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„MAGYARORSZÁGOT TALPRA KELL ÁLLÍTANI”
2010. május 14-én megalakult az április választások eredményének összetételében az új
magyar Országgyûlés, melyre meghívták a határon túl magyarok képviselõit is. Horváth János korelnök, majd az új házelnök, Schmitt Pál
külön is köszöntötte õket. Utóbbi úgy fogalmazott nyitó beszédében: széleskörû nemzeti
összefogásra van szükség; a képviselõk vállaljanak felelõsséget 15 millió ember sorsáért. Az Országgyûlést megnyitó államelnök Sólyom László Orbán Viktort, a FIDESZ elnökét kérte fel kormányalakításra. Az alábbiakban kivonatosan közöljük a köztársasági elnök megnyitó beszédét.
Az Országgyûlés alakuló ülése ünnep. A fanfárok, zászlók és díszõrök csupán hozzájárulnak
annak kifejezéséhez, amit ma itt mindnyájan
átérzünk. Minden parlamenti választás után a
választásoktól a kormány eskütételéig tart a
demokráciának az az ünnepi idõszaka, amikor
a hatalom birtokosa, a nép, kinyilvánítja akaratát, s amikor akarata testet ölt, formát nyer a
szuverenitást gyakorló népképviseleti Országgyûlésben, amelytõl azután a kormány felhatalmazását nyeri. Ünnepi érzésünknek a célba érés,
a megvalósulás öröme; ünnepi érzésünk a demokrácia mûködése fölötti öröm.
Ünnepélyes ez a mai alakuló ülés – vajon történelmi lesz-e? Minden kezdet magában hordja ezt a lehetõséget. Minden képviselõben, aki
arra a feladatra vállalkozott, hogy Magyarország
törvényhozója legyen, óriási elszánásnak, akaratnak kell lennie. Hiszen a feladatok szinte
emberfelettiek. Magyarországot talpra kell állítani, s ez történelmi feladat.
Az ítéletet majd a választók hozzák meg, a
dicsérõ vagy elmarasztaló jelzõt az utókortól kell
várnia ennek az Országgyûlésnek. A kérdést
azonban – hogy történelmi lesz-e ez az Országgyûlés – a mai kor parancsolóan teszi fel. Ezt
fogják számon kérni önökön.
Az 1990-ben alakult Parlament és kormány
között párhuzamot vonva így folytatta Sólyom
László:
A múlt elvetése és a jövõre irányuló hatalmas
várakozás ma is fennáll. Az utóbbi években ismét átéltük, ahogy az ország elfordult az uralkodó kormányzási módtól, annak tartalmától és
stílusától, ahogy a kormánypártok mondanivalója a többség számára egyszerûen érdektelenné vált. Másfelõl a várakozások ma is átfogóak.
A közbiztonságtól a gazdaság fellendüléséig, a
törvényes rendtõl a politika stílusának megváltozásáig, a jó közérzetig, a társadalom kettészakadásának megszüntetéséig néhány pontosan
megfogalmazott, és számtalan elmosódó körvonalú, de érzelmileg egyértelmû és erõs követelés van jelen.
Nincs olyan országgyûlés, olyan kormány és
államapparátus, amely ezeket a feladatokat
egyedül megoldhatná. Az egész társadalom

együttmûködése szükséges ahhoz, hogy eredmények szülessenek. De az a bizalom és az a felhatalmazás, amelyet a munkáját most megkezdõ
Országgyûlés a választóktól megkapott, sokkal
többre kötelez, mint ami egy új parlamenti ciklussal szokásosan együtt jár. Ennek a parlamentnek, de különösen az óriási kormánytöbbségnek a képviselõi morális válsággal terhelt korszak után az erkölcsi kudarc kockázatát is viselik. Ezért idéztem, támaszként, a rendszerváltók hitvallását: különbnek kell lenni.
Rögtön foglalkoznunk kell egy szembeötlõ
különbséggel is. Abban a történelmi parlamentben nem volt radikális jobboldali párt és frakció. Most viszont a választók akaratából van.
Le kell szögeznünk, hogy minden országgyûlési képviselõ egyenlõ legitimáció birtokosa, jogállásukban nincs különbség.
Minden párt létének megvannak az alkotmányos feltételei, valamint mûködésének világos
alkotmányos határai. A véleménynyilvánítás
szabadságát a gyakorlatban is a legfontosabb
emberi és politikai jogok egyikének tartjuk, és
ezért sokat kell elviselnünk. Ám pontos határa van annak is, hogy az Alkotmány alapértékeivel, az emberi méltósággal és az egyenlõséggel szemben álló, erkölcsileg elfogadhatatlan nézetek hangoztatása mikor lesz tûrhetetlen büntetõjogilag is. Nem engedhetõ meg például, hogy gyûlöletre uszítás elhangozzék az
Országgyûlésben, vagy az Országgyûlés tagjának a szájából. A mentelmi jog nem védheti
azt a képviselõt, aki ezt a bûncselekményt elköveti. A mentelmi jog feladata, hogy a képviselõt megvédje a munkáját akadályozó zaklatástól és támadásoktól, de nem lehet menlevél
a tudatos jogsértõknek.
Továbbá, amit jogilag el kell viselni, vagyis
nem lehet betiltani és büntetni, azt nem kell elviselni sem emberileg, sem a politikában. Sõt,
nem is szabad. Biztos vagyok benne, hogy ennek az Országgyûlésnek a túlnyomó többsége
minden alkalommal kiáll az Alkotmány és civilizációnk alapértékei mellett, és visszautasítja
ezen értékek megsértését.
Téves és félrevezetõ, sõt rosszakaratú lenne
a magyar Országgyûlést vagy a magyar politikai
életet azzal jellemezni, vagy annak alapján megítélni, hogy radikális jobboldali párt is bejutott
az Országgyûlésbe. A számos régi európai demokráciát, ahol szélsõséges párt is van a parlamentben, nem eszerint, hanem az egész demokratikus rendszer szilárdsága és alkotmányos mûködése alapján ítélik meg. Az alkotmányos demokrácia egyértelmûsége és szilárdsága Magyarország és a most megalakuló Országgyûlés
tekintetében sem kérdõjelezhetõ meg.
Azzal foglalja el Magyarország megkérdõjelezhetetlen helyét a demokráciák sorában, ha
megfékezi a szélsõségesek erõszakosságát és
propagandáját.

ERÕS, TEKINTÉLYES MAGYARORSZÁG
(2010. május 21.) A választások utáni új magyar
Országgyûlés alakuló ülésén Schmitt Pál a megválasztott új házelnök nyomatékosan hangsúlyozta, hogy a
gyõztes párt célja kivezetni Magyarországot nemcsak
a gazdasági, de a mély erkölcsi válságból is, és ezzel
visszaszerezni Magyarország tekintélyét a közép-európai régióban. Erõs, önbizalommal teli országot kell
megteremteni, amelyre az Európai Unióban is elismeréssel tekintenek. Lényegében errõl beszélt Orbán
Viktor felkért miniszterelnök jelölt is.
EZ AZ ELKÉPZELÉS, BÁTRAN KIJELENTHETJÜK, minden határon
túl élõ magyar álma, vágya és célja is egyben. Egészen
más érzés külföldön kisebbségként olyan nemzethez
tartozni, amely gazdaságilag sikeres, demokratikus
állami berendezése megkérdõjelezhetetlen, és polgárainak többsége nagyrészt elégedett a sorsával. Az
ilyen helyzetet elsõsorban az utódállamok magyarsága nemcsak hogy büszkeséggel élheti meg, de megfelelõ tartást és erõt is adhat számára identitásának
megõrzéséhez. Ezzel ellentétben közismert, hogy az
utóbbi nyolc évben Magyarország belsõ fejlõdése sajnos nem volt sikeres, nem lehetett rá büszkeséggel
tekinteni. A határon túli magyarok csalódottságát pedig még az anyaországban irántuk megnyilvánuló elidegenedés is fokozta. Azt hiszem, nem járunk messze
az igazságtól, ha feltételezzük azt, hogy ezek a negatív fejlemények a kárpát-medencei magyarok köré-

ben még az asszimilálódás folyamatát is gyorsították,
amely amúgy is feltartóztathatatlanul folyik, de nem
mindegy, hogy milyen ütemben. Remélhetõleg azonban ennek a negatív korszaknak a végére értünk, és
az új kormányzó erõ elõzetes ígéretei szerint, új korszak kezdõdik a nemzetpolitikában is.
AZ ÚJ NEMZETPOLITIKA ELSÕ LÉPÉSEKÉNT a FIDESZ-KDNP
frakciója benyújtotta a parlamentbe a magyar állampolgárság könnyített eljárásban történõ megadásáról
szóló törvényjavaslatot. Ennek elfogadása esetén a
Kárpát-medence különbözõ országaiban élõ magyarok, bizonyos feltételek teljesülése esetén, igényelhetik a magyar állampolgárságot anélkül, hogy állandó
magyarországi lakhellyel rendelkeznének. Mit jelent
ez számukra? Leszögezhetjük mindjárt, hogy a sima
magyar állampolgárság elnyerése a külhoni magyarok számára semmilyen anyagi vagy szociális juttatási elõnyt nem jelent. Más a helyzet, ha egy magyar
állampolgárságot elnyert magyar személy le is telepszik Magyarországon és állandó lakhelyet teremt magának. Ebben az esetben szavazati jogot is élvezhet
és részesülhet a szociális és egyéb ellátási kedvezményekben, egyúttal azonban fel kell vállalnia az állampolgársággal járó kötelezettségeket is. De jelenleg a
választási és a szociális ellátási törvények ilyen irányú módosítása nincs napirenden. Ebbõl következik,
Folytatás a 7. oldalon

Hit, remény, szeretet
Van más újdonságunk is. Magyarországon
megalakult, és rögtön a parlamentbe jutott az a
párt, amely a környezetvédelmet, a jövõ nemzedékek iránti felelõsséget, a fenntartható fejlõdést tartja egyik fõ, és jellegadó feladatának.
Ezzel az európai törvényhozásoknak nemcsak
negatív, hanem pozitív megfelelõjével is rendelkezik ez az új Országgyûlés.
Az elsõ szabadon választott Országgyûlésünk
korszakot nyitott. Ennek a parlamentnek is törekvése új fejezetet kezdeni. A húsz évvel ezelõtti jogállami forradalom a szó minden értelmében forradalmi volt: az állam, a jog, a politikai rendszer, a gazdaság és végül az egész társadalom jellegét alapvetõen megváltoztatta. A
nem-demokratikus és nem-jogállami rendszer
helyébe alkotmányos demokráciát teremtett. A
rendszerváltozás megtörtént, és a ma szükséges
megújulás már ezekre az alapokra épül. Ezek
pedig az alkotmányosság, a jogállami intézmények; az alapjogi normák, és az az értéktartalom, amelyet hordoznak.
Az Alkotmány alól semmiféle rendkívüli helyzetre hivatkozva nem szabad kivételt tenni.
Egyrészt minden problémát meg lehet oldani alkotmányos módon, s óriási a haszna annak,
hogy a jogállami rendszer sértetlen maradt.
Másrészt pedig látnunk kell, sõt belátnunk, hogy
azok a nehéz döntések és választások, amelyeket a rendkívüliségre hivatkozva oly szívesen és
drámaian vetnek fel, folyamatosan felmerülnek.
Gondoljunk csak a terrorizmus elleni küzdelem
és az egyéni szabadságjogok ütközésére, vagy a
gazdasági válság megkövetelte állami beavatkozásokra. Ezekben az értékválasztás és a jogok
kiegyensúlyozása szinte üzemszerûen mûködik.

Minden körülmények tehát között ugyanazt az
alkotmányos mércét kell alkalmaznunk.
Az Alkotmány nem holt betû, hanem él és
fejlõdik. Az alkotmányosság az idõközben felmerülõ súlyos problémák megoldásának nem
gátja, hanem alapja. A magyar országgyûlések
nem bántak kesztyûs kézzel az Alkotmánnyal,
1990 óta 22 alkalommal módosították. Nálunk
nincs úgynevezett örökkévalósági klauzula,
amely egyes országokban bizonyos alkotmányi
szakaszok módosítását kizárja. Viszont létezik
az Alkotmány és a benne foglalt jogok elvi alapjainak olyan koherens rendszere, amely a napi
érdekû módosítások fölött is az alkotmányosság biztos mércéjéül szolgál.
Az Országgyûlés hamarosan megkezdi a kormányprogram vitáját, s az elfogadott program
nagyban meghatározza majd az Országgyûlés
teendõit is. Az elsõdleges feladat a gazdaság
rendbe hozása.
Mégis van néhány téma, amelyekre különösen
fel szeretném hívni figyelmet. Ezek a jövõ számára különösen fontosak s a gazdasági célkitûzésektõl sem függetlenek. Az elsõ a nevelés és
oktatás rendszerének teljes újjáépítése, amelyre
az országgyûlésnek semmilyen kiadást nem szabad sajnálnia. A második a korrupció megfékezése, amelyhez intézmények is kellenek, de elsõsorban politikai eltökéltség kérdése, és az az által nyert hitelességé, hogy senkiknek sincs kegyelem. Végül a szegénység keserûségétõl kell megszabadítani az országot. S ettõl elválaszthatatlanul a cigányság integrációját is meg kell oldani.
Ehhez a munkalehetõség mellett mindenek elõtt
az iskolán keresztül vezet út.

Szükségbõl erényt
– Mohácsainkra gondolva –
Még a nem hívõ ember számára is okulásul szolgálhat Péter apostol esete a vízen járással. Nemde
így vagyunk mindnyájan, amikor hit és meggyõzõdés helyett kétkedünk érveink, elképzeléseink sikerében, sõt, egyenesen értelmetlennek véljük a holtpontról való elmozdulást, mert úgysem sikerül, hiszen így volt ez mindig – minket folyton üldöz a sors.
Ha csupán sikertelenségeink, veszteségeink emlékét tároljuk tudatunkban, aligha van esélyünk a
továbbjutásra. Nem vakmerõségre, a másik végletre kell gondolnunk, amikor – nem számolva a veszélyekkel, nehézségekkel – megfontolatlan esztelenséggel cselekszünk.
Széchenyi megfogalmazásában a lelki független
ember egyben szabad is. Szabad, mert kötöttségeitõl függetlenül félelemmentesen gondolkodik, határoz és cselekszik. Nem utolsósorban ismeri, mert
kimérte az utat. Így lelki terheltségtõl, traumától
szabadultan tud gazdálkodni testi és lelki erejével.
Végül is számot kell vetnünk múltunkkal: légvárak helyett a tények ismeretében, helyes összefüggésben kell kimûvelnünk azt a történelmi képet, amely
egyben tükör is számunkra, hiteles önismeretre ösztönöz. A múlt csak példa legyen most! kiáltja szinte
Kisfaludy Károly Moháccsal kapcsolatosan. Ugyan-

ebben az összefüggésben írja Széchenyi: „Némellyek
szomoruan fütyörészik el a Mohácsi veszedelem nótáját”, ott vélve felfedezni minden bajunk forrását.
Pedig nekünk sokkal inkább nem azt kell tekintenünk, mik voltunk, hanem mik lehetünk.
Igaz, néppel, nemzettel nem szabad kísérletezni,
mégis életkörülményeit folyton vizsgálva, elemezve módosítani, alakítani kell a jobbítás szándékával. Ismernünk kell a célt, és aszerint cselekednünk.
A célhoz több út is vezethet, más és más eszközökkel törekedhetünk megvalósítására. Egy a fontos:
valamennyiünknek egyet kell értenünk abban, hogy
tulajdonképpen mit akarunk, mire törekszünk. A
legfontosabb: a nemzeti tragédiákból okulva képesek legyünk a józan mérlegelésre, erõgyûjtésre, a
megújulásra. Ehhez az eszközök birtokunkban vannak vagy legalábbis szert kell tennünk rájuk.
Különbeknek kell lennünk, le kell gyõznünk önmagunkat, félelmünket, gátlásainkat, de le kell nyesegetni vadhajtásainkat is ahhoz, hogy akár múltunkon keresztül megtaláljuk egymást. Nemzeti
közmegegyezésre van szükségünk, mert csak így tudunk azonosulni múltunkkal, közösséget vállalni
egymással s ezáltal megtalálni a közös cselekvés
indítékait.
- kõ -
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Határok nélkül

Sikeresen vizsgáztak A Napló postája
a „Bécsi Magyar Iskola” diákjai

Pozsonyi csalogató
Szeretem a szagokat, színeket és a szokatlan,
érdekes helyeket, ezért ha valahová elutazom,
soha nem böngészek elõtte útikönyveket. A
mellékutcák felfedezése, az eldugott kis kávéházak és éttermek kínálatának kóstolgatása, az
ismeretlen parkokban tett séta vagy a „vaktában nekivágok a világnak”- kalandtúrák sokkal
több szép emléket hagytak bennem, mint a kötelezõ városnézések. Egy ilyen szokatlan sétára
szeretném meghívni a Pozsonyba látogatókat is,
és röviden bemutatni szülõvárosomból mindazt,
amit az útikönyvek csak apró betûkkel vagy egyáltalán meg sem említenek.
Az egykori koronázóváros egyes részei ma
sajnos áthatolhatatlan betontengerré változtak,
ezért a jó idõ beálltával kifejezetten üdítõ élmény, ha egy-egy kis zöld szigetre bukkan a friss
levegõre szomjazó ember. A városatyáknak és
a bõkezû befektetõknek köszönhetõen nemrég
nyílt meg egy új városrész az Apolló híd és a
Régi híd (Starý most) között. Senkit ne riasszon
el, hogy a Dunától óriási bevásárlóközpont és
luxusszálloda választja el a pihenésre vágyókat!
Szó szerint megéri, hogy átverekedje magát az
ember a beton és üveg tömegén, aztán a folyó
partján letelepedhessen az üde zöld pázsitra és
álmodozva figyelhesse a méltóságteljesen (bár
kissé piszkosan és helyenként kellemetlen szagot árasztó) hömpölygõ folyamot. A parton található számtalan csábító vendéglõ közül azonban csak az olasz éttermet merem jó szívvel ajánlani, a paradicsomlevest kivéve egészen jó színvonalú a konyhája és az árak sem annyira horribilisak. A kávézókban azonban csak a kávé ízletes, a sütemények minõsége viszont (egyelõre)
erõsen kifogásolható!
A Duna partja az utóbbi években örvendetes
módon egyre inkább kezd a pozsonyiak kedvenc
pihenõhelyévé átváltozni. A ligetfalusi parton az
Új híd (Nový most) és a Régi híd között az európai mintát követve „city beach”, tehát „városi
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strand” júniustól egészen szeptemberig várja a
napozni vágyókat. Fõleg a fiatalok körében népszerû ez a hely, hiszen a sportolni és mozogni
vágyókat strandröplabda-pálya várja, és a szomszédos parkban görkorcsolyázni és kocogni is lehet. Ráadásul hetente egyszer-kétszer salsapartyt is rendeznek a Duna partján, méghozzá
élõ zenével. A bárok és üdítõs standok árai kifejezetten barátságosak, és a gyömbéres grillcsirke
már évek óta egyik kedvenc csemegénk! Külön
hangsúlyoznám, hogy külföldi barátaim is el voltak ragadtatva a „pozsonyi strandtól”. A pozitív
kritikát azonban nagyban befolyásolta az a tény,
hogy a fõváros fiatalabb generációjának tagjai
fokozottan törõdnek a külsejükkel, ezért kifejezetten jól mutatnak fürdõruhában…
Aki nem szeret napozni és inkább a lombok
hûs árnyékában szereti tölteni a meleg napokat,
azok számára is van néhány „titkos tippünk”.
Az osztrák határ közvetlen közelében található
Dévényújfalu (Devínska Nová Ves) elsõ látásra
tipikusan szocialista lakótelepnek hat, viszont
a környezõ dombok, erdõk, igazi természeti kincseket rejtenek. Jómagam nem vagyok természetjáró alkat, viszont a westernekbõl ismert
amerikai kanyonok vadregényes világa mindig
is vonzott. Nos, valami ilyesmire lelhet a lelkes
turista, ha ellátogat a „Fialková dolina” elnevezésû völgybe valamint a Dévényi erdõsztyepp
kies lankáira, ahol kicsiben ugyan, de mégis
kovbojnak érezheti magát az ember. A Dévényi- tetõ (Devínska Kobyla) legérdekesebb része a homokos nyúlvány, melyet Sandbergnek
neveznek és ahol harmadkori kõzetek maradványaira bukkanhat a kiránduló.
Aki kedvet kapott Pozsony külvárosainak felfedezésére és nyáron a lehetõségek szerint kerüli a nagyváros izzadt forgatagát, az látogasson el a város átellenes végében található
Pozsonyszõlõsbe, illetve Vajnoryba, Weinernbe.
FUNDAREK ANNA

2010. május 19-én a 2009/2010-es tanév lezárásaként kihelyezett vizsgán bizonyították tudásukat
a „Bécsi Magyar Iskola” diákjai.
Két éve van lehetõség arra, hogy 10-18 éves gimnazista diákjainknak osztrák iskola bizonyítványába bekerülhessen magyarból osztályzat.
Idén 47 diákunk élt ezzel a lehetõséggel, négy
végzõs diákunk: Józsa Albert, Liszka Márton, Mentsik
Gergely, Török Ákos pedig idén érettségi vizsgát tesz
magyar nyelvbõl amit feltüntet osztrák érettségi bizonyítványuk.
A 2010/2011-es tanévben is szeretettel várjuk régi
és új diákokat, Baba-mama klubunkba, „Ringató” foglalkozásunkra, óvodánkba, iskolánkba, öregdiákjainkat pedig visszavárjuk az ifjúsági klubunkba!
A www.becsimagyariskola.at oldalon további
információk találhatók.
Jelentkezés: Mentsik Szilvia 06645136103-as telefonszámán vagy a sylvia@mentsik.eu e-mail címen.

EGYESÜLETI HÍREK
A BÉCSI 72. SZ. SZÉCHENYI ISTVÁN CSERKÉSZCSAPAT 2010.
április 10-én nagyszámú ifjú- és öregcserkész jelenlétében és közremûködésével ünnepélyes keretek között
emlékezett meg a magyar cserkészet megalakulásának
10. évfordulójáról.
•
A SZÉCHENYI EMLÉKBIZOTTSÁG 2010 Rubovszky András
szervezésében magyarországi és ausztriai magyar szervezetek bevonásával 2010. április 8-án Döblingben
(Bécs) és Nagycenken emlékbeszédekkel és koszorúzásokkal emlékezett a Legnagyobb Magyar halálának
150. évfordulójára.
•
A BÉCSI “EUROPA”-CLUB április 17-én Bécsbõl kiindulva
és ugyanide visszatérve Nagycenk, Mosonmagyaróvár
és Pozsony állomásokkal Széchenyi István emléktúrát
szervezett. A nagyszámú érdeklõdõ autóbusszal tette meg
az utat; a helyi ünnepségeken természetesen Mosonmagyaróvárról és Pozsonyból is számosan részt vettek.

A Bécsi Napló tudósítójának huncutkodása
Kocsis Árpád „Márciusi hideglelés – Marakodó magyarok, acsarkodó szlávok a Nyugattól Keletre” c. írásában (Bécsi Napló 2010/2. sz.) a Vajdasági Magyar Szövetség és a Demokrata Párt
hatalmi tûzpárbaját ismertetve elhamarkodottan
a következõ mondatot kanyarintotta le:
„ Kasza megbeszéléseket kezdett Tádity államfõvel, s ezzel egy idõben Szabadkán (a magyarság
fellegvárában) és Zentán kibuktatták a hatalmi
körökbõl a Magyar Szövetség tagjait – egyes helyeken a Vajdasági Magyar Demokrata Párt
(VMDP) ugrott a VMSZ helyébe.”
Hát bizony erre a mondatra – egész pontosan a
mondat második felére – ráillik a Herceg János-i
szállóige: kiötlõje ezt vagy álmodta, vagy kitalálta. Mert igaz ugyan, hogy a belgrádi székhelyû
Demokrata Párt Szabadkán és Zentán kiebrudalta
a VMSZ-t, de az már nem, hogy a VMDP ugrott
volna a másik magyar párt helyébe.
A VMDP, mint az a Vajdaságban köztudomású, elutasította a Demokrata Párt felkérését, mivel a belgrádi párt nem volt hajlandó megváltoztatni – a vajdasági magyarság számára kedvezõtlen – nemzeti tanácsokról szóló törvényt. Azt a törvényt, amely semmilyen döntéshozatali felhatalmazást nem nyújt a nemzeti tanácsoknak, ugyanakkor gyakorlatilag lehetetlenné teszi, hogy a szavazati joggal rendelkezõ vajdasági magyarok teljes választói testülete felkerüljön a kisebbségi választói névjegyzékre. A rossz törvény érvényesítésében viszont – az egymással folytatott hatalmi
harc ellenére – jelenleg is egy gyékényen árul a
VMSZ és Tadic Demokrata Pártja.
Persze Pásztor István embereinek helyére valóban találtak magyar pártot a belgrádiak tartományi korifeusai. Ami meglepõ, nem mást, mint a
Szent Korona tanra „esküvõ” Rácz Szabó László
vezette Magyar Polgári Szövetséget, amely fõként
Zentán tevékenykedik. Vagyis nem oly túl messze
Kishegyestõl, hogy a Bécsi Napló tudósítója ne
értesülhetett volna róla...
Csorba Béla, Temerin

Nyári Magyar Iskola

A magyar cserkészet

2010. július 3. – július 18.

száz éves, világot átfogó mozgalom

Sík Sándor Cserkészpark: Fillmore, NY
A fennállásának 43. évébe lépõ Fillmore-i Nyári Magyar Iskola elsõsorban Észak-Amerika szórványmagyarságának idén nyárra is meghirdeti iskolatáborát.
Az iskola pontos ideje: 2010. július 3–18. Helye a Sík Sándor Cserkészpark Fillmore, NY közelében. A tanítás szintje a tanulók nyelvtudásához igazodik. A tanítók kiváló tankönyveket és
naprakész pedagógiai és didaktikai eszközöket használnak.
A tandíj teljes ellátással, iskolaszerekkel, kirándulási és fürdési díjakkal együtt két hétre (mindegyik tagozaton) 450 U.S. dollár, ebbõl 50 dollár az elõleg. Családoknak több gyerek részvétele esetén kedvezményt adunk.
A Sík Sándor Cserkészpark erdõs-ligetes 100 holdja, a délutáni szakköri foglalkozások, kirándulások, fürdések vidám szórakozássá varázsolják a tanulást.
Felvétel csak elõzetes jelentkezés alapján.
Minden 8 és 14 év közötti magyarul beszélõ gyermeket szeretettel hívunk és várunk
Bõvebb információ az iskolatábor honlapján - www.iskolatabor.org - található.

T Á M O G AT Á S I K É R E L E M
Támogatási akciónk beindítása óta – ide értve az Õrség naptárunk révén átutalt adományokat – a Bécsi
Napló 2010/2. számában közzétett 46.562,81 Euro összeg 2010. május 20-ig az alábbi hozzájárulásokkal
növekedett:
Bezerédj Zoltán, Dr.
Dombi Csaba
Jusits István Dr.

16.740,70,—
20,—
50,—

Kornis Miklós
Pogány Géza
Tonczár László prof. Dr.
összesen:

50,—
10,—
50,—
16.920,70,—

A támogatások eddig befolyt teljes összege 63.483,51 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

Akinek hálával tartozunk
Dr. Bezerédj Zoltán (Köln) volt munkatársunk nem csupán írásaival járult hozzá lapunk, a Bécsi Napló
tartalmi alakításához, hanem – ismerve a Központi Szövetség gondjait – ismételten jelentõsebb összeggel is
támogatta a „Bécsi Magyar Otthont”. A tavaly elhunyt Bezerédj Zoltán úgy végrendelkezett, hogy a róla elnevezett alapítvány mellett a Központi Szövetségrõl sem feledkezett meg: mint a fentebbi kimutatásból látható,
hagyatékából 16.740,60 Euro illette a Központi Szövetséget.

Bécsi Napló

magyar nyelvû hálórádió
www.hungaronetvoice.eu

Lapzárta
minden páratlan hónap 15-én

Az idén nyáron is, mint minden évben, cserkészparkunk megint megelevenedik, amikor
majd kiscserkészek, nagycserkészek és vezetõk
megérkeznek Kastlba, az oberpfalzi dombok
közé, közös táborozásra. Idei táborunk mindannyiunk számára különlegesnek és egyedülállónak ígérkezik; jubileumi nagytábort szervezünk a magyar cserkészet 100 éves fennállásának emlékére.
Magyarországon 1910-ben alakultak meg az
elsõ cserkészcsapatok. Az elkövetkezõ években
virágozni kezdett a magyar cserkészmunka. Kimagasló események voltak ezekben az években
az 1913-as vági tutajút, az 1933-as cserkész-világtalálkozó (dzsembori) és 1939-ben a leánycserkészek világtalálkozója. A második világháború után Magyarországon betiltották a cserkészmozgalmat. Sok cserkészvezetõ Nyugatra
menekült. A magyar cserkészmunka mégsem
szûnt meg, hanem tovább élt külföldön a menekülttáborokban, ahol újonnan indultak az elsõ
cserkészcsapatok. Így terjedt el a külföldi magyar cserkészet Nyugat-Európában, USA-ban,
Kanadában, Dél-Amerikában és Ausztráliában
is. Ma a Külföldi Magyar Cserkészszövetséghez
kb. 3500-4000 cserkész tartozik. Hetven csapatunk mûködik négy földrész 12 országában.
Európai kerületünkben 5 országban 15 cserkészcsapatunk 500 cserkészt fog össze.
Mi teszi érdekessé a cserkészetet, hogy ma is,
100 év után, ennyi fiatal lelkesedik érte?

A természet megismerése és megszeretése, izgalmas és kihívó túrák, vidám tábortüzek, népdalok és néptáncok tanulása, fellépések ünnepségeken, a magyar történelem, földrajz és irodalom játékos megismerése, életre szóló barátságok kialakulása teszik vonzóvá a cserkészetet. De
a legfontosabb ok a sok szép élmény mellett a
cserkészet szellemében rejlik. Cserkészetünk
egyik célja, hogy fiatalok vezessenek fiatalokat.
Így fiatal cserkészvezetõk megtanulnak felelõsséget vállalni másokért, példaképnek lenni a rájuk bízott gyerekeknek. A kis- és nagycserkészek
pedig õrsükben egykorúakkal együtt megélik,
hogy mit jelent egymásnak segíteni, összetartani
és egymásnak örömet szerezni. Gróf Teleki Pál,
az elsõ magyar fõcserkész, így fogalmazta meg a
vezetés lényegét: „A vezetés elsõsorban példa”.
Cserkészvezetõink ebben a szellemben vezetik csapatukat, rajukat vagy õrsüket, és olyan
cserkészprogramokkal várják a gyerekeket,
amelyeknek a leleményesség, talpraesettség, vidámság, okosság, ügyesség, jószívûség és a természet-, haza- és istenszeretet fontos alapja.
Jubileumi nagytáborunkat Kastlban, Hárshegy Cserkészparkunkban tartjuk augusztus
elsõ hetében. Vendégeket nagy szeretettel várunk a vendégnapokon 2010. augusztus 6-8-ig.
További tájékoztatás a Külföldi Magyar Cserkészszövetség Európai kerületének honlapján
található: www.cserkesz.de.
DR. NÉMETH JULIA, cst.

MEGHÍVÓ
Ungarn nach den Wahlen – Kassasturz, Aufschwung und Reformen?
(Magyarország a választások után – büdzsé feltárás, fellendülés és reformok?)
Német nyelvû nyilvános vitaest Magyarország gazdasági fejlõdésérõl
Idõpont: 2010. június 14-én, hétfõn, 18.15-kor
Helyszín: Bécsi Közgazdaságtudományi Egyetem (Wirtschaftsuniversität Wien)
A-1090 Wien, Althanstraße 39.45, UZA 3, 2004-es elõadóterem
Hozzászólók:
Hans Kaiser, volt európai ügyekért felelõs türingiai tartományi miniszer,
a budapesti Adenauer Alapítvány politikai elemzõje
Kali Iván, Magyarország bécsi nagykövetségének vezetõ kereskedelmi tanácsosa
Vecsey Márk, a Bécsi Közgazdaságtudományi Egyetem Közép-Kelet-Európai Gazdasági Jogi Kutatóintézetének
(FOWI) elõadója, Othmar Michl, az UNIQA Biztosíto Zrt. vezérigazgatója
Vitavezetõ: Herbert Geyer, az osztrák „WirtschaftsBlatt“ gazdasági napilap szerkeszõje
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TRIANON 90. ÉVFORDULÓJA ALKALOM IS!
Trianonnak a korábbi 89 évfordulója az önsajnálat napjai voltak, melyeken újra és újra elmondtuk , hogy mit tettek velünk. A 90. évforduló lehet
alkalom is. Elindulhat ezen a napon valami más is!
Jelentheti ez a nap Közép-Európa gyógyulásának
kezdetét is, tekinthetünk e napon a jövõbe, elkezdhetjük tervezni a kárpát-medencei megbékéléshez
és kibontakozáshoz vezetõ utat.
Igen, be kell végre gyógyítanunk a Trianon ejtette rákos sebet, de úgy kell ezt tennünk, hogy közben a múltat se felejtsük el, hanem tanuljunk abból. Ezért ez az írásom egy kis visszatekintéssel kezdõdik, mielõtt rátérnék a jövõbe vezetõ út ismertetésére.

A múlt
“Szent minden nemzet földje, otthona! Ha elpusztítasz egyet is, megcsonkítod az egész emberiséget”. Ezek a szavak 1920-ban a Notre Dame
Katedrális szószékérõl, Gratry atya szájából
hangzottak el. Õ akkor, 1920. június 4-én a Trianoni Szerzõdésrõl beszélt, arról, hogy a nagyhatalmak
nyolc darabra szakították, tépték az 1000 éves Magyar Királyságot, Közép-Európa vezetõ hatalmát.
Úgy ahogy a nácizmus sem Németországban
született, hanem Versailles-ben, úgy a Balkán és
Közép- Európa tragédiája, az ott élõ népek egységének, összetartásának és ezzel erejének lerombolása sem a Duna partján, hanem Trianonban
kezdõdött akkor, amikor a gyõztes hatalmak feldarabolták az Osztrák-Magyar Monarchiát. Ezzel
olyan hatalmi vákuumot teremtettek a térségben,
mely felszámolta Közép-Európa erejét és ezzel
nyugatra billentette Európa egyensúlyát.
A történelem lassan érleli gyümölcseit, a történelmi tettek következményeit csak késõbb látjuk
tisztán. Nehéz elhinni, hogy a Trianonban megalkotott torzszülötteknek, Csehszlovákiának és Jugoszláviának 80 év kellett a szétesésükhöz és hogy
Trianon tévedését a mai napig nem értették meg,
nem hozták helyre Európa vezetõi.
A trianoni békediktátumnak és a rá épülõ Párizsi Békeszerzõdésnek (1947) öröksége, hogy a
magyar államhatárok etnikai-történelmi-gazdaságföldrajzi-kulturális szempontokat figyelmen
kívül hagyó, erõszakos megváltoztatásával Magyarországtól elvették területének 72 százalékát,
21 millió lakosából pedig elszakítottak
13.400.000 embert – az eredeti népesség 64 százalékát.
Trianon a saját szülõföldjükön tett idegenekké
olyan embereket, akik soha el nem hagyták az
apáik építette városokat, falvakat, akik csak azért
váltak hontalanokká, idegenekké, mert Trianonban átrajzolták körülöttük a határokat. Városokat
szakítottak el külvárosaiktól, falvakat vágtak ketté, elszakítva az ott élõket vasútállomásaiktól,
templomaiktól és temetõiktõl. Trianon tehetetlen
roncsot hozott létre egy ezer éves, erõs és fejlett
európai nemzetbõl, és ezzel a magyarságot tette
Európa egyik legnagyobb kisebbségévé.
Sir Winston Churchill így fogalmazott:
“Ancient poets and theologians could not
imagine such suffering, which Trianon bought
to the innocent. In their eyes, that was for the
damned in Hell.” (“Az ártatlanok olyan szenvedését eredményezte Trianon, mely szenvedésekrõl költõink és papjaink is csak akkor szóltak, ha
a pokolba jutottak szenvedéseirõl beszéltek.”
Field Marshall Jan Smuts pedig így írt: “A
plebiscite refused is a plebiscite taken.” (Egy népszavazás betiltása bizonyítja annak várható kimenetelét.”)
A 48 milliós Osztrák-Magyar Birodalom feldarabolásával 14 millió ember került kisebbségbe
anélkül, hogy elhagyta volna szülõföldjét.
Woodrow Wilson, az Egyesült Államok elnöke javasolta, hogy az új határokat népszavazással hozzák létre, de bölcs tanácsát elutasították a bosszúálló és Európa vezetésére vágyó franciák. Õk hegemóniát akartak a kontinensen, ezért kellett feldarabolniuk azt a közép-európai államot, mely
addig biztosította Európa hatalmi egyensúlyát.
Nem csak Wilson elnök, de az Egyesült Államok
Kongresszusa is mellettünk állt. Õk nem voltak
hajlandóak legálisnak elfogadni a trianoni szerzõdést. Mégis, - igaz, hogy fegyveres erõszakkal –
de sikerült újrarajzolni a határokat és ezzel elültetni az utódállamok népeiben a restaurációtól
való félelmet, bizalmatlanságot, feszültséget.
Amikor a muraközi wendek és a szlovének tiltakoztak Magyarországtól való elszakíttatásuk ellen, amikor a rutének kifejezték, hogy Magyarországhoz kívánnak tartozni, amikor a bánáti svábok ugyanezt követelték és tiltakoztak a román
bekebelezés ellen, akkor kéréseikre a katonai
megszállás volt a válasz. Összesen egy város vállalta az ellenállást, összesen egy város akadt az
országban, mely nem tûrte el az erõszakot: Sop-

ron, a „hûséges város” kiharcolta a népszavazást,
azt a jogot, hogy a választók dönthessenek saját
és gyermekeik jövõjérõl.

A felvilágosultság ismérvei a kisebbségi jogok
Tacitus így fogalmazott: “Van olyan, aki még
gyûlöli is azokat, akiket megkínoz!” Az „utódállamok” kitelepítéssel, kifosztással és erõszakos betelepítésekkel igyekeztek „megoldani a kisebbségi problémáikat”. Csak Romániában a magyarság
elveszítette 1665 oktatási intézményét, beleértve
a Bolyai János Egyetemet, melyet a mai napig nem
adták vissza. A megfélemlítés és megaláztatás
350.000 magyart kényszertett, hogy minden vagyonát hátrahagyva átmeneküljön a csonka Magyarországra.
A második világháború után folytatódott az elszakítottak szenvedése. Csehszlovákia külügyminisztere, Benes Eduárd „kollektív bûnösség” címén megfosztotta tulajdonától és marhavagonokba
kényszerítette a magyarok tízezreit. Szinte hihetetlen, hogy a „benes doktrinát” a mai napig nem vonták vissza, annak áldozatai a mai napig nem kaptak
kártérítést. A fenti tettek igazságtalanságát csak növeli az a tény, hogy amikor 1942-ben a Szlovák Parlament megszavazta a zsidók deportálását, akkor
egyetlen képviselõ akadt, aki ki mert állni zsidó származású honfitársai védelmére és a határozat ellen
szavazott. Ez az ember Eszterházy János, a „kollektíve bûnös” felvidéki magyarság képviselõje volt.
Az 56-os szabadságharc után Romániában is és
a Délvidéken is felszámolták a magyar lakta területek autonómiáját. Ezt annak ellenére tették,
hogy a nagyhatalmak 1920-ban is, 1947-ben is,
majd az Európa Parlament 1993-ban is (a 11. Határozat 1201. pontjában) garantálta az egy tömbben élõ nemzeti kisebbségek autonómiáját. Így
Románia is megtagadta a Székelyföld autonómiájának visszaállítását, pedig ott egy tömbben él
közel egy millió székely-magyar. Ugyanígy Ukrajna és Szlovákia is megtagadják az egy tömbben
élõ magyarság autonómiához való jogait. E téren
egyelõre csak déli határainkon van elõrelépés.
Szlovákiában a magyarság szenvedése ma is tart.
A közelmúltban bevezetett nyelvtörvény például
olyan „nyelv rendõrséget” hozott létre, mely 5000
Euróra büntethet bárkit, aki „visszél vagy helytelenül alkalmazza a szlovák nyelvet”. A többi utódállamban sem sokkal jobb a helyzet. Szomszédaink
többsége megtagadja a nemzeti kisebbségek jogát
a helyi autonómiához, kettõs állampolgársághoz,
sõt még az elvett tulajdonok, iskolák és ingatlanok
visszaadását is akadályozza.
Ezért is szavazta meg 2005-ben az Egyesült Államok Kongresszusa azt a határozatot, mely követelte, hogy Románia adja vissza az egyházi tulajdonokat (HR191). E határozatot a mai napig nem hajtották végre. Ugyan talán kicsit jobb a helyzet déli
határainkon, de azért azt se felejtsük, hogy ott is
vannak magyar-verések vagy azt, hogy Szerbia a
mai napig még csak bocsánatot sem kért a második világháborút követõ vérengzésekért.
A múlt tragédiájából tanulhatunk. Márpedig a
szomszédainkkal való megbékéléshez, az egészséges viszony helyreállításához, tehát az összefogáshoz szükséges, hogy szomszédaink is és mi magunk
is elfogadjuk saját múltunkat, mert ez a szembenézés a kibontakozás, a jövõ záloga.

A kibontakozás útja
Nos, mi is a kibontakozás útja? Miként tudjuk Trianon következményeit felszámolni?
Lincoln mondta, s ma is igaz, hogy „Semmi sincs
végleg elintézve és lezárva addig, amíg a döntés
nem igazságos!” Ez igaz és az is, hogy a múlttal való
szembenézésnek egyik legjobb indítéka az önérdek. Miért is érdeke a dunai népeknek az összefogás, az egységes fellépés?
Tudjuk, hogy azoknak akik, szebb jövõn fáradoznak, azoknak a célról koncepciója, az oda vezetõ
útról terve kell legyen. A mi tervünk célja nem lehet más, mint Európa egészének stabilitása és prosperitása. Azt is tudjuk, hogy a civilizáció „savpróbája” a kisebbségi jogok betartása. Ezért a kibontakozási terv része kell legyen az etnikumok és népcsoportok közötti béke helyreállítása.
Azt is tudjuk, hogy ez csak egységes, összeurópai standard létrehozásával lehetséges. Tehát szükséges, hogy az EU megfogalmazza azokat az elvárásokat, felrajzolja azokat a modelleket, melyek
biztosítják, hogy egész Európában minden tömbben élõ nemzeti kisebbség azonos jogokkal rendelkezzen, hogy minden kisebbségnek joga legyen a
helyi autonómiához, a kettõs állampolgársághoz és
az önrendelkezéshez. A kibontakozáshoz vezetõ
úton ez az elsõ lépés.
Amikor ez megtörtént, ezzel egyben megszûnik a
határok jelentõsége és így megszûnik a bizalmatlan-
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ság légköre is, mely ma az uszító és a revízióval fenyegetõ demagógoknak, nacionalista politikusoknak legjobb fegyvere. Amikor helyreállt a bizalom
légköre és a szomszédos népek megértették, tudomásul vették egymásrautaltságukat, akkor jön el a
második lépésnek, a BENELUX államokéra hasonló
Közép-Európai Federáció létrehozásának az ideje. Ez
a második lépés, a föderáció nem csak a térség népeinek, de Európa egészének is érdeke.
A térség népeinek azért érdeke, mert csak egységben védhetik eredménnyel közös érdekeiket.
Ezért olyan fontos, hogy elfogadják az egymásrautaltságot, az összefogás szükségességét. Az Európai Uniónak pedig azért érdeke a federáció létrejötte, mert ezzel megszûnne a Közép-Európában
uralkodó hatalmi vákuum és így gazdaságilag is,
politikailag is helyreállna Európa egyensúlya. Ennek a dunai föderációnak magját már Antall József
elültette, amikor kezdeményezte a Visegrádi Négyek együttmûködését. Tehát a kibontakozás útjának ez lenne a második lépése.
A harmadik és sok szempontból legfontosabb lépés, hogy az érintett nagyhatalmak, az EU és az
Egyesült Államok támogassák a föderáció tervét.
Ezért tudatosítani kell, hogy a nagyhatalmaknak

nem csak az az érdeke, hogy megszûnjenek a térségünkben uralkodó feszültségek és helyreálljon
Európa nyugati és keleti részeinek egyensúlya, de
az is, hogy erõs Közép-Európai Föderáció megakadályozza Oroszország gazdasági terjeszkedését, befolyásának növekedését a térségben.
Ezért lenne idõszerû, ha az EU vezetõi és Obama
elnök kihasználnák Trianon 9O-ik évfordulóját arra,
hogy támogassák Európa hatalmi egyensúlyának
helyreállítását. Nagy lépés lenne, ha kimondanák,
hogy a kibontakozásnak akadálya Közép-Európa feldarabolt állapota és figyelmeztessenek arra, hogy a
megoldás a térség szorosabb együttmûködése, a föderáció.
Ilyen nyilatkozat nem csak az Egyesült Államok
és a néhai rabnemzetek közti barátságot hangsúlyozná, de Yalta szomorú emlékét is elhalványítaná a Kelet-Közép európai népek tudatában. Ahhoz pedig,
hogy ilyen nyilatkozat tartalmat is kapjon, hogy az
EU és az USA bizonyítsák, hogy nem csak szavakkal,
de tettekkel is támogatják a közép-európai kibontakozást, szép gesztus lenne, ha bejelentenék a tervet,
hogy a NATO parancsnokságát Budapestre fogják
áthelyezni.
Prof. LIPTÁK BÉLA

Éljünk az esélyekkel
Minden kétséget kizáróan szükséges a képességek
és a szakismeret elmélyítése, megerõsítése. A képzésnek kötõdnie kell oktatási rendszerünkhöz és megfelelõ támogatást kell élveznie. A képzést hosszú ideig
olyan folyamatnak tekintettük, mely bevezet a munkafolyamatokba és segít átültetni a gyakorlatba a megszerzett tudást. Az iskolai képzés az egész kérdéskör
kis szelete. Ez a folyamat gyerekkorban kezdõdik és
talán sohasem ér véget. Nem szabad megfeledkeznünk
a felnõtt képzésrõl sem.
A 21. század kezdetén, amikor tudás-, és információ-áradat ér minket, kritikus pontjához érkezett a képzés és iskolarendszer. Be kell látnunk, hogy el kell búcsúznunk az évtizedek folyamán hagyományossá vált
képzési rendszertõl. Tudni kell a ki- és továbbképzés
nagy kínálatából választani, éppúgy, mint kritikusan
szemlélni a társadalmi folyamatokat és képesnek kell
lenni a sorok közötti olvasásra.
A történelem megtanított rá, hogy csak a felnõtt
polgárok képesek kritikus meglátásukkal megteremteni egy ország egyensúlyát, békéjét és megóvni az
országot a diktátoroktól, valamint a társadalom vadhajtásait csírájukban elfojtani.
Ismeretes a képzés, munka és egészség kölcsönhatása. Fel kell rázzon az a tény, hogy vannak országainkban olyan emberek, akik nem tudnak kielégítõen
olvasni és írni. Õk nemcsak a bevándorlók közül kerülnek ki, hanem a lakosság minden rétegébõl.
Mint politikus tudatában vagyok az ezzel járó felelõsségnek. A politika csupán szerkezeti és pénzügyi kereteket tud biztosítani a mindenki számára hozzáférhetõ képzéshez. A képzés nem válhat a hatalmi játékszerré. Ezért távol kell tartani pártpolitikai befolyásoktól.
Országainkat a közös történelmen kívül biztonsági, magán és intézményes kapcsolatok valamint az
Európa Uniós tagság köti össze. Az Unió képzési uniót
is jelent, ahol a tagállamok polgárai egész életük folyamán folyamatosan tanulnak, képességeiket és szakmai jártasságukat fejlesztik. Ezzel járulnak hozzá a
vásárlóerõ növeléséhez, a gazdasági fejlõdéshez és
egyidejûleg biztosítják a társadalmi kohéziót.
A tagállamok önállóságának elsõdlegessége garantálja a képzés terén a hagyományos minõség növekedését. Mint EU polgároknak a támogatások gazdag kínálata áll rendelkezésünkre. A 2000 márciusában létrejött
Lisszaboni Stratégia lehetõséget nyújt más tagállamban
megszerzett képzettség és képesítés elismerésére. Az
„Egész életen át tartó tanulás programja 2007–2013”,

vagy a „Oktatás és képzés 2010” programcsomagoknak
nemcsak az ifjúsághoz kell eljutniuk. A „Bolognai Folyamat” legfontosabb eleme az egységes Európai Felsõoktatási Térség, az ebben szerzett végzettségek összehasonlíthatóak, és könnyebben elismerhetõek, bár az érintettek itt bizonyos nehézségekrõl számolnak be.
Elengedhetetlen figyelni azokra az impulzusokra,
amelyek az Európai Unióhoz még nem tartozó térségekbõl jönnek. Hátráltató hatású lenne, ha nem vonnánk be õket is az egyeztetési folyamatba.
Nem lehet fentrõl várni a politikai megoldásokat,
mert mi polgárok magunk vagyunk a felelõsek és nekünk egyénenként kell hozzájárulnunk régiónk fejlõdéséhez.
Példaként hoznám fel az általam vezetett „Europaforum Burgenland”-ot, amely céljául tûzte ki, hogy a
tapasztalatok, ötletek és információk cseréjének fóruma lesz. Tevékenységünket a Pannon térségre összpontosítjuk, amely minket szorosan összeköt és a kötelékek a jövõben még szorosabbá válnak. A jövõ akarva-akaratlanul összeköt minket jóban, rosszban. Én
ebben látok lehetõséget. Egyetértek a Güssing/
Németújvárott a Pannon Akadémián elõadó horvát
miniszterrel, aki így fogalmazott:
„Mindannyiunk célja kell legyen az évtizedekkel
korábbi állapotok visszaállítása, amikor természetes
volt az, hogy valaki Zágrábban érettségizik, Budapesten végzi egyetemi tanulmányait, Bécsben diplomázik
és Prágában vagy Londonban dolgozik.”
Ez lehetséges, mert az évtizedeken át tartó, véres
határok állításával történt elkülönítés ellenére mi egyazon érték- és kultúrközösség vagyunk. A gazdasági
kapcsolatok is újraéledtek, hiszen valójában sosem
szûntek meg. Ez olyan képesség, mely megéri minden
nehézség leküzdését. A körülmények jobbak mint valaha. Az egyes régióért felelõsöknek szintén megvan
az együttmûködéshez való készsége.
Az üzenetet „Közösen használni a lehetõségeket” továbbítanunk kell intézeteinkhez, vállalatainkhoz, de
saját otthonunkba is vigyük magunkkal. Különösen a
képzés területén van szükségünk szerencsés találkozásokra. A közös fejlõdést csak motivált emberek tudják elõsegíteni.
ING. RUDOLF STROMMER
R. Strommer burgenlandi tartományi képviselõ az „Európa vendégül lát” címû konferencián 2010. ápr. 23-án elhangzott német nyelvû beszédének magyar nyelvû szerkesztett
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NEMZETKÖZI SAJTÓSZEMLE Mi köze Anatolij Kazacskovnak Magyarországhoz?
Összeállította: Fetes Kata
(EU)

Újabb szabályozókat tervez az EU

Az Európa Parlament foglalkoztatási szakbizottsága szavazásra terjeszti elõ az új irányelveket, melyek a közúti fuvarozók munkaidejét szabályozzák.
Az önfoglalkoztató sofõrökre is szeretnék kiterjeszteni a heti 65 munkaórás idõkorlátozást.
A néppárti képviselõk szerint hiba lenne a
2002-es irányelvek alapján most szabályozni az
önálló vállalkozók munkaidejét. A rendelet végrehajtása magas költségeket vonna magával.
Az Egységes Európai Baloldal – a szocialisták és a zöldek véleménye szerint –, ha a jogszabályba nem foglalják bele az önálló vállalkozókat, tisztességtelen versenyhez és az önfoglalkoztató gépjármûvezetõk elterjedéséhez
vezethet.
A jogszabály lehetõséget teremtene az ágazatban 86 órás munkahét létrejöttére. Ezzel
csökkenne az utak biztonsága.

Financial Times (UK)
A bank 1,5 milliárd eurót követel

Az izlandi Landsbanki egykori vezetõitõl és
részvényeseitõl másfél milliárd eurót akar visszakövetelni a kormány által megmentett bank.
A bank szanálási bizottsága 260 milliárd korona (1,5 milliárd euró) nagyságú követelést
tartalmazó feljelentést készített a pénzintézet
volt elnök-vezérigazgatója és vezetõi ellen.
A Landsbankin kívül a Kaupting bank és a
Glitnir bank egykori vezetõi ellen is eljárás indult. Ez utóbbitól 2 milliárd dollárt követelnek
vissza a jelenlegi vezetõk.

A kutatások szerint az amerikai trend nagymértékben befolyásolja a nyugat-európait és
terjedése a volt szocialista országok lakossága
körében egyre fokozódik. 2008-ban ezekben az
országokban az újszülöttek 40%-a született házasságon kívül élõ szülõk gyermekeként.

The Asahi Shimbun

(JP)

Pénz kivétel ujjlenyomattal

A Hitachi és a Wincor Nixdorf közös fejlesztésében létrejött új automatákat helyeznek
üzembe Varsóban.
A Japánban már széles körben használt népszerû technológiát most Európában is terjeszteni kívánja a Hitachi cég.
A biometrikus rendszer nem csak az ujjlenyomatokat veszi figyelembe, hanem az ujjbegyekben található vérerek hálózatát is. Ez a hálózat
személyenként egyedi. Meghatározóak a keringés sajátosságai, melyeket a biometrikus rendszer szintén érzékel. Mindez lehetõséget biztosít az ügyfélnek, hogy a kártya használata nélkül férjen hozzá kontójához.
Nagy a technológia jelentõsége az idõs
bankügyfelek körében. A személyenként 3–4
ujjlenyomatot felismerõ rendszer lehetõséget
biztosít a bankkártyák használaton kívül helyezésére.
Európában a lengyel takarékbank a BPS az
elsõ aki a bankkártyák titkos adatait kiegészítette az új technológiával. Ezzel biztonságossabbá tette ügyfelei pénzfelvételét.

(UK)

Megdöbbentõ szám Japánban

(FR)

Indiai oroszlánok Budapesten

Franciaországból rövid idõre Budapestre költözött a világ legritkább oroszlán testvérpárja.
Az Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetségének 2009 õszén Koppenhágában, a közgyûlésen hozott határozata alapján a ritka ragadozók tenyésztési programjába a budapesti
állatkert is bekapcsolódik. Idõközben a magyar
közönségnek is lehetõsége lesz a Magyarországon még soha nem látott rendkívül veszélyeztetett állatfajjal megismerkedni.
Az indiai oroszlánokból összesen 238 példány él a világ 43 állatkertjében. Az ember
környezetátalakító tevékenysége következtében
a Dél- és Délnyugat-Ázsiában is elterjedt oroszlán alfaj fokozatosan kipusztult. Nyugat-Ázsiában viszont viszonylag sokáig fennmaradt.
Shirwane és Kankai 2008. április 30-án látta
meg a napvilágot Mulhaouse állatkertjében.
A nõstény oroszlánok általában 4 éves korukban válnak alkalmasak a szaporodásra. A két
hölgy mellé hamarosan egy hím is érkezik a
magyar fõváros állatkertjébe.
A budapesti állatkertben 1870-es évek óta
tartanak oroszlánokat.

(USA)

Több a házasságon kívüli gyerek

A Pew Research Center közelmúltban közzétett kutatása szerint, több nõ vállal manapság
házasságon kívül gyereket, mint húsz évvel ezelõtt.
A modern anyák képzettebbek és nagyobb
arányban, de késõbb vállalják a gyereket. A tendencia szerint csökken a tizenéves és növekszik
a harmincon felüli anyák száma.
Az 1990-as évek és 2008-as adatok összehasonlítása alapján az amerikai nõk tovább tanulnak, és a tanulmányaik befejezése után vállalnak
gyereket. Igaz, sokan házasságon kívül és tervezés nélkül alapítanak családot. Átlagosan 25 éves
korban hozzák világra elsõ gyermeküket.
Az összehasonlító elemzések szerint kiugró a
növekedés az idõsebb korcsoportokban. A 3539 év közöttiek körében 47%-al, a 40-44 év közöttieknél 80%-al nõtt a gyermeket vállaló nõk
aránya. A házasságon kívül szülõ nõk aránya a
fehér bõrû és a spanyol ajkú lakosság körében
nõtt, de a legtöbb hajadon anya az afro-amerikaiak között van.

A 2009-es év sorozatban már a tizenkettedik
év, amikor az öngyilkosok száma több volt 30
ezernél.
A keresztény világban az öngyilkosság bûn.
A sintoizmusban, Japán legelterjedtebb és legrégibb vallásában nincs erre vonatkozó tilalom.
Nyugaton fõleg a szamurájok nagy tradícióval
rendelkezõ öngyilkosságához kötik a japán tendenciát. A szamuráj akkor folyamodott saját
hasának karddal történõ felmetszéséhez, ha meg
akarta õrizni saját és családja becsületét.
A depresszió fontos szerepet játszott az öngyilkosságok túlnyomó részében. A 32845 öngyilkos több mint 65 %-a munkahelye elvesztése miatt vetett véget életének.
A kormány szeretné ez évben az ilyen jellegû haláleseteket csökkenteni. Kutatások folynak
a megelõzést segítõ lehetõségek feltárására.

KULTURÁLIS HÍREK
“A magyarok mentik meg a londoni Royal Akadémiát” hirdeti az egyik vezetõ angol napilap fejcíme.
Arról van szó, hogy mivel a Liechtenstein hercegével
folytatott tárgyalások a herceg képzõmûvészeti gyûjteményébõl szervezett kiállításról végképp elakadtak,
a Royal Acdaemy igazgatósága a budapesti Szépmûvészeti Múzeumhoz és Nemzeti Galériához fordult segítségért. Ennek eredménye lett a szeptember legvégétõl december 12-ig látható nagy londoni kiállítás a hazai mestermûvekbõl Raphaeltõl El Grecon át Gaugainig
és Schieleig. A lap megjegyzi, hogy mivel 2011-ben Magyarország az Európai Unió elnökségét veszi át, ez a kiállítás egyfajta magyar kulturális elõ-missziónak tekinthetõ Európa irányában.

•

A World Literature Today c. amerikai folyóirat
legújabb száma terjedelmes cikkben méltatja az ifjabb
Csicsery-Rónay István Seven Beauties of Science
Fiction c. sci-fi irodalommal foglalkozó könyvét, amit
a Wesleyan University Press adott ki. Ugyanebben a
számban olvasható Gömöri György ismertetése Kemény István Kedves ismeretlen c. regényérõl.

•

Az angliai ARC kiadó New Order (Új Rend) címen
antológiát adott ki a fiatalabb magyar költõk angolra
fordított mûveibõl. A gyûjteményt George Szirtes szerkesztette és benne tizenkét magyar költõ szerepel, a
máris jó nevû Borbély Szilárdon és Szabó T. Annán
kívül Erdõs Virágig és Gerevich Andrásig. A kötet fordításait tizennégy, fõként Nagy-Britanniában élõ mûfordító készítette és az elõször a londoni Magyar Kulturális Központban került bemutatásra.

A skót hatóságok májusban olyan orosz pénzmosásos ügyet lepleztek le, melynek szálai Magyarországon is keresztülvezettek. Ezek szerint
Skóciában elkobozták Anatolij Abramovics
Kazacskov moszkvai üzletember 10 millió dollárját, amit 2004-ben utalt magyar számláról a
Royal Bank of Scotland-ba. A skót rendõrség
egyéb részleteket nem árult el.
Anatolij Kazacskov az [origo] nevû online-lap
szerint „nem teljesen ismeretlen Magyarországon“. 1992-ben, a diósgyõri acélmû privatizációjánál azonos nevû moszkvai férfi lett a gyár
orosz vevõjének képviselõje és három másik
orosz férfival együtt felügyelõ-bizottsági tag a
Diósgyõri Metallurgiai és Alakitástechnológiai
Gyárak (DIMAG) Rt-ben, miután az acélmûvet egy orosz és egy osztrák cég által alkotott
konzorcium, a Nuevometall-Szojuzruda megvette a magyar államtól.
Természetesen nem Kazacskov és más tisztázatlan elõéletû orosz állampolgárról volt szó,
amikor az amerikai kereskedelmi kamara
(AmCham) és a német vállalatok érdekeit képviselõ Deutsche Industrie- und Handelskammer
(DIuHK) a Joint Venture Szövetséggel együttesen bemutattak egy „fehér könyvet“, melyben
sok-sok fekete vagy szürke magyarországi ügyrõl
van szó. Miután a könyvecskét elküldték a pártoknak, április 1-jén (ez nem tréfa!) nyilvánosan
is bemutatták. Ez azért emítésre méltó dolog, mert
a fehér könyv tartalma részben csak nehezen hihetõ el. Sok részletéhez képest Kazacskov úr tízmillió dollárja nem is lenne nagy összeg.
Hogy miért kell ezt az ügyet „felmelegíteni”
akkor, mikor már az elõzõ kormány eltûnõben van
és átveszi a hatalmat az Országgyûlésben kétharmados többséggel bíró utód? Azért, mert a három érdekképviselet javaslatai nem kormánytól
függõek. Orbán Viktorék is tanulhatnak belõlük.
Bienerth Gusztáv, az AmCham elnöke négy
kérdéskörrõl nyilatkozik, melyekkel az ország
és a külföldi befektetõk közérzetén lehetne javítani. Hogy mi hiányzik Magyarországon? Nos:
közigazgatási reform, adóreform, az oktatás átvezetése a munkaerõpiacra és az átláthatóság
(transzparencia). Kudarcaik közé számítják,
hogy „az adóreformra hat éve nem tudjuk rávenni a kormányt“, mondta Bienerth a „Népszabadság“ c. napilapnak. „Nem fenntartható,
hogy tíz millió emberbõl csak 3,6 millió a foglalkoztatott, személyi jövedelemadót viszont
ennél lényegesen kevesebben fizetnek.“ Emlékeztetett arra, hogy négy éve a két választási
forduló között kiáltványban állították: Baj lesz,
ha nem nyúlunk az adórendszerhez. „Lett is,
hiszen a 27. helyrõl az 59-re csúsztunk vissza a
World Economic Forum versenyképességi ranglistáján”, emlékeztetett Bienerth. „Tudomásul
kell venni, hogy a jelenlegi adóstruktúra taszítja, nem pedig vonzza a befektetõket.“

Sokkal visszataszítóbb az AmCham elnöke
szerint a korrupció, melynek “melegágya a közbeszerzés”. És az úgynevezett offshore-osodás:
“Még egy olyan ország nincs rajtunk kívül, ahol
milliárdos tételekben lehet közbeszerzést nyerni, közpénzeket kifizetni olyan cégnek, amelynek kézbesítési megbízottja magyarországi ügyvéd.” Szerinte mindenki tudja, hogy néhány kivételtõl eltekintve magyar üzletemberek állnak
a háttérben, “akiket egyetlen dolog vezérel, hogy
ne kelljen itt adót fizetniük”. Bienerth meggyõzõdve vallja: “A világon ilyen engedékenység
nincs. Csak az nyerhessen a pályázaton, aki itt
adózik. A közbeszerzés kiírásánál a valódi cégtulajdonosok megnevezését kötelezõvé kell tenni. És akkor elkerülhetõ az az elképesztõ eset,
hogy a nyertes maga a döntéshozó egy offshore
cégen keresztül.”
A közigazgatás igazi megreformálása mellett
a független szervezetek függetlenítése elengedhetetlen. “Abszurd például, hogy az állam legfõbb pénzügyi ellenõrzõ szerve a legnagyobb
fõvárosi beruházást, a metróépítést egyszer sem
vizsgálta, és csak az idén vette fel ellenõrzési
tervébe.” Nem is fûzi hozzá, hogy a Budapest
Közlekedési Vállalat (BKV) körül tört ki az
egyik legnagyobb korrupciós botrány.
Ami a transzparenciát illeti, Bienerth Gusztáv nem sok jót mond a pártokról, “pedig nekik
kellene ebben példát mutatniuk. Ugyan milyen
alapon várható el transzparens gazdaság, közigazgatás, közélet, ha maguk a legfõbb döntéshozók sem mûködnek transzparensen?”
Bienerth még a választások elõtt üzent a késõbbi gyõztesnek: “Az természetes, hogy a választások elõtt nagyra törõ programok hangzanak el, de mellébeszélni nem lehet, mert a
gyõztes pártot bõ fél év múlva már szembesíteni lehet – és kell is – az ígéreteivel.” A külföldi vállalatok képviselõi az új kormánytól “a
korábban meg nem született stratégiai döntések sorát” várják el. “Ha megteszi a lépéseket,
számíthat ránk, ha nem, akkor a kritikáinkkal
szembesül.” Bienerth Gusztáv zárómondata:
“A jó kormány az, amelyik érzi, tudja, hallja és
érti a gazdaságnak az igényeit. Abban bízunk,
hogy a következõ kormány, bármilyen összetételû is, ilyen lesz.”
Ha a május közepén még formálisan nem is
kormányzó Orbán-kormány legelsõ lépéseibõl
lehet következtetni, van kilátás: A kissé nehezen felfogható “Nemzeti Együttmûködés Rendszer” elsõ három megmozdulása az Országgyûlés zsugorítása, a minisztériumok számának
csökkentése és a központi államigazgatási szervek átalakítása volt.
Hogy is fogalmazott Bienerth Gusztáv? “A
gyõztes pártot bõ fél év múlva már szembesíteni lehet – és kell is – az ígéreteivel.”
MARTOS PÉTER

Le Figaro: A kettõs állampolgársági törvényrõl
Budapest kettõs állampolgárságot kínál a magyaroknak címmel számolt be május 19-én szerdán a Le Figaro konzervatív napilap az Országgyûlés elé május 17-én beterjesztett törvényjavaslatról. A cikk alcímében megállapítja: “az új
magyar miniszterelnök orvosolni akarja azt az
igazságtalanságot, amely elszakította Nagy-Magyarország területének kétharmadát”.
Orbán Viktor, az új magyar kormányfõ megígérte, hogy ezt mandátuma “abszolút prioritásává”
teszi. Még mielõtt a legdrámaibb közép-európai (gazdasági) recesszió megállításához feltétlenül szükséges intézkedésekre, az adócsökkentésre, a (gazdasági) növekedés újraindítására, a
közkiadások megnyirbálására gondolt volna, ragaszkodott ahhoz, hogy feltétlenül magyar állampolgárságot adjon a Magyarország határain
túl élõ 3,5 millió magyar ajkúnak. E tõsgyökeres, alapvetõen a Magyarországgal határos országokban (Szlovákiában, Romániában, Ausztriában, Horvátországban, Ukrajnában és Szlovéniában) élõ magyarok számára orvosolni kell
a fájdalmas “trianoni igazságtalanságot”, amelyet az 1920-as békeszerzõdés okozott, elszakítva Nagy-Magyarország területének kétharmadát – fûzte hozzá a lap.
A Le Figaro szerint a konzervatív Fidesz vezetõje betartotta a szavát. Orbán Viktor – aki
kétharmados parlamenti többséget tudhat maga
mögött, a legnagyobbat, amelyet demokratikusan választott európai kormány a második világháború óta elért – ilyen értelmû törvényjavaslatot terjesztett a képviselõk elé. A javaslatot augusztus 20-án, a magyar nemzeti ünnep
napján fogadhatják el, és 2011. január elsején

léphet hatályba, amikor Magyarország fél évre
átveszi az Európai Unió soros elnökségét.
A Le Figaro emlékeztetett arra is, hogy a (határon túli) magyar kisebbségek kettõs állampolgárságáról 2004-ben népszavazást tartottak
Magyarországon az akkor ellenzékben lévõ Fidesz kezdeményezésére. “Kis híja volt, hogy
Magyarország komoly konfliktust idézzen elõ
közép-európai szomszédaival. A kérdés iránti
viszonylagos érdektelenség jeleként a választópolgárok kevesebb, mint 40 százaléka járult az
urnák elé, a szavazást érvénytelenítették”.
A cikk szerint elõfordulhat, hogy véget nem
érõ vita alakul ki Magyarország és Szlovákia
között, amely meglehetõsen dölyfösen viselkedik az 500 ezer lelket számláló – a szlovákiai
lakosság tíz százalékát kitevõ – magyar kisebbségének státusával szemben. “Orbán kezdeményezése provokáció a szlovákok, de talán a románok szemében is. Egymással szembenálló
nacionalizmusokat fog újjáéleszteni az Európai Unión belül”– nyilatkozott a lapnak a
Közép-Európa Egyetemen tanító osztrák
Anton Pelinka.
Jóllehet a törvényjavaslat nem keltett hullámokat a szerbiai Vajdaságban és a romániai Erdélyben, Szlovákia már figyelmeztetett arra,
hogy az Európai Biztonsági és Együttmûködési
Szervezetnél tiltakozhat. Robert Fico szlovák
miniszterelnök nemzetbiztonsági kockázatnak
minõsítette a Fidesz terveit és konzultációra hazarendelte Szlovákia budapesti nagykövetét.
“Pozsony és Budapest között ismét áll a bál” –
fejezõdik be a cikk.
MTI
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TITKOS VÁLASZTÁS
A választási rendszer titkossága ma már természetes dolog. Viszont a négyévente ismétlõdõ parlamenti
választások kapcsán felmerülhet bennünk a kérdés:
mikor is szûnt meg a nyílt szavazás, s vezették be hazánkban is a megbízhatóbb formájú voksolást? Ennek
elõzményeit a múlt század elsõ felére vezethetjük
vissza.
A két világháború közötti Magyarországnak szinte
egész idõintervallumában egyetlen pártfúzió kormányzott. S a hatalmon levõknek egyik célkitûzése
az volt, hogy az ellenzéki erõket meggyengítve minél
népszerûbbek maradjanak. Ezt a tényt támasztotta alá
az a Bethlen István által 1921-ben módosított választójogi törvény is, amely ismét – Európában egyedüli
módon – behozta nálunk a nyílt szavazást. A választás a fõvároson és 10 (késõbb 7) törvényhatósági városon kívül nyílt volt, s így vidéken erõsen befolyásolni tudták az eredményeket. Az ellenzéki erõk csak
az 1929-es gazdasági világválságot követõ általános
életszínvonal romlás után tudtak kisebb erõre kapni. De a nyílt választási rendszernek köszönhetõen
1939 elõtt a szélsõjobb pártjai nem tudtak komoly
mandátumhoz jutni, így az esetek többségében csak
a pártvezetõk jutottak be a parlamentbe.
Ezért jelentett nagy fordulópont a magyar választási rendszer történetében az 1939-es év: kisebb korlátozásokat bevezetve ugyan, de ismét demokratikusabb formát öltött a voksolás menete. S kétségkívül ez az 1939-es évi választás sikert hozott a nemzetiszocialista mozgalmaknak is. A választójogi törvény módosítását pedig már nemcsak a baloldal
szorgalmazta, hanem a szélsõjobboldali erõk is egyre hangosabban fejezték ki elégedetlenségüket, hiszen tudták, egy esetleges titkos választás során sokkal nagyobb és több számmal kerülnek majd be a
parlamentbe.
Így az egyre jobban követelt titkosság bevezetését
végül az 1938: XIX. tc. alapján iktatták be. A legfontosabb változás a nyílt szavazás megszüntetése volt.
Másrészt kettõs struktúrát építettek ki: voltak az egyéni választókerületek, ahol összesen 135 képviselõ kerülhetett be, a másik pedig a listán szerezhetõ mandátum volt, ahonnan 125 képviselõ juthatott be a parlamentbe. Vidéken a szavazó egyaránt voksolhatott
a választókerület egyéni képviselõjére és a területi listára is. A nagyvárosok lakói azonban csak pártlistára
szavazhattak. (Paksa Rudolf: Szélsõjobboldali mozgalmak az 1930-as években, 300-301.) A képviselõ-

jelöltséget pedig úgy próbálták megszigorítani, hogy
minden egyéni jelöléshez 2000 pengõt, listáshoz pedig 3000 pengõt kellett biztosítékként elõzetesen letenni. Így több kisebb párt nem is tudott elindulni a
megmérettetésen, hiszen nem tudták kifizetni az elõírt összeget. Az 1939-es választások tehát hiába zajlottak titkosan, sok ellenzéki képviselõ – a törvénymódosítás következtében – nem tudott indulni.
(Püski Levente: A Horthy-rendszer, 97-117.) Ennek
ellenére a nyilas szellemiségû pártok valamivel több,
mint egymillió szavazatot kaptak, s ez a szavazatok
közel 30 százalékát jelentette. Így ötven képviselõjük bejutott a parlamentbe.
Viszont sok ellenzéki képviselõ nem csupán a magas kaució miatt nem tudta magát megméretni a választásokon: a kormány is mindent megtett, hogy
megnehezítse a választásra való felkészülést, és akadályozta a szélsõjobb kampányait. Betiltotta a választási gyûléseiket, letartóztatta az aktivistákat, megszüntette a röplapokat. A legnagyobb visszhangot
pedig az keltette, amikor a választás elõtt pár hónappal betiltották Szálasi pártját, a Nemzeti Szocialista
Magyar Párt – Hungarista Mozgalmat, és 30 párttársával együtt le is tartóztatták a pártvezért. Hubay
Kálmán újságíró vezetésével viszont a párt újjáalakult, s Nyilaskeresztes Párt néven készültek a választási küzdelemre.
A választásokat 1939. május 25-26-án, pünkösd vasárnapján és hétfõjén tartották. A képviselõház nem
töltötte ki a teljes ciklusát, hiszen még egy éve lett
volna az idejébõl. A választásokat a már említett 1938.
évi XIX. törvény alapján és a trianoni határokon belül tartották meg. 5391 listás és 4634 egyéni szavazókör volt. A 125 listás képviselõi helybõl 76 a vármegyék között került kiosztásra, 25 megye pedig
önálló lajstromot indított. A vidéken szavazók kaptak egy listás szavazólapot és egy egyéni körzet jelöltjeit tartalmazó szelvényt is. A szavazónak egyrészt
voksolnia kellett országos szinten arra a pártra, amely
számára a legszimpatikusabb volt, másrészt az õ kerületében induló képviselõre is le kellett adnia a szavazatát. A megyei listákon általában 2-3 pártra lehetett voksolni: a kormánypárt MÉP (Magyar Élet Pártja) mellett valamelyik szélsõjobboldali pártra vagy
kisgazda pártra (uo.). A választás elõtti napokban az
egész ország izgatott volt, hiszen a titkosság miatt kétséges volt az egyes szavazókörök eredményének kimenetele.

KMAT
– Nyilatkozat a Magyar Nemzet megújulása ügyében
Mi, a Kárpát-medencei Magyar Autonómia
Tanács tagjai, mint a külhoni magyar nemzetrészek képviselõi, történelmi lehetõségként értékeljük a magyar országgyûlési választások
eredményét és örömteljes megelégedésünknek
adunk hangot azért, hogy a kormányalakításhoz ekkora bizalmat nyert Fidesz-MPSZ –
KDNP szövetség a nemzet egységét hangsúlyozza.
Új szemléletre, megújulásra van szükség a
nemzetpolitikában, így tudunk sikeresek lenni
a nemzetek közösségében.
Hosszú idõ óta most ismét lehetõség nyílik a
magyar nemzet határokon átívelõ integrációjára. Meggyõzõdésünk, hogy ezzel Magyarország felzárkózása gyorsabb és sikeresebb lesz.
A külhoni magyarság nem adományt kér, hanem maga is tevõleges segítséget ajánl ebben a
folyamatban. Átérezzük felelõsségünket és cselekvõ részt szeretnénk vállalni a Fidesz és szövetségesei által meghirdetett, a nemzeti együttmûködésre épülõ program kidolgozásában és
megvalósításában.
Rendszerváltozás a magyar politikai életben
és a nemzetpolitikában egyaránt szükséges, érdekeink, céljaink demokratikus, törvényes, következetes elérésében. Üdvözöljük a rendszerváltó kormánytöbbség elsõ jelképes és jelentõs
intézkedését a külhoni magyarok állampolgárságáról! Hasonlóképp szükségesnek tartjuk a
magyarság megmaradása szempontjából a
többszintû autonómia melletti kiállást a nemzetközi fórumokon, a nemzetpolitika ezen prioritása az eljövendõ magyar kormányzat cselekvõ elkötelezettsége nélkül kivitelezhetetlen.
A magyar nemzet felemelkedését nem más
nemzetek hátrányára kívánjuk elérni: meggyõzõdésünk, hogy a sikeres nemzetpolitika és a
többségi nemzetek szempontjaira is figyelõ
szomszédságpolitika összhangba hozható Közép-Európa új térségfejlesztési stratégiája keretében, melynek kialakításában egy erõs és
sikeres Magyarország, a külhoni magyar nemzetrészekkel együttmûködve meghatározó szerepet játszhat.

Ennek érdekében széles körû összefogásra
hívjuk fel a nemzet jobbító erõit, hogy közösen,
minden lehetõ törvényes eszközzel, mozgósítva
a bennünk rejlõ akaratot próbáljuk az országot
és a nemzetet ismét emelkedõ pályára állítani.
Itt áll gondolatban elõttünk a Kárpát-medencei magyarság, területenként különbözõ sajátos
problémákkal, de általában anyagi lehetõségeiben lemaradva, lelkiekben meggyötörve, szétszóratva, alapvetõ közösségi jogaitól megfosztva,
egymás ellen kijátszva, saját oktatásának, kultúrájának, hagyományõrzésének megszervezésében
korlátozva, és elõttünk áll a mai Magyarország,
ahol a testi, lelki elnyomorodás másféle, nem kevésbé súlyos tünetei tapasztalhatók. Nemzetünk
állapotának romlását az elmúlt húsz esztendõben
esetenként csak lassítani tudtuk, sorskérdéseink
megnyugtató megoldására nem voltunk képesek.
Erõsödjön önbizalmunk, higgyünk az összefogás és együttmûködés erejében, a magyar tehetségben és alkotóerõben, amely nehéz helyzetekben sokszor megmutatkozott.
Közös feladataink tehát adottak:
• a térség többi államának gyakorlatához hasonlóan a magyar állampolgárság megadása a
külhoni magyaroknak anélkül, hogy szülõföldjüket elhagyni kényszerüljenek.
• A pozitív európai gyakorlatot követve, a különbözõ közösségi autonómia-formák megvalósítása és összehangolt mûködtetése a Kárpátmedencében
• A magyar együttmûködés intézményes
rendszerének kialakítása a kulturális, oktatási,
tudományos, egyházi és gazdasági integráció érdekében
• A „kárpát-medencei magyar ügy” közös képviselete Európában és szerte a nagyvilágban
Kós Károly szellemében kiáltjuk a célt:
„Nemzeti Uniót az Európai Unióban”. Mi, a
Kárpát-medencei Magyar Autonómia Tanácsba tömörült magyar érdekképviseleti szervezõdések erre szövetkezünk, az eljövendõ magyar
rendszerváltó kormánnyal közösen ennek érdekében kívánunk munkálkodni.
Mártély, 2010. május 7.

A listás választásokon 2 761 618 állampolgár rendelkezett választójoggal. (Hubai László: Magyarország
XX. századi Választási Atlasza 1920-2000, 65.) A választás magas részvétellel zajlott: a választók csaknem
90 százaléka járult a szavazó urnákhoz. Igaz, ez nagyban függött attól is, hogy a szavazás kötelezõ lett, s
pénzbüntetést róttak ki arra, aki nem ment el voksolni. Vidéken általában nagyobb volt a szavazati arány,
hiszen az emberek 1920 óta elõször szavazhattak titkosan és nyilváníthatták ki õszintén az akaratukat.
Az új választójogi törvény értelmében valaki már
mandátumhoz jutott akkor is, ha csak 40% relatív
többséggel rendelkezett. Az egyéni választókerületekben több politikai pártnak sikerült jelölteket állítani,
ellentétben a listás szavazással.
Ennek ellenére a szélsõjobboldali pártok igen komoly
sikert könyvelhettek el, s ez jelezte, hogy igen jelentõs
társadalmi csoport fordult el a kormánytól (uo.). A nyilas jelöltek összesen a szavazatok mintegy hatodát szerezték meg (530.405 szavazatot), amivel 29 képviselõt
küldhettek a 260 fõs parlamentbe, s ehhez jött még a
többi szélsõjobboldali párt 20 képviselõje.
Természetesen a nyilasok hatalmas gyõzelemrõl
áradoztak, s nem alaptalanul. A fennálló rendszer történetében elõször lett ilyen nagyszámú ellenzék.
Több szélsõjobboldali újság, köztük a Magyar Szó is
ezt az állítást hirdette, mikor így írtak az eseményekrõl: „A Nyilaskeresztes Párt a legnagyobb ellenzéki
párt lett az országban és a maga néptömegeivel országos jelentõségre tett szert.” (Magyar Szó, 1939.
június 2. I. évf., 43.)
Gondoljunk csak bele, mi lett volna, ha a nyilasok nemcsak 60 kerületben, hanem mind a 250-ben
tudnak indulni? Azonban a magas kaució, s a párt
pénzhiánya miatt csak ennyi volt a kapacitásuk. Illetve a választásra jogosultak ismételt szûkítésével
pontosan azokat az embereket fosztották meg a választójogtól, akik az ellenzék táborát erõsítették
volna. A törvény 26 éves korra tolta ki a szavazati
jogot. S mivel a szélsõjobb legtöbb támogatója az
ifjúság körében volt, ezzel a korlátozással jelentõs
szavazatot vontak el a nyilasoktól.
1939-ben a parlamenti ellenzék belsõ aránya így
jelentõsen átalakult. A kormány szélsõjobb ellenzéke adta a képviselõk 20%-át, míg a baloldal ennek
még a felét sem érte el. A korábbihoz képest már a
kormánypárton belül is többen voltak azok, akik a
szélsõjobb nézeteivel szimpatizáltak (uo.).

Kányádi Sándor
Miután a választási procedúra lezajlott, bemutatkozott az új parlament. Június elsõ napjaiban a nyilas képviselõk egyenruhában, katonás rendben vonultak be a képviselõházba. Az egyik nyilas képviselõ a ház elsõ ülésén a következõt mondta: „Itt leszünk
minden nap, mint élõ lelkiismeret. Valóban, mint élõ
lelkiismeret áll õrt a képviselõház nyilaskeresztes ellenzéke” – teszi hozzá megjegyzésként a Magyarság
címû napilapban Emõdy Zoltán.
Ez a választás is azt mutatatta, hogy Magyarországon a válság kibontakozása, a külsõ hatások – a náci
Németország felõl érezhetõ külpolitikai nyomás –
miatt meg tudtak erõsödni azok a szélsõséges erõk,
amelyek azelõtt igen csekély támogatással rendelkeztek. S bár a kormány törekedett rá, hogy ezeket visszaszorítsa, mégsem tudta megakadályozni, hogy az általa kijelölt útra ne helyezzenek számtalan akadályt.
E választás rámutatott arra, hogy ha a választók szabadságát kevésbé korlátozzák, akkor a saját érdekek
véghezvitele is nehezebb.
ZOLCSÁK TAMÁS
(Részlet Az 1939. évi parlamenti választások
címû tanulmányból.)

KIEGÉSZÍTÉSEK KÉT HANÁK-CIKKHEZ
A Bécsi Napló egy-egy jelentõs írást közöl (2010/
2. sz.) Hanák Tibor munkásságáról Veres Ildikó és
Kiss Endre tollából. Veres Ildikó méltatásához szeretnék magam is kapcsolódni, néhány ilyen részletre szeretném most ráirányítani a figyelmet, hiszen Hanák életmûvét még ma sem lehet teljesen
feltártnak tekinteni, több lehetséges okból is: kicsi írásai fõleg – olykor rövidéletû nyugati – kiadóknál jelentek meg, mozaikszerûen kallódnak
vagy lappanganak; a vasfüggöny lebontása még
nem hatotta mindenben át egy nemzedéknyi idõ
szakadékát, és mindehhez Tibor tragikus sorsa is
feltárult.
Bár a nem magyarul kiadott mûvek elhelyezése az életmûben ugyancsak fontos, de felsorolásuk
nem lehet e kis írás célja. A Veres Ildikó által is idézett munkákon túl Hanák Tibortól magyar nyelven még mindenesetre a következõ önálló kötetek jelentek meg: Ideológiák és korunk (London,
Szepsi Csombor Kör, 1969). Tíz tanulmányt tartalmaz, többek között Schelerrõl, Heideggerrõl,
Wittgensteinrõl. – A filozófus Lukács (Magyar Mûhely Párizs 1972) – A filozófia: Kritika (Bécs,
integratio, Bécs 1980) – Nyitott szemmel
(Sodalitas, Bécs 1987). Több mint ötven írás társadalomról, kultúráról, nevelésrõl, irodalomról,
mûvészetrõl. – E rövid megjegyzések is utalnak
Hanák témáinak gazdagságára, a megjelenés helyei pedig sejtetik: Hanák Tibort Nyugat-Európában szívesen adták ki, de ez egyben jelzi nyugati
kiadói piacunk akkori szétforgácsoltságát, különösen ha hozzávesszük Münchent is, ahol Hanák tanulmányai Molnár József, a »nyugati Misztótfalusi
Kis Miklós« Aurora nyomdájában jelentek meg.
Hadd említsük most meg az Európai Protestáns
Magyar Szabadegyetemet és ezzel egyúttal az
EPMSz svájci székhelyére tekintettel Hanák Tibor
tevékenységének egy további fontos szellemi régióját. Kapcsolataink Hanák Tiborral a Szabadegyetem kezdeteitõl fogva barátiak voltak. Így volt
ez az õ részérõl – az õ nevében is határozottan tudom ezt állítani –, de a mi részünkrõl is, bár ma
már az alapítók közül csak Szõllõsy Pállal mi ketten tudjuk ezt tanúsítani. Nálunk két önálló tanulmánykötete jelent meg. Veres Ildikó tanulmányában mindkettõt említi, az elmaradt (1979), illetve

az elfelejtett reneszánszról (1981). Hanák Tibornál azonban nem volna szabad csak az önálló tanulmánykötetek regisztrálására szorítkoznunk,
mert számos, roppant fontos gondolata annak idején csak elõadások formájában, egyedi tanulmányokban volt fellelhetõ. Hanák Tibor már kezdeteinktõl fogva, évekkel könyvkiadásunk megindítása elõtt munkatársaink és barátaink közé tartozott. Így elsõ nyilvános, ökumenikus konferenciánkon is szerepelt már. 1971-ben a francia-svájci
Sionban (Sitten) Tibor nagy sikerû elõadást
tartott »Az ideológiák alkonya ?« címmel. Emlékezetes volt 1973-as, az ausztriai Kranzachban, a
Walchsee mellett és az ominózus Kufstein közelében tartott éves tanulmányi hetünk is. Itt »Lukács
György hit és tudomány között« c. elõadása.
Hanák e két alkalommal két központi filozófiai témakörrel foglalkozott, melyek végigkísérték egész
munkásságát, de sajnos, azt nem tudnám megállapítani, hogy ezek az elõadások közvetlenül megjelentek-e és hol, mert a Szabadegyetem elõadások publikálásával nem foglalkozott. – Annál inkább fellelhetõ tanulmánya » A szellemi, kulturális és mûvészeti élet Magyarországon« , mert a kádári országnak ez az elemzése 1986-ban a forradalom évfordulójára megjelent »1986 év« « c. vaskos kötetünkben kapott helyet. Ez a kötetünk (is)
annakidején csak az ÁVH-hoz jutott el, de sajnos
ma is csak – állítólag – néhány nagy budapesti
könyvtárban olvasható.
Veres Ildikó fontos Hanák-tanulmánya – Kibédi
Varga Sándorra is hivatkozva – idézi a »Magyaroszág, mint Európa védõpajzsa« nagyhatású elvét
és ezzel kapcsolatban rámutat arra is, hogy napjainkban az emigráns magyar kultúra, így Hanák
életmûve is, Európa szellemiségét gazdagítja és
képviseli. Bár maga az »Európa védõpajzsa« elv, fõleg a mára is vonatkoztatva részben történelmünk
egyik illúziója, de maradandó és idõszerû e gondolkozás lényege és magva: A magyarság, a magyar
szellemiség Európa integráns része és ebbe a – nyugati, de a keleti – országhatárokon kívüli magyar
kultúra is beletartozik. Ápolnunk kell tehát a teljes
elzártság és szétszakítottság éveinek megszûnte
után is, vissza- és elõretekintve egyaránt.
BALLA BÁLINT
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„Európa vendégül lát”
– konferencia Bécsben
(Felvidék.ma · 2010.04.23.) A Kaláka-Club,
az Ausztriai Magyarok Gazdasági Érdekközössége, valamint a Kecskeméti Regionális Képzõ Központ „Európa vendégül lát – Közép-európai szak- és felnõttképzés együttmûködési lehetõségei a gazdaság igényeit figyelembe véve”
címmel szervezett konferenciát Bécsben április 23-án, a Haus der Wiener Kaufmannschaft
– a Bécsi Kereskedelmi Kamara épületének
dísztermében.
A konferenciát Wurst Erzsébet, a KalákaClub elnöke nyitotta meg. Üdvözölte a konferencia résztvevõit Dr. Thorm Rudolf, a Bécsi
Kereskedelmi Kamara igazgatója, majd felszólalt Ing. Strommer Rudolf, burgenlandi tartományi képviselõ, aki a határon túli kapcsolatok fejlesztésében szerzett tapasztalatatokról
tartott elõadást.
Ezután Szili Katalin, a magyar Országgyûlés
korábbi elnöke, a KMKF Állandó Bizottságának elnöke köszöntötte a konferencia résztvevõit.
Bauer Edit, az MKP európai parlamenti képviselõjének elõadását a résztvevõk nagy figyelemmel követték, majd többen az elõadásukban reagáltak is az elhangzott fontos információkra. Bauer Edit az EU munkaerõ piacának
jelenlegi helyzetét és a 2020-ig kitûzött célokat mutatta be. A szakképzés és felnõttképzés
jelentõségét õ is aláhúzta, hiszen a képzetlen
munkaerõnek van a legkevesebb esélye a piacon való érvényesülésre.
A szakmai elõadók közt volt Becsey Zsolt,
volt EP képviselõ, a Héthatár Önkormányzati
Szövetség elnöke, aki „Új utak a határokon átnyúló együttmûködésben” témakörben fejtette ki véleményét.
Dr. Gémesi György, Gödöllõ polgármestere bejelentette, bécsi székhellyel bejegyezték
a Közép-Európai Önkormányzati és Területfejlesztési Szövetséget, amelynek elnökeként az
önkormányzatok felelõsségérõl szólt a Kárpátmedencei térség társadalmi és gazdasági fejlõdése terén.
Dr. Duray Miklós, Magyar Koalíció Pártja
stratégiai alelnöke Nógrád-megye, az Ipoly hidak sorsán keresztül érzékeltette, milyen károkat okozott és okoz ma is a Kárpát-medencei gazdasági tér szétforgácsolódása.
A szakelõadók, Magyarország és valamennyi
szomszédos ország közösségének képviselõi
bemutatták, milyen helyzetben van a szakképzés és felnõttképzés, mindannyian az összefogást, a lépések összehangolását sürgették.
Dr. Madarász Sándor, Felnõttképzési Szakértõk Országos Egyesület tiszteletbeli elnöke
szólalt fel elsõként, elõadásának témája „A
szak- és felnõttképzés helyzete és perspektívái
Magyarországon”.
Az egyik legsikeresebb intézmény, a dabasi
Kossuth Zsuzsa Szakképzõ Iskolából hárman
is szót kaptak, egymást kiegészítve mutatták be
iskolájukat: Kosztolányi Gyula nyugalmazott
igazgató, majd Stégner Péter, a jelenlegi iskolaigazgató és Halász József, az Országos Közepes Szakképzési Szervezési Társulás projektmenedzsere.
Palotás József, a Kecskeméti Regionális Képzõ Központ igazgatója, aki a konferencia magyarországi társszervezõje volt, a keresletvezérelt felnõttképzés modelljét; határon túli kiterjeszthetõségét mutatta be elõadásában. Molnár György, a Békéscsabai Regionális Képzõ
Központ igazgatója ezután átfogó képet adott
sokéves törekvéseikrõl, eredményeikrõl, elõadásának címe: „Új jövõkép, új minõség. Tudásegyesítés a Kárpát-medencében” volt. Az
õ gondolataihoz kapcsolódott a PannonForrás
programban évek óta szorosan együttmûködõ
határon túli partnerek egész sora.
Felvidékrõl Cservenka János, a Hidaskürti
Középfokú Magán Szakintézet és Magán Kereskedelmi Akadémia igazgatója kapott felkérést, elõadása arról szólt, hogyan tehetünk többet középfokú szakemberképzéssel a Felvidék
magyar gazdaságának fellendítéséért., majd
Gabri Rudolf, a nagykaposi Gordiusz Plusz
igazgatója saját törekvéseik bemutatásával a
szlovákiai magyar felnõttképzés helyzetérõl és
stratégiai alternatíváiról adott képet.
Kárpátaljáról Dr. Orosz Ildikó, II. Rákóczi
Ferenc Fõiskola igazgatója és a Kárpátaljai
Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke:
„A kárpátaljai diákok lehetõségei az iskolarendszerû szakképzésben” címû elõadása után
Dr. Váradi Natália, a beregszászi Felnõttképzési Központ elnöke felnõttképzési helyzetképet nyújtott Kárpátaljáról.

Keresztély Irma csíkszeredai tanfelügyelõ a
romániai magyar szakképzés és felnõttképzés
helyzetérõl és kihívásairól, Pásztor Gabriella,
fõtanfelügyelõ pedig az oktatásügy erdélyi helyzetérõl szólt.
A Vajdaságról is két érdekes elõadás hangzott el. Soós Edit, Magyar Nemzeti Tanács Közoktatási Bizottságának elnöke az „Iskolarendszerû szakképzés a Vajdaságban” témában fejtette ki véleményét, Sarnyai Károly, a Magyarkanizsai „CNESA” Oktatási és Mûvelõdési
Intézmény igazgatója pedig konkrét esettanulmányban mutatta be, milyen az „Esélyt adó
felnõttképzés a Vajdaságban”.
Végül Szlovéniából Pisnják Mária szólalt fel,
elõadásának címe: „A magyar nyelv a szlovéniai Muravidék szak- és felnõttképzésében” .
A konferencia támogatói a budapesti Szülõföld Alap, a Bécsi Kereskedelmi Kamara és Ilona Stüberl, a bécsi magyar étterem tulajdonosa voltak.
A Kaláka-Club az elõadások szövegének
megjelentetését is tervezi.
A konferencia végén a felvidéki, kárpátaljai, erdélyi, partiumi, délvidéki, ausztriai és magyarországi résztvevõk az alábbi zárónyilatkozatot fogadták el:
Megállapítások:
1. A Kárpát-medencei magyarság számára
a szakképzés és felnõttképzés stratégiai jelentõségû kérdés. Indokai:
- Növelhetõ a munkaerõ-piaci esély a határon túli – jelentõs számban vidéki illetve szórványban élõ – magyar közösség körében, akiket más intézmény-rendszeren keresztül nem,
vagy alig lehet elérni,
- közösségformáló, identitáserõsítõ hatás érhetõ el,
- a szakemberek Kárpát-medencei szintû
együttmûködése, a közös program- és tananyagfejlesztés, valamint oktató-továbbképzés
keretében integrálható a szakmai közösség,
- a magyar nyelvû iskolarendszerû szakképzés hozzáférhetõségének, tartalmának, minõségének esetleges hiányosságai korrigálhatóak.
2. A Kárpát-medencében a magyar nyelvû
szakképzéshez, felnõttképzéshez való hozzáférés eltérõ mértékben biztosított, a feltételeket egyes területeken súlyos hiányosságok
jellemzik.
Javaslatok:
1. A következõ idõszakban nemzetpolitikai
döntéseket szükséges hozni a szak- és felnõttképzés egységes Kárpát-medencei rendszerének létrehozása érdekében, e mintaprojekt
megvalósítására készen áll a 6 éve mûködõ
PannonForrás Kárpát-medencei Felnõttképzési Hálózat.
2. Nem kihelyezett képzéseket kell megvalósítani, hanem fejleszteni szükséges a határon túli magyar szervezetek tárgyi és humán
kapacitásait, továbbá képzési forrásokat kell
számukra biztosítani.
3. A Miniszterelnöki Hivatal mellett az érintett szaktárcák (oktatásért, gazdaságfejlesztésért, foglalkoztatáspolitikáért felelõs szaktárcák) és intézményeik bevonása szükséges, mert
a felnõttképzési, szakképzési beavatkozások
akkor legsikeresebbek, ha összekapcsolódnak
a Kárpát-medencei gazdaságfejlesztési programokkal. A szakágazati kérdések határon túli
vonatkozásait a szaktárcáknál és azok intézményeinél meglévõ kompetenciákkal, professzionálisan indokolt kezelni.
4. A szak- és felnõttképzés fejlesztése során
figyelmet kell fordítani a szükséges eszközfejlesztésre, Kárpát-medencei szintû oktatói
együttmûködésre, tananyagfejlesztésre, versenyképes tudást nyújtó képzések megvalósítására.
5. A támogatási szemlélet mellett az együttmûködés, partnerség elveinek érvényesítését
javasoljuk, ez intézmények közötti rendszerszerû együttmûködést feltételez, szemben
egyes programok elszigetelt támogatásával.
6. A források biztosítása az alábbi módon
szükséges:
- rövidtávon a nemzetpolitikai célokat szolgáló költségvetési források és az uniós támogatási formák összehangolása,
- középtávon kiemelt projekt indítása, szemben az összefüggéstelen, és az erõforrásokat
szétforgácsoló pályázati lehetõségekkel.
Bécs, 2010. április 23.

2010. május–június

KATYIN MAGYAR SZEMMEL
A hétfalusi legények nagy része Észak-Erdélybe
menekült magyar katonaként küzdte végig a második
világháborút, a másik része román katonaként. Közülük sokan a Don-kanyarnál maradtak, akik túlélték Csíkszeredába, vagy Kolozsvárra menekültek. A világégés
után, az életben maradottak nagy része hazajött családjához. Majálisokon, tûzoltóbálokon emelkedettebb hangulatban sokat meséltek háborús élményeikrõl, megemlékezvén az elesettekrõl. Elõször tõlük hallottam a
katyini tragédiáról. Majd a Szabad Európa Rádió bõvebb,
és pontosabb beszámolója következett. A szocializmus,
és a kommunizmus bukása után mindenki várta e kényes téma megoldását, de az orosz vezetõség folyamatosan elzárkózott. Végül Gorbacsov megtörte a jeget.
Andrzej Wajda Katyn címû filmje hívta fel a világ
figyelmét újra e történelmi eseményre, amely a kezdetektõl hûen követi az elhurcolt lengyel tisztek és értelmiségiek történetét, a hátra maradt nõk szemszögébõl
megközelítve a történelmi valóságot és a hazugságot.
Mindezek után, pontosan hetven évre rá megtörtént a
második katyin tragédia is, amelyben a lengyel állami
és egyházi vezetés majdnem száz tagja vesztette életét.
A Szovjetunió 1939. szeptember 17-én támadta hátba a német hadsereggel küzdõ Lengyelországot, és foglalta el keleti részét, amelyre a Molotov-Ribbentrop-paktum titkos záradéka adott lehetõséget. Az orvtámadás
során közel 15 ezer lengyel katonatiszt esett fogságba, s
a hatóságok sok rendõr-, illetve határõr tisztet is fogságba vittek, három nagy gyûjtõtáborban, Kozelszkben,
Sztarobielszkben és Osztaskovban. Itt esett áldozatul az
a néhány magyar is, akik a lengyel hadseregben vállaltak
szerepet a lengyel-magyar barátság értelmében. Sztálin
mindig is gyanakodva tekintett a lengyel hadseregre,
annak is a tisztikarára, hiszen többségükben annak a lengyel arisztokráciának a tagjai voltak, amelyet erõs hazafias szellem, és oroszellenes érzelem fûtött már a cári elnyomás miatt is. A tartalékosok zöme pedig különféle
értelmiségi pályákon dolgozott a civil életben, és Sztálin
úgy vélte, ez a réteg lehet majd a jövõben minden szovjetellenes szervezkedés motorja. A lengyel foglyok elsõ
csoportját 1940. április 3-án szállította el a szovjet politikai rendõrség, az utolsót pedig május 12-én, a végállomás egy-egy Katynhoz, Harkovhoz és Kalinyinhoz közeli
erdõség volt. Napi háromszázas turnusokban történtek a
kivégzések, és az NKVD hóhérai Walther típusú német
pisztolyokat használtak. A foglyul ejtett lengyel polgári
személyek nagy részét, több mint hatezer fõt a Harkov
melletti Dergacsiban mészárolták le ugyanígy. Olyan hazafias érzelmû civileket, fõként értelmiségieket, politikusokat küldtek a halálba, akikrõl feltételezték, hogy harcot kezdenek majd a szovjet megszállással szemben. Még
nem tisztázott viszont annak a több száz lengyel hadifogolyból és civilbõl álló csoportnak a tragédiája, amelyet
a szovjetek a Fehér-tengerhez szállítottak, felraktak két
nagy halászhajóra, majd a hajókat a nyílt vízen elsüllyesztették. Állítólag itt is volt néhány magyar civil. A tisztek
kivégzésének közel ötszáz túlélõje maradt, a hajók elsüllyesztésének azonban egy sem. A mészárlások hírét
elõször Németország ismertette a világgal 1943 tavaszán,
a Vöröskereszt akkor azonban nem volt hajlandó kivizsgálni az esetet, így a németek egy nemzetközi bizottságot
hoztak létre az események kiderítésére. Ennek volt tagja
a híres magyar patológus professzor, dr. Orsós Ferenc,
akit 1945 után ezért háborús bûnössé nyilvánítottak.
Moszkva mindvégig a németekre hárította a katyin tömeggyilkosságok felelõsségét, ám az eset - árulkodó módon nem került be a nürnbergi per németellenes vádpontjai
közé. A hivatalos szovjet nyilatkozatok már a háború alatt
igyekeztek meghamisítani a katyin tényeket. Lengyelországban 1945 után tilos volt a katyni kivégzésekrõl beszélni. Csupán 1956-ban, az úgynevezett olvadás idején
tûnt úgy rövid idõre, hogy a lengyel társadalom megismerheti az áldozatok történetét, Wladyslaw Gomulka, a
reformszellemû pártvezetõ azonban félt Moszkva bosszújától, és meghátrált. Aztán hosszú csend következett,
amelyet Mihail Gorbacsov tört meg 1990-ben. Arra utalt
egy nyilatkozatában, hogy a Szovjetunió felelõs a katyin
erdõkben történt kivégzésekért. Két év múlva Borisz Jelcin több fontos katyin dokumentum másolatát is átadta
Lech Walesának, többek közt az 1940. március 5-i, Sztálin által is jóváhagyott szovjet párthatározatét, amely elrendelte a lengyel tisztek kivégzését.
A dolgok azonban a mai napig sem kerültek a helyükre teljes mértékben. Vlagyimir Putyin a dokumentumok
és a feltárt bizonyítékok ellenére kétségbe vonja, hogy
a szovjetek végeztek ki lengyel hadifoglyokat Katyinban
és térségében 1940 tavaszán. Most, a Wajda-film hírére
pedig egyes moszkvai lapok is hasonlóképpen írtak. Az
orosz katonai ügyészég hivatalos vizsgálatot indított az
ügyben még az 1990-es évek legelején, s csak 2004-ben
zárta le a nyomozást. Az ügyészségi akták – Putyin véleményével szemben – nem vonják kétségbe, hogy a szovjetek végezték ki a lengyel tiszteket, és a foglyul ejtett
lengyel civileket Katyinban, de azt állítják, hogy az nem
háborús-, illetve emberiesség elleni bûntett volt, hanem
köztörvényes bûncselekmény.
Az áldozatok számát valószínûleg soha nem fogja
pontosan megállapítani a történelemtudomány. Több
bizonyíték is utal arra, hogy Moszkva fontos, az üggyel
kapcsolatos dokumentumokat semmisített meg 1959ben. Az eddigi kutatások szerint 14.736 lengyel tisztet,

és több mint 10.600 lengyel polgári személyt végzett ki
az NKVD a katyini vérengzésekben.
Az esztelen, brutális tömeggyilkosságnak két magyar
áldozata is volt. Egyikük az 1897-ben Lengyelországban
született, magyar családból származó Oskar Rudolf
Kuehnel. A lengyel hadsereg századosi rangú hivatásos
tisztjeként harcolt a nácik ellen. Szovjet fogságba esett,
és az NKVD kozelszki lágerébe került. A katyini erdõben
1940 áprilisában gyilkolták meg. Holttestét 1943-ban
hantolták ki. Megtalálták egyenruhájában személyes okmányait és jegyzetfüzetét, amelyben az utolsó bejegyzett
dátum 1940. április 7. A másik magyar áldozat az 1890ben Budapesten született Korompay Emánuel Aladár, a
lengyel hadsereg századosa, aki Galíciában harcolt az I.
világháború alatt. A háború után azonban nem tért vissza
Magyarországra, hanem beállt Jozef Pilsudszki légiójába,
amely 1920-ban is épp a Vörös Hadsereggel szemben
védte a lengyel földet. A Református Fõgimnáziumban
érettségizett, a budapesti egyetemen filozófiából szerzett
diplomát, majd áttelepült Varsóba. A lengyel hungarisztika egyik úttörõjének tekintik, az elsõ magyar–lengyel szótár szerkesztõjeként öregbítette hírnevét. A varsói egyetemen dolgozott lektorként, ezzel egyidejûleg a
magyar követség kultúrtanácsosi posztját is betöltötte.
1939 szeptemberében mozgósították. Kérhette volna felmentését, mint kettõs állampolgár és követségi alkalmazott. Nem így tett. A szovjetek foglyul ejtették és az NKVD
sztarobelszki lágerébe hurcolták. Noha Korompay Emánuel Aladár holttestét sohasem azonosították, neve szerepel a Harkovban kivégzettek jegyzékében. Varsói lakhelyének falára már 1992-ben emléktábla került, majd
2002-ben a varsói egyetem is emléktáblán örökítette meg
nevét. A második világháborút családjából csak legidõsebb lánya, Ilona élte túl. Márta lánya életét 1939 szeptemberében Varsóban német bomba oltotta ki, Elzbieta
1943-ban a Gestapo fogságában kegyetlen kínvallatások
után öngyilkos lett, felesége, Mieczyslawa koncentrációs
táborban vesztette életét.
Katyin harmadik magyar áldozatának tekinthetjük Orsós Ferencet, aki 1879. augusztus 22-én Temesváron született. 1903-ban végezte el a Budapesti Orvostudományi Egyetemet, majd az elsõ világháborúban
orosz fogságba esett. A fogság után, 1918-tól a debreceni egyetem Kórbonctani Intézetének alkalmazottja. Már
ott is nagy érdeklõdést mutatott a patológia iránt. 1921tõl a Törvényszéki Orvostani Intézet vezetõje, ahol aktív, eredményes tudományos munkát végzett, így 1928ban a MTA levelezõ tagjává választotta, és 1940-tõl 1945ös kizárásáig rendes tag volt. 1935-ben pedig a Budapesti Orvostudományi Egyetem tanára, a Budapesti Törvényszéki Intézet vezetõje lett. Az Orvosi Kamara képviselõjeként tagja volt a magyar parlament felsõházának.
1944 decemberében végleg Németországba távozott.
Nyugdíjazásáig a mainzi egyetem képzõmûvészeti módszertan tanáraként dolgozott, és itt is halt meg 1962. július 25-én. Világszerte elismert, tekintélyes patológus volt,
a németek ennek ismeretében kérték fel, hogy 1943 áprilisában végezzen vizsgálatot Katyin áldozatainak exhumálásánál. A német vezetés tudatában volt annak, hogy
a vérengzést a szovjetek követték el, így minél szélesebb
körbõl kértek szakmai vizsgálatot. Így felkérték a közvetlen szövetségesek, a semleges országok, a lengyel és a
Nemzetközi Vöröskereszt képviseletét így kérték fel. Némi
erõszakkal a fogságukba esett angolszász tiszteket is a
helyszínre vitték, de felkérték a lengyel ellenállást, a londoni emigráns kormányt is. A vizsgálatot végzõ bizottság
Orsóst választotta vezetõül. Az exhumálás 1943. április
29-tõl június 4-ig tartott; nyolc tömegsírt tártak fel 2730
tetemet azonosítottak, maga Orsós az idõ alatt 150 tetemet vizsgált meg. A német visszavonulás folytán betemették a sírokat. Sztálin parancsára a terület visszafoglalása
után a szovjetek is vizsgálatot rendeltek el, kiváló szakértõket kérve fel. Alekszej Tolsztoj író s több metropolita
megállapította, hogy a gyilkosság a nácikat terheli; a megszállóknak nyilatkozó kolhozparaszt megtagadta a németeknek tett elõzõ vallomását, ami életébe került.
Katyin további története ismert; megromlik, pontosabban megszûnik a londoni lengyel kormány és a
szovjetek viszonya. A szövetségesek Sztálin hazugságát
támogatják, altatják az ügyet, a vizsgálatot végzõket
eltüntetik. A háborút követõen Roman Martini lengyel
ügyészt – aki szorgalmazza a vizsgálatot – megölik. A gaztettet a vizsgálaton részt vevõ angolszász tisztek révén
VI. György brit uralkodó és Churchill miniszterelnök is
ismeri, de csak a hidegháború kezdetén ismeri el.
Orsós Ferenc a szovjet NKVD számára fontos tudós,
ezért 1944 decemberében Nyugatra menekül, ahol az
amerikaiak védelmét megkapja, de cserében hallgatnia
kell. Budapesten külön szovjet csoport keresi. Intézetét
felkutatják, iratait, vizsgálati eredményeit lefoglalják, és
a megszállók elviszik. Orsós Ferenc a vérengzés idõpontját az általa alkalmazott pollenvizsgálat, a koponyában
történõ mészlerakódás vastagsága, és a hullarovarok faja
és nagysága alapján pontosan megállapítja. Az idõpontot a tanúk, a fellelt iratok, az újságok és a tömegsírokra
ültetett fák kora mind pontosan visszaigazolja. Orsóst
Hóman Bálinttal együtt zárták ki az Akadémiáról. Orsós
Ferenc rehabilitálása még várat magára. Munkásságának
a nyilvánosságra hozatala nemcsak világraszóló tudományos elismerését segítené elõ, hanem a magyar tudomány
BENCZE MIHÁLY
elismerését is.
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Szerbia: Választások, ismételten
(Kishegyes – Újvidék, 2010.05.08.) Az alcím
„most”-ja június 6-án lesz. A belgrádi kormány
negyvenmillió dinár (400 ezer euró) összeget
különített el a Nemzeti Tanácsok (NT) megválasztására. A voksoláson az a 1 285 163 szerbiai, de kisebbségben élõ polgár (az összlakosság
14%-a) vehet részt, akik május 21-ig feliratkoztak nemzeti tanácsaik névjegyzékére. A magyar
közösség mellett (2002-es adatok szerint 293
299 lélek) listát állítottak az albánok, az askálik,
bosnyákok, bolgárok, bunyevácok, vlahok, görögök, egyiptomiak! (814 fõ), romák, románok,
ruszinok, szlovákok, ukránok, csehek és a német közösség. A közel négyezer fõs német kisebbség 13, javarészt német érdekeltségû egyesület tömörülésével, Andreas Bürgermayer elnökletével alakíthat tanácsot.
A Magyar Nemzeti Tanács (MNT) megválasztásakor 7 csoportosulás neve merült fel. Az általuk megnevezett jelöltekre adhatják le a vajdasági magyarok a szavazataikat. Ezáltal fog formálódni, arányos módon a 35 fõs MNT.
Elsõként a Vajdasági Magyar Szövetség
(VMSZ) „Magyar Összefogás” névre keresztelt jelöltlistája került a belgrádi döntnökök elé. A 35
nevet tartalmazó (tehát teljes) listát Dr. Korhecz
Tamás vezeti. Õt a VMSZ párt tagjai és vajdasági
magyar civil személyek (részben a párt holdudvarához tartozó értelmiségiek, egyházi képviselõk, függetlenek) követik fele-fele arányban. A
korteshadjáratot május 7-én kezdték meg, terveik szerint ötven települést fognak felkeresni.
Bár a törvény tiltja, hogy a többségi nemzet
pártjai is részt vegyenek a választásokon, természetesen hagy kiskapukat is. Így jöhetett létre a
(Borisz Tádity államfõ vezette) Demokrata Pártnak, a Humentis civil szervezeten keresztül teremtett listája, mely a „Vajdasági magyarként
Európába” nevet viseli, és Dr. Csengeri Tibor sebész fõorvos, tartományi egészségügyi titkár
vezeti. Sokak szerint ez a lista, nem csak optimista csengésû jelmondatával fogja tudni felvenni a versenyt a VMSZ névjegyzékével.
E két tömörülés mellett még a Magyar Polgári Szövetség (MPSZ) listaállítása tekinthetõ bizonyosnak. Rácz Szabó László pártja volt az a politikai alakulat, amely a (Pásztor István vezette) VMSZ és a kormányzó Demokrata Párt összezördülésével, Zentán a kiebrudalt Pásztorék helyébe ugrott be (miután a Vajdasági Magyar Demokrata Párt és a DP nem tudott dûlõre jutni).
A június 6-ra formálódó 26 fõs MPSZ-névsort, a
VMSZ-bõl tavasszal botrányos módon (Kasza
József tiszteletbeli elnökkel közösen) kiugró
Bunyik Zoltán, volt VMSZ alelnök vezeti.
A „64 Vármegye Ifjúsági Mozgalommal” és a
magyarországi Jobbikkal egy lapon emlegetett
Magyar Remény Mozgalom is listát kíván állítani. Ugyancsak a törvény adta kiskapun átbújva vehet részt a voksolásokon a Nenád Csanak

vezette Vajdasági Szociáldemokrata Liga (LSV)
is. Sokáig úgy tûnt, hogy Balla Lajos: Politizáljunk Másképpen Délvidékiek néven, értelmiségiekbõl összeállított listája is részt vesz a szavazáson. De április végén, egy általa sértõnek
vélt cikk megjelenése után elállt a jelöléstõl.
Nem úgy a Vajdasági Magyar Pedagógusok
Egyesülete (VMPE), a Vajdasági Magyar Óvodapedagógusok Egyesülete és az Integrált Pedagógiai Egyesület MAMA névre keresztelt listája, melyet Nagy Margit, a VMPE elnök asszonya
vezet majd.
A Vajdasági Magyar Demokrata Párt nem fog
részt venni a Magyar Nemzeti Tanács megválasztásában. Ágoston András pártja kétségbe vonja
a Tanács, mint „a vajdasági magyarság érdekérvényesítõ, legális és legitim képviseleti testületének” létét.
Már a kampánynyitáskor kellemetlensége
adódott a szerbiai kisebbségeknek, ugyanis a
Köztársasági Mûsorszóró Ügynökség (RRA) Tanácsa kimondta, hogy a listákon szereplõ újságíróknak tilos megjelenniük a televízió képernyõjén, tilos dolgozniuk. E határozat érdekes fejleményeket szült a Vajdasági Televízió Roma Szerkesztõségében, mert mindahány dolgozó, szám
szerint hatan, a Roma Nemzeti Tanács listáján
szerepelnek. Mulatságos, hogy a Kisebbségügyi
Minisztérium államtitkára újságírói kérdésre
akként nyilatkozott, hogy a RRA határozata –
szerinte – alkotmányellenes. (Ennek ellenére –
ismerve a szerb törvényhozást – a Roma Szerkesztõség nekiállt munkatársakat keresni)
*
De nem csak a Vajdaságban keveregnek az indulatok. Március 22-én váratlanul lemondott
tisztségérõl Rádován Jelasity, a Szerb Jegybank
2004 óta hivatalban lévõ elnöke. Bár nem szólt
arról, miért távozott oly hirtelen, de gyanítható, hogy a több párt kényszerházasságából születõ kormány belviszályai állhatnak a háttérben.
Utódja Deján Soskity, a Bank Tanács volt elnöke lett, akinek, az euróhoz képest folyamatosan
gyengülõ dinárral kell felvennie a harcot. Szerbiának, a 2009-ben megítélt 2,87 milliárd eurós
IMF-hitel harmadik részét, a javuló gazdasági
mutatók miatt (tavaly még -3%-kal csökkent a
GDP, jövõre már 2 százalékkal, 2011-ben 3-mal
fog növekedni), nem kell teljes részben felhasználnia. Másrészt az Oroszország folyósította 200
millió dollárt szívesen vette Belgrád. Ránká
Szávity, a Szabad és Független Szakszervezetek
Szövetségének elnök asszonya nem olyan derûlátó, mint egyes gazdasági szakemberek. Õ „ forró nyarat” jósol az országnak, hiszen a munkanélküliek száma meghaladja az egymilliót, 650
ezer ember él a létminimum alatt, 350 ezer dolgozónak pedig a minimálbérbõl kell gazdálkodnia. Tömeges tüntetések kirobbanása várható
tehát Szerbiában.

Jelentõs elõremozdulás történt, az idén épp
30 éve elhunyt Joszip Broz Tito, kommunista vezetõ 35 évig tartó uralma kezdetén, az 1944-45ös évben elkövetett partizán népirtások ügyében. Hozzávetõlegesen 1 700 ezer ember tûnt
el azokban az években, feltehetõleg a kommunista rezsim, Ozna nevû titkosszolgálatának tevékenykedése folytán. Most lehetõvé vált a 65
évvel ezelõtti akták tanulmányozása. Ettõl függetlenül a Tito-kultusz, a volt Jugoszláv tagköztársaságokban, köszöni szépen, elevenebb mint valaha. S bár a Nemzeti Tanácsok választására nem
sikerült megalapulnia a Jugoszláv Tanácsnak,
vezetõi ígérik, négy év múlva már önálló szervezetként fognak szerepelni a megmérettetésen.
*
Belgrád és a két éve elszakadt (de Szerbia által el nem ismert Koszovó fõvárosa) Pristina
között oldódni látszik a feszültség. Vuk Jeremity
külügyminiszter nem tagadta a híreszteléseket,
miszerint Hasim Thaqi, koszovói miniszterelnökkel hamarosan tárgyalásokat kezdenek, de
hangsúlyozta, Szerbia váltig ragaszkodni fog az
ENSZ által hozott 1244-es számú határozathoz,
mely biztosítja az ország területi épségét. A közös tanácskozóasztalhoz való ülést meghiúsíthatja az április 29-én, Koszovó szerbek lakta
részén történt bombarobbanás. A gyutacs meggyulladásához kellõ lángot az okozta, hogy
Pristina felszámolt több szerb tulajdonban lévõ
mobiltelefon-hálózatot.
Szerbiát is bevonták abba a közép-európai
tervbe, amely a Duna menti országokat tömöríti egybe, legfontosabb elvként a folyó hajózhatóságának biztosítását fogalmazva meg. A Dunastratégia júniusban fog kikristályosodni, de addig is több alkalommal fognak találkozni a 14
tagország (köztük Ausztria és Magyarország) államfõi.
Drágán Gyilas, Belgrád polgármestere adta át
azt a TV-tornyot, amelynek elõdjét 1999-ben
bombázták le a NATO-harcigépek. Az új sugáradó 1 méterrel emelkedik magasabbra a múlttá
lett õsénél. Újvidéken azonban még a háború
után 11 évvel sem építették újjá a Tarcal-hegyén
valamikor büszkén álló televíziós-székházat;
emellett késik a ’99 után épített vasúti híd felújítása és a megígért negyedik Duna-híd építése. Hogy Belgrád mostohaként tekint a Vajdaságra, látszik szûkmarkúságából is, ahogyan a
költségvetési pénzek elosztásakor viseltetett a
tartománnyal szemben. 389 nagyberuházási
tervbõl csupán 13 szól a Vajdaság területére, de
ezért a 13-ért is hónapokig kellett csatározni a
kormánnyal. Ha minden igaz, a Horgos-Újvidék
közötti autópálya is tovább épülhet majd az
idén. Amennyiben így történik, a valamikor a
’80-as években megkezdett korridor 2014-re teljes hosszában el fog készülni. Ígéretek vannak:
Szlobodán Milosevity, Milutin Mrkonyity (két-

Herta Müller

szer is: 1999-ben és az idén), Borisz Tádiy és
Mirko Cvetkovity miniszterelnök is, az elmúlt
húszegynéhány évben fényképezkedett a „hamarosan”, „pár éven belül”, a „tél végéig” megépülõ autópályával a háttérben.
*
Szerencsére a kultúra ismét megörvendeztette a vajdaságiakat. A „12 legszebb magyar vers”
elnevezésû mozgalom a Délvidékre látogatott
április végén, Kosztolányi Dezsõ születésének
125. évfordulója ürügyén. Szabadkán 600 fiatal szavalta el a Hajnali részegség verset, Újvidéken pedig kétnapos konferenciát tartottak a
költemény kapcsán. A budapesti Hungarofest –
Égtájak Iroda május 14-e és 19-e között
MadArt’10 címmel mûvelõdési fesztivált szervezett Újvidéken. A rendezvénysorozat célja, hogy
a kulturális értékek kölcsönös megismerésén keresztül segítse a délkelet-európai régióban élõ
népek közeledését és egymás megismerését.
Ezzel egy idõben tartják Szerbia-szerte a Múzeumok Éjszakája elnevezésû programot is. Hogy
zöldül is Vajdaság, nem mindég csak sápadozik,
pirul vagy mérgében vörösödik, bizonyság,
hogy Bánátban ( a kiterjedt fásítási akciók mellett) felépítik a tartomány elsõ szélerõmûparkját.
Lesz hol hûsölni hát a „forró nyár” és az MNTválasztások hevében.
KOCSIS ÁRPÁD

Erõs, tekintélyes Magyarország
Folytatás az 1. oldalról

hogy a készülõ módosításnak fõleg gesztus értéke
van. Az erõszakosan szétszakított kárpát-medencei
magyarság együvé tartozását hivatott szimbolizálni.
Ez önbizalmat és tartást kölcsönözhet a kisebbségben
élõ magyaroknak és végsõ esetben egyfajta biztonságot is ad. Lesz hová menekülni, ha egy kisebbségi
magyar nemzetisége miatt végveszélybe kerül abban
az országban, ahol él! Vélhetõleg attól nem kell tartani, hogy a magyar állampolgárság elnyerése arra ösztökélné a külhoni magyarokat, hogy tömegesen költözzenek át Magyarországra. Sõt, az így elnyert biztonságérzet erõsítheti õket abban, hogy bátrabban
kiálljanak jogaikért és nemzeti önazonosságuk megtartásáért, dacolva a nyílt és burkolt asszimilációs
kísérletekkel.
A MÓDOSÍTANDÓ ÁLLAMPOLGÁRSÁGI TÖRVÉNYNEK van még egy
másik, igen lényeges üzenete is. Ezzel lehetõvé válik,
hogy a magyarországi hivatalok is magyarnak tekintsék a szomszédos országokban élõ magyarokat. Eddig ugyanis idegenként kezelték õket, úgy mint egy
kínait vagy afgánt. Ugyanolyan állampolgársági vizsgát kellett tenni nekik is mint más bevándorlóknak.
Most napvilágot látott adatok szerint, a magyar vizsgázók mintegy fele nem ment át az állampolgársági
vizsgán. Ezt igen sokan megaláztatásként élték meg.
De az eljárásnak nemcsak ezen a pontján, hanem
egész folyamatában rideg magatartással találkoztak
a hivatalokban. És, ha azt tapasztalták, hogy magyarul megmukkanni alig tudó kínai simán megkapja a
magyar állampolgárságot, elgondolkodhattak a hivatalnokok megvesztegethetetlenségének kérdésén.
A KÉSZÜLÕ MÓDOSÍTÁSNAK VAN AZONBAN kissé messzebbre mutató társadalompolitikai vetülete is. Magyar-

ország ezzel a törvénnyel végre elkezdheti a kilábalást a trianoni zsákutcából, amelybe a nagyhatalmak
1918-20-ban belekényszerítették, és azóta is ebben
vergõdik. Félreértés ne essék, nem területi veszteségekrõl van szó, hanem arról, hogy a magyarság
többnyire tömbökben élõ millióit, a nemzet egyharmadát, önkényesen idegen államok felügyelete alá helyezték, cinikus módon arra számítva,
hogy elõbb utóbb elveszítik identitásukat és beolvadnak az utódállamok nemzeti közösségeibe. Nos,
ez az amiben súlyosan tévedtek. Ezt a tévedésüket
sajnálatos módon a második világháború után
megismételték. Elõtte azonban, 1938-ban Münchenben, Hitlerrel egyezkedve, beleegyeztek
(Nagy-Britannia és Franciaország) bizonyos, magyar érdekek szerinti, etnikai alapú határkiigazításokba. Majd a háború után, álszent módon, ezért ismét Magyarországot büntették meg. Tehát az igazságtalanul elszakított magyarok kérdése továbbra
is, minduntalan felbukkan és problémát jelent, hol
belpolitikai, hol külpolitikai vonatkozásban. És akkor még az elszakított magyarok kilencven éve tartó kálváriájáról nem is beszéltünk. Ez utóbbi talán
még súlyosabb mint a magyarországi társadalom
Trianonnal kapcsolatos traumája, amelyet a múltban sokszor, mûvileg vagy hatalmi szóval, a szõnyeg
alá igyekeztek söpörni. Feloldására a rendszerváltozás után eltelt húsz év alatt sem került sor. Elsõsorban a politikai akarat hiánya és részben a nemzetközi viszonyok állása miatt Magyarország csak
tolta maga elõtt ezt a problémát, amely társadalompolitikai vonatkozásai mellett, komoly erkölcsi
problémákat is felvetett, különösen a 2004. december 5-iki eredménytelen népszavazás után.

A MAGYAR TÁRSADALOM A MOST LEZAJLOTT VÁLASZTÁSOK UTÁN
került abba a helyzetbe, hogy jó eséllyel feloldja a Trianon által okozott traumát. Ennek a folyamatnak az
egyik lényeges eleme, a kárpát-medencei, szomszédos államokban élõ magyarok viszonyának a rendezése a magyar állam keretein belül. A benyújtott törvényjavaslat eltörli az érintett államokban élõ magyarokkal szembeni diszkriminációt és számukra is lehetõvé teszi a magyar állampolgárság megszerzését, csakúgy mint például a nyugatra kivándorolt magyarok számára, akik eddig is élhettek ezzel a lehetõséggel. Jogász szakértõk szerint a magyar állampolgársági törvény a tervezett módosítás után sem fog ütközni semmilyen nemzetközi vagy Európa Uniós jogszabállyal.
A MAGYARORSZÁGGAL SZOMSZÉDOS ÁLLAMOKNAK DÖNTÕ TÖBBSÉGE, amelyeknek a területén magyar közösségek élnek,
pedig hallgatólagosan elfogadja a magyar lépést, mert
náluk is érvényben van a kettõs állampolgárság intézménye. Egyedül Szlovákia reagált hisztérikus módon a magyar szándékra. Robert Fico, a baloldali populista miniszterelnök, aki magyar fóbiában szenved,
súlyos ellenintézkedéseket helyezett kilátásba. Mivel
Szlovákiában június 12-én parlamenti választások
lesznek, és Fico pártjának a népszerûsége csökkenõ
tendenciát mutat, igyekszik a magyarellenességre mindig fogékony szlovák választókat, a Slota-féle Szlovák
Nemzeti Párttal szemben, a maga oldalára megnyerni.
Számos politikus és elemzõ Fico viselkedését választási kampányfogásnak minõsíti és feltételezi, hogy a választások után megnyugszik a helyzet.
A SZLOVÁK BELPOLITIKAI ÉS TÁRSADALMI VISZONYOK ISMERETÉBEN azt kell mondanunk, hogy hiú ábránd abban bízni, hogy a választások után Fico tiltakozása a magyar
kettõs állampolgársággal szemben enyhülni fog. A

szlovák kormány és parlament az õ irányításával
olyan törvényeket fog alkotni, amelyek megfélemlítik a szlovákiai magyarokat, hogy ne kérjék a magyar
állampolgárságot. Konkrétan utalt arra, hogy a Cseh
Köztársaságban olyan törvény van életben, amely
kimondja, hogy ha egy cseh állampolgár felveszi valamely idegen állam állampolgárságát, akkor automatikusan elveszíti a cseh állampolgárságát. Ez a törvény
ugyan nemzetközi jogi vonatkozásban aggályos, de a
szlovák nacionalistákat ez nem zavarja.
EMLÉKEZZÜNK CSAK A NEMRÉG ELFOGADOTT eszement nyelvtörvényre. Nehogy valaki azt gondolja hogy majd az
EU vagy az Európa Tanács szervei közbelépnek. A
nyelvtörvény esetében láthattuk, hogy Brüsszelben
és Strasbourgban milyen sumákolás folyt és folyik
máig. Már ma borítékolható, hogy a magyar kettõs
állampolgárság megakadályozására hozandó várható szlovák jogszabályokat, amelyek nagy valószínûséggel emberjogi szempontból aggályosak lesznek, az
európai intézmények ismét le fogják nyelni. Tehát
végül a szlovákiai magyarok lesznek a szenvedõ alanyai a történetnek. Ettõl függetlenül szükséges bevezetni a kettõs állampolgárság intézményét, hogy a
többi ország magyar közösségei élhessenek vele. A
szlovákiai magyarokat pedig talán megacélozza az
újabb égbekiáltóan igazságtalan korlátozás és újra
összefognak kisebbségi jogaik védelme érdekében,
mint már többször az elmúlt két évtizedben. A szlovák nacionalisták sem lesznek mindig hatalmon, talán még egy ciklus kinéz számukra 2014-ig. De erre
az idõre lejáratódnak és a jobboldali pártok alakíthatnak kormányt, és akkor remélhetõleg a magyarok
is újra kormánytényezõkké válhatnak.
VARGA SÁNDOR
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KÖZÖTTÜNK ÉLNEK
Dr. Csernay Jenõ
Wiener Neustadt / Bécsújhely. Ez a 2. világháborúban annyit szenvedett osztrák város a
magyar történelemkönyvek lapjaiba is beírta a
nevét. Mátyás király elfoglalta 1487-ben, a bécsújhelyi várban raboskodott a Nádasdy-féle
összeesküvés két vezetõje: Zrínyi Péter és
Frangepán Ferenc, késõbb II. Rákóczi Ferenc.
A kivégzett Zrínyi és Frangepán emlékét latin
nyelvû felirat õrzi a dóm falán és a vár egyetlen
épen maradt tornyát ma is Rákóczi toronynak
hívják. A város egyik csendes villasorában lakik Dr. Csernay Jenõ orr-fül-gégész, miniszteri
tanácsos, törvényszéki orvos szakértõ, aki évtizedek óta fáradhatatlanul tevékenykedik az
ausztriai magyarság érdekében.
Úgy tudom, hogy már nem praktizál, de a szakértõi állását még megtartotta. Mi a feladata egy
orr-fül-gégésznek a bíróságon?
A rendelõmet átadtam a fiamnak, Árpádnak.
Ez volt az utolsó lehetõség, mert a törvény szerint már nem örökölhetõek a praxisok. Pár évig
szívesen dolgoztam volna még, de jól van ez így.
Mint törvényszéki szakértõ évi 40–50 szociális
üggyel foglalkozom: korai nyugdíj, foglalkozási
képtelenség, allergia, de baleseti pereknél is
elõfordul, hogy szükség van a véleményemre.
Mindez nagy felelõséggel jár, hiszen emberek
sorsa függ az ítéletektõl. Hosszú évek tapasztalata után szigorú vizsgát kell letennie egy orvosnak, amíg kinevezik törvényszéki szakértõnek.
Mióta él Bécsújhelyen?
Az orvostudományi egyetem elvégzése után
ide pályáztam. Meglehetõs orvoshiány uralkodott itt annak idején. Elõször beosztott általános orvos, majd asszisztens, a szakvizsga után
orr-fül-gégész, aztán fõorvos és osztályvezetõ
fõorvos helyettes lettem. Egész életemben rengeteget dolgoztam, a kórházban másnaponként
éjjeli ügyelet, napközben betegellátás, operálás:
mandula, orrgarat, polipok, tumorok stb.14 év
után magánklinikát nyitottam. El sem lehet képzelni milyen áldozatok árán, hiszen semmink
sem volt, amikor ide kerültem. A feleségem is
56-os magyar és három fiút neveltünk. Bankkölcsönt vettünk fel, kétszer is meggondoltuk,
mire adunk ki pénzt, hiszen el kellett tartanom
az alkalmazottaimat is. Hála Istennek egyre több
beteg jött hozzám, hetente kétszer operáltam
is. Egyenesbe jutottunk. A fiaim egyetemet végeztek és huszonkilenc év után ellátogathattam
Magyarországra is.
Miért ilyen késõn?
A gyerekeimet nyaranta ugyan hazaküldtem
a rokonokhoz, de én jobbnak láttam nem menni. 1956 után elítéltek, az öcsém Kistarcsán ült,
utána évekig rendõri felügyelet alatt állt, a levelezésünket cenzúrázták. Édesanyám se hozzám, hanem csak egy müncheni ismerõshöz kapott útlevelet, így találkozhattam vele.
Miért ítélték el, mit csinált 1956-ban?
Ott kell kezdenem, hogy egy öt gyerekes pék
családból származom. A pékségünket 1948-ban
államosították. Két nagybátyám pap volt, így
kétszeresen is osztályidennek számítottam: maszek és klerikális. Még a gimnáziumba sem vettek fel. Péksegédként dolgoztam, aratni jártam,
de voltam kubikus és szénrakodó is. 1950-ben
visszakapták a piaristák Budapesten a gimnáziumot, oda felvettek. Plébános nagybácsimnál
laktam, onnan jártam iskolába. Érettségi után
megint csak nem tanulhattam. Egy évig Inotán
dolgoztam targoncásként, majd behívtak katonának a budaörsi híradós laktanyába. Távírászi
kiképzést kaptam. A forradalmat katonaként
éltem át.
Katonaként azonnal értesült a forradalomról?
Hallottuk a híreket és október 23-án este lõszerrel, puskával, teherautókkal kivezényeltek
minket a Bródy Sándor utcába a Rádióhoz az
ÁVH-sok megsegítésére. Útközben arról beszélgettünk, hogy csak akkor lövünk, ha tüzelnek
ránk. Az elsõ teherautót felgyújtotta a tömeg,
így mi az Üllõi út felé kanyarodva a Rákóczi út
felõl képeztünk sorfalat. 8-10 ávós egy õrnaggyal
próbálta kinyomni sikertelenül a tömeget az
utcából. Az emberekre közvetlenül nem lõttek,
csak a földre, de a visszapattanó golyóktól sokan megsebesültek. Mentõk jöttek. A tömeg
ide-oda hullámzott, már a Múzeum körút is tele
volt. Este 8 körül odajött az ávós õrnagy hozzánk, hogy elfogyott a lõszerük, adjunk. Azt
mondtuk, hogy nincs. A lõszeres ládákat hirtelenjében bedobáltuk a pinceablakokon. Egy kis
idõ múlva az ávós azt kérte a parancsnokunktól, hogy közösen nyomjuk ki a tömeget az utcából: „Elvtársak, utánam!“ kiáltotta és Kovács
fõhadnaggyal együtt elindultak a tömeg felé. Mi,
kiskatonák nem mozdultunk. Ebben a pillanat-

ban ellõtték a tisztünk lábát. Az ávós szitkozódva
rohant vissza hozzánk. Ekkor szabadult el a
pokol, iszonyatos lövöldözés kezdõdött. Berohantunk a közeli házakba. Egy hölgy teát hozott, a civilek fegyvereket kértek tõlünk, de nem
mertük odaadni, hiszen névszerint felelõsek
voltunk a puskánkért. Közben az utcán fegyverropogás, halottak, sebesültek mindenütt. A
hajnal felé bekövetkezett csendben gyalogoltunk vissza a laktanyába. Az úton szembe velünk orosz páncélosok közeledtek.
Amikor visszatértek a laktanyába milyen volt a
hangulat a katonák között?
Egyértelmûen szimpatizáns. Megbeszéltük,
hogy népellenes parancsot nem teljesítünk, de
a helyzetünk katonaként nem volt egyszerû. Már
másnap behoztak hozzánk néhány elfogott felkelõt. Falhoz állítva, feltartott kezekkel, lábujjhegyen kellett órákig állniuk, aki nem bírta pisztollyal ütést kapott a veséjére. Egy õrnagy különösen kegyetlen volt. Mi katonák nem mertünk
szólni. A forradalom napjait a laktanyában töltöttük. November 3-án négyünket átvittek a Fõ
utcába rádiószolgálatot teljesíteni. Egymás után
jelentkeztek be a repülõterek, hogy az oroszok
körbezárták õket, mit csináljanak? A válasz:
amíg az oroszok nem lõnek várni kell! Lehetetlen helyzet volt. Malétert elfogták, helyettes nem
volt, a hivatalos magyar katonaság a forradalom oldalán állt parancsnok nélkül.
Mit érzett ezekben a napokban?
Néhányszor kiszöktem a laktanyából és hoztam a híreket. A családi hátterem révén a forradalom pártján álltam. Elkeseredve tapasztaltam
az évek során, hogy az én szabadságszeretõ,
bátor népem miként húzza meg magát és lép be
a kommunista pártba elõnyökért: lakás, tanulás, jobb állás, pénz. Templomba nem mertek
menni, keresztelés titokban. A katonaságnál a
tisztek zöme gyorstalpalón végzett. Reggelente
a Szabad Nép vezércikkét kellett kötelezõen
értékelni. Ennyi badarságot ritkán hallottam
még, mint ezeken az „értékeléseken“. Néha
beleszóltam, ez sem tett jót a káderlapomnak.
Az oroszok bevonulása után kiszöktem a laktanyából. A Széna téren még folyt az ellenállás.
Két napig közöttük maradtam, de a helyzet kilátástalan volt. A vár pincerendszerén keresztül eljutottam a nagybátyámhoz. Megérkezett a
katonai behívóm. Úgy döntöttünk, hogy elhagyom az országot. Biciklin jutottam el Kapuvárig, onnan gyalog majorokon keresztül, a Hanság csatornáin át a határig. Az elsõ nap egy burgenlandi bácsi hazavitt mákos tésztára néhány
menekültet. Hát ilyen jót már régen ettem! A
kismartoni menekülttáborba kerültem. A mikrofon egész nap sorolta melyik ország, hány
menekültet fogad be. Egyik reggel hallom: az
innsbrucki egyetem 20 hallgatót vállal. Azonnal jelentkeztem.
Tudott németül?
Ja, nein, danke, wiedersehen. Ez volt a tudásom. Tudnék néhány vidám történetet mesélni ezzel kapcsolatban. A tiroliak segítõkészsége óriási volt: pénzt, ruhát gyûjtöttek, azonnal tanulhattunk. Engem egy idõsebb orvosházaspár befogadott a házába. Náluk laktam,
ebéd a Kolpinghausban, szombatonként
Hofrat Weimannék hívtak meg. Az egyetemen
Prof. Sauser segített sokat. Három hónap után
le kellett tennünk egy kémiai felvételit. A tesztlapokat kitöltötte a házigazdám fia, én meg
kívülrõl bemagoltam. A vizsga sikerült, ám utána elkezdett érdeklõdni a docens az életemrõl. Elfehéredtem, kivert a verejték. Egy társam felvilágosította, hogy nem értem. A docens
nevetni kezdett: Te jó ég, mi lesz, ha ez az ember németül is megtanul! Így kezdõdött az orvosi pályám!
Több, mint ötven éve él Ausztriában. Minden
szál ideköti. Mégis sikerült mindvégig megmaradnia magyarnak!
Kezdettõl tagja voltam az Innsbrucki Magyar
Diákszövetségnek, részt vettem a Pax Romana
Mozgalomban, a Magyar Cserkész-szülök Szövetségében, a Bécsi Magyar Egyházközség munkájában, motorja vagyok a bécsújhelyi magyar
közösségnek. Minden hónap utolsó vasárnapján magyar misét tartunk baráti összejövetellel.
Évtizedek óta fennálló nemzetközi magyar kapcsolataink vannak Ausztráliától Amerikáig. A
gyerekeim, sõt az unokáim is beszélnek magyarul. Amire tényleg büszke vagyok: három unokám tanul a soproni Berzsenyi Gimnáziumban.
Otthon vannak mindkét országban. Azt hiszem
ez ritkaság. Örülök neki, van ki átvegye a stafétabotot!
FERENCZY KLÁRA
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SZAMOSI JÓZSEF EMLÉKÉRE
„Fogy és szikkad alattunk a talaj, melybõl magyarságtudatunk és nyelvi kultúránk forrásai felbuzognak. És mégis – élünk. Nem másként, csak
mint kopár szirten a havasi gyopár. De nem felemelõ és példamutató élet az övé: azon a helyen
gyõztesen nevetni a világba…?” Így vallott Szamosi József költõ, író, szerkesztõ, képzõmûvész
életérõl, hazaszeretetérõl, aki nemrég, 98 évesen eltávozott közülünk.
Még az Osztrák-Magyar Monarchiában született, Szatmár megyében, Nagysomkúton, és
kétéves volt, amikor kitört az elsõ világháború.
A Dunántúlon töltött gyermekévek után Budán
érettségizett és a Pázmány Péter Egyetemen kapott történelem- és földrajz szakos bölcsész diplomát. Az 1930-as években Németh Andor igazgató színházelméleti munkával bízta meg a
Nemzeti Színház számára. Egy ideig ott volt
külsõ lektor, majd a Magyar Színház szerzõdéses dramaturgja lett. – Foglalkozásánál fogva jól
ismerte a népi írókat, költõket, drámaírókat, színészeket, sokakhoz közülük barátság fûzte.
Elsõ verseskötete, Kék ég az udvar felett címmel 1935-ben jelent meg. Szerkesztõtársával
együtt adta ki az ú.n. Bónyai Akadémia Könyveket, amely a legjelentõsebb élõ magyar írók
mûveit jelentette meg sorozatban. Fontos beosztása miatt csak a háború vége felé hívták be
katonának, és mint a marosvásárhelyi hadapród iskola honvédtanára került Németországba. Ott angol fogságba esett. A fogságban
Szervátiusz Jenõvel együtt kulturális foglalkozásokat szervezett, létrehozta az „Árpád Képzõ, és Iparmûvészeti Fõiskolát“. Már a fogságban, de a késõbbiekben is számtalan kisplasztikát, szobrot készített, festett és rajzolt.
Fogságából szabadulva Bajorországban maradt
és 1951-tõl, a Szabad Európa Rádió indulásától nyugdíjba vonulásáig a Rádió belsõ munkatársaként dolgozott. Politikával soha nem

foglalkozott (!), a SZER legfelsõ, mûvészeti tanácsának tagja volt. Ezért csak kulturális és
zenés mûsorok rendezett, rádiójátékokat írt és
adaptált. 1969-tõll haláláig a Münchenben
megjelenõ Életünk, az európai magyar katolikusok lapja egyik szellemi irányítója és olvasó
szerkesztõje volt.
Több verseskötete és prózája nyugaton jelent
meg; 1990 óta Magyarországon is publikált.
1983-ban az õ tervei alapján készült el és került felállításra az ausztriai Mattsee községben
azt a helyet jelölõ emlékmû, ahol a második világháború végén a koronaõrök elásták a Szent
Koronát.
Sokat foglalkozott ausztriai és bajor magyar
emlékek felkutatásával, megmentésével; Nagy
Lajos király nyugati útjáról is írt. Feltárásait
könyvekben is megjelentette Kecskeméten.
1999-ben a magyar emigrációban végzett páratlan kulturális tevékenységéért a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztjével tüntették ki. 91 éves korában portréfilmet készített
róla Jánosi Antal, amit a Magyar Televízió sugárzott. A film befejezõ, Törvény c. verse így
hangzik:
…egy levél lepergett a sárba…
a következõ következik
szabály szerint
Törvény szerint
a következõ mindig következik –
Egyetlen bizonyosság
hogy a rendbõl nem lehet kiszökni
Legfõbb okosság belátni hát:
semmi sem ment meg
s nem te vagy az elsõ se végsõ a sorban
Bölcs és iszonyú elrendelés –
… egy levél megrezdült s lehullt a sárba…
a következõ mindjárt következik
LEGYETEK JÓK!

J.A.

Fehér könyv
az erdélyi magyar felsõoktatás kálváriájáról
A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára „Agora” programjának keretében, a budapesti és a kolozsvári Bolyai Egyetem Barátainak Egyesületei rendezésében könyvbemutatót
tartottak a Fehér könyv az erdélyi magyar felsõoktatás kálváriájáról címmel. A könyv felelõs
szerkesztõje Somai József, a szerzõk: Balázs
Sándor, Bodó Barna, Csetri Elek, Gaál György,
Kónya-Hamar Sándor és Somai József.
A Kolozsvári Bolyai Tudományegyetem létesítésének 50. évfordulója alkalmából, 1995-ben
alakult a Bolyai Egyetem Barátainak Egyesülete (alapító elnöke: Katona Szabó István) és a
Bolyai Egyetemért Alapítvány. Megalakításukban mind magyarországiak, mind erdélyiek
részt vettek. Céljuk, hogy a Bolyai Tudományegyetem erõszakos felszámolásának tényét közismertté tegyék és az újraindítás kezdeményezésére serkentsék az illetékes fórumokat. E célból jelent meg a Fehér könyv az erdélyi magyar
felsõoktatás kálváriájáról címû kötet is.
Az erdélyi, Kolozsváron mûködõ Bolyai Tudományegyetemet 1959-ben szüntették meg
úgy, hogy egyesítették Babes-Bolyai Tudományegyetem néven a kolozsvári román és magyar
egyetemet. „Az egyetem egyesítés leple alatt gyakorlatilag felszámoltak egy önálló felsõfokú magyar tannyelvû intézményt” (Balázs Sándor).
A jelen levõket az MTA Könyvtárának fõigazgatója, Náray-Szabó Gábor köszöntötte, a könyvet bemutatta Szabó T. Attila, a szerzõk és a
szerkesztõk részérõl beszédet mondott Bodó
Barna, Kónya-Hamar Sándor és Somai József.
A szerzõk a könyvet „fehér könyvnek”, azaz
„vádiratnak” szánták, amely megjelenik angol
és román fordításban is.
A könyv dokumentum az erdélyi magyarság
nemzeti közösségének fennmaradásáról is.
1581-ben Kolozsvárt Báthory István fejedelem
alapította az elsõ egyetemet, õt követõen Bethlen Gábor Gyulafehérváron 1622-ben akadémiát létesített Az erdélyi iskolák az európai
mûvelõdés híres központjaivá váltak. 1872-ben
megnyitotta kapuit a kolozsvári Magyar Királyi Tudományegyetem, amely 1881-tõl Ferenc
József Tudományegyetem elnevezéssel mûködött tovább, és amely „…pár évtized alatt európai viszonylatban ismertté és elismertté vált…
Egy rangos tanintézményt zárattak be 1919-ben
a román hatóságok” (Gaál György). 1919. december 1-jétõl tehát – a gyulafehérvári román
nemzetgyûlés ígérete ellenére – megkezdõdött

az erdélyi magyarság szisztematikus leépítése. A megszálló román hatóságok erõszakosan megszüntették a magyar egyetemet, 1919–
1940 között, „…kivéve az egyházi kézen levõ teológiákat, magyar tannyelvû egyetem vagy más
felsõfokú intézmény nem létezett Romániában”
(Csetri Elek).
1919–1940 között a kolozsvári egyetem Szegedre menekült, ott folytatta munkáját, majd
miután visszatért Kolozsvárra, ahol értékteremtõ tudományos és oktatói munkát végzett.
1945. május 28-án a román hatalom megszüntette az 1872-ben alapított egyetemet és létrehozta a Bolyai Tudományegyetemet, amely
hatalmi szándék szerint azért jött létre, hogy
elõbb-utóbb felszámolják. „A helyzet valamivel bonyolultabb: 1940 után a volt kolozsvári
román egyetem Nagyszebenben mûködött tovább. 1945-ben visszahozhatták volna ezt Kolozsvárra és akkori magyar egyetembõl hozzák
létre a majdani – indulásakor még nem nevezik
Bolyainak – magyar egyetemet. Nem így lesz: két
egymást követõ királyi rendelettel jön létre a két
egyetem. Az egyetemi oktatást 64 ingatlan szolgálta. Ezek közül 62 a román, 2 a magyar egyetemé lett. Ha a korábbi jogfolytonosságot meghagyják, akkor a magyar egyetemtõl „egy tollvonással” nem vehetik el az ingatlanok túlnyomó
részét” (Bodó Barna).
Az 1956-os magyarországi forradalom ürügyként szolgált a régóta tervezett visszafejlesztésre, itt volt az alkalom, hogy a szeparatizmus vádjával illessék az egyetemet, sõt a „magyar nacionalizmus gócának” minõsítsék. 1959-ben
Babes-Bolyai Tudományegyetem néven egyesítették a kolozsvári román és magyar egyetemet,
ez viszont a magyar egyetem felszámolását jelentette.
A romániai magyarság 1989–1990-es években
a reménységek idõszakát élte. Az „erdélyi magyarság úgy hitte, hogy Romániában olyan demokratikus rend megteremtése következik, amelyben lehetõvé válik a nemzeti kisebbségek és azon
belül a romániai magyar kisebbség jogainak biztosítása” (Somai József). Hitte tehát, hogy
visszaállítják a kolozsvári Bolyai Tudományegyetemet.
Bodó Barna Egyetemépítés és multikulturalitás
címû tanulmányában rámutat arra, hogy 1993tól jelentõs mértékben bõvült a Babes-Bolyai
Tudományegyetem keretében a magyar nyelvû
Folytatás a 9. oldalon

BÉCSI NAPLÓ

2010. május– június

9

500 éve született Tinódi Lantos Sebestyén
(Tinód, 1510 – Sárvár, 1556. január 30.)
Fél évezreddel ezelõtt született a magyar nyelvû verses történetírás elsõ komoly képviselõje,
a XVI. század legjelentõsebb énekmondója, a
magyar mûzenei kultúra egyik megalapozó egyénisége, Tinódi Lantos Sebestyén. A Tinódi név
születési helyére, a Lantos pedig mesterségére
utal. Szerzeményeiben gyakran rejtett utalások
tájékoztatnak életérõl, a keletkezés helyérõl,
idejérõl és körülményeirõl. Tinódi polgári családból származott. Pécsett végezte iskoláit, tudott latinul és járatos volt a kottaolvasásban, sõt
a dallamok lejegyzésében is. Mûveinek gyökere
a magyarság sorsfordító tragédiájában, a mohácsi vész okozta megsemmisülés fenyegetettségében fogant. 1541-ig Török Bálint szigetvári
udvarában élt, munkásságát szerzeményei szerint igen elismerték. Buda eleste és ura fogságba esése fordulópontot jelentett életében. Ettõl kezdve az egymással való összhangra és a
török elleni elszánt viadalra buzdította a magyarokat. Mikor a törökök egyre nagyobb területet foglaltak el a Dunántúlon, Nagyszombaton, majd Kassán telepedett le. Családot alapított – öt gyermek apja volt – és innen járta az
országgyûlések, csaták színhelyeit. Igényes elõadására felfigyelt Nádasdy Tamás nádor, aki
pártfogásába vette.
Tinódi a korabeli epika valamennyi mûfaját ápolta. Írt széphistóriát (Jázon és Médea),
bibliai históriát (Judit asszonyról; Dávid királyról). – Históriás énekeiben pontos, hiteles adatközlésre, megbízhatóságra törekedett. Közvetlen élményei alapján, hûen örökítette meg a
törökkel vívott harcot (Eger vár viadaláról;
Buda vesztérõl; Török Bálint fogságáról stb.).
A végvári vitézek – s az utókor – számtalanszor
csak az õ históriáiból hallottak a messzire esõ

Bálint Tamás

Micsoda idõk jönnek
O tempora megint csak és o mores,
ha alfelét mutatja is az élet,
még egy kanyargós körre hátha jó lesz.
Miként bitóhoz a sok elitéltet
szólítják, úgy érkezett meg a kancsal
komornyik is a felségi paranccsal,
mi éltet s hiányzott: hogy végre jókor
tanulhatom majd meg mi is a móres
és mekkora igazán az a tompor.

Fehér könyv
Folytatás a 8. oldalról

oktatás, azonban az önálló magyar állami egyetem létrehozásának szándéka torzóban maradt.
„Az egyetem ügyét paternalista módon kezelõ román többség úgy viszonyul a helyzethez, mintha
egyedül rá tartozna a megoldás kialakítása, neki
volna joga egyedül – egyeztetés nélkül – kimondani, mi legyen jó a magyar kisebbségnek.” A román politika tehát szeparatizmusnak minõsíti
az állami magyar egyetem igényét. (Holott már
a román történész, Nicolae Iorga, az I. világháború után párton kívüli miniszterelnök is megfogalmazta, hogy nem szabad megtagadni az
erdélyi magyarságtól az egyetemi intézményeit.) 2004 õszén létrejött a Bolyai Kezdeményezõ Bizottság, amely szerint az egyetem ügyében 1989 óta nem történt érdemi elõrelépés.
Az érdekképviselet a „nyomásgyakorlás” módszerét választotta, és nemzetközi fórumokhoz
fordult, ahol „nemcsak igazságot szolgáltatnak,
de a nemzetközi figyelem is ráirányul a romániai
magyarság felsõoktatási helyzetének tarthatatlanságára” (Bodó Barna).
Zárszó helyett Kónya-Hamar Sándor becsapási hadmûveletrõl, hangzatos ígéretekrõl, jogi
csalárdságokról és azok következményeirõl beszél. Szerinte az állami magyar egyetem létrehozása Erdélyben nem csak a romániai, de az
európai demokráciának is igazi próbaköve. „Az
pedig az Európai Uniónak, az európai közvéleménynek sem lehet és maradhat közömbös, hogy
egy közel kétmilliós, európai és saját hagyományait megõrzõ és ápoló emberi közösség milyen
sorsra jut… Európa kellõs közepén milyen jövõt
szánnak a kisebbségben tartott erdélyi magyarságnak, s egyben a tizenöt milliós lélekszámú, szétdarabolt és szétszórt, de európai összmagyarságnak is.”
BOROS ERIKA (Brassó/Budapest)

vidékek egy-egy nevezetes eseményérõl, s a
nemzet kétségbeesett élet-halál harcáról. Az
epikus jellegû, egyszólamú, lantkíséretes dalok
szövegét és dallamát maga szerezte – a korra u.
i. nem az olvasott, hanem az énekelt vers volt
jellemzõ – és mikor tehette, elõ is adta õket. Mûveit dallamukkal együtt nemcsak lejegyezte,
hanem 1554-ben Kolozsvárott Cronica címmel
nyomtatásban is megjelentette. Ez az elsõ sértetlenül fönnmaradt magyarországi kottás
nyomtatvány.
Kiderül belõle, hogy Tinódi korának bámulatra méltó zeneszerzõje volt, aki ismerte a csehhuszita zenei áramlatokat és hallhatta a német
reformáció dallamkincsét. Népi elemekbõl sarjadó, sajátosan nemzeti jellegû dallamainak tekintélyes része magán viseli a kor európai táncés egyházzenéjének nyomát. Élõ elõadásban e
mûvek színesek, hajlékonyak, s nem válnak egyhangúvá a sok versszak eléneklése során sem.
Ritmusformáinak bõségére jellemzõ, hogy a 23
dallam 12 típushoz tartozik. A Cronica elõszavában így vall a költõ: „Ez jelönvaló könyvecskét
szörzeni nem egyébért gondolám, hanem hogy az
hadakozó, bajvívó, várak-várasok rontó és várban szorult magyar vitézöknek lenne tanúság
üdvességes, tisztösségös megmaradásokra, az
pogán ellenségnek mi módon ellene állhassanak
és hadakozjanak… Készöríttetém enmagamat ez
szegín esszömmel ezöknek gondviselésére foglalnom, és ez egynéhány istóriát megírnom,
öszveszednöm, és az kösségnek kiadnom, ki lenne az több krónikák között végemléközet, kinek
munkájába sokat fárattam, futostam, tudakosztam, sokat es költöttem. Igazmondó jámbor
vitézöktûl, kik ez dolgokba jelön voltanak,
értekösztem. Sem adományért, sem barátságért,

sem félelemért hamissat bé nem írtam, az mi keveset írtam, igazat írtam.. Ha valahol penig vétök
volna benne, aszt ne én vétkömnek, hanem az kiktõl értekösztem, tulajdoníccsátok: és kérlek titöket,
énnéköm megbocsássatok.”
Gyûjteményét „minden rendbéli tudós olvasó
jámboroknak” és Ferdinánd királynak ajánlotta, aki 1553 augusztusában „az éneklés mûvészetében és a históriáknak magyar nyelven ritmusokba való ékes foglalásával” szerzett érdemeiért nemesi rangot adományozott neki. A
magyar mûzene elsõ ékességei az ország három
részre szakadásának idején, a politikai önrendelkezés kisiklásakor az összetartozás érzését
ápolták. Lelkesítõ hatásukra jellemzõ, hogy
többnek népi változata is elterjedt. Néhány dallama egyházi népének formájában maradt fenn,
egyik a kor cseh énekeskönyvébe is bekerült.
Mûvészi értékekben leggazdagabb alkotása, a
Kapitán György bajviadala erõs hatást gyakorolt Balassi Bálintra. Szerzeményei a magyar
mûvészetek számára késõbb is forrásként szolgáltak, gondoljunk csak Arany Jánosra, Gárdonyi Gézára, Ady Endrére. Farkas Ferenc kantátát komponált Tinódi históriája Eger vár viadaljáról címmel. – A históriás énekek mesterének szobra áll Egerben, Dombóváron, valamint
Budapesten a Népligetben és a szigetvári vár
bejáratánál. Alakját Nádasdy Tamás nádor társaságában olajfestményen örökítette meg Orlai
Petrich Soma. Kassán, egykori háza falán tábla
áll. A Cronica énekeit Kobzos Kiss Tamás énekli.
A mûalkotások sora az elsõ „hivatásos” költõ,
az elsõ ismert magyar zeneszerzõ, a XVI. század eseményeinek hû krónikása, Tinódi Lantos
Sebestyén emlékét õrzi.
RADICS ÉVA

FORMAGYAKORLAT, AMELYBEN ZORDOK
A FENYÕERDÕBEN ÉBRED
Részlet MURÁNYI SÁNDOR OLIVÉR készülõ regénybõl
Nyújtózkodott. Pár méterre egy erdei rigó kutatta csõrével a fövenyt. Párja türelmetlenül hívta
vissza fészkükbe. Ördögbordák lengedeztek a reggeli szellõben. Mellettük kéknefelejcs–terítõre vetült a fény. A földre hullt apró gallyak szomszédságában szirmait széttárva fogadta a dongót a harangvirág. Énekesmadarak zenebonájától visszhangzott
a környék. A hatalmas fenyõk alatt vadmacska kereste óvatosan az élelmet. Szinte hangtalanul lépegetett elõre, fejét körültekintõen forgatta ide–oda.
Sóvár szemekkel nézett fel a szorgoskodó fakopáncsra. Nem messze apró patakocska csobogott,
medrében hatalmas agancsú szarvas szürcsölte a
kristálytiszta vizet. A parton szamócák vöröslöttek.
Egy vastag törzs moháján mókus mászott lefelé.
Amint elérte a talajt, két lábra állva néhány pillanatra mozdulatlanná vált. A fák fölött két szirti sas
körözött. Szinte egymás után csaptak le a mélybe.
Élénkülni kezdett a szél. Zordok felkelt és elindult.
Lábai alatt recsegtek–ropogtak a száraz ágak. Egy
számára ismeretlen madár vészjeleket adott az erdõnek. A rigók felröppentek. Arrébb a vadmacska
megállt, és szinte láthatatlanná vált. A szarvas elbõdült, és rohanni kezdett. A mókus eltûnt. A harcos
újra és újra hátra tekintett. Mögötte ott sötétlett a
fenyves. Lehajolt. Kezébe vett egy tobozt. Gyönyörködve nézte arányait. Oldalra fordult. Lábai elõtt
ibolyák illatoztak. Óvatosan húzta végig mutatóujját száraikon. Felállt, és beleszippantott a levegõbe.
– Mindenütt vendég vagyok. Mégis: otthon érzem
magam a vadonban, a nagyvárosi kocsmákban, kopár albérletemben és az edzõteremben egyaránt –
gondolta, miközben kifelé ballagott az erdõbõl.
Nem tudom, miért, de közelebb érzem magamhoz a fenyveseket a lombhullató erdõknél, noha
az utóbbiak inkább bõvelkednek állatokban és növényekben. A homályban ég felé törõ fenyõk olyanok, akár egy–egy gótikus katedrális. És a csend,
a hegyvidék csendje, amelyet már gyerekkorom
kezdetén élveztem. Mintha beleszülettem volna.
Sokan rettegnek attól, hogy egyedül maradnak
ebben a csendben, mások itt találják meg a békéjüket. A rejtettség új távlatokat nyit. Amióta megtámadott a medve, gyakran térek vissza oda, ahol
találkoztunk. Fényképezõgépet viszek magammal. Egy lest tákoltam össze azon a helyen. Magamra zárom, és órákig ülök töprengve egyedül,
amíg lemegy a nap. Az elején elkísért egyik-másik
barátom, aztán elmaradtak. Nem is baj, zavart a
csendben, ahogy korgott a gyomruk, és mocorogtak. Vadat idáig csak egyetlen alkalommal láttam
– az erdész segítségével, akivel szembementem
egy délután. A közeli faluból lótetemet hozott ki a
kedvemért, és kikötötte a lessel szemben a fenyõ

törzséhez. Fejem kezeimbe temetve elaludtam.
Amikor újra felnyitottam szemeim, azt hittem, álmodom. Egy világosbarna mackó lakmározott a
dög beleibõl. Mintegy tizenöt méterre lehetett tõlem. Óvatosan körülnézett, kiszakított egy jókora
darabot a ló combjából, és hirtelen eltûnt vele a
rengetegben. Nem értettem, miért sietett oly nagyon. Kisvártatva megfagyott ereimben a vér. Egy
hatalmas fekete medve ereszkedett befelé az oldalon. Cammogó járásával mintha oldalmozgást is
végzett volna. Kétszer akkora lehetett, mint az elõle menekülõ. Lehajolt. Orrát a tetem gyomrába mélyesztette. Hideg futott végig hátamon a csámcsogás hallatán. Fejét felemelve a les felé nézett. Úgy
éreztem, mintha engem figyelne. Szemeim lesütöttem. Egy perccel késõbb a fényképezõgép mögül néztem vissza rá. Az exponáló hangra újra felkapta fejét a nagyvad. Idegesen fújtatva rohant el,
én pedig arra gondoltam: fenyõk között még a
marcona medve is megszépül.

Farkas Wellmann Éva

Szerencsejáték, túl a nyáron
Hogy mint esett, hogy feldobtam az érmét,
habár a távlat olykor újraírja,
bizonyítnám, ha lenne tétje és mért,
elmondanám, s tudnád, mi volt a nyitja;
nem értelmeznéd értõ-furcsa keggyel,
s bizonyítnám, ha lenne tétje és mért
egy menettérti személyvonatjeggyel,
hogy így történt: csak nyárnak volt a vége;
egy rosszullétnyit tartott amaz óra,
megkérdeznéd, nemrég volt, avagy rég-e,
s miért, hogy nem bírhattam végre szóra,
szerepelt-e még bárki más a tervben?
Megkérdeznéd, nemrég volt, avagy rég-e...
(Rutinból nyertem, mint a solitairben.)
A mûködési elv az ötven-ötven;
arány, mit dzsókerként ne nézz, de láss át,
visszaszámolt idõt vagy tért a ködben,
vagy mindnek égen túli, torz imázsát;
– tudnád netán, e kártya-tét mit ér meg? –
visszaszámolt idõt vagy tért a ködben,
vagy lassabb járását a kósza vérnek?
S adá az Úr a vér rendes folyását.

Faludy György

Böröndi Lajos

Föltépett boríték a tavasz
A megmosdatott rét, akár a reggel
frissen, s éhesen ébredõ vadállat.
Nyers fények ébrednek a szemekben,
s a testben nyújtózkodó vágyak.
Élni akar minden a hosszú tél után.
Csak ámulok és nézem a tavaszt.
Irigyen és kétségbeesetten, hogy mindig
más arcot mutatott 56 év alatt.
S hogy e recsegõ ropogó világban
Milyen semmiség mit ember alkotott.
„Van idõm” – súgja valaki babitsi hangon,
„Van idõm, én várhatok.”
Kint esik, az üvegen túli táj
ízeit érzem ajkamon.
Föltépett boríték a tavasz, csupa
esõ és napsütés. És csupa izgalom.

elfáradt idõ lüktet
fölrobbant étterem a világ
széthulló csónak
csókollak miközben
sehol sem vagy
elhamvadt erdõ az otthon
fölégett táj ez csak
szeretlek kimondanám
de nincs egy ablak
ami erre a világra nyílna
ajtó sincs s belül vagyunk mégis
elfáradt idõ lüktet
fölhabzik az égig
nap süt hold ragyog
vége van: aztán mégis

Leszámolás
Már semmitõl nem félni,
már nem megrettenni ha,
fölkapcsolják a villanyt, jelezve
hogy eljött az éjszaka.
Verset olvasol, NG NI-re
emlékezõ versét.
Sehol a magasbanhaza,
sehol a megálmodott otthonlét.
A ma csak árnyéka a tegnapnak,
ahol szorítottak iszonyú pántok.
A holnap elhaló sóhaja
a semmibe hulló világnak.
Miért is félnél? Már régen nem vagy,
veled már nem lehet mit tenni.
Még Babits s Kosztolányi jár eszedben?
Õk kik? Kérdezik tõled. Ennyi.
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MAGYAR-BESENYÕ KAPCSOLATOKRÓL
Ausztriában, Géza fejedelem melki várát besenyõ öregapja Tonuzoba védhette.
A hunok, avarok, magyarok, besenyõk stb. egy
tõrõl fakadt népek lehettek. Bakay Kornél, Magyar
Örökség-díjas régész az Erdélyi Szemmel XXII. évf.
2009/Tél, 12. oldal utolsó bekezdésében a Turul
madárral kapcsolatosan azt állítja, hogy az magyar,
még akkor is, ha a besenyõktõl származna, mert a
besenyõk édes testvéreink voltak és több fejedelmünk felesége származott közülük. Történelmi
tény, hogy a magyarok és besenyõk hosszú ideig
egymás mellett vándoroltak és laktak. Hol karöltve
harcoltak mások ellen, hol pedig egymással is harcban állva éltek más rokon népekhez hasonlóan.
Annak ellenére, hogy a besenyõk testvéreink
lehetnek, történészeink az etelközi támadás miatt
a magyarság legnagyobb ellenségévé pecsételték
õket. A honfoglalást kiváltó körülményen kívül
nem mutattak rá például arra, hogy a támadás révén a két nép újra keveredett és ez azt eredményezte, hogy a több ezer elrabolt lány és asszony csak
magyarul tudott a besenyõktõl született sok ezer
gyermekéhez szólni, miközben a két nép között
lelki és szellemi kötõdés jött létre. Honfoglalóink
között is voltak már besenyõk. Herényi István Magyarország Nyugati Végvidéke c. mûvének a 92105. oldalán arról értesít, hogy a Mátyusföldön megtelepedett Súr vezér kazár-besenyõ népe már a honfoglalókkal jött, valószínû elõvédként és azért telepedet meg az ország legnyugatibb szélén. Õk a
lechmezei vesztes csatában külön hadsereggel vettek részt, ahol vezérüket Súrt is elfogták, Lehellel
és Bulcsuval együtt kivégezték. A késõbbi besenyõ
bevándorlók (Sárköz, Rábaköz, Fertõtó) pedig a keveredések révén akár már félig magyarok is lehettek. A két nép nem csak az egymás közötti harcokban ejtett foglyokon keresztül keveredett, hiszen
voltak átállások és közös házasságaik is.
Taksony fejedelemnek például a rangos besenyõ Tolmács törzs vezére, Tonuzoba lányát vagy
lánytestvérét hozta feleségnek. Így utóduk, Géza
fejedelem félig besenyõ volt. Közben a nász törzs
népe is nálunk telepedett le és leginkább a határvédelemben kapott szerepet. Tõlük származnak a
Tolmács és Tomaj helyneveink, amelyek még
Ausztriában is, egészen az Enns folyóig terjedhetnek. Géza fejedelem idejében (970-997) Ausztriában a keze alatt lévõ melki várat a rokon Tolmács
törzs besenyõi védhették. A vár elõtt elhelyezkedõ, valószínû a vár elõvéd szerepét betöltõ falvak:
ÉNY-on Artstetten (= tölgy), DNY-on Ockert ( =
Ókút), közöttük az Enns közelében Samendorf (=
som), nevüket másik 13 helynévvel együtt csak a
magyarból tudják levezetni. Magyar helyneveink
az Enns folyóig nyúlhatnak, amire Alsó-Ausztria
helynévszótára (Etymologie der niederösterreichischen Ortsnamen) is rábólint. Szenzációnak
számít, hogy kb. 1100 év eltelte óta Ausztria digitális térképén Artstetten határában egy Tumetzen
(Tolmács ?), a mellette lévõ Nussendorfban meg
Petschenwiesen (Besenyõrét) nevû dülõt találtam
(németül a petscheneg = besenyõ). Azonban valószínû, hogy a Melktõl DNY-ra Petzendorf és
Petzenkirchen települések neve, valamint a burgenlandi Olbendorf/Óbérben volt Tolmácsvölgy dûlõnév is Géza öregapjának, vagyis István király
dédöregapjának a besenyõitõl származik.
Ismert tény, hogy Géza fejedelemnek a besenyõ
anya révén ereiben besenyõ vér csordogált, de
feleségének, Sarolt fejedelemasszonynak, István
király anyjának is köze lehetett a besenyõkhöz,
mert a történelmi Magyarországon lévõ négy Sarolt helynév mind besenyõ környezetben van.
Sarród és Répcesarud (Frankenau, Burgenland)
Sopron megyében, ahova Anonymus szerint már
Zoltán fejedelem besenyõ határõröket telepített.
Sarud, a Tisza mellett, az abádszalóki besenyõ környezetben, amelyrõl feltételezik, hogy ott István
király dédöregapjának, a besenyõ Tonuzobának a
holtteste van elhantolva. Úgy látszik, a negyedik
Sarolt helynevünk sem ok nélkül volt Erdélyben a
Nagy Küküllõ északi partján, hiszen a Küküllõt csak
a törökbõl lehet levezetni, amely nyelven a besenyõk is beszéltek. A terület pedig Sarolt õseinek, a
Gyuláknak a szállásbirtoka volt. Gyula helyneveink közül is egyesek besenyõ környezetben vannak. Így a Sopron megyei Gyula (Loipersbach/
Lépesfalva, Bgld.). Valamint a Tolna megyei
Gyulaj, Illyés Gyula õsi fészke, aki az Illyés Gyula
pályaképe címû mûben magáról vallja, hogy eredete besenyõ, amit szerinte: csontjai megtapogatása után az ottani besenyõk után kutató antropológus Bartucz Lajos is helyben hagyott. A Maros folyótól északra fekvõ területeket a történészek szerint honfoglaló törzsek szállták meg, ettõl délre a
Gyulák vetették meg a lábukat, Gyulafehérvár központtal. Õk az Árpádokkal ellentétben a bizánci keresztséget vették fel és más politikát folytattak,
amíg 1003 körül István király az utolsó Gyula nevû
nagybátyját le nem verte.

A Gyulák mássága lehet, hogy honfoglalás elõtti, akár a besenyõ Gyula törzzsel való házassági
vagy más kapcsolatból ered, amivel Sarolt fejedelemasszony helyneveinek a besenyõ környezetben való elhelyezkedése is magyarázható lenne. A honfoglaló magyaroknak nem volt Gyula
(Jula) nevû törzse, csak a besenyõknek, amelyik
éppen a Keleti-Kárpátok külsõ kanyarulatánál telepedett le, Erdély szomszédságában. A Sarolt és
Gyula helynevek besenyõ környezetben való elhelyezkedésébõl, a Jula besenyõ törzs megtelepülési helyébõl és a Gyuláknak az Árpádokkal szembeni önállóságából, valamint abból is, hogy az
irodalomban beköltözõknek említik õket, arra
lehet következtetni, hogy az erdélyi Gyuláknak a
besenyõkkel már a honfoglalás elõtt vérségi kapcsolata jöhetett létre.
Ha ez megfelel a valóságnak, akkor a már félig
besenyõ Géza fejedelemnek, Sarolt fejedelemasszony személyében besenyõ vérû felesége volt.
Így utóduk Szent István királyunk ereiben, nagy
arányban besenyõ vér kellett, hogy folyjék.
A besenyõkkel közelebbi kapcsolatra utal, az István király Kisebb Legendájábantett említés is, miszerint õ magyar határõröket akasztatott fel az ország kapuira, mert azok a Magyarországra menekülésben lévõ besenyõket raboltak ki. Egy másik
bizonyíték, hogy a Géza fejedelem és Sarolt közötti házasságot besenyõ származású, Beled nevû személy közvetítette, akinek Beled nevû határõr falvai Beled valamint Felsõ- és Alsóbeled (Ober- und
Unterbildein, Bgld.) a nyugati végeken
találhatók. Nyilvánvaló, hogy a sok szempontból törökös jellegû magyar vezetõréteg már a honfoglalás elõtt is keveredett, de biztos, hogy a keveredés késõbb még nagyobb arányban folytatódott,
mert Árpádházi királyaink 37 felesége közül egy
sem volt magyar. A szolgáló népnek azonban nem
volt lehetõsége ilyen sokrétû keveredésre. Õk legfeljebb a gyéren itt lakó szlávokkal keveredtek, akiket a törökös jellegû vezetõ magyar réteggel együtt
hamarosan elmagyarosítottak.
Kniezsa István, Magyarország népei a XI. században címû könyvének a 455. oldalától írja, hogy
amíg pogány vezetõrétegünk nevei mint Jutas,
Üllõ, Tas, Töhötöm, Ákos stb. török jellegûek, addig a szolga nevek óriási többségükben a magyarból származnak, amelyek közül érdemes néhányat
felsorolni: Fekete, Kese, Fejér, Fehéra, Szõke, Tar,
Tarsa, Tarcsa, Mag, Magló, Meddõ, Ebed, Kölked,
Ravasz, Gyisznyód, Farkas, Nyest, Csuka, Sügér,
Csík, Bogár, Som, Somos, Búza, Kérõ, Látó, Ütõ,
Nyúzó, Lesõ, Kapó, Maradék, Játék, Nemhívõ,
Nemvaló, Hitlen stb. Ennek a szolgáló rétegnek köszönhetõ Magyarország helynévanyagának a magyar jellege. Nem az elõkelõ osztály, hanem a köznép nevezte el a falvakat, dûlõket és patakokat,
tõlük vették át a szomszédságukban lakó, illetõleg
késõbb beköltözött szlávok, németek és oláhok a
helyneveinket.
Kniezsa István azt is közli helynévkutatási munkájában, hogy az avarok leverése után bajor népelemek telepedtek Zala megyébe, a Balaton mellé, Pozsony környékére és a Rábaközbe. A magyar
honfoglalók azonban ezeket a telepeseket elûzték
vagy megsemmisítették. A kutatások során a honfoglalás elõtti németségbõl a XI. században egyetlen helynév vagy népcsoport sem volt már adatolható. Csupán Ödenburg/Sopron, Wieselburg/
Moson, meg néhány folyónév, de ez nem azt jelenti, hogy itt németek voltak. Ezek a nevek a határainkon túl összefüggõ tömbben élõ németajkúak
emlékezetében maradtak meg, hiszen a városok
közel voltak, a folyók meg náluk eredtek.
Feltûnõ, hogy a magyarság a XIV. századig az
egész mai német nyelvterületen (Burgenlandban) egyetlen német víznevet sem vett át, helységnevet is csak négyet-ötöt, míg a németek majdnem egész helynévanyaga a magyarból, vagy a
szlávból származik. Ez a tény pedig világosan
mutatja, hogy a magyarság itt a X. illetve a XI-XII.
században számba vehetõ német lakosságot nem
találhatott. A XI. századtól megkezdõdött ugyan
a bevándorlás, de a terület németajkú többségûvé csak a XV. századtól kezdve vált, amiben nagy
része volt a német eredetû egyházi és világi birtokosoknak (hospeseknek= vendégeknek), akik
birtokaikra az alpesi tájakról németajkú telepeseket hoztak. A különben is gyérebben lakott egykori nyugati gyepûelvén (ütközõ zónában), amelyet túlsúlyban a magyarokhoz csatlakozott rokon népek védtek, az elnémetesítés a Batthyányiak és Esterházyak idejében sem szûnt meg. Õk az
osztrák területekrõl az ellenreformáció elõl menekülõ németajkú protestánsokat fogadták be. A
végleges elnémetesítést a török háborúk által kiirtott, egykori magyar, besenyõ, kékkend és székely határõrök helyére hozott német és horvát
ajkú telepesek fejezték be.
DR. SOMOGYI LÁSZLÓ
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MI - HOL - MIKOR?
Kulturális kaleidoszkóp
Alsó-Ausztria
G. Verdi, La Traviata, opera – Opern Air
Festspiele Garsam Kamp; júl.16.– aug.8.
G. Bizet, Carmen, opera – Operklosterneuburg, Klosterneuburg; júli.10. – aug.3.
H. Purcell, Dido und Aeneas, opera – Festival
Retz; júl. 1–11.
J. Offenbach, Pariser Leben, vígopera –
Baden bei Wien, Sommerarena; júl. 10.-tõl naponta
J. Strauß, Wiener Blut, operett – Baden bei
Wien, Sommerarena; jún. 19-tõl naponta júl.
10-ig
J. Strauß, Eine Nacht in Venedig, operett –
Schlossfestspiele Langenlois; júl.22. – aug.14.
T. McNally, D.Yazbek, The Full Monty-Ganz
oder gar nicht, musical – Amstätten; júl. 21. –
aug.14.
A. Tschechow, Der Bär, színmû – Stift Altenburg; júl. 10. – aug. 1.
W. Shakespeare, Hamlet, színmû –
Sommerspiele Perchtoldsdorf; júl. 8. – aug. 1.
F. Koselka, Scherben bringen Glück, komédia – Stadttheater Berndorf; jún. 22. – júl.18.
J. Nestroy, Zu ebener Erde und erster Stock,
bohózat – Maria Enzersdorf; júl. 23. – aug. 15.
Nyári koncertek, Tonkünstler-Orchester –
Grafenegg, Schloss; jún.17., 18., júl. 3., 10.,17.
Gyermeknap, zenei kaland (3–6 éves gyermekeknek) a Tonkünstler Sextett közremûködésével, koncert – Grafenegg, Schloss; jún. 21.
Nyári Gála, koncert – Grafenegg, Wolkenturm;
jún.17., 18.
Jakob Prandtauer – Leben im Barock, kiállítás – St. Pölten, Landesmuseum; 2011. febr.
15-ig
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
Római Ünnepség Carnuntumban –
Carnuntum; jún. 12.,13.
Bécs
Balettgála, új produkció – Volksoper; jún. 29.
(premiere), 30.
J.Offenbach, Orfeusz az alvilágban, operett
– Volksoper; jún. 5., 8.
Euripides, P. Handke, Helena, színmû –
Burgtheater; jún. 10–13.,15–17., 19.
D. Glattauer, Alle sieben Wellen, színmû –
Kammerspiele; jún. 4., 7., 8., 9.,12.,17–19., 26.
A. Schnitzler, Das weite Land, színmû –
Josefstadt Theater; jún. 4., 5., 7., 8., 12.,17–20.
R. Orloff, A Capital Affair, színmû – Vienna’s
English Theatre; máj. 24. – júl. 3.
A fuvolával meseországba, zenés gyermekprogram – Musikverein; jún. 8–13.
Thomas Bernhard és a színház: SalzburgBécs, kiállítás – Österreichisches Theatermuseum; júl. 4-ig
A törökök Bécsben, kiállítás – Jüdisches
Museum; okt.17-ig
A herceg, mint gyüjtõ, kiállítás – Lichtensteinmuseum; aug. 24-ig
Gustav Mahler és Bécs, kiállítás – Österr.
Theatermuseum; okt. 3-ig
Burgenland
W.A. Mozart, A varázsfuvola, opera –
Steinbruch St. Margareten; júl. 28. – aug. 15.
B. Smetana, Die verkaufte Braut, opera –
Schloss Tabor, Neuhaus am Klausenbach;
aug. 5., 7., 8., 13., 15.
F. Lehár, Der Zarewitsch, operett – Seebühne
Mörbisch; júl.15. – aug. 8.
Das Dreimäderlhaus, daljáték – Schloss
Kittsee; júl. 22. – aug. 8.
Klasszikus sztárok, koncert Elina Garanca,
Marcelo Álvarez és Barbara Fritolli énekel –
Eisenstadt, Schloss; jún. 24.
(R)evolution, divat kiállítás – Halbturn, Schloss;
okt. 26-ig
Felsõ-Ausztria
J.Ulrich, Campo Amor, modern tánc – Linz
Landestheater; jún. 2.,17., júl. 1.
G. Puccini, Madame Butterfly, opera – Linz
Landestheater; jún. 6.,14., 24.
W. Hiller, Das Traumfresserchen, opera gyermekeknek – Linz Kammerspiele; jún. 13., 18.
A.Csehov, Drei Schwestern, színmû – Linz,
Kammerspiele; jún. 12., 17., 19., 24., 26.
Szaxofon és orgona, J.S. Bach, Ch.W. Gluck
mûveibõl – Bad Schallerbach, Katholische
Kirche; jún.16.

Kúrakoncertek – Bad Schallerbach; jún. 5.,
12., 19.
You never know what will happen next, kiállítás – Linz, Kunstmuseum Lentos; dec. 31-ig
Gerhard Trumler, kiállítás – Bad Ischl,
Photomuseum; júl. 25-ig
Goldhauben – Ziatare Traditionelle
Kopfbedeckungen aus Slawonien und
Oberösterreich, kiállítás – St. Florian bei Linz,
Sumerauerhof; okt. 31-ig
Karintia
Komödienspiele Porcia: N. Nestroy,
Höllenangst; G. Feydeau, Die Liebesfessel;
W. Hasenclever, Ein besserer Herr; D. Fo, Der
Dieb, der nicht zu Schaden kam; W. Müller,
Overthe Rainbow; J. Tardieu, Die Liebenden
in der Untergrundbahn; A. Ladumer, Kalif
Storch mûveit játszák valamint Peter
Simonischek és Brigitte Karner olvasnak fel,
színmû – Spittal/Drau, Schloss Porcia; júl. 15.
– aug. 31.
Flamenco elementar, tánc – Villach,
Congress; aug. 8.
Doric String Quartett játszik, klasszikus koncert – Tiffen, Bergkirche Tiffen; júl. 29.
Belcanto, koncert – St. Paul in Lavantal,
Benediktinerstift; júl. 6.
Kiki Kogelnik & Werner Berg, kiállítás –
Bleiburg, Werner Berg Galerie; okt. 31-ig
Wolfgang Hübsch Thomas Bernhardot olvas, Der Theatermacher – Ossiach, Stift
Ossiach; júl 25.
Salzburg
Ch.W. Gluck, Orfeo es Euridice, opera –
Salzbrug, Großes Festspeilhaus; júl. 31., aug.
8., 13., 19., 21., 24.
R.Strauss, Elektra, opera – Salzburg,
Großes Festspielhaus; aug. 16., 20., 23., 28.
Ch. Gounod, Roméo et Juliette, opera –
Salzburg, Felsenreitschule; aug. 10., 13., 16.,
18.
B. Slade, Jahre später, gleiche Zeit, színmû – Salzburg, Kleines Theater; júl.
6.,7.,24.,25.
A nagy világszínház, 90 éves a Salzburgi
Ünnepi Játékok, kiállítás – Salzburg, Neue
Residenz; okt. 26-ig
Jön a cirkusz!, bábkiállítás – Salzburg,
Spielzeugmuseum; 2011. jan. 9-ig
Stájerország
Styriarte: B. Smetana, Má vlast, Vyšehrad,
Vltava, Šárka, Z ceských luhù a hájù, 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.
Nagy Sándor, kiállítás – Leoben, Kunsthalle;
nov.1-jéig
Tirol
Tanzsommer, nemzetközi táncprogramm –
Innsbruck, jún. 15. – júl. 15.
Otto Schenk zum 80. Geburtstag – Innsbruck, Congress jún. 18.
Rainhard Fendrich koncert – Innsbruck,
Congress; okt. 25.
Sankalpa: Shekhar Kapur és David Adjaye
fényjátéka, kiállítás – Wattens, Swarovski
Kristallwelten; jún.19. – nov. 7.
Vorarlberg
TANZ IST Fesztivál, modern tánc – Dornbirn,
Spielboden; jún.10–19.
Zene Fesztivál, a középpontban: Oroszország – Feldkirch; jún. 2–13.
Schubertiade, F. Schubert koncertek –
Schwarzenberg, Angelika-Kauffmann-Saal;
jún. 18–27.
KUB Projekt Antony Gormley/Horizon Field,
kiállítás – Kunsthaus Bregenz; aug. 31-ig
A Vorarlbergi Tartományi Múzeum elõreláthatólag 2013-ig átépítési valamint ujraépítési
munkálatok miatt zárva lesz
Európa ajánlat
Egon Schiele, emlékkiállítás a festõ születésének 120. évfordulójára – Egon Schiele Art
Centrum, 38101 Cesky Krumlov, Široká 71
Csehország; naponta okt. 31-ig
Válogatta HOMONNAY LEA
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VERSEK A MAGYARSÁGRÓL
Kosztolányi Dezsõ: Magyarul: „Az a tény
hogy anyanyelvem magyar, és magyarul beszélek, gondolkozom, írok, életem legnagyobb élménye, melyhez nincs fogható. Nem külsõleges
valami, mint a kabátom, még olyan sem, mint a
testem. Fontosabb annál is, hogy magas vagyoke vagy alacsony, erõs-e vagy gyenge. Mélyen bennem van, a vérem csöppjeiben, idegem dúcában,
metafizikai rejtélyként. Ebben az egyedülvaló
életben csak úgy nyilatkozhatom meg igazán.
Naponta sokszor gondolok erre. Épp annyiszor,
mint arra, hogy születtem, élek és meghalok.”
(Nyelv és lélek)
Mindnyájunkat foglalkoztat a kérdés: „Mi a
magyar?” Ezzel a címmel jelent meg 1939-ben
Szekfû Gyula jelentõs antológiája, benne Babits
Mihály, Kodály Zoltán, Keresztury Dezsõ,
Eckhardt Sándor és mások tanulmányaival. Pl.
a „bánki sértõdésrõl” Babits ír, az önismeretrõl
pedig, mely a „szellem legelsõ kötelessége”,
Szekfû vall.
Ezúttal csak a versek közül válogatunk.
„Büszke magyar vagyok én, keleten nõtt törzsöke fámnak, / Nyugati ég forró keblem nem tette
hideggé” – írja Kölcsey. „Magyar vagyok. Legszebb ország hazám / Az öt világrész nagy területén – vallja Petõfi. „Hazádnak rendületlenül /
Légy híve, oh magyar” – figyelmeztet Vörösmarty. „Hallottad a szót: rendületlenül” – vallja
Arany János.
És hányféleképpen szólnak ezek a versek!
Petõfi a szülõföldrõl, Juhász Gyula a szegedi
Tisza-part múltjáról, Kosztolányi az ifjúságát
idézõ Üllõi úti fákról ír, míg Áprily Lajos az erdélyi „enyedi csendet” idézi, Tóth Árpád a körúti hajnalt, Arany János pedig Nagyszalontát:
”Szülõhelyem Szalonta, / Nem szült engem szalonba”. Vörösmarty keserûen kérdezi: „Mi a
világ nekem, ha nincs hazám?” Berzsenyi megközelítése örökérvényû, máig ható: „minden
ország támasza, talpköve a tiszta erkölcs.”
Gyakran a magyar múlt tragikus eseményei-

re tekintenek vissza a költõk: Mohácsra, Világosra stb. A történelmi leckébe csupán a vesztes csaták, a keserû pesszimizmus fér el: „Muhi.
Mohács. Majtény. Világos. / S ami közte. Elõtte. Utána. / Török áfium. Német maszlag. (Ilyen
áfium. Olyan maszlag )” – írja Simonyi Imre.
És Kormos István a Katalánok címû versében „
a Don sárga iszapjába temetett / Döbling falába
élve temetett / Szárszó, Abda gödrébe temetett”
halottainkról vall.
Azonban szembe is kell szállni e tragikus
szemlélettel! Maga a költõ, Simonyi Imre a történelmi leckérõl szóló verssorait szenvedélyes,
indulatos kérdéseivel folytatja: „Hát József Attila!? Hát Kodály!? Hát Krúdy!? Hát Németh
László!? Tehát büszkének kell lenni szellemi értékeinkre!
A nagybetûs Történelem, az elsõ világháború utáni igaztalan békediktátummal, Trianonnal sújtja a magyar nemzetet, országrészeket
elszakítva.
Kosztolányi Európa költõihez fordulva szólaltatja meg a magyar költõk sikolyát a magyar romokon. Juhász Gyula pedig a Magyar Straszburgokat gyûjti össze (Pozsony, Máramaros sziget, Nagyvárad, Arad, Szabadka, Újvidék, Csáktornya). Móricz Zsigmond Kesergõ-verset ír,
Querela Hungariaet, Karinthy Frigyes fiához intézett költõi levelében fogalmazza meg e fájdalmas csodát – azt, hogy levágták a kezét, lábát, és
fáj, ami nincs. „Ha ezt hallod majd: Kolozsvár,
és ezt: Erdély, és ezt : Kárpátok – meg fogod tudni, mire gondoltam.” És az egyik legnagyobb
magyarság-verset, a Psalmus Hungaricust Dsida
Jenõ írja meg 1936-ban: „Epévé változzék a víz,
mit elnyelek, / ha téged elfelejtelek!”
A magyarság-érzés összetettségét jól érzékelteti József Attila Hazám címû szonett-ciklusa, melyben az „ezernyi fajta népbetegség” szinte
szociografikus hitelességû ábrázolása után hûséges szívvel kiált fel hazájához: „Adj magyarságot a magyarnak, hogy mi ne legyünk német

gyarmat!” A költõi körkép az antifasizmussal fonódik össze pl. József Attila Levegõt! címû versében. És a mindenétõl megfosztott Radnóti
Miklós „mégis”, üldözötten is szeretettel vall hazájáról: „nekem szülõhazám itt e lángoktól ölelt
kis ország”.
Milyennek kellene lenni a jó magyarnak?
„Mégis egyszóval magyarnak lenni annyi, mint
latinnak, görögnek, németnek, japánnak, baszknak vagy andorrainak / tehát: embernek lenni,
így és itt, úgy és ott, bárhol a világon. Se több,
se kevesebb.” (Nádor Tamás)
Ady bírálja a civódó magyart, Illyés A faj védõirõl szól, Kosztolányi játékos rímekkel szól
Esti Kornél rímeiben komoly hazafiúi kérdésekrõl: „Kassa. / Csak arra vár, hogy egyszer Rákóczi kürtjeit megríkassa.”
A második világháború után is nehéz volt a
magyar sors szovjet mintára, ál-szocializmusként. Errõl az idõszakról írta 1950-ben Illyés
Gyula az Egy mondat a zsarnokságról címû versét – szinte Eluard szabadság-versére felelve.
Íróink egy részét hallgatásra kényszerítették.
Karig Sárát politikai fogolyként a Szovjetunióban levõ vorkutai táborba vitték, Lengyel József szibériai táborokban, számûzetésben töltött
éveket, évtizedeket. 1956 után számos író börtönbe került (Zelk, Déry, Tardos, Buda), mások külföldre menekültek.
A magyar költészet Illyés szavaival „ötágú síp”
lett. Határainkon túl élve: erdélyi (pl. Lászlóffy
Aladár, Kolozsvár), felvidéki (pl. Gál Sándor,
Kassa), vajdasági (pl. Fehér Ferenc, Újvidék),
kárpát-aljai (pl. Vári Fábián László, Vári), nyugati (pl. Thinsz Géza, Stockholm).
Befejezésül hadd idézzük a Cambridge-ben élõ
Gömöri György szavait: „A költõ még hisz a szavakban.” És elsõ személyben így ír: „Ha vallanom
kell, hová tartozom, / elmondom: abból adtam,
amit hoztam. (Az almafát meg nem tagadhatom”
1993. Õszi magánbeszéd, Quasimodo-díj).
SZEKÉR ENDRE

Feliratok a léttelenség határán
„Elment a fény vándora“ címmel búcsúztatta
Jánosi Antal a Bécsi Napló hasábjain (2009/5. sz.), õ
ugyenezen címmel portréfilmet is készített róla. Felesége, Éva drámai hangon értesített utolsó heteirõl,
mígnem megérkezett bizonyságul: 2009. augusztus 9én „Vince itt hagyott bennünket…“ A halálhírrel azt is
közölte: „Sajnos Vince nem érte meg legújabb verseskönyve megjelenését, Vérzik a tenger – címmel. A
könyv valószinûleg szemptember folyamán lesz készen”.
Eltekintve attól, milyen személyes kapcsolatok fûztek Sulyok Vincéhez (1932–2009), hirtelen és gyors
lefolyású betegsége eleve mélyrétegekbe hatolt bennem. Posztumusz kötete ezáltal különös várakozással
töltött el, hiszen feltételezhetõ volt a végkifejlet kivetítése. A kötet 73 verse közül 30 a halála elõtti másfél
évben, 2008 januárja és 2009 májusa között keletkezett. Kissé visszanyúlva az idõben, Szegény ország c.
elõzõ kötete megjelenésétõl (2006) további nyolc vers
lenne ide sorolható, így összesen 38 képezhetné tartalmilag az ”életzáró fejezetet”. 25 vers korábbi évekbõl, a két legkorábbi 1997-bõl való. Az utolsót 2009.
június 1-jén írta, amikor a nyugtalanító tünetek után
végérvényesen bizonysággá vált a halált okozó kór,
ami utolsó heteiben elnémította. Az egyes versek keletkezési ideje arra enged következtetni, hogy nem a
betegség, hanem az elmúlás, megszûnés elõérzete váltotta ki belõle a léttelenség rémképeit. Az ezen alapállásból következõ behatárolás kézenfekvõ, hiszen a
kötet hangvétele, mondanivalója egységes, tehát nem
éppen különbözõ, szerteszét hagyott írások idõbeli sorrendben történt kiadása, hanem következetes összeállítás. Gömöri Györtõl tudjuk, hogy õ és felesége vállalta a kötet gondozását. Ez a megközelítés akkor is
helytálló, ha hetvenhét évesen bölcs megvilágosodás
és letisztulás helyett be kellett érnie valamifajta beletörõdéssel, elégedettséggel (Hetvenhetedik évemig
elérve, 66).
A gyászjelentéséhez csatolt Memento mori c. verse
1991-bõl származik. Ezzel kitapintható, mennyire benne volt minden ízében, foglalkoztatta a porrá válás lidérce. Igaz, itt még úgy kezdi: ”Boldog, akit (amikor
meghal)/ hitves és gyermek elsirat.” A halála után
megjelent immár utolsó kötete ennek a beérett, véglegesen megkerülhetetlen alapélménynek vésete. Feliratszerû alkotások, amiket Kálváriának beillõ kõoszlopokon lehetne felsorakoztatni, hogy végigjárva döbbenettel olvashassák a föld vándorai. Sulyok Vince
ugyan – egyes szám elsõ személyben fogalmazva –
szubjektív módon tudósít, csakhogy így elsõdlegesen
hiteles valamennyi sora, hiszen nem hallomásból,
mások elbeszélései alapján, hanem saját, egyéni hanyatló sorsát érzékelve nyilatkozik.
A minden szentimentalizmustól, érzelgõsségtõl

mentes ’léttelenség? borzalma különösképpen azáltal
megsemmisítõen fenyegetõ, hogy folyton szembe helyezi vele a lét, az élet határtalan szeretetét, a hozzá
való feltétlen ragaszkodást: az élet asztalától / évtizedek múltán is / majd éhesen kelek fel, / mert betelni a léttel, / a lét csodáival / halálig se leszek képes!
(Visszatekintés, 90f.) ...addig kellene esztelen eszelõsen / szeretni az egyetlen életet (Addig, amíg...,87).
Csüggedt, földreteperõ lemondással (Nem vagyok
már, 19) tudja, hasztalan minden ellenszegülés, kapaszkodik hát az idõbe; nincsen többé mire várnom:
/ dicsérnem kell azt, ami még hátra van. (Kapaszkodom az idõbe, 33) Nem megalkuvás ez, hanem a
konfrontáció elviselhetõségének sikeres megkísérlése. Sulyok Vince nem csupán villanásnyira tárja fel,
hanem pattanó magasfeszültséggel éli meg az emberi sors végzetes bukását. Ezért is jut el a tusakodásig
Istennel, igaz harmadik személyként illeti, fordul vele
szembe:
Isten kirabol, megfoszt
mindentõl, amit szerettem a létben.
Nem várja, hogy önként lemondjak róla.
Nem várja beleegyezésemet se.
Megértést sem vár tõlem el.
Nem ád haladékot se.
Útszéli rablóként valahol leterít.
(Isten kirabol, megfoszt, 17)
Nem jóságos Atya, aki gondját viseli mindeneknek,
hanem kíméletlen zsarnok, aki létére tör, apránként
mindent eloroz, még a reményeket, vágyakat, álmokat is sárba tapossa, mígnem testét nyüvekkel zabáltatja fel. Elriasztó istenkép, amiben hisz, amit elfogad,
feltehetõleg csupán azért, hogy legyen ki ellen irányoznia szemrehányásait. A kizárólag evilági létben hívõ
elkerülhetetlen csõdje: sehol sem lát kiutat, folytatást.
Pilinszkyvel ellentétben elveti húsvét csodáját: a mediterrán kék azúrban, / hol nem lesz tertia die, / hogy
föltámadhatnék az Úrban. (Temetõ a tengernél, 102)
Isten végül is a csendet hagyja meg neki, az lesz
Odaátja.
A csend, amelyik a Halál maga.
A csend, amelyik az Isten maga.
A csend: a süket léttelenség.
(A csend: a süket léttelenség, 2005, 18)
Sulyok Vince rejtélye, titka, mégis hogyan tud maga
köré teremteni fényt, ragyogást, ami az elviselhetetlenségig fokozódó feszültség egyedi szépségében megismételhetetlen létélménnyé fokozódik:
Az kellene most, hogy örökké
itt álljunk, hogy álljunk itt
a fénylõ parton mozdulatlanul
az októberi eget nézve,

a tükörsima, gyémántló
vizeket nézve.
Várva, hogy az alkonyatban,
az alkony vörös sugárözönében
vérezni kezdjen a tenger.
(Vérezni kezd a tenger, 2005, 13)
Kötetkezdõ versében szintén feltételes módban kétszer is leírja az örök szót: belekívánkozva a tenger
messzeséget jelentõ, végtelent sejtetõ ölelésébe,
beletûnni, örökre beleveszni
a kéken homályló ködökbe,
a vizek mögötti párákba,
igen: a tenger szépségesen üzenõ
kék hullámaiba,
ebbe a nyugtató örök zúgásba.
(Egyszer itt éltem én is, 2003, 8)
Ugyanilyen hatásfokon tárja fel kötõdését, elidegenedését. Mikesénél keserûbb az õ hontalansága. Mikes Mária Terézia elutasítására hivatkozva romantikus
magaslatokba növelhette honvágyát, hiszen Rodostóból nem volt visszatérés. Sulyok Vince 1957. februári
menekülése után 1969-tõl többé-kevésbé rendszeresen járt Magyarországra. Utazásai korántsem foghatók
fel a visszatérés bármiféle változatának, sokkal inkább
a kettõsség mellett rá kellett döbbennie, hogy csupán
az emlékekben, az átmenekített nyelvben, és mindenekelõtt 1956 megismételhetetlen élményében maradt meg, szublimálódott mindaz, amit a hozzá hasonló sorsú ember hazájának mondhat. Mikesnek lehettek ábrándjai, illúziói, Sulyok ezektõl mentesült:
útlevelem és állampolgárságom
norvég, noha anyanyelvem magyar,
azaz hol magyar, hol meg norvég,
lakhelyem pedig hol spanyol, hol norvég,
szülõföldemre turistaként járok,
mert hazámnak nincs szüksége rám.
(Tûnõdés falhoz szorulva, 14)
Ithakával példálózva mondja ki a tételt:
a vízzúgáson át s gyerekkoromról
regél, üzenget és kér,
noha tudhatná, hogy innen Ithakába
az itt partot ért már vissza nem tér.
(Lemondás Ithakáról, 23)
Anyanyelve maradék szavai
...velem korosodnak és kopnak.
És most már örökjogon enyémek.
Hazámból csak õk jöttek el velem.
S halálunkban is egyek maradunk.
(Anyanyelvem maradék szavai,84 f.)

Lator László

JELEN SZÁMUNK KÉPEI
A dagerrotípia és a fénykép elsorvasztotta a
portréfestészetet. A fényérzékeny lemez a tökéletes hasonlóságon és a rideg objektivitáson túl
lehetõvé tette, hogy utólagos beavatkozással letöröljék az arcképrõl a lelkiállapotról árulkodó utolsó grimaszt is, azt a jellemzõ ráncot,
amely még õrizte az egyéniség jegyét.
A halotti maszkszerû fényképek világában
csupán a gúnyrajz egyik almûfaja, a portrékarikatúra jelent bizonyos ellenpontot. A karikaturista ugyanis itt ellen-retusálást végez: a látszólag mellékes részlet kinagyításával nemcsak
az arcot, de a rajta árulkodóan kirajzolódó jellemet is körvonalazza. A jó portrékarikatúra
ezért nem csupán szolid rajztechnikát, hanem
kiváló emberismeretet is követel.
Léphaft Pál groteszk arcképcsarnoka ilyen
szempontból sajátos jellemtanulmány.
A karikatúra mûfaján belül a portré ellentmondásos almûfajnak számít. A napi karikatúra ugyanis a lehetõ legnagyobb mértékben általános, és ennek köszönhetõen közérthetõ nem
csupán egy szûk közösség, hanem az egész emberiség, nemcsak egy kor, hanem korok számára. A portrékarikatúra ellenben a lehetõ legnagyobb mértékben egyedi, ezért csak ott és akkor
töltheti be funkcióját, ahol és amikor a megrajzolt személy közismert: megbecsülésnek vagy
utálatnak örvend.
KLEMM JÓZSEF
Ezzel a hétköznapi, sajátságos vetületében mégis
rendkívüli nyelvezettel Sulyok Vince visszaadja szavain keresztül a gondolatok és fogalmak eredeti jelentését, vonzalmát, nincsenek áttételek és áthallások; patinás szavai idõ- és térnélküli csengéssel hangzanak, háttal a hazának, az életnek. Olyan messze van
a kezdet, hogy búcsút véve a kirakat üvegében idegenként néz vissza önmagára (Elidegenedve önmagamtól, 102).
Szerencsére többeknek sikerült könyvben, tanulmányokban összefoglalni a nyugati magyar (emigrációs)
irodalmat, ami ténylegesen akkor kezdett agonizálni,
amikor írók, költõk Mikes – vagy palackposta – helyett
elkezdtek publikálni magyarországi folyóiratokban,
köteteiket is ott jelentették meg, ezzel feladva az emigráns irodalmi lét hitelességnek még a látszatát is. Sulyok Vince is ezt az utat követte, de csak fizikailag; lelkületében, költészetében annál inkább visszavonhatatlanul õrizte az emigráns sorsot. Most, hogy búcsút
vett, hagyatékul felajzó fájdalommal hirdeti kötete az
emigráns irodalom befejezõdését, végét. Lehet ez akár
vigasztaló is, csakhogy emberi sorsok szûnnek meg,
szavak, nyelv merül alá, tûnik el a nyelvek tengerében.
A búcsúkötet sorjázó párhuzamaival, a végletek
egybeesésével, az ember egzisztenciális határhelyzeteinek kijelölésével a költõ rendkívüli módon beazonosítja az egyéni sorsát meghatározó menekülést, elidegenedést, a születéstõl a halálig tartó lét-nemlét
fázisok váltását, az elszakíthatatlan ragaszkodást.
Földi és szellemi haza összecsengése jajdul fel Balassit idézõ utolsó versében: Ó én édes hazám, / te jó
Magyarország, / immár Isten hozzád! (Pünkösdölés, 2009. jún. 1., 55)
DEÁK ERNÕ
Sulyok Vince: Vérezni kezd a tenger. Versek Kaiser Ottó
illusztrációival. Argumentum, Budapest 2009, 102 old.

BÉCSI NAPLÓ

12

A VIHAROK SODRÁBAN
Skultéty Csaba: Kárpátalja magyarsága. Kairosz,
Budapest, 2009, 193 oldal
Skultéty Csaba azért ment korábban nyugdíjba a
Szabad Európa Rádiótól, ahol Ambrus Márton néven
évtizedekig hírszerkesztõként dolgozott, hogy több
ideje maradjon saját, szívéhez közel álló feladatainak
az elvégzésére. Ma is korát meghazudtoló lendülettel
és lelkesedéssel tevékenykedik a magyarság s ezen
belül szûkebb hazája, Kárpátalja múltjának, jelenének
megismertetése érdekében. Utazik, elõadásokat tart,
kiállításokat szervez s egymásután jelennek meg érdekesebbnél érdekesebb cikkei.
Most napvilágot látott könyve nem egységes, összefüggõ tanulmány, hanem különbözõ kisebb írások mozaikja: rövid beszámolók, visszapillantások, elmélkedések, interjúk váltogatják benne egymást, – a záradékul közölt assisi zarándokút, a SZER és a párizsi
emigrációban töltött idõ rövid vázolásától eltekintve
– mind a legmostohábban kezelt magyar kisebbség, a
talán legtöbbet szenvedett kétszázezer kárpátaljai
magyar sorsával foglalkoznak.
Nekem, mint a SMIKK volt elnökének jólesõ érzés
(többször is említi), hogy a komoly kutatómunka elindítója az az 1980-as, lugánói konferencia volt, amely

Magyar Mérleg III. címmel az elszakított területek kulturális életének a felmérését tûzte ki célul. Itt hangzott
el a szerzõ nevezetes referátuma, amihez akkor még
nagyon nehéz volt megszereznie a forrásanyagot.
Azóta változtak az idõk, de a probléma még mindig
nem oldódott meg teljesen. Fontos részleteket tudunk
meg a csehszlovák uralomról, a rövid magyar intermezzóról és végül a jelenlegi, Ukrajnához tartozásról. Beszél a máig érvényben lévõ Benes-dekrétumokról s arról, hogy Benes annak reményében ajándékozta Kárpátalját a Szovjetuniónak, hogy Sztálin viszonzásul beleegyezik a felvidéki magyarok kitelepítésébe.
Felmérést kapunk a második világháborút követõ atrocitásokról, amikor is a magyar és német lakosság férfitagjait 17 és 60 év között haláltáborokba (pl. Szolyva)
és Szibériába hurcolták, ahonnan csak nagyon kevesen
tértek vissza. Egész nemzedék nõtt fel apa nélkül!
Nagy fejezet foglalkozik a vallások, különösen a keresztények üldözésével (a görög katolikus papok sorsa szörnyû történet!), s a nem sok sikerrel végzõdött
ateista átneveléssel.
Szóba kerül a magyar mûemlékek sorsa (a munkácsi, ungvári vár tessék-lássék restaurálása), a Kárpáti
Igaz Szó nevû kommunista újság tevékenysége, s az a
kevés irodalom, amely a szellemi kényszerhelyzetben

mégis ki tudott bontakozni (például Balla László és
Kovács Vilmos költészete).
A ruszin-magyar viszony alakulása elgondolkoztató téma. A háború utáni szenvedések és az orosz-ukrán elnyomás közelebb hozta egymáshoz ezt a két õslakos népet. A ruszinok nagy része ért vagy beszél magyarul, már csak azért is, mert átjár vásárolni Magyarországra, a magyar rádiót hallgatja, a magyar TV-t nézi, melyek színvonala és igazmondása messze felülmúlja a
helyi médiumokét. A ruszin autonómia megálmodója
és lelkes harcosa egy Bródy András nevû ügyvéd volt,
akit aztán koncepciós perben halálra ítéltek és kivégeztek. Fia, átköltözve, szívvel-lélekkel magyar lett.
Az 1950-es években az emigráns sajtóban elterjedt
a hír, hogy 1946-ban, a beszolgáltatások miatt létrejött lázadás következtében, az oroszok lebombázták
és teljesen megsemmisítették Nagydobrony falut.
(Olyan komoly emberek is foglalkoztak a témával,
mint Árkay László vagy Sulyok Dezsõ.) Skultéty Csaba, amikor már szabadon lehetett utazni, utána járt a
dolognak, és kiderítette, hogy errõl a véres eseményrõl senki sem tud semmit, a hír alaptalan. Azt is nyomozni kezdte, honnan indult el, mi volt az eredete, de
ezt már nem sikerült megtudnia. Lehetséges, hogy
örökre homályban marad.
SAÁRY ÉVA

Dr. Krutsay Miklós: Római templomok, pápák, szerzetesek
(Timp Kiadó 2009)
„Minden út Rómába vezet...” – vagyis általában legalább egyszer eljut az ember manapság
az Örök Városba. Ez kívánatos is, leginkább
annak, aki szeret évezredek között fel s le bolyongani. Mert bizony Rómában két utcasarok
között néha több ezer év is elmúlik. Mintha liften járnánk az idõben, és az idõnek egészen más
terei keletkeznek Rómában. Itt megérti az ember, hogy az Egyház nem pillanatokban, nem
múló dicsõségekben és dicstelenségekben, hanem valóban évezredek mentén lassan folyó
öröklétben gondolkodik.
Lehet egyáltalán egy csokorba foglalni azt a
megszámlálhatatlan mennyiségû templomot,
épületet, mûemléket, mely a hét domb között, s
körül található? Bizonyára lehet, ha türelmes
az ember. Dr. Krutsay Miklós ilyen, türelmes
és alapos ember, ám õ is csak a belvárosi templomok esetében gyûjthetett a teljesség igényével.
Vannak ilyen könyvek? Ilyen munka magyarul
még nem jelent meg. Több mint 300 templom
története, pontos leírása úgy, hogy e szerint a

templom körbejárható, s biztosak lehetünk benne; egyetlen érdekességet, fontos részletet nem
hagyunk ki. Mindehhez járul természetesen
minden templom alaprajza, s egy jellegzetes kis
fotó is. A részletek odáig terjednek, hogy kisebb,
eldugott templomok esetében még azt is megtudhatjuk, hogy kinél kell keresni a kulcsot.
Nincs bosszantóbb, mint a néha bizony forró
városban hosszan caplatva célhoz érni, ám az
adott épület nincs nyitva. A szerzõ erre az „élményre” is gondolt. A visszakeresés történhet
utcák, terek szerint, a részletes ismertetés a
templomok neve után betûrendben található.
Milyen élvezet ezeket a neveket gyakorolgatni
annak, aki kezdõ „olasztanuló”! Hiszen a szentek nevei mellett, sokszor ott áll az is, hogy hol
található a templom. (Pl.: San Bonaventura al
Palatino, San Biagio de Mercato.) Csak természetes, hogy az adott szentek élete, jellemzõ cselekedetei, általában mártírhaláluk körülményei is ismertetésre kerülnek.
A kötetet Róma története vezeti be, ezt követi a templomok általános jellemzõinek leírása. A betûrendes, részletes ismertetés után újabb

jegyzékben kereshetõk vissza a különleges jellegzetességek, építészeti stílus szerint, majd a
város „beszélõ szobrai” következnek – és természetesen a kutak leírása. Egy kisebb fejezet
segíti a katakombákban való eligazodást is. (A
szaklexikont és közlekedési útmutatót már említeni sem kell...)
Egy rövidebb „szent-tan” után a pápákról tudunk meg sok információt. Egy újabb teljes igényû rész a városban valaha is élõ szerzetesrendek jellemzõinek leírása évtizedes kutatással
összeállítva címerük és ruházatuk lényeges apróságait is. Már meg sem lehet lepõdni, hogy ezt a
szerzõ saját rajzai teszik még szemléletesebbé.
Egy egész „barát-divatlap” zárja a 270 oldalas
könyvet, melynek a Kner nyomda adott szép külsõt. Sajnos a felhasznált, nemes papír miatt egy
picit súlyos ahhoz, hogy hosszú római gyaloglások alkalmával a hátizsákba kerüljön, de indulás
elõtt kiválóan jegyzetelhetünk belõle.
Fontana di Trevi. Pénzt bele, hogy visszatérhessünk megint! Ezzel a könyvvel, mely valóban „alapmû”!
DR. SZUTRÉLY PÉTER

A Monarchia levéltári öröksége
Az elsõ világháború pusztító tûzének fényei immár
halványulni kezdtek, a forradalmak megpróbáló élményét egyre inkább feledte a magyar társadalmi emlékezet. A nagy világégés napi következményei azonban, az élelmiszerhiány, a pénzromlás, az elszakított
országrészekbõl zúduló menekültek, a Trianoni békediktátumból fakadó mindennapi terhek (jóvátétel,
a nemzeti megaláztatás) hosszas és keserû élményként keretezte sokáig a különbözõ néposztályok mindennapjait.
A kilencven éve történtek látszólag rejtettebb, mégis máig hatóan lényegi részét képezték azok a megaláztatások is, melyek a „béke” következményeként
a magyar szuverenitás és önbecsülés nyilvánvaló sérelmeit jelentették. Ezeknek egyik, talán kevéssé nyilvánvaló, valójában azonban szinte máig ható részletét dolgozza fel egy, a közelmúltban megjelent fontos kötet, melyet szívesen ajánlunk most az olvasó
figyelmébe.
A majd ötszáz oldalas – részletes bevezetõ tanulmányt, és gazdag okmányközlést tartalmazó – kötetet
tudós levéltáros és történész barátunk Ress Imre adta
közre Budapesten, és A Monarchia levéltári öröksége. A Badeni Egyezmény létrejötte (1918–
1926) címet viseli. Látszólag ezoterikus munka egy
tudomány belügyét jelentõ kérdésrõl adott tájékoztató mû ez, valójában sokkal több annál, felismeréseiben is máig ható üzeneteket hordozó, izgalmas olvasmány. Ress Imre éveket töltött a Haus-Hof und Statsarchiv „megszentelt” falai között, mint magyar levéltári delegátus, és itteni hasznosan töltött éveinek terméke többek között a Monarchia felbomlását követõ osztrák-magyar levéltári kapcsolatok feltárását célzó munkája. Több, a kérdést érintõ részlettanulmány után adta
most közre fontos iratanyagát, mely a Monarchia felbomlását követõ megosztások, likvidációk szélesebb
összefüggéseire is élénk fényt vet.
Az egységes birodalom romjain kialakuló új államok a Monarchia területi-gazdasági, anyagi és szellemi tulajdonaiból egyaránt részesültek, és ismeretesen a részesedés másként és másként illette a gyõztes és a vesztes oldalon állókat. Maga a dualista mo-

narchiát alkotó két alakulat, az Osztrák Császárság és
a Magyar Királyság is eltérõ helyzetben, de közös
ügyes dolgaikról (pénzügy, hadügy, külügy) kényszerûen számot adva kellett, hogy lezárják több évszázados együttélésük történetét. Mindez az eljárás a világháborút lezáró béketárgyalások közepette szinte
a naponként változó nemzetközi helyzet kihívásainak
engedelmeskedve zajlott. Semmiképpen sem egyszerû feladat elé állítva azon tárgyalóküldöttségeket,
melyek sokszor késhegyig menõ harcokban, még inkább azonban elokvens eljárásokban, tiszta jogi érveléssel, és nem kevés erkölcsi meggyõzõdéssel védték meg a szellemi és anyagi természetû közös hagyaték nemzetüknek járó részét.
Bár a kötet kiterjedt bibliográfiai utalásaival, jegyzetapparátusával és mellékleteivel általában véve is
hasznos és pótolhatatlan információkat szolgáltat az
államutódlás kapcsán felmerült legapróbb részleteket illetõen is, alapjában véve azért az osztrák-magyar
együttélés során létrejött közös levéltári anyag megosztásának részletkérdéseivel ismerteti meg az olvasót. Köztudott, hogy a St. Germain-i és Trianoni békeszerzõdés bár elismeri az Ausztria és Magyarország
történetében évszázadok során létrejött levéltári,
könyvtári és mûvészeti javak közös szellemi örökség
természetét, a részleteket illetõen nem ad elõírásokat azok megosztására. Mi több, az osztrákok a kérdésben magyar részrõl perdöntõnek tartott 177. paragrafus rájuk vonatkozó hatályosságát is kétségbe
vonták, mondván, hogy saját békeszerzõdésüket követõen született. A két békeszerzõdésben kimondott
„szellemi örökség” közösségének kimondása pedig
legkevésbé sem gátolta a Monarchia romjain létrejövõ új államalakulatokat (fõleg Csehszlovákiát, a
Szerb-Horvát-Szlovén Királyságot és Olaszországot),
hogy a területüket érintõ levéltári anyagot Ausztriát
kényszerítve megszerezzék.
Ress Imre aprólékosan tárja elénk a közös levéltári örökség megszerzéséért folytatott harcban a korabeli tudós bécsi magyar levéltáros kör, Thallóczy Lajos, Károlyi Árpád, Eckhart Ferenc, Szekfû Gyula és
mások elévülhetetlen érdemeit és szívós küzdelmét.

Az osztrák történeti iskola falai között nevelkedõ
magyar történész-levéltárosok kezdettõl fogva a
levéltári anyag keletkezésének organikus elvét vallották (proveniencia) és végletekig tiltakoztak minden, a területi elvre hivatkozó anyagmegosztás
(pertinencia) ellen. Amennyiben a területi elv érvényesülne, – vallották – a történetileg szervesen keletkezett és évszázadok során egységes elvek szerint
kezelt anyag elemeire esne szét, ami azt jelentené,
hogy az újonnan létrejött országok levéltárai „széthordanák” és történeti célú felhasználásra teljesen
alkalmatlanná tennék e forrásokat.
Az 1918-tól 1926-ig, majd egy évtizedig tartó osztrák-magyar tárgyalási folyamat szép példája annak,
hogy miként gyõzedelmeskedett a két tárgyaló fél
felfogásában a szerves történeti szemlélet elve. Ennek egyenes következménye, hogy az egyezmény
megkötése óta közös történeti forrásaink keletkezésük körülményeit tükrözve kutathatók Bécsben
(Haus-Hof und Staatsarchiv, Hofkammerarchiv,
Kriegsarchiv), nem csupán az osztrák és magyar történészek, hanem a Duna-medence utóbb keletkezett
államai kutatói által is.
A történelem sajátos fricskája, hogy a maga korában sokat vitatott eljárás (ti. a proveniencia elve) azóta máig ható értelmet is nyert. Közép-Európa elmúlt
évtizedekben történt nagy változásai, Csehszlovákia,
Jugoszlávia felbomlása, sõt a Szovjetunió széthullása
egyszeriben újjáteremtették a Monarchia elsõ világháborút követõ sorsának kérdéseit. Mi legyen a közös szellemi és levéltári örökséggel, milyen megosztás érvényesüljön a föderációkból kiszakadt új államokban?
Örvendetes, hogy a levéltári anyagok jogutódlása
tekintetében a legfontosabb nemzetközi levéltári
fórumokon a magyar és az osztrák levéltári tudományosság – osztrák részrõl különösen Lorenz
Mikoletzky, Leopold Auer és Rainer Egger – immár
több évtizede azonos nézeteket képvisel. Úgy tûnik,
hogy a kitartó múltbeli törekvések mégis járhatnak
máig ható eredményekkel.
NAGY JÓZSEF ZSIGMOND

2010. május–június

Évfordulók
Június 4.
1920-ban (90 éve) aláírták a trianoni béke szerzõdést.
június 9.
1640-ben (370 éve) született Bécsben I. Lipót magyar
király. Uralkodása alatt ért véget a török uralom.
június 18.
1890-ben (120 éve) született Ferenczy Béni, szobrász,
grafikus.
június 23.
1500-ban (510 éve) kezdõdött a szentivánéji szertartásos tûzgyújtás.
június 27.
1950-ben (60 éve) született Kovács István, az elsõ magyar birkózó világbajnok.
július 7.
1540-ben (470 éve) született Budán János Zsigmond,
aki II. János néven Magyarország választott királya.
július 12.
1490-ben (520 éve) Székesfehérvárott királlyá koronázták II. Ulászlót, akit hosszú vita után választott
királlyá az országgyûlés.
július 15.
1900-ban (110 éve) Született Budapesten Passuth
László író, mûfordító, több folyóirat munkatársa.
július 17.
1440-ben (570 éve) Székesfehérvárott, Magyarország
királyává avatták I. Ulászlót.
július 25.
1890-ben (120 éve) Született Szilvay Kornél magyar
tûzoltó tiszt, a por- és haboltó feltalálója.
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Rumpler Diána, Varga Sándor.
GRAFIKAI SZERKESZTÕ: Uzsák Zoltán
GAZDASÁGI INTÉZÕ: Deák Sonja
BANKKONTO: 004-46793, BLZ: 20111, Erste Bank
der oesterreichischen Sparkassen AG., Hauptanstalt
A-1010 Wien, Graben 21.
IBAN: AT572011100000446793 • BIC: GIBAATWW
ELÕFIZETÉS egy évre: Ausztriában 12,- Euro,
Magyarországon 2100,- Ft, Nyugat-Európában 18,Euro, vagy annak megfelelõ összeg, tengerentúl 25,Euronak megfelelõ összeg, Szlovákiában egyes
számok eladási ára: 1,- Euro.
TERJESZTÕINK:
Amerikában: Andrew Rekay, 3996 Oakmore Rd.
Oakland, CA 94602-1856
E-mail, az újság számára: BecsiNaplo@yahoo.com
Bankátutalás: Hungarian Freedom Fighters Inc. San
Francisco Area Chapter, 3996 Oakmore Rd.
Oakland, CA 94602-1856
Angliában: Hungarian Book Agency, P.O.B 1956,
Durham DH1 2GA.
Hollandiában: Dr. Piri Zoltán. Croeselaan 254. NL3521 CL Utrecht. E-mail: pirizoltan@hotmail.com
Kanadában: Pannonia Books Ltd., 472 Bloor St. W.
2nd floor, Toronto, Ontario M5S 1X8.
Magyarországon: Librotrade Kft., H-1656, P. O. B.
126, H-1173, Budapest, Pesti út 237. Bank folyószámla: KHB Rt. 10402166-21638181-00000000.
Németországban: Dr. Klement Kornél, BUOD,
Ringstrasse 16, D-63128 Dietzenbach
Svájcban: B. Szabó Péter, Magyarház Alapítvány /
Ungarnhaus Stiftung Buchmattweg 4, CH-8057
Zürich Bankszámla: UBS AG, 8098 Zürich
Konto Nr. 100 100 01F EBAN: CH06 0023 0230 1001
0001F
Svédországban: Szöllõsi Antal, S-127 24 Skärholmen, Box 176. PlusGirot Nr.: 756987-4.

Névvel vagy betûjellel megjelent cikkekért szerzõik
felelnek és nem feltétlenül fejezik ki a szerkesztõség
véleményét. Kéziratokat nem õrzünk meg és nem
küldünk vissza.
Gefördert aus Mitteln der Volksgruppenförderung

Druck: ALWA & DEIL Druckerei Ges. m. h. H.
A–1140 Wien, Sturzgasse 1a

