredményt. Ebben a kategóriában a zsûri nem adott
ki elsõ helyezést. A két második helyezett Kovács
Ervin és Józsa Albert lett. Míg Rideg Bianca és György
Norbert harmadik.

Dicséret illeti a Bécsi Magyar Iskola pedagógusait
a verseny megszervezéséért és a felkészítéséért. Úgy
tûnik, a gyermekek biztos családi háttérrel rendel-
keznek, olyannal, ahol fontos a magyar kötõdés. S
ez tölt el mindenkit reménységgel a jövõt tekintve.

Szavalóverseny Bécsben

Veszprémben, Egerben, Balatonalmádiban, Várbalo-
gon. Bécsen kívül az ausztriai magyarok elõtt is fellép-
tek Salzburgban, Grazban, Klagenfurtban, Innsbruck-
ban, Mariazellben. A Gellérd házaspárnak jóvoltából
bejárták a Székelyföldet is.

A 30 éves évfordulót követõen «Daloljatok az Úr-
nak » címmel CD-t adtak ki, amely hangszeres számo-
kat is tartalmaz. Ez Simon Márta öccsének, Lévay Ti-
bornak, a magyarok fõkántorának, (szintén a
Volksoper énekese), Stipic Éva hegedûmûvésznõnek,
és leányának, Simon Viktóriának köszönhetõ. Csipkó
László zenetanár – évtizedeken át volt a magyar mi-
sék kántora –  saját szerzeményével szerepel a CD-n.
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Minden irodalmi lexikon tartalmaz szócikket,
amelynek tárgya: a himnusz, mint az ódához közeli,
irodalmi mûfaj. A vallási szférában gyökerezik, ima-
szerû, már az õsi Mezopotámiából ismerünk oly szö-
vegeket, amelyektõl eredeztethetõ. Görögül
(’hümnosz’) éneket jelent, latinos formája a hymnus.
Az antikvitásnak e téren a homéroszi himnuszok a leg-
nevezetesebb versei, fõleg innen és Pindarosztól von-
ták le az értelmezõk a jellemzõ sajátosságokat: ünne-
pi dicsõítõ ének istenekre, hõsökre. A holttengeri te-
kercsek között szintén található „hymnus’, egy rész-
let Komoróczy Géza átültetésében:

Magasztallak, Uram,
mert a száraz földön bugyogó forráshoz helyeztél,
vízcsobogáshoz a meddõ pusztaságban,
mely a néked tetszõ kertet öntözi…
Az antikvitás mûfaját aztán a keresztény középkor

továbbformálta, Prudentius himnusza 403-ból, Ale-
xandriai Kelemen Krisztus-himnusza jelzi – még nem
egészen az irodalommá válást –, miként tölti föl új
érzéstartalommal, az elragadtatottság és az áhítat
másféle változatával a kereszténység az antik mûfajt.
Az istenek és a hõsök helyét Isten és Krisztus veszi
át, ám nem csupán helyettesítésrõl van szó, hanem
világszemléletrõl, a transzcendencia nyelvet formá-
ló verses megnyilatkozásról. Aligha meglepõ, hogy
midõn – a romantika korában – a költészetvallás kez-
di betölteni azt a szerepet, amit az elsõ keresztény év-
századokban a vallás töltött be, a himnuszok tárgya
és külsõ formája is átalakul; a világhoz fûzõdõ szemé-
lyesen rejtelmes viszony, az antikvitás verses alakza-
tainak nemzeti irodalmi prózája az óda, a rapszódia
és a középkorból örökölt himnusz közötti határvona-
lat eltörli. S így hagyományozza a XX. század elejére,
mikor is az áttörésnek, a kiáltásnak, az új ember vízi-
ójának versbe foglalására újra alkalmasnak találtatik
a himnusz, az expresszionizmus heves újító törekvé-
sei hozzák vissza az irodalomba a már-már felejtett

FRIED ISTVÁN Isten, áldd, óvd, õrizd…
(Himnuszokról, nemzeti imádságokról)

mûfajt. Az amerikai Walt Whitman szabadversei elõ-
legezik meg az avantgárd himnuszainak tematikáját,
ember és új korszak viszonyának megénekelhetõsé-
gét, a gyõzelmet a tér, a távolság fölött.

Ám a himnusztörténet egy másik úton is szemlél-
hetõ: a zászlókhoz hasonlóan válik jelképessé, egy mi-
tudat olyan jellegû megnyilatkozásává, amely egy or-
szág, egy nemzet, egy birodalom, illetõleg egy nép
megkülönböztetését, önazonosságának verses-zenei
jelzõdését szolgálja; ezáltal biztosítják, miként egy
jelkép-meghatározás állítja, „egy közösség külsõ és
belsõ határait”. Olyan egységbe szervezõdést céloz-
va meg, amely egyben a vallásosságból akár nemzet-
vallást formál, mindenesetre összekapcsolja a hétköz-
napoktól hatásosan és egyértelmûen megkülönböz-
tethetõ ünnepekkel. Része lesz egy reprezentációnak,
egy rítusnak, külsõségeiben is számon tartva az
össznemzeti (országos, birodalmi, össznépi) érzelem
egybetartó, összefogó erejét.

Mindez már a király- és császárhimnuszok sajátja is.
Az Isten kegyelmébõl uralkodót éltetik ezek a himnu-
szok, Istent szólítva meg és föl a király, a császár, a cár
megõrzésére, éltetésére, óvására, lett légyen szó angol,
osztrák, orosz himnuszról, a Gott erhalte, a God save,
a Carja Bozse hranyi egy és ugyanazon képzetkör szü-
lötte. A Habsburgok himnuszának zeneszerzõje Josef
Haydn, az angol himnusz dallama 1744-bõl származik.
Ehhez képest az ellentétes póluson leljük a Marseillaise-
-t, a francia forradalom indulóját, amelynek megszólí-
tottjai a haza gyermekei; fegyvere meg a polgárokat
(citoyens) hívja. Két világ tárul elénk a kétféle himnu-
szokban. Olyannyira azonosulnak a nemzettel, hogy
amikor Csajkovszkij op. 49-es, 1880-ban született 1812
címû nyitányát komponálta, a francia és az orosz him-
nusz küzdelmét jelenítette meg zeneileg, Napóleon ve-
resége egyben a cári himnusz diadala.

Kölcsey Ferenc Hymnus-át (a magyar nép zivata-
ros századaiból) 1823-ban írta, 1829-ben jelent meg

a Kisfaludy Károly szerkesztette Aurora almanach-
ban, utóbb Kölcsey 1832-es versgyûjteményében. De
csak az 1840-es esztendõkben lett általánossá az
igény, hogy a Habsburg-himnusszal szemben, attól
eltérõ, közös nemzeti imádságra volna szükség,
amelyben az érdekegyesítés szellemében hangozhat
föl a nemzeti önazonosság verses-zenés jelképe. Az
1844-es pályázatot Erkel Ferenc nyerte, és azóta,
noha a magyarságnak számos rendszerváltást kellett
elviselnie, változatlanul himnuszunk. Egyáltalában
nem mellékesen: a németek meg az osztrákok mûve-
lõdéstörténetében és történelmében szinte minden
rendszer új himnuszt vezetett be, mindig az éppen
uralkodó (politikai) széljáráshoz igazodva.

Kölcsey Hymnusa latinos leírásával a mûfajtörté-
netet idézi, az egyes versszakokkal a magyar törté-
nelmet és költészettörténetet. Értelmezõk minden
versszakhoz, minden sorhoz elõszövegeket gondol-
tak, viszonylag kevesebbet nevesebb és kevésbé ne-
ves kortárs szerzõktõl (Kisfaludy Sándortól), viszony-
lag többet a magyar költészet zivataros századaiból.
Azt már tudjuk, hogy nem a cenzúra késztette a köl-
tõt az alcímre, és a megírás meg a megjelentetés kö-
zötti mintegy fél évtized sem az (ön)cenzúra számlá-
jára írható.

Mindenesetre megjegyzendõ, hogy az 1840-es
évekre vitathatatlanná vált, más szöveg nem léphet
elõ nemzeti himnuszként, még Vörösmarty Mihály-
nak ugyancsak nemzeti imaként szolgáló Szózata
(1836) sem, nem is szólva Vörösmarty Hymnusáról,
amely szintén a Gott erhalte helyettesítését, kiszorí-
tását vállalta volna. Kölcsey verse ugyanúgy Istennel
indít, mint a királyhimnuszok, de akiért az ima, a kö-
nyörgés szól, nem a felsõbb hatalmi instancia, hanem
mindenki, aki a magyarság körébe tartozik, még az
elsõ versszakban pontosabban megnevezve: a nép.
Igaz, akkoriban egy társadalmi csoportot jelölt, de
éppen a Kölcsey által szorgalmazott érdekegyesítés

jegyében az összefogás, a társadalmi ellentétek ki-
egyenlítõdése került a napirendre, s így a nép a ma-
gyarnak szinonimája lehetett. A megnevezett törté-
nelmi személyiségek és a megnevezett történelmi
helyzetek (meg nem nevezett történelmi személyisé-
gekkel) nem egyszerûen áttekintik a zivataros száza-
dokat, hanem feltárják: miért kell a költõnek áldást,
majd megszánást kérnie, miért állíthatja, hogy a tör-
ténelem során a magyar,  e nép levezekelte bûneit.

A himnusz ünnepi alkalmakra készült, eléneklése
emeli az ünnep fényét, az együttlétre figyelmeztet, az
ellentétek, a „visszavonás” félretételére. De a népek
hazájának, a nagyvilágnak is tanúsítja: a himnuszban
hogyan kap formát hit, érzelem, önazonosság. Him-
nusz és zászló jelen vannak a történelmi sorsforduló-
kon, jelen a nemzeti ünnepekké lett emlékezõ napo-
kon, jeles események alkalmából. Elhangzásuk, látvá-
nyuk reprezentálja a nemzetet. Megtörténik ilyenkor
belülrõl és kívülrõl a jelkép fölismerése, azonosítása.

A nem kevésbé viharos XX. és XXI. században ez
az azonosítás árnyoldalakra is figyelmeztet. Nemcsak
a merõ szokássá válás, a „megszokás”, a kisajátítás
kisebbítheti az ünnep, a jelkép fényét, hanem a tiltás,
a gyanúsítás is. A rosszindulat politikájának jelzõdé-
se a zászlóégetés, más országok himnuszának kifütyü-
lése, kakofóniába fullasztása. Ilyenkor az üzenet: a
himnusz elhallgattatásával a himnusz éneklõibe is
bele akarják fojtani a szót, a himnusz kifütyülése szán-
dékos sértegetés. Tanúi lehetünk ilyen jeleneteknek
például sporteseményeken, melyek eredetileg a ne-
mes vetélkedést szolgálták. Õsi – barbár – hiedelmek
támadnak föl: a jelképek megsemmisítése a jelkép-
hez tartozó nép gyalázása, megsemmisíteni akarása.

A valahová tartozás jelképei azonban nemcsak
megszülettek a zivataros századokban, nemcsak oly-
kor búvópatak-életet éltek, hanem túléltek gyilkos in-
dulatokat. Kölcsey és Erkel Hymnusa mûvészetként
és imaként fénylik föl a történelemben.

Ha végigtekintünk a magyar história elmúlt 162
évén, szomorúan állapíthatjuk meg, hogy szinte min-
den politikai hatalom más és más történelmi esemény-
hez kötõdõ napot emelt nemzeti/állami ünnep rang-
jára. Volt és van azonban egyetlen olyan nap, amelyet
a nemzet – függetlenül az aktuális politikai hatalom
szándékától – mindig ünnepként tartott számon,
amelyre emlékezett akkor is, ha az emlékezés és ün-
neplés tilos volt. Ez a nap március 15-e. Jogosan fogal-
mazhatjuk meg a kérdést: mi lehet március idusának
az üzenete, mi lehet a sajátossága és tartalma, aminek
következménye, hogy ilyen mélyen beleégte magát a
magyarság gondolkodásába? Miért alakult ki ilyen
mély érzelmi viszony „Petõfi napjá”-hoz?

A nemzeti emlékezet sajátos rítusrendhez ragaszko-
dott és ragaszkodik mind a mai napig az eseményekre
való emlékezés kapcsán. Mit is tudunk és mit õriztünk
meg e nap történetébõl?

Március 15-én polgári forradalom robbant ki Pes-
ten – hangzik a tankönyvízû hivatalos megfogalmazás.
A forradalom fogalmához ugyanakkor általában erõ-
szak, puskaropogás, utcaköveken csattogó lópaták,
barikádok, sebesültek képei társulnak emlékezetünk-
ben. Pest-Budán március 15-én azonban nem folyt vér,
nem szedték fel az utcaköveket, nem lõttek és nem
kardlapoztak. Mi lehetett ennek az oka?

 Petõfi Sándor számára – naplójának tanúsága sze-
rint – március 14-én este még csak az volt világos,
„hogy tenni kell és mindjárt holnap… hátha holnap-
után már késõ lesz!”

A korareggeli órákban Petõfi és ifjú társai a Pilvax
kávéházból elindulva sorra bejárták a fõváros oktatá-
si intézményeit - szerda volt, oktatási- és munkanap -,
mozgósították az ifjúságot, s csatlakozott hozzájuk
Pest-Buda éppen munkába sietõ népe is. Ezt követõen
a költõ javaslatára felkeresték Landerer és Heckenast
nyomdáját, a nép nevében lefoglalták a gépeket, s ki-
nyomtatták a forradalom programját, a 12 pontot és a
Nemzeti dalt. „Dél felé elkészültek a nyomtatványok,
s ezrenként osztattak szét a nép között, mely azokat
részeg örömmel kapkodta.” Délután „a városházára
mentünk, hogy a 12 pontot magokénak vallják a pol-
gárok, és velünk egyesüljenek”. A forradalom társadal-
mi bázisát szélesíteni kellett, a tömeg, a „nép” mellé
kellett állítani a fõváros tekintélyes polgárait, a város
vezetõit is. Ezt követte a Budai vár meghódoltatása,
hiszen itt ülésezett a birodalmi végrehajtó hatalom
magyarországi csúcsszerve, a Helytartótanács. Egy az
ifjakból és tekintélyes polgárokból álló küldöttség
mintegy húszezer fõ kíséretében kereste fel az esemé-
nyeket bénultan szemlélõ testületet, „fölszólítandó,
hogy a cenzúrát rögtön eltörölje, Stancsicsot szabadon
bocsássa, s a katonaságnak rendeletet adjon, misze-
rint ügyeinkbe semmi szín alatt be ne avatkozzék…
A nagyméltóságú helytartótanács sápadt vala és resz-

ketni méltóztatott, és öt percnyi tanácskozás után min-
denbe beleegyezett”. A politikai fogoly, Táncsics Mi-
hály börtönének ajtaja megnyílt, s a kiszabadított ra-
bot emberek ezrei kísérték a Hajóhídon keresztül Pest-
re. S este, mintegy megkoronázva a nap sikereit s to-
vább emelve annak fényét, a Nemzeti Színházban Ka-
tona József Bánk bán címû drámájának ünnepi elõadá-
sára került sor. Ezek a nagy nap eseményei, melyekrõl
minden évben rendszeresen megemlékezünk.

A forradalom napját a magyar történelemben meg-
elõzte egy sajátos, egyedi korszak, melyet reformkor-
nak nevezünk. Kezdete a bizonytalanság homályába
vész, nehezen jelölhetõ ki, végsõ pontja 1848. márci-
us 15-e. Óriási jelentõsége van azonban ennek a 30-
40 évnek nemzeti történelmünkben. Ez a korszak az,
amelyben a magyar nemesi társadalom – a magyar
nemzet – egyre nagyobb része kezdte felismerni és be-
látni, hogy fel kell adni feudális eredetû kiváltságait,
elõjogait, hiszen azok már a fejlõdés, olykor az életbe-
maradás akadályai. Ez az a korszak, amelyben Széche-
nyi István gróf, Kossuth Lajos, Deák Ferenc, Wesselé-
nyi Miklós báró, Batthyány Lajos gróf és liberális re-
former társaik megfogalmazták az átalakulás, a kora-
beli rendszerváltás programját.

Az emlékezésnek ezen a pontján érdemes és tanul-
ságos összevetni a radikális, forradalmi Pest 12 pont-
ba sûrített programját a liberális reformer nemesi el-
lenzék programjával. A hasonlóság megdöbbentõ. Vi-
lágosan kirajzolódik, hogy a Széchenyi, Kossuth, Deák,
Batthyány elképzeléseibõl összegyúrt liberális nemesi
program szinte szó szerint megegyezik a 12 pont köve-
teléseivel. S ezen aligha csodálkozhatunk, ha tudjuk és
ismerjük a 12 pont keletkezésének körülményeit.

Amikor 1848. márciusának elsõ napjaiban Magyar-
országra is megérkezett a február végén kitört párizsi
forradalom híre, Kossuth a pozsonyi országgyûlésen
hosszú beszédben foglalta össze a legsürgetõbb tenni-
valókat. Mondataiból azonban kicsengett a figyelmez-
tetés is: tudatosította követtársaiban, hogy ha nem
emelik politikájukat a kor követelményeinek színvo-
nalára, ha nem képesek végérvényesen felülemelked-
ni kisszerû érdekeiken s nem látnak hozzá a legége-
tõbb problémák megoldását elõíró törvények megfo-
galmazásához, Magyarországon is számíthatnak a for-
radalom megjelenésére. Melyek is ezek? A köztehervi-
selés kimondása, a földesurak kárpótlásával egybekö-
tött jobbágyfelszabadítás, a nép politikai jogokkal való
felruházása, egy parlamentnek felelõs kormány kine-
vezése.

A párizsi forradalom híre természetesen mozgásba
lendítette a pesti radikális ifjúságot is, õk is cseleked-
ni, lépni szerettek volna. A fiatalokat tömörítõ Ellen-
zéki Kör megbízásából Irinyi József fogalmazta meg az
õ programjukat. Irinyi március 11-én elõvette Kossuth
március 3-án Pozsonyban elmondott beszédének szö-

vegét, s rövid, tömör pontokba sûrítette annak lénye-
gét, megalkotva ezzel a 12 pontot. Értelemszerûen
hozzáfogalmazott egy-két olyan követelést is, amelyek
radikális tartalmuk miatt nem kerülhettek a törvényes
keretek között mozgó országgyûlés kívánságai közé,
mint pl. a politikai foglyok szabadon bocsátása. Az el-
képzelések, a jövõképek azonban nyilvánvalóan össze-
értek, hiszen egy tõrõl fakadtak. Az országgyûlés Kos-
suthtól származó „hivatalos” programja és a radikális
Pest „forradalmi” programja szinte teljes egészében
megegyezett. Ebben rejlett, s mindmáig ebben rejlik
március 15-e varázsa. Miközben ugyanis ezen a na-
pon Petõfi Sándor vezetésével a fõvárosban a csöpö-
gõ majd egyre jobban szakadó esõben végrehajtottak
egy vér nélküli forradalmat, Pozsonyból elindult Bécs-
be az országgyûlés hivatalos küldöttsége, hogy az ural-
kodó elé tárja és elfogadtassa a Kossuth beszédére
épülõ felirati javaslatot. A két központ ugyanabba az
irányba mozgott, ugyanazokat a célokat akarta meg-
valósítani – más eszközökkel. Az országgyûlés törvé-
nyes úton, törvényes keretek között óhajtotta megsze-
rezni az uralkodó hozzájárulását a program végrehaj-
tásához, a forradalmi Pest mozgalmával erõt és elszánt-
ságot állított mögéjük. „Itt az idõ, most, vagy soha!” –
üzente Pozsonynak és Bécsnek egyaránt.

1848 tavasza jól nyomon követhetõ csodálatos nem-
zeti együttmûködés eredményeként lehetett sikeres és
vér nélküli. A reformkor politikai programadói képe-
sek voltak kidolgozni az átalakulásnak azt az érdek-
egyesítésre épülõ koncepcióját, amelyet szinte min-
denki el tudott fogadni, fel tudott vállalni. Amelyben
nem vesztesek és nyertesek álltak egymással szemben,
hanem szinte mindenki nyertesnek mondhatta magát.
1848 tavaszán tehát a magyar társadalom nem kény-
szerbõl sorakozott fel e mögé, hanem belátásból és
meggyõzõdésbõl. S a programnak volt egy mindenkit
egyformán érintõ következménye is: „Teremtettünk a
népbõl nemzetet”, s megadtuk az embereknek „a sza-
badságot, mint egyedül boldogító hitvallást a földön”
– írta Jókai Mór visszaemlékezvén a felejthetetlen na-
pokra. Az országból haza, a népbõl nemzet teremte-
tett. S hogy milyen sikeres volt e kettõs szándék, azt
1848 õszétõl a nemzet visszaigazolta.

1848 augusztus végén a bécsi udvar elérkezettnek
látta az idõt, hogy erejének tudatában visszakövetelje a
tavasszal megadott alkotmányos jogok egy részét. A
nemzetnek hadsereget, fegyveres erõt kellett szervez-
nie, ha jogait meg szerette volna védeni. Kossuth hívó
szavára, a haza parancsára tízezrek álltak be honvéd-
nak, nem kényszerbõl, hanem meggyõzõdésbõl. Min-
denki tudta és érezte, hogy tétje, életét, személyes sor-
sát és jövõjét befolyásoló tétje van a küzdelemnek. Rö-
vid idõ alatt több, mint 100 000 fõs hadsereget tudott
szervezni a kormány, elõ tudta teremteni az ehhez szük-
séges pénzt, a honvédeket fel tudta szerelni, képes volt

elindítani a fegyver- és lõszergyártást. Óriási erõfeszí-
tést, óriási áldozatvállalást kívánt ez mindenkitõl. En-
nek a példátlan összefogásnak lehetett az eredménye,
hogy Magyarország hosszú ideig képes volt megvédeni
alkotmányát Európa egyik legjobban felszerelt hadse-
regével, a császári haderõvel szemben. S a fiatal uralko-
dó I. Ferenc József 1849 tavaszán kénytelen volt segít-
séget kérni I. Miklóstól, minden oroszok cárjától.

A nemzet szabadságharcát példátlan megtorlás kö-
vette. Ennek egyik mártírja a Pesten 1849. október
6-án kivégzett Batthyány Lajos gróf, Magyarország elsõ
felelõs és független miniszterelnöke. Ugyanezen a na-
pon pár órával a gróf elõtt azonban a kivégzõosztag
puskacsövei elé állt itt Fekete Imre Hont vármegyébõl,
Kóspallagról származó parasztember is. Fekete mint
gerilla harcolt a szabadságharcban, s 1849. augusztu-
sának elején elfogott egy császári futárt, iratait elvet-
te, majd pár nappal késõbb szabadon bocsátotta. A vi-
lágosi fegyverletétel után elfogták, hadbíróság elé ál-
lították és halálra ítélték. S október 6-án Batthyány
Lajossal együtt szenvedett mártíromságot. Egy grófot
és egy parasztembert egy helyen, szinte egy idõben
végeztek ki. A nemzet egységes kiállása alkotmányos
jogaiért még a végpercekben is tetten érhetõ.

Március 15-e ezért lehetett vértelen forradalom, s
minden bizonnyal ezért táplálunk iránta, mint ünnep
iránt különleges érzéseket. Megtestesíti ugyanis a nem-
zeti közakaratot, példázza a nemzeti együttmûködés
lehetõségét. S igazolja azt is, hogy a reformkor politi-
kai elitje képes volt új tartalmat adni a „nemzet” fogal-
mának.

*) Dr. Pelyách Istvánnak (Szegedi Tudományegyetem) a
bécsi magyarság 2010. március 13-án rendezett közös meg-
emlékezésén elhangzott ünnepi beszéd rövidített változata.

PELYACH ISTVÁN

Március 15. varázsa*

Toszkána (olajkréta)
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NEMZETKÖZI SAJTÓSZEMLE
Összeállította:  Fetes Kata A legutóbbi közvélemény-kutatások újabb

tendenciákat jeleznek elõre az április 11-i ma-
gyarországi parlamenti választásokra. Az ellen-
zéki jobbközép Fidesz és a kormányzó Magyar
Szocialista Párt (MSZP) között érdemben nem
csökkent a különbség, megerõsödõben van a
szélsõjobb és februárban visszaesett a Magyar
Demokrata Fórum (MDF).

(Budapest Analyses, No. 242, March 8, 2010)
A Fidesz a közvélemény-kutatásokon megõriz-
te 30-40%-os elõnyét a biztos szavazó és biztos
pártválasztók körében a Magyar Szocialista
Párttal szemben. Ettõl függetlenül észlelhetõ
egyfajta elbizonytalanodás a Fidesz szavazótá-
borának egy részében. Ez részben köszönhetõ
annak a szocialista kampánynak, mely a nyug-
díjasokat célozta meg, másrészt figyelembe kell
venni, hogy az ellenzéki párt láthatóan azt a tak-
tikát követi, hogy március közepéig visszafogja
kampányát. Ez a stratégia azzal jár, hogy a Ma-
gyar Szocialista Párt nem tud „kampánytémát”
találni, ugyanakkor az ellenzéki tábor egy része
emiatt viszont nem „ég kampánylázban”. A je-
lenlegi helyzetben az a kérdés, hogy Orbán Vik-
tornak és pártjának az a terve, mely szerint már-
cius közepétõl kezd csak intenzíven kampá-
nyolni, elég lesz-e ahhoz, hogy ismét megszólít-
sák potenciális bázisuk 100%-át.

Februárban ismét elmaradt a szocialista „át-
törés”, a párt 2006-os szavazóiból elvesztett más-
félmillió választópolgárnak egy része sem jelent
meg újra a szocialisták táborában az intenzív
MSZP-s kampány ellenére. A szocialista párt
fõbb gondjain nem tudott változtatni: a párt
miniszterelnök-jelöltjénél, Mesterházy Attilánál
maguk a megmaradt szocialista szavazók egy
jelentõs része is talál alkalmasabb jelöltet, illet-
ve az MSZP-kampány ígéretei nem érik el a tár-
sadalom ingerküszöbét, mivel a magyar balol-
dal az elmúlt évek kormányzása miatt a hitel-
vesztés problémájával küzd. Mindezt tetõzi,
hogy februárban újabb korrupciós botrányok
kerültek a média figyelmébe, melyek mindegyi-
ke az MSZP-hez köthetõ. A hangulatra jellem-
zõ, hogy egyre több baloldali publicista kezd
arról értekezni, hogy az MSZP-nek a második
fordulóban vissza kellene lépnie az „õsellenség”,
a Fidesz javára annak érdekében, hogy a szél-
sõjobb ne nyerjen egyéni körzetekben. Ezzel
elõször kezdik azt sugallni, hogy lesznek körze-
tek, ahol a magyar radikális jobboldal is meg
fogja elõzni a baloldalt.

A legutolsó közvélemény-kutatások a szélsõ-
jobboldali Jobbik megerõsödését jelzik, immár

12–18% közé teszik a párt szimpatizánsait. Kér-
dés, hogy valóban erõsödik-e a párt, vagy arról
van szó, hogy a kampány elõrehaladtával a ko-
rábban rejtõzködõ, ám meglévõ Jobbik szimpa-
tizánsok bátrabban vállalják véleményüket, és
ez köszön vissza a kutatásokban. Az kétségte-
len, hogy a Fidesz visszafogottabb kampánya a
Jobbiknak kedvez, hiszen a rendkívül népsze-
rûtlen baloldallal szemben sokan radikális lé-
péseket várnak el. A közvélemény-kutatások azt
a tendenciát is megerõsítik, mely szerint a Job-
bik leginkább Északkelet-Magyarországon és
Budapest lakótelepein erõs, vagyis ott, ahol sok
a roma lakosság. Mindez ugyanakkor azt is jel-
zi, hogy a magyar szélsõjobb sok volt baloldali
szavazót is megszólított.

Február legnagyobb vesztese a Magyar De-
mokrata Fórum, a párt támogatottsága vissza-
esett 1-2%-ra. Az alapszervezetek egy része fel-
lázadt a vezetéssel szemben, mivel az választási
megállapodást kötött a liberális Szabad Demok-
raták Szövetségével. Ennek következtében az
MDF-rõl szóló híradások botrányokról szóltak,
nem pedig Bokros Lajos miniszterelnök-jelölt-
rõl. Vagyis annak lehettünk a tanúi, hogy a bal-
oldali körökben viszonylag elfogadott minisz-
terelnök-jelölt egyelõre nem tudott javítani párt-
ja megítélésén annak sorozatos botrányai mi-
att. Az MDF helyzetét ráadásul bonyolítja az a
kialakulóban lévõ ügy, mely szerint egy politi-
kai elemzõ cégen, a Political Capitalon és a
magyar titkosszolgálatokon keresztül az MSZP
vezette kormány korábban finanszírozta az
„úgynevezett” ellenzéki pártot.

Következtetés
Az egész magyar választás egyik legfontosabb

kérdése, hogy az MSZP-tõl elpártolt szavazók
mit fognak tenni: otthon maradnak, az MSZP-
nek még egy esélyt adnak és rászavaznak, a Fi-
deszre szavaznak vagy proteszt szavazókként
leszavaznak a szélsõjobbra. Ezzel kapcsolatban
a különbözõ kutatások egymástól eltérõ attitû-
döt prognosztizálnak, mindenesetre magas szá-
muk miatt módosíthatnak még a kialakulóban
lévõ erõviszonyokon. A másik kérdés, hogy a
Fidesznek márciusban beinduló kampánya
mennyire hat majd motiválóan potenciális sza-
vazóbázisának nem annyira elkötelezett rétege-
ire, egy Fidesz-kampány ellenhatásaként
mennyire fognak aktivizálódni potenciális szo-
cialista szavazók, illetve egy hangosabb Fidesz-
jelenlét mellett mennyire fognak visszatérni a
párt táborába a jelenleg a Jobbik felé hajló volt
Fidesz- választópolgárok.

Magyarország választások elõtt

     (UK)

Károsabb, mint a nejlonszatyor
A Tesco élelmiszer áruházlánc Magyarországon is

használt „környezetbarát” bevásárló zacskója káro-
sabb a környezetre, mint a vele kiváltott hagyományos
nejlonszatyor.

A “száz szálalékig lebomló” bevásárlószatyrot elsõ-
ként Magyarországon vezette be a cég. A Tesco által a
bevezetés elõtt kiadott információk szerint ez a régi-
vel ellentétben másfél év alatt teljesen lebomlik.

Egy, a közelmúltban megjelent brit környezetvédel-
mi tanulmány eredménye azt mutatja, hogy a zacskó
szintén mûanyagból készült, mint az elõzõ. Viszont
olyan adalékanyagokat tartalmaz, amelyek segítségé-
vel napfény vagy hõ hatására, oxidatív degradációval
a szatyor finom porrá esik szét. Ez azonban káros a
rovarok, madarak, sõt az emlõsök számára is. Lebom-
lik ugyan, de nem 1 év alatt. A zacskó teljes megsem-
misülése 5 évet is igénybe vehet.

A „lebomlás“ kifejezés megtévesztheti a fogyasztó-
kat, mert az oxidatívan lebomló mûanyagok nem kom-
posztálhatók. A tanulmány publikálásával kapcsolat-
ban a brit környezetvédelmi miniszter reméli, hogy a
jövõben a gyártók és a forgalmazók megfontolják,
hogy az ily módon lebomló zacskókat a hagyományos
mûanyagoknál környezetbarátabbnak nevezzék.

  EU

EU-tisztviselõk válogatása új módszerrel
Az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO)

március 16-tól új eljárási rend szerint választja ki tiszt-
viselõit. Ennek következtében évente ír ki versenyvizs-
gát a leggyakoribb munkakörökre. Az új rend nem le-
xikális tudás, hanem kompetencia alapon szûri a je-
lentkezõket.

Az EPSO által kidolgozott folyamatosan aktualizált
terv, elõírja, hogy az uniós intézmények rendszeresen
mérjék fel munkaerõ-szükségletüket.

A kiválasztási rend gyorsabb és hatékonyabb lesz
az elõzõnél. Az eljárás lefolytatása várhatóan 5-9 hó-
napot vesz majd igénybe és csak 2 részbõl áll. A pályá-
zók saját hazájukban írják meg a számítógépes elõvá-
logató tesztet, az értékelést Brüsszelben tartják.

Évente külön felvételi vizsgát rendeznek majd az igaz-
gatási tisztviselõk, az asszisztensek, illetve a tolmács-
fordítók számára. Emellett különbözõ szakemberek fel-
vétele céljából egyedi versenyvizsgákra kerül sor.

Ezzel a rendszerrel annak akarnak véget vetni, hogy
a sikeres pályázók gyakran három éven keresztül tar-
taléklistán maradjanak, anélkül, hogy tényleges állás-
hoz jutnának. A tartaléklisták, ezentúl csak egy évig
maradnak érvényben.

   (BE)
Minimálbér bevezetése Európában

Az egyes országok életszínvonalához igazított mi-
nimálbér bevezetését fontolgatja Brüsszel. A beveze-
tés mellett kardoskodók szerint ilyen szabályozásra a
tagországok közti szociális különbségek csökkentése
érdekében van szükség.

Az egyes országokban tapasztalható megélhetési költ-
ségekhez történõ viszonyítás egységesítést tartják szem
elõtt, nem pedig a minimálbérek egységesítését EU-szer-
te. A belga felfogás szerint a minimumszint, a szegény-
ségi küszöb értéke az átlagbér 60 százaléka lehet.

Ha ezt az arányszintet vezetnék be, akkor Magya-
rországon 120 ezer forint (460 euró) fölé emelkedne
a minimálbér bruttó összege, ami nettóban közel 90
ezer forint (346 euró).

Az EU által 2006-ban begyûjtött adatok szerint Lu-
xemburgban 1503, Lettországban viszont alig 129
euró a minimálbér mértéke.

A minimálbérek szabályozására azért is szükség van,
mert így fenntartható a munkanélküli segély és a bé-
rek közötti különbség, ami ösztönözheti a munkavál-
lalást.

FINANCIAL TIMES    (UK)
Nicosiai befektetõ a miskolci drótgyárban

A nicosiai Encaso Trading Limited szakmai straté-
giai cég jelenleg az átmeneti tulajdonosa a Drótáru
Ipari és Kereskedelmi Zrt-nek.

A korábbi tulajdonos 2-3 éve keres alkalmas vevõt.
Az eladásra azért került sor, mert Európában egyedü-
liként nem álltak résztulajdonosi kapcsolatban alap-
anyaggyártóval.  Komoly veszteséget halmoztak fel
kiszolgáltatottságuk miatt.

A magát egyelõre megnevezni nem kívánó leendõ
tulajdonos, a bank tárgyalások lebonyolításával a ni-
cosiai Encaso Trading Limited céget bízta meg.

Az adásvétel lebonyolítása alatt a drótgyár alap-
anyag ellátása folyamatos és a gyártás teljes kapaci-
tással üzemel.

Handelsblatt  (DE)

A korrupció ára
A New York-i tõzsdefelügyelet vizsgálatot indított a

Daimler cég ellen, mert egy könyvvizsgáló által nyil-
vánosságra került, hogy a vállalati egységek titkos
bankszámlákat tartanak fenn külföldi kormánytisztvi-
selõk megvesztegetésére.

Az ügyben legalább huszonkét ország érintett. A meg-
vesztegetett országok listáján Magyarország is szerepel.

Az amerikai igazságügyi minisztérium jelentésébõl
kiderül az is, hogy a Mercedes-Benz autóbuszokat for-
galmazó EvoBus Hungária Kft. 2005-ben megegyezett
az állami tulajdonú Volánbusz vállalattal 32 busz eladá-
sáról. Az EvoBus Hungária 17 buszt vásárolt az EvoBus
Austria vállalattól 1 678 170 euróért és azokat tovább-
adta a Volánbusznak körülbelül 1 745 000 euró érték-
ben. Az EvoBus Austria vállalat az akció kapcsán jóvá-
hagyta 333 370 euró „jutalék“ kifizetését az amerikai
USCON cégnek azzal a kitétellel, hogy az összeg egy ré-
szét magyar kormánytisztviselõknek továbbítják.

A stuttgarti székhelyû konszern kész, a peren kívüli
megegyezés érdekében, 185 millió dollár büntetést fi-
zetni az amerikai hatóságoknak. Az összeget fele-fele
arányban az amerikai tõzsdei felügyelet, illetve az igaz-
ságügyi minisztérium kapná.

 (SK)

Nagyobb figyelmet Magyarországon
a szlovák nyelvnek

Pozsonyban Peter Stano külügyminisztériumi szó-
vivõ kifejezést adott Szlovákia nyugtalanságának, mi-
szerint Magyarország nem szentel megfelelõ mérték-
ben figyelmet a szlovák nemzeti kisebbség anyanyel-
ve oktatásának.

A szóvivõ az Európa Tanács miniszteri bizottságá-
nak csütörtöki jelentésére reagált, amely kritizálta a
kisebbségi nyelvek helyzetét Magyarországon.

Stano kijelentette: „Elvárjuk Budapesttõl, hogy az
Európa Tanáccsal együttmûködve maximálisan töre-
kedjen a testület ajánlásainak megvalósítására azért,
hogy az az elõnytelen helyzet, melyben a kisebbségi
nyelvek vannak ma Magyarországon, ne mélyüljön el”.

  (AT)
5 kelet-európai országból vonul ki

a Hypo Alpe Adria
Az átszervezés keretében az osztrák Hypo Alpe Ad-

ria pénzügyi csoport meg akar válni az elsõsorban lí-
zingtevékenységet folytató magyarországi, bulgáriai,
montenegrói, macedóniai és ukrajnai érdekeltségétõl.

Az elhibázott befektetések és a vissza nem térülõ
délkelet-európai hitelek miatt végveszélybe került
Hypo Group Alpe Adria korlátozza saját tevékenysé-
gét. A jövõben Ausztrián kívül, Olaszországban, Szlo-
véniában, Horvátországban, Bosznia-Hercegovinában
és Szerbiában lesz jelen.

A társaság átalakítását célzó terveket március végé-
ig kellett az Európai Bizottsághoz benyújtania. Az át-
szervezés 2000 munkahelyet érint.

  
 (IND)

Orosz-indiai együtt mûködés
Putyin miniszterelnök indiai látogatása során több

elõzetes gazdasági, nukleáris, ûrtechnológiai és védel-
mi megállapodás született.

A megállapodások értéke közel 10 milliárd dollár, me-
lyet az orosz fél 2015-ig a kétoldalú kereskedelmi forga-
lom növelésével a duplájára, 20 milliárdra akar emelni.

Ennek keretében 2012 és 17 között 6 atomreaktor
épül orosz támogatással Indiában. Egy 1,5 milliárd
dolláros megrendelés alapján 29 darab MIG-29K va-
dászgépet vásárol India. Oroszország szállítja az indiai
fegyvervásárlások közel 70%-át.

A közel 1,2 milliárd lakosú rohamosan fejlõdõ Indiai
Köztársaság az orosz partnerkapcsolatot kihasználva akar-
ja szellemi termékeit az ûrtechnológiában is hasznosítani.

2007. szeptember 7-én, az õszi ülésszak elsõ napján
a várakozásoknak megfelelõen a képviselõk kétharma-
dának támogatásával feloszlatta magát a szejm, s meg-
kezdõdött a rövid, negyvenkét napos kampány. Ekkor-
ra a baloldal már Baloldaliak és Demokraták (LiD) né-
ven pártszövetségként készült a választásokra. A volt
elnök Aleksander Kwasniewski bejelentette, hogy a
háttérbõl segíti a baloldal összekovácsolását, majd õ lett
a Baloldaliak és Demokraták (LiD) kampányarca, végül
miniszterelnök-jelöltje is. A pártvezetõk nem örültek
egyértelmûen Kwasniewski visszatérésének, akinek de-
bütálása is szerencsétlenül kezdõdött. A kampány kez-
detén Kijevben láthatóan ittas állapotban tartott elõ-
adást egyetemistáknak. A pártból végképp kiábrándult
szavazók jellemzõen a Polgári Platformra voksoltak.  A
választásokon elért valamivel több, mint tíz százalék
komoly vereségnek számított. Kwasniewski végig arról
beszélt, hogy 20 százalékra hozza föl a pártot. A válasz-
tási kudarc következtében szétesett a LiD, s ma újból az
SLD nevû formáció a legnépszerûbb baloldali párt, ame-
lyik a legfrissebb közvélemény- kutatások szerint a be-
jutási küszöbön billeg. Némileg sikerült összeszednie
magát a pártnak a tavalyi EP-választásokra, ám elmond-
ható, hogy ismét a jobboldal tarolt, hiszen összességé-
ben 71 százalékot szereztek, – igaz, alacsony, 24 száza-
lékos részvételi arány mellett. Az erõlejelzéseknek meg-
felelõen a kormányzó PO küldhette a legtöbb képvise-
lõt Brüsszelbe: ötvenbõl huszonöt mandátumot kaptak,
vagyis majdnem dupláztak 2004-hez képest, amikor ti-
zenöt képviselõjük volt. A PiS 15 képviselõt, a Baloldali
Demokraták Szövetsége (SLD) 7 képviselõt küldhetett
az európai fõvárosba. Jelzésértékû azonban, hogy a bal-
oldal a kampány során igyekezett kihasználni a két jobb-
oldali párt folyamatos viszálykodását és a 2005-ös meg-
semmisítõ vereség után azért némi eredményt tudott
elérni.

A PO és a kormány népszerûsége azóta is töretlen,
ráadásul nemzetközi hitelminõsítõ és pénzügyi inté-
zetek rendre kiemelik, hogy az Európai Unió tagálla-
mai közül a lengyel gazdaság növekedési üteme volt

tavaly a legnagyobb, idén is hasonló eredmények vár-
hatóak. Tavaly szeptemberben a londoni Lombard
Street Research a lengyel gazdaságot „Európa fénylõ
pontjának” nevezte. Donald Tusk miniszterelnök ta-
valy év végén egyenesen úgy fogalmazott, hogy Len-
gyelországban nem volt gazdasági válság. „Nem csak a
lengyel, hanem az európai összehasonlító adatok is azt
támasztják alá, hogy Lengyelország az egyetlen olyan
ország, amelyik a legnehezebb hónapokat recesszió
nélkül vészelte át” – hangsúlyozta a miniszterelnök,
hozzátéve, hogy a harmadik negyedévben 1,7 százalék-
kal nõtt a GDP, ami a várakozásokat is meghaladja.

 Tusk nem csak a gazdaságpolitika, hanem a külpo-
litika szintjén is sikereket könyvelhet el. Egyrészt a
lengyel katonák a tervek szerint kivonultak Irakból,
javultak a lengyel–német kapcsolatok, valamint Jerzy
Buzek személyében lengyel elnöke lett az Európai Par-
lamentnek.  Közben tavaly év végén a baloldal köztár-
sasági elnökjelöltet megnevezõ kongresszusa a re-
ménytelenség jegyében telt: a már teljesen lejáratódott
Aleksander Kwasniewski egykori lengyel államfõ tar-
totta a Baloldali Demokraták Szövetsége (SLD) decem-
beri kongresszusának legfontosabb beszédét, amely-
ben az idei elnökválasztás esélyeit latolgatta.

Kwasniewski a show-elemekkel tarkított rendezvé-
nyen arról beszélt, hogy azt álmodta, baloldali lesz a kö-
vetkezõ államfõ. A közvélemény-kutatások szerint erre
esély sincs, de legalább mára már világos és hivatalos a
baloldali jelölt neve: Jerzy Szmajdzinski, valamint az is,
hogy két egykori ismert politikus, Leszek Miller és Józef
Oleksy egykori kormányfõk, visszatértek a párthoz,
hogy segítsék a lengyel baloldal megerõsödését. Elem-
zõk evvel kapcsolatban megint megjegyezték, hogy a
baloldal képtelen az újításra, hiszen a húzónevek rend-
re ötven–hatvanéves már lejáratódott politikusok. A
párt egyelõre a bejutási küszöbön billeg, de arra van
esély, hogy jövõre valamelyest megerõsödjön. Szakem-
berek szerint még évekig a két nagy jobboldali párt fog-
ja meghatározni a politikai erõviszonyokat, így az idei
államfõválasztás kimenetelét is.

KOVÁCS ORSOLYA ZSUZSANNA

LENGYELORSZÁGI VÁLTOZÁSOK

európai protestáns magyar szabadegyetem
evangelische akademie für ungarn in europa
protestant academy for hungarians in europe
académie évangélique hongroise en europe

Akadémiai Napok
2010. május 9–15.

A szolidaritás ideje
Megyeháza Nyíregyházán

Jelentkezés postán vagy e-mailen:
Nagy Judit, Oltalom Szeretetszolgálat,

H-4400 Nyíregyháza, Kassa köz 3.
Telefon: +36 42-500 946,

E-mail: oltalom@lutheran.hu

Folytatás az 1. oldalról



2010. március–április BÉCSI NAPLÓ 5

Bevezetésképpen Hanák Tibornak egy 1986-ban
keletkezett rövid írására utalva szeretnék néhány ma
is igazán aktuális gondolatát jelezni. Az élet értelmé-
rõl meditálva baráti társasággal az ausztriai Alpokban
világosan látja, hogy az erre, a minden korban elemen-
táris erõvel feltörõ kérdésre nem lehet végleges vála-
szokat találni. Számára filozófusként és filozófiatörté-
nészként is alapkérdés: „Mi az élet értelme? Az életé,
mely törvényszerûen ér véget, mint a nyár, lehull, mint
a gyümölcs?” s így folytatja: „Ha az élet értelmét keres-
sük, épp ezért érdemes megnézni, hogyan keresték
mások, miben találták meg azok, akiknek életét értel-
mesnek ítéljük. Az elõzmények, a példák sokat segít-
hetnek annak felderítésében, hogy mi lehet a cél, az utat
mutató eszmény, a tartalmat adó mûködés, s ha azt nem
is találnánk meg, hogy mi az élet értelme, azt meglát-
hatjuk, hogy minek van értelme az életben és milyen az
értelmes élet.”2  Elõzményeket, példákat keresett és ta-
lált a magyar filozófusok munkásságának feldolgozása
közben.

Elmélet és élet, filozófiák és mindennapok kettõs-
sége, a történelem és a jelen dilemmáinak sokasága
szövi át Hanák Tibor életútját és munkáit, amelyek az
emigráns létben fokozott érvényességgel vannak je-
len, amely hatványozottan veszélyeztetett állapotot
jelent mind az egyénnek, mind annak a sajátos közös-
ségnek, amelynek a kinti létében tagjává válik.

1. Hanák Tiborhoz hasonlóan a magyarországi
szellemi élet több nagy alakjához emigrációba kény-
szerült a szovjet megszállás után, akik között számos
filozófus is volt. Egyik alapvetõ sors- és létkérdésük,
amely az „élet értelme” dilemmáját tovább feszíti,
hogy az egzisztenciális, lelki és szellemi váltás jelen-
tette-e, s ha igen, mennyiben a szellemi gyökerektõl
való tényleges elszakadást? Ezen kérdés feltevése lát-
szólag egyszerû, mint ahogy a válasz vagy válaszok
is látszólag azok.

Hanák Tibor azon szellemiség képviselõje volt, aki
a megtartás, a megõrzés mellett döntve építette fel szel-
lemi hagyatékát. De melyek is voltak akkor az emig-
ráns-lét dilemmái, amelyek Hanák dilemmái közé is
tartoztak? Kibédi Varga Sándor megfogalmazásában
ez a következõképpen hangzik: „A két, egymást a fe-
szültség viszonyában tartó kötelesség, a saját népünk
iránti, amely nép a távolban van, és az idegen nép irán-
ti, amely az együttélés közelségében felebarátunkká
lett, alkotják az emigránslét sajátos dialektikáját,
amely az emigránslétre nézve leginkább jellemzõ”. 3

Látszatvalóságokat megélõ, hontalan, másodrangú
egyénekrõl szól, akik a borzalmaktól való elmenekü-
lés elsõ pillanatnyi öröme után ráeszmélnek arra, hogy
milyen lét-dimenziókat veszítettek el. A régi házat, a
barátokat, a HAZÁT.

Itt tartom lényegesnek kiemelni, hogy Kibédi – az
emigráns magyarság többségének érzületét, és erre
vonatkozó véleményét mintegy összegezve – fontos-
nak tartotta a magyarság mivoltának, a magyarságis-
meret alapfogalmainak teoretikus elemzését újragon-
dolni emigrációjában is (1957), mondván, hogy Nyu-
gat és Kelet kibékülnek, és a kettõ határán a magyar-
ságra új feladatok várnak, amelyeket ugyanúgy telje-
síteni fog, mint a történelemben oly sokszor. Az elsõ-
sorban latin és germán hatások közepette megmarad-
tak a magyar szellemre jellemzõ sajátosságok, s egyé-
niségének megfelelõ jellemzõkkel bõvülve tudott
európainak maradni.

S hogy a magyarságnak milyen Európa-védõ szere-
pe volt, s milyen felelõssége van a Nyugat államainak
Magyarországgal szemben, a ma is aktuális soraiból
kiderül: „Csak arra mutatunk rá, hogy midõn a 15. szá-
zadban a magyarsággal rokon török megkezdi évszá-
zados rohamát a keresztyén Nyugat ellen, a magyar-
ság habozás nélkül Nyugat mellé áll, s több, mint más-
fél évszázados emberpusztító harcban áldozza ereje
legjavát, hogy megvédje Nyugatot, hogy hû maradjon
önmagához. Nem alaptalanul hívják e századokban
Magyarországot a keresztyénség védõbástyájának. Ne
feledjük el, s ezt jó volna  a Nyugatnak is tudomására
hozni, hogy Magyarország lakosságának száma (1490)
akkora volt, mint Angliáé, s e lakosságnak több, mint
háromnegyede magyar volt. Ez a magyarság gyengült
le végzetesen a török világ harcaiban, s ennek önfelál-
dozó küzdelmei tették lehetõvé a nyugati kultúra za-
vartalan fejlõdését. A magyar élet élethalál harc volt
akkor, amikor Nyugaton dómok épültek. Nyugat dóm-
jainak bámulása közben gondoljunk, legalább mi ma-
gyarok, a végvári vitézek vére hullatására is. Áldoza-
tok nélkül Nyugat bizonyára szegényebb volna!” 4

Mint ahogy szegényebb volna az európai kultúra a
magyar kultúra, a magyar szellemiség nélkül is. Ezt a
szellemiséget gazdagította sok magyar emigráns értel-
miségi, természettudós, író, filozófus, akik megmarad-
va magyarnak az új hazában képviselték és képviselik
a tradicionális értékeket. Ezt a szellemiséget gazdagí-
totta és képviselte Hanák Tibor is.

2. Kalocsán született 1929. szeptember 29-én, a je-
zsuita gimnáziumban érettségizett, nem vették fel az
egyetemre, majd 1949-ben Ausztriába menekült. Inns-
bruckban végezte egyetemi tanulmányait, s filozó-
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fiából és történelembõl doktorált 1955-ben. Egy ideig
(1955-59) középiskolai tanár volt Innsbruckban. 1954-
tõl Bécsben újságíró, 1966 szeptemberétõl a Szabad
Európa Rádió bécsi munkatársa, amelyben a Nyitott
szemmel címû közismert heti tízperces állandó rova-
tában hallhattuk hangját, melynek összegyûjtött írá-
sos változata 1987-ben jelent meg. Magyar  (Irodalmi
Újság, Katholikus Szemle, Magyar Mûhely, Új Látóha-
tár), német (Philosophischer Literaturanzeiger,
Zeitscrift für philosophische Forschung) és más ide-
gen nyelvû folyóiratokban folyamatosan jelentek meg
tanulmányai, cikkei, amelyek feldolgozása még várat
magára.  1980-tól 5 évig a Bécsi Napló fõszerkesztõje
volt.

A magyar filozófiáról három nagy összegzõ kötete
jelent meg magyarul (Az elfelejtett reneszánsz, 1981,
Az elmaradt reneszánsz, 1979 és A nélkülözhetetlen
bírálat, 1983), és németül (Die Entwicklung der
marxistischen Philosophie, 1976, Die marxistische
Philosophie und Soziologie in Ungarn, 1976 és a Die
traditionelle Philosophie in Ungarn gyûjteményes
kötetben Helmut Dahm és Assen Ignatov szerkeszté-
sében, Geschichte der Philosophie in Ungarn. Ein
Grundriß, 1990). Lukács Györgyrõl szóló monográfi-
ája 1972-ben jelent meg, amely a lukácsi korpusznak
elsõ magyar nyelvû részletes áttekintése volt.

A Magyar Köztársaság elnöke a miniszterelnök elõ-
terjesztésére 1991. október 23-án Hanák Tibornak a
nyugati magyarság kulturális és tudományos életében
kifejtett tevékenységéért a Magyar Köztársaság Érdem-
rend Tisztikeresztjét adományozta.

Ezt megelõzõen nagyhatású beszédet mondott Szé-
chenyi István születésének 200. évfordulóján, s mint
Deák Ernõ írja, a halála után megjelent kézirata a gyûj-
teményes kötetben arra enged következtetni, hogy
bõvebben szerette volna kifejteni mondanivalóját, de
erre nem kerülhetett sor, mert néhány hónap eltelté-
vel tragikus hirtelenséggel szakadt félbe szellemi pá-
lyafutása.

3. Hanák mint filozófiatörténész elsõ autentikus, bár
gyakran vázlatos, de elõítéletmentes leírását adja a 20.
század magyar filozófia történetének, amelynek feldol-
gozásában nem az idõrendi sorrendet választotta. Tisz-
tázni akarta elõbb, miért is maradt el a magyar mar-
xista filozófia reneszánsza, s csak azután térképezte
fel, az elfelejtett filozófiai reneszánszt, az 1945 elõtti
hazai filozófiát.

Mivel igen nehezen jutott hozzá a primer szakiro-
dalomhoz, az írások természetszerûen nem fedik le
a keletkezett anyag egészét, de lényegileg felvázolja
azt a marxista filozófia által uralt filozófiai térképet,
amelyen áttörési kísérletek történtek már 1945-tõl a
nyolcvanas évekig. A marxista filozófiával foglalko-
zó kötetének címe: Az elmaradt reneszánsz Lukács
György többszöri kijelentésére utal, miszerint eljön
a marxizmus reneszánsza, küszöbön áll a marxizmus
„új virágkora”. Ez a messianisztikus kijelentés 1956
nyarán hangzott el elõször, s mint Hanák is jelzi, ak-
kor volt némi lehetõség rá. Azonban a következõ tör-
ténelmi események, és az azt követõ politikai hata-
lom minden olyan lehetõséget elzárt, amely nem iga-
zodott a korabeli ideológiai elvárásokhoz. Sajátos
történészi álláspontot képvisel Hanák: A „marxizmus
a sorsunk” – írja úgy, mintha Magyarországon élve
élte volna át, s írja ezt Bécsbõl 1978-ban. „ Bizonyos
tekintetben a marxizmus a sorsunk. Legyen róla bár-
mily véleményünk, történelmünk mai szakaszától
elválaszthatatlan, ittléte, hatása tény. Számos alap-
vetõ problémához nem tudunk érdemben hozzászól-
ni, ha nem vesszük tekintetbe azokat az eszmei té-
nyezõket, elméleteket, gondolkodási sémákat, célo-
kat és módszereket, melyek értelmében (vagy csak
köntösében) irányítják az országot.” 5

De mik és kik, milyen sémák és elméletek irányítják
az országot a „vidám barakkban”, ahogyan Magyaror-
szágot titulálták az akkori politikai érában? Ezekre a
válaszok köztudottak, s Hanák tudósi távolságtartás-
sal részletezi a kor fõideológusainak, fõfilozófusainak
elméleteit, a dialektikus és a történelmi materializmus
érdekében kifejtett elméleti munkásságukat.

 A trilógia második kötetét Az elfelejtett reneszánsz
címmel jelenteti meg. Ez az 1945 elõtti magyarországi
filozófiai irányzatoknak, rendszereknek, esztétikák-
nak és más filozófiai diszciplináknak az elsõ autenti-
kus bemutatása és elemzése. Világosan érvel többek-
kel szemben amellett, hogy a 20. század elsõ felében
nem a filozófia hiányzott szellemi életünkbõl, hanem
a filozófia terjesztése, propagandája, népszerûsítése.
Mint mondja: „Épp itt találjuk meg az ún. „polgári filo-
zófia” és a marxizmus között az egyik alapvetõ különb-
séget, melynek mellõzése …hibás analógiákhoz vezet
és a tudatos csúsztatásokat segíti. A marxista filozófia
ui. épp a tömegekbe kíván behatolni, a világot, helye-
sebben a társadalmat akarja megváltoztatni Marx is-
mert Feuerbach-tétele értelmében, míg viszont a szá-
zad elejének nem-marxista filozófiáját – a Platonra,
Arisztotelészre visszanyúló hagyományokhoz híven –
az elméleti kérdések foglalkoztatták ’minden haszon
nélkül’ nem sokat törõdve a gondolatok (örvendetes

vagy kétségbeejtõ stb.) pszichikai és szociális hatásá-
val.” 6  A marxizmus több képviselõje populista agitá-
ciónak használja a filozófiai diszciplínákat,  a társadal-
mi befolyásolás a fõ céljuk és érdekük. A múlt század
elején a filozófiának is volt ”Nyugat-nemzedéke” s ek-
kor élénk kapcsolat alakult ki a Nyugati filozófiával. Ezt
mutatják olyan irányzatokban komoly eredményeket
felmutató filozófusaink, mint a neokantianizmus, a
neopozitivizmus, a neoskolasztika, a fenomenológia, az
egzisztencializmus, és olyan rendszeralkotók opuszai,
mint Böhm Károly, Pauler Ákos, Brandenstein Béla.

Egy évvel késõbb (1983) A nélkülözhetetlen bírálat
címmel megírja a hazai szamizdat és a nyilvános kriti-
kai szakirodalom alapján készült összefoglalását.

Hanák Tibor a filozófiát többek között kritikaként
is értelmezte, mely saját filozófusi, filozófiatörténészi
mentalitását és munkásságát is jellemezte.

1 A 2009. december 18-án Hanák Tibor emlékére Bécsben
rendezett ünnepi megemlékezésen elhangzott elõadás rö-
vidített változata

2  Megidézett reneszánsz – Hanák Tibor Emlékkötet, Magyar
Filozófiatörténeti Könyvtár IX. / sorozatszerkesztõ: Veres
Ildikó/,Miskolc, 2006. 246.

3 Kibédi Varga Sándor: Az emigránslét lényege és sorskérdé-
sei in. A szellem hatalma, Aurora könyvek, München, 1980.
154. o.

4 Kibédi Varga Sándor: A magyarságismeret alapfogalmai, in.
A szellem hatalma, Auróra Könyvek, München, 1980.139.

5 Hanák Tibor: Az elmaradt reneszánsz, Európai Protestáns
Magyar Szabadegyetem Bern-München, 1979. 5–6.

6 Uo.10.

A totalitárius rendszerek nemcsak a maguk törté-
neti valóságában vagy elméleti leírásában léteznek,
de szimbolikus vagy mitologikus lényként is szemé-
lyes és önálló életre keltek. Az így lábra álló Góle-
mek a maguk mitikus szoborszerûségében meg is
személyesítik a totalitarizmust, igazi „sûrítményei”
a komplex valóságnak.

Czeslaw Milosz, George Orwell, Zamjatyin,
Déry Tibor, André Gide és még sokan mások mind
a megjelenítésnek ezt a megszemélyesítõ, szimboli-
kus és alakpoétikus változatát választották. Ebbe a
sorba tartozik Hanák Tibor fogalmi leleménye, a
világnézeti teljességigény (VNTI). Ez lett nála az
a testet öltött Gólem, aki megszemélyesedik, feláll
és enni kér, szól és várja, hogy megszólítsák. Köve-
tel és a követelés elmulasztását szankcionálja.

Hanák Tibor nagyon jól látja, hogy ennek az egy-
ségnek az alapja a hatalomnak az az “igény”-e, ami
elõre meghatározza a róla nyilvánosan megtehetõ
kijelentések teljes készletét. Éppen a világnézeti tel-
jességigény követelése az, amivel a „legjobb” társa-
dalom nem hozhatja nyilvánosságra a gazdasági ka-
tasztrófákat és a közlekedési baleseteket, a bûnözés
vagy a járványok adatait. Ennek alapján kötelessé-
ge boldognak lennie a regényhõsnek, de az írónak
és a szövõnõnek is.

A VNTI egy bonyolult társadalmi valósághoz elõ-
zetesen, a normativitás igényével hozzáfûzött ér-
telmezésteljesség, amelyet tevõlegesen számon kér-
nek és hiányát szankcionálják.

A VNTI nem filozófia. Az újkori filozófia defi-
niciója a koherencia és az igazolhatóság fogalmai-
val írható le, az igaz és hamis ellenõrizhetõ mecha-
nizmusainak mûködtetésével kategorizál. Teljesen
elképzelhetetlen a  VNTI-n végigjátszani az igaz/ha-
mis-ellenõrzés játékait. Mi több, az igaz-hamis-kont-
roll gondolatának egyáltalán már a felvetése is bün-
tetõjogi kategóriává vált a klasszikus idõkben.

Az elsõ pillanatra a világnézeti teljességigény vi-

szont mintha teljesen azonos lenne az ideológiával.
Közelebbi vizsgálódás alapján azonban a Hanák kez-
deményezte VNTI és az ideológia egzakt fogalma
mégsem feleltethetõk meg egymásnak. Nem ideoló-
gia a VNTI az ideológia szûkebb értelmében, általá-
nos érvényét egyáltalán nem léthez kötöttségébõl
nyeri. A világnézeti igény általános érvényûsége
(azaz a VNTI) abban különbözik az ideológiától, hogy
megelõzi azt és maga akar ideológiává válni.

A VNTI-t a vallással is analóg viszonyba hozták. Se
szeri, se száma azoknak az irodalmi ábrázolásoknak,
amelyekben a VNTI-t “vallás”-ként írják le és értelme-
zik. A közelebbi vizsgálódás azonban itt is meglepõ
képet mutat. Hasonló a VNTI a vallással az ajánlás tel-
jes érvényûségének és e teljes érvényûség kikövete-
lésének tulajdonságában. Az alapos összevetés azon-
ban megmutatja, hogy a VNTI még sokkal kiterjedtebb
elõírásokat és elvárásokat is megfogalmazhat az
egyénnel szemben, mint amirõl a vallás a modern év-
századokban álmodhatott. Emellett a VNTI rendelke-
zett még egy, a hagyományos vallástól alapvetõen
eltérõ vonással is. Nem volt „túlvilági”, nem irányult
transzcendens tartalmakra, tõsgyökeresen evilági
volt. Mindezt tetézte még az a harmadik meghatáro-
zás, hogy a világnézeti teljességigény a szó minden
értelmében vallásellenes is volt, a politikai ateizmus
összes kritériumait kielégítve.

A VNTI Hanák Tibor-i fogalma a tudomány hori-
zontja elõtt is értelmezhetõ. A VNTI nemcsak tudo-
mánynak nevezi önmagát, de mintha valóban ren-
delkezne is a tudomány lényegi meghatározásaival
is. Érvényességigénye ugyanis olyan erõteljes, hogy
azt csak a verifikált tudomány hasonló elvárásaival
lehet értelmesen összevetni. Miközben a VNTI kielé-
gíti a tudomány irányában megfogalmazott követel-
mények egyik legfontosabbikát, ugyanolyan egyér-
telmûséggel teszi semmivé a tudomány másik leg-
alapvetõbb kritériumát, hiszen a fogalom sajátos és
különleges értelmében nem veti alá magát a tudo-
mány magától értetõdõ, sõt triviális ellenõrizhetõ-
ségi követelményének.

A VNTI továbbá, mint szimbolikusan perszonifi-
kált létezõ, a politika terében létezik, anélkül azon-
ban, hogy az egyes aktorok cselekvéseit, mint poli-
tikai cselekvéseket tudná vagy akarná értelmezni.
Éppen a VNTI veszi el a politika sajátos mozgáste-
rét, miközben az univerzális ajánlás értelmében min-
dent politizál.

S végül a VNTI nem is erkölcs. Miközben eleve át-
veszi az erkölcs funkcióját is („jó az, amit a VNTI ak-
tuálisan megkövetel”), ezzel ugyanúgy kiszivattyúz-
za a sajátosan etikai cselekvés auráját a társadalom-
ból, mint azt a politikai mozgástérrel tette.

Hanák Tibornál értelemszerûen egybeolvad a
marxizmus és a világnézeti  teljességigény proble-
matikája. Ebbõl az aspektusból nézve kifejezetten el-
ismerendõ, ahogy Hanák elmélyed a marxizmus fi-
lozófiai problémáiban. Tisztában van azzal, hogy a
marxizmus még akkor sem azonos a VNTI-vel, ha ezt
maga a VNTI állítja.

A VNTI holisztikusan képezi le a totalitariánus
rendszert, konkrét alakot ad neki, igazi Nagy Test-
vérré válik. A VNTI az igényelt teljesség, amit nyom-
ban számon is lehet kérni mindenkitõl. A VNTI egy-
szerre valóságos aktor, “szubjektum” tárgy (állam,
rendszer, politikai rendszer) és normativ helyes tu-
dat (a legjobb, a legforradalmibb, a történelem ér-
telme, igazságos). A norma egybeesik a valósággal.
A politikai hatalom maga a teljes legitimáció és a tör-
ténelmi végeredmény. A valóságról csak egy dolgot
lehet mondani, a megtestesült tökélyt vagy semmit.

KISS ENDRE

A TOTALITARIZMUS GÓLEME

S. Csoma János

Irni

hordozom hordom
ezt a keresztet
korbácsok csapódása
szaggatja fel a testet
vigasztaljon hogy fölébem
írják I.N.R.I.
egyelõre e fát
tovább kell vonszolni vinni
 – távoli még a XXI. század
segíts Istenem eljuthatni
végére golgotámnak
apák! sejtitek
fiaitokra mi vár még?
ha terhük alatt
térdre zuhannak
tócsaként fröccsen
szerteszéjjel az árnyék
és újra fel! és tovább!
közel vannak de mégis messze
messze a golgoták.

Modéna (akvarell)
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Az „õsreformátusnak” aposztrofált Csoóri
Sándor köszöntésére gyülekeztek tisztelõi feb-
ruár 27-én este Budapesten, a Deák téri evan-
gélikus templomban, ahol Szokolay Sándor
Kossuth-díjas zeneszerzõ-karnagy adózott
hangversennyel az úgyszintén Kossuth-díjas
író és költõ életmûvének. Koszorús költõnk
nyolcvanadik születésnapja igazi társadalmi
esemény volt – neves politikusok, közéleti sze-
mélyiségek tisztelték meg jelenlétükkel az ün-
nepeltet. „Az ünnepi üzenetet a zene közvetí-
tette” – hangzott el az est bevezetõjében. Nem
is akárhogyan: kiváló elõadók jeles alkotások-
kal tisztelegtek Csoóri Sándor életmûve elõtt.
A költõ láthatóan elérzékenyülten köszönte
meg e figyelmet, a közönség szûnni nem akaró
tapsát.

Az est hangulatát a Nyíregyházi Cantemus
Kórus Pro Musica leánykara teremtette meg
Kodály Zoltán Nagyszalontai köszöntõjével és
Bartók Béla egynemû karaival. A kristálytiszta
hangok mestere Szabó Soma karnagy volt. A
Serkenj fel, kegyes nép tétel elõadása már jó al-
kalmat adott Csoóri Sándor köszöntésére, a
Bolyongást pedig mintha a költõrõl, a nemzet
sorsáért aggódó emberrõl formálta volna meg
Bartók.

Az est õsbemutatót is tartogatott: Szokolay
Sándor zeneszerzõnek a Csoóri Sándor verse-
ire írt oratorikus látomását. A nõi karra és ze-
nekarra írt opus a költõ gondolatainak fûzére.
Az evangélikus mester a mûnek a Tél végi ta-
vaszváró címet adta. A Kiáltások hóesésben ön-
magunkra kényszerített lelkesedése, A hosszú
tél zsoltára és a Motyogók  zord valót bemutató
sorai után, a Virágvasárnap fennkölt, de ugyan-
akkor emberi hangulatát öntötte zenébe
Szokolay. „Valahol most egy tulipán-szájú ki-
csi szamárka ordibál, hátára odaképzelem ma-
gam s vagyok Jézus király” – idézi a nép hang-
ját sok ötlettel a tétel. A lezárás még az öröm-
rõl szól: „Parasztok és Jézus király egymást ka-
rolva mulatunk…”

Az Illatos nagypéntek napon fortissimói és pi-
anóba halkuló dallamai döbbentenek rá az el-
következendõ végre, s ezt oldja a Surrexit
Christus! S húsvét másnapján ünnepélyessége,
amelyet azért átszõtt az író kétkedésével is:
„Húsvét másnapján is kiált a kakas!... pedig te
azt hitted már: túl vagyunk minden áruláson,
túl péteri, júdási éveinken…” A borúba hajló
gondolatok után a szerzõ tavaszi himnusszal
zárja a mûvet, amelynek Pünkösd jön, szép, bor-
zas ünnep címet adta. A természet bacchanáli-
ájának méltó társa Csoóri ars poeticája:
„Egyetlen titkom van, hogy szeretek élni.”

Szokolay egy másik, Október végi tiszta lán-
gok címû oratóriumát szintén költõ, Nagy Gás-
pár versei ihlették, így az ember önkéntelenül
is összehasonlíthatta a két alkotást. A Mûvé-
szetek Palotájában bemutatott kantáta – már
témája okán is – grandiózus mûnek készült, s
erényeivel, apróbb hibáival el is érte célját. E
kórus-zenekari mû viszont mert kicsiny lenni.
Minden bizonnyal ezt sem fogják a 21. század
avantgárd mûvei között számon tartani, de nem

Csoóri Sándor születésnapjára
is ez volt a célja, „szokolays” dallamkincsével
kívánt ajándékká válni. Szintén programzene,
de egyben örömzene is, amely nyugodtan ha-
gyatkozhatott Csoóri veretes soraira, és talán
az ünnep kivételes hangulatának is köszönhe-
tõen felszabadultabb és emberközelibb volt,
mint a másik bemutató. A már megismert ének-
kar, a Budapest-Hegyvidéki Kamarazenekar és
a szólisták: Kertesi Ingrid, Pataki Potyók Dániel
és ifjabb Domahidy László a szerzõ vezényle-
tével megérdemelt sikert arattak.

– Igazi meglepetés volt számomra e lélek-
emelõ köszöntés – nyilatkozott az estérõl
Csoóri Sándor az Evangélikus Életnek. – Kö-
zép-Európában az elmúlt évszázadban annyi
igazságtalanság és tragédia történt, hogy ezek
kimondása igazi mûvészeti, irodalmi, zenei fel-
adat, egyben kötelesség. Köszönet illeti ezért
a zeneszerzõt. Szokolay Sándorhoz több mint
fél évszázados ismeretség fûz, s noha ritkán
találkoztunk, de tudtunk egymásról, és figyel-
tünk a másikra. Találkozásainkkor mindig ott
vettük fel a beszélgetés fonalát, ahol évekkel
korábban megszakadt.

Az õsbemutatót követõen dr. Fabiny Tamás
hirdetett igét. Az evangélikus püspök meleg
szavakkal, az ünnepeltet idézve köszöntötte az
ünnepeltet. A jeles napot és a genius locit a
költõ gyermekkorára, a fehér falú templomai-
ra emlékezõ versével kötötte össze: „Énekel-
tem a vasárnapok tisztaságában, / mint hegye-
ken futó, gyerekarcú vizek. / A fehér ingnyakú
szegények közt / olyan jó volt az ének gyümöl-
csébe harapni […]. Templomi falak, köztetek
emelkedtem / a szegények együgyûbb egébe
[…].” (Egy templom falára)

Fabiny beszédében a laudáció mellett – az
ünneprontás legcsekélyebb célja nélkül – meg-
jelent a napi politikai rideg valóság is. Itt a
költõnek a Nagy Gáspárhoz írt soraira támasz-
kodott: „Egy ország fekszik elõttünk hanyatt
a sárban / Dúdolunk neki, mint szent falu-
rosszának / Bár nem tudjuk, haldoklik-e vagy
csupán részeg.” A püspök végül húsvét üze-
netével adott megnyugvást, az idézett sorok
itt a Törtet a jövõ címû versbõl valók: „Jézus
még kisgyermek, most tanul / Járni a vizek
fölött, / Billeg, imbolyog, megtámasztja / egy-
egy napsugár...”

Az igehirdetés után még nem ért véget a
program: a Budapest-Hegyvidéki Kamaraze-
nekar befejezésül Kodály Galántai táncok
címû mûvét játszotta. Kodály nagyon szeret-
te e mûvét, s közreadásával a régi galántai
bandáknak, az azóta kihalt hagyománynak
állított emléket. Csalóka az alkotás nehéz
komplementer ritmusával, sok zenekarnak és
karmesternek tört bele a bicskája a látványos,
de nagyon igényes darabba. A fiatal zenészek
viszont Gémesi Géza vezényletével kiválóan
helytálltak. Egy kicsit szokatlan volt, hogy a
lassúbb részeket a karnagy erõsen visszafog-
ta, de ezáltal sok apróbb részlet vált hangsú-
lyossá, amely máskor elsikkadt. Külön hála
illeti a klarinétost szép szólójáért.

CSERMÁK ZOLTÁN

   Nem sokkal Illyés Gyula halála után le-
velet írtam Csoóri Sándornak, melyben
arra kértem, álljon a magyarság népben,
nemzetben gondolkodóinak élére, mert
benne látjuk azt az írót, aki alkalmas arra,
hogy segítsen az ország szövevényes sors-
kérdéseiben eligazodni. Csoóri ennek az
óhajnak eleget tett, de nem az én kérésem-
re, õt saját lelkiismerete kötelezte arra,
hogy helytálljon minden magyarért. Magya-
rországon sok támadás érte, s éri mindazo-
kat, akik soha nem tették magukévá Illyés
Gyula meghatározását a nemzeti érzésekrõl:
„Nemzeti az, aki jogot véd, nacionalista, aki
jogot sért”. – Csoóri ennek a gondolatnak a
szellemében védte és védi mindazokat, akik
jogfosztottságban élnek, akár az anyaország-
ban, akár a Trianon által elszakított terüle-
teken, vagy másutt a nagyvilágban.

   Élete során ragyogó verseket, nagysze-
rû tanulmányokat, s kiváló forgatókönyve-
ket írt, melyekbõl avatott filmrendezõk
(Sára Sándor, Kósa Ferenc, Gyöngyösi Imre,
Bokor Péter) nemzetközi elismerésben is ré-
szesített remekmûveket alkottak. A Táncház
mozgalom lelkes támogatója volt hûséges
barátjával, Nagy Lászlóval együtt. Tiltako-
zott a Charta 77 résztvevõinek elítélése és a
Bõs-Nagymarosi Vízlépcsõrendszer meg-
építése ellen. Segítette a szamizdat Bibó-em-

A 80 éves Csoóri Sándor köszöntése
lékkönyv kiadását, a Bethlen Gábor Alapít-
vány létrehozását, szorgalmazta a Hitel fo-
lyóirat kiadását, s a megjelenõ lap szerkesz-
tõségének elnöke, majd fõszerkesztõje lett.
Az Írószövetségben mindig védelmére kelt
a hazához hû szemléletük miatt támadott
íróknak. Elõkészítette az elsõ, igazi Magyar
Demokrata Fórum (jelenleg Nemzeti Fó-
rum) megalakítását, melynek 1988 és 1992
között elnökségi tagja lett. 1991-tõl 2000-ig
a Magyarok Világszövetségének elnöke volt.
1992-ben a Magyarok III. Világtalálkozóján
javaslatot tett a Duna Televízió létrehozásá-
ra, mely ugyanebben az évben, karácsony-
kor meg is kezdte sugárzását. – Ki gyõzné
felsorolni mindazt, amit Csoóri Sándor a
nemzetért tett?

   A rendszerváltás elõtt negyvennégy tit-
kos ügynök írt róla jelentéseket, majd olya-
nok is támadni kezdték, akiknek õ az aczéli
politika ellenében nem egyszer védelmére
kelt, s akiknek egy része ma is a magyarság
fennmaradásáért való küzdelmet „magyarko-
dás”-nak nevezi.

   Kedves Sándor! Kívánjuk, hogy a Jó Is-
ten sokáig éltesse, adjon erõt, egészséget,
hogy képes legyen még jó pár évig szépeket
írni, utat mutatni, jó pásztorként mindnyá-
junkat a helyes irányba terelni.

RADICSNÉ, KOVÁCS ÉVA

Alig pár hete zárt be Cleveland egykori magyar
negyedében a Szent Margit katolikus templom,
most a közeli Akron város Szent Szív (Sacred Heart)
templomára került sor. A Beacon Journal híradása
szerint január 17-én volt ott az utolsó magyar mise.

 Nem ez az elsõ, sem az utolsó templom, amelyet
bezárnak a clevelandi katolikus egyházmegyében.
Colette M. Jenkins, a Journal riportere szerint
Richard G. Lennon püspök másfél év alatt 50 temp-
lom bezárását tervezi, amelyek közül a Cleveland
nyugati részén levõ Szent Imre magyar templom
lesz az utolsó, június 30-án. Jóllehet ennek megtar-
tása érdekében a hívek fellebbeztek a Vatikánhoz,
ugyanakkor kérést nyújtott be a püspökhöz Bajnai
miniszterelnök és Erdõ bíboros is, azonban hiába.
Polgár Viktor, a Magyar Köztársaság New York-i fõ-
konzulja kihallgatást kért a püspöktõl, aki azt az-
zal utasította el, hogy nincs mirõl beszélni.

 Pedig lenne, hiszen a már eddig lebontott ma-
gyar templomok díszes üveg-ablakainak megmen-
tésére összefogott az amerikai magyarság és a ma-
gyar kormányzat. Az ablakok megvételére tett
ajánlat költségeit a Miniszterelnöki Hivatal vállal-
ta, de amikor a megvételi ajánlat a püspök tudo-
mására jutott, õ az eladási kínálatot ezekre az ab-
lakokra vonatkozóan visszavonta. Azt mondta,
hogy azokat majd “magyar katolikusoknak” fog-
ja adni. Hogy ezek kik és hol vannak, egyelõre
nem sikerült megtudni. Így a magyar ereklyék
sorsa ma még bizonytalan.

 A most bezárásra került Akron-i templomot a
Grant Street-en magyar katolikus hívek 1915-ben
alapították. Az épület felszentelésére 1925 szep-
tember 13-án került sor. A bezárás 2010. január 24-
én ünnepélyes keretek között történt, amikor a
misét maga Lennon püspök celebrálta. Ezekre a
“templomzáró” istentiszteletekre a püspök rend-
szerint rendõri kísérettel érkezik. “A szertartás vé-
gén a távozni nem akarókat  rendõri erõ kénysze-

ELNÉMULT HARANGOK
ríti a templom elhagyására. Ezután átveszik a kul-
csot és bezárják.” – írta Böjtös László, a Magyar
Köztársaság Cleveland-i tiszteletbeli fõkonzulja.
“A Szent Szív templom  õrizte itt a magyar hagyo-
mányokat” - mondta Robert Clancy, a templom 
káplánja, akit Cleveland-be helyeztek át. Az õseik
által épített templomba  távolabbi vidékekrõl is
visszajáró hívek pedig szétszóródnak. De itt nem
csak a hívekrõl van szó. Ezek a templomok adtak
helyet a hétvégi magyar iskoláknak, a cserkész-
csapatoknak, a tánccsoportoknak. Ott ünnepeltek
a magyarok március 15-én és október 23-án. Nem
mindegy számukra, hogy hol találnak a régi ott-
honok helyett újat.

 Panaszkodunk az elveszõ magyar értékek miatt,
de sajnos, a lebontásra kerülõ templomok sorsa,
úgy látszik, világjelenség. Errõl számolnak be eu-
rópai hírek is.

A nyugat-franciaországi kisváros, Gesté egyik
legérdekesebb látnivalója a 19. százban épült temp-
lom és parókia épülete. A neogótikus stílusú, ha-
talmas épületegyüttes egy 16. századi templom
romjaira épült. Állapota azonban mára annyira
megromlott, hogy drótkerítéssel vették körbe,
megóvva a látogatókat a lehulló kõdaraboktól és
törmelékektõl. A 900 ember befogadására alkal-
mas kõépület 4 éve üresen áll. A templomot és a
hozzá tartozó parókiát lebontják, hogy helyére gaz-
daságosabb épületet építsenek.

A helyzet nem példa nélküli: Angliában és Ola-
szországban a használaton kívüli templomokat la-
kóházzá, bolttá, vagy múzeummá alakították át.
Annak ellenére, hogy a franciák érzelmi ellenállá-
sa ezt nehezen engedi meg, körülbelül 90 ezer (?)
lebontandó templom van Franciaországban, „Le-
het, hogy az egyház örökkévaló, de a templomok
nem” – mondta Gesté városi tanácsának elnöknõ-
je, aki fel szeretné hívni a figyelmet a veszélyezte-
tett mûemlékekre.

 
PAPP LÁSZLÓ

Jónéhány oknál fogva –  többek között azért, mert
az Októberi Tükör megjelenési költségeit már lehetet-
len a megvásárolt példányok árából és az Országos
Szövetség saját anyagi forrásából fedezni -  sajnos már
ebben az esztendõben nem tudjuk megjelentetni az
eddig három évfolyamot megért  Angliai Magyar Tükör
Évkönyvet.

 Nem kis szomorúsággal kellett ezen döntésünket
meghoznunk. Viszont, talán nem kis megelégedéssel
mondhatjuk, hogy hasznos összefoglalót nyújtottunk az
angliai  magyarság életérõl.  Ezen kötetek, valamint a
tizenöt éven át megjelent Angliai Magyar Tükör negyed-
éves folyóirat példányai nemcsak a Széchenyi Múze-
um gyûjteményében, de igen sok angliai, magyaror-
szági és a világszórványban élõ magyar szervezet
könyvtárában megtalálhatók, és olvasóink, barátaink
számára is szívesen lapozott kiadvány volt.

 Egyfajta magyar nyelv- és önvédelem. Korszerû
magyarságtudat ápolása. Ez volt tevékenységünk, szol-
gálatunk  tartalma.  Ebben eligazító lett Illyés Gyula
sürgetése, aki  meghatározó szerepet szánt az anya-
nyelv használatának:  nem szabad beletörõdnünk, hogy

bárhol a világon szégyelni kelljen azt, hogy valaki ma-
gyar anyanyelvû, és emiatt hátrányos megkülönbözte-
tésben részesüljön.

Köteteink tartalmi összetételében a témákat úgy vá-
lasztottuk, hogy mindenek elõtt az Angliában élõ, de az
óhaza iránti érdeklõdését soha el nem vesztett magyar
olvasót érdekelje, és egyben megfeleljen az egyes  szer-
zõ-munkatársak érdeklõdési körének és tehetségének.

A búcsú sohasem könnyû. Sem szeretett személy-
tõl, sem szívünkhöz közelálló intézménytõl, jókedvvel
végzett munkától. Reméljük, nem áltatjuk magunkat,
ha úgy érezzük, tevékenységünk nem volt hiábavaló.
Mégis, ha mindez olykor - vagy akár sokszor – nem
volt teljesen kielégítõ, akkor – Kosztolányi  szavaival
élve – „a szándékot nézzétek, ne az érdemet.

Tisztelõ szeretettel és jókívánsággal,
PÁTKAI J. RÓBERT

MAGYAROK  ANGLIAI  ORSZÁGOS  SZÖVETSÉGE

A kolozsvári tanulóifjúság
12 pontja

(KMDSZ sajtóiroda, 2010. március 15.) Mi, kolozsvári székhelyû, és helyi- valamint országos
hatókörû ifjúsági- és diákszervezetek 2010 március 15-e méltó megünneplése mellett az alábbi 12
ponttal kívánjuk felhívni a figyelmet közösségünk megoldatlan problémáira.

Kolozsvár Erdély fõvárosa, így különleges szerepe van az erdélyi magyar közösség alakításában,
megmaradásában és fejlõdésében. Ennek szellemében, idén a következõ 12 pontot írtuk össze: 
 1. A hagyományos utcanevek visszaállítását. Március 15-e szellemében követeljük a Kossuth

Lajos utca nevének visszaállítását!
 2. A kolozsvári magyar lakosság számára a magyar nyelvhasználat biztosítását a közigazgatásban,

az egészségügyben és az igazságszolgáltatásban!
 3. A fõtér méltóságának visszaállítását, a Mátyás szobor magyar feliratának visszaállítását!
 4. Kolozsvár Erdély fõvárosa. Kolozsvár különleges státusának mielõbbi meghatározását!
 5. Önálló állami magyar egyetem visszaállítását Kolozsváron!
 6. Kolozsvári magyar ifjúsági központot!
 7. Hatékony és helyzetteremtõ magyar érdekvédelemet a kolozsvári politikai, közéleti szerveze-

tek részérõl!
 8. Kolozsvár egykori címerének hivatalos visszaállítását!
 9. A funari örökség – jelenleg használatban lévõ törvénytelen címer, magyargyalázó plakettek és

emléktáblák – végleges eltüntetését!
10. Magyar feliratokat, kétnyelvû utca- és eligazítótáblák kihelyezését a városban!
11. Fejlõdõ karrierlehetõséget, munkahelyteremtést és a lakásgondok megoldását!
12. A román hatóságok és szélsõséges szervezetek magyarellenes megnyilvánulásainak megszün-

tetését!
Erdélyi Magyar Ifjak (EMI), Ifjúsági Keresztény Egyesület (IKE), Kolozsvári Magyar Diákszö-

vetség (KMDSZ), Kolozs Megyei Magyar Diáktanács (KMDT), Magyar Ifjúsági Értekezlet (MI-
ÉRT), Magyar Ifjúsági Tanács (MIT), Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet (ODFIE), Országos
Magyar Diákszövetség (OMDSZ), Romániai Magyar Középiskolások Országos Szövetsége
(MAKOSZ).
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Az újabb kori, kapitalista rendszer - kezdve a 16.
századtól - különbözõ fázisokon ment át és különbözõ
formákat öltött. Így megkülönböztetünk: kereskedel-
mi, ipari és pénzügyi/finánckapitalista rendszereket.
Egy másik, újabb kori, kategorizálás ország-csoporton-
ként történik, attól függõen, hogy milyen nagy vagy
kicsi súlya van a szociális, jóléti intézményeknek az
adott kapitalista rendszeren belül: angolszász-típus
(Egyesült Államok; Kanada; Nagy-Britannia); nyugat-
európai típusok (Skandinávia; Ausztria/Németország/
Svájc; Dél-Európa stb.); japán-típus; kínai típus stb.

A pénzügyi/finánc-kapitalista rendszer a 19. század
második felében fejlõdött ki erõteljesebben, s elvadult/
elfajult, ellenõrizetlen formájában ez a rendszer vitte,
taszította a világot és a reálgazdaságot (ipar; mezõgaz-
daság; kereskedelem; szállítás stb.) az 1. világháború-
ba, az 1929-1933-as nagy válságba majd, betetõzésül, a
2. világháborúba. Ennek az elfajult/elvadult finánc-ka-
pitalizmusnak – élén a hatalmas és ellenõrizetlen banki
konglomerátumokkal (Goldman Sachs; Morgan Stanley;
Citigroup; Bank of America stb) – legújabb kori, modern
torzszülötte a kaszinó-kapitalizmus, amely a jelenle-
gi, világméretû, pénzügyi, gazdasági és szociális válság
legfõbb okozója.

Ezek az elvadult, pénzmohó és kapzsi bankárok
(“bankszterek”) ugyanis alapjában hármas célt követ-
nek: 1. kijátszani az adóhatóságokat minden elérhetõ
eszközzel (adócsalás; adóelvonás; “adóparadicsom”-
országok és szigetek stb.); 2. megkerülni a pénzügyi fel-
ügyeleteket; 3. maximális profitot behajtani úgy, hogy
közben mások pénzét (betétesek, befektetõk stb.) koc-
káztatják. A jelenlegi pénzpiaci felügyeleti szabályok
ugyanis egyáltalán nem védik a betéteseket és hétköz-
napi fogyasztókat. A válság egyik kiváltó oka - a nagyon
sok közül - éppen az állam szabályozó szerepének az
elhanyagolása volt. A bankok számára elõírt 4 százalé-
kos saját tõkehányad olyan alacsony ugyanis, hogy rizi-
kós üzleteikkel és spekulációikkal is nagyrészt mások
pénzét kockáztatják. Ezért, legalább a duplájára kelle-
ne emelni ezt a hányadot, hogy a bankok tulajdonosai,
a részvényesek is érezzenek valamit az üzleti kockázat-
ból. Tarthatatlan ugyanis, hogy amikor megy az üzlet,
akkor privatizálják a nyereséget, késõbb viszont államo-
sítják a veszteséget (az adófizetõk terhére). A gazdasá-
gi, pénzügyi és szociális válság kezeléséhez ezért a kor-
mányoknak nagy, közösségi -infrastrukturális (környe-
zetvédelem; új energiaforrások stb.) beruházásokat kell
indítaniuk; a pénzpiacok szabályozására és az elszaba-
dult pénzügyi spekuláció megszüntetésére nemzetközi
érvényû szabályokat kell hozniuk; az alacsony és ma-
gas jövedelmek közti olló további nyílásának megaka-
dályozására kötelezõ minimálbért kell bevezetniük; és
nem kell félniük a megingott vagy csõdbement bankok
államosításától. A költségvetési segítségért - az adófize-
tõk pénzébõl - az államnak tulajdonrészt kell szereznie
a bankokban és bele kell szólnia az üzletmenetbe is. S
mindenekelõtt: újra és azonnal szét kell választani az
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V. A világméretû monetáris és pénzügyi válság felelõsei
alapvetõ, de nagyon különbözõ jellegû betéti és üzleti
banki tevékenységeket, amelyek a hatalmas, globális
és ellenõrizhetetlen banki konglomerátumokban teste-
sülnek meg (Goldman Sachs; Morgan Stanley; Citigroup
stb.), s amelyek az elfajult/elvadult finánckapitalizmus
parazita fellegvárai és a jelenlegi válság legfõbb okozói.
Vagyis: be kell zárni ezt a finánckapitalista, korrupt ka-
szinót, amely, alattomos rák módjára, létében fenyege-
ti a demokratikus, nyugati civilizációt. Kik, mely más
szervezetek a legfõbb felelõsei ennek a világméretû
monetáris, pénzügyi, gazdasági és szociális válságnak?
A továbbiakban erre a kérdésre próbálunk választ adni,
röviden felsorolva a legfontosabb felelõsöket.

1. Globális, hatalmas bank-konglomerátumok
A betéti és üzleti banktípusokból újból létrejött (az

1990-es években), a reálgazdaságra rátelepedõ és azt
szipolyozó, ellenõrizetlen “bank-piócák és -polipok”, a
reálgazdaságtól teljesen elszakadt tevékenységükkel
(áltudományos, zavaros, hamis és csaló, matematikai
formulákra épített “banki mûveleteikkel/termékeikkel”,
“hedge funds” stb.), minden kétséget kizáróan, a válság
legfõbb okozói. Elsõsorban, az angolszász finánckapi-
talizmus “szörnyszülöttei”, de akad belõlük máshol is, s
hírhedt nevük jól ismert (alfabetikus sorrendben): Bank
of America (Merril Lynch); Barclays Bank; BNP Paribas;
Citigroup; Crédit Suisse; Deutsche Bank; Goldman
Sachs; HSCB; JP Morgan Chase; Lazard; Morgan Stanley;
RBS; UBS; Wells Fargo; és még nagyon sok más. Két fon-
tos, világméretû, válságkezelõ intézkedésre lenne szük-
ség ezekkel az idomtalanul nagytermetû, kaszinózó, a
reálgazdaságot mérgezõ és tönkretevõ bankokkal kap-
csolatban: a. betéti és üzleti (vállalat-felvásárlások és
fúziók stb.) tevékenységeik újbóli szétválasztása (mint
1933-ban az Egyesült Államokban); b. egy sor, mester-
séges, csalásra épülõ, álmatematikai, banki mûvelete-
iknek/”termékeiknek” a teljes betiltása, beleértve a
“hedge funds”-okat is. Sajnos, egyikre sincs sok remény
a mai, megzavarodott, válságban vergõdõ világban. Így
aztán, az elvadult finánckapitalizmus tovább fogja ki-
termelni, a jövõben is, idõszakos válság-”buborékait”,
addig, amíg teljesen össze nem omlik, beláthatatlan
következményeket vonva maga után (a nyugati, demok-
ratikus civilizáció eltûnése, diktatúrák stb.).

2. Központi/Nemzeti Bankok
A nemzetközi tõkemozgások (rövid-, közép- és

hosszú lejáratú) teljesen szabaddá váltak - ellentétben
a Keynes-i elmélettel és gyakorlattal -, kaotikus, min-
den szabályok nélküli, monetáris rendetlenség és zûr-
zavar uralkodott el az egész világon. Megkezdõdött az
ellenõrizetlen, nemzeti pénzteremtés és papírpénzek
ex-nihilo (fedezet-nélküli) kibocsátása, állandóan vál-
tozó, ingadozó átváltási árfolyamok közepette. A köz-
ponti/nemzeti bankok által kibocsátott, hatalmas
mennyiségû pénztömeg túlnyomó része nem a reálgaz-
daságba jutott el, hanem - a korrupciós összefonódá-

sok miatt- a fent említett, óriási bank-konglomerátu-
mok kaszinózó részlegeibe, amelyek aztán felelõtlenül,
könnyelmûen a “seggére vertek” ennek az “égbõl
pottyant mannának”.

3. Nemzetközi Fizetések Bankja
Ezt az intézményt (Bank for International Settlements/

BIS, Basel) a központi/nemzeti bankok hozták létre az 1.
Világháború után, abból a célból, hogy kisegítsék egymást
monetáris ügyekben. Ma 110 ország központi bankja
deponálja itt tartalékait vagy annak egy részét. Ezen kí-
vül, nagyon fontos feladata, hogy ellenõrizze a nemzet-
közi monetáris és pénzügyi rendszer (jobban mondva:
rendszertelenség) mûködését, szabályokat dolgozzon ki
és vigyen át a gyakorlatba. Szomorú tény, hogy a BIS nem
látta el kielégítõen a rábízott feladatot, szemet hunyt a
mesterséges, csaló, homályos és áltudományos, világvál-
ságot okozó “banki termékek” elburjánzása fölött, mint
például: CDO (Collaterized Debt Obligations), CDS
(Collaterized Default Swaps stb.). A korrupciós összefo-
nódások gyanúja itt sem zárható ki.

4. Hitelminõsítõ és Könyvvizsgáló Cégek
Hírhedt, gyászos nevük jól ismert az egész világon

(Standard & Poor’s; Moody’s; Fitch Ratings; KPMG;
PriceWaterhouse stb.), különösen az amerikai ingat-
lanpiaci “subprime buborék” kipukkadása óta (2007.
nyara). Mint ismert, hanyagul, cinkos, korrupt módon
adták meg a legjobb hiteleknek kijáró (kötvények stb.)
AAA minõsítést, olyan nagyon sok, teljesen megbízha-
tatlan és gyenge jelzálogadósok papírjaira, akik nem-
csak, hogy törleszteni nem tudtak, de még a kamato-
kat sem tudták fizetni. Igen nagy felelõsség terheli õket
a világválság kirobbanásáért.

5. Nemzetközi Valutaalap
Az 1944-es Bretton Woods-i konferencia döntése

alapján létrehozott, International Monetary Funds
(IMF), legfõbb feladatai a következõk voltak: nemzet-
közi pénzügyi együttmûködés; a deviza/valuta-árfo-
lyamok stabilitása fölötti õrködés; az egyes országok
fizetésimérleg-egyensúlyának támogatása valamint
kölcsönök folyósítása váratlan fizetési nehézségek ide-
jén. Amint az elõzõekben ismertettük, monetáris sze-
repe megszûnt 1976 után, a szétrobbantott Bretton
Woods-i egyezmény helyére lépõ, kaotikus, rendszer-
telen, minden szabályok nélküli, monetáris és pénz-
ügyi világban. Semmit sem látott meg, és nem is figyel-
meztetett a mélyben lappangó és kitörni készülõ vál-
ságra, az egyre inkább felgyülemlõ, pusztító, pénzügyi
“buborékok” örvényében.

6. “Adóparadicsom” országok és szigetek
Ezek olyan szuverén vagy nem-szuverén országok

és szigetek, amelyek hatalmas adókedvezményeket
(semmi vagy minimális adó), anonimitást és abszolút
banki titoktartást adnak az oda özönlõ, adózás elõl

menekülõ (adócsalás; adóelvonás; adóeltakarás stb.),
legálisan vagy illegálisan (kábítószer stb.) megszerzett
jövedelmeknek és vagyonoknak. Számuk ma jóval 50
fölött van, s az ott felgyülemlett, gigantikus méretû
tõke-tömeget minimum kb. 15.000 milliárd dollárra
becsülik, ami nagyjában megfelel az Egyesült Államok
évi termelésének (GDP). Ez az óriási, passzív, parazita
tõke-tömeg nem vesz részt a reálgazdasági folyama-
tokban (termelõ beruházások; munkahely-teremtés
stb.), valóságos roncsoló rákként tapad a világ reál-
gazdaságára és nagyon megnehezíti a válságból való
kilábolást. Radikális megoldásra lenne szükség: egy-
szerûen betiltani valamennyit.

7. Pénzügyi Kutató Intézetek
Rengeteg van belõlük, a legkülönbözõbb, csillogó-

villogó nevek alatt mûködnek és futószalagon gyárt-
ják a reálgazdaságtól messze elrugaszkodott, áltudo-
mányos, mesterséges, csaló, matematikai formulákat/
modelleket a nagy bank-konglomerátumok kaszinózó
traderjeik számára. Kártékony tevékenységük jelentõ-
sen hozzájárult a válság elõkészítéséhez és kirobba-
násához. Komoly kételyek vannak létezésükkel kap-
csolatban.

8. Egyetemek Pénzügyi Fakultásai
A világon kb. négyezer tanár és tanársegéd mûkö-

dik a különbözõ egyetemek pénzügyi fakultásain. Kö-
zülük egy sem akadt, aki a legcsekélyebb módon is,
meglátta vagy hallotta volna elõre - elemzéseikben és
elõadásaikban - e pusztító, világméretû, monetáris és
pénzügyi válság kialakulását és kirobbanását. Felme-
rül a kérdés: szüksége van-e a reálgazdaságnak ilyen
professzionális vakokra és süketekre?

9. Világgazdasági Fórum
Ez a hosszú évtizedek óta, Davos, svájci hegyi-vá-

roskában, telente, évrõl-évre néhány napra összeülõ,
állam- és kormányfõket, vezetõ menedzsereket és tu-
dományos szaktekintélyeket összeboronáló fórum,
hivalkodó módon hívja magára a világ figyelmét. Sem-
mit sem láttak vagy hallottak -vagy nem akartak?- a
készülõdõ világválságból. Fontosabb volt számukra a
téli sportok élvezete és a cocktail-partykon való üres
fecsegés. A reálgazdaságnak nincs szüksége az ilyen
és hasonló, kórosan terméketlen, fecsegõ fórumokra.

10. Nobel-díj Bizottság
Az évente odaítélt közgazdasági Nobel-díjak között

sok van, amelyik elvont, mesterséges, matematikai
formulákkal és modellekkel manipuláló közgazdászo-
kat tüntetett ki, s ezzel súlyos károkat okozott a reál-
gazdaságnak. Az egyébként is korrupciós vádakkal és
elfogultsággal gyanúsított Bizottság nagy szolgálatot
tenne a világ reálgazdaságának, ha egyszerûen meg-
szüntetné a közgazdasági díjat.

Befejezõ rész a következõ számban!

A legtekintélyesebb vajdasági magyar párt, a Vajda-
sági Magyar Szövetség (VMSZ) vezetõ tagjai közötti ci-
vakodás oly hangosra sikeredett, hogy még a belgrádi
lapok szerkesztõségében is felfigyeltek rá. Hogy igen
szelektív eme fõvárosi médiumok hallószerve, bizo-
nyítja ez az eset is, mert míg a vajdasági magyarveré-
sekrõl, nemzeti összetûzésekrõl hallgattak (Teme-
rinben ismeretlenek ledöntötték Baranyi Károly Fésül-
ködõ lány címû több tíz kilogrammos szobrát, a rend-
õrség a viharos erejû szélre gyanakodva elvetette a
nyomozást). Míg a gyûlöletkeltõ falfirkákról hallgat-
tak, addig a VMSZ közösségét, bõvebben a 250 ezer
fõs magyar kisebbséget megosztó perpatvarról terje-
delmesen kéjelegtek.

Történt, hogy a Pásztor István vezette VMSZ a belg-
rádi parlamentben (Szkupstina) a laza kormánykoalí-
ciós partnereként, a Demokrata Párt által beterjesztett
2010-es költségvetés ellen szavazott, mert abban a
magyar közösség jogait csorbító tételeket talált (több
vajdasági város bíróságát megszüntették a megtakarí-
tó intézkedések értelmében). Természetesen a Borisz
Tádity államfõ vezette demokraták a nyakaskodást
nem nézték jó szemmel. A VMSZ tagságából a párt tisz-
teletbeli elnöke, a tragikus emlékezetû Milosevity reg-
nálása alatt miniszterelnök-helyettesi posztig jutó Ka-
sza József vállalkozó a magyar kisebbség egyetlen na-
pilapjában, a Magyar Szóban kifakadt Pásztor István
elnök ellen. A háttérben a szabadkai Népszínház újjá-
építése áll, melyben Kasza mint vállalkozó vesz részt,
s mely építkezéstõl Belgrád (talán épp a költségvetés
ellen való fellépés miatt) megvonta a támogatást, így
a tartomány és Szabadka egyedül maradt finanszíro-
zás dolgában. Kaszát és a melléje álló Bunyik Zoltán
befektetési tanácsadót, a VMSZ elnöksége kizárta a
pártból. Kasza megbeszéléseket kezdett Tádity állam-
fõvel, s ezzel egy idõben Szabadkán ( a magyarság fel-

MÁRCIUSI HIDEGLELÉS
Marakodó magyarok, acsarkodó szlávok a Nyugattól keletre

legvárában) és Zentán kibuktatták a hatalmi körbõl a
Magyar Szövetség tagjait – egyes helyeken a Vajdasá-
gi Magyar Demokrata Párt (VMDP) ugrott a VMSZ he-
lyébe.

A nagyobb részt VMSZ tagokból verbuválódott Ma-
gyar Nemzeti Tanács (MNT), a saját szárnyai alatt pá-
tyolgatott Magyar Szó napilap ellen támadt, annak
szellemiségét „magyarságellenesnek” minõsítve. A lap
új igazgatóját sem volt hajlandó kinevezni a Nemzeti
Tanács, de Zentán egy új felügyelõbizottságot alapítot-
tak a lap ellenõrzésére. „Ez kimeríti a cenzúra fogal-
mát”-, állapította meg többek között a Vajdasági Újság-
írók Szövetsége, a szerbiai újságírókat tömörítõ szerv
s a tartományi ombudsman is. Közben megkérdõjele-
zõdött a még novemberben meghirdetett vajdasági
magyar névjegyzék összeírásának törvényessége is. A
vajdaság kisebbségei névjegyzékbe vehetik föl magu-
kat, s ezáltal választhatják meg Nemzeti Tanácsaikat a
jövõben. A magyar névjegyzékhez az összlétszám 50%-
a plusz 1 aláírás kell, tehát megközelítõleg 120 ezer
szignó. Januárig sikerült is a VMSZ aktivistáinak (a
VMDP kezdetektõl ellenezte a gyûjtést) a kellõtõl is
több kézjegyet hitelesíttetnie, ám a Demokrata Párt
szerint Pásztorék öncélúan akarták felhasználni az
adatköteget a következõ választások alkalmával. Mind-
ezen kételyek elbizonytalanítólag hatottak a délvidé-
ki magyarokra. Február elején lezárult, az új választá-
si törvényeknek megfelelõen a szerbiai pártok
újízigleni bejegyeztetése. A magyarok esetében ötnek
sikerült újráznia könnyûszerrel, a magyarországi Job-
bik holdköréhez tartozó Magyar Remény Mozgalom-
nak (MRM) névváltoztatás árán. Ivica Dacsity belügy-
miniszter a szabadkai MRM-párt betiltását valószínû-
sítette, ha igazolódnak a vádak, miszerint az irreden-
ta „64 Vármegye” csoport érdekeinek képviseletére
alakult a szabadkai tömörülés.

Egyre valószínûbb, hogy a 2014-es európai csatla-
kozás reménye, a Mirko Cvetkovity-féle kormány ön-
áltatása csupán. Március elsõ hetében a munkanélkü-
liség elérte a 12 százalékot, az átlagfizetések pedig az
elõzõ hónaphoz mérten 20%-ot zuhanva 29 980 diná-
ron (néhány centtel 300 euró alatt) állapodtak meg.
A dinár folyamatos mélyrepülése folytán (sokan a
maffiát gyanítják a háttérben) a vásárlóerõ csökken.
Az IMF hitel miatti megszorító intézkedések, a nyugdí-
jak és fizetések növelésének befagyasztása az év végé-
ig, és a  magasabb adókulcsok egyre érzékenyebben
érintik a szerbiai kisemberek zsebét. A kemény tél las-
sú elmúlása (márciusban is havazott!) nem tudni mi-
féle tavasznak adja majd át helyét.

Eközben szinte diplomáciai háborúba keveredett a
szerb külképviselet Horvátországgal elõbb Bosznia és
Hercegovina szerbek lakta részének (Republika
Szrpszka) elszakadási (elszakítási?) törekvései érdeké-
ben, majd Ejup Gánity kiadatása ügyében. Gánityot
Londonban tartóztatták le, s azon nyomban Belgrád
kérvényezte kiadatását, hogy Szerbiában ítélkezhes-
senek háborús bûntettei felõl. Állítólag  1992-ben az õ
parancsára támadtak boszniai horvátok a Szarajevó-
ból kivonuló Jugoszláv Néphadseregre. Az összetûzés-
nek 42 szerb katona esett  áldozatul, érthetõ tehát a
szerb számonkérés. Ám, a már a hágai Nemzetközi
Törvényszék vendégszeretetét élvezõ Radovan
Karadzsity volt boszniai szerb vezetõ sem kelti jó hí-
rét hazájának. Az 1995-ben, a boszniai Szrebrenica
közelében elkövetett emberiség ellenes tetteket, a fe-
lelõsségre vont Karadzsity csak mítosznak minõsítet-
te. Szerinte a több mint 8700 áldozatot (gyermekeket
és nõket is) csak késõbb szállították oda, temették a
pár száz „valódi mártír” mellé a tömegsírokba. A bu-
szokba zsúfolt, meszesgödrökbe fojtott muzulmánok-
ról Karadzsity mit sem tudott.

A magyar kisközösséget, a gondok és cívódások
mellett, örömök is érték.  Kétéves akkreditációs hu-
zavona után végre megkapta a mûködési engedélyt
az elsõ vajdasági magyar autonóm felsõoktatási in-
tézmény. A szabadkai magyar tannyelvû tanítókép-
zõ kar az Újvidéki Egyetem keretein belül fog mûköd-
ni és pedagógusokat bocsát majd ki kapuin. Üdvözí-
tõ hír az is, hogy Sólyom László államfõ március 15-
re a Vajdaságba utazott. Március 14-én Újvidéken ta-
lálkozott Bojan Pajtity tartományi kormányfõvel és
Egeresi Sándorral, a Tartományi Képviselõház elnö-
kével, majd szerb kollégájával, Borisz Tádittyal. Sza-
badkán részt vett az 1848/49-es magyar forradalom
és szabadságharc emlékére szervezett központi ren-
dezvényen. Így téve teljesebbé a vajdasági magyarok
megemlékezését.

KOCSIS ÁRPÁD, Kishegyes

Ballymaloe house, Írország (vegyes technika)
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KÖZÖTTÜNK ÉLNEK
Dr. Csorba Emánuel

Amikor a bécsi Heiligenstädter út za-
jos forgalmát elhagyva felkanyarodunk
a Bécsi Erdõ felé, hirtelen egy másik,
nyugodt világba csöppenünk. A Beetho-
ventõl is annyira kedvelt szûk, girbe-
gurba utcácskák rokokó házai, belsõ ud-
varai elmúlt századok hangulatát idézik.
Mai vendéglátóim már integetnek az
ablakból. Éppen a budapesti Ünnepi
Könyvhétrõl érkeztek, ahol frissen meg-
jelent könyvüket dedikálták. Mannó Er-
zsébet számítástechnikai matematikus
nagynénje Száz éves szakácskönyv-ét je-
lentette meg,  férje, Csorba Emánuel
nyugalmazott egyetemi tanár, az ENSZ
egykori magas rangú alkalmazottja pe-
dig a Nap Kiadó gondozásában megje-
lent könyvében két 20. századi sorsot
mutat be: az apáét és a fiáét, A munkatá-
bortól a tündérvilágig címmel.

A munkatábor és a tündérvilág az életnek
két egymástól távol esõ pólusa. Melyik volt a
tündérvilág az életében?

A munkatábor apám tiszasülyi és nyáregy-
házi kitelepítési éveit jelenti, a tündérvilág
pedig a damaszkuszi csodálatos éveket.

Ott kell kezdenem, hogy a két diktatúrától,
a náciktól és a kommunistáktól is üldözött
édesapám fordulatos életének legfontosabb
szakaszairól naplót vezetett. Az életünk annyi-
ra összefonódott, mégsem lehettem ott, ami-
kor utolsó napjai közeledtek és nem mehet-
tem el a temetésére sem. Kitelepítési és szíri-
ai feljegyzéseinek a közreadásával az õ emlé-
kének adózom.

Azt mondta, két diktatúra is ellenségének
tekintette az édesapját. Miért?

Apám Somogy megyei földbirtokos szülõk-
tõl származott és Budapesten miniszteri taná-
csosként dolgozott. A nyilasok hatalomra ke-
rülésével a Sztójay kormány alatt angol barát-
sága és nemzeti érzelmei miatt kényszernyug-
díjazták. A kommunisták 1945 után kezdet-
ben még meghagytak 100 holdat a fölbirto-
kunkból, ám alighogy rendbe szedtük a há-
borútól elpusztított kúriát és elkezdtünk gaz-
dálkodni, megindultak a kolhozba kényszerí-
tések, a padlás söprések és az „önkéntes“ fel-
ajánlások. Így „ajánlottuk fel” mi is a birtokun-
kat a helyi tsz-nek. A szüleimet minden meg-
élhetési forrásuktól megfosztották. Megpró-
bálkoztak még Budapesten egy ostromot át-
vészelt garázs eszpresszóvá alakításával, aho-
vá lehordtuk a lakásunk nélkülözhetõ búto-
rait; kávét, teát, tortát kínáltunk egy kis gáz-
kályha melegénél. Az üzlet beindult. Lassan
kialakult a törzsközönség: egy lecsúszott, az
államosításoktól és kitelepítésektõl örökös fé-
lelemben élõ, haldokló osztály képviselõibõl.
A szüleimnek miattam is létkérdés volt az eszp-
resszó, hiszen utolsó éves egyetemista voltam.

Egyetlen gyerek volt?
Igen. 1928-ban születtem. Hat éves korom-

tól angolkisasszony járt hozzánk, a ciszterci-
táknál németül és franciául is tanultam. A
nyelvtudás volt életem szerencséje. 1945-ben
érettségiztem. Azonnal felvettek a budapesti
Mûszaki Egyetemre, 1949-ben avattak építész-
mérnökké és, mint évfolyamelsõt meghívtak
tanársegédnek. Miután az eszpreszót államo-
sították, én voltam családunk egyetlen kenyér-
keresõje. 1951 májusában aztán édesapám
megkapta a kitelepítési végzést.

Csak az édesapját telepítették ki?
Hosszú történet ez. A könyvemben mind-

ezt leírtam. A szüleim színleg elváltak, édes-
apám albérletbe volt bejelentve, így édes-
anyám és én megúsztuk a kitelepítést. Apám
kényszerlakhelyéül a tiszasülyi Kolop tanyát
jelölték. A kézbesítést követõ hajnalon már
jöttek is érte és 184 társával, valamennyien
„osztályidegen burzsujok“, nõk, gyerekek,
öregek is, akiket összes címeiket és elõnevei-
ket üvöltve vagoníroztak be és ki az állomá-
son. Egy hét szobás, ablak és ajtó nélküli po-
loskás tanyasi hodályt kaptak lakhelyül. Haj-
naltól estig dolgoztak a gyapot-, kukorica- és
rizsföldeken, rekkenõ hõségben, orvos, pati-
ka nélkül és a munkavezetõk megaláztatásai
közepette. Minderrõl beszámol édesapám a
titokban írt naplójában. Nagy-nagy szerencsé-
vel sikerült elérnem, hogy egyetemi altisz-
tünk, egy nyáregyházi parasztember befogad-
ja édesapámat a házába. Dolgoznia persze kel-
lett, de a helyzete könnyebb lett. Édesanyám-
mal többször is meglátogattuk és 1956 elején
visszatérhetett Budapestre.

1956. Volt valami szerepvállalásuk?

Nekünk semmi. Örültünk, hogy éltünk. Az
egyetemen Csonka professzor  karán voltam
tanársegéd, akit 1956-ban megválasztottak a
Forradalmi Bizottság elnökévé. Nov. 4-e után
megkezdõdött a Csonkához közelállók eltá-
volítása. Veszélyhelyzetbe kerültem. Jobbnak
láttam eltûnni. Miután volt érvényes NDK-s
útlevelem, kiutaztam Cottbusba egyetemi elõ-
adásra, utána pedig Erfurtban elfogadtam egy
tervezõi állást. Ekkor még nem létezett a Ber-
lini Fal. Ami azt jelentette, hogy a végzett mér-
nökök, orvosok, azonnal disszidáltak az
NSZK-ba. Az NDK-ban hihetetlen mérnök hi-
ány uralkodott. Néhány hónap után visszatér-
tem Budapestre. Addigra Csonka professzor
valamennyi munkatársát kinyírták. 1960-ban
„klerikofasiszta“ nézeteim miatt nekem is fel-
mondtak. Találtam ugyan állást egy kutatóin-
tézetben, de a helyzetem reménytelenné vált.
Nemzetközi publikációim révén többször is
hívtak külföldre, de nem engedtek ki. Egyik
professzorom vállalta, hogy feladja pályáza-
tomat UNESCO-i munkára Bécsbõl. Hónapok
múltán ennek segítségével kaptam elõször
külföldi állást. Mégpedig Szíria fõvárosában,
Damaszkuszban! Ez volt az emlegetett tündér-
világ!

És kiengedték?
Miután az ENSZ kért ki, igen, de mindig

csak egy-két évre. Utána kérvényezni kellett a
meghosszabbítást, tucatnyian vártak a he-
lyemre, párttagok és sokkal megbízhatóbb
káderek, mint én. Micsoda izgalom volt min-
dig a meghosszabbítás! De 8 évig sikerült. Fi-
atal házas voltam, két fiúnk született, édes-
apám többször is meglátogatott. Sokkal job-
ban éltünk, mint otthon. A szír rendkívül ked-
ves és tehetséges nép. A damaszkuszi egye-
tem szilárdságtan professzoraként dolgoztam.
Ezek voltak a boldog idõk! Nyolc év után
azonban nem volt több hosszabbítás. Vissza
kellett térnünk Magyarországra. Ám ezek az
évek engem tisztára mostak. Már nem az osz-
tályidegen, gyanús személy voltam, hanem
külföldrõl visszatért, nagy tapasztalatokkal
rendelkezõ professzor. A Magyar Építészettu-
dományi Intézet igazgatói széke várt rám.
Ennek ellenére nem éreztem jól magam, hasz-
nosabb, külföldi munkára vágytam. Hat évet
kellett várnunk, míg a kormány fogcsikorgat-
va beleegyezett. A bécsi UNIDO-hoz kerül-
tem, az építõipari osztályt vezettem, a fejlõ-
dõ országok támogatásával foglalkoztunk.
Idõvel a feleségemet is kiengedték. Az évek
során egyre inkább a földrengésvédelem vo-
nalára specializálódtam. Bejártam a világot,
és kutatásaim révén szoros kapcsolatban áll-
tam pl. a Berkeley egyetemmel. Ebbõl lett a
baj!

Milyen baj? Hiszen elismert szakember
volt!

A fõnököm egy Vasziljev nevezetû szovjet
elvtárs volt. Õ engem be akart szervezni! Elõ-
ször csak célozgatott, aztán világosan meg-
mondta, hogy milyen, az atomerõmûvek el-
lenálló képességével kapcsolatos amerikai
adatokra van szüksége. Nemet mondtam.
Ekkor leutazott Magyarországra és feljelentett.
Megfagyott a levegõ körülöttem. Az 1989 után
kikértem a Történelmi Levéltárból az iratai-
mat. Jól sejtettem: „a szocialista országok ér-
dekeivel ellentétes magatartást tanúsít” „ fel-
tehetõen az angoloknak dolgozik”, állt a je-
lentésében. Barátok otthonról is figyelmeztet-
tek, nehogy haza menjek, mert börtön vár
rám. Nem volt más választásom: 1985-ben
politikai menekültjogot kértem Ausztriában.
Itt álltam 57 évesen munka, nyugdíj, haza
nélkül és a fiaim drága nemzetközi iskolába
jártak. Édesapám éppen ez idõben halt meg.

Megint egyszer újra kezdte az életét!
Ausztria civilizált ország: menekült vagy

magas rangú ENSZ alkalmazott, nincs különb-
ség az ügyek intézésénél! Sokkal kevesebbet
kerestem, de kaptam munkát. 1989 után ta-
nácsadóként Ausztria legnagyobb mélyépítési
cégénél foglalkoztattak. A bécsi Mûszaki Egye-
temen szemináriumokat is vezettem angol
nyelven. Közben megszereztem az osztrák ál-
lampolgárságot és a fiaim is révbe jutottak: az
egyik elektromérnök Hollandiában, a másik
oxfordi és cambridgei diplomával bankár
Londonban. Túl a nyolcvanon már megálla-
píthatom, hogy az életemben ahányszor
összeomlott minden körülöttem, ha valami
nagy csapás ért, az volt a jó, akkor terelõdött
helyes vágányra a sorsom.

FERENCZY KLÁRA

Idén egybeesik két vallási ünnep, a Pészach és a
Húsvét. Milyen közös vagy különbözõ vonásokat lát
Ön ezekben az ünnepekben?

Hogy ez a két ünnep, a Húsvét és a Pészach, majd-
nem egybeesik, annak következõ oka van: a Pészach
a tavaszi újhold idejére, míg a húsvét az ezt követõ va-
sárnapra esik. A Kovásztalan kenyér ünnepén az Egyip-
tomból való kivonulást ünnepeljük. A zsidók Pészach
ünnepére Jeruzsálembe vonultak, úgyszintén Jézus is.
Az utolsó vacsorát, egyesek szerint Pészach elsõ esté-
jén költötték el.

Nekünk nagyon sok tradíciónk, szokásunk és szim-
bólumunk van, melyek a hagyományból erednek, de
mégis a vallásnak részei. Ez azt jelenti, hogy nincs el-
lentét a tradíció és a vallás között. Amit a keresztények
Ótestamentumnak neveznek, az nekünk a teljes Biblia,
a Tanach, mivel ezzel számunkra a Biblia lezáratott,
nem a zsidó tanítás. A zsidó tanítás folytatódik a Tal-
mudban és a késõbbi rabbinikus irásokban. A szóbeli
hagyomány, a Halachaauf, mai napig folytatódik. A leg-
utolsó értekezés, amirõl olvastam, azzal a kérdéssel fog-
lalkozott, hogy meg vannak-e engedve vagy sem a test-
scannerek.

Természetesen léteznek érdeklõdõ keresztények,
akik részt szeretnének venni vagy akár maguk is
Pészach ünnepet kívánnak megrendezni. A zsidóság
és a kereszténység azonban az idõk során eltávolodott
egymástól. Ez négy évszázadon keresztül sajnos sok
vérbe került. Ma már értekezünk, párbeszédet folyta-
tunk. Mindenki a maga vallásában marad, de képes
érintkezni a másikkal, sok mindenrõl beszélni és ta-
nulni a másiktól. A párbeszédrõl mindig az a vélemé-
nyem, hogy a dialógus nem azzal végzõdik, hogy jól
megértjük egymást, mivel mindnyájan egyformák va-
gyunk, hanem azért értjük meg egymást jól, mivel
egyes dolgokban nem hasonlítunk egymásra.

Kérem, adjon olvasóinknak rövid betekintést a
judaizmusnak kifejezési módjaiba!

Elsõdleges az, hogy minden zsidó számára csak egy
Biblia és egy Talmud létezik. De a zsidók szétszóród-
tak az egész világon és a Talmud megengedi, hogy kü-
lönbözõ dolgokon elgondolkodjanak és ezt kifej-
lesszék. Természetesen nem a Biblia határon kívül he-
lyezésérõl van szó. Ezért léteznek olyan csoportosulá-
sok, mint az askenázik, akik inkább az európai zsidók, a
buchárok, akik az ázsiai vagy kisázsiai térségbõl és a
szefárdok, akik spanyolhonból vagy késõbb az arab or-
szágokból származnak. A vallás megélése 95%-ban egy-
forma, az utolsó 5%-ot teszik  ki a helyi különbségek.

Több mint 200 évvel ezelõtt a felvilágosodás nevé-
ben egyes zsidók eldöntötték a zsidóság megreformá-
lását. Õk azt akarták, hogy a zsidóság alkalmazkodjon
az adott korszakhoz. Ezek voltak a reformzsidók és
akiknek addig nem volt nevük, ortodoxnak nevezték
magukat ill. a reformzsidók nevezték el õket így. Ez
nemcsak két áramlathoz, hanem részben belsõ feszült-
ségekhez is vezetett. A harmadik csoportot a konzer-
vatívok alkotják. Ezek az újítók soraiból jöttek, de az
az érzésük támadt, hogy túl messzire mennek a refor-
mok, mégsem akartak visszatérni az ortodoxokhoz. Az
ortodox zsidóságon belül is vannak áramlatok. Az
egyik legismertebb irányzat követõi a chassidok. Élet-
vidámak, nagyon emocionálisak, a többiektõl eltérõ-
en többet imádkoznak, esetleg kevesebbet tanulnak.

A zsidóságot az anya vallása szabja meg, ha az anya
zsidó, akkor a gyermekek is zsidók. Akik a zsidóság-
hoz konvertálni, áttérni akarnak, különbözõ háttérrel
rendelkeznek. Legtöbbször a következõ három csoport
nevezhetõ meg: azok, akiknek zsidó párjuk van, aki-
vel családot akarnak felépíteni és csak egy vallást sze-
retnének gyakorolni, a második csoport ahol zsidó
férfi nem zsidó nõvel házas, aki nem konvertált és ez-
által a gyermekek nem zsidók, de viszont látják apjuk
zsidó szokásait és konvertálni akarnak. Végül az ún.
komikus. A “komikusoknak” se zsidó barátjuk, se zsi-
dó barátnõjük nincsen, még zsidó apjuk sincs, hanem
rátaláltak maguktól a zsidóságra. Családi okok nem be-
folyásolják, mégis nagyon sokszor õk a legkomolyabb
konvertálók. A konvertálás esetében három rabbiból
álló bíróság ül össze; egy konvertáló férfi esetében a
körülmetélés, az összesnél egyfajta “keresztelõ”, ritu-
ális fürdõ, az ún. mikwe kötelezõ.

A Zsidó Hitközség új „campus”-ával megvalósult
a generációk modern kulturális és vallási párbeszé-
de, együttélése. Most mindenki „egyhúron pendül”,
vagy vannak, konfliktust rejtõ ütközési pontok?

A campust azért építették, mert Bécs városa a ko-
rábbi Hakoah egyesületnek egész területét visszaad-
ta, de nem ugyanazon a helyen. A Hakoah a háború
elõtt 10.000–20.000 tagot számlált, ma a sportegye-
sületnek 100–150 tagja van. A zsidó iskola helyhiány-
ban szenvedett és az szülõk otthona is kicsi volt, fel-
újításra szorult. Így természetes volt, hogy minden egy
helyen összpontosuljon. Az iskola a szülõk otthona és
a sportegyesület jól fognak fejlõdni, de az együttélés-
nek és cserének még ki kell alakulnia. Ezt nem lehet
elõírni. Például ugyanazt a zsinagógát használják a fi-
atalok és az idõsek, ez óriási projekt lesz, de nem lett

volna értelme két zsinagógát építeni. Ugyanígy meg-
osztja a sportegyesület az iskolával a tornatermet.
Nemsokára kávéház nyílik. A kávéház Bécsben az
együttélés központja. Itt biztosan szép élet lesz, de ez
nem érinti Bécs város összes hívõ zsidóját. Mi ezen túl
menõen nagyon aktív szociális infrastruktúrával ren-
delkezünk. Vannak keresztezõdési pontok, esetleg
konfliktusmagvak, de ennek még ki kell fejlõdnie.

Ön szerint mennyiben mondható sajátságosnak,
rendkívülinek a bécsi Hitközség?

A bécsi zsidó hitközség az, ami régen sok zsidó hit-
község volt, az az „egység hitközség”, ezt példamuta-
tónak tartom. A zsinagógák pontosan meg vannak
határozva mint: ortodox, konzervativ vagy reform zsi-
nagóga. A mi zsinagogánk esetében is meg van hatá-
rozva, minden zsidó egy hitközség tagja. Egy ortodox
zsinagogába mennek, akkor is, ha nem ortodoxok.
Bécsben sok szekuláris, és inkább kevés obszerváns
zsidó él. Magyarázatul mondom: a II. Világháború után,
különösképpen 1956-ban, nagyon sok magyar, lengyel
zsidó volt átutazóban Ausztriában, késõbb Csehszlo-
vákiából is érkeztek; egyesek maradtak is végleg. Bécs
ezáltal nagyon sok színt kapott. De ezt nem osztanám
ortodoxra vagy szekulárisra. A gyermekek mind bécsi
zsidó gyermekeknek születtek; én is ilyen gyerek va-
gyok, idõs gyermek. Otthon magyar, lengyel vagy
orosz szót hallottak és részben ezeket a nyelveket meg
is értették. A következõ és az azt követõ generációnál
már nem játszik az õsök nyelve semmilyen szerepet.
Másképpen volt Magyarországon; ott ortodox és
szekuláris tagolódás ment végbe. A hitközségünk nagy-
ságánál fogva, sok intézménnyel rendelkezik, így in-
kább ezt példásnak mint különösnek tartom. Olyan kü-
lönös, hogy már példamutató.

A jelenre és a „modern judaizmusra“ vonatkozó-
an a jövõ kihívása az új naivitás, a fiatalok érdekte-
lensége vagy a szubjektív véleményeknek meglátá-
soknak átadása?

Rajtam kívül alig van valaki a közösségünkben,
akit olyan gyakran hívnak elõadásokra, szemináriu-
mokra vagy más rendezvényekre a zsidó hitközségen
kívül. A zsidóknak szemére hányták, hogy nagyon
sok antiszemita nézet abból ered, hogy zárkózottak
vagyunk.  Mi sokkal nyitottabbak lettünk. Beszélünk
a rádióban, a tévében vagy többek között vezetése-
ket szervezünk a zsinagógában vagy más képzõ ren-
dezvényeket. Általánosan az osztrák állam sokat tesz
a demokratikus neveltetés érdekében, mint pl. a tör-
ténelemoktatásban. Az ember a természeténél fogva,
esetleg kicsit zárkózott vagy kicsit kíváncsi, részben
elutasító másokkal szemben. Ami marad, hogy a fia-
talok láthatják, ahogy az FPÖ a legszélsõ jobboldal-
ról választotta elnökjelöltjét és õ okos beszédek ál-
tal próbálja elködösíteni az õ múltra vonatkozó egy-
értelmû pozícióját. Az embereknek nyitottaknak kell
lenni. Meg kell érteniük, hogy az idegenek is embe-
rek mint mi, hogy jogokat kell nekik adni és az is le-
hetséges, hogy nekünk magunknak is le kell monda-
nunk valamirõl. A fiatalemberek egyenes nyilatkoza-
tokat részesítenek elõnyben, ezért a fiatalok gyakran
csak fekete-fehéret ismernek.

Olyan országokban, ahol az emberek hosszabb ide-
ig kommunista uralom alatt éltek, ahol teljesen el-
nyomták a jobboldali aktivitásokat, ezek ma felerõsöd-
tek. Többnyire olyan országokról van szó, ahol több
népcsoport él, mint pl. Magyarországon vagy Romániá-
ban. Ahol létezik egy nagyon erõs népességcsoport, az
a kérdés, hogy ez a csoport milyen exkluzívan és milyen
agresszívan fitogtatja erejét. Azt kell mondanom, hogy
a fejlõdés Magyarországon számunkra is aggasztó.

Régen a vallás volt a zsidóüldözés oka, a náciknál a
faj. De nem hiszem, hogy a legtöbb osztrák vagy né-
met, valóban hitt a faji felsõbbrendûségében. Nagyon
sok irigység és rosszindulat állt mögötte. Bécsben sok-
kal több zsidó orvos és ügyvéd volt, mint az megfelelt
volna lakossági arányuknak. Ma is folyton mondják: a
zsidók a világuralmat akarják, a zsidók az okosak és a
gazdagok. Egy másik támadási felület ma Izrael állam.
Nagyon nehéz számomra megérteni, miért állítják min-
dig a zsidókat oda bûnbaknak. Sok minden tudatlanság-
ból ered, de nem tudjuk az egész világot arról felvilágo-
sítani, hogy valójában, mi milyenek vagyunk. „Idegen”
az, amit az emberek nem akarnak. A zsidók azonban
nem idegenek. Az embereknek ez a homályos félelem-
érzete és ellenszenve minden idegennel szemben ag-
gaszt engem.

Mennyiben hasonlóak, ill. különbözõek a „zsidók“
és a „keresztények?

Közös az Ótestamentum – ma inkább zsidó Bibliá-
nak nevezik – és a szociális fáradozás az emberekért.
A mondat: „Szeresd felebarátodat, mint önmagadat”,
a zsidó bibliában áll, de minden keresztény számára
is érvényes. A rituális törvények  hittartalmak külön-
böznek, de ezek maradjanak is ilyen különbözõek.
Akik ma valóban szélsõjobboldaliak, ne akarjanak és
ne szabadjon a kereszténységre hivatkozniuk.

Az interjút készítette és németbõl fordította:
RUMPLER DIÁNA

‘A FELEBARÁTI SZERETET EGYARÁNT ÉRVÉNYES’
Beszélgetés Paul Chaim Eisenberg fõrabbival
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A bécsi Finnugor Tanszék szerepe
az ausztriai magyar népcsoport kutatásában

II. rész
A kisebbségi nyelvek helyzete megváltozott, és ez

nagyrészt a globalizációval, az új mobilitással, a nyelv-
tanítás és az oktatási rendszer fejlõdésével, a médiu-
mok növekvõ szerepével függ össze. A kisebbségek ma
már nem élnek idealizált egynyelvû közösségekben –
bármely európai kisebbségi nyelv mai beszélõje nor-
mális esetben két- vagy többnyelvû, nemcsak a több-
ség nyelvével kerül szembe már kicsi korától fogva,
hanem nagyon gyakran az iskolában, formális nyelv-
tanítás révén, több nyelvet is tanul, vagy egyszerûen
magába szívja az új médiumokból a nemzetközi szóra-
koztatóipar angol nyelvû termékeit. De ami talán még
fontosabb: néhány grande nation kivételével ez a
helyzet a többségi vagy államnyelvek beszélõinél is.
Ez nemcsak azt jelenti, hogy magyarországi magyar-
nak vagy német anyanyelvû osztráknak egyre gyak-
rabban kell tudnia vagy tanulnia idegen nyelveket,
vagy legalábbis elfogadni a velük való konfrontációt.
A globalizáció azt is jelenti, hogy egyre többen lesz-
nek, akik kénytelenek több nyelvet megtanulni, és töb-
ben lesznek azok is, akik idegen nyelvként gyakorlati
okokból vagy puszta érdeklõdésbõl tanulnak olyan
nyelvet, mint a finn, a magyar, az észt, a litván, az uk-
rán vagy az izlandi, akkor is, ha nincs a családban sen-
ki, aki beszélné azt a nyelvet. A beszélõ közösség ak-
kor már nem exkluzív zárt kör, amelybe bele kell szü-
letni (vagy néhány szerencsés esetben bele lehet há-
zasodni), hanem többközpontúvá és sok normájúvá
válhat – azt hiszem, hogy nagyon sok nyelv most ha-
sonló irányba halad, mint az angol, amely nyelvként
már nem is létezik: World Englishes-rõl többes szám-
ban szokás beszélni. Ebbõl következik, hogyha a ma-
gyar nyelv is nemzetközi, akkor annak kutatása és ter-
vezése nemcsak a magyar állam feladata.

Bár Magyarország mint a magyarok többségének
nemzetállama természetesen a magyar nyelv fõ védnö-
ke, nem az egyetlen a maga nemében. Ha a nyelvmûve-
lés és a nyelvpolitika elsõ alapvetõ kérdése mindig a kié
a nyelv?, akkor az ausztriai magyarok nyelve az ausztri-
ai magyaroké. Az ausztriai magyarok viszont gyakran
osztrák (vagy szlovák, szerb stb.) állampolgárok, itt él-
nek, az osztrák államnak fizetik az adót, a magyar ál-
lamnak elvileg nem tartoznak semmivel. Ha az osztrák
állam szempontjából nézzük, akkor veszélyes hiba len-
ne a magyar nyelv mûvelését, tanítását és kutatását ma-
gyarországi intézményeknek „outsourcingolni”, mert ez
kultúrtörténeti és nyelvpolitikai rövidlátóságot jelente-
ne. Ezzel Ausztria megtagadná a magyarok ezeréves je-
lenlétét Ausztria területén, az osztrák társadalomban és
kultúrában, tehát saját maga egy részét. Meggyõzõdé-
sem szerint ezt nem engedheti meg magának civilizált

európai állam, ezért fontos, hogy legyen Ausztriában
osztrák finnugrisztika és osztrák hungarológia – termé-
szetesen a magyarországi kollégákkal és intézmények-
kel minél jobb együttmûködésben. Ugyanakkor Auszt-
ria nem hunyhat szemet a magyarországi intézmények-
tõl és kutatóktól független kötelessége felett. Ennek a
kötelességnek a “teljesítõi” a kutatásban viszont mi va-
gyunk, a bécsi finnugor tanszék.

Szeretnék még egyszer visszatérni az Auslands-
finnougristik fogalmához. Az, hogy finnugor tanszék,
amely nem a nemzeti filológia függeléke vagy háttere
– mint Magyarországon vagy Finnországban – szinte
minden elképzelhetõ nyelv- és mûvelõdéstudományi
kérdéssel kénytelen foglalkozni, természetesen meg-
terhel és kötelez, de egyúttal szabaddá is tesz, mivel új
kontextusokban szemlélhetjük nyelveink kérdéseit,
függetlenül a nemzeti filológiáktól, a nemzeti kutatási
intézményektõl, azoknak tradícióitól és prioritásaitól.

Befejezésül konkrét példát mutatok be arra vonat-
kozóan, hogy a nemzetközi perspektíva mi újat nyújt-
hat a határon túli magyar népcsoportok kutatásában.

Az ELDIA (European Language Diversity for All)
elnevezésû kutatási konzorcium, amely európai keret-
ben és európai szempontból a nyelvi diverzitás és a
kisebbségi nyelvek megtartásának kérdéseivel kíván
foglalkozni, hosszú tervezés végeredménye. Eredeti-
leg PhD-képzésnek indult, de apránként, egyre több
kollégával megtartott tervezõ üléseken földrajzilag és
tematikailag is szélesebb kutatási konzorcium lett be-
lõle. A projektet, amelyben nyolc egyetem vesz részt
hat európai országból, az Európai Unió 7. keretprog-
ramjából finanszírozzák; a konkrét munka jövõ év
március elején indul, de a bécsi egyetem saját forrású
elõfinanszírozásával „in spe” már meg is kezdte mun-
káját a bécsi részprojekt két alkalmazottja: Soukup Ilo-
na, a projekt kutatói munkatársa és Berényi Kiss Haj-
nalka mint administrative assistant.

Az ELDIA célja az európai többnyelvû beszélõközös-
ségek összehasonlító kutatása, és annak eredménye-
ként egy „mérõeszköz” összeállítása – Europan
Language Vitality Barometer, EuLaViBar –, amelyet
kutatók, nyelvpolitikai döntéshozók és egyéb érintet-
tek is tudnak használni. A kiindulópontunk inkább
languaging, mint language, tehát az aktív cselekvés
vagy ágensség, annak elismerése, hogy a többnyelvû-
ség és több nyelv párhuzamos (és olykor összeolva-
dó) használata természetes jelenség, és hogy a kulcs-
szerepet nem a nyelv mint absztrakt „lény”, hanem az
aktív beszélõ játssza mindennapi számtalan tudatos és
tudatalatti döntésével, választásával. Részletesebb le-
írások a projekt honlapján – http://www.eldia-
project.org/ – találhatók.

Szeretnék röviden az ELDIA projekt célnyelveirõl
szót ejteni. Ezek a nyelvek földrajzilag meglehetõsen
nagy területet fednek le, a Barents-tengertõl csaknem
az Adriai-tengerig, és a nyelvi kisebbségek szinte min-
den elképzelhetõ típusa képviselve van köztük: kisebb
és nagyobb, õshonos és migráns csoportok, hivatalo-
san is használt etablált irodalmi nyelvek és csak nem-
rég vagy alig „literarizált” nyelvek, eltérõ politikai kö-
rülmények között. Az ELDIA keretében vizsgálandó
nyelvek mindegyike történetesen a finnugor nyelvcsa-
ládhoz tartozik: a finn és az észt nyelv határon túli
változatai vagy közeli rokonai, továbbá a magyar nyelv
két határon túli beszélõközösségben, Ausztriában és
Szlovéniában (az utóbbival kapcsolatos részprojektet
Kolláth Anna vezeti). Nem finnugor projekt a szó szû-
kebb értelmében, azaz nem a nyelvek rokonságával
vagy a közös finnugor örökséggel foglalkozik. Mégis
jelentõsége van annak, hogy éppen finnugor nyelve-
ket kutatunk, mégpedig két szempontból is.

Egyrészt: A nemzetközileg hozzáférhetõ szocio-
lingvisztikai kutatásban eléggé gyengén vannak kép-
viselve a finnugor nyelvek, és ugyanaz a helyzet, ha
összehasonlító vagy egymással kompatibilis kutatá-
sokat keresünk. A gyakorlat azt mutatja, hogy van-
nak bizonyos nyelvek, amelyeket általában nemzet-
közi kontextusokban gyakran szokás vizsgálni; ami-
kor elkezdtük tervezni a nagy EU-projektet, sokan azt
tanácsolták, hogy próbáljuk meg valamilyen módon
bevonni pl. az íreket vagy a bretonokat, mert „a kel-
ták mindig kapnak EU-pénzt”; ugyanez elmondható
talán a baszkokról vagy a katalánokról is. A kelet-eu-
rópai kisebbségek viszont, és – a baszkok kivételé-
vel – általában a nem-indoeurópai nyelvek sokkal ke-
vesebb figyelemben részesülnek, és már ezért is fon-
tos egy olyan vizsgálat, amelynek egészen másutt van
a súlypontja.

Másrészt: A finnugor kisebbségeket szinte mindig
csak egyenként, vagy a finnugrisztika ill. a nemzeti fi-
lológia keretében vizsgálták. A határon túli magyar
népcsoportokat vagy egyenként vagy a Kárpát-meden-
cei magyar nyelvterület részeként szokás szemügyre
venni – ez természetes, hiszen ezeket a kutatásokat
nagyrészt magyarországi intézmények irányítják, szer-
vezik vagy támogatják. Ez Magyarország szempontjá-
ból természetesen nagyon fontos tevékenység. Mégis
azt mondanám, hogy fontos itt egy másik, kiegészítõ
szemszög is. Fontos megmutatni a szociolingvisztika,
nyelv- és etnopolitika stb. kutatóinak, hogy az ausztri-
ai magyar (és a többi finnugor) kisebbség is létezik, és
azok kutatása bele szeretne kapcsolódni a nemzetkö-
zi kutatásba, nemcsak a magyar kisebbségkutatás ré-
szeként, hanem önállóan is. Ennek politikai jelentõsé-

ge is lehet: ha meg tudjuk mutatni, hogy egy magyar
nyelvû népcsoport kutatása nemcsak a magyar „nem-
zeti” érdekeket szolgálja, nemcsak a magyarok „belsõ
ügye”, nem feltétlenül a romantikus nemzetállam esz-
méjével függ össze, hanem hozzájárulhat az európai
összehasonlító többnyelvûség-kutatáshoz és tulajdon-
képpen a modern európai többnyelvûség megértésé-
hez is, ez esetleg enyhítheti a nyelvpolitikai feszültsé-
geket egyes magyar kisebbségek körül.

Befejezésül még szeretnék visszatérni a bécsi finn-
ugor tanszék és általában a határon túli finnugrisztika
szerepéhez. A finnugor összehasonlító nyelvtudomány
képviselõjeként nyugodtan és büszkén mondhatom,
hogy ez a hagyománydús tudományág még mindig ak-
tuális, érdekes, megállja a helyét a tudományos világ-
ban és hozzájárul a történeti-összehasonlító nyelvtu-
domány általános fejlõdéséhez. A finnugor nyelvészet
részletkérdéseirõl állandóan érdekes és magas színvo-
nalú, nemzetközi tudományos vita folyik, és a mi tan-
székünkön is pillanatnyilag két kutatási projekt - egy
nemzeti (FWF) és egy nemzetközi (ESF) – foglalkozik
szibériai rokon nyelveinkkel. Ugyanakkor meg kell
jegyezni, hogy a modern finnugrisztika tisztában van
új feladataival is. Olyan kezdeményezésekkel, mint az
ELDIA projekt azt is szeretnénk mutatni, hogy a hagyo-
mányos – bár még mindig érdekes és aktuális – fel-
adatok mellett új értelmezéseket, új tartalmakat is le-
het, sõt kell adni a hagyományos finnugrisztika intéz-
ményes kereteinek.

* Bécsi Egyetem Európai és Összehasonlító Nyelv- és
Irodalomtudományi Intézet – Finnugor Tanszéke

Csak pár hét telt el azóta, hogy Vancouverben ki-
aludt az olimpiai láng, nekem viszont a Játékok jelmon-
data, a latin „Citius Altius Fortius” jár az eszemben. Gye-
rekkorom óta lelkes nézõje vagyok mind a téli, mind a
nyári olimpiáknak, mégis, számomra éppen a kanadai
sportviadal mutatta be a legszemléletesebben, hogy a
gyorsaságban, magasságban és erõsségben is kell, hogy
legyen természetes határ. Ha ezt nem tartjuk be, annak
tragikus következményei lehetnek. A fájdalmasan fia-
tal, mindössze 21 esztendõs grúz szánkózó Nodar
Kumaritasvili halála mintegy Damoklész kardjaként
kísérte a versenyeket. Vancouver ritka módon éppen ar-
ról szólt, ami az olimpiák lényege: a látványos versengés-
rõl, a küzdelemrõl és a sportról a szó legnemesebb értel-
mében. Míg a négy évvel ezelõtti torinói olimpiát sötét
árnyékként kísérte a dopping tisztességtelen szelleme,
ezúttal egyetlen sportolóról sem derült ki, hogy tiltott
szerek segítségével versenyzett volna. És bízzunk benne,
hogy nem csak arról van szó, hogy teljesen új, egyelõre
„kimutathatatlan” csodaszer áll a jelenség hátterében!

Márpedig az osztrák síugrók erõs kételyeiket fejez-
ték ki azt illetõen, hogy Simon Ammann saját magától
repül-e olyan messzire. A svájci fiúnak tényleg képze-
letbeli szárnyai nõttek és ennek köszönhetõen a szó leg-
szorosabb értelmében egyszerûen messze elszállt a töb-
biek elõl.  Hiába próbáltak a nagy rivális osztrákok óvást
benyújtani ellene, a verseny rendezõi nem láttak okot
arra, hogy Ammann eredményeit kétségbe vonják. A
kételkedõ konkurencia pedig legalább azzal vigaszta-
lódhatott, hogy a csoportversenyben a négy klasszis oszt-
rák síugró állhatott a dobogó legfelsõ fokára.

Apropó síelés: aki az osztrák állami adón követte az
alpesi síelés különbözõ versenyszámait, annak egyedül-
álló élményben lehetett része. Ha nem osztrák verseny-
zõ siklott végig a pályán, a kommentátorok érthetõen,
tagoltan beszéltek. Amint azonban hazájuk síelõinek
egyike került sorra, a derék osztrák televíziósok, véle-
ményem szerint, teljesen elveszítették az uralmat az ar-
tikulációjuk felett! A mássalhangzó kavalkád teljesen
kibogozhatatlan volt számomra, ezért csak a képzele-

Jöttem, láttam… és gyõzött a szurkolósereg!
temre hagyatkozhattam, hogy van-e esélyük a verseny-
zõknek az áhított dobogós helyre, vagy sem.

Míg én a különbözõ osztrák nyelvjárások megfejté-
sével küszködtem, a síelõknek úgy látszik, a Vancouver-i
pálya jelentette életük legnagyobb fejtörõjét. A férfiak
becsületét ezúttal a nõk mentették meg, akiknek a
szuperkombináción kívül minden versenyszámban sike-
rült elcsípniük egy érmet. Persze, az olimpia elõtt a
nagyközönség elsõsorban az amerikai Lindsey Vonntól
várta a legragyogóbb teljesítményeket. Nos, Vancouvert
végül nem keresztelték át „Vonncouverré”, mivel a csi-
nos szõkeségnek csak a lesiklásban sikerült arannyá
változtatni merész álmait. Az osztrákok Andrea
Fischbachernek köszönhetõen örülhettek az egyetlen-
egy legnemesebb fémbõl készült éremnek, aki szuper-
óriás-mûlesiklásban ért elsõként a célba. Marlies Schild
pedig bebizonyította, hogy néha bizony az ezüst is
ugyanolyan értékes fém, mint az arany. Múlt évben egy
csúnya csonttörés következtében nagyon úgy nézett ki,
hogy fel kell adnia karrierjét. Igazából csodával ér fel,
hogy visszatérhetett a sípályákra és ráadásul olimpiai
éremmel koronázhatta eddigi pályafutását. Az osztrák
férfi alpesi síelõk azonban a legszívesebben fel sem száll-
tak volna a hazafelé tartó repülõre, annyira szégyen-
keztek amiatt, hogy a téli olimpiák történetében a leg-
rosszabban szereplõ válogatott címével „dicsekedhet-
nek”. Nyilván örökre rejtély marad, hogy a rossz idõjá-
rási viszonyok, formakiesés vagy az elõzetes túlmére-
tezett várakozások okozták-e, hogy a nagy sztárok, mint
Walchhofer vagy Raich, bizony csúnyán leégtek.

Az én személyes kedvencem a téli olimpiákon a mû-
korcsolyázás. Az évtizedekig tartó pangás és „orosz ura-
lom” után óriási változásokon ment át a sportág. Gyö-
keresen átalakult a pontozási rendszer, a nõi és férfi
egyéni versenyzõknek nehéz három- és négyfordulatos
ugrásokat kell bemutatniuk, hogy egyáltalán a dobogó-
ra juthassanak, és nem utolsósorban a vezetõ pozíció-
kat lassan, de biztosan átvették az ázsiai mûkorcsolyá-
zók. A verseny kétségtelenül legnagyobb eseménye
Jevgenyij Pljuscsenko visszatérése volt, aki a sportág

legnagyobb sztárja. Sajnos, idõközben az ezzel járó sztár-
allûröket is tökéletesen elsajátította, ami nem igazán
hat jól a teljesítményére. Azok az idõk, mikor a döntõ-
bírák ténylegesen csak a „nagy névnek” ítélték oda a
gyõzelmet, úgy látszik, elmúltak. Pljuscsenko ugyan be-
mutatta a tõle már szinte megszokott négyes ugrást,
azonban technikailag nem azt a formát hozta, mint az
elõzõ olimpián. Ezt a tényt azonban nem volt hajlandó
beismerni. “Ez mûkorcsolya-verseny, nem tánc” - mél-
tatlankodott a verseny után, arra célozván, hogy az
amerikai Evan Lysaceknek elég volt háromfordulatos
ugrásokat bemutatni a gyõzelemhez.

A mûkorcsolya versenyek nagy gyõztese azonban
nem az aranyérmesek közül került ki. A kanadai Joannie
Rochette édesanyja két nappal a vancouveri olimpia
nõi versenyének kezdete elõtt hunyt el szívrohamban.
Ilyen lelki teherrel nemhogy sportviadalon szerepelni,
de a mindennapi teendõket elvégezni is pokoli nehéz.
Joannie azonban összeszorította a fogát, és nyilván édes-
anyjára gondolva kiváló teljesítményt ért el: bronzér-
mes lett. Nem csoda, hogy a közönség végig óriási szim-
pátiával kísérte a korcsolyázását!

Vancouver alapvetõen nem a toronymagas esélyesek
olimpiája volt. „Jöttem, láttam, gyõztem” – így összegez-
hetnénk például Anastazia Kuzmina szereplését. A név
ne tévesszen meg senkit: a szerény 25 éves fiatalasszony
Szlovákia színeiben versenyzett. Az egész ügy háttere
voltaképpen nagyon romantikus, mivel Anastazia férje
szlovák, az õ kedvéért változtatta meg az állampolgár-
ságát, és nem egészen mellékesen egy két éves kisfiú
boldog mamája.  A világranglistán a 28. helyen álló ver-
senyzõ tényleg bombaként robbant be a legjobbak közé.
A nõi sílövõk sprintszámában aranyérmet szerzett, míg
a 10 km-es üldözõversenyben harmadik lett.

Oroszország sportvezetõi bizonyosan megbánták,
hogy annak idején nem biztosítottak Kuzmina számára
megfelelõ feltételeket az érvényesüléshez, mert két
olimpiai érme valamelyest javított volna az oroszok
dicstelen Vancouver-i szereplésének mérlegén. A
Vancouver-i olimpián a hagyományosan az élvonalba

tartozó ország összesen 15 érmet nyert, de csak három
aranyat, s ezzel szégyenszemre az éremtáblázat 11. he-
lyén végzett. Magyarország csupán tizenhat sportoló-
val képviseltette magát Vancouverben, azonban min-
denképpen dicséretre méltó, hogy a gyorskorcsolyás
3000 m-es váltó számában a Darázs Rózsa, Heidum Ber-
nadett, Huszár Erika és Keszler Andrea összetételû kvar-
tettnek a pontszerzõ ötödik helyet sikerült megcsípnie.
Ezzel szemben kár, hogy Sebestyén Júliának, az Európa-
bajnok mûkorcsolyázónak pályafutása utolsó olimpiáján
nem sikerült beverekednie magát az elsõ tízbe.

A házigazda Kanada eddigi történetének legjobb
olimpiáját produkálta, messze lekörözve a többi orszá-
got 14 aranyat gyûjtött be. A legfényesebb közülük egé-
szen biztosan a legutolsó aranyérem volt, melyet a téli
olimpia legnépszerûbb sportágában, a jéghokiban szer-
zett meg. Igazi álomdöntõ volt, hiszen a másik nagy
rivális, Amerika ellen lépett színre az NHL sztárjaival
tûzdelt csapat. A döntõ külön érdekessége volt, hogy
Barack Obama egy láda sörben fogadott Stephen
Harper kanadai kormányfõvel a mérkõzés elõtt. Lap-
zártáig azonban nem derült ki, hogy a becses kanadai
nedût eljuttatták-e Washingtonból a rendeltetési helyé-
re. A hoki viadalok legszomorúbb vesztesei egészen biz-
tosan a szlovákok voltak, akik egy karnyújtásnyira vol-
tak a bronzérem megszerzésétõl. Az egész ország szur-
kolt értük, és számos barátom két hétig karikás sze-
mekkel és kialvatlanul mászkált, mivel élõben követték
az éjszakai vagy hajnali közvetítéseket. Pálffy, Demitra
és a többi leköszönõ klasszis számára eddigi pályájuk
méltó megkoronázása lett volna, ha nem a népszerût-
len negyedik hellyel búcsúznak az olimpiától.

Vancouver legnagyobb sztárjai azonban kétség kívül
a lelkes szurkolók voltak.  Jacques Rogge, a NOB elnö-
ke a záróbeszédében így méltatta õket: „Soha nem lát-
tam még ehhez foghatót. A szenvedélyt és a fantaszti-
kus hangulatot nem lehet megtervezni, ezért Kanada
külön elismerést érdemel.” Négy év múlva az Fekete-
tenger melléki üdülõváros, Szocsi lesz a téli olimpia há-
zigazdája. FUNDAREK ANNA

Chichester (akvarell)
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MI - HOL - MIKOR?
Kulturális kaleidoszkóp

2010. június 6-ig tekinthetõ meg a bécsi Bel-
vedere kastélyban a „Jenõ herceg hadvezér, fi-
lozófus és mûvészbarát” c. kiállítás. Savoyai
Jenõ (1663–1736) Közép-Európai országaiban
minden tankönyvbõl ismert, és mégis ez a kiál-
lítás azt a benyomást kelti a látogatóban, hogy
újból meg kell ismerkednie a 17. század vége,
18. század elsõ felének „királyi méltóságú“ sze-
mélyiségével. A kiállítás a herceg személyét há-
rom témában kronológiai sorrendben mutatja
be: a hadvezér életében lejátszódó legfontosabb
történelmi eseményeket, a filozófiai áramlato-
kat, valamint az államférfi kimagasló szellemi
képességeinek feltárásában a mecénást és mû-

Eugène de Savoie-Carignano

Békássy Ferenc (Zsennye, 1893. április 7.–
Dobronuc, 1915. június 25.) magyar költõ, író,
esszéista. Írt és publikált angol nyelven is. A fiatal
költõ, miután befejezte angliai tanulmányait a
cambridge-i egyetemen, az elsõ világháború kitö-
résének hírére hazatért, bevonult huszárönkén-
tesnek, és hõsi halált halt a keleti fronton. Akárcsak
Magyarországon Babits, Kosztolányi, Tóth Árpád,
Schöpflin, úgy Angliában a híres írónõ Virginia
Woolf, a közgazdász Lord Keynes, és az esztéta
Lucas egyaránt meggyászolták az ifjú tehetséget,
benne a nagy és elmulasztott lehetõséget siratták.
Holott rövid (1910-tõl – haláláig), ám annál tartal-
masabb (négy kötet magyarul, egy angolul) alko-
tói pályájának csak csekély részét ismerték, mivel
az posztumusz látott napvilágot. A köteteket elfe-
lejtették, az ifjú költõ zsennyei sírjára óvó csöndes-
ség borult évtizedekre. Csak néhányan, költõk és
festõk tudták csupán, hogy a hatalmas kert mélyén
a sírban költõ alussza örök álmát. Minden szerzõ
felett el kell telnie a purgatóriumi idõnek, mondja

BÉKÁSSY FERENC EGYBEGYÛJTÖTT ÍRÁSAI
valahol Márai Sándor, s ez a vasmegyei huszár fe-
lett, majdnem száz év után végre letelt.

A 470 oldalas, vaskos kötetben Békássy Ferenc va-
lamennyi, eddig feltárható és elérhetõ írását olvashat-
ja az érdeklõdõ közönség, beleértve a Leonard és Vir-
ginia Woolf által kiadott Adriatica címû kötetben sze-
replõ versek fordításait is. A könyv utószava a Hon-
védelmi Minisztérium és a Magyar Írószövetség által
2009-ben Nívódíjjal kitûntetett Békássy-életrajz, me-
lyet a könyv szerkesztõje Weiner Sennyey Tibor írt.

A kötetet az Aranymadár Alapítvány adta ki az Iro-
dalmi Jelen Könyvek sorozatban 2010 februárjában.
A könyv iránt érdeklõdni a +36-30/377-2828-as tele-
fonszámon vagy aranymadaralapitvany@gmail.com
email-címen lehet.

A Békássy-kötetet Szegeden Szörényi László a Ma-
gyar Irodalomtudományi Intézet igazgatója mutat-
ta be február 23-án, budapesti bemutatója pedig az
Irók Boltjában 2010 március 23-án volt, ahol  az Ang-
liában élõ Gömöri György  beszélgetett Weiner
Sennyey Tiborral.

Alsó-Ausztria
Mais le diable marche à nos côtés, Compagnie
Heddy Maalem, modern tánc – St.Pölten,
Festspielhaus, Großer Saal; ápr. 17.
W.McGregor, Entity, modern tánc – St.Pölten,
Festspielhaus, Großer Saal; ápr.10.
Fiction in between, modern tánc – St.Pölten,
Festspielhaus, Box; máj. 7.
Nyári Gála, koncert – Grafenegg, Wolkenturm;
jún.17., 18.
It´s classic, koncert – St.Pölten, Festspielhaus,
Großer Saal; máj. 10.
Primavera, koncert – St.Pölten, Festspielhaus,
Großer Saal; máj. 31.
Barokk 21, koncert – St.Pölten, Festspielhaus,
Großer Saal; máj. 20.
Max Weiler. A festészet természete, kiállítás –
Klosterneuburg; Essl Museum; aug. 29-ig
Egy város önéletrajza, kiállítás – Krems,
Kunstraum Stein; szept. 26-ig
Ironimus, kiállítás – Krems, Karikaturmuseum;
jún.15-ig
A természet sokrétûsége, ünnep – Eckartsau,
Meierhof; máj. 29.

Bécs
Bécsi Ünnepi Hetek: A.Berg, Lulu; A.Berg,
Wozzeck; koncertek – Theater an der Wien,
Musikverein, ...: máj.14. – jún. 20.
J.Massenet, Werther, opera – Staatsoper; ápr. 24.,
27.,  30.,  máj. 2.
S.Prokofjev, Die Liebe zu den drei Orangen, ope-
ra – Volksoper; ápr.17., 19.,  22., 25., 28., máj. 4.,
9., 12.
F.Löwe, My Fair Lady, musical – Volksoper; ápr.30.,
máj.1., 10., 13., 14., 23., 24., 29., jún.3., 13., 14.
Barokk Napok – Melk, Stift; máj. 21–24.
Fux táncolva, udvari táncok és koncert –
St.Michael, Sommerrefektorium; máj.18.
Johann Joseph Fux, orgonakoncert – Michaeler-
kirche; ápr. 29.
G.Puccini, Il tabarro, opera, koncertszerû  – Wie-
ner Konzerthaus; máj. 20.
Astor Piazzolla est, koncert – Musikverein; máj. 27.
F.Schubert, J.Brahms és F.Chopin Vikram Rajan
elõadásában – Musikverein; máj. 20.
L.v.Beethoven, F.Cerha és M.Ravel, koncert –
Musikverein; máj.12.
A.Berg, A.Zemlinsky és P.I.Csajkovszkij, koncert
– Wiener Konzerthaus; máj. 28.
F.Schubert és E.W.Korngold, koncert –
Musikverein; máj. 31.
Franz Schubert koncert – Musikverein; jún. 2.
Frédéric Chopin koncert – Musikverein; máj. 7.
French Connection, koncert – Musikverein; ápr. 19.
Ahmad Jamal, dzsesszkoncert – Wiener
Konzerthaus; ápr. 23.
Melos koncert, dzsesszkoncert – Musikverein; máj. 19.
Mike Stern, dzsesszkoncert – Porgy & Bess;
máj.15.
e_may, modern zene fesztivál – Kosmos Theater;
máj. 28., 29.
Fuvolával meseországban, zenés gyermekprog-
ram – Musikverein; jún. 8–13.
F. Durbridge, Suddenly at Home, színmû –
Vienna’s English Theatre; márc. 22. – máj. 8.
D.Loher, Das letzte Feuer, színmû – Volkstheater;
máj. 2.,
J.Roth, Hiob, színmû – Volkstheater; máj. 28.
E.Scribe, Ein Glas Wasser, színmû – Haus der
Begegnung Floridsdorf, ápr. 6.; Dr. Christian Broda
Bildungsheim, ápr. 7.
Thomas Bernhard és a színház: Salzburg-Bécs,
kiállítás – Österreichisches Theatermuseum; júl. 4-ig
I like Chopin, kiállítás – Haus der Musik; ápr. 30-ig
Az aquarell poéziája, kiállítás – Leopold Museum;
máj. 24-ig
A szemeinkkel eszünk. Étkezés a csendéletben,
kiállítás – Bank Austria Kunstforum; máj. 30-ig
Jenõ herceg – hadvezér, filozófus és mûvész-
barát, kiállítás – Unteres Belvedere und Orangerie;
jún. 6-ig
A törökök Bécsben, kiállítás – Jüdisches Museum;
máj.12. – okt.17.
A herceg mint gyûjtõ, kiállítás – Lichtenstein-
museum; aug. 24-ig
A császár megbízásában. Jakob és Rudolf von
Alt, kiállítás – Albertina; máj. 25-ig
Vermeer. A festõmûvészet, kiállítás – Kunst-
historisches Museum; ápr. 25-ig

Burgenland
Joseph Haydn koncert – Eisenstadt, Bergkirche;
máj. 31.
(R)evolution, divatkiállítás – Halbturn, Schloss; ápr.
23. – okt.26.
Pannonia Antiqua, kiállítás – Eisenstadt, Landes-
museum; máj. 30-ig

Felsõ-Ausztria
J. Offenbach,  Les Contes d´Hoffmann, opera –
Linz, Landestheater; ápr.18., 30.
G.Puccini, Madame Butterfly, opera – Linz,
Landestheater; máj. 12., 14., 20., 22., 25., 31.
J.Ulrich, Campo Amor, modern tánc – Linz
Landestheater; máj. 28., 29., jún. 2.,17., júl.1.
A.Csehov, Drei Schwestern, színmû – Linz,
Kammerspiele; ápr. 15., 20., 30., máj. 6., 20.,
jún.12., 17., 19., 24., 26.
J.W.Goethe, „eisen hand faust”, színmû, össze-
állítás a Faust dráma keretében – Linz, Eisenhand;
ápr. 17.
Barbara Strozzi (1619–1677) - La virtuosissima
cantatrice, koncert – Linz, Brucknerhaus, Mittlerer
Saal; máj. 5.
Boogie Woogie, Blues & Rock’n’Roll Fesztivál
– Linz, Palais Kaufmännischer Verein; ápr. 22.
Ludwig Hirsch & Band, koncert – Linz,
Brucknerhaus; máj. 4.
BE ON DISPLAY, fotókiállítás – Linz, Landesgalerie;
ápr. 29. – jún. 27.

Karintia
Alfred Kubin és barátai, kiállítás – Klagenfurt,
Stadtgalerie; jún. 6-ig

Salzburg
Ünnepi Játékok: operák és klasszikus koncer-
tek – Salzburg, Haus für Mozart, Mozarteum,
Felsenreitschule, Filmkulturzentrum; máj. 21–24.
Életnyomok, kiállítás – Salzburg, Residenzgalerie;
ápr. 24. – jún. 20.

Stájerország
Styriarte: B. Smetana, Má vlast, Vyšehrad,
Vltava, Šárka, Z ceských luhú a hájú, Tábor és
Blaník (megnyitó), koncertek, irodalmi elõadások
– Graz, Grazer Stadtkrone, Heimatsaal, Helmut-
List-Halle, Herz-Jesu-Kirche, Landhaushof,
Mausoleum, Minoritensaal, Schloss Eggenberg,
Stefaniensaal, Stübing, Freilichtmuseum, Stainz,
Pfarrkirche, Hirtenfeld; jún. 25. – júl. 25.
F.Molnár, Liliom, színmû – Graz, Schauspielhaus;
ápr. 14., 15.
Nagy Sándor, kiállítás – Leoben, Kunsthalle; nov.1-
jéig
Catch me!, kiállítás – Graz, Kunsthaus; ápr. 25-ig
Almavirág Ünnep – Puch; ápr. 25.

Tirol
W.A.Mozart, A varázsfuvola, opera – Innsbruck,
Landestheater; ápr. 1., 28., 29.
C. Zeller, A madarász, operett – Innsbruck,
Landestheater; ápr. 11., 18., 30.
Húsvéti Fesztivál: tánc, koncert, film és irodalmi
estek – Innsbruck, Hall in Tirol; márc. 20. – ápr. 4.
Tavaszi Koncert, 90 éves  a Bundesbahn-
Musikkapelle, Innsbruck  – Innsbruck; ápr.17.
Sankalpa: Shekhar Kapur és David Adjaye fény-
játéka, kiállítás – Wattens, Swarovski Kristallwelten;
jún.19. – nov. 7.

Vorarlberg
Tavaszi Fesztivál, modern tánc – Bregenz,
Festspielhaus; máj. 27-ig
TANZ IST Fesztivál, modern tánc – Dornbirn,
Spielboden; jún. 10–19.
Zene Fesztivál, a középpontban: Oroszország
– Feldkirch; jún. 2–13.
Schubertiade, F. Schubert koncertek –
Hohenems; máj. 7–16.
Schubertiade, F. Schubert koncertek –
Schwarzenberg, Angelika-Kauffmann-Saal; jún.
18–27.
G.Lorca, Bluthochzeit, színmû – Bregenz,
Landestheater; máj. 27.
KUB Projekt Antony Gormley/Horizon Field, ki-
állítás – Kunsthaus Bregenz; aug. 31-ig
Montfort Ünnep, vegyes program – Feldkirch;
máj.14–16.
A Vorarlbergi Tartományi Múzeum elõrelátható-
lag 2013-ig átépítési valamint ujraépítési munkála-
tok miatt zárva lesz.

Európa ajánlat
Fra Angelico to Leonardo. Italian Renaissance
Drawings, kiállítás – British Museum, Graet Russell
Street, London, Nagybritannia; ápr. 22. – júl. 25.

Válogatta Homonnay Lea

(MTI) Budapesten március 1-jén a Köztársasági Õr-
ezred jogelõdjének nyilvánított  a Mária Terézia által
250 éve Bécsben alapított Nemesi Testõrség emlékére
nyílt kiállítás és bélyegbemutató nyílt az Országház-
ban. A megnyitón jelen volt Bajnai Gordon miniszter-
elnök, Katona Béla házelnök és Forgács Imre igazság-
ügyi és rendészeti miniszter; a Köztársasági Õrezred
munkáját Sólyom László köztársasági elnök levélben
méltatta.

A Köztársasági Õrezred jogelõdjének jubileumán Ka-
tona Béla elismeréssel szólt az õrezred tevékenységé-
rõl és megjegyezte, hogy a szervezet a rendõrség elit-
alakulatának számít. A házelnök szerint az õrezred nem-
zetközi összehasonlításban is kiválóan megállja helyét.

Az eseményen elismeréseket és kitüntetéseket is
kiosztottak az õrezred tagjai számára és Bajnai Gor-
don átadta a testület emlékplakettjét. A rendezvényen
a vendégek megkapták a testõrség megalakulásának

gyûjtõt  rendkívüli ízlésének, tudományos és
szisztematikus gyûjtõi szenvedélye gyümölcsei-
nek tükrében. Nyelvtudása, mûveltsége, a mû-
vészetek iránti érdeklõdése, fényûzõ bugyellá-
risa mûkincsek alkotására ösztönözte a mûvész-
világot.

A hiánytalan, precíz és érdekfeszítõ doku-
mentáció, az objektumok gondos válogatása a
„tématermekben“, arra készteti a látogatót,
hogy a szokásosnál gondosabban tájékozódjon,
elmélyültebben élvezze a látottakat, mivel nem
gyakran nyílnak meg „Ausztria kincseskamrái“
tudományos gondozásban szemet, szívet és észt
gyönyörködtetõ kiállításokban.

250. évfordulója alkalmából kiadott emlékbélyeget,
majd megtekintették A Testõrség 250 éve címû kiállí-
tást, amely korhû fegyvereket, ruhákat és dokumen-
tumokat tár a közönség elé.

A helyszínen kiosztott tájékoztató szerint a Köztár-
sasági Õrezred jogelõdje, a Nemes Testõrség elsõ tag-
jai 1760. szeptember 28-án esküdtek fel az uralkodó
Mária Terézia védelmére. A testõrség 120 fiatal ne-
mesbõl állt, de a szolgákkal és a lovászokkal együtt
ezer fõt számláló csapattá szervezték. A szolgálat öt
évig tartott, és csak “mûvelt, edzett nemes férfiakat”
vettek soraikba.

Bécsben az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szerve-
zetek Központi Szövetsége  az idén õsszel  a Trautson
palotában, a Testõrség eredeti szálláshelyén (Colle-
gium Hungaricum volt épülete, ma Igazságügyi Minisz-
térium) kiállítással egybekötött német nyelvû tudomá-
nyos tanácskozással  emlékezik a 250. évfordulóra.

Kiállítás a Nemesi Testõrgárdáról

Az Amerikai Magyar Tanárok Egyesülete
(American Hungarian Educators Association
(AHEA) a hetvenes évek elején jött létre az Egyesült
Államokban azzal a céllal, hogy összefogja a magyar
nyelv és mûveltség terjesztésén és képviseletén fára-
dozó szakembereket.

Tagsága széles szakmai és tudományos körbõl ke-
rül ki, s természeténél fogva elsõsorban Észak-Ameri-
kában tevékenykedik, ám egyre nõ az anyaországi és
Kárpát-medencebeli tagok száma is. Bárhol éljen is a
magyar (vagy a magyarság irányában elkötelezett nem
magyar) tag, a szervezet az együttmûködés hatékony
módját kínálja mind az oktatás, mind a kultúra terén,
legyen az nyelv és irodalom, népmûvészet, képzõmû-
vészet, szociológia (elsõsorban a kivándorlás és az
emigráció kutatása), kisebbségi ügyek, történelem,
zene, és a többi humán és reál tudományágak bárme-
lyike. A szervezet az elmúlt három és fél évtized során
a magyar ügy iránti rokonszenv erõsítése hatékony
eszközének bizonyult a magyar származású amerikai-
ak és más nemzetek fiainak körében is.

Az AHEA minden évben megrendezi sikeres konfe-
renciáit, melyeken olyan neves szakemberek is részt
vettek, mint a Nobel-díjas Wigner Jenõ. A legutóbbi,
2009-es is kiválóan sikerült Kaliforniában, a Berkeley
Egyetemen. Az évenkénti konferenciákat az Egyesült
Államok egyetemein, fõiskoláin, illetve minden ötödik
évben, így 2010-ben is, Magyarországon tartják. Eze-
ken a rendes elõadások mellett helyet kapnak az aktu-
ális témáknak szentelt mûhelyszerû foglalkozások és
kerekasztal-beszelgetések is, és a szakmai részt kultu-
rális programok is színesítik. A magyarságot érintõ
gondok vagy kiemelkedõ évfordulók kapcsán az adott
összejövetelt már többször egy bizonyos témának
szentelték. Így 1979-ben Erdélynek, 1981-ben az 1956-
os Szabadságharcnak, 1982-ben az amerikai magyar-

Magyar kulturális érdekképviselet Észak-Amerikában
ság nyelvi és kulturális megmaradásának, míg a 2006-
ban a Forradalom 50. évfordulójának. A következõ, im-
már 35. konferenciára Szegeden, az Akadémia szék-
házában kerül sor ez év június 2–6. között, s a szerve-
zõk mindenkit szeretettel várnak. Több elõadója lesz
az elszakított területeken élõ magyarság soraiból is,
és fõ témája az lesz, hogy hogyan lehet a világon szét-
szóródott magyarság közti, szó szerint vagy átvitt ér-
telemben vett távolságokat hatékonyan áthidalni.
(Részletes ismertetés az AHEA honlapján található.)

Az AHEA hírlevele, az American Hungarian
Educator beszámol a konferenciák eredményeirõl, s
könyveket, eseményeket, ösztöndíjas lehetõségeket is
ismertet. 2007 óta egy elektronikus E-Journal is léte-
zik, ahol egyes elõadások és egyéb, a magyar kultúra
(összefoglaló megjelöléssel “Hungarian Studies”)
szempontjából fontos írások jelennek meg. A szerve-
zetnek e-mailes levelezõlistája is van, újabban pedig
igényes honlapja is (http://www.ahea.net), mely be-
mutatja a tagság által írott könyveket is. Az egyik leg-
frissebb intézmény az AHEA-díj, melyet a szervezet
céljainak és érdekeinek hû képviseletéért ítelnek oda
egy-egy tagnak.

A társszervezetekkel való együttmûködés is fontos
célja a szervezetnek, így például szoros kapcsolatokat
ápol az American Hungarian Folklore Centrum-mal,
a Hungarian Studies Association of Canada-val, vagy
a Hungarian American Foundation-nal is. További
fontos tevékenységei közé tartozik a Washington vá-
rosa környékén élõ magyar diákok és szakemberek
részére találkozók szervezése. Az AHEA például az ame-
rikai kormány tanácsadójaként is szerepelt már nyel-
vi és kulturális kérdésekben.

Az AHEA jelenlegi elnöke az Argentínában felnõtt
Némethyné Kesserû Judit, a New York University pro-
fesszora. DR. TÓTH GERGELY – BERKELEY (Kalifornia)

magyar nyelvû hálórádió
www.hungaronetvoice.eu
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JELEN SZÁMUNK KÉPEI

 Szerb Antal 1944-ben, nem sokkal tragikus
halála elõtt ezt írta a Száz vers címû kétnyelvû
versantológiája elõszavában: „ Ha a versek meg-
maradnak, talán a lényeg marad meg.”

A versek a legkülönbözõbb érzelmi állapoto-
kat ragadják meg, így pl. a boldogságot is.

Léautaud francia író aforizmájában ezt írta:
„ A boldogság a kötelességnél is elõbbre való.”
Shakespeare pedig a nõ „boldog szépségérõl,
mely mindennél felér: / aki lát, ujjong, s aki nem,
remél.”

A boldogságot minden kiválthatja: a szerelem,
a hazaszeretet, a remény, a szabadságszeretet,
a hit, a család, a táj szépsége, stb.

Balassi gyakran vall a szerelemrõl pl. a Júlia-
versekben, vagy a Tiefengrab utcában Bécsi
Zsuzsannáról, ahogy Csokonai is A boldogság
címû anakreoni versében Lilla iránti szerelmé-
rõl, a jázminos lugasról, a jó borról és a friss
eperrõl.

 A boldogsághoz nagyon közel van a boldog-
talanság, a reményhez a bánat. Az öröm olykor
egy pillanat, és lehetséges, hogy hosszú a bol-
dogtalanság.

Berzsenyi A közelítõ télben ifjúsága elmúlásán
kesereg , Juhász Gyula emlékké vált Anna-sze-
relmérõl vall: „ Milyen volt szõkesége…” Tóth
Árpád bús verseket ír „lélektõl lélekig”, Babits
pedig Jónás sorsát éli át versében: „ Mert vét-
kesek közt cinkos, aki néma.”

A boldogság keresése – versekben
 Petõfi a „százszorszent” világszabadságért

lelkesedik,  Schiller Az örömhöz írt ódája pe-
dig a szeretet, a testvériség, a barátság himnu-
sza: „Gyúlj ki, égi szikra lángja, / szent öröm, te
drága szép!” S ebben a világban „egy testvér lesz
minden ember”.

Szabó Lõrinc Mozart hallgatása közben idézi
a hajdani napórás  felejthetetlen üzenetét:
„Csak derûs órát veszek tudomásul”. Máskor a
hit öröme jár át minket, pl. Ady sorait mondva:
„ Mikor a lelkem roskadozva vittem, csöndesen
és váratlanul átölelt az Isten.”

Boldogsággal telítõdik az ember az igazság
kimondásakor is (Illyés Gyula: Egy mondat a
zsarnokságról). S talán a legfontosabb – a sza-
badság boldogsága: „ Ezerkilencszázötvehat, te
csillag” (Faludy György) , amikor az „Isten mal-
mai gyorsan õrölnek” (Márai, 1956. október
23.), amikor mindenki együtt volt, s ezért érde-
mes volt élni, s büszkeség volt magyarnak lenni.

 Kosztolányi Dezsõ Hajnali részegség cimû
versében azt a boldog pillanatot örökíti meg,
amikor az égbolt csodáit látja, egy mennyei kas-
tély fényárban úszó elõcsarnokát, a Tejút arany
konfetti záporát: „ Szájtátva álltam, / s a bol-
dogságtól föl-fölkiabáltam, /  az égbe bál van,
minden este bál van…Szóval bevallom néked,
megtörötten/ földig hajoltam s mindezt megkö-
szöntem.”

  SZEKÉR ENDRE

SZUTRÉLY PÉTER

TERPESZBEN
Öten ácsorognak. Egyszerre néznek jobbra, aztán balra, mintha teniszmeccset figyelnének. Pe-

dig csak az utcán állnak. Barna bõrû, egészséges testû, rövid hajú fiúk. T-shirt rajtuk, fehér vagy
világos barna, tiszta. Nadrágjuk széles szárú, harmonikázik rendesen, ahogy illik. Zsebükbõl pertli
lóg, bizonyára kulcs, vagy telefon.

Kulcs? Telefon? Milyen zárba? Kivel akarnak telefonálni?

Állnak zsebre dugott kézzel. Néznek jobbra, néznek balra. Az idõ múlik. Lassan. Állkapcsuk
lomhán mozog. Arcuk megnyúlik, kifejezéstelen. Néznek erre, néznek arra. Egyszerre. Mindig
ugyanarra.

Formás nõk lépnek el elõttük, szemük megtapad a domborulatokon, követik tekintetükkel a
nõket, fentrõl lefelé, távolodón. Az állkapcsok lomhán tovább mozognak.

Terpeszben állnak, zsebre dugott kézzel. Néznek erre, néznek arra. Egyszerre.

Odaér hozzájuk még öt. Melléjük állnak. Felveszik az állkapcsok ritmusát, õk is terpeszbe áll-
nak, majd néznek jobbra, néznek balra.

S. Csoma János

Pásztor

kövek talpadat karistolják
fejed súrolja felhõ
kicsapva mind a perceid
szépen legelteted õket.
majd hogy fakulnak
fényei napodnak
visszatereled idõcsordáid
megvacsorálsz bicskád bekattan
emlékeid karjukra vesznek
s elballagnak az alkonyatban.

Katariina Aila Hämäläinen
(finn)

155. zsoltár
Hálaének

Tízhúrú hárfával, citerával, lanttal
dicséretet zengek, neked, Istenem.

Égõáldozatul fehér bárányt hozok
sarumat leoldom a hajlékod elõtt
meghajlok elõtted mint szároni nárcisz
a nevedet áldja sudaras cédrusfa
a libanoni fa ahogy a madárnak
lakhelyet ad a hegy zergéknek vadaknak
úgy adsz otthont Te is az otthontalannak
jóságot kegyelmet illatos kenetet
tömjénezõ fákat balzsamos szerelmet

Tízhúrú hárfával, citerával, lanttal
dicséretet zengek, neked, Istenem.

Szólítlak kedvesem az Úr ajándékát
s a kitárult kapun otthonodba lépek
kálmos nárdusz sáfrány dúsgazdag

gyümölcsfák
fûszerezett borral édesgetsz megkínálsz
megoldom ruhámat liliomkertedben
nyoszolyádra fekszem Ajándék-Kedvesem
ajkadon mirha van király-illatolaj
gránátalmalombok takargatnak minket
szomjazó lelkemet arannyal díszíted
leomló hajamat gyönggyel ékesíted

Tízhúrú hárfával, citerával, lanttal
dicséretet zengek, neked, Istenem.

KELEMEN ERZSÉBET  fordítása

A könnyem patakban folyik, lecsorog a fehér-
fekete mintás ikeás asztalterítõre. A terítõ min-
táján fölfogják a száraz ágak. Az ágak közötti
rigók csõrüket mossák benne.

Máli a konyhaszekrény almáriumnak használt
részét takarítja nagy elszánással. Közben inge-
rülten rám mordul:

– Mondtam már, hogy ne bõgj!
Még hogy ne bõgjek! Könnyû azt mondani!

Hiszen egyebem sincs már ebben a jóléti ország-
ban, mint a könnyeim. Ágrólszakadtabb vagyok,
mint az a rigó az ikeás terítõn!

Málika kezébõl dobozok, tasakok potyognak
a szemeteszsákba. Ép, megbontatlan, hosszú le-
járati idejû élelmiszerek: tea, kávé, paszuly. S re-
pül utánuk egy tasak lencse is. Egyetlen hibájuk
az a kerek stempli: „rättvisemärkt”. Az om-
budsman mintájára ezt így kellene magyarosan:
rettviszémerkt. Még hogy tömör nyelv a mienk!
A svédnél aztán nem tömörebb, nem képes egy
szóban összefoglalni mozgalmakat és ideológiá-
kat. Hacsak nem kölcsönszóban. A kerek bélyeg-
zõnek körülbelül ezt a szöveget kellene tartal-
maznia magyarul: „az igazságosság követelmé-
nyének megfelel”. Olyan árucikk kapja meg a
bélyegzõt, amelyet bizonyítottan igazságos fizet-
ségért, megfelelõ munkakörülmények között ál-
lítottak elõ az igazságtalan és elmaradott harma-
dik világban. Afrikában például. Hogy aztán mi,
nyugatiak, emberi jogok tudói és az emberséges-
ség szószólói, áldásunkat adjuk rá egy bélyegzõn:
„az igazságosság követelményének megfelel”. A
szemem sír, az agyam fordít, a kezem pedig ököl-
be szorul a csomag lencse láttán. Máli is végzi a
maga dolgát, vagyis polcainkat stemplimentesíti,
nyelvét pedig rajtam köszörüli:

– Minek kellett hozzájuk szegõdnöd? Ezért
jöttünk mi el a kommunista világból, hogy itt is
kommunistáknak dolgozzunk? A svéd kommu-
nista nem kommunista?!

– Szociáldemokrata – hüppögöm.
– S az aztán egészen más, ugye? Csak védd

õket! – s csattan a többi mellé az újabb bélyeg-
zõs élelmiszer.

Máli és az igazságossá stemplizett társadalom
– Kellett a munka! – csipogom olyan vékony

hangon, hogy rigóm a terítõrõl azt hiheti, az õ
nyelvén beszélek.

– Hát fiam, 1400 eurós havi fizetésért a 263
egyetemi pontoddal Afrikában is kaptál volna
állást. S ott legalább meleg lenne s napsütés!
Ha ide jó, a Szaharában is elkel egy magyarta-
nár!

– Meg francia. Meg vallástan – mondatja ve-
lem a már mûködésben lévõ, rigóhangú véde-
kezõ mechanizmus. De lassan megtelik a fejem
a Szahara dûnéinek képével, benne kicsiny ön-
magammal s nevetnem kell. Málinak is mosoly-
ra húzódik az ajka, de még egy jó nagyot rúg a
szemeteszsákba.

– Rättvisemärkt!
Széles mosoly tart tükröt bánatunknak. Öreg

barátnõm mellém huppan.
– Na, gyere, mondd el elejétõl!
– Hát, ugye, már tíz évet dolgoztam nekik óra-

adóként. Tavalyelõttõl a szocdemeken belül is a
szakszervezeti csoportnak.

– Kommunista s még szakszervezeti is? No te
aztán jól kiválasztottad!

Vörös nyakkendõ viselésére nem köteleztek?
– Arra nem, de volt saját logóval ellátott pó-

lónk, s nem volt szabad tanárnak neveznem
magam. Csak tanulmányi irányítónak, hogy ne
„sértsem tanulóim érzékenységét”.

– Úgy kell neked! Na, szóval, tíz év óraadás
után vetted a pólódat, s a fél marék egyetemi
pontodat, s elmentél a szakszervezeti munka-
adóidhoz állandó állást kérni.

– Miután az általuk kitaposott jogszabály
elõírta, hogy bizonyos ledolgozott idõ után a
munkaadónak kötelessége fölvenni. Kaptam
is egy szerzõdést, benne a minimálbér alatti
fizetéssel.

– S aztán?
– S aztán megkínáltak rättvisemärkt-kávéval,

s még egy elõadást is rögtönzött mellé a fõnök
a harmadik világ igazságtalan munkaviszonyai-
ról.

Elemi erõvel robban ki belõlünk a nevetés.

Könnyben tocsog ismét az ikea fekete rigója.
Remélem tetszik neki, mert a fekete rigókat tud-
valevõleg nem szabad bántani. A svédeket ép-
pen nem. Valahogy szóhoz jutok mégis:

– S mikor indulunk Afrikába?
– Mihelyt befejeztük az élelmiszerek vissza-

rakosgatását a polcra. Nem vagy te olyan anya-
gi helyzetben, fiam, hogy ilyen lázadozást meg-
engedj magadnak. Talán Afrikában. Ahol lesz
majd ombudsman vagy legalább svéd stempli....

KOVÁSZNAY ENIKÕ

Az alkotó Kaitan Roberttel könnyen zavarba
jöhet az ember, hiszen határozottan tiltakozik
az ellen, hogy õt mûvésznek tekintse bárki. Pe-
dig grafikus õ a javából. Mivel azonban abban
a szerencsés helyzetben volt, hogy meg is tudott
élni végzettségébõl (Bécsben a Grafische
Bundeslehranstalt növendéke volt), plakát- és
egyéb megrendeléseit szakmabeli munkának
minõsíti.

Nem is hagyta magát rábeszélni mûvei be-
mutatására mindaddig, míg újabb útiterveirõl
nem tett említést. Ekkor tornyosodott fel a kér-
dés: vajon õ, a grafikus fényképezés mellett nem
készít-e rajzokat is egy-egy élményérõl. A rá-
kérdezés meghozta eredményét, mert elismer-
te, sajátkezûleg is megörökíti azt, ami utazásai
során megragadja. Ezek a rajzai nem megren-
delésre készültek, hanem az a bizonyos belsõ
indíttatás késztette alkotásra. Nemde ez az a
légkör, amikor mûalkotássá változnak át a tár-
gyi valóság elemei. Ekkor határozottan beszél-
hetünk mûvészetrõl, Kaitan Róbert esetében
magas hõfokon.

A rá jellemzõ szerénység eddig megakadá-
lyozta abban, hogy kiállítsa teljesen egyéni ih-
letésû, egyéni használatra készült rajzait. An-
nál örvendetesebb, hogy most bemutathatjuk
néhány rajzát a Bécsi Napló olvasóinak.

KISZÁMOLÓ
 
Itt  nincs  zokszó! 
Csak  a  szélekre  leszorult  rokon.
Sok  bánsági  ballangós,
borongós  flótás.
 
Dongájukban  sem  eresztõ,
borissza  szerémiek.
(Tarcal lábánál fehérvasárnap: 
borvirágzajlás!)
 
Büszke, dagadó, dacos,
kevély  bácskai  nemes.
Mind  hétszilvafás
(csupa  duránci!),
de  egyenes  és  hétszentséges.
 
Majd  ide  is  áthajol
a  csendes  Baranya,
Drávaszög.
Végighúz  szíven,  léleken
az  Ormánság  sóhaja.
Kelet-Szlavónia
(meg  arra,  messze,  nyugatra
Nagypiszanica).
Itt,  karnyújtásnyira:
Szentlászló, Kórógy.
Szeme  között
átlõtt  temploma.

Deák Ferenc

ELÕVERS
 
Tudom,  hogy  életem
csak  visszafelé  végtelen,
a  magzatvíz-óceánokon  túl,
túl  megannyi  õsömön,
idõben,  térben  sorjázó  évelés  -
odáig,  ahol  vala  a  TEREMTÉS.

Sperlonga (vegyes technika)
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OFFENLEGUNG
Az 1982-ben életbe lépett osztrák
sajtótörvény értelmében az alábbi

nyilatkozatot tesszük közzé:
Offenlegung gemäß § 25 des

Mediengesetzes:
Medieninhaber: Zentralverband Ungarischer
Vereine und Organisationen in Österreich,

A-1010 Wien, Schwedenplatz 2/I/8.
Unternehmensgegenstand:

Interessenvertretung der Österreicher
ungarischer Sprach- und

Kulturzugehörigkeit.
Vorstand: Dr. Ernõ Deák (Präsident),

István Radda (Generalsekretär),
János Kántás (Kassier).

Beteiligung: 100 %.
Grundlegende Richtung: Pluralistisch -

demokratische Meinungsbildung der Ungarn,
Wahrung einer mit Österreich verbundenen

Indentität des Volkstums.

Nem is olyan egyszerû ismertnek vélt tarto-
mányról és lakóiról nyilatkozni, különösen át-
tételesen, az esetben, amikor közülük való pa-
zar kiadásban 563 oldalon igyekszik elkapni a
nyúl farkát.

Mókás, adomázó történetek sorjáznak, össze-
sen huszonegy, ami talán nem is véletlen, ha az
azonos nevû kártyajátékra utalunk. Fura, inkább
eredetieskedõ, mint eredeti fenegyerek a szer-
zõjük, az 1956-ban született Peter Wagner, aki-
nek már 1981-ben Burgenland himnusza  átköl-
tésével sikerült felhívni magára a figyelmet. A
tartomány 60. “születésnapjára” a tartományi
kormányzóság emlékkönyvvel ékeskedett, ami-
be bekerült Peter Wagner is. Ki is tett magáért,
mert mindjárt úgy kezdi: Hazám népe, szülõha-
zám,/ ott vagy ahol a világ segge…

A felháborodás és tiltakozás ellenére Wagner
kivágta a rezet, és azóta is bizonyítja, mennyire
megbecsülésre, elismerésre érdemesült: 1987-
ben két díjjal is jutalmazták, 2007-ben meg há-
rom díjazásban részesült, 2006-ban az Ábrázo-
ló mûvészet Theodor Kery-díjával tüntették ki,
Wagner ugyanis inkább színpadi mûveivel és ala-
kításaival jeleskedik, de zenei téren is alkotó-
mûvész.

Legújabb mûvében alapos vizsgálat alá veszi
szülõföldjét és lakóit, a várpolgárokat. Ha csak
Mark Twain Egy yenki Artúr király udvarában
c. regényére utalunk is, érzékeltethetõ a szerzõ
eljárási módja: a jelenbõl kiindulva alámerül a
homályos múltba, egy-egy történeten (mesén)
keresztül keresve a lényeget. Mibõl, milyen
agyagból gyúródtak ezek az emberek, akik so-
káig az osztrák viccek kedvenc alakjai voltak.
Igaz, rohanó korunkban már ezeken is túl va-
gyunk, úgyhogy Peter Wagnernek kellett ismét
középpontba állítani õket a torzítás, kifigurá-
zás minden eszközével.

A fõhõs Frédi bácsi, aki nem lehet más mint
Sinowatz. Hozzá küldik a zöldfülû, mert tapasz-
talatlan  Jancsi ezér-t, hogy oktassa ki és elnyer-
je nevéhez a v-t is, mert úgy szól a szólam. Aki
esetleg amiatt vakarná a fejét, vajon ki is lehet
ez a “mesebeli” alak, Henryk Mossler rajzain
keresztül még könnyebben felismerheti, beazo-
nosíthatja Hans Niessl jelenlegi tartományfõ-
nökkel.

Wagner szellemeskedve, ócsárolva, trágárkod-
va – mindazonáltal jó tollal, igaz, szinte fecse-
gésbe hajló bõbeszédûséggel – nem kevesebbre
vállalkozott, mint hogy megalkossa és megér-

Ismeretlen népség mesés története: A várpolgárok
tesse az igazi várpolgár, azaz burgenlandi típu-
sát, mi több tipológiáját. Erre legalkalmasabb-
nak bizonyul a tanítvány és a mester páros kö-
zéppontba állítása: Jancsinak tanulnia kell ah-
hoz, hogy õ lehessen a tartomány elsõ embere,
oktatónak pedig a legalkalmasabb személy a
tapasztalt, minden politikai szereplésen túli volt
kancellár, Sinowatz  Brunó (Kreisky) névre hall-
gató macskájával, aki mindamellett történész-
ként vágott neki a pannon világnak. Úgy látszik,
egyedül õ rendelkezik a tartomány Halandzsa
(Bubülabu) c. Nagy Fehér-, ill. Szentkönyvével.
Megfelelõ belépõ, azaz kellõ mennyiségû (ha-
zai) bor elfogyasztása után elõkerül a titkos
könyv, amibe behatolva, belemélyedve átpász-
tázzák a sajátságos tartomány történetét a kez-
detektõl a jelenig kiderítve az itteni föld és em-
ber mibenlétét, másként identitását.

A történet kezdetén találkoznak Lelkecské-
vel, a hosszú, fehér ruhában lebegõ szûzzel, aki-
nek istentõl kapott feladata a  Homo Suellensis
Pannoniae mûvészi megalkotása. Lelkecske (a
jövendõ tartomány szelleme), mintha csak a két
késõi utódra várt volna, véleményükre hallgat-
va elkezdi megmintázni agyagból a végtermék,
a mai várpolgár õstípusát.

Frédi bácsi nem csupán mindent tud, hanem
bölcs is, mert õ megmagyarázza a mindenkori
helyzetet, sõt az ugyan kificamított, de valósá-
gos történeti alakokat is kioktatja, miután õ a
XX., sõt, XXI. század tudásával felszerelten tud-
ja, tudhatja, mi következik az után, amiben az
egyes történeti szereplõk ugyan nyakig benne
vannak, de nincs fogalmuk arról, mi lesz, lehet.

Frédi bácsi jól benne járva a történelemben,
valamikor a népvándorlás – magyar honfogla-
lás körül megtalálja, kideríti és kivetíti a Homo
Suellensis Pannoniae  csinnadrattáját. Pannonia
a görög mitológia Pánjából eredeztetik összes
kaján tulajdonságával, a Suelle pedig – a szerzõ
szerint – a közép-felnémetben küszöböt jelent.
Földrajzilag az Alpok keleti nyúlványai és a nagy
síkság nyugati pereme, ill. a Duna és a Rába
határolja be ezt az átmenetet képezõ köztes
területet. Lakói a keltáktól, a rómaiakon át a
népvándorlás germánjainak, hunok, avarok,
magyarok keveredésébõl összegyúrt kétarcú
népség. Ennek egyik jellegzetessége, hogy a ke-
leti arc nyugat felé, míg a nyugati kelet felé néz
(irányul).

Szokatlan hozzáállás, megfogalmazás, kizök-
kentõ szemlélet, mindazonáltal a görcsökön

túli állapot, amiben ismeretlen a fantomfájda-
lom. A tartomány pedig vörös és fekete kom-
binációjában éli Joe vörös vezér, azaz Hans
Niessl vezényletével mindennapjait. Joe egyéb-
iránt a 20. mesében kilép a történelembõl:
Lelkecskével nászt ülve egyszeriben felnõtté,
azaz vezérré  válik, ami végsõ soron kellõ
mennyiségû elixír, másként vörös bor (kezdõ-
betûje a színek színe) elfogyasztásának köszön-
hetõ; elõrejutásának varázslatos eszköze mind-
azonáltal a pártkönyv.

A 21. mese a jelenen túlmutató álom az álom-
ban: osztrákok és magyarok a vitás és vitatott
terület hovatartozásán marakodnak; Frédit a
magyarok foglyaként éppen az agyonlövetés fe-
nyegeti, amikor döntõbíróként színre lép
Monsieur Trianon. Frédi, tudva, hogy mi követ-
kezik, nyolcvan évvel elõre látva alkut ajánl,
amibe belemegy a magyar fél is: kártyázzák meg
(snapszlizzák ki), kinek mi jusson. Közte és a
magyar szabadcsapatok parancsnoka között
Schnaps-szal, azaz pálinkábal bõven meglocsolt
heves kártyajáték kezdõdik. Frédi pedig a jövõ-
beli állapotokat ismerve az elsõ menetben hagy-
ja, hogy gyõzzön magyar ellenfele. Ebben Sop-
ronért kártyáztak, a második fordulóban azon-
ban a magyar fél ajánl alkut. Tudva, hogy Frédi
megnyeri a második játszmát, javasolja, önkén-
tesen nyerjen, majd felajánlja neki, legyen az
általa tervezett állam minisztere, sõt, kancellár-
ja. Frédiben fájdalmas emlékeket kelt ennek
említése, de végül is gondolkodóba esik, új esé-
lyeket lát a terület átrendezésében, amelynek
mûvelt tömegei elutasítják és legyõzik a reális
szocializmust a szabadság és a mindenkire érvé-
nyes polgárjogok alapján – jóval a lengyel pápa
és a lengyel szakszervezet megalakulása elõtt.
Ilyen a világbékét hozó állam létrejötte világtör-
téneti esemény lenne, és mindez az õ nevéhez
fûzõdne. Frédi – miközben körülötte minden
horkolásban és röfögésben és elõre hozott zoko-
gásban tör ki – partnerének szenvedélye lobogá-
sába szúró tekintetétõl kísérve dönt.

Ezzel a rejtélyes kettõsponttal végzõdik az
immár álmoskönyv.

Wagner Peter: Die Burgenbürger. Homo
Suellensis Pannoniae. Die ultimativ
märchenhafte, märchenhaft ultimative
Geschichtsschreibung eines weithin uner-
forschten Menschenvolks. Illustration: Mossler
Henryk. Edition Marlit Hora Verlag, Marz 2009,
563 old. -deák-

Gyõr és Sopron között félúton a Rábaköz
és a Hanság találkozásánál fekszik, a több mint
950 éves kisváros. Hosszú ideig egyszerûen csak
Kapunak hívták, mert Magyarország egykori
gyepûrendszerének védett átjárója volt. A Ka-
puvár elnevezés a 17. századból ered és a 18.
században vált általánossá. Ez idõ tájt került
az Esterházyak birtokába a városban levõ
Nádasdy vár.

Bár Kapuvár az 1500-as évek derekán már
mezõváros volt, a 19. század végén a község-
törvény nagyközséggé minõsítette vissza. Ez
azonban nem fogta vissza a városka fejlõdését.
Így közel száz évvel késõbb ismét városi rang-
ra emelték a kisalföldi települést.

Az 1960-as években a szénhidrogén kutatá-
sok keretében Kapuvár területén is végeztek
mélyfúrásokat.

Kõolajat és földgázt ugyan nem találtak, de
jelentõs mennyiségû termálvíz-készletre buk-
kantak. Hosszú ideig csak üvegházak és lakó-
házak fûtésére használták a termálvizet, de a
gyógyvízzé minõsítést követõen a víz, gyógy-
ászati alkalmazása is lehetõvé vált. A víz mi-
nõsége ma magyar viszonylatokban, Igal és
Hévíz után, a 3. helyen áll. Az orvosi vizsgá-
latok alapján a rendelkezésre álló termálvíz
nemcsak a mozgásszervi betegségek gyógyítá-
sára, hanem a légzõszervi megbetegedések
enyhítésére, gyógyítására is alkalmas. E ha-
tás kihasználására a kapuvári Flóra Strand-
és Termálfürdõ területén inhalációs rõzse-
kunyhó is épült. A létesítmény 2006 óta egész
éven át várja vendégeit.

Az idült izületi betegségekben szenvedõknek
3 hetes széndioxid kúra ad enyhülést. A „ka-
puvári csoda”-ként emlegetett kezelési mód-
szert a 1940-es években dr. Schwartz Pál alkal-
mazta elõször. A fürdõkúrához szükséges ter-
mészetes széndioxidot a város tõszomszédsá-
gában lévõ Mihályi-Répcelak helységek gázme-
zõirõl 1600 m mélységbõl nyerik. A friss
szénsavhó formájú széndioxidot ülõfürdõként

A Hanság fõvárosa – Kapuvár
használják. A friss szénsavhó a szénsav mellett
5 % Radon 222-t és 15 % Radium 226-ot tar-
talmaz literenként, ami a fájdalomcsillapítás,
hatását növeli.  A Radon rövid, 3,8 napos fele-
zési ideje miatt a földrajzi közelség jelentõsé-
ge kiemelkedõ. Ezt a kezelést elsõsorban ér-
betegeknél alkalmazzák 1967 óta a Kapuvári
Lumniczer Sándor Kórházban. A kádba helye-
zett szénsavhó 70 °C-os forró víz hozzáadására
sûrû szénsavgázt termelve olvadás nélkül gyor-
san párolog. A kádban a széndioxid koncentrá-
ciója a megfelelõ hatás elérése érdekében rend-
kívül magas (90–92 %-os) anélkül, hogy belég-
zésre kerülne. A bõrön keresztül felszívódó
széndioxid mennyisége függ a fürdõ gázkoncent-
rációjától, nedvességtartalmától, hõmérsékleté-
tõl és a kezelés idõtartamától. A kezelés hatá-
sára a végtagok keringése mellett, az agy és a
szív tápláló ereinek keringése is javul.

A kapuvári kórház évente több mint 1000
beteget fogad az ország minden pontjáról. A
város, Angiológiai (érbeteg) Rehabilitációs
Központ kialakításával akar enyhíteni az elhe-
lyezési gondokkal küzdõ egészségügyi létesít-
ményen. Ehhez Kapuvár Önkormányzata ön-
erõbõl 134 millió forintot fektetett be, az Eu-
rópai Uniótól és a Magyar Államtól 750 millió
forint vissza nem térítendõ támogatást kapott.

A 134 ágyas Rehabilitációs Központ, a XXI.
századnak megfelelõ korszerû gyógyászati infra-
struktúrával, a betegek kulturáltabb ellátását, az
intenzív rehabilitáció lehetõségét és a szakembe-
rek jobb munkafeltételeit kívánja biztosítani.

A kiváló terápia iránt megemelkedett az ér-
deklõdés a szomszédos országokban is. A
gyógyulást keresõ külföldi betegek elszálláso-
lására egyelõre csak a szállodákban, panziók-
ban és privát házaknál van lehetõség.

A hangulatos mûemlékekkel teletûzdelt kis-
város fekvése közlekedés szempontjából is ked-
vezõ, mert a városka fõutcája egyben a Gyõrt
Sopronnal összekötõ 85-ös fõútvonal.

KAFE

(Die Presse, 2010. márc. 9.) Az egyoldalúság-
ra való hajlam sokszor akadályozza a tények
felismerését és kellõ értékelését. Az Európai
Unióval szembeni fenntartások – különösen a
pénz- és gazdasági válság tapasztalatán – sokak-
nak azt sugallják, mintha veszett vállalkozás len-
ne az európai integráció. Pedig vannak olyan
jelek, jelenségek, amik jobbára elképzelhetet-
lenek lennének az Unió nélkül.

Vegyük például a hihetetlenül megnövekedett
munkaerõ-vándorlást az egyes tagállamok kö-
zött. 2008-ban 21.386 magyar munkavállalót
regisztráltak Ausztriában, tavaly augusztusban
pl. 26.000-re emelkedett számuk (l. Bécsi Nap-
ló, 2009/6. sz.). Közülük a legtöbben munkavál-
lalók, többségükben heti, sõt, napi ingázók a
határmenti övezetbõl. Európai arányokban je-
lentõs nem csupán a munkaerõ-vándorlás, ha-
nem a keresetek áramlása is. Legújabb statisz-
tikai kimutatások szerint évente több mint 32
milliárd euró áramlik a származási országokba,
azaz ahonnan a munkavállalók származnak.  A
Világbank becslése szerint globálisan 200 milli-
árd euróra tehetõk azok az összegek, amiket a
bevándorlók (vendégmunkások) haza küldenek.
A hivatalos 88 milliárd euró (2008) fejlesztési
segélynek többszöröse ez, ami érezhetõen moz-
gásban tartja a hazai gazdaságokat.

2004-ben „csak“ 11,5 milliárd eurót utaltak
át az EU-tagállamaiból harmadik országokba,
2008-ig 22,5 milliárdra emelkedett ez az összeg.
Ausztriából, az ország kivételes helyzeténél fog-
va a vendégmunkások által megtakarított pén-
zeknek több mint a fele 2008-ban más EU tag-
államokba áramlott, számokban kifejezve 830
millióból 460 millió.  Utóbbiból a legnagyobb
részt a szomszédos vagy legalábbis környezõ
kelet-közép-európai országokba küldték. Sor-
rendben 88 millió esett Lengyelországra, 86
millió Magyarországra, 81 millió Csehországra,
78 millió Szlovákiára.

MIRE JÓ
AZ UNIÓ?

A
Központi Szövetség Könyvtára

keddenként 17–19 óra között
várja olvasóit!

Bécsi Magyar Otthon,
Bécs I., Schwedenplatz 2/9
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