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Katonai jelenlét

„Termékeny és eredményes“ volt Magyar-
ország Európai Uniós elnöksége, mondta An-
dor László foglalkoztatásért, szociálpolitiká-
ért és a társadalmi befogadásért felelõs biz-
tos július közepén. Jó két hetet gondolkozha-
tott az Európai Bizottság nem éppen Fide-
szesnek nevezhetõ magyar tagja, hogy milyen
mértékben foglaljon pozitív állást az Orbán-
kormány „európai“ politikájáról. A részletek
közül kiemelte a Horvátországgal aláírt meg-
állapodást, mely szerint Ausztria és Magyar-
ország déli szomszédja nemsokára az EU 28.
tagállama lesz. Ehhez jött 2011. elsõ féléve
folyamán az uniós szabadalomról szóló meg-
állapodás, a Duna-stratégia megteremtése,
valamint a roma keretstratégia kidolgozása.

Ez sok vagy kevés? Valószínûleg kevés az
elvárásokhoz képest, mert azok abból indul-
tak ki, hogy megoldást kell találni a görög
összeomlás és az Eurózóna (melynek Magyar-
ország még sokáig nem lesz tagja) erodálása
ellen. Ezen a téren vajmi kevés történt a ma-
gyar elnökség idejében.

De sok is az említett eredmény, ha azt
vesszük figyelembe, hogy sokan elvárták volna
a teljes blokádot azon viták miatt, melyek az
elnökséget megelõzõ hónapokban hozott ma-
gyar jogszabályokkal kapcsolatban törtek ki.
Andor nagyon pragmatikus emberként ismert,
EU-biztosként ezen a téren talán még önma-
gát is felülmúlta, mikor azt mondta: „Az ered-
mények magukért kell, hogy beszéljenek.“

José Manuel Barroso, az Európai Bizottság
elnöke nem tartozik azok közé, akik kemé-
nyen értékelik az elnöklõ országok teljesítmé-
nyét, Magyarország tehát csak azt teljesítet-
te, ami várható volt. Megemlítette az elsõ eu-
rópai szemeszter beindítását, a horvát csatla-

„Jó mulatság, férfimunka volt!”
Magyarország EU-elnöksége – elvárások és eredmények

kozási tárgyalások lezárását, az „arab tavasz”
demokratikus mozgalmainak támogatását és
az európai romastratégia elfogadását. A kü-
lönbözõ frakciók vezetõi politikai irányuktól
függõen méltatták az elért eredményeket, de
egy mondat erejéig kitértek a negatívumokra
is. A ’68-as egyetemista forradalom egyik ve-
zetõ alakja, a mai zöld Európa-képviselõ
Daniel Cohn-Bendit például a „szép munkát”
a magyar elnökség tisztviselõinek tulajdoní-
totta, nem a kormánynak; ezzel szemben Or-
bán Viktor szerinte olyan politikus, aki „rom-
bolja Európát”.

A „romboló” maga az eu2011.hu nevû web-
oldalon vonja meg féléves mérlegét: „Hosszú,
nehéz fél év áll tehát mögöttünk, de az elért
eredmények és a visszajelzések fényében egy-
értelmû: Európa erõsebb lett, mint fél évvel
ezelõtt volt.” A magyar miniszterelnök opti-
mista véleménye szerint „karnyújtásnyi közel-
ségbe került az új gazdasági kormányzás,
amellyel lehetõvé válik, hogy megelõzzük az
elmúlt idõszak pénzügyi válságaihoz hasonló
helyzetek kialakulását”. A magyar elnökség-
nek tulajdonítja az Andor által felsorolt ered-
ményeken kívül azt a közös akaratot is, hogy
2014-re az Unió megteremti az egységes, in-
tegrált energiapiacot, és fõleg a közös agrár-
politika jövõbeli irányairól elért egyetértést.
És hogyan fejezi be Orbán Viktor ezt a fél-
éves Európa-erõsítést? „Jó mulatság, férfi-
munka volt!”

Kevésbé a férfiasság, inkább a szójátékok
híve Martonyi János. A magyar külügyminisz-
ter a lapomban, a bécsi „Die Presse”-ben így
vonta meg a féléves mérleget: „Anélkül, hogy
az EUfemizmus csapdájába esnék, azt gondo-
lom, van ok bizonyos EUfóriára is.”

Érdekes módon az ellenzéki LMP ezt na-
gyon hasonlóan látja. A magyar EU-elnökség
sikeresebb volt, mint a hazai kommunikáció-
ja, amelybõl hiányzott a józan értékelés, je-
lentette ki Mile Lajos LMP-s országgyûlési
képviselõ. A fél év „összességében sikeresnek
mondható, de voltak hiányosságok”.

A helyzet iróniája, hogy a „Kommerszant”
nevû orosz lap került talán a legközelebb az
igazsághoz: „Budapest soros elnöksége zajos
botrányokkal kezdõdött: elõször a magyar mé-
diatörvény miatt, amely január 1-jén lépett
életbe, azután az Európa Tanács elõcsarno-
kában elhelyezett szõnyeg miatt, amelyen lát-
ható volt a szomszédos államok mai területét
magába foglaló középkori Magyarország tér-
képe. Végül pedig maga a magyar elnökség
nehéz idõszakra esett.” Itt a lap közép-euró-
pai tudósítója felsorolja a japán tragédiát, az
arab tavaszt, és az EU pénzügyi válságának
elmélyülését. A sorban következnek a féléves

A kisebbség-többség viszonylatában nem árt
tudatosítani, melyik fél szabja meg a lépést,
kinek a vezényszavához kell igazodni. Kétség-
telen, ehhez tudni kell és el kell fogadni a „tár-
sadalmi szerzõdést“, azaz kinek mihez van
joga, még akkor is, ha vannak, akadnak, aki-
ket sohasem kérdeznek meg, eleve kétkedve
lojalitásukban. Ha meg egyáltalán kiváncsiak
a véleményükre, szemfényvesztés az, ezáltal
keltve a demokratikus pluralizmus látszatát.
Amikor így fogalmaz az ember, nem kitérni
akar a megoldatlan kérdések elõl, hanem rá
akar világítani az egyenlõtlen erõviszonyok-
ra, nem megalkuvásra ösztönözve, hanem esz-
közöket keresve, amiknek segítségével meg-
gyõzhetõ a többségi hatalom egyoldalú, a ki-
sebbségeket hátrányosan kezelõ politikája
megváltozatásáról.

Vegyük például az ausztriai népcsoportokat.
Nem kell visszanyúlni a múltba, felemlegetni a
különbözõ szerzõdéseket, mi mindenhez len-
ne joguk. Maradjunk a jelennél: ki, mikor kér-
dezte meg õket, s ha egyáltalán megtörtént ez
valaha, vajon hallgattak-e igényeikre, elképze-
léseikre? Állítólag a mindenkori pénzügymi-
niszter osztja ki a fejadagot, amit a Kancellá-
ria illetékes osztálya fejadagol tovább az
„egyenlõk“ egyenlõbbsége szerint. Magyar-
közelbe hozva a kérdést évek óta megmutat-
kozik, hogy az egyesületek az elõirányzott ke-
retnek legalább a kétszeresét igényelnék, ellen-
ben a rendelkezésre álló összeg felérõl kell foly-
tatni ádáz küzdelmet, ki, mennyit tud „kiügyes-
kedni“ egymás kárára. Ilyenkor akár néhány
száz eurónyi nagyságrendben felszínre tör az
irigység, féltékenység, s a többet óhajtók nem
átallják a kancellária elé tárni panaszaikat, jól
befeketítve valamennyi vélt vagy valóságos el-
lenlábast.

Nem veszik észre, mennyire méltatalan ez a
tülekedés a vályúnál, mennyire megalázzák ön-
magukat, az egész népcsoportra nézve pedig a
lehetõ legkedvezõtlenebb vélemények alakul-
nak ki. Valójábana támogatások méltányos
elosztására hivatott népcsoporttanács egysze-
rûen öncsonkításra kényszerül, aminek több
szempontból is megvan a visszaütõje.

Fantomfájdalmak nélkül?
Amennyiben „hivatalát“ gyakorolva elvégzi a
támogatások semmiféleképpen sem arányos,
még kevésbé igazságos elosztását és ajánlatot
tesz a Kancelláriának az elosztásokról, koránt-
sem biztos, hogy minden a javaslat szerint tör-
ténik. A Kancellária ugyanis jobban tudni véli,
kinek mi jár, helyesebben ki, mit érdemel – ter-
mészetesen magasabb állami szempontból. A
magyar népcsoporttanács több alkalommal élt
a megtagadás-lemondás lehetõségével, a
Kancelláriának hagyva meg a félig üres – félig
tele pohár kiürítését. Ezáltal a Kancelláriát
érték a panaszok, amiért úgy jött a „visszavá-
gás”, miért nem élt a népcsoporttanács az el-
osztásra vonatkozó javaslati jogával.

Ebbõl a néhány utalásból is kitûnik, mennyi-
re szûkre szabott a népcsoporttanácsok moz-
gástere. A több mint két évvel ezelõtt kilátás-
ba helyezett törvénymódosítás – bár félvállról
nézve – bizakodással kezdte eltölteni a remény-
telenül hiszékenyeket. Javaslatokat tettek mind
az oktatásra, mind a regionális együttmûködés-
re, mind pedig a jogi keretek megváltoztatásá-
ra vonatkozóan. Kimondottan csábító volt a
közvetlen bekapcsolódás lehetõsége az egyes
munkacsoportokba.

A jelenlegi menetrendet tekintve sarkalatos
lenne mindenekelõtt a népcsoportok jogi kép-
viseletének törvény általi meghatározása, azaz
milyen jogi személyek hivatottak fellépni a nép-
csoportok érdekében, s ezek milyen hatáskör-
rel rendelkeznek. Egyelõre a kezdet kezdeté-
nél tartanak, aminek többek között a politikai
csoportosulások közti széthúzás, mi több ellen-
tétek is az oka. Nem árt kimondani nyiltan,
amíg egyesek némi juttatások ellenében lemon-
danak a kritika gyakorlásának jogáról, mások
nagyfokú tanácstalanságot, sõt, érdektelensé-
get tanúsítanak.

Pedig most kellene fellépni, határozottan fel-
fektetni azokat a kérdéseket, amik létükben
érintik a népcsoportokat. Meg kellene fogal-
mazni világosan, mik a népcsoport fogalmának
ismérvei, s az említett érdekképviseletnek mi
lenne a jogköre. Az eddigi gyakorlat bebizonyí-
totta, hogyan lehet élni az áltatás módszerével,
anélkül, hogy ezt a legtöbben érzékelnék.

Amennyiben változatlanul hiányozni fog az
önigazgatás bármely lehetõsége, akkor a kifá-
rasztás taktikájával nem nehéz eljutni odáig,
amikor a népcsoportok tagjai, különösen a fi-
atal nemzedékek csalódottan hátat fordítanak,
és még az önazonosság látszatának kinyilvání-
tását sem vállalják.

Két fronton is kell harcot folytatni: egyrészt
a népcsoportok soraiban tapasztalható önmeg-
hasonlás ellen, másrészt a többségi hatalom
makacs szûkkeblûsége, de még inkább álszent
magatartása ellen. Egyeseknek biztosan eszük-
be jut az 1997-ben közösen kidolgozott Memo-
randum. Kétségtelen, azóta volt némi elmoz-
dulás, csakhogy mindez nem változtatott a lé-
nyegen: a népcsoportok hanyatlása nem csu-
pán létszámukban, de növekvõ identitás-
zavaruk lelkületi vetületében is.

Évtizedek óta hallhatók – igaz, egyre halkab-
ban – a népcsoportok felszívódásáról szóló pa-
naszok. Ma már egyre kevesebb a panasz, de
különben is panaszkodás helyett ki kell monda-
ni, hogy az önigazgatás alapvetõ módozatainak
törvényes lefektetése nélkül még csak hivatko-
zási alap sem létezik; fantomok ellen folyik a
küzdelem, immár fantomfájdalmak nélkül.

Amikor akár a 2002-ben alkotott Staatsziel-
bestimmungsgesetzre (alkotmány szintû törvény
az állam rendeltetésérõl) hivatkozva meggyõ-
zõdéssel valljuk, hogy a népcsoportok Auszt-
ria szerves részei, történelmükkel, nyelvükkel,
kultúrájukkal nagyban hozzájárulnak Ausztria
sajátságos arculatához, akkor valójában állam-
érdek is ennek a sajátságos arculatnak markán-
sabb megjelenítése és erõsítése. Az átkosnak
nyivánított nacionalizmus csakis így hidalható
át s helyébe virulhatna a sokszínûség termé-
szetességével mindaz, ami egyben európai
örökség és európai jövõ.

Az éltetõ nagykorúság megkívánja, hogy sza-
baduljunk fel végre a többségi hatalom gyám-
sága alól. Ennek megfelelõen kell a népcso-
portoknak tervezni és cselekedni, amennyiben
pillanatnyi, egymás ellen irányuló önös érde-
kek helyett a közös jövõért vállalt szolidaritás
szelleme hatja át õket.

PANNONICUS

elnökség eredményei: Horvátország csatlako-
zásának elõkészítése valamint a roma- és a
Duna-stratégia.

Ha valaki mindenáron tömény ítéletet akar-
na mondani a féléves magyar elnökségrõl, ezt
kellene kiemelnie: Budapesten az utóbbi idõ-
ben sok Európa-ellenes dolgot mondtak és
egyet-mást tettek is. De ha az EU-ról van szó,
akkor néhány szélsõséges véleménytõl elte-
kintve mindenki tudja: az Unió az ország jö-
võje. Ehhez képest talán nagyobb erõfeszíté-
seket is lehetett volna tenni. De nagyjából Ma-
gyarország elsõ EU-elnöksége alkalmával töb-
bet ért el, mint várni lehetett.

Hogy mit nem ért el? A sok elintézetlen fel-
adat közül csak példaként írjuk le: Románia
és Bulgária csatlakozását a schengeni övezet-
hez. A többi cél maradt a lengyel elnökségre.
És a távolabbi jövõre. A következõ magyar el-
nökségig, valamikor a 2020-as évek közepén...

MARTOS PÉTER

Nagyköveti levél
a Parlament elnökének

A rendszerváltozás több mint két év-
tizedét mérlegelve minden túlzás nélkül ál-
lítható, hogy Szalay-Bobrovniczky Vince az
elsõ magyar nagykövet Bécsben, aki nem
csupán vendéglátási szinten, hanem a nép-
csoportügyek iránti érdeklõdésének meg-
felelõen aktív szerepet vállal a közvetítés-
ben. Ezen aktivitását legutóbb azzal tetõz-
te, hogy megállapodtak Gordan Bakota
horvát nagykövettel és 2011. június 28-i
keltezéssel közösen jegyzett levélben for-
dultak Barbara Prammerhez, a Parlament
elnökének, a pártok parlamenti klubjai ve-
zetõihez valamint az alkotmányügyi bizott-
ság tagjaihoz.

Levelükben elismerõen nyilatkoznak a
kormány kezdeményezésérõl a népcsoport-
törvény módosításával kapcsolatosan, el-
lenben a karintiai – bár sikeres, mégis el-
lentmondásos – kétnyelvû feliratok ügyé-
ben kérik, hogy a megállapodást sima tör-
vényként kezeljék, és semmi esetre se emel-
jék alkotmány színtre, ill. minden a nép-
csoportokat érintõ kérdésben elõzetesen
tárgyaljanak a Kancelláriában felállított
munkacsoportokkal. S ha már Karintiára
vonatkozóan véglegesnek látszó helyzet
alakult ki, ügyeljenek arra, hogy ez ne kö-
vetkezzen be Burganlandban.

A közös fellépés több szempontból is fi-
gyelemreméltó. Egyrészt tükrözi a magyar
EU-elnökség fáradozásait Horvátországnak
– a jelek szerint sikeres EU-tagsága ügyé-
ben. Másrészt újszerûségével példát szolgá-
tat arra, hogyan lehet egy-egy ország kisebb-
ségei érdekeit összehangoltan megtámogat-
ni. A horvát-magyar kapcsolatok rendezett-
sége a természetes szövetségesek egymás-
ra  találását jelentheti. Nem szabad azonban
figyelmen kívül hagyni, hogy adott esetben
– a népcsoportok jogos elvárásai tekinteté-
ben – inkább ösztönzõleg hasson, mintsem
feszültségeket keltsen az osztrák-magyar, ill.
osztrák–horvát kapcsolatokban.
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Határok nélkül A Napló postája

Az utolsó magyar király, Boldog IV. Károly
(I. Károly osztrák császár) legidõsebb fia Habs-
burg Ottó, 98 évesen július 4-én hunyt el a
németországi Pöckingben. A gyászszertartások
Bajorországban kezdõdtek, és Mariazellben
folytatódtak. A mariazelli gyászmisét Egon
Kapellari graz-seckaui megyéspüspök mutatta
be, melynek európai dimenziója volt, hiszen je-
len volt Schönborn bíboros mint XVI. Benedek
pápa személyes legátusa, Jan Graubner olmützi
érsek, Bölcskei László nagyváradi, Schönberger
Jenõ szatmári megyéspüspök, Várszegi Asztrik
pannonhalmi fõapát valamint  több bencés apát
és magyar, szlovák, cseh, német és osztrák
papok. Bölcskei László püspök a Kathpress-
nek adott interjúban hangsúlyozta, hogy „amit
Habsburg Ottó Magyarországért tett, azt értünk
is tette“. Európai szintû érdemei a kisebbségért
tett politikai ambíciói a Romániában élõ ma-
gyarok javára is váltak. Várszegi Asztrik hang-
súlyozta, hogy politikusként Habsburg Ottó
a párbeszédet kereste minden politikai erõvel,
még a volt kommunistákkal is.

A volt trónörököst a Bécs belvárosi kapucinu-
sok templomának kriptájában temették el. Elõ-
zõleg a Szent István székesegyházban Christoph
Schönborn bíboros mutatott be gyászmisét az
elhunytért. Stephan Zurbriggen nuncius felolvas-
ta XVI. Benedek pápa részvét nyilvánítását, mely-
ben Habsburg Ottót „a békéért elkötelezett nagy
európainak” nevezi. Az olvasmányt Habsburg
Károly, a szentleckét pedig Károly legidõsebb fia
Ferdinand Zvonimir olvasta fel. Az egyetemes
könyörgéseket az elhunyt hét gyermeke mond-
ta: Károly, György, Andrea, Monika, Michaela,
Gabriela és Walburga. 

A gyászmisén koncelebránsként a prágai ér-
sek Dominik Duka, a nagyszombati érsek
Robert Bezak, a brnoi megyéspüspök Vojtech
Cirkle, a banja lukai Franjo Komarica, Anton
Jamnik laibachi püspök, Gregor Henkel-
Donnersmarck ny. heiligenkreuzi ciszter apát,
Bruno Platter a Német Lovagrend nagymeste-
re, Lech Siebert a kapucinusok provinciálisa,
Karl Schauer mariazelli elöljáró, Paolo Habs-
burg atya vett részt több mint száz pappal, a
presbitériumban jelen volt Michael Sztaikosz
görög-ortodox metropolita, Hans Küng St.
Pölten-i és Ludwig Schwarz linzi püspök. Raj-
tuk kívül mintegy ezer fõs gyászoló tömeg vett
részt a gyászszertartáson: európai uralkodóhá-
zak tagjai, a svéd király és felesége, liechten-

In memoriam Habsburg Ottó
steini, luxemburgi és jordániai hercegek, vala-
mint osztrák és külföldi politikusok, köztük
Heinz Fischer osztrák államelnök, Werner
Fayman kancellár, Jadranka Kosor horvát mi-
niszterelnök, Jerzy Buzek, az Európai Parla-
ment elnöke, Karl Schwarzenberg cseh külügy-
miniszter és Semjén Zsolt magyar miniszterel-
nök-helyettes.

Schönborn bíboros prédikációjában kiemel-
te, hogy Habsburg Ottó életmûvét úgy is ért-
hetjük mint fáradhatatlan próbálkozást, jóvá-
tenni azt a nagy hibát, amit 1914. július 28-án
Ferenc József császár elkövetett.

Az 1918-as politikai nagy átrendezõdésben
a trónörökös teljesen új helyzetben találta ma-
gát. Csak  hatéves volt, amikor véget ért a mo-
narchia és ezáltal a szerep is, melyet el kellet
volna vállalnia.

Életével viszont Habsburg Ottó megmutat-
ta, teljesen más környezetben is hogyan lehet
hû maradni a hivatáshoz. Habsburg Ottó cso-
dálatra méltóan tudatosan és félelem nélkül,
határozottan kitartott amellett,  amit õ szár-
mazásánál fogva örökségként és feladatként is-
mert fel. Életével megmutatta azt, hogyan le-
het görcs nélkül a tegnapból a holnapnak me-
ríteni. A történelemmel való bánásmódjából mi
osztrákok mindnyájan tanulhatunk tõle.

Habsburg Ottó tekintet nélkül származásá-
ra, rangjára vagy vallására mindenkivel szem
magasságban találkozott. Igazságosságra töre-
kedett, mert látta, mi történik ha brutális ha-
talom elûzi az igazságosság rendjét: szíve min-
den szenvedélyével, nagy intelligenciájával bát-
ran szolgálta az európai béketervet. Természe-
tesen, még az oly jól kigondolt európai integ-
ráció sem hozza a paradicsomot a földre. Ez
nem is a politika feladata. A népek és kultú-
rák jó és hasznos együttélése, a nyelvek és val-
lások támogatása, ebben látta Habsburg Ottó
feladatát, hivatását.

A budapesti SZENT ISTVÁN BAZILIKÁBAN tar-
tott vasárnap délelõtti szentmise után PANNON-
HALMÁN a Bencés Fõapátságban bensõséges ke-
retek között a latin vesperás után a kaddist el-
imádkozva vett búcsút Markovics Zsolt szegedi
fõrabbi, majd ezt követõen Bölcskei Gusztáv re-
formátus és Fabiny Tamás evangélikus püspök
imádsággal búcsúztatták Habsburg Ottó szívét,
melyet két fia Károly és György helyezett örök
nyugalomra a Bazilika altemplomában. 

SIMON FERENC, esperes, fõlelkész

Múlt év augusztus-szeptemberi számunkban
oly módon foglalkoztunk a kettõs állampolgár-
ság kérdésével, hogy ismertettük, sõt, német
nyelven is közöltük azon folyamodványt, mely-
nek segítségével meg lehet õrizni bizonyos ese-
tekben a magyar állampolgárság (újra) meg-
szerzésével az osztrák állampolgárságot. Az
alábbiakban Joó Imola egyetemi tanár számol
be arról, õ milyen lépéseket tett ennek érdeké-
ben és hogyan sikerült neki. (Szerk.)

A magyar állampolgárságról való lemondás
volt az elõfeltétele annak idején – 1976-ban –
az osztrák állampolgárság megszerzésének.
Nem ment simán, de kétszeri visszautasítás után
„elbocsátottak“ a magyar hatóságok. Sok évvel
késõbb, már mint a Bécsi Zenemûvészeti Egye-
tem habilitált professzora értesültem az esetle-
ges kettõs állampolgárság lehetõségérõl, mely-
nek engedélyezése az itteni törvények szerint
bizonyos elõfeltételekhez kötõdik.

Elindítottam a sokféle igazolás, dokumentum,
koncertkritikák, ajánlások stb. beadásával járó
végtelen papírhadjáratot, melynek feldolgozá-
sával a Belügyminisztérium foglalkozott hossza-
san és alaposan.

Még „sima büntetlen“ elõéletemet igazoló
rendõrségi „erkölcsi bizonyítvány“ sem bizo-
nyult meggyõzõnek  a hivatalos szervek számá-
ra, hanem minden részletre kitérõ igazolás volt
szükséges.

Végre megszületett a döntés, mely szerint az
osztrák állam engedélyezi a kettõs állampolgár-
ságot „az osztrák állam érdekében“ álló tevé-
kenységem és pozícióm érdemeként.

Ezt a dokumentumot kérvénnyel és a szüksé-
ges iratokkal beadtam a magyar konzulátuson,
és 2010 decemberében kézhez kaptam azt a hi-
vatalos papírt, melynek birtokában ismét, most
már jogerõsen magyar honfitársnak is tudhatom
magam.

JOÓ IMOLA

Állampolgársági eset

GÖMÖRI GYÖRGY (ismét) PROVOKÁL
Az Angliában élõ nyugalmazott irodalomtör-

ténész, de nem egészen nyugodt természetû költõ
minden bizonnyal megõrzött valamit 56-os for-
radalmiságából, ezért is kell úgy tekinteni õt,
mint aki szinte természetébõl kifolyólag szeret
ellentmondani. Tulajdonképpen Szabó A. Fe-
renc „Kísérlet a »jó kormányzás« megvalósítá-
sára“ c. cikke (Bécsi Napló, 2011/2. sz.) inge-
relte ellenvéleményre. Hiába, ilyenek vagyunk
mi: túlbuzgóságunkban könnyen megnyomjuk
a tollunkat.

Minden félreértés elkerülése végett Gömöri
Györgyöt mint demokratát is tisztelem, ha nem
is fogadom el mindenben véleményét. Az õ po-
litikai beállítottságán túlmenõen a Bécsi Nap-
ló változatlanul nyitott fórum, a szélsõségek ki-
kapcsolásával. Bármely lapnak csakis elõnyé-
re válik, ha a demokratikus játékszabályok be-
tartásával hozzá mer nyúlni akár kényes kérdé-
sekhez is, igaz ügyelve a tárgyilagosságra. Gömöri
György ingerültségében elvetette a súlyt, ami már
csak a nyugati sajtóban megjelent elmarasztaló
vélemények miatt sem mondható szerencsésnek.
Voltak, akik felrótták Gömörinek, hogy 2006
õszén Gyurcsány Ferencet vette védelmébe.

Igaz, Szabó A. Ferenc sem takarékoskodott
bókokkal a Fidesz-KDNP-kormány irányába.
Mégis, mindketten a szerkesztõbizottság tagjai,
s ez így van rendjén.

 Amikor a demokratikus pluralizmus mellett
teszünk hitet, akkor ezt nem elvontan, üres sza-
vakkal kell bizonyítani, hanem a gyakorlatban,
a mi esetünkben azzal, hogy helye van mind
Szabó A. Ferenc, mind pedig Gömöri György
véleményének a Bécsi Napló hasábjain. A pa-
rázs viták pedig bár hevítsenek, de ne égesse-
nek meg senkit sem; szükségesek is a sokszor
botrányos közöny világában. Vitatkozunk,
szembe szállunk véleményekkel, anélkül, hogy
bárkitõl elvitassuk a szabad véleménynyilvání-
tás jogát, anélkül, hogy kirekesszük a szerzõket
a tisztességes emberek társaságából. Olvasóink
megértésére számítunk, mert a kirekesztés, ki-
átkozás nem a mi mûfajunk.

A tények ignorálása mindazonáltal kemény
dió; nem csoda hát, ha olvasóink felhördül-
tek, egyesek felháborodtak Gömöri György vé-
lekedésén. Helyszûke miatt nem térhetünk ki
valamennyire, már csak egyes kárhoztató ki-
jelentések miatt sem, ellenben helyet biztosí-
tunk két mérvadó, tényekkel cáfoló vélemény-
nek, (lásd: 6. old.) remélve, ezáltal ismét hely-
reáll az egyensúly. DEÁK ERNÕ

Külföldi munkavállalók
figyelmébe

Azok a külföldi állampolgárok, akik Ausztriában
akarnak munkát keresni, legegyszerûbben, a Mun-
kaerõpiac Szolgáltató / Arbeitsmarktservice honlap-
ján  <www.ams.at> adott információkból választhat-
ják ki a megfelelõt.

Bécsi Napló-est
Budapesten

Június 16-án Budapestre látogattak a Bécsi Napló
munkatársai, akik a Budai Várban, a Litea  könyvesbolt
vezetõjének, Bakó Annamáriának a meghívására mér-
leget vontak a Bécsi Napló 32 éves tevékenységérõl.

 Az est megnyitó beszédét Lezsák Sándor,  a magyar
országgyûlés alelnöke tartotta, aki felidézte a Bécsi
Naplóval kapcsolatos emlékeit.

Szakály Sándor történész vezetése mellett bemutat-
koztak a lap munkatársai.

Elsõként Deák Ernõ fõszerkesztõ ismertette az újság
indulását, mesélt a szerkesztés mûhelytitkairól, a „bé-
csi nézõpont“ fontosságáról, kiemelve a lap mindenko-
ri „centrista“ szemléletét, majd felolvasta egy nemrég
tett budapesti látogatását követõ gondolatait.

Böröndi Lajos a Bécsi Naplónál eltöltött éveirõl, a
fõszerkesztõvel való megismerkedésérõl, Ferenczy
Klára pedig az általa vezetett Közöttünk Élnek soro-
zatban megjelent interjúk  keletkezésérõl, céljáról és
az interjúkkal kapcsolatos tapasztalatairól beszélt a
szép számmal megjelenõ közönségnek.

Az est hivatalos részének záróakkordjaként
S. Csoma János az Ausztriai Magyarok Központi Szö-
vetségének kiadásában megjelent verseskötetébõl, a
„Lélekkikötõ“-bõl olvasott fel.

Cservenka Judit a Kossuth Rádió Határok nélkül
címû mûsora számára interjúkat is készített.  (fk)

2011. június 30-án a Tom Lantos Intézet ünnepé-
lyes megnyitóján Tom Lantos emléke elõtt tisztel-
gett az amerikai és a magyar közélet. A magas ran-
gú nemzetközi részvétellel lezajlott eseményen
amerikai és magyar politikusok, valamint közéleti
személyiségek méltatták a magyar származású ame-
rikai politikus tevékenységét.

Elsõként Izsák Rita, az intézmény igazgatója kö-
szöntötte a jelenlevõket és ismertette az intézmény
küldetését. A 2011 májusában alapítvány formájá-
ban bejegyzett intézet fõ célja a 2008-ban elhunyt
magyar származású amerikai parlamenti képviselõ
szellemi örökségének ápolása és tevékenységének
folytatása.

A megnyitón beszédet mondott többek között
Hillary Clinton, az Egyesült Államok külügyminisz-
tere; Condoleezza Rice, az amerikai diplomácia ko-
rábbi vezetõje; Orbán Viktor, Magyarország minisz-
terelnöke; Tõkés László, az Európai Parlament alel-
nöke; Martonyi János külügyminiszter, Tom Lantos
özvegye, Annette asszony, valamint két lánya:
Annette és Katrina.

Szónoklataikban mindenekelõtt azon közös érté-
kek mellett emelték fel szavukat, amelyek a múlt-
ban összekötötték érdekeiket és ma is meghatároz-
zák az Egyesült Államok és Magyarország kapcsola-
tait. Ezek az értékek a szabadság iránti elkötelezett-
ség és a demokrácia. „A szabadság iránt érzett szen-
vedélyes vonzalmunk közösséget alkot. Nincs a vi-
lágon még egy olyan erõs, magabiztos és elkötele-
zett közösség, mint a szabadságszeretõ emberek,
népek közössége.”- mondta Orbán Viktor. Hillary
Clinton hangsúlyozta, Tom Lantos szilárdan hitt
abban, hogy alapvetõen mindannyian egy oldalon
állunk: a szabadság és a demokrácia oldalán.

Az 1928-ban Budapesten született Tom Lantos az
Egyesült Államok Képviselõházának egyetlen
holokauszt-túlélõje volt. A „barna terror” emberte-
lenségének megtapasztalása arra késztette õt, hogy
életének további részében, mint a humánum elkö-
telezett szószólója az emberi- és a kisebbségi jogok

Megnyílt a Tom Lantos Intézet Budapesten
elszánt védelmezõjeként lépjen fel világszerte: „(...)
mint élõ lelkiismeret, folyamatosan felhívott az an-
tiszemitizmus, a diszkrimináció, az elnyomás és a
népirtás elleni fellépésre. (…) harcolt a tibetiekért,
hogy azok gyakorolhassák vallásukat, a szaudi és
szudáni keresztényekért, a kínai muzulmánokért, a
Balkán-félsziget etnikai kisebbségeiért és a HIV/
AIDS fertõzöttekért szerte a világon. Nem volt olyan
ember, akit Tom Lantos leírt volna. Kötelességének
érezte, hogy mindnyájuknak kezet nyújtson –
mondta Hillary Clinton.

Tõkés László beszédében külön kiemelte, hogy
Tom Lantos mindvégig kiállt a határon túli magyar
kisebbség jogaiért. Személyében olyan pártfogója lett
a magyaroknak Washingtonban, amilyen egyetlen
közép-európai nemzetnek sem volt. Tom Lantos szen-
vedélyesen szerette Magyarországot és a magyaro-
kat - mondta Annette Lantos, Tom Lantos özvegye
angol nyelvû beszédében, melyet magyar nyelven a
következõ szavakkal fejezett be: „Éljen a magyar sza-
badság!  Éljen a haza!” Katrina Lantos Swett, Tom
Lantos lánya – az intézet társelnöke – reményét fe-
jezte ki, hogy az intézetnek a jövõben pozitív szere-
pe lesz a humanitárius kérdések megoldásában.

           Máig idõszerû Tom Lantos hitvallása „Sose
feledjük, hogy a civilizáció máza hártyavékony.
Mi vagyunk az õrzõi, és sosem lankadhatunk”,
melynek a jelenkorban is ösztönzõ hatása van azok
számára, akik az emberi- és a kisebbségi jogok vé-
delme mellett kiállnak.

DR. KÖRTVÉLYESI KLAUDIA

HIDAK – KOROK
– BUDAPEST

– nagy sikerû történelmi kiállítás –

A 40 tablóból álló vándorkiállítás Pest-Buda,
illetve Budapest 200 éves várostörténetét mu-
tatta be hídjainak történetén keresztül. A java-
részt a Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli
Múzeumának anyagaiból válogatott 80-100 kép
(korabeli metszet, rajz, dokumentum és mûvé-
szi fotó) tizenöt csoportra oszlik korszakok sze-
rint. Minden egységnek egy-egy híd, vagy a híd-
dal jól összekapcsolható kép az emblémája. Az
emblematikus kép mellé a korszakot jól jellem-
zõ egyéb fotó, festmény vagy metszet társul. A
kiállításhoz kapcsolódó esszé (Száraz M.
György) nem csak az adatok, de az adott kor-
szak magyar és közép-európai vonatkozásában
is eligazít.

A kiállítás, amely az Európai Utas Alapítvány
Közép-európai Kulturális Intézetének szervezé-
sében készült, reprezentálta a magyar uniós el-
nökséget. Napjainkban a Duna-stratégia kiala-
kítása és népszerûsítése idején korszerû
narrációval beszél ember és természet, város és
történelem kapcsolatáról.

A kiállítást 2011. május 8-án Strasbourgban
angol és francia nyelvû magyarázatokkal, össze-
kötõ szövegekkel mutatták be. Júniusban a ki-
állítást Vukováron, Horvátországban láthatták.
A Hidak – Korok – Budapest az õsz folyamán
eljut Erdélybe és Nyugat-Európába, és a tervek
szerint 2011-ben Bécsben is közönség elé kerül.

KOMLÓSSY ÁGNES

MAGYAR NYELVÛ ADÁSOK
A U S Z T R I Á B A N

A 2009 januárjától beállt változásoknak kö-
szönhetõen bõvült a népcsoportok nyelvén su-
gárzott rádióadások idõtartama. Mindamellett
az egyes adások tematailag Bécset és környé-
két is felölelik és ennek megfelelõen nem csak
Burgenlandban, hanem Bécsben is fogahatók.

2009 márciusa a 2. fõcsatornán jelentkezik
Adj´ Isten magyarok adásával a televízió. A ko-
rábbi 25 perces mûsor négyszeri sugárzását
hatra emelték.
Rádió | Magyar hírek – hétfõtõl vasárnapig 18.55 – 19.00
Rádió | Magyarul Magazin – vasárnap 19.30 – 20.00
Színes kultúránk – hétfõn 20.30 – 20.45
Televízió (ORF2) | Adj’ Isten magyarok – magyar maga-
zinmûsor, hatszor egy évben 13.05 – 13.30
Servus, Szia, Zdravo, Deltuha – több nyelvû magazin-
mûsor (német, magyar, horvát, roma), hatszor egy évben
13.05 – 13.30

Magyar részrõl egyre többen úgy ítélik meg,
hogy mind a rádió-, mind pedig a tv-adások nem
elégítik ki az érdeklõdõ magyarok igényeit, ezért
mindenekelõtt az adásidõk további emelését
szorgalmazzák. A BURGENLANDI MAGYAR KULTÚ-
REGYESÜLET ennek érdekében petíciót kezdemé-
nyezett és kéri a magyarokat és a magyarok-
kal rokonszenvezõ osztrákokat, aláírásukkal
csatlakozzanak a kérelmezéshez az alábbi
weboldalon:  http://www.bukv.at/magyar.html
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Valami minden nap füstölög

Popély Gyula Párkányban élõ, a révkomáromi Selye
János Egyetemen és a budapesti Károli Gáspár Refor-
mátus Egyetemen tanító történész legújabb könyve
Magyarország, azon belül pedig különösen Észak-Ma-
gyarország (a késõbbi Szlovákia és Kárpátalja) 1914-
1920 közötti történetével foglalkozik. A Felvidék
1914–1920 címet viselõ vaskos kötet 2010-ben jelent
meg Budapesten a Magyar Napló és a FOKUSZ egyesü-
let közös kiadványaként.

A közel 450 oldalas könyv öt nagyobb fejezetre és
huszonhét alfejezetre tagolódik, melyeket személy-,
helység- és tárgymutató, valamint részletes irodalom-
jegyzék követ. Az utószót Holló József Ferenc jegyzi,
legvégül pedig három idegen nyelven – angolul, né-
metül és csehül – olvashatjuk az összefoglalót. Térké-
pek és képek terén nincs elkényeztetve az olvasó, az
öt térkép mellett mindössze néhány fekete-fehér kép
töri meg a szöveg egyhangúságát.

Az irodalomjegyzékbe pillantva rögtön megbizo-
nyosodhatunk a szerzõ munkájának alapos voltáról,
aki a magyar, szlovák és cseh irodalom mellett német
és angol nyelvû munkákat is fölhasznált könyvének
megírásához. Emellett igénybe vett még magyar, szlo-
vák és cseh levéltári forrásokat, valamint számtalan
korabeli újságból is idéz.

Gyakran fölmerülõ kérdés, hogy lehet-e pártatlanul,
objektíven írni magyarként ezekrõl – a szerzõ által is
vizsgált – tragikus esztendõkrõl. Nos, az nyugodtan
kijelenthetõ, hogy Popély Gyulának ez nem sikerült,
bár nagy valószínûséggel egyáltalán nem is törekedett
erre. Magyar szemszögbõl, a magyarság érdekeit szem
elõtt tartva tárgyalja az eseményeket, eszerint ítéli meg
az események folyását, az egyes személyek tevékeny-
ségét, döntéseit, megnyilatkozásait. Ez azonban a leg-
kevésbé sem jelenti azt, hogy a mû nem üti meg az el-
várható szakmai színvonalat. Mindössze annyi törté-
nik, hogy Popély szigorúan a tényekre támaszkodva
leírja saját gondolatait, véleményét is. Teszi mindezt
rendkívül sok primer forrás bevonásával (különbözõ
jegyzõkönyvek, naplók, újságcikkek, visszaemlékezé-
sek stb.), melyek a kötet legértékesebb, s egyben talán
legérdekesebb részei közé tartoznak. Véleménye vilá-
gossá tételét hivatott elõsegíteni szóhasználata is, mely
néhol bizony érzelmektõl túlfûtött, s emiatt sértõ, il-
letve ironikus. Jó példa erre a szövegben gyakran elõ-
forduló, a szomszédos államokra használt „kis raga-
dozók” kifejezés, vagy az, hogy Jászi Oszkárt többször
is – gúnyosan – „nagy teoretikus”-nak nevezi.

Popély tehát nem rejti véka alá véleményét a dol-
gokról. Egyértelmûen keresi, és meg is találja a felelõ-
söket Magyarország 1918–1920 közötti tragédiájáért.
Indoklása, gondolatmenete a legtöbb esetben követ-
hetõ és meggyõzõ. Köszönhetõ ez fõként a rengeteg
szó szerinti idézetnek, melyet fölhasznál. Ítéletet
ugyanis csak a bizonyítékok tálalása után hoz.

A szerzõ már az elsõ fejezet (A csehek és a világhá-

ború) legelején megadja mûve alaphangját. Rámutat
ugyanis, hogy a Szerb Királyság orosz támogatás nél-
kül soha nem merte volna visszautasítani a Monarchia
ultimátumát, vagyis hamis a nézet, miszerint a hábo-
rú kitöréséért elsõsorban a Monarchia és Németország
felelõs. A fejezet bemutatja a cseh emigráns és hazai
politikusok nemzeti törekvéseit, céljait, azok alakulá-
sát a háború elõtt és alatt. Kiemeli, hogy a késõbbi cseh-
szlovák államalapítók (Masaryk, Beneš, Štefánik)
mindnyájan az antanthatalmak titkosszolgálatainak
alkalmazásában álltak a világháború idején, tehát sa-
ját hazájuk (és a frontokon harcoló honfitársaik) el-
len ügyködtek - az idõ elõrehaladásával mind eredmé-
nyesebben. Beneš és Masaryk ekkor is (s a késõbbiek-
ben is) féligazságokkal, hazugságokkal, a magyarság
és Magyarország elleni rágalmakkal árasztották el a
késõbbi gyõzteseket emlékirataikban és élõszóban
egyaránt (példákat a kötetben bõven találunk).

A történelmi pókerjátszma hazai színterei címû
második fejezet a cseh és szlovák vezetõk tevékenysé-
ge mellett bemutatja Magyarország helyzetének alaku-
lását a háború végnapjaiban (Agónia – magyar mód-
ra), de egy-egy alfejezetet szentel a rutén kérdésnek
és a csehországi németeknek és lengyeleknek is.

Kiderül, hogy a szlovákság hazai vezetõinek több-
sége számára egészen a háború végéig egyáltalán nem
tûnt reálisnak az önálló Csehországhoz való csatlako-
zás gondolata (sokak számára még azután sem), sõt
többen egyenesen ellenezték azt és vagy egy önálló
szlovák állam, vagy egy Magyarországon belüli auto-
nóm szlovák tartomány létrehozása mellett voksoltak.
A rutének is egyértelmûen a magyar állam keretein
belül képzelték el jövõjüket. Megtudjuk továbbá, hogy
Ausztria fegyveres támogatása nélkül a csehországi
németek önrendelkezési kísérletei hiú ábrándok ma-
radtak.

Alapos vizsgálat alá kerül a szerzõ szerint hibát hi-
bára halmozó magyar politikai elit, kezdve IV. Károly-
tól Károlyin át Linder Béláig. Határozottan állapítja
meg, hogy „… egyes politikai csoportok éppen a minél
hatékonyabb bomlasztásban voltak érdekeltek, mivel
csakis ettõl függött hatalomra jutásuk egy romba dön-
tött ország felett”. Károlyi, Jászi és társaik tevékenysé-
gét messzemenõen kártékonynak ítéli – bár õszinte
igyekezetüket az ország megmentése érdekében nem
kérdõjelezi meg, többször haza- és nemzetveszejtéssel
vádolja õket. Bírálja tehetetlenségüket, naivságukat,
megalázkodásukat az antant elõtt, pánikszerû elhatá-
rolódásukat az elõzõ rendszertõl.  Megbocsáthatatlan
hibaként rója föl a magyar hadsereg fölbomlasztását,
illetve újjá nem szervezését, mely a késõbbiekben vég-
zetes következményeket vont maga után.

A következõ fejezet (Katonai és diplomáciai küz-
delem a Felvidékért) 1918 novemberétõl 1919 elejé-
ig követi nyomon az események alakulását, ezúttal sem
feledkezve meg Kárpátaljáról (Rutén dilemmák c. al-

Popély Gyula: Felvidék 1914–1920 c. kötetérõl

fejezet). A szerzõ ismét kiemeli Károlyiék baklövéseit,
hangsúlyozva, hogy folyamatos diplomáciai kudarca-
ik, megalázásuk ellenére is bíztak pacifista politikájuk
jövõbeli sikerében. Vezetõ beosztású katonatisztek vé-
leménye, valamint azon tapasztalatok alapján, melyek
szerint egy kis erõ fölmutatása után a csehek és párt-
fogóik is rögtön zavarba jöttek (lásd a Vörös Hadsereg
sikereit!), a szerzõ amellett tör lándzsát, hogy a fegy-
veres ellenállás a párizsi békecsinálók döntései ellen
egyáltalán nem lett volna esélytelen és céltalan.
Amennyiben ugyanis a békekonferencián Benešék
nem tudják kész tények elé állítani a döntéshozókat,
talán kierõszakolható lett volna a magyar fél által
esengve kért népszavazás. Érdekes adalékokkal szol-
gál A szlovák közjáték és a Szlovák Népköztársaság
proklamálása c. alfejezet, mely a keleti szlovákok önál-
ló útkeresését (õk Magyarországon belül képzelték el
jövõjüket) mutatja be.

A negyedik fejezet (Végjáték Párizsban, Prágában
és Budapesten) a további történésekkel foglalkozik
1919 nyaráig. A békekonferencia eseményeirõl olvas-
va fény derül a döntéshozatalban domináló franciák
rendkívüli magyarellenességére. Elsõsorban nekik volt
köszönhetõ, hogy a csehek csaknem minden kívánsá-
ga megvalósult. A magyarság végsõ önrontásaként tün-
teti föl Popély a kommunista hatalomátvételt 1919
márciusában. Paradox módon azonban éppen Kunék
mertek elõször nyíltan szembeszállni a nagyhatalmak
döntéseivel (igaz, mint az megállapításra kerül, a cse-
hek és románok elleni föllépésre elsõsorban saját ha-
talmuk féltése hajtotta õket). A kötet érdekfeszítõ és

sok újdonsággal szolgáló része az említett cseh–ma-
gyar, diplomáciai és katonai konfliktusról szóló három
alfejezet (A csehek újabb területrabló tervei – a bolse-
vizmus elleni harc ürügyén; Proletárdiktatúra és nem-
zeti önvédelem; csehektõl visszafoglalt felvidéki terü-
letek kiürítése – párizsi parancsra).

Az ötödik, Trianon címet viselõ fejezet sok újdon-
sággal nem szolgál: a magyar békedelegáció francia-
országi tevékenységét, a trianoni szerzõdés aláírásá-
nak és magyarországi fogadtatásának körülményeit
írja le.

Összességében megállapítható, hogy egy szakmai-
lag nagyszerû színvonalú, emellett meglepõen olvas-
mányos könyvvel rukkolt elõ a felvidéki szerzõ. Né-
hol érzelmekre apelláló stílusa teljes mértékben meg-
bocsátható, ha figyelembe vesszük a téma nehézsége-
it, illetve azt, hogy õ maga 90 évvel az események után
saját bõrén tapasztalja az akkori döntések következ-
ményeit. Popély sok esetben bátran leír olyan dolgo-
kat, amelyeket mások nem mernének. Valószínûleg
nem véletlen, hogy a „szakma” nem rajongta körül a
könyvet.

Az mindenképpen leszögezhetõ, hogy a magyar ol-
vasónak nem lesz jobb kedve a könyv elolvasása után,
viszont biztosan szélesebb látókörre tesz szert Trianon
témájában. Végre egy magas színvonalú könyv, amely
magyar szempontból mutatja be a magyarság legna-
gyobb tragédiáját. A stílus miatt meg rágódjon csak
nyugodtan, akinek úgy tetszik.

VANYA PÉTER

Valamikor hajdanán, amikor még Debre-
czeni József Orbán Viktorral egy húron pen-
dült, elõbbi oldalas cikkben érvelt a politikai
erkölcsrõl, ami ugyebár nem téveszthetõ össze
a polgárok erkölcsével. Vagyis ami nem szabad
bovisnak, az szabad Jupiternek. Akkoriban
kedvem lett volna vitába bocsátkozni
Debreczenivel, de aztán elmaradt. Talán jobb
is volt az így, hiszen azóta ugyancsak megvál-
tozott a világ, különösen az emberi kapcsola-
tok terén.

A dolog azonban mégsem évült el, sõt, most
nagyon is aktuálissá vált a magyar–kínai ke-
reskedelmi tárgyalások kapcsán. Szakember
legyen a talpán, aki megmondhatója, újfajta
gyarmatosítás vette-e kezdetét, vagy pedig tisz-
tességes üzleti kapcsolatokra képes a változat-
lanul kommunista, minden ellenzéki hangot
letörõ-megtorló kínai vezetés? Június második
felében éppen Magyarország volt soron, de már
megelõzte egész sor EU-állam, nem utolsósor-
ban Németország. Az Amerikai Egyesült Álla-
mok meg éppenséggel a kínai tõkén csüng.

Az üzlet üzlet, a pénznek meg nincsen szaga.
Orbán miniszterelnök mindazonáltal nagy siker-
ként harangozta be a tárgyalások eredményét,
mintegy kiutat jelezve a gazdasági válságból.

De nem is errõl kellene most és itt elmélked-
ni, igaz, csak nagyon röviden, nehogy megter-
helje bárki gyomrát is. Mindazonáltal felötlik
az örökös panasz, mennyire cserbenhagyta a
nyugati világ Magyarországot, nevezetesen
1956 õszén, mert ugyebár erkölcsi kötelesség
lett volna kiállni a forradalomba keveredett
Magyarország mellett. Ehelyett mindenkit lekö-
töttek a saját ügyei, jelesen a szuezi válság, a
nemzetközi politika meg – hidegháború ide
vagy oda – nem kedvezett semmiféle beavatko-
zásnak. Persze több mint száz évvel korábban
már Petõfi is így méltatlankodott: „Magára

Magyarország : Kína
hagyták egymagára a gyáva népek a magyart.”

Könnyû ugyebár az áldozat szerepében mél-
tatlankodni, hiszen az áldozat szánalomra
méltó. De mi van akkor, ha az áldozat kinõ ko-
rábbi szerepébõl, hogy aztán tételesen bizonyít-
hassa, mennyire viszonylagos minden, még az
elesettek melletti kiállás is. Nem egészen ildo-
mos ilyen – azaz amnéziás – helyzetekben fel-
emlegetni korábbi eseteket, magatartást, ami-
kor a magyarok lábára léptek, fejükre koppin-
tottak. Akkor bizony könnyû volt – mert ezt dik-
tálta a kényszer – árulást, cserbenhagyást em-
legetni. De hogyan állunk mi ezzel 2011-ben?
Amikor hírek szerint a  magyar kormány a kí-
nai kormányfõ látogatásának zavartalanná té-
tele érdekében törvényes indoklás nélkül tibe-
tieket rendelt be a Bevándorlási és Állampol-
gársági Hivatalba, valamint megtiltotta a Tibe-
tet Segítõ Társaság és a – Kínában nem enge-
délyezett – Falunkung (Falungong) nevû szer-
vezet tagjainak demonstrációját. Ellenzéki hír-
verés, hogy ezzel is rontsák Orbán Viktor hír-
nevét?

Magyarország mindig is elismerte, és elisme-
ri az egy Kína elvet. A két ország kapcsolatát
egymás politikájának tiszteletben tartása jel-
lemzi. Hazánk készen áll arra, hogy hídfõál-
lást képezzen Kína számára, melyet elsõ he-
lyen említenek az új bajnokok között – mond-
ta június 26-án a kínai miniszterelnök részvé-
telével zajlott gazdasági fórumon Orbán Vik-
tor, aki 11 éve még fehér kendõt kötött és fo-
gadta a dalai lámát. Igaz, tavaly miniszterel-
nökként ez már nem fért bele sûrû programjá-
ba, noha pártja még két évvel ezelõtt is kiállt a
tibetiek mellett. Van ilyen. A politika változik,
Kína gazdasági ereje nõ – szemben Magyaror-
szágéval. – Így reflektált valaki Magyarország-
ról június 28-án.

Orbán Viktor azt mondta, a jövõben is fel fog-

(2011. június 4.) Budapest, Kossuth tér. A diploma-
ták közé keveredtem, olyannyira, hogy az elsõ sorba
szorultam; csupán azért nem léphettem tovább, mert
ebben akadályozott a virágosládák sora.

Innen néztem végig a zászlófelvonást: jól begya-
korolt katonai díszszemle a történelmi zászlók felvo-
nultatásával, majd Schmitt Pál köztársasági elnök be-
vonulása után a nemzeti lobogó felvonása a Himnusz
kíséretében.

A katonazenekar régi indulókat játszott, igaz, köz-
beiktatták a Rákóczi indulót is részletekben.

A díszszázad történelmi, a Horthy-korszakra emlé-
keztetõ egyenruhában, a lovasok 48-as díszletben.
Minden történelmi. Kissé áthat valami régies érzelem,
rögtön arra késztetve: hol van a jelen, s mikor jelenül
meg a jövõ? Talán fél a jelen a jövõtõl, ezért kapaszko-
dik annyira a múltba? Külön alakulat akár alabárdo-
sokkal, páncélingben, sisakban is felvonulhatott vol-
na, természetesen íjakkal a vállakon, akkor teljes lett
volna a kép.

Széchenyi István nem gyõzte hangoztatni: Magyar-
ország nem volt, hanem lesz. Ebben az operetti kivite-

A nemzeti összetartozás napján
lezésben mindegyre az kísért: Magyarország nem lesz,
hanem volt.

Mégis jólesik, hogy az üdvözléskor kiemelt tiszte-
lettel említik a határon túli magyarok megjelent kép-
viselõit, akik közül legfeljebb négyet-ötöt sikerült
szemrevételeznem, ill. üdvözölnöm.

A ceremónia után gyalog vágok neki az útnak a volt
Roosevelt, – most ismét – Széchenyi téren át  a Lánc-
hídig, majd onnan a Dunán át, meg-megállva, míg
visszavonhatatlan meggyõzõdéssel újfent vallom:
giccsesen szép ez a Dunát ölelõ panoráma. Ma külö-
nösen ünnepélyesnek mutatkozik.

A humanista Leon Battista Alberti jegyezte fel,
mennyire mély benyomást keltett benne egy-egy táj,
sõt, ha beteg volt, szépségétõl meggyógyult. Ottó,
Freising püspöke a XII. század közepe táján a keresz-
teshadakkal Magyarországon járván nem fogy ki a táj
szépségének és gazdagságának dicséretébõl, hogy az-
tán annál inkább elmarasztalja az ország lakóit: nem
csak görbelábúak, de csúnyák is, nem is beszélve le-
hetetlen nyelvükrõl. A Gondviseléssel szemben értet-
lenkedik, hogyan tudott adni ilyen csúfságos emberek-
nek ennyire szép hazát.

Alberti értelmezésében gyógyítóan hat a szép táj.
Akkor viszont egyenesen érthetetlen, miért ennyire
gyûlölködõ, egymásra acsarkodó a magyar ember?
Mitõl a meghasonlás? Vagy talán valami lelki, gyógyít-
hatatlan járvány hatalmasodott el rajta?

Ismerd meg önmagad, hagyta ránk a Delfi-i jós –
Ismerd meg hazádat, hangzott a jelszó már az ötvenes
években.

Talán ide kellene visszafordulnunk, de nem Arany
Fülemüléje ismétlésében, hanem azzal az átható él-
ménnyel: mennyire szép ez a mindnyájunkat egyaránt
érintõ közös haza, s annál szebb, ha cselekvésre ösz-
tönzõen közösen fedezzük fel, ismerjük meg és együtt
gyönyörködünk benne. Országos, korszakos feladat:
ismerjük meg és neveljük magunkat, egymást.

(Feljegyeztem a Batthyány téren a kivégzett minisz-
terelnök szobra tövében.) -deák-

nak lépni azok ellen a tüntetõk ellen, akik de-
monstrációjukkal az állam érdekeit sérthetik
(Hírszerzõ, jún 28.). Ez is kósza hír, ellenzéki
kekeckedés?

Pedig nagyon kellene vigyáznunk hírünkre,
nevünkre, netán még jól-rosszul eljátszott sze-
repeinkre is. Ki tudja, mikor sodródunk olyan
helyzetbe, amikor legalább tiszta lelkiismerettel
állhatunk meg a történelem elõtt. Kétségtelen,
de most ki kell húzni a kátyúból az ország sze-
kerét, hogy netán tele hassal énekelhessük a
Himnuszt, amire – Szabó Dezsõ szerint – alig
képes az éhes ember. És ehhez éppenséggel a
Kínai Népköztársaság segít hozzá minket. Így
kívánja meg az ország érdeke. Az erkölcsöket
meg jegeljük más, alkalmas idõkre. -kõ-
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NEMZETKÖZI SAJTÓSZEMLE
Összeállította:  Fetes Kata

HOFFMANN ELEMÉR
A XX. SZÁZAD LEGJOBB KÉPHAMISÍTÓJA
 
„Elmyr de Hory  a Megtévesztés mûvésze és tudó-

sa” címmel  kiállítást terveznek  Budapesten, novem-
berben a minden idõk talán legnagyobb festõkaméle-
onjának tartott, magyar származású Elmyr de Horyról.

  A fõleg Picasso, Modigliani és Matisse mûveire spe-
cializálódott hamisítóról számos életrajz és dokumen-
tumfilm készült, ezek azonban jórészt azokra a hamis
adatokra épültek, amelyeket saját maga terjesztett
múltjáról. 1976-ban már folyt a vizsgálat ellene, ami-
kor  Elmyr de Hory  véget vetett életének. Az “álmû-
vész” után valóságos archívum maradt az utókorra.

 Colette Loll Marvin párizsi mûvészettörténész de
Hory titkárával együtt igyekszik feldolgozni a hamisí-
tó életmûvét. 2011. áprilisában a New York Timesban
 írtak a kutatómunkájukról.  Többek között Budapes-
ten is  jártak és  1906-os anyakönyvi bejegyzéseket
találtak egy bizonyos Hoffmann Adolf és Irén fiáról,
akit Hoffmann Elemér Albertnek hívtak.

Ma már de Hory hamisításait önmagukért is gyûj-
tik. Tavaly õsszel egy árverésen, amelyet az angliai
Bonham városában rendeztek, valaki több mint 700
dollárt  fizetett egy tengeri tájképért. A mû alkotója
Raoul Dufy francia festõ aláírását hamisította a kép alá,
hátlapján viszont az Elmyr név látható.

 
BERLIN: KASSÁK KIÁLLÍTÁSOK

KASSÁK MÛVEI A  COLLEGIUM HUNGARICUM BERLIN (CHB)
ÉS A BERLINISCHE GALERIE PÁRHUZAMOS TÁRLATAIN.

 Kassák Lajossal a 20. század elején egy új mûvész-
típus lépett színre Magyarországon: a modernista utó-
piák harcosa. Festõ, irodalmár, színházcsináló, lapszer-
kesztõ, tipográfus és reklámgrafikus  volt egy személy-
ben, aki jelentõs nemzetközi kommunikációs hálóza-
tot épített ki. Kassák olyan szuverén egyéniség, követ-
kezetes mûvész, szervezõ és közéleti szereplõ volt, aki-
nek életmûvét egyszerre jellemzi a mûvészet újító tö-
rekvéseire való nyitottság és a társadalmi kérdések
iránti elkötelezettség. 

A Berlinische Galerie-ben kiállított képzõmûvésze-
ti anyag az 1910-es évek második felére és bécsi emig-
rációs éveire (1920–26) összpontosít – arra az idõszak-
ra, amikor Kassák a Ma fõszerkesztõjeként az európai
avantgárd mozgalmak nemzetközi szereplõje lett. Kas-
sák képzõmûvészeti alkotásai mellett korabeli fotók
és más dokumentumok is megtalálhatók valamint kor-
társai: Bortnyik Sándor, El Liszickij, Moholy-Nagy Lász-
ló, Péri László, Kurt Schwitters, Tristan Tzara és
Herwarth Walden alkotásai.

KRASZNAHORKAI LÁSZLÓT POTENCIÁLIS
NOBEL-DIJASKÉNT EMLÍTIK
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WOOD KRITIKUS MADNESS AND CIVILIZATION.  THE VERY

STRANGE FICTIONS OF LÁSZLÓ KRASZNAHORKAI  CÍMMEL KÖ-
ZÖL ÍRÁST.

Az irodalmi Nobel-díj lehetõségét is megemlíti  a
Krasznahorkai László írót  és három mûvét bemutató
ötoldalas írásában a The New Yorker magazin kritiku-
sa. James Wood a világirodalom olyan kiválóságaival
veti össze a magyar író „narratívájának lassú lávafo-
lyamát”, mint Samuel Beckett, Claude Simon, Thomas
Bernhard, José Saramago, Roberto Bolano, David
Foster Wallace és James Kelman. Wood szerint a ma-
gyar író, aki a felsorolt alkotók közül a legfurcsább,
„az õrület határáig vizsgálja a valóságot”.

A kritikus ismertette az Amerikában és fõleg Német-
országban sok idõt eltöltött szerzõ életét és a Tarr Bé-
láéval szorosan összefonódó munkásságát.

Wood  megemlíti, hogy Krasznahorkai Lászlót né-
met közegben potenciális irodalmi Nobel-díjasként
emlegetik. Krasznahorkai Lászlót tavaly a Brücke Ber-
lin-díjjal tüntették ki, mely az egyik legrangosabb né-
met irodalmi elismerés.

ELHUNYT GEORGE LANG

George Lang, a Café des Artistes megteremtõje, a
Gundel étterem újraálmodója 86 éves korában elhunyt
New Yorkban.

Deutsch Györgyként anyakönyvezték,  a zene irán-
ti fogékonysága már fiatal gyerekkorában  megmutat-
kozott. A Zeneakadémián tanult, hegedûmûvész akart
lenni, de 1944 tavaszán munkaszolgálatba küldték,
ahonnan sikeresen megszökött, majd a háború után
egyetlen megmaradt rokonával, unokatestvérével
Ausztriába szökött és onnan Amerikába került.

Leszedõ fiúként kezdte egy New York-i étteremben,
sokmindennel próbálkozott, a zenével is,  a dallasi szim-
fonikus zenekarnak a hegedûseként is dolgozott. 1975-
ben indította útjára a Café des Artistes éttermet, amelyet
õ csak amolyan elegáns francia bisztrónak nevezett, s
mely a nyolcvanas évek nagy sztár étterme lett Manhatten
közepén a Lincoln Centerhez közel. 1992-ben Ronald
Lauder támogatásával újrateremtette a Gundel éttermet.
Amikor 2007-ben a Village Voice arról kérdezte, hogy
melyek munkásságának klasszikusai, amelyeket akár az
élet utolsó vacsoráján is elfogyasztana, George a halász-
lét és a hideg meggylevest említette, a töltött káposztát és
a töltött paprikát, tovább a szilvás gombócot, az almával
töltött palacsintát és a tejszínhabos rétest. BIKA JÚLIA

NYITOTT INGGALLÉRRAL, FARMERBEN
A Fidesz XXIV. (belterjes) kongresszusa

   (UK)

Informatikai rendszerek védelme az Unióban
Az Európai Unió 2012-tõl az európai informati-

kai rendszerek felügyeletével foglalkozó szerveze-
tet hoz létre.

A NATO tagországok védelmét kutató és összehan-
goló Kibernetikai Védelmi Központ jelenleg Tallinn-
ban mûködik. Észtországban az ország saját számító-
gépes rendszereinek védelmére is alakult az év elején
önkéntes kibernetikai hadsereg. Németország Bonn-
ban hozott létre ez év júniusában kibervédelmi köz-
pontot. Nagy-Britannia kibernetikai fegyvert fejlesztõ
programot indított útjára.

A közelmúltban napvilágot látott hír szerint, Észak-
Korea 3000 fõs hackercsoportot foglalkoztat. Ez a ka-
tonai jellegû alakulat elsõsorban ipari titkok illegális
megszerzésére és a célországok infrastruktúráinak szá-
mítógépes rendszereihez történõ illetéktelen hozzáfé-
résére kapott kiképzést.

Nick Harvey angol hadügyminiszter szerint a jövõ-
ben a kibernetikai fegyverek természetes részei lesznek
egy ország fegyverkészletének. Hillary Clinton ameri-
kai külügyminiszter úgy véli, a kibertámadások az or-
szágoknak új biztonsági fenyegetést jelentenek. Ezek
alacsony anyagi és személyi költséggel megvalósíthatók.

Az Amerikai Egyesült Államok felismerte a veszélyt
és 2010 végére teljes létszámmal aktivizálta az 1000
fõs, US Cyber Command nevû hadseregét, mely az USA
kiberterének védelmét látja el.

   (DE)

Jézus keresztelésének helyszíne
Az izraeli hadsereg eltávolította az aknákat a jordá-

niai határ melletti területrõl. Ezzel lehetõség nyílik
arra, hogy turisták is látogathassák Jézus keresztelé-
sének színhelyét a Jordán-folyó bal partján.

Izrael a helyszín helyrehozására 2,3 millió dollárt
költött. Reményeik szerint ez a keresztény turisták szá-
mának növekedésével hamarosan megtérül. Az elmúlt
évben Izraelbe látogatott 3.450.000 turista 69%-a ke-
resztény volt.

  (FR)

100 éve fedezték fel a Machu Picchu-t
Hiram Bingham amerikai régész jóvoltából ismer-

tette meg a világ a kecsua nyelv szerint  „Öreghegy-
nek” nevezett Machu Picchu-t. Bár a német Augusto
Berns már sokkal korábban tudott ennek létezésérõl.
A San Antonio Egyetem dékánja Richard Gieseckke
adta oda Binghamnek annak a  Melchor Arteaga föld-
mûves nevét, aki 1911. július 24-én Bingham-et a ro-
mokhoz vezette.

 Az UNESCO a világörökségek között tartja számon a
fellegvárat. 2007 óta egyike a Világ Hét új csodájának.

A Machu Picchu körül az évszázadok során több le-
genda keringett. Egyes régészek szerint a falakat haj-
dan arany borította, de napjainkra már csak a falak
maradtak. A 2400 m magasan fekvõ fellegvárban a
becslések szerint hajdan közel 1000 ember élt. Azt,
hogy milyen célokat szolgált a vár, még a mai napig
sem tudják pontosan a történészek.

  (IND)

Megváltoztatni az ország nevét
A Közép- és Kelet-Európában Grúzia néven ismert

ország megváltoztatja nevét. A jelenlegi grúz vezetés
Georgia néven szeretné jeleztetni a kaukázusi orszá-
got a világ térképein. A megváltoztatás hosszan tartó
bonyolult folyamat.

Grúziának ez a lépése is azt mutatja, mennyire sze-
retne az ország megszabadulni a közel 2 évszázados
orosz múlttól. Ennek a vágynak tettek eleget azok az
intézkedések, melyek során a településeken átnevez-
tek tereket, utcákat, lebontottak emlékmûveket. Az
angol nyelv lett a grúz mellett az ország második hiva-
talos nyelve az orosz helyett. Ez a nyelvi reform az or-
szágot a nyugat felé tereli és általános felemelkedést
hozhat az ásványi kincsekkel nem, de jelentõs szelle-
mi potenciállal rendelkezõ államnak.

Sir John Mandeville angol utazó szerint a Szent
György iránti nagy tisztelet eredményeként hívják a
népet grúznak. Egy másik elmélet a georgicus = föld-
mûvelõ a szó eredete. A „georgi” megnevezéssel a föld-
mûves törzseket különböztették meg a Panticapea fo-
lyó átellenes oldalán élõ vándorló törzsektõl. Az ókor-
ban a görögök a keleti grúzokat ibéreknek, a nyugati-
akat kolkhiszeknek nevezték.

Az elsõ sikert már elkönyvelheti Georgia kormánya.
2011. június 27-e óta Dél-Korea hivatalosan a Geor-
gia megnevezést használja

   (UK)

615 új faj Madagaszkáron
Az elmúlt 11 évben a tudósok újabb növény- és hal-

fajt, hanem több emlõst is felfedeztek a tudósok Ma-
dagaszkáron. Ez utóbbiak között van a világ legkisebb
fõemlõse is.

A Berthe-egérmaki csupán 30 gramm. Élettere a
madagaszkári erdõirtások következtében rendkívüli
módon veszélyeztetett. A szenzációk közé tartozik an-
nak a gekkónak a felfedezése, mely ugyanúgy tudja
változtatni, a háttérhez igazítani bõrszínét, mint kamé-
leon. Eddig ismeretlen volt az a legyezõpálma is, mely
egész élete során csak egyetlenegyszer virágzik.

Az új fajokhoz 385 növény, 17 hal és 41 emlõs állat
tartozik. A szigeten élõ növény- és állatvilág közel
3/4-e csak ezen az egy szigeten él. Többeket közülük a
kipusztulás veszélye fenyeget.

(Millenáris Park - 2011. július 3., vasárnap) „Bizony
tíz évvel idõsebbek lettünk, ezen nincs mit szépíteni”
– kezdte beszédét a pártelnök. Utoljára tíz évvel ez-
elõtt volt így együtt a társaság, mindent elkövetve,
hogy ez a tíz év ne hagyjon nyomot legalábbis külsõ-
leg. Talán ezért jelentek meg annyian nyakkendõ nél-
kül; maga a nagyfõnök mindezt farmerjével még in-
kább kidomborította. Nosztalgia, vagy csupán szem-
beszállás az idõ múlásával? Netán a változatlan fiata-
los tettrekészség demonstrációja?

Budapest fõváros II. kerületének polgármestere-
ként Láng Zsolt (nyakkendõvel) mint házigazda kel-
lõ komolysággal fordult a megjelentekhez: „Ahogyan
elõtte sem, úgy várhatóan kongresszusunk után sem
fogjuk egymást és támogatóinkat közösségi oldala-
kon pocskondiázni, és kongresszusi munkánkat szám-
talan személyeskedõ, egymás könyörgéseit és árulá-
sait felhánytorgató kirohanástól mentesen kormány-
zó európai néppárthoz illõ komolysággal és felelõs-
séggel végezzük.”

Aztán felsorolta, mi mindenre vállalkozott a tavaly
májusban megalakult kormány. Bibó István szellemé-
re utalva jelentette ki: „Nehéz feladatok várnak az or-
szágra és a Fideszre, valamennyiünkre olyan akadá-
lyok is, amelyeket nem látunk elõre. De nem szabad
félnünk, bátran helyt kell állnunk szavakban és tet-
tekben egyaránt. Nem torpanhatunk meg, nem vissza-
kozhatunk, nem érhetjük be a kevesebbel.”

Kongresszusokon – manapság videón is –  megszo-
kottak a személyes üdvözletek. Deutsch Tamás Joseph
Daul, az Európai Parlamentben az Európai Néppárt
frakciója vezetõjének videó üzenetét ajánlotta a
jelenlévõk figyelmébe. Egyben felolvasta Horst
Seehofer Bajorország miniszterelnöke, a Bajor
Keresztényszociális Unió elnöke üdvözlõ levelét. A
szavazások elõtt bejátszották George Pataki, New
York állam volt kormányzójának, majd Michael
Spindelegger az Osztrák Néppárt elnökének  videó
üzenetét. Jyrki Katainen finn miniszterelnök levelét,
ill. Jadranka Kosor, horvát miniszterelnök üzenetét
Gál Kinga olvasta fel. Vagyis nem egyetlen felvonás-
ban, hanem közbe-közbe iktatva tarkították a külföl-

di meghívottak a Fidesz egyébiránt belterjes kong-
resszusát; közülük senki sem vett részt személyesen.

A Kongresszusra meghívást kaptak a határon túli
magyar szervezetek képviselõi is. Õket Gál Kinga név
szerint köszöntötte Lázár Lajos beszámolója után.
Mintegy jelképesen BERÉNYI JÓZSEF, az MKP elnöke is-
mertette a szlovákiai magyarok korántsem örvende-
tes küzdelmeit.

BERÉNYI JÓZSEFET az Európai Parlamenti Képviselõcso-
port részérõl KÓSA ÁDÁM beszámolója követte, aki a si-
ketek jelbeszédével adta elõ mondanivalóját.

A bevezetõ formaságok után elsõként KÖVÉR LÁSZLÓ,
a Parlament elnöke emelkedett szólásra. Némi mér-
leget vonva embert próbáló drámai két esztendõrõl
beszélt idegtépõ várakozással és készülõdéssel. Va-
lóságosan nem létezõ költségvetéssel küszködõ orszá-
got kellett mûködõképes állapotban tartani. Magyar-
ország kormányának célkitûzései a fél esztendõben
a gazdasági válság kezelése, közös jogi normák meg-
alkotásának, az Európai Unió további bõvítésének a
szándéka, amelynek a legfontosabb momentuma a
horvát csatlakozási tárgyalások lezárása volt. Egyszer-
re volt jelen olyan témák napirendre tûzése, amelyek-
kel korábban nem volt hajlandó senki foglalkozni az
Európai Unióban: például a demográfia kérdése, vagy
éppenséggel a roma keretstratégia elfogadtatása.

Soha ilyen tempót nem diktált a Magyar Országgyû-
lés – állapította meg. Ha a tempón nem is szabad las-
sítani, de legalább a kiszámíthatóság szempontjából
a következõ fél esztendõtõl mérsékeltebb mûködési
módot javasolt. Az eltökéltségen, a határozottságon
mégse változtassanak semmit. Ezzel párhuzamosan
folyamatosan fokozott óvatosságra, alázatra és bizal-
matlanságra intett. Óvatosságra mindazokkal a csap-
dákkal szemben, amelyeket mások, de éppenséggel
önmaguk is állítanak fel.  Úgy vélte, a Fidesz változat-
lanul kétharmados többséggel nyerhetné meg ma is
a választásokat, mindamellett nincs más alternatíva.

Az ellenzéki pártokra utalva elmarasztalta és bo-
csánatkérésre szólította fel az MSZP-t felsorolva, mi
mindent rontott el.

Az LMP-rõl meglepõen bizakodó hangon szólt: ha
nem is valóságos erõs alternatívaként, de számotte-
võ, mindenképpen megfontolt véleményalkotásra
képes, beszámításra alkalmas ellenzéki erõként a kö-
vetkezõ három esztendõben nekik adva a legtöbb
esélyt. Az ország érdekében kívánta nekik, hogy ta-
lálják meg véglegesen a saját identitásukat. Ha van
Magyarországon még maradéka mindazon értékek-
nek, amelyeket valaha a liberalizmus felhalmozott,
ezeket gyûjtsék össze, és legyenek erkölcsi értelem-
ben mindenképpen tiszteletre méltó ellenzéki párt,
amelyet mindenkor figyelembe lehet venni.

 A Jobbiknak pedig csak annyit kívánt, találják meg
szintén azt az identitásukat, amely végre tisztává te-
szi, hogy õk most a mindenkori kormány ellenzéke,
vagy pedig az egész alkotmányos demokratikus be-
rendezkedés ellenzéke. Legyenek a mindenkori kor-
mány alkotmányos szabályokat tiszteletben tartó és
mértéktartó ellenzéke, legyenek  kritikusai szociális
kérdésekben éppúgy, mint nemzeti ügyekben, de ne
ártsanak többet a nemzetnek a magatartásukkal, mint
amennyit maguknak is ártanak.

KÓSA LAJOS alelnök mérleget vont: a Fidesznek
40320 tagja van 1188 alapszervezettel az ország
összes jelentõs településében. Két választás volt. Az
országgyûlési választáson 2 millió 700 ezer szavaza-
tot kaptak és ezzel kétharmados többségbe kerültek
a parlamentbe. Fél évre rá az önkormányzati válasz-
tásokon kicsikét alacsonyabb részvétel mellett még
mindig 2 millió 400 ezer ember szavazott a Fidesz-
KDNP jelöltjeire, szintén több, mint kétharmados
többséggel. Jelenleg hasonló fölénnyel a Fidesz most
is megnyerné a választásokat.

Okulni  kell a hibánkból – állapította meg. Két vá-
lasztás elvesztése jelentõs mértékben annak volt tu-
lajdonítható, hogy a Fidesz nem fordított elég figyel-
met arra, hogy figyeljen az emberekre, tartsa velük a
kapcsolatot. A jó kormányzás önmagában nem elég.
A sikeresség titka mindamellett a hitelesség.

LÁZÁR JÁNOS frakcióvezetõ: Történelmi méretû elé-
gedetlenség kergette el az elõzõ két ciklus kormány-
zó erõit, és történelmi méretû remény adott a Fidesz
kezébe óriási lehetõséget. Maga a választás pártokon
átívelõ eredményt hozott. Választási nagykoalíciónak
köszönhetõ, hogy kezünkben a hatalom. Nem a
fideszesek új Magyarországának felépítéséhez kellett
hozzáfogni, hanem bal és jobboldali pártot választó
és bizonytalan magyarok országának a rendbetéte-
lét kellett elvégezni az elmúlt egy esztendõben. Ne-
künk nem a pillanathoz, hanem az egy évvel ezelõtti
katasztrofális állapotokhoz, az elmúlt húsz esztendõ
lezárásához kell mérni a munkánkat, erre való a négy-
éves ciklus, és erre fogjuk felhasználni – összegezett
önbizalommal. Fontosnak vélte tovább tartani a kor-
mányzásban az elsõ esztendõ határozott tempóját.

A továbbiakban Navracsics Tibor, Varga Mihály,
Folytatás az 5. oldalon

N Y U GAT I  H Í R L E V É L

   (FR)

Francia becsületrend Bárdosi Vilmosnak
2011. július 20-án René Roudaut, a Francia Köztár-

saság magyarországi nagykövete átadta dr.Bárdosi Vil-
mos egyetemi tanárnak, az ELTE BTK Romanisztikai
Intézete igazgatójának a Francia Becsületrend Lovagi
fokozatát.

dr.Bárdosi Vilmos a két nyelv közmondásainak és
szólásainak elismert kutatója. A kitüntetést a számos
francia nyelvészeti mû és szótár készítése, a francia-
magyar tudományos, oktatási és kulturális kapcsola-
tok fejlesztése, valamint a francia nyelv és kultúra ma-
gyarországi terjesztése érdekében évtizedek óta kifej-
tett sikeres munkája elismeréséért 2011.április 13-i
dekrétumában ítélte oda Nicolas Sarkozy, a Francia
Köztársaság elnöke.

Bárdosi Vilmos jelenleg a kiadás elõtti utolsó simí-
tásokat végzi a Magyar szólások és közmondások szó-
tárának új kiadásán.
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Merengõ muzulmán

Dr. Erhard Busek osztrák néppárti politi-
kus, 1991–1995 között az SPÖ és ÖVP kötötte
koalició alkancellárja és minisztere. Évekig az
osztrák néppárt vezetõje, 1994–1995 között ok-
tatásügyi miniszter. Jelenleg a Dunatérség és
Közép-Európa Intézet igazgatója, az Európai
Alpbach Fórum elnöke, a Salzburgi Fõiskola
rektora és a Claudio Abbado vezette Gustav
Mahler Zenekarnak a védnöke. Számos nem-
zetközi kitüntetése mellett a Budapesti Euró-
pa Intézet Corvinus-díjának is a birtokosa.

Busek az ÖVP katolikus-liberális szárnyá-
hoz tartozik és egész pályafutása alatt a kri-
tikus értelmiségiek képviselõjének számított.
Mindig közép-európai méretekben gondolko-
dott és politizált. Már az 1989-es fordulat
elõtt is messzemenõen támogatta a kommu-
nista országokban kibontakozó ellenzéki
mozgalmakat. Sokat tett és tesz az Ausztriá-
ban élõ kisebbségek jogaiért. Mint alkancel-
lár keresztülvitte a Bécs és környékén élõ
osztrák honosságú magyarok népcsoport-
kénti elismerését.

70 éves születésnapja alkalmából készítette
a Bécsi Napló az interjút.

Ön mindig szívén viselte a kelet-közép-euró-
pai népek sorsát. Mit tart az Európai Unió bõví-
tésérõl, a még hiányzó balkáni országok felvéte-
lérõl?

Meggyõzõdésem, hogy felelõsséggel tarto-
zunk ezekért az országokért és fontosnak tar-
tom a felvételüket. Ezen országok belsõ és kül-
sõ stabilitását is csak így biztosíthatjuk. Horvát-
ország felvételérõl már 2003 óta tárgyalunk.

Hasonló a véleménye Törökországgal kapcso-
latosan is?

Törökország egészen más eset. Fontos a jó
viszony, de azt hiszem, hogy ma már az EU-ban
ez nem téma, sõt maga Törökország sem törek-
szik erre. Idõközben más, sokkal fontosabb fel-
adat hárul a török politikára, hiszen földrajzi
fekvésénél fogva kulcsszerepet játszhat Irán,
Irak, Szíria felé és a mostani arab megmozdulá-
soknál is közvetítõként léphet fel. Mindez az
EU-n belül nem lenne megoldható.

Az Európai Uniónak jelenleg számos problé-
mával kell megküzdenie. Már-már az EU és az
Euró krízisérõl is beszélnek. Mi a véleménye er-
rõl? Hogyan látja a jövõt?

ERHARD BUSEK
Beszélgetés  a 70 éves egykori alkancellárral

Csodálkozni fog, de én szeretem a krízise-
ket! Ez hozzátartozik a megtisztulás folyama-
tához és rákényszeríti az EU-t a döntéshoza-
talra. Ott vannak a bajok, ahol nem elég gon-
dosan figyeltünk a meglévõ kisproblémák meg-
oldására. Bevezettük az Eurót ott is, ahol a
megfelelõ jogi és pénzügyi keretek hiányoztak.
Ezeket most utólag kell megalkotnunk. A vi-
lág kiszélesedett és rengeteget változott. Eu-
rópának meg kell találnia a helyét ebben a vi-
lágban. Ma már nem csak arról van szó, hogy
miként fejlõdik Németország, Anglia, Francia-
ország, hanem figyelnünk kell Kínára, Indiá-
ra, Brazíliára is és kiépíteni a kapcsolatot azok-
kal a gyorsan fejlõdõ országokkal, melyek a
világ gazdaságát irányítják. Ehhez erõs, össze-
tartó Európára van szükség.

Tehát meggyõzõdése, hogy az Euró marad!
Igen, de nem szabad várakozni! Azonnal in-

tézkedni kell és mindenekelõtt egységet mutat-
ni. Az európai országok mindig sokat áldoztak
a fejlõdõ országok támogatására. Most ezt a
pénzt Görögország, Portugália, Írország  meg-
erõsítésére kell fordítani. Mindaz, ami ma Gö-
rögországban történik, velünk is elõfordulhat,
ezért fontos a szolidaritás. Az az érzésem, hogy
a fennálló vitákban bizonyos féltékenység és
irigység is szerepet játszik. Az olasz (lásd
Lampedusa szigete) menekültkérdés sem akko-
ra, hogy Olaszország ne tudná megoldani és, ha
kell segítünk. A menekültek nem kérdezik, hogy
jöhetnek-e? Európa történetében mindez elõ-
fordult már néhányszor. Emlékezzünk a lengye-
lekre, a csehekre, a balkáni háborúra vagy a
magyarokra 1956-ban. Összefogással, szolidari-
tással minden megoldható és az EU mindezt túl
fogja élni!

Véleménye szerint az EU kis országai egyenran-
gúak a nagyokkal?

Egyértelmûen igen! Sõt, a kis országoknak
nagyobbak a lehetõségei az EU-n belül, csak ki
kell használni azokat és szorosabban kooperál-
ni egymással. Ezért sajnálom, hogy a Visegrádi
Iniciatíva ügye olyan fáradságosan halad. Több
tartalomra, több tárgyalásra lenne szükség.1989
után elszalasztottunk egy lehetõséget azzal, hogy
a szovjet fennhatóság alól felszabadult országok-
kal nem fogtunk eléggé össze. Az EU keretein
belül is tehetnénk többet egymásért.

Mivel foglalkozik az Ön intézete, a Donauraum
Institut?

A Duna-menti országok – kiegészítve
Lengyelországgal, Macedóniával, Litvániával és
Fehéroroszországgal – gazdasági és kulturális
életével foglalkozunk. A kapcsolatok kiépítése,
a Duna-stratégia kidolgozása ma rendkívül ak-
tuális témakör.

Közvetítõ szerepet is vállal az intézete az egyes
országok konfliktusaiban?

Ez lenne az én elképzelésem, de az osztrák
kormány ehhez még nem adott zöld utat. Pe-
dig szerintem pl. a szlovák–magyar ellentétek-
nél igenis felléphetnénk közvetítõként. Hason-
ló a helyzet Bulgária és Románia esetében. A
470 km-es közös Dunaszakaszon csak egyet-
len híd van. Ez nem éppen a jószomszédi vi-
szony példája.

Ön mindig híres volt a pártvonaltól független
véleménynyilvánításáról. Mi a véleménye a mosta-
ni ÖVP-SPÖ kormánykoalíció munkájáról?

Nem tesz boldoggá! Sajnos hiányoznak az
erõs egyéniségek, hiányzik a minõség és a de-
mokrácia. A pártvonal számít. Szerintem Josef
Pröll is ebbe bukott bele. Több, mint proble-
matikus, hogy a fiatal tehetségek kedvvesztet-
ten elhagyják a politikát. Nincs megfelelõ után-
pótlás. Az osztrák külpolitikában pedig világo-
san és egyértelmûen állást kellene foglalni és
hangot adni a véleményünknek.

Tudom, hogy most új kisebbségi törvény is van
készülõben, fõleg a karintiai szlovénok miatt.
Az 1976-os törvénybe volt beleszólásom és ki-
álltam a magyarokért. Bár – emlékszem – nem
volt könnyû a különbözõ magyar egyletek kö-
zött egyensúlyozni. A mostani törvény elõkészü-
leteire azonban nincs befolyásom.

Magyarországgal, az új magyar kormány mé-
diatörvényével és alkotmányával kapcsolatosan az
elmúlt hónapokban  nagyon sok negatív és igaz-
ságtalan újságcikk jelent meg Ausztriában. Be kell
vallanom, hogy mindez engem személyesen is bán-
tott. Egyetért ezeknek a cikkeknek a hangjával?

Nem! Felvetõdik a kérdés, hogy egyáltalán
beleavatkozzunk-e ezekbe a vitákba? Az alkot-
mány, a médiatörvény minden ország magán-
ügye, természetesen betartva a demokrácia ke-
reteit. Az a véleményem, hogy ezek a viták egy
kicsit a figyelmet elterelõ manõverek kategó-

riájába tartoznak. Európának és Magyaror-
szágnak is annyi más gondja van: munkanél-
küliség, szociális problémák, az egyes trianoni
országok egymáshoz való viszonya stb. Ezek az
igazán fontos kérdések! Sajnos az osztrák mé-
dia, és ez Európára is vonatkozik,  nem megy a
mélységekbe. Ezeknek a cikkeknek nagyobb a
füstje, mint a lángja. Két nappal késõbb már el
is felejtik, közben persze elég fájdalmat okoz-
nak. Véleményem szerint a hivatalos magyar
oldalt is meg kell hallgatni! Az én intézetem
ezt is teszi! Orbán Viktort a kezdetektõl isme-
rem és a kapcsolatot mindig fenntartottam
vele, bár nem minden kérdésben volt azonos a
véleményünk. Erõs egyéniség és nem hiszem,
hogy az oppozíció a jelenlegi helyzetben mél-
tó ellenfelet lenne képes felállítani. A párbe-
széd híve vagyok és ellene vagyok minden ki-
közösítésnek. Emlékezzünk Ausztria helyzeté-
re az ÖVP-FPÖ koalíció idején! Osztrák-ma-
gyar vonatkozásban: minden egykori sérelmet
félretéve, annyi közös érzelmi és történelmi
kötõdése van ennek a két országnak, ezt kelle-
ne kihasználni. Most Ausztria is felelõs azért,
hogy Magyarország ne érezze magát elszige-
telve!

FERENCZY KLÁRA

Pelczné Dr. Gáll Ildikó, Pokorni Zoltán tartott kortes-
kedõ beszédet. Utánuk Kontrát Károly ismertette a
szavazás eredményét. Különbözõ szavazatszámmal
valamennyi jelöltet megválasztották. Végezetül az
egyetlen elnökjelölt, Orbán Viktor megválasztására
került sor: 1472 az érvényes szavazatok száma, ér-
vénytelen szavazat nem volt. Orbán Viktort a leadott
szavazatok 99,7 százalékával a Fidesz – Magyar Pol-
gári Szövetség elnökévé választotta a kongresszus.

Ehelyütt említhetõ egyfajta behatárolt légkör; még
Orbán Viktort sem fogadta határtalanul kitörõ lelke-
sedés, pedig nagyon is érzékelhetõ volt a „szintkü-
lönbség” a pártelnök és valamennyi többi szónok
között, talán Kövér László kivételével, aki a korábbi-
akhoz képest mérsékeltebb, kimértebb hangot ütött
meg. Valemennyiükbõl kiérezhetõ volt az ország sú-
lyos helyzetében a feladatok vállalásának felelõssé-
ge, tudva, a továbbiakban nem mérvadó a múltra há-
rítani a hibákat, sikertelenséget. Vagyis a „megújuló
Magyarország” szólama mögött kivehetõ volt egyfaj-
ta fékezettség, amit talán azzal a nem egészen méltá-
nyos érzékeléssel lehetne kifejezni: Orbán Viktor
minden vitatható tulajdonsága ellenére ma Magyar-
ország egyetlen nagyformátumú politikusa, s ha õ ki-
bukna, az MSZP sorsára jutna a Fidesz is. Érdemes
ezért saját szavaival összefoglalni mindazt, ami, bár
átgondoltan, mégis a helyzetnek megfelelõen rögtön-
zötten hatott:

Kormányzó pártként erõsebbek és tapasztaltabbak is
lettünk. Sok küzdelmet vívtunk az elmúlt tíz évben, arat-
tunk sikereket és szenvedtünk el fájó kudarcokat is.

Megtanultuk, hogy a gyõztesnek nem igaza van,
hanem dolga és kötelessége, amit el kell végeznie.
Megtanultuk, hogy a mi világunkban, a politika vi-
lágában nem lehet tévedések nélkül dolgozni, és mi
sem vagyunk tévedhetetlenek. Megtanultuk, hogy
nem azt kell nézni, ami elválasztja, hanem azt, ami
összeköti az embereket. Megtanultuk, hogy nem ide-
ológiákért kell küzdeni, hanem Magyarországért.
Kiálltunk Európában is Magyarországért, amikor
méltatlan politikai támadások érték, és mindenki-
nek világossá tettük, nem tûrünk beleszólást, nem
tûrünk kioktatást senkitõl. És kiálltunk az elmúlt egy
évben az országért és az emberekért, amikor bank-
adót és válságadót vezettünk be, a korábban meg-

szokott, és a külföld által követelt megszorítások
helyett. Kiálltunk, hogy elmondjuk a rendvédelmi
dolgozóknak, senki, így õk sem követelhetnek ma-
guknak indokolatlan elõnyöket, vagy kiváltságokat
az adófizetõk, vagy éppen a nyugdíjasok pénzébõl.
Kiálltunk, és kiállunk az arányos munka- és család-
barát adórendszer mellett, mert tudjuk azé az orszá-
gé a jövõ, aki képes úgy támogatni a munkát, hogy
közben nem bünteti a sikert. Kiálltunk, és továbbra
is kiállunk azért, hogy Magyarországon is legyen kö-
vetkezménye a szavaknak és a tetteknek. Ezért ra-
gaszkodunk az elszámoltatáshoz, aki bûnt követett
el az ország ellen, az kapja meg, ami jár érte. A mi
politikai krédónk tiszta és világos, mi mindig, min-
den helyzetben kiállunk Magyarországért és a ma-
gyarokért bárkivel szemben.

Tíz éve még az egész nyugati világ féktelenül köl-
tekezett hitelekbõl. Mindenki abban a rózsaszín illú-
zióban ringatózott, hogy ez a végtelenségig folytatód-
hat, lehet munka nélkül is gyarapodni. Mára az illú-
zió léggömbje szétpukkant. Tíz éve még maradinak
és sovinisztának bélyegezték azt, aki a család és a
nemzet fontosságára felhívta a figyelmet. Ma már az
egész világ kezdi belátni, hogy a természetes emberi
közösségek, különösképpen a család és a nemzet
megerõsítése nélkül civilizációnk egyszerûen nem
képes fenntartani magát. A nyugati világ nem állt ki a
saját értékeikért, nem állt ki keresztény gyökereiért,
keresztény hagyományaiért. Nincs okunk hát megle-
põdni azon, hogy ma egy új világrend van alakuló-
ban, amelyben a régi elõfeltevések, fogalmak, szabá-
lyok, legalábbis jelentõs részével nem megyünk már
semmire. Új versenyzõkkel új versenyek kezdõdtek.

Nincsenek kész utak, az utakat az ember saját ma-
gának töri. A politika állandó úttörés. Szerencsés idõk-
ben hosszabb pihenõkkel, válságos idõkben megál-
lás nélkül. Európának és vele az európai keresztény
civilizációnak most erre kell vállalkoznia, új utakat
törni a jövõ felé. Barátaim, a megújulás az eltökélt és
határozott cselekvés, vagyis a döntések útja, és nem
az elméleti vitáké.

A magyar európai uniós elnökség idején higgadt,
kimért tempóban elvégeztük a munkát, egyetlen ügy-
ben sem hagytuk, hogy a probléma súlya, vagy a

pesszimizmus, a kishitûség, vagy mások kételkedése
elbizonytalanítson bennünket. A támadásokat vissza-
vertük. A kormány nem elméleti recepteket kínált, ha-
nem az ország megújításával gyakorlati, kézzel fog-
ható és mûködõ példát adott Európának. Vagyis mi
nemcsak Magyarországért álltunk ki, de tudjuk, hogy
ki kell állnunk Európáért, a közös célokért, és ki kell
állni az európai polgárokért is. Ha Európa ezen az
úton megy tovább, akkor van esélye megerõsödni,
és történelméhez méltó helyet elfoglalni az új világ-
rendben. Az európaiaknak azonban tudniuk kell, ezen
az úton két harcot meg kell vívni, egyet az adósság,
egyet a munkanélküliség ellen.

Nem pusztán egy kormányt váltottunk le 2010-ben,
hanem egy világot, azt a magyar világot, ami csõdöt
mondott. Ehhez össze kellett szedni minden maradék
erõnket, mert egy világ leváltásához nem lett volna
elég az, ami elég egy kormányváltáshoz. Ezért jött lét-
re, ehhez kellett a kétharmados forradalom. És le-
gyünk büszkék arra, hogy volt erõnk és szívünk, hogy
másokra is figyeljünk, hogy mindenkivel törõdjünk
és a válságkezelés legnehezebb pillanataiban sem
hagytunk senkit az út szélén, és nem is fogunk.

A gyakorlatias együttmûködéseké a jövõ. A világ
átrendezõdése ugyanis új versenyeket hoz magával.
Magyarország sikeresen benevezett ebbe a verseny-
be. Az Egyesült Államokkal erõs szövetséget mélyítet-
tünk tovább. Európában erõsebb a pozíciónk, mint
valaha volt. És a legerõsebb arab államtól is megér-
kezett a meghívás, hogy rendezzük azt, amit az elmúlt
nyolc év arabellenes politikája Magyarországon el-
rontott. Természetesen minden szövetségnek, amit
kötünk, valós alapokra kell épülnie. Amerikával való
szövetségünk alapja a szabadság iránti szenvedélyes
elkötelezettség. Európával a nyugati értékek a kultu-
rális hagyományok, Közép-Európa országaival a kö-
zös sors és közös történelem köt össze minket. Kíná-
val a munkaalapú gazdaság és az adósság elleni küz-
delem adja a szövetség alapját.

Itt vagyunk tehát újra tíz év után. Itt vannak ve-
lünk mindazok, akik itt voltak, velünk voltak az el-
múlt tíz év alatt is. Köszöntöm õket, itt vannak velünk
a határon túliak, akik csak tõlünk remélhetnek nem-
zetegyesítést célzó elkötelezett nemzeti politikát. Itt

vannak a keresztény-demokraták, a KDNP-sek, akik
jóféle horgonyláncként tartják szövetségünket a ke-
resztény és keresztyén kultúra vizein. Itt vannak az
MDF-esek, az igaziak, a Nemzeti Fórumosok Lezsák
Sándor vezetésével, akik a népi politika legjobb ha-
gyományait adják a munkánkhoz. Itt vannak a kisgaz-
dák és a Gazdakörök, akik emlékeztetnek bennünket
arra, hogy a magyar vidék és mezõgazdaság nélkül
nincs jövõje Magyarországnak. Itt vannak velünk a
Munkástagozat tagjai, szakmunkások és segédmun-
kások. Itt vannak velünk és emlékeztetnek bennün-
ket, hogy a politika értelme, hogy simább, könnyebb,
reményteljesebb lehessen az élet, és ne csak a milli-
árdosok villáiban, de a lakótelepeken, a külvárosok-
ban és az ipari övezetekben is. Mi a kétkezi munká-
ból élõ emberek, a korán kelõk, a munkások pártja is
vagyunk. Itt vannak velünk a Kulturális tagozat szel-
lemi emberei is, figyelmeztetve arra, hogy szellemi
teljesítmény és kultúra, mûvészek, pedagógusok, or-
vosok és tudósok nélkül az élet nem lehet tágas és
szárnyaló. Itt vannak velünk a nyugdíjasok Iván Lász-
ló Bátyánk vezetésével, és emlékeztetnek minket
arra, hogy mi nemcsak a jövõ, nemcsak a gyermeke-
ink, hanem a szüleink pártja is vagyunk. És itt van-
nak velünk a romák, a cigányok is. Velük együtt meg
fogjuk csinálni, a cigánygyerekek iskolába fognak jár-
ni, a felnõttek dolgozni fognak, és be fogják tartani a
törvényeket.

Kedves Barátaim! Köszönöm Nektek a hitet, az ed-
dig megfeszített munkát, a kitartást és minden támo-
gatást és szeretetet, amit kaptam Tõletek. Ne feledjé-
tek, mi vagyunk azok, akik igazán hisszük, hogy az
igazság szabaddá tesz. Ebbõl soha ne engedjetek. Áll-
jatok ki és legyetek kitartóak. Hosszú évek hibáit kell
kijavítanunk. Az eredményekbõl ma még csak külön-
álló mozaik kockákat lehet látni. És ezekrõl sokak szá-
mára úgy tûnhet, nincs is köztük összefüggés. Én tu-
dom, hogyha nem hátrálunk meg, akkor a végén
olyan erõs és büszke ország kerekedik, ahol minden
ember megtalálja az otthonát és boldogulását, ahol
képesek jó életet teremteni maguknak a magyarok.
Azt soha nem mondtam, most sem mondom, hogy
könnyû lesz, és azt sem, hogy néhány nap alatt célba
érünk, de azt igen is mondom, hogy sikerülni fog. És
én tartani fogom a szavamat.

Hajrá Magyarország! Hajrá Magyarok!

NYITOTT INGGALLÉRRAL, FARMERBENFolytatás a 4. oldalról
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Gömöri György a Bécsi Napló 2011. május-júni-
usi számában megjelent “Az olvadó kétharmad
árnyékában” c. írásának elején figyelmeztet, „a
FIDESZ–KDNP az összes szavazatok 52 száza-
lékával szerzett többséget, így kapta meg a par-
lamenti helyek kétharmadát… Ennek birtoká-
ban igyekszik megteremteni az… évtizedekre el-
képzelt egypárti uralmat…”

Melyik kormány nem akar hosszabb távra ural-
mon maradni? De az „évtizedekrõl” szóló fenye-
getést, gondolom, csak hangulatkeltõ fordulatnak
szánta.

Egy kormány csak akkor maradhat hosszabban
talpon, ha a választók elégedettek. Ha nem, úgy a
következõ választáson leváltják. Ezt még kéthar-
mados többséggel sem lehet megakadályozni.

A szerzõ, a Fidesz–KDNP kormánnyal szemben
érzett ellenszenvét megértem. Bár nehezen látha-
tó be, hogy ott, Angliában, a magyar valóságot vél-
hetõen csak a vesztes oldal információiból ismer-
ve, milyen alapon tartja irányadónak saját véle-
ményét a választók döntésével szemben?

A cikk számos kifogást említ. Van, amelyik té-
ves és van, amelyik megfontolható.

„Elõször az ú.n. médiatörvény… verte ki a biz-
tosítékot belföldön és külföldön egyaránt.” – írja
Gömöri. Hát olyan nagy „biztosíték kiverés” nem
történt. Nem tudom, a szerzõ olvasta-e Jonathan
Todd szóvivõ nyilatkozatát, amely idézte Neelie
Kroes médiaügyi EU-biztos állásfoglalását, amely-
hez képest a jogszabályt összhangba hozták az uni-
ós jogszabályokkal, az alapjogi chartával is, és a
bizottság elégedett azzal, hogy valamennyi aggá-
lyuk nyomán megfelelõen módosult a magyar jog-
szabály.

 „Ami a gazdasági fejlõdést illeti, ebben a má-
sodik Orbán kormány nem mutathat fel különö-
sebb sikereket.” – olvasható tovább. Gömöri
György azonban figyelmen kívül hagyja, hogy
volt/van itt pénzügyi világválság, a mezõgazdasá-
gi területek nagyobbik hányadát elöntõ és milli-
árdos károkat okozó árvíz, vörös iszap és az or-
szág gazdaságát tönkretevõ korrupció, a nyolc
éves szocialista-szabaddemokrata kormányzás si-
kertelensége, csillagászati mértékû hitelfelvétel és
a pénzek adóparadicsomokba mentése.

Ennek ellenére, a nemzeti össztermék növeke-
désnek indult, az unió nyolcadik legalacsonyabb
költségvetési hiányával rendelkezünk, lezártuk az
IMF-el a kölcsönszerzõdést, sikeresen tértünk
vissza a pénzpiacokra.

„Egybehangzó nemzetközi vélemény szerint
a Bajnai-kormány helyrehozta a korábbi hét év-
ben elkövetett hibák többségét és jó állapotban
adta át az országot a FIDESZnek” – írja Gömöri.
Hát ez azért nem egészen így van. A nemzetközi
vélemény nem olyan nagyon egybehangzó, van-
nak tárgyilagos hangok is (pl. Frankfurter Allge-
meine: R. Olt, P.G.Hefty). És az ország állapota sem
volt olyan jó. Az adósság összege és hazai összter-
mékhez viszonyított aránya nõtt meg óriási mér-
tékben, és a felvett hitelek jelentõs részét nem be-
ruházásokra, hanem jóléti kiadásokra és a saját ba-
ráti/támogatói körük meggazdagítására fordítot-
ták.

„A tizenhat százalékos adókulcs egy csapás-
ra csökkentette az átlagfizetésbõl, illetve az alat-
ta élõk jövedelmét és csak a már amúgy is jól ke-
resõknek kedvezett.” – olvasom. Igaz, a jól kere-
sõk biztosan nyernek az egykulcsos szja-rendszer
bevezetésén, a szerényebb fizetésbõl élõk eseté-
ben pedig az a kérdés, hogy pontosan miképp szû-
nik meg az adójóváírások rendszere, vagyis, hogy
ma még korai az adócsökkentés következményei-
rõl szólni.

„Az egyik szakszervezeti vezetõ nemrégen ki-
jelentette, a Széll Kálmán terv egyértelmûen a
munkaadóknak kedvez” – Ez a közlés meggyõ-
zõbb lett volna, ha ez az „egyik” szakszervezeti ve-
zetõ érveit is megismerhetnénk. Azonban figyel-
met érdemelnek az IMF Christoph Rosenberg ál-
tal vezetett küldöttségének 2011. április 4-11. kö-
zötti tárgyalásai. Az IMF küldöttségvezetõje szerint
a magyar kormány által bemutatott Széll Kálmán
Terv üdvözlendõ lépés a növekedés és a fenntart-
hatóság irányába, és megoldást kínál az IMF Alap-
okmányának IV. cikkelye szerinti konzultáción
megfogalmazott számos aggályra.

„Még a köztisztségviselõknek is villámgyorsan
fel lehet mondani, minden indokolás nélkül.” –
írja Gömöri György. Figyelmét azonban elkerül-
te, hogy az Alkotmánybíróság a 2011. április 7.
napján a Magyar Közlönyben közzétett 29/
2011(IV.7.) számú határozatával megsemmisítet-
te a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény módosításáról rendelkezõ 2010.
évi CLXXIV. törvény 1. §-ával megállapított – 17.
§ (1) bekezdését.

„Jelenleg a munkanélküliség 11 %-os Magyar-
országon, magasabb, mint a Bajnai év végén, és

az egy évre számolt infláció 4,7 %-os, tehát ma-
gasabb, mint tavaly ilyenkor.” – olvasom a cikk-
ben. Ezek az adatok az összefüggésekbõl és az idõ-
folyamatból kiragadva az egy esztendõ óta mûkö-
dõ kormány terhére semmiféle következtetésre
sem adnak módot.

„A külföldi cégekre kivetett különadó miatt le-
lassult a külföldi tõke beruházása Magyarorszá-
gon, a 2010. év utolsó negyedében például nyolc
százalékkal csökkent.” – írja Gömöri György. Az
állítás nem értékelhetõ. A tõkeberuházás hullám-
zik, egyetlen negyedév változásából semmiféle kö-
vetkeztetésre sem lehet jutni. Csak „vigaszként”
említem, hogy Orbán Viktor szeptember 23-án, a
Parlamentben Rupert Stadlerrel, az Audi AG igaz-
gatótanácsának elnökével közösen jelentette be,
hogy az autóipari vállalat 2013 végéig mintegy
900 millió eurót (252 milliárd forint) fektet a jár-
mûgyártás bõvítésébe, és 1 800 új munkahelyet
létesít Gyõrben.

„A piac bizalma a jobbra-balra szinte vaktá-
ban kivetett adók miatt megingott, s a kormány
kettõs (más kifelé-más befelé) kommunikáció-
ja miatt nem lehet számítani arra sem, hogy a
Magyarországra kötelezõ éves hiánycél teljesül-
het. (a tavalyi hiánycél 3,8 % helyett 4,2 % lett,
idén pedig teljesen valószínûtlen, hogy Matolcsy
ezt három százalék alá tudná szorítani.)” – ol-
vasom. Egyre inkább tisztelem Gömöri György
gazdasági ismereteit és magabiztos hozzáértését,
de figyelemmel arra, hogy olvastam ellentétes vé-
leményeket is, inkább megvárnám a tényszámo-
kat.

„A magas végkielégítéseknek az elmúlt öt évre
visszamenõlegesen kivetett óriási adóját az Al-
kotmánybíróság a napokban dobta vissza.” –
írja Gömöri György. A kérdés azonban nem ennyi-
re egyszerû. Az Alkotmánybíróság 1747/B/2010
számú határozata önmagában a különadó alkot-
mányellenességének megállapítására és megsem-
misítésére irányuló indítványokat elutasította,
tehát a 2010.évi XC. törvény 8-12 §-i hatályban
maradnak, a különadó nem alkotmányellenes, de
azt 2010 elõtti évekre, visszamenõ hatállyal nem
lehet kivetni. A Gyurcsány-Bajnai kormány töme-
gével kötötte azokat a szerzõdéseket, amelyek
megszûnésekor tíz meg közel százmilliós kifizeté-
sekre került sor, aki kapta a pénzt, az meg nyom-
ban megint munkába állt, nem ritkán ugyanott,
ahol addig dolgozott.

„A pénz, ami a magánpénztárak „államosítá-
sából” bejött, még talán elég ahhoz, hogy az új
adókulcs miatt keletkezõ gigászi lyukat betöm-
je, de mi lesz jövõre?” Egyikünk sem lát a jövõbe.
De: a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
négy magánnyugdíjpénztárnál is azt állapította
meg, hogy befektetéseiknél nem a tagok érdekeit
képviselték. A hírbe hozott pénztárak - az ING, az
Aegon, az AXA és az OTP magánkasszája milliár-
dos károkat okozhattak ügyfeleiknek.

 „Minderre még rájön a „húsvéti alkotmány”.
Kétséges, hogy az állandóan emlegetett és egyre
olvadó kétharmad felhatalmazást ad-e egy olyan
gyakorlatilag egypárti alkotmányra, amelyik ki-
jelenti, hogy „1944. március 19-e és a mai nap
(tehát 2011 áprilisa között) megszûnt a függet-
len magyar államiság… nem csodálom, hogy kül-
földi lapok, például a német Die Zeit szerint „ez
az alkotmány aláássa a jogállam elvét.” – Ez az
Alaptörvény nagyon fáj Gömöri Györgynek.

Elõször is nem kétséges, hanem egyértelmû,
hogy a kétharmad felhatalmazást ad az alkotmá-
nyozásra.

Aztán Gömöri György valótlanul idézi az Alap-
törvényt, ugyanis abban nem az áll, hogy 1944.
március 19-e és a mai nap (tehát 2011 áprilisa
között szûnt meg a független magyar államiság,
hanem az Alaptörvény a függetlenség visszanye-
rését 1990. május 2-re teszi!

Továbbá az 1949. évi törvény bevezetõje így
szól: „az Országgyûlés – hazánk új Alkotmányának
elfogadásáig – Magyarország Alkotmányának szö-
vegét a következõk szerint állapítja meg”, vagyis
ideiglenesnek tekintette önmagát.

A szociáldemokrata párt és a kommunista párt
1949-es egyesülése után létrejött az egypártrend-
szer, vagyis az 1949. augusztus 18-án elfogadott
alkotmány bizony „egypárti alkotmány volt”.

Gömöri György végül döntõnek szánt érve,
hogy sem Bibó István, sem Németh László nem
érezte volna magáénak a 2011-es Alaptörvényt.
Hát õket már nem tudjuk megkérdezni.

Végül kérdezni szeretném Gömöri Györgyöt. Te-
gyük fel, hogy valamennyi bíráló megjegyzése
igaz. A Fidesz-KDNP koalíciós kormányt – bár erre
nincsen lehetõség, de tegyük fel – egy elõrehozott
választás megbuktatja. Mit szeretne Gömöri
György, – mert valakinek át kell venni a kormány-
rudat – melyik párt alakítson kormányt?

DR. KOLOSSVÁRY ISTVÁN

Sajnálatos, hogy írásában Gömöri György
nem hagyja magát zavartatni a tényektõl. Néz-
zük, hogy hamis, illetve torz állításaival szem-
ben mi az igazság. (Az állításokat a szöveg sor-
rendje szerint értékelem.)

1.  „a kormányzó pártok az összes szavazatok
52%-val szereztek kétharmados többséget”: attól
eltekintve, hogy ez nem igaz, képzeljük el, mek-
kora lenne a „baj” az író szemében, ha hazánk-
ban véletlenül a brit választási rendszer szerint
szavaznánk – akkor három ellenzéki képviselõ
lenne a magyar parlamentben.

2.  „1990 óta mûködõ jogállami intézmények
felszámolása”: az Alkotmánybíróság jogkörét
szûkítették, nem az intézményt számolták fel,
nem kellene a fogalmakat összekeverni. Az ol-
vasók korrekt tájékoztatására: az új alaptörvény,
amely bevezeti az adósságféket, úgy rendelke-
zik, hogy az alkotmánybíróság visszakapja a jog-
körét, amint eléri az ország az 50%-os adósság-
rátát.

3. „nemcsak erkölcsi, politikai okokból is sú-
lyosan megbírságolható bármelyik napilap stb.”:
a médiatörvény szerint bírságolni kizárólag kar-
tellezés, illetve törvénysértés (fiatalkorúak jo-
gainak megsértése) esetén lehet. Várom
Gömöri példáját, hogy a médiatörvény hatály-
ba lépése óta melyik írást, kommentárt tiltot-
ták meg politikai okokból.

4. „az elõzõ kormány jó állapotban adta át az
országot”: én csak annyit tudok, hogy nemzet-
közi segítséggel éppen csak sikerült elkerülni a
fizetésképtelenséget, a magyar gazdasági növe-
kedés jóval elmaradt a visegrádi partnerorszá-
gokétól, a munkanélküliség tetõzött.

5. „a hiánycélt teljesen valószínûtlen, hogy
Matolcsyék 3% alá tudnák szorítani”: miért is
teljesen valószínûtlen mindez 2011 júniusában,
az év felénél? Miért kell temetni az ország gaz-
daságát, amikor az adatok egyértelmûen arra
utalnak, hogy elindultunk a lejtõn felfelé? A
magyar ipari termelés 2011 elsõ hónapjaiban
közel 10%-kal nõtt, az adósság leküzdésének
terén pedig elmondható: a kormányváltáskor az
ország GDP-hez mért eladósodottsága 80% fe-
lett volt, mostanra pedig sikerült leküzdeni 77%-
ra, s õsszel további csökkenés várható. Nota
bene: ez a szám 2002-ben 52% volt.

6. az alkotmányban Gömöri szerint az szere-
pel, hogy „1944. március 19-e és a mai nap, (te-
hát 2011 áprilisa) közt megszûnt a független ma-

Gömöri György nem sokat törõdik a tényekkel
Reakció „Az olvadó kétharmad árnyékában” c. írására

gyar államiság”: az új alkotmány szövege ezzel
szemben így szól: „Hazánk 1944. március tizen-
kilencedikén elveszített állami önrendelkezé-
sének visszaálltát 1990. május másodikától, az
elsõ szabadon választott népképviselet megala-
kulásától számítjuk. Ezt a napot tekintjük ha-
zánk új demokráciája és alkotmányos rendje
kezdetének”.

7. az írásban szereplõ idézet („Az alaptörvény
megszüntette a szociális jogállam….összes garan-
ciáit” és ezzel …. ’tagadja a nyugati demokrati-
kus fejlõdést’) akkor is egy semmivel alá nem
támasztott állítás, ha a kétségkívül jó hírû Die
Zeitbõl való. Gömöri feleleveníti a kapkodva
elfogadott alaptörvény mítoszát: mint ismert, a
89-es alkotmányunkat három, a mostanit – szé-
les körû konzultáció után – tíz hónapi elõkészí-
tõ munka alatt fogadta el az Országgyûlés. (Ar-
ról nem is beszélve, hogy a 89-es alkotmányt még
az elsõ szabad választásokat megelõzõen fogad-
ták el, ezért is írták bele bölcsen a honatyák,
hogy érvényben hazánk új alkotmányának elfo-
gadásáig lesz.)

Ami a tényeket illeti: Magyarország jogállam,
mûködõ demokratikus intézményrendszerrel.

8. „Orbán-féle egypárti rendszer és a mindenre
fejbólintó parlamenti többség”: elõször is, a kor-
mányt két párt szövetsége alkotja, az egypárt-
rendszer szóval pedig a Kádár-diktatúrát szok-
tuk jellemezni – e kettõnek a fifikás összeboro-
nálását helytelenítem. Másodszor, a törvénye-
ket nálunk és más országokban is a parlamenti
többség fogadja el, (többek között) így jut elõre
egy ország vagy indul meg a lejtõn lefelé.

Véleményem szerint Magyarország az elmúlt
hónapok során hatalmas lépéseket tett meg an-
nak érdekében, hogy kilábaljon a válságból.

Végezetül szeretném megjegyezni: mint lát-
ható, Gömöri György írásának fõbb állításai
hemzsegnek a „hibáktól” és süt belõlük a rossz-
indulat (ez utóbbi magánügy). Azok után, amit
az elmúlt hat hónapban megalapozatlan és ha-
zug állításban Magyarország fejéhez vágtak az
osztrák sajtóban (ahol megtagadják a hamis ál-
lításokat kifogásoló állampolgári írások publi-
kálását), kiábrándítónak tartom, hogy ebbe a
sárdobálásba a Bécsi Napló szerkesztõbizottsá-
gi tagja is beszállt.

Bécs, 2011. június 25.
SZALAY-BOBROVNICZKY VINCE

Magyarország Ausztriába akkreditált nagykövete

Válasz Gömöri Györgynek

Népmozgás Európában
Az Európai Unió országaiban milliós nagy-

ságrendben növekszik a népvándorlás: a 27 tag-
államban 2004-ben „csak” 25 millió külföldi ál-
lampolgár tartózkodott, számuk 2009 közepé-
ig 32,5 millió. Ez a közepes nagyságú állam la-
kosságának megfelelõ emberszám a teljes né-
pesség 6,5%-ának felel meg. A külföldiek ará-
nya 43%-kal a legmagasabb Luxemburgban,
45.000 lélekkel a legalacsonyabb Lengyelor-
szágban. Habár Németország 8,8% külföldivel
nem sokkal mozog az átlag fölött, 7,13 millió-
val ott él a legtöbb külföldi. Ausztria 10,5%-os
aránnyal csupán a hatodik helyet foglalja el.

A külföldiek egyharmada valamelyik EU-
tagállamból költözik a másikba, elsõsorban Né-
metországba, Franciaországba, Nagy-Britanni-
ába. Elsõ helyen állnak a románok, több mint
kétmillió kivándorlóval; a lengyelek közül 1,5
milliónyian kerestek európai külföldön boldo-
gulást.

ÚJ CD A HU-RA-TÓL
HELTAI GÁSPÁR:
FABULÁK
megrendelhetõ
a szerkesztõségnél

Magyar állampolgársággal rendelkezõ, vajdasági fi-
atalember további tanulmányai anyagi alapja meg-
teremtése, illetve nyelvtanulás céljából Bécsben és
környékén vállalna munkát (házitanítóként, kisegí-
tõként, felszolgálóként stb.)
Az ajánlatokat a szerkesztõségbe kérjük!   ++

Bécsi Magyar Katolikus Egyházközség

M  E  G  H  Í  V  Ó
Régi hagyomány, hogy elsõ szent királyunkról a Bécsi Magyar Katolikus
Egyházközség minden év augusztus utolsó szombatján megemlékezik.

Idén Szent István ünnepségünket
2011. augusztus 27-én, szombaton, 13.00 órakor tartjuk.
A bécsi Szent István dómban az ünnepi szentmisén KOCSIS FÜLÖP hajdúdorogi

görögkatolikus püspök úr mondja a szentbeszédet.
Orgonán kísér: LÉVAY TIBOR fõkántor, a bécsi operettszínház énekese.
A szentmisén a SZENT EFRÉM FÉRFIKAR énekel görögkatolikus énekeket.

A bécsi Káptalan Szent István király karereklyéjét ünnepi körmenetben a máriapócsi
oltárhoz visszük, ahol hódolatra ki lesz helyezve.

 A szentmise befejeztével szívesen látjuk egy rövid szeretetvendégségre,
illetve a Dóm téri színes magyar néptánc- és népének-bemutatóra is.

Erre az ünnepi alkalomra szeretettel hívjuk
és várjuk már most Önt és kedves Családját.

 Simon Ferenc esperes, fõlelkész
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Nyolcvanmillió eurós kérdés
Szerbiában az elmúlt két hónap legfõbb esemé-

nyei jószerivel egyetlen személy köré összpontosul-
tak: Ratko Mladic,  a boszniai szerb hadsereg egyko-
ri  fõparancsnoka,  a srebrenicai mészárlás legfõbb
gyanúsítottja köré. Az õ felkutatása és kiadatása a
hágai Nemzetközi Törvényszéknek Belgrád számá-
ra nem csak erkölcsi kérdés volt, mindenfajta továb-
bi késlekedés az európai integrációt odázta volna el.
Igaz, így sem siette el Szerbia. Hiszen a  nemzetközi
elfogatóparancsot már 1996-ban kiadták ellene,
2000-ig Slobodan Milosevic néhai államfõ  védelmét
élvezte, 2001 óta pedig „ismeretlen” helyen tartóz-
kodott. Egészen május 26-ig, míg egy gyanúsan ho-
mályos rendõri rajtaütéssel el nem fogták  ismerõ-
seinél a vajdasági Nagybecskerekhez közel esõ
Lázárföldön (Lazarevo). A hírt elõször egy horvát
újság közölte, talány, hogy külföldre  hogyan szivár-
gott ki elõbb a hír, mint a belgrádi lapok felé.  A kor-
mány elõbb úgy nyilatkozott, hogy egy bejelentés
után szálltak ki Lázárföldre, késõbb Ivica Dacic bel-
ügyminiszter azt állította, hogy a rendõrség maga
akadt Mladic nyomára. Hivatalosan tehát Szerbiának
nem kellett kifizetnie a 10 millió eurós nyomrave-
zetõi díjat. Az elsõ közlések szerint Milorad Komadic
néven rejtõzködött, végül kiderült, hogy már több
éve lejárt személyazonossági igazolványával azon-
nal felfedte kilétét. Bujkálásai ideje alatt, orvosi vé-
lemény szerint 3 szélütésen és 2 enyhébb lefolyású
szívinfarktuson esett át. A Mladic-ügy  újabb  kétes
adaléka, hogy lázárföldiek tagadták, hogy május 26-
ig látták volna a lesoványodott, elfogatásakor mici-
sapkát viselõ embert,  mondván: egy „idegenre”  biz-
tosan felfigyeltek volna.

 Letartóztatása után Mladicot Belgrádba szállítot-
ták, majd júniusban kiadták a Törvényszéknek.
Mindkét hírre számos tüntetõ vonult Újvidéken és
Belgrádban az utcákra.  Mladicot 11 vádpont alap-
ján fogták perbe, többek közt népirtás, a háborús
szokások megsértése, a horvátok és muzulmánok
ellen elkövetett emberiesség elleni vétségek miatt
vonják felelõsségre. A volt fõparancsnok talán vála-
szol majd arra a kérdésre is, hol bujkált 2004-ben,
rejtõzködött-e abban a belgrádi laktanyában, ahol
máig tisztázatlan körülmények közt megöltek két kis-
katonát, a gyanú szerint amiatt, mert véletlenül rá-
nyitották az ajtót Mladicra. Újságírói elemzések sze-
rint a volt katonai vezetõ  80 millió eurójába került
Szerbiának, hiszen közel 10 ezer nyomozó kutatott
utána éveken át, s elmondandó az is, hogy a hábo-
rús bûnökkel vádolt  bújtatgatása miatt évente 1,5
milliárd eurótól esett el Belgrád a különbözõ euró-
pai alapoktól.

A kiadatás letéteményese kétség kívül Serge
Brammertz hágai fõügyész volt, aki a kiadatás elõtti
napokban járt Belgrádban, s kedvezõtlen, az uniós
közeledést elodázó jelentést kívánt írni az ENSZ-nek.
Véleményét Mladic elfogatásának hírére is csak ke-

véssé finomította, az ENSZ Biztonsági Tanácsa to-
vábbra is követeli az utolsó, még szökésben lévõ fõ-
vádlott, az újvidéki Goran Hadzic kézre kerítését,
ami idõközben megtörtént.

Nemlegesség és semlegesség
Június derekán  háromnapos katonai találkozót

tartottak Belgrádban, amelyen a NATO tagállamai,
a partnerországok és a Békepartnerség képviselõi
vettek részt. A szerbiai ellenzéki pártok a találkozót
úgy tekintették, mint amellyel a kormány kifejezi
óhaját, hogy mihamarabb felvegyék a NATO-ba.  A
Szerbiai Demokrata Párt például hatalmas „Soha a
NATO-ba” feliratú transzparensekkel tiltakozott, a
radikális párt hívei pedig Vlagyimir Putyin orosz mi-
niszterelnök képével vonultak fel (noha Moszkva is
képviseltette magát a konferencián.). A szerb társa-
dalom a mai napig érzékeny a katonaságot érintõ
kérdésekre az 1999-es NATO-háború miatt. A lakos-
ság többsége, egészen pontosan 66 százaléka ellen-
zi Szerbia esetleges NATO-tagságát, és “csak” 16 szá-
zalékuk  ért egyet a katonai tömörüléshez való csat-
lakozással. Ez utóbbi adat 5 százalékkal alacsonyabb,
mint a legutóbbi felméréskor volt. A konferencia az-
zal a megállapítással zárult, hogy Szerbia katonai
semlegessége nem zárja ki az együttmûködés lehe-
tõségét az észak-atlanti szövetséggel. Oly módon
válhatna Szerbia a NATO partnerévé, mint Svájc,
Finnország vagy éppen Ausztria.

Érettségben és gondolkodásban azonban más te-
rületeken is lemaradásban Szerbia. A Mladic körüli
zajongás egészen elvette a hír élességét, miszerint
megtörténhetett, hogy (Görögországhoz hasonlato-
san) Szerbia is ügyeskedett a GDP-adataival. Közgaz-
dászok egy csoportja arra a következtetésre jutott,
hogy a Köztársasági Statisztikai Hivatal szépített a
bruttó hazai termék csökkenésének mértékén. A vál-
ság egyik legnehezebb évében, 2009-ben így csak 3,1
százalékos csökkenést mutattak ki, holott a valós zu-
hanás 6, 2 százalék lehetett. Május 15-én a Szerbiai
Nemzeti Bank közleményt adott ki, amely szerint ta-
nácskoztak Stojan Stamenkovictyal, a közgazdász-
csoport irányítójával, s tisztázták a felmerült prob-
lémákat. A sajtónak Stamenkovic késõbb már  úgy
nyilatkozott, miszerint a kormány számításai
„patyolattiszták.”

Kosztolányi és a webnapló
Az elmúlt két szûk hónap történéseit a vajdasági

magyar politikum sem fogja kitenni az ablakba. A
tartományi oktatásügyi titkárság alkotmány- és tör-
vényellenes módon központosított  adatbázist mû-
ködtetett az interneten – derült ki  Radoljub
Sabicnak, a közhasznú információk biztosának ápri-
lis végi bejelentésébõl.  Az ún. webnapló 200 ezer
személy (diákok, szülõk és pedagógusok) adatait
tartalmazta.  Az internetes napló szolgáltatásai közé
tartozott, hogy a szülõk SMS-en keresztül, bizonyos

térítmény fejében lekérdezhették a diákok  osztály-
zatait és hiányzásait. A botrány ott gyökerezett, hogy
a titkárság meghirdetett versenypályázat nélkül hir-
detett gyõztest a webnapló létrehozására. Így ellen-
õrizhetetlenné vált, hogy a megbízott  cég nem hasz-
nálja-e fel más célokra is a vajdasági szülõk és peda-
gógusok adatait. Idõközben az oktatásügyi titkársá-
got átszervezték, a webnapló ügy pedig nem vont
maga után jelentõsebb következményeket.

Folyatódott viszont a Szabadkai Népszínház kál-
váriája. Az építkezés hitelezõi 100 millió dináros
(közel egymillió eurós) tartozást halmoztak fel az ki-
vitelezõkkel szemben. Ugyancsak szünetel az újvi-
déki magyar fiatalság számára építendõ Európa Kol-
légium befejezése is. Ez esetben is a Tartományi
Nagyberuházási Alap fizetésképtelensége hátráltat-
ja a munkát. Az építkezést a továbbiakban a Magyar
Nemzeti Tanács (MNT) fogja finanszírozni. A Vajda-
ságban ez idõ tájt még Kosztolányiból is sok van.
Legalábbis az új, egész alakos Kosztolányi-szobor
(amely ráadásul még csak makett formájában léte-
zik) körüli perpatvar erre enged következtetni. Sza-
badka neves szülöttjének eddig egy mellszobra állt
a gimnázium épülete elõtt, s most egy civil szerve-
zet és az MNT jóvoltából készül majd a teljes alakos
szobor. Ám Szabadka városa nem irányzott elõ pénzt
új szobor állítására, meg máskülönben is, ahány fél
érdekelt Kosztolányival kapcsolatban, annyi elgon-
dolás, hol is kell majd sálját elegánsan hátradobnia:
A mellszobor helyén, netalán a kettõ egymás mellé
kerüljön, hová helyezzék át a régit? A szoborállítás
költségeit részben közadakozásból kívánják megva-
lósítani a szobor elgondolói.

Nem tûr nyomdafestéket
Hatalmas vihart kavart a magyarság körében

Pressburger Csabának, a Magyar Szó fõszerkesztõ-
jének leváltása. Vajdaság egyetlen magyar nyelvû na-
pilapjának  alapítói jogai a Magyar Nemzeti Tanács
kezében vannak, mely szervnek fõ feladata a ma-
gyarság kulturális, jogi és az oktatással kapcsolatos
érdekeinek védelme.  Az MNT 35 fõs tagságát négy
évre választják,  a legutóbbi választás (2010) óta a
legnagyobb számban (28 fõ) a Vajdasági Magyar Szö-
vetség képviselteti magát. Mindezek tudatában vá-
lik érthetõvé Pressburger Csaba nyilatkozata, aki
szerint a kisebbségi közszolgáltatás egyik feladata
az is, hogy olykor kritikával éljen a magyar pártok
iránt. S mivel a lap „nem kíván pártközlönnyé vál-
ni”, Pressburger szerint emiatt váltották le õt pár nap
leforgása alatt egy „koncepciós per” keretében. Hét-
fõn Pressburger Csaba még fõszerkesztõként jelent
meg az igazgatóbizottság gyûlésén, csütörtökön (az
MNT maratoni hosszúságú, heves vitákat keltõ) ülé-
sén már „csak” újságíróként távozhatott. Józsa Lász-
ló az igazgatóbizottság (s 2000-2010 közt az MNT)
elnöke szerint elvesztették bizalmukat a fõszerkesz-
tõvel szemben, munkájában számos hibát találtak,

túlságosan elmérgesedett a viszony (az ugyancsak
az MNT hatáskörébe tartozó) Hét Nap hetilap és a
Pressburger vezette Magyar Szó közt, s ezek miatt
kellett mennie. (Korhecz Tamás, az MNT elnöke vi-
szont a Magyar Szó eladott példányszámainak csök-
kenését rótta fel Pressburgernek. A Magyar Szó júli-
us 1-jei számából pedig kiderült, a 2011-es évben nö-
vekedett a lap eladott példányszáma, csökkent a
nyomdába visszaküldött újságmennyiség, a Magyar
Szó honlapjának látogatottsága két év alatt pedig
megduplázódott.)

Arra is vajmi kevés  magyarázat adható, hogy mi-
ért bízták a rendõrség felügyeletére a gyûlés alatt a
fõszerkesztõ személye és a lap függetlensége mellett
tüntetõ  újságírókat  és lapszimpatizánsokat (köztük
a Kossuth-díjas Tolnai Ottó költõt)? Hogy az igazga-
tóbizottsági gyûlés elõtt miért nem tájékoztatták a
szerkesztõség újságíró-küldötteit, mért csak külön
kérésre kapták el a (név nélkül jegyzett) elmarasz-
taló ítéletet? Miért kellett sürgõsségi eljárásban dön-
teni e nagymérvû igazgatóbizottsági javaslatról,
mely mód ellen a tartományi ombudsman, Végel
László Kossuth-díjas író, a vajdasági és szerbiai új-
ságírói szövetségek és a határon túli lapok szerkesz-
tõségei is felemelték a szavukat?

A MNT a június 23-i ülésén egyben döntött a Ma-
gyar Szó megbízott fõszerkesztõjének kinevezésérõl
is Varjú Márta személyében. A Magyar Szó a gyûlést
követõ napon „ A közéleti napilap utolsó száma” fej-
léccel került az olvasók kezébe.

Ide tartozó hír az is, hogy a készülõ országos mé-
diafejlesztési stratégia elrendelései szerint 2013-tól
nem lehet állami, önkormányzati vagy nemzeti ta-
nácsi tulajdonában egyetlen közmédium sem. A MNT
és a VMSZ bejelentette, mindent megtesznek a do-
kumentum módosítása érdekében.

KOCSIS ÁRPÁD, Újvidék-Kishegyes

SZLOVÁKIA TERÜLETÉN JELENLEG két professzionális, me-
gyei fenntartású színház mûködik: a Jókai Színház
Révkomáromban (1952–) és a Thália Színház Kas-
sán (1969–). A két hivatásos színházon kívül ama-
tõr-mûkedvelõ társulatok is szép számmal vannak.
E színjátszó csoportok közül eredményes tevékeny-
séget fejt ki pl. a Szevasz Színház, az  Epopteia-
.Mûhely.Társulás, a rozsnyói egyszemélyes Mese-
színház, a komáromi Teátrum Színházi Társulás,
valamint a füleki Zsákszínház. Az utóbbi idõszakban
újjáéledt a diák- és gyermekszínjátszás is. Ezek az
együttesek az alap- és középiskolák mellett mûköd-
nek. A legeredményesebb közülük a dunaszerda-
helyi Fókusz Diákszínpad, a révkomáromi Selye Já-
nos Gimnázium Gimisz diákszínpada, a felbári
Amade László bábcsoport, a galántai Manócska báb-
csoport. Ezek a legfontosabb láncszemei a szlováki-
ai magyar színjátszásnak. A diák- és gyermekszínját-
szók közül kerülnek ki a holnap színházát kedvelõ
és játszó fiatalok.  A diák és felnõtt öntevékeny szín-
játszó együttesek a Jókai Napokon és az Egressy
Béni Országos Színjátszó Fesztiválon, a gyermek
színjátszók és a bábosok pedig a Duna Menti Ta-
vasz c. rendezvényen kapnak évente lehetõséget
a megmérettetésre. Minden jel arra mutat, hogy az
utóbbi években a magyar nyelvû színjátszás mind
 hivatalos, mind mûkedvelõ szinten jó úton halad.
Nívós elõadások születnek, annak ellenére, hogy az
utóbbi években a hagyományos formák mellett
a produkciókban helyet kapott a modern formák-
kal való kísérletezés is.

SZLOVÁKIÁBAN A NEMZETISÉGI KISEBBSÉGEKNEK és etnikai
csoportoknak a szlovák alkotmány lehetõvé teszi,
hogy a közmûvelõdés és a kultúra területén intéz-
ményeket alapítsanak és tartsanak fenn. A szlová-
kiai magyarok anyanyelvi kultúrájának megõrzése

MAGYAR NYELVÛ KÖZMÛVELÕDÉS SZLOVÁKIÁBAN
szempontjából rendkívüli jelentõségû az alkotmány
ezen része, és a  magyar nemzeti kisebbség élt is tör-
vény adta jogával. A jelenkorban gazdag kulturális
intézményrendszerrel rendelkezik, amely biztosít-
ja számára az anyanyelvén való mûvelõdést.

A KÖZMÛVELÕDÉSI INTÉZMÉNYEK közül a szlovákiai ma-
gyarok anyanyelvének és kultúrájának megõrzése
és fejlesztése szempontjából a legfontosabb szere-
pe kétségtelenül a Szlovákiai Magyar Társadalmi
és Közmûvelõdési Szövetségnek (Csemadok) van.
A  szlovákiai magyarok életének szerves részét ké-
pezi az egész nyelvterületet behálózó kulturális szer-
vezet. A Csemadok, több mint 60 esztendeje a szlo-
vákiai magyar közösség érdekeit védi, a magyar
identitás megtartója, a magyar nyelv és kultúra ápo-
lója. A szövetség, aktívan hozzájárul a szlovákiai ma-
gyarság anyanyelvi, kulturális, mûvészeti és tudo-
mányos életének kiteljesedéséhez, az anyanyelvi
oktatás fejlesztéséhez. Támogatja a szórványban élõ
magyarság felzárkóztatását is. Tömöríti mindazo-
kat, akik munkájukkal, anyagiakkal és egyéb módon
támogatják a szlovákiai magyarság kulturális, tár-
sadalmi és tudományos életét. Megalakulásától
kezdve sokrétû tevékenységet folytat: kiállításokat,
hangversenyeket, színházi- és könyvbemutatókat,
irodalmi és kulturális napokat rendez, mûvelõdési
vetélkedõket szervez. A jelenkorban legrangosabb
országos rendezvényei közé tartozik: a Duna Menti
Tavasz, a Jókai Napok, a Tompa Mihály Vers- és Pró-
zamondó Verseny, a Kazinczy Anyanyelvi Napok, az
Énekelt Versek Országos Fesztiválja, valamint
a Bíborpiros Szép Rózsa, országos népzenei vetél-
kedõ. A Csemadokban az új évezredben átalakultak
a mûvelõdési  szokások és ma már másfajta közös-
ségi életre vágynak az emberek. Ezért a szervezet
az elkövetkezõ években a társadalmi presztízsét

csak úgy tarthatja meg, ha a szlovákiai magyarság
kulturális igényeinek kielégítésére fog összponto-
sítani és ha képes lesz nagyobb mértékben bevon-
ni munkájába az ifjúságot. A jelenkorban létfontos-
ságú, hogy a szlovákiai magyarságnak legyen olyan
szervezete, amely képes tömegeket mozgatni. A Cse-
madok 90 ezres tagságával éppen ilyen szervezet.
Összejövetelein és rendezvényein nyíltan, vagy fé-
lig burkoltan, de egyértelmûen és érthetõen, min-
dig a „Légy hû önmagadhoz, õseid kultúrájához,
édes anyanyelvedhez, nemzetedhez és szülõföl-
dedhez!“ gondolatot hirdették. A Csemadok nélkül
tájainkon ritkábban lehetne hallani a magyar szót
és a magyar tanítási nyelvû iskolák padsorai is fog-
híjasabbak lennének. A szlovákiai magyar közösség
számára az évek során a Csemadok a megtartó erõ
egyik legfontosabb forrásává vált és jelenleg is fon-
tos szerepet tölt be anyanyelve és kultúrája megõr-
zésében.

A NYELVHASZNÁLATOT ILLETÕEN levonhatjuk azt a kö-
vetkeztetést, hogy bár a jogszabályok Szlovákiában
az illetõ nemzetiség által lakott területeken bizto-
sítják a hivatalos érintkezésben és egyéb terüle-
teken anyanyelvhasználatuk jogát, a gyakorlat vi-
szont azt mutatja, hogy e téren mindmáig várat
magára az átfogó pontos jogszabályozás. Tizennyolc
évvel az önálló szlovák állam megalakulása után
sem sikerült olyan átfogó törvénytervezetet elfo-
gadni, amely az aktuális politikai kilengésektõl füg-
getlenül hosszú távon szavatolná a nemzeti kisebb-
ségek nyelvhasználati jogait és támogatná anya-
nyelvük ápolását és megõrzését. A szlovákiai ma-
gyar kisebbség nem tartja kielégítõnek az eddigi jog-
szabályozást anyanyelvi jogai érvényesítése terén.

A SZLOVÁKIAI MAGYAR KÖZÖSSÉG anyanyelvhasznála-
tát érintõ aktuális problémák –  az ún. tankönyv-

ügy, az alternatív oktatás bevezetésére tett újbóli
kísérlet, a Pátria Rádió körüli bonyodalom és
a nyelvtörvény módosítása azok, amelyek az elmúlt
hónapokban leginkább felkorbácsolták a szlováki-
ai magyarok kedélyét. Sidó Zsolt szerint „az egysé-
ges Európában nem a kisebbségeket korlátozó in-
tézkedésekkel kellene felhívni magunkra a figyel-
met, hanem tanulni a történelem és más nemze-
tek példájából, akik büszkék az országukban élõ
kisebbségekre, és saját kultúrájuk szerves  részé-
nek tekintik az ott élõ nemzetiségek kultúráját és
nyelvét, mindent elkövetve annak megõrzéséért.“

A SZLOVÁKIAI MAGYAR KÖZÖSSÉG anyanyelvének jö-
võje nem csupán a többségi hatalom kisebbségpo-
litikájának további alakulásától, hanem a magyar
közösségtõl is függ. Ezért következetesebben kell
élni mindazokkal a jogokkal és lehetõségekkel,
amelyeket a jogszabályok biztosítanak. Csak ily
módon lehetséges az anyanyelv szülõföldön való
túlélése, folyamatosságának biztosítása, megõrzé-
se és megtartása.

A jövõben pedig meg kell teremteni annak a le-
hetõségét, hogy a szlovákiai magyarok  minél több
helyzetben használhassák anyanyelvüket, és minél
magasabb szintû végzettséget szerezhessenek anya-
nyelvükön.

A MAGYAR NYELV MEGÕRZÉSÉNEK, fennmaradásának
szempontjából rendkívül fontos, hogy a szlováki-
ai magyar kisebbség továbbra is szilárd nemzeti
identitástudattal rendelkezzék, és anyanyelvének
szülõföldjén való használatához hûen ragaszkod-
jon. A szlovákiai magyar közösség ma és a jövõben
is csak anyanyelvével élhet emberhez méltó éle-
tet,  hiszen nyelvében él a nemzet, de még inkább
a nemzetiség.

DR. KÖRTVÉLYESI KLAUDIA

SZERBIAI (MAGYAR) MOZAIK
Szerbiában kiadták Mladic és a sajtószabadság útját

Törökülésben széken
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KÖZÖTTÜNK ÉLNEK
Dr. Király László

Vajon hányan tudják, hogy a bécsi Johann
Strauß utca szürke bérházai mögött egy gyö-
nyörû, 18. századi Thurn-Valsassina palota rej-
tõzködik? Ennek, az egykor jobb idõket látott
kastélynak az egyik bérlakásában igazi ember-
baráttal találkoztam. Medizinalrat Dr. Király
László gyermek és ifjúsági szakorvossal, termé-
szetgyógyásszal többek között korunk nevelési
problémáiról, a családok válságáról, a felelõs-
ségvállalás hiányáról, az érzelmi nevelés fon-
tosságáról beszélgetünk.

Valóban éjjel-nappal, rendelési idõn kívül is el-
érhetõ a betegei számára?

Természetesen. Nyugdíjasként ugyan már csak
heti két alkalommal rendelek, de még most is
elõfordul, hogy gyorsan kell segítenem. A ha-
gyományos orvosi tevékenységem mellett ma
már inkább természetgyógyászattal, komple-
mentáris gyógyítással foglalkozom. Orvosi pá-
lyafutásom vezérelve, hogy minden betegségnél
az ember egészét kell figyelni. A konkrét beteg-
ség mögött sokszor súlyos, ki nem mondott lel-
ki panaszok, szociális és nevelési problémák
húzódnak meg. Nem egyszer tapasztaltam, hogy
a szülõk gondjainak a megoldásával, a gyere-
kek is hamarább fordultak a gyógyulás útjára.

Nehéz lehet a szülõknek elmagyarázni, hogy
gyermekük betegségéhez õk is hozzájárultak!

Nem könnyû feladat. Ám megértéssel és dip-
lomáciai érzékkel rá lehet vezetni a szülõket,
hogy az életmódjukon, a viselkedésükön változ-
tassanak. Mindez az õ érdekükben történik. A
gyermeknevelésben a türelem és a szeretet a
legfontosabb. Türelem és megértés kell az or-
vosi hivatáshoz is. A betegeket meg kell hall-
gatni, meg kell nyerni a bizalmukat, és ehhez
idõ kell. Nem a pénzkeresés a fontos! Vallásos
ember vagyok. A keresztényi, a krisztusi élet-
módban hiszek. Mindennapi életünkben az
evangéliumban hirdetett normákhoz kellene
igazodnunk. Ez a mai világ nagy hiányossága.
Orvosi tevékenységem mellett évek óta az itte-
ni plébánián is dolgozom: megszerveztem a
jegyesoktatást, a hátrányos helyzetûek, fõleg az
emigránsok gyermekeinek a segítését.

Vallásos családból származik?
Igen. Édesapám orvos volt Kõszegen, késõbb

Vasváron, édesanyám tanárnõ. Nyolc gyerek-
bõl én voltam a legidõsebb. Nagyon nehezen
éltünk, mert édesapámat 1945 után feljelentet-
ték és hamis vádak alapján elbocsátották a biz-
tos megélhetést jelentõ tisztiorvosi állásából.
Egy Szombathely környéki faluban, Tana-
kajdon találtunk lakást, ahol édesapám szaba-
don gyakorló orvosként dolgozott. Küzdelmes
idõk voltak. Szegény faluban szegény az orvos
is. Emlékszem, egyszer már nem volt mit en-
nünk, a testvéreim nyûgösködtek. Édesanyám
kínjában imádkozott velünk. Estefelé kopog-
tak. Egy falubeli bácsi, akit édesapám pár hete
kezelt, egy zsák krumplit és egy bödön zsírt ho-
zott! Hát így éltünk.1950-ben édesapám végre
Gyõrben kapott állást és engem beírattak a
zenei gimnáziumba.

Volt tehetsége a zenéhez?
Igen. Furulyáztam, zongoráztam, de a kedven-

cem az oboa volt. Sajnos abba kellett hagynom,
hiszen Ausztriába egy szál ruhában menekültem.
A zene ma is életem része. Állandó bérletünk
van a Musikvereinbe és látja ott azt a citerát?
Most vettem és tanulok rajta játszani.

Mikor jött Ausztriába?
1956-ban Budapestrõl, másodéves orvostan-

hallgatóként. Az érettségi után a csodával volt
határos, hogy „osztályidegenként“ felvettek az
egyetemre. Pesten kommunista párttitkárnál
laktam albérletben. Az egyetemen megtanul-
tam, hogy jobb csendben maradni és a politikai
véleményemrõl hallgatni. 1956. október 23-án
mégis ott meneteltem társaimmal a Bem-szo-
bor felé és ezzel az életem gyökeres fordulatot
vett: átéltem a forradalmat és el kellett hagy-
nom a hazámat!

Miért kellett elhagynia Magyarországot?
A Bem-szobor után a diákság átvonult a

Parlamenthez. Egyre többen csatlakoztak hoz-
zánk és a tömeg Nagy Imrét követelte. Sokáig,
nagyon sokáig tartott, amíg Nagy Imre megje-
lent a balkonon. Megígérte, hogy átnézi a diá-
kok követeléseit. A tömeg szétszéledt. A tár-
saimmal visszamentem az egyetem kollégiumá-
ba. Ettõl kezdve ott is laktam. Rendkívüli idõk
voltak, senki nem ellenõrzött bennünket és én
nem akartam a házigazdámmal konfrontálód-
ni. A forradalom elsõ napjaiban gyógyszereket
kellett rendeznem, csoportosítanom a belügy-
minisztériumban. Amikor az oroszok bejöve-

telérõl és a segélykérõ rádiófelhívásokról hírt
vettünk, elhatároztuk, hogy fegyvereket szer-
zünk. A környékbeli pincerendszeren keresz-
tül eljutottunk a Kilián Laktanyába, ahol én
egy tárcsás géppisztolyt, „gitárt“ kaptam. Az
Üllõi út környékén õrködtünk. Az oroszok
közeledtére behúzódtunk az egyik ház pincé-
jébe és elsõ emeletére. Milyen naív voltam! Azt
hittem lehet tenni valamit! Mai eszemmel már
látom, hogy mekkora volt a fejetlenség, a szer-
vezetlenség. Vezéregyéniség is hiányzott, aki
megmondta volna, hogy mit, hogyan tegyünk.
Már sötét volt, amikor megjelentek az orosz
tankok és világító rakétát lõttek be az utcába.
Az elsõ emeletrõl egy golyószórós lõni kezdett,
mintegy megmutatva, hol rejtõzünk. Az oro-
szok azonnal kilõtték. Az éj leple alatt megkí-
séreltük a sebesültet a szemközti kórházba át-
cipelni, de a fiú meghalt. Másnap egy másik
utcában próbáltunk „ellenállni”. Sokat vitáz-
tunk, hogy mikor támadjunk. Végül is a legna-
gyobb szájú az oroszok megjelentével Molotov-
koktélt dobott ki az ablaküvegen át, mire az
oroszok szitává lõtték a házat. Alig tudtunk a
pincéken keresztül elmenekülni. A helyzet re-
ménytelennek látszott. Hazautaztam Gyõrbe.
Pár nap múlva azzal fogadtak az egyetemen,
hogy az összefogott egyetemistákat a Kerepe-
si Temetõben halomra lõtték és engem is kere-
sett a titkosrendõrség.

Hogyan került Ausztriába?
 Kétszer is nekivágtunk leendõ sógorommal

és a húgommal. Elsõ alkalommal taxival és gya-
log eljutottunk a Hansági-fõcsatornáig, ami bár
kutya hideg volt, nem fagyott be és hiába pró-
bálkoztunk tutajépítéssel. Vissza kellett lopa-
kodnunk az éj sötétjében a faluba. Másnap vo-
nattal eljutottunk a mai Jánossomorjáig. A vo-
nat tömve volt menekültekkel, mi a lépcsõkön
kapaszkodtunk. Amikor a kalauz kiabálta, hogy
a határ közelében járunk, leugrottunk. Az or-
szágúton azonban orosz tank állt. Meg kellett
várni az estét. Mindenhol járõröztek, és elfog-
ták a határ felé menekülõket. A kétségbeesett
emberek azokhoz csatlakoztak, akik ismerték az
utat. Ám minél többen voltunk, annál inkább
feltûntünk. Megpróbáltunk hát csendben elisz-
kolni a faluból. Iránytûvel tájékozódtunk. Már
a határ közelében jártunk, amikor elemlámpa
fénye villant az arcunkba: három magyar határ-
õr volt! Elállt a szívverésünk. A katonák azon-
ban segítettek. Éjjel 11-kor értünk Andauba.
Egy iskolába irányítottak minket, ahol a Szabad
Európa Rádión keresztül üzenhettünk haza. Ma
sem tudom, hogy megkapták-e a szüleim a jel-
igés hírt.

Voltak terveik, hogy hol szeretnének letelepülni?
A húgomék Németországba készültek, én a

híres uppsalai egyetemen szerettem volna to-
vábbtanulni. Az élet azonban másképp hozta.
Andauból még aznap éjjel vonatra raktak min-
ket. Kaptunk teát és döcögõsen, meg-megállva
eljutottunk a tiroli Imstbe, ahol egy kaszárnyát
rendeztek be a magyaroknak. Itt már rendezett
élet folyt: reggeli, ebéd, vacsora, sõt 7 Schillin-
get is kaptunk. Ebbõl vettem életem elsõ ba-
nánját! Egyik nap híre kelt, hogy az innsbrucki
egyetem ungarofil rektora, Prof. Sauer várja a
tanulni akaró magyarokat. Így kerültem Inns-
bruckba, ahol nagy-nagy szeretettel fogadtak
minket és minden nyelvtudás nélkül beiratkoz-
hattunk az egyetemre. Egy évig nem kellett vizs-
gáznunk, az elõadások németül folytak. Így,
hallásból tanultam meg németül. Hamarosan
Rockefeller-ösztöndíjat kaptam, nyaranta épít-
kezéseken dolgoztam segédmunkásként. 1961-
ben végeztem és megnõsültem. Az egyetemi
mentorom Bécsbe került a Gyermekklinikára.
Hívott. Tálcán kínálták a szakorvosi lehetõsé-
get és én elfogadtam. Bécsben két kicsi gyerek-
kel hét évig laktunk albérletben. 1967-ben az-
tán bankkölcsönnel átvettem egy orvosi rende-
lõt és magánpraxist nyitottam. Lassan-lassan
rendezõdött az életem.

Beszélnek a gyerekei magyarul?
Sajnos nem! Nem erõltettem, amikor kicsik

voltak. Egész nap dolgoztam. A rendelõmben
ma arra bíztatok mindenkit, hogy ápolják az
anyanyelvûket. A gyerekek könnyedén megta-
nulnak két, sõt, három nyelvet is. Én persze a
mai napig is magyarnak tartom magam és az
ország iránti szimpátiát elültettem a gyermeke-
im szívébe is. Rendszeresen járunk haza és fi-
gyeljük a magyar politikát. Istenem, hogy mit
vitatkozom öt felnõtt unokámmal, akik az itte-
ni médiából értesülnek a mai Magyarországról!

FERENCZY KLÁRA

Telt hangzású, költõi izzású, brilliáns techni-
kát igénylõ Liszt-átiratokkal és -csárdásokkal ra-
gadtatta el a gráci magyarokat és Ausztriában
élõ barátait, tanítványait 2011. május 29-én a
Florentiner teremben Szokolay Balázs Liszt-dí-
jas zongoramûvész, aki most ünnepli 50. szüle-
tésnapját.

   Budapesten született 1961. július 2-án. Mu-
zsikus dinasztia sarja: édesanyja, Szesztay Sári
zongoramûvész, édesapja, Szokolay Sándor ze-
neszerzõ. Nagyapja, Szokolay Bálint bácsi kó-
rusvezetõ volt. A zenei légkör áthatotta az
egész családot: testvérei közül Ádám fuvolis-
ta, Gergely zongorista. Felesége, Szõke Diána
is zongoramûvész. Unokaöccse, Ádámka ígé-
retes pianista.

   Szokolay Balázs ötéves korában kezdett
zongorázni, tanára Czövek Erna volt. Tanulmá-
nyait a Budapesti Zeneakadémia Elõkészítõ
Szakán folytatta Máthé Kláránál, majd 1977-tõl
1983-ig volt Kadosa Pál, Kocsis Zoltán, Kurtág
György és Rados Ferenc professzorok hallga-
tója. Posztgraduális tanulmányokat végzett két
további évig ösztöndíjasként Münchenben és
Moszkvában, mesterei voltak még Mihail
Voszkreszenszkij, Amadeus Webersinke,
Ludwig Hoffmann, Yvonne Lefebure.

   Összesen tizennégy különféle díjat nyert
nemzetközi zongora- és kamarazene-versenye-
ken, melyek közül a legfontosabbak: Usti-nad-
Labem, Zwikau, Leeds, Brüsszel, Montreal,
Glasgow, Monza, Terni, Budapest és München.
Rangos zenei versenyeken volt zsûritag, többek
közt Hollandiában, Olaszországban, Bulgáriá-
ban, Oroszországban. Négy kontinens több mint
harminc országában koncertezett, többek közt
Ausztriában, Angliában, Szerbiában, Írország-
ban, Dél-Koreában, Mexikóban, Japánban,
Kanadában, Oroszországban, Irakban, Jordáni-
ában, Németországban, Ukrajnában, Szlováki-
ában és az Egyesült Államokban.

   1987 óta tanít a budapesti Liszt Ferenc Ze-
nemûvészeti Egyetemen, a zongoristák „legfõbb
kimûvelési osztályán”. 1997–98-ben a Dél-Ko-

Köszöntjük az 50 éves Szokolay Balázst
reai Yeungnam Egyetem vendégprofesszora, a
2006-os év tavaszi szemeszterében a New Jer-
sey Montclair State University (USA) meghí-
vott zongoraprofesszora volt. Mesterkurzusokat
tartott többek közt Angliában, Magyarországon
és Finnországban. Sok tehetséges növendéke
nyert nemzetközi versenyeken díjakat.

   Repertoárja minden stílusban igen széles
skálájú, mely felöleli többek közt Bach és Mo-
zart összes zongoraversenyét, Haydn, Beetho-
ven, Schubert, Liszt, Chopin, Schumann,
Brahms, Grieg, Mendelssohn, Csajkovszkij,
Prokofjev, Bartók – és természetesen Szokolay
Sándor, valamint más kortárs szerzõk mûveit is.
Szívesen játszik kamarazenét. Eddig legjelentõ-
sebb partnerei voltak: Clemens Hagen, Aurèle
Nicolet, Kocsis Zoltán, Perényi Miklós, Szaba-
di Vilmos, a Bartók vonósnégyes, a Shanghai
Quartett és Gervaise de Peyer. Szólistaként több
színvonalas zenekarral fellépett (Liszt Ferenc
Kamarazenekar, Birminghami Szimfonikus
Zenekar Sir Simon Rattle vezényletével). Belg-
rádban egy alkalommal Nikita Magaloff helyett
játszotta Brahms d-moll zongoraversenyét. Ze-
nei sokoldalúságát bizonyítja az is, hogy Bach
5. Brandenburgi versenyét csembaló mellõl ve-
zényelte Londonban.

   Számos lemez- és CD-felvétele jelent meg,
egyik Grieg- NAXOS CD-je 1992-ben, London-
ban az „Év hanglemeze” díjat nyerte el. Sok rá-
dió és televízió vette fel játékát, többek között
a BBC-London, RIAS-Berlin, AVRO és TROS-
Hollandia, RAI-Torino, CBC-Kanada, Magyar
Rádió és Televízió.

   A gráci Zenemûvészeti Egyetemen 2009
októberétõl kezdve négy szemeszteren át ven-
dégprofesszor volt. Búcsúzunk tõle: az õsszel
már Weimárban, a Liszt Ferenc Zenemûvészeti
Fõiskolán kezdi meg a tanévet.

   Reméljük, gyakran gyönyörködhetünk a
sziporkázó technikájú, mélységeket és magas-
ságokat feltáró, lelket felkavaró és egyúttal vi-
gasztaló zongorajátékában Ausztriában is.

RADICS ÉVA

Nem sokan tudják, hogy gróf Bercsényi Lász-
ló (1689-1778) francia marsall két lánya – azaz
Bercsényi Miklós (1665-1725) kuruc fõgenerá-
lis két unokája –, Magdolna Katalin és Mária
Anna Bécsben hunyt el az 1790-es évek köze-
pén. Miképpen került a két franciaországi szü-
letésû grófkisasszony az osztrák fõvárosba?
Nos, a gróf Bercsényi család fejét, a marsall
egyetlen még életben lévõ fiát, Bercsényi Fe-
renc Antal (1744-1810) francia tábornokot a
Nagy Francia Forradalom kiteljesedésével,
1791. október 24-én – saját kérelmére – felmen-
tették a szolgálat alól és elbocsátották a had-
seregbõl. 1792 elején az országot is elhagyta
és Bécsbe távozott, ahová követték õt a még
életben lévõ hajadon nõvérei, a 61 éves Mag-
dolna Katalin (aki Luzancyban született 1730.
július 22-én) és az 58 éves Mária Anna (aki
szintén Luzancyban született 1733. november
21-én). Gróf Bercsényi Ferenc Antal késõbb –
valószínûleg már 1793-ban – Londonba tele-
pült át, ahol magányosan halt meg 1810. janu-
ár 25-én. (Felesége és lánya Franciaországban
éltek, László fia pedig a császári-királyi hadse-
reg tisztjeként éppen valahol Európában har-
colt.) Idõs nõvérei azonban Londonba már
nem követték, hanem Bécsben maradtak. A
hadtörténeti szakirodalom közlése szerint
Magdolna Katalin 1795-ben, Mária Anna pe-
dig 1796-ban itt is halt meg.

Így elhatároztam, hogy megkeresem ennek a
két Bercsényi grófnõnek a halotti anyakönyvi
bejegyzéseit, és ezzel pontosítom a szakirodal-
mi források ez irányú közléseit.

Ahhoz azonban, hogy megtaláljam gróf Ber-
csényi Magdolna Katalin és Mária Anna erede-
ti halotti anyakönyvi bejegyzéseit, elõször azt
kellett kiderítenem, hogy pontosan hol is hal-
tak meg Bécsben, illetve, hogy azok a helyek
akkor melyik római katolikus egyházközség te-
rületéhez tartoztak. Ez persze némi nehézséget
okozhatott volna, mivel a XVIII. század végén
közel 30 plébánia mûködött az osztrák fõváros
„Gürtelen” belüli részén, de szerencsémre a
kezembe került az „Adler” címû osztrák heral-
dikai és genealógiai folyóirat 1907. évi száma.
Ebben pedig az olvasható, hogy „Bercseny,
Magdalena Katharina Gräfin v., ledig, Landstrasse
Nr. 140., + 22. II. 1795.”, illetve „Bercseny, Maria
Anna Gräfin v., ledig, Stadt, Teinfaltstrasse Nr. 82.,
+ 14. X. 1795.”.

KÉT BERCSÉNYI GRÓFNÕ HALÁLA BÉCSBEN
Ezután kiderítettem, hogy a Magdolna Kata-

lin lakcímeként megjelölt, III. kerületi Land-
strasse 140. számú ház a Landstrasse-i Római
Katolikus Plébánia (Katholisches Pfarramt
Landstrasse in Wien) területéhez tartozott. Az
egyházközség anyakönyvében pedig megtalál-
tam a keresett bejegyzést. E szerint
„Magd[alena] Kathar[ina] Gräfin v[on]
Bercsenÿ”, azaz gróf Bercsényi Magdolna Kata-
lin valóban 1795. február 22-én, 64 éves korá-
ban, „Lungengeschwäre”, azaz tüdõfekély követ-
keztében hunyt el, és másnap, február 23-án te-
mették el Bécsben.

Ugyancsak kinyomoztam, hogy a Mária Anna
lakcímeként megjelölt, I. kerületi Teinfaltstrasse
82. számú ház a Schotten-i Római Katolikus Plé-
bánia (Katholisches Pfarramt Schotten in Wien)
területéhez tartozott. Ezen egyházközség anya-
könyvében pedig szintén megtaláltam a keresett
bejegyzést. E szerint „Marianna Gräfin von
Bercsenj”, azaz gróf Bercsényi Mária Anna 1795.
október 14-én, este 5 órakor, 60 – helyesebben
62 – éves korában, „Bauchwassersucht”, azaz a
hasvízkór következtében hunyt el és másnap,
október 15-én temették el Bécsben.

DR. MERÉNYI-METZGER GÁBOR

Németországi magyarok
kitüntetése

Schmitt Pál köztársasági elnök tavaszi láto-
gatásakor Berlinben az ottani  magyar nagykö-
vetségen  a március 15. alkalmából rendezett
ünnepi fogadáson állami kitüntetéseket adott
át olyan Németországban élõ magyar személyi-
ségeknek,  akik jelentõs mértékben hozzájárul-
tak a magyarság közösségeinek megõrzéséhez,
illetve az anyaországgal való kapcsolatok ápo-
lásához. Így a Magyar Köztársasági Érdemrend
Lovagkeresztje kitüntetést kapta ifjabb DR.
KLEMENT KORNÉL, a Németországi Magyar Szer-
vezetek Szövetségének elnöke, míg a Magyar
Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztjének ki-
tüntetésében részesült FUTAKY ISTVÁN hungaro-
lógus, a göttingeni egyetem nyugalmazott nyel-
vészprofesszora, valamint GÉMES ISTVÁN evan-
gélikus lelkész, aki korábban Brazíliában, az
utóbbi évtizedekben pedig a Stuttgart környéki
magyar protestáns közösségnek volt lelkésze.
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Nyolcvannegyedik évében elhunyt Valentiny Géza
pápai prelátus, az emigráns magyar katolikusság egyik
vezetõ egyénisége. Szerteágazó tevékenységében osz-
lopa volt a Nürnberg közelében, Kastl várában létesí-
tett egyetlen nyugat-európai magyar középiskolának.
Most, hogy a tanintézet iskolabizottságának a sokéves
elnöke eltávozott, felidézzük, mit is jelentett Burg Kastl
emigrációnk életében. A Magyar Iskolaegyesület elnö-
keként különösen szívén viselte a gimnázium ügyét.
Az alábbi cikk Valentiny Géza emlékének áldozik.

 A gimnázium 48 éve. Kerek fél évszázad, amely alatt
egymást követték a széles kárpát-medencei hazából
menekülõk hullámai, élményeik és világuk évekig
hordott generációs különbségeivel. A befogadó he-
lyen, a befogadó országban minden család, minden
szülõ elemi gondjai között a megválaszolandó kérdés-
sel: az új tengerben hogyan õrizhetõ meg – vagy meg-
õrizhetõ-e egyáltalán – a gyerekek, a felnövõ új nem-
zedék hazulról hozott anyanyelvi és nemzeti érzésvi-
lága, odatartozásának a tudata.

Ezzel a gonddal kellett szembenéznie a második vi-
lágháború utolsó évétõl kezdve a Vörös Hadsereg elõl
menekülõ elsõ hatalmas áradatnak. Németország ba-
jor vidékei és a még csak papíron újrateremtett Auszt-
ria lágereiben lelkes tanárok sziszifuszi fáradsággal
próbálták tenni, amit tudtak. A szétszóródással itt-ott
kis vasárnapi iskolák teremtõdtek. De már ekkor,
1945-ben a Passau melletti Waldwerkben gimnáziumi
igényû magyar középiskola létesült. Már innen, majd
az iskola kényszerû vándorútjának következõ állomá-
sairól, Niederaudorf, Lindenberg, majd Bauschlott fal-
vakból-városkákból immár magyar érettségivel ren-
delkezõ magyar fiatalok távozhattak, közülük nem egy
távolabb a nagyvilágba. Az emigrációs magyarság egé-
sze féltõ gonddal követte egyetlen nyugat-európai kö-
zépfokú tanintézményének a sorsát. Ezt közvetlenül
megélt példával is tanúsíthatom.

A sztálini világ csúcsidején, 1951. október 6-án in-
dult meg az amerikai kongresszus döntése alapján
Münchenbõl a Szabad Európa Rádió magyar adása.
A már korábban megalakult szerkesztõség elsõ ülé-
sei egyikén Dessewffy Gyula fõszerkesztõ javaslatá-
ra határozat született: normális havi fizetéshez jutva
– a normális fizetés akkor rendkívülinek számított
annak két százalékát felajánljuk egy közös jóléti alap-
ra, amely céljainak egyike a magyar gimnázium fo-
lyamatos anyagi támogatása. Ezt a vállalt kötelessé-
gét a munkatársi kar mindvégig teljesítette. A mun-
katársak havi anyagi támogatása (amelyért vagy hét-
nyolc éven át mint a Jóléti Bizottság  elnöke és ezzel
a Kastli Iskolabizottság tagja feleltem), eltörpült
amellett, amit a rádióállomás adásaiban az éteren át
a széles magyar hallgatóság felé nyújthatott. Minden
negyedik vasárnap miseközvetítés az iskolavár temp-
lomából, nagyhéten passió, egyes alkalmakkor diák-

kórus, népzenei estek, színjátékok, versmûsorok köz-
vetítése – a Széchényi Könyvtár SZER-gyûjteményé-
ben saját írásaimmal is találkoztam - az iskolának az
összmagyarságban ismertséget biztosítva.  Tudósítás
továbbá olyan látogatásokról,mint a kényszerû emig-
ráns Mindszenty bíborosé, akit a német vendéglátó
úgy üdvözölt, hogy ”Kastl-ban szabad magyar földre
lép”, vagy a  magát ugyancsak magyar emigránsnak
is valló Habsburg Ottóé.

Jött 1956, egész tragédiájával, a lelkiismeretében
felrázott szabad világ rokonszenvével és tehetetlensé-
gével. Egyszerre mindenütt más lett magyarnak lenni.
Ez a második, kétszázezres menekültáradat már min-
denütt, a földgömb valamennyi pontján rokonszenv-
vel, segítõkészséggel találkozott. A nagy befogadó or-
szágok és intézményeik, polgáraik között a nyugatné-
met állam magáévá tette a magyar iskolaügyet. Ilyen
belsõ hatósági és egyházi összefogással jött létre Burg
Kastl és vált azzá, amit azután  hosszú évek során je-
lentett. Az ünnepélyes megnyitást az egész magyar
emigrációs sajtó  – nyugodtan állíthatom – egységes
lelkesedéssel üdvözölte. A Münchenben megjelenõ Új
Hungária címû hetilap – igen, akkor az emigrációnak
ott megjelenõ hetilapja  volt – tudósításában fõleg a
szülõket idézte. „Bár csak itt lehetnék újra diák” –
mondta a környezet láttán az egyik. „Igen, mintha Pan-
nonhalmán lennénk” – egy másik. „Ezek a magyarok
itt új világ alapkövei” –  írta beszámolója címében a
Nemzetõr, a „Magyar Szabadságharcos Írók”  havi új-
ságja. Tudósítása szerint Walter Stain bajor miniszter-
elnök-helyettes a következõ szavakkal indította útjá-
ra az új intézményt: „ E fiatalokat nem németekké akar-
juk tenni, hanem módot adni nekik, hogy még jobb
magyarok legyenek”.

 A Tollas Tibor fáradhatatlan buzgalmával fenntar-
tott Nemzetõr a továbbiakban is ébren tartotta az egész
emigrációban Burg Kastl ügyét. Kiragadott példák a
késõbbi évekbõl. Idézetek az Iskolabizottsághoz Ber-
linbõl, Hollandiából, Ausztriából, Kanadából és az
Egyesült Államokból érkezett pénzadományok kísérõ-
leveleibõl. 1964-ben „Nyolcvan lány várja az elsõ ka-
lapácsütéseket – összefogás egy magyar iskoláért”címû
cikket olvashatunk. Egy másik, hasonló beszámoló
„Tavaszi felhõk  Burg Kastl felett” címmel. 1966 júliu-
sában elsõoldalas vezércikk  Gábor Áron író tollából
az imént megélt kastli ballagás alkalmából. „Maga az
õsi bajor kolostor falai kérdések tömegét sugározzák”
– írja. Majd felveti a kérdést: „Vajon berendezkedhe-
tik-e ezen iskolában olyan magyar mûhely, ahol a mes-
terek magyart faragnak messze idegenben született,
felserdült fiatalokból, akik talán a gyermekévek elsõ
szavait, fogalmait, igényeit, vágyait idegen nyelven,
idegen felfogásban ismerték meg? Magukkal hozták a
kérdést: születik-e még magyar az emigrációban?” – így
a Nemzetõr vezércikke.

Valentiny Géza emlékének

Igen, gyerek- vagy kamaszkorban a hazai világból
kikerült, avagy már a nagyvilág valamelyik táján ma-
gyar szülõtõl  származó gyerek, kamasz megõrizhetõ-
e egészben vagy legalább részben magyarnak? Erre a
kérdésre volt hivatott Burg Kastl válaszolni. Mi is erre
a felelet az emigráció aggódó szemével?

 A kommunizmus világától gyerekét megmentõ szü-
lõ Kastl-tól, katolikus papi igazgató által vezetett iskolá-
jától és internátusától a hagyományos nevelés értékei-
nek a továbbadását, ennek megfelelõ szellemi és erköl-
csi felkészültség elõkészítését várta. 48 esztendõ, amely
alatt a kihívás súlya egyre nehezebb lett. Nézzük a kör-
nyezetet, Nyugat-Németország innen alig követhetõ,
szinte elképzelhetetlen világát ezen évtizedekben.

A hitleri patologikus álom összeomlása után elõbb
a nihil, a tanácstalan ûr. Az egész társadalmat õszinte
szándékkal átható önbírálat csapdába esett: a túlfûtött
nacionalizmus elvetésével együtt a német nemzeti
múlt és tudat igazi értékeit is kidobták. A gyökértelen-
ség lett úrrá, az ország mintegy ittasan  szabad terület-
té vált a külföldrõl jövõ valamennyi modernnek ne-
vezett, a társadalmat bomlasztó áramlat befogadásá-
ra. Az iskola ne akarjon nevelni, csak ismereteket ad-
jon tovább. Történelmet és klasszikus irodalmat tanul-
ni elmaradottság, hangzott a jelszó, Goethe és Schiller
egyes tartományokban, az élen Nyugat-Berlinben már
csak egy-egy iskolai órát kapott. Napi újságriportot, po-
litikai röplapot, tiltakozó pamfletet kell tudni írni. A
diák tanuljon, igen, de fõleg vitatkozzon, tüntessen,
jogait követelje. A család a múlté, a modern embernek

gyerekestül kommunákban a helye. Erkölcs a nemek
között nincs többé, ami nemes és magasztos volt vul-
gárissá alacsonyodott. Ma bármennyire hihetetlen,
hangadó német médiumok csatornái ezt ontották nem
kis ideig.

Ha a konzervativizmusra hajló Bajorországban
mindez mérsékeltebben folyt is,  Kastl-nak ebben a lég-
körben kellett  helyt állnia. Ugyanakkor mialatt a ke-
leti  rész lakóinak valóságos nyári otthona lett  Magyar-
ország, nyugaton a bajor-magyar történelmi szálak le-
koptak abban az új nemzedékben, amelyhez már kö-
zelebb állt San Francisco, mint saját hazájában Lipcse
vagy Drezda.

Kastl-nak a 48 év alatt meg voltak a belsõ – és vetü-
leteiben – külsõ feszültségei.

Közelebbrõl vizsgálva nem sokkal nagyobbak, mint
a belföld más intézeteiben abban a Németországban,
ahol  ez idõkben nem volt könnyû sem szülõnek, sem
tanárnak, sem internátusi nevelõnek lenni. De a diák-
nak sem az eligazodás. A nagyvilág szétszórtságában
élõ magyar emigráns szemében azonban a végered-
mény egyértelmû: büszke volt sajátnak érzett gimná-
ziumára és azt féltett kincsének tekintette.

Végül közeledett Magyarországon a rendszerváltás.
Ekkorra, akár a Szabad Európa Rádió,  az iskola sem
lett már ugyanaz. Sejtelmes erõk kezdtek hatni, tehe-
tõs keletiek nyugati márkás autókkal hozták gyerekü-
ket pályájuk elõsegítésére. Ekkorra Burg Kastl meg-
szûnt az emigráció gimnáziuma  lenni.

  SKULTÉTY CSABA

(Befejezõ rész)
A magyar ember változó „természete”
A magyar borkultúrát az elmúlt 150 évben két súlyos

csapás érte. A 19. század utolsó harmadában pusztított
az Észak-Amerikából behurcolt filoxéra vész, melyben
földrészünk - benne Magyarország - kötött talajú szõlõi-
nek mintegy kétharmada elpusztult. Az akkori állami
vezetés tisztában volt a magyar ember és a bor szoros
viszonyával, a gazdasági, a megélhetési, sõt az érzelmi
vonatkozásaival is. Ezért a polgári korszak legnagyobb
méretû központi támogatását biztosította a rekonstruk-
cióhoz, amely az elsõ világháborúig jórészt befejezõdött,
és szerencsésen túlnyomólag a trianoni országterületet
érték a befektetések. A másik csapás, a szocializmus ta-
lajválogatás nélkül egyaránt tönkre tette a nagyüzemi
és a kisparaszti szõlõt. Mind a természeti katasztrófa,
mind a társadalmi rendszeren tett erõszak szegényítet-
te borkultúránkat. A történelmi tradíció azonban a kö-
zeli múltban is erõsnek bizonyult, ezért tudott - ha nem
is korábbi állapotában - talpra állni 1990 után a hazai
bortermesztés, néhány év alatt kiváló minõségû boro-
kat kínálva. Ma Magyarországon igazi divat szõlész-
kedni, borászkodni, az új gazdasági és politikai vezetõ-
réteg különösen élen jár ebben, noha rendszerint nem
tanulta és ráfizetéses a gazdasága.

Említettük, hogy Magyarország földrészünk viszony-
latában hagyományosan nemcsak a borfogyasztás, ha-
nem részben a pálinkafogyasztás és a sörfogyasztás öve-
zetébe is tartozott. A különbözõ italfajták keverése azon-
ban a 20. századig nem volt általános szokás, különösen
nem a bort más alkohollal. A sör és a pálinka hazai kultú-
rája jóval szegényesebb a borénál, amit a bor dominanci-
ája mellett csekélyebb magyarországi történeti múltjuk
is magyaráz. A szõlõvidékek túlnyomó hányada az 1918
elõtti országban szinte lefedte a magyar nyelvterületet,
míg a nemzetiségek által összefüggõen lakott vidékeken
az alkoholt elsõsorban pálinka formájában fogyasztották.
Borivó magyarok jellemzõ pálinkakínálási alkalmai vol-
tak a disznótor, a húsvéti locsolkodás, a nagyon hideg
idõjárás, az elrontott gyomor „javítása”.

KÓSA LÁSZLÓ „Természete már ez  magyar embereknek”
Bár sört a középkorban nemcsak a városi polgár-

ság körében, hanem a földesúri háztartásokban is fõz-
tek, a köztudatban német italnak számított. A sörfo-
gyasztás egész társadalomra kiterjedõ divatja 1945
után alakult ki. Míg a nemesi kortesek borral itatták a
szavazókat, a szocialista május elsejéken az olcsó vagy
ingyen sör lett a munkásosztály jutalma. A sörivás ná-
lunk szinte teljesen nélkülözi a szertartásosságot. Ta-
lán egyetlen szabályozott eleme is kiveszni látszik.
Korábban általánosan ismert volt, hogy sörrel a ma-
gyarok nem koccintanak. Eredetét az aradi vértanúk
emlékével hozták kapcsolatba. 1999-ben a magyar
média egy jellemzõ, hangadó része valahonnan fölkap-
ta, hogy a gyásznap 150. évfordulóján a tilalom lejárt,
ezt az emberek nagy része elhitte és elfogadta. Maga
az eredetmagyarázat bizonyosan nem valós történe-
ten alapul. De a lényeg nem ez, nem is ezért van okunk
sajnálkozni, hanem mert egy jellegzetes ivási illemsza-
bály tûnik el.

A kedves hallgatóság érzékelhette, hogy elõadásom-
ban a múlt idõt és a jelen idõt váltakozva használtam.
Fõként azért tettem, mert miközben bizonyos voltam,
hogy mondandóm sokak számára ismerõs vagy élõ
emlék, vagy mások emlékezetében elfelejtõdõ dolgo-
kat sikerül fölelevenítenem, ugyanennyire bizonyta-
lan voltam abban, hogy ami még a közeli múltban is
létezett, napjainkban megvan-e még. S egyáltalán mi-
nek lesz jövõ ideje is?

Láttuk, még mindig Arany kifejezésénél maradva, a
magyar ember természete idõnként változott, bár ál-
landóságát is tartotta. Míg korábban a gazdagodás, a
legutóbbi idõkben a szegényedés jellemzi. Persze sta-
tisztikai mutatók nem állnak rendelkezésünkre, legfel-
jebb az élelmiszerek és italok éves összesített fogyasz-
tásáról lehetne találni, illemrõl, etikettrõl, szokások-
ról aligha, így elsõsorban sejtésekre és egyéni, ezért
szórványos tapasztalatokra támaszkodhatunk. Az
utóbbiak tanulságosak lehetnek, általánosításuk azon-
ban óvatosságot kíván, az eredmény hitelessége ele-
ve kétséges.

Ám Önöknek, nekünk vannak olyan nyilvánvaló
általános és közös tapasztalataink, amelyek következ-
tetéseket engednek meg. Néhány, a szokásokat és az
illemet hosszan fenntartó társadalmi intézmény meg-
rendülésére vagy hanyatlására, sõt bomlására gondo-
lok. Bár sok minden átszûrõdött belõle a késõbbi idõk-
re, a nemesi világot most nem vesszük számba. A kont-
raszt a klasszikusnak mondható polgári korral szem-
betûnõ. Példának választom ki a munkához, a szabad-
idõhöz, a családhoz való viszony megváltozását.

A szigorúan vett munkaidõ és a teljesítményorien-
táltság annak idején a kapitalista gazdasági és társa-
dalmi rendszer hajtóerejeként nagy fordulatot hoztak
az emberek napi, heti, sõt éves idõbeosztásában, prog-
ramjaik alakításában. A családi életben a nõi munka
20. századi általánossá válásával állt be a legnagyobb
változás. Nem feladatom most a mérlegelés vagy érté-
kelés, a történelmi kifejletet szeretném vázolni. Sze-
rintem nem az a gond, ha valami lejár, idejét múlja,
korszerûtlenné válik, hanem ha nem lép helyébe más,
vagy ha igen, az minõségileg silányabb, értéktelenebb.
A napi háromszori közös családi étkezésnek nincs le-
hetõsége, de a családi életet valamennyire szervezõ
legalább egynek nem kellene föltétlenül megszûnnie.
A hétköznapok és a pihenõ- meg az ünnepnapok kü-
lönbségeinek fokozatos eltûnésével, összemosódásá-
val a hétvégi alkalmak is elszürkülnek. Vagy a család
úgy ül le együtt étkezni, hogy társalgás helyett közben
a televíziót nézi. Talán megegyezhetünk abban, hogy
ez a szokás lelki és élettani szempontból egyaránt de-
ficites. Vegyük még ezekhez hozzá, hogy miközben a
szabadidõ eltöltésének nagy számú, újabb és újabb
lehetõsége kínálkozik, a korábbiakhoz képest más tár-
sas szervezõdést kívánva és az egyénnek szélesebb
körû mozgást engedve, nem feltétlenül a valahová tar-
tozás érzése erõsödik általuk.

Ne értsük félre egymást. Humoros lenne, ha bárki
úgy értelmezné elõadásomat, hogy étkezés közben ne
szólaljon meg, mert akkor érezheti magát magyarnak
vagy jobb magyarnak. A pinceszert már inkább ajánl-

hatnám, ha teheti, miért ne tegye, hogy több példát
most ne említsek. És bizonyára nem egyedül én gon-
dolom, hogy a magyar családi összetartozás a sokféle
változó körülmény ellenére is erõs, van tartalék a csa-
ládokban. Mindemellett ne vitassuk el azt a jogot sem,
hogy akik a számukra kedves és otthonos szokások és
viselkedésformák elenyészését sajnálják, igyekeznek
hozzájuk ragaszkodni, tehessék.

Hat vagy nyolc évvel ezelõtt a felsõpulyai „Kufstein”
Tanácskozáson föllépett a közép-burgenlandi énekkar.
Egyszer csak az egyik magyar népdalt elkezdték együtt
énekelni velük a konferencia résztvevõi. Széttekintve
a teremben, láttam, hogy több világrészrõl és sok or-
szágból érkezett emberek nagyon sokan énekelnek,
mert hajdan valamilyen úton-módon megtanulták a
szöveget meg a dallamot, és emlékeztek rá. Amíg kul-
túránknak hasonlóan egyszerû elemeire emlékezünk
és az emlékezet összeköti múltunkat a jelenünkkel,
elmélyíti az összetartozás érzését – most tudatosan
emelkedett hangnemben fogalmazok –, addig vagyunk
magyarok.

Jegyzet:
Tárgyunk népszerû és tudományos irodalma széles körû.

Alább csupán néhány legfontosabb forrásunk címét adjuk
meg. Égetõ Melinda: Szõlõmûvelés és borászat. Magyar nép-
rajz nyolc kötetben II.k. Gazdálkodás. Fõszerk.: Paládi-Kovács
Attila. Bp., 2001. 527-595.; Jávor Kata: A magyar paraszti er-
kölcs és magatartás. Magyar néprajz nyolc kötetben VIII.k.
Társadalom. Fõszerk.: Paládi-Kovács Attila. Bp., 2000.601-
692.; Kisbán Eszter: Táplálkozáskultúra. Magyar néprajz
nyolc kötetben IV.k. Életmód. Fõszerk.: Balassa Iván. Bp.,
1997.419-583.; Kósa László: „Hét szilvafa árnyékában”. A
nemesség alsó rétegének élete és mentalitása rendi társada-
lom utolsó évtizedeiben Magyarországon. Bp., 2001.; Makkai
János: Urambátyám országa. Középosztályunk illemrendsze-
rének és társadalmi viselkedésének szociográfiája. Bp., é.n.

*) Dr. Kósa László egyetemi tanár, az MTA rendes tagja a
2010. szeptember 4–5-én megrendezett Felsõpulyai „Kuf-
stein” Tanácskozáson megtartott elõadásának szerkesztett
változata.

Fûszerüzlet
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MI - HOL - MIKOR?
Kulturális kaleidoszkóp

Alsó-Ausztria
C. Millöcker, Gasparone ,  operett –
Langenlois, Schloss Haindorf; aug. 5–7., 11–
14.
L. Fall, Die Dollarprinzessin, operett –
Baden, Sommerarena; aug. 7., 13., 17., 31.
N. Simon, M. Hamlisch, Sie spielen unser
Lied („A Chorus Line”), musical –
Stockerau, Platz vor Stadtpfarrkirche; aug. 2–
6., 9–13.
H. Spoerl, W. Schröder, Die Feuer-
zangenbowle, zenés színmû – Weißen-
kirchen, Teisenhoferhof; aug. 5–7., 19–21.,
26–28.
J. Nestroy, Eisenbahnheiraten, színmû –
Maria Enzersdorf, Burg Liechtenstein; aug.
4–7., 10–14.
M. Camoletti, Das perfekte Desaster
Dinner, színmû – Berndorf, Stadttheater;
aug. 2–31., szept. 1.
B. Thomas, Charleys Tante, színmû –
Weitra, Schloss; aug. 5–7., 12–15., 19–21.,
26–28.
W. Shakespeare, Othello, színmû –
Rosenburg, Festspielzelt; aug. 5–7., 12–14.
Arthur Schnitzler, három egyfelvonásos,
színmû – Reichenau, Ballsaal des Thalhof
Reichenau/Rax; aug. 11–13., 18–21., 26–28.
N. Ephron, M. Kahan, Harry und Sally, szín-
mû – Litschau, Herrenseetheater; aug. 5–7.,
12–14.
E. A. Poe, Verräterisches Herz, színmû –
Mödling, Luftschutzstollen; aug.14., 18–21.,
25–28., szept. 1–4.
A. Coppel, Der Pavillon, krimivígjáték, szín-
mû – Asparn an der Zaya, Filmhof Wein4tel;
aug. 2., 5., 6., 12–14., 18–20., 25–27.
„Boszorkány. Varázslat.”, Boszorkányok
- Mitosz és valóság / Három szín - Mágia,
varázslat és titok, kiállítás – Mistelbach,
Museumszentrum és Asparn an der Zaya,
Urgeschichtemuseum; nov. 30-ig
Velence – Tengeri hatalom, mûvészet és
karnevál, kiállítás – Schallaburg, Schloss;
nov. 6-ig

Bécs
Kamarazene fesztivál – Schloss Laudon;
aug. 16–19., 21.
Orgonakoncert, hangverseny – St.Michael;
szept. 25-ig, szombat, 20.00 óra
Makart - egy mûvész uralja a várost, kiállí-
tás – Künstlerhaus; okt.16-ig
A régi Ausztria, kiállítás – Nationalbibliothek,
Prunksaal; okt. 30-ig
Richard Strauss – Arnold Schönberg,
kiállítás – Arnold Schönberg Center; dec. 23-
ig
Leonardo da Vinci: ember - mûvész - zse-
ni, kiállítás – Minoritenkirche; okt. 2-ig
Dalles & Dowidl, bécsi zsidókabaré – Café
Landtmann; aug. 4–25.

Burgenland
Esterházy-Fesztivál, hangversenyek –
Eisenstadt, Schloss, Haydnsaal, Empiresaal,
Schlosspark; aug. 26–28.
Liszt Ferenc. A zongora boszorkányos
mestere, kiállítás a Lisztomania keretében
– Eisenstadt, Landesmuseum; nov.11-ig

Felsõ-Ausztria
Kastély kamarakoncert: J.S. Bach: Suite,
J. Haydn: Divertimento “Choral St.
Antoni”, W.A. Mozart: Fantasia f-moll,
F.Mendelssohn: Szentiván éji Suite, hang-
verseny – St. Peter am Hart, Schlosskirche
Hagenau; aug. 25.
Színmû és koncert, Heinrich von Kleist
hommage – Gmunden, Galerie 422; aug.7.
A kertben, kiállítás – Linz, Nordico Museum;
okt.16-ig
Food to go, kiállítás – Linz, Schlossmuseum;
aug. 28-ig
Szárazköd, kiállítás – Linz, Offenes Kultur-
haus OÖ; okt.16-ig

Karintia
Karintiai Nyár, hangversenyfesztivál –
Villach, Congress Center, Bamberg Saal,
Ossiach, Stiftskirche, Barocksaal, Rittersaal,
Musiksaal, Alban-Berg-Saal, Tiffen, Berg-
kirche, Steindorf, Steinhaus, Fresach,
Evangelische Kirche; aug. 20-ig
Daniel Milhaud, kiállítás – Ossiach, Stift,
Barocksaal; aug. 20-ig, a kiállítás csak a kon-
certek elõtt és után tekinthetõ meg

Salzburg
Operafesztivál, Opera a hegyben, G. Puc-
cini: Tosca, spanyol és orosz est, Grandi Voci
nemzetközi operaénekes verseny – Salz-
burg, Kavernen 1595 im Mönchsberg; aug.
6., 20., 27., okt. 29.
Kis Ünnepi Játékok, hangverseny és felol-
vasás – Golling, Burg; aug. 21-ig
Johanna Beisteiner: „Ária és tanc”, hang-
verseny – Thumersbach am Zeller See,
Kulturzentrum Lohninghof; szept. 30.
Woody Allen, Spiel´s nochmal, Sam, szín-
mû – Salzburg, Kleines Theater; aug.10–27.
Sense and Sensibility, kiállítás – Salzburg,
Kunstverein; szep. 25-ig
Ars Sacra, kiállítás – Salzburg, Salzburg
Museum; 2012. jan. 29-ig
Gótika, kiállítás – Leogang, Bergbau-&
Gotikmuseum; okt. 30-ig
Krimifesztivál – Fuschl am See, “Seegartl”
im Fuschlseebad; okt. 26.

Stájerország
Stájer Õsz, nemzetközi zene és tánc feszti-
vál – Graz, Helmut-List-Halle, Camara
Austria, Dom im Berg, Forum Stadtpark,
Kulturzentrum bei den Minoriten, Kunsthaus,
Orpheum, Haus der Architektur, ...; szept.23.
– okt.16.
ABBA Mánia, koncert – Mariazell,
Mariazeller Bürgeralpe, Seebühne; aug. 26.
Giampaolo Babetto, ékszer kiállítás – Graz,
Museum im Palais, Palais Herberstein; szept.
25-ig
Az étkezés kultúrája, kiállítás – Stainz,
Schloss Stainz; okt. 30-ig
A világ felmérése, kiállítás – Graz, Kunst-
haus; szep. 4-ig
Idõ-Idõ-Idõ, kiállítás – Graz, Volkskunde-
museum; okt. 26-ig
Gyüjtõszenvedély, kiállítás – Admont, Stift;
nov. 6-ig
„A tudás kertje”, egy kétszáz éves kert
Graz-ban, kiállítás – Graz, Botanischer
Garten, Gewächshäuser; nov. 30-ig
Az istenek visszatérése, közös kiállítás a
Berlin-i Állami Múzeummal, kiállítás –
Leoben, Kunsthalle; nov.1-jéig
A Neue Galerie elõreláthatólag 2011. novem-
berig átépítési valamint újjáépítési munkála-
tok miatt zárva lesz.
A Lipicai lovak díszelõadása – Köflach,
Bundesgestüt Piber; szept. 24.

Tirol
A középkor mûkincsei, kiállítás –
Ferdinandeum; 2012. jan. 15-ig
All´Antica, kiállítás – Innsbruck, Schloss
Ambras; szep. 25-ig

Vorarlberg
Bregenzi Ünnepi Játékok: U. Giordano,
André Chénier, opera, J. Weir, Miss Fortune
(Achterbahn), opera, Judith Weir, Blond
Eckbert (Der blonde Eckbert), opera, szín-
mû, zenekari hangversenyek, kamarazene és
költészet – Bregenz, Seebühne, Fest-
spielhaus, Theater am Kornmarkt, Seestudio;
aug. 21-ig
Kastélyfesztivál, dzsesszfesztivál –
Feldkirch, Schloss Amberg; júl. 30. – aug. 4.
Franz Schubert, kiállítás – Hohenems,
Franz-Schubert-Museum; okt.16-ig
A más pillantás, kiállítás – Schruns,
Kellergalerie Montartphon; szept. 18-ig
Istennõk - babák - amulettek, kiállítás –
Wolfurt, Spielzeugmuseum; szept.18-ig
Kezdet jó - minden jó, Ai Weiwei, kiállítás
– Bregenz, Kunsthaus; okt.16-ig
Klima-Idõk, kiállítás – Dornbirn, Inatura;
okt.1-jéig
A Vorarlbergi Tartományi Múzeum elõrelát-
hatólag 2013-ig átépítési valamint újraépíté-
si munkálatok miatt zárva lesz.

Európa ajánlat
Poetics of the Street, Ragnar and Hilding
Ekelund’s painterly city, kiállítás – Amos
Anderson Art Museum, Yrjönkatu 27, Helsin-
ki, Finnország; szept. 16. – 2012. jan. 9.

Öt kontinens egy ajánlat
Perception Deception, látszat és igazság,
kiállítás – Scienceworks, 2 Booker St
Spotswood, Victoria, 3015 Melbourne, Auszt-
rália; aug. 6. – 2012. febr. 12.

Válogatta Homonnay Lea

   Tucatnyi izmos, kisportolt férfi, fekete,
vagy terepszínû ruhában. Derekukon, hónal-
juk alatt fegyver, – kinek hol esik jobban kéz-
re, kinek mi ad marconább kinézetet.

A borpince bejárata elõtt bográcsban pör-
költ rotyog, odébb kecskelábú asztal, tarka há-
ziszõttes kendõvel terítve, tálca rajta poharak-
kal, két nagy kancsó bor, - fehér meg vörös, -
kinek-kinek mi ízlik jobban-, hosszúnyakú pa-
lackban aranyszínû szilvapálinka.

Kis csoportokban járulnak idõnként a kecs-
kelábúhoz, töltenek, koccintanak, isznak, ma-
gasodik a hangulat.

A frissen jövõket egyre hangosabb rivalgás-
sal fogadják, vizslatják, értékelik fegyverét,
méltatják öltözékét. Mindenki elõad egy-egy
sztorit, viccet, hahota kíséretében, aztán hir-
telen vége szakad a tereferének, mert hangos
dudálással megérkezik, fekete Mercedesben,
a „Mester”.

Köpcös, tömzsi, enyhe, tekintélyt emelõ po-
cakkal, kopaszodva õszülõ úriember, minden-
ki Mestere, szakmabéli jártasságát, lexikális
tudását gyakran csillogtatja, a gyakorlati be-
mutatókat – „öreg vagyok már” legyintéssel -
elutasítja.

Mindenkivel paroláz, van kivel hosszan,
mással épp kezet érint, körbejár, ellenõriz, be-
lekavar a bográcsba, helyesen rotyog-e a pör-
költ, szagolja a pálinkát, gyöngyözteti, leeresz-
kedõen int a mellette alázkodónak,

- Ebbõl tölthetsz!
   És folytatódik az ivászat, immár a Mester

dirigálja a tempót. A pörköltnek még rotyog-
nia kell, a gyomrot meg, kellõen alkalmasíta-
ni illik, a finom, zsíros szaft befogadására.
Indok tehát van az ivásra, vezetni  ma már

MOLNOS LEVENTE

Férfias játékok I.
úgysem vezet senki, a gépkocsikat mind lepar-
kolták a pince bejáratától jobbkézre, egyedül
a Mercedes áll védett helyen a diófa alatt,
onnan a bejárattól nem is látni, eltakarják a
tuják.

    A hangulat már kellõen laza, lassan szür-
kül is, a pörkölt hamarosan megkészül, ideje
rátérni egy kis férfias játékra.

- Na lássam, - mondja a Mester, – mivel sze-
relkeztetek fel? – és sorban mindenki elõve-
szi kézifegyverét. Õ, némelyiket kézbevéve ta-
nulmányozza, másokat rosszalló fejrázással
vagy megvetõ mosollyal fitymálja. Ha egyik-
másik jobban megragadja figyelmét, azzal cél-
ra tart, két kézzel, – akár, egy igazi komman-
dós – markolja a fegyvert.

Végül elõveszi a sajátját, – Lássatok ti is va-
lami normális lõ-csõt, – mondja, így tagolva,
hogy mindenki értse, mirõl is beszél.

- No fiam, – szól oda egy fiatalabbnak, –
kapjál csak fel egy üres kólásüveget, s kösd
oda a diófa alacsonyabb ágaihoz, de úgy, hogy
olyan mellmagasságban lógjon… tudod mit,
ne egyet, négyet, vagy ötöt köss, s többen lö-
vünk egyszerre. Mindenki egy tárat ürít  a cél-
ra, utána megszámoljuk a találatokat.

Feláll az elsõ csoport. Betáraznak, célra tar-
tanak...

Egyszerre roppannak a fegyverek, sûrû egy-
másutánban, tompán csapódnak be a lövedé-
kek, s szinte egyszerre hallgatnak el.

- Kitárazni! Céltáblához… – hangzik a pa-
rancs… mozdulni még senki sem mozdul, ami-
kor a diófa mögött, valami lobban, s hatalmas
robbanás rázza meg a teret…

A Mester felvisított – „Bazmeg!… Szétlõt-
tétek a kocsimat!”

Újfent háború emészti a lelkeket – de
semmi figyelemre méltó visszhang! Elõre
gondolhattam volna, hogy ezen a mai, fel-
hõs napon, hiába kiáltom messze keserû-
ségem hangját, aligha zeng majd vissza a
sziklaorom. Nemcsak hozzám nem, mások-
hoz sem, hiszen a láthatár párafátyollal vat-
tázva tûnõvé varázsolta a hegyi tó környé-
két; az emelkedõ hegyoldal még idõszámí-
tás elõtt tükörsimára csiszolt szikláit –
magát az Echót: az eget verõ mózesi táblá-
kat. Hidegen, acél-mereven terül a tó vize
elõttem, s a lassan hömpölygõ ködfüggöny
fölötte, magához szippantja, elnyeli még a
helybéli kisvasút mozdonyának fel-felvisí-
tó füttyét is.

Helyénvaló is ez így – falja fel a köd, nyelje
el ezt a mindent tûrõ Néma Világot! Vagy
mégse? Kiderül? Kiderül...

•
Feleségemmel, 1995. július közepe táján,

kóboroltam – nem messze Máriazell-tõl, a
híres zarándokhelytõl – Ausztriának ezen a
romantikus vidékén. Pöfögõ, zakatoló, vala-
mikor a huszadik század elején épített nagy-
kéményû mozdony húzott fel bennünket a
kacskaringós, keskeny-nyomtávú vasúton;
nyitott, füsttel telt, fapados nosztalgia-vagon-
ban – egy magasabb szinten ringatózó mély-
vizû tó közelébe.

Isten markából nõtt nyírfák alatt, kis pan-
zióban, tóra nézõ verandával kaptunk akkor

METYKÓ GÉZA

Amikor az Echó visszaszól
szállást. A környék rideg szépsége szótlan-
ná igézett bennünket, ámde a tó mellett el-
töltött hét nap nem csak mind emiatt maradt
feledhetetlen számunkra.

Noha sétáink közben lett volna sok mon-
danivaló, de mi hallgatagon, néha mozdulat-
lanul néztük a tóvidék pillanatról pillanatra
változó légkörét, s szívtuk magunkba a már
elfelejtett illatok delejes áradatát.

Jóllehet, többször hallottam és olvastam
már – mint bizonyára a tisztelt Odafigyelõk
is – a sokatmondó, szemléletes némaságról;
de nekem, e sétaélmény elõtt, nem volt még
szerencsém megélni a párbeszéd ilyen külö-
nös változatát, amikor is minden kiejtett szó
zavaró, így hát fölösleges.

E tudattal, meg üdítõ levegõvel telve jár-
tuk körbe a tó melletti ösvényeket, s marad-
tunk benyomásaink hatása alatt szótlan ván-
dorai a káprázatos képekbe, illatokba, zson-
gásokba tömörült idõnek – a Felejthetetlen
Idõnek.

Itt a tó mellett ismertük meg az érzékletes
hallgatást; az eseménydús csöndesség misz-
tériumát.

Mindezt zavartalanul átélni boldog embe-
reknek mondhattuk magunkat, s mégis,
hogy – példának okáért – mily hatástalanul
serdülnek a nyírfák Isten markából oly tere-
bélyesre; ezt csak egy órával hazautazásunk
elõtt, a hírlapokból tudtuk meg:

„ Poklok tartománya!
Tömegmészárlás Srebrenicában!”

KÖZZÉTETTÉK A MÁRAI-PROGRAM elsõ fordu-
lójának eredményeit. A régen beharangozott,
de költségvetését illetõen szüntelenül csökke-
nõ  könyvtámogatási  program ötszáznál több
mûvet juttat el a  magyarországi könyvtárakba.
A nyugati magyar írók részesedése ebbõl a prog-
ramból elég csekélynek mondható: több könyv-
vel van benne az 1989-ben elhunyt Márai Sán-
dor, szerepel benne Határ Gyõzõ több kötetes
„Életút”-ja, valamint Faludy György legismer-
tebb mûve, a „Pokolbéli víg napjaim” , de az élõ
szerzõk közül egyedül a hazatelepedett
Ferdinandy Gyõrgy „Az amerikai menekült” c.
mûve fog eljutni a hazai közkönyvtárakba.

•
A JÚLIUS 9-ÉN VÉGET ÉRT PARTIUMI MAGYAR

ÍRÓTÁBOR  mintegy koronázásaként dr.
Ködöböcz Gábor egri irodalomtörténész, egye-
temi tanárnak ítélték az idei díjat az egyetemes
magyar kultúráért végzett és önazonosságunk
megõrzése érdekében kifejtett tevékenységéért.

A magyarok 25 százaléka
szlovák házastársat választ

(MTI/Bumm.sk) Minden negyedik szlováki-
ai magyar házasuló szlovák nemzetiségû sze-
mélyt vesz el, a vegyes házasságok aránya
az elmúlt tíz évben nem változott számottevõ-
en. Ez abból az összeállításból derült ki, me-
lyet az Új Szó napilap közölt július 7-én. „Ta-
valy 25 415 házasságot kötöttek” –  írja Mó-
zes Szabolcs a statisztikai hivatal kimutatásá-
ra hivatkozva. Annak alapján a házasságköté-
sek száma az elmúlt években ingadozott, a
tavalyi volt 2002 óta a legalacsonyabb. Foko-
zatosan nõ a házasodó felek átlag életkora,
2010-ben a férfiak 31,9, míg a nõk 28,8 éves
korukban lépett házasságra. Az elsõ házasok-
nál ez a szám alacsonyabb: a férfiak 29,9, míg
a nõk átlagosan 27,3 éves korukban kötöttek
elõször házasságot.
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JELEN SZÁMUNK KÉPEI

 „Ki hajdan annyi szívek kulcsa voltál,
 Szonett, aranykulcs, zárd el szívemet,

erõsen, hogy csak rokonom nyithassa.”
(Babits Mihály)

A szonettek – Baudelaire-re utalva – „csak
szonettek”, játékszerek, „kacatok”, ékszerek,
ezerfélék, önmagukba nézõk és világmindenség-
be tekintõk.  A szonett – sonetto - olasz vers-
forma. Mesterei a provence-i trubadúrok. Vi-
lágraszóló népszerûségét azonban e mûfaj Pet-
rarcának köszönheti. A szonett nemcsak vers,
hanem mûforma is: 14 verssorból áll, a végén
csattanóval.

Nálunk, a magyar irodalomban Somlyó
György jelentetett meg Szonett, aranykulcs cím-
mel 1001 szonettet a világirodalomból kb. 700
oldalon /Orpheusz, 1991/. Az olaszokkal, így
Dantéval és Petrarcával indul e hatalmas vers-
gyûjtemény, és meg sem áll a 20. századig: az
orosz Brodszkijig  és a francia Guillevigcig  vagy
a magyar Szabó Lõrincig, József Attiláig, Várady
Szabolcsig. Ezt a szonett-kötetet A szellem Eu-
rópája  díszkötésben címmel 1991-ben  mutatta
be Lukácsy András a Magyar Hírlapban.

Be kell vallani, hogy ismert és kevésbé ismert
szonettek tárulnak fel e kötetbõl. Itt Shakes-
peare jön elénk a közismert „Fáradt vagyok, rin-
gass el, ó halál” kezdetû LXVI. szonettel, mely-
ben megfogalmazza a máig szóló gondolatot:
”És a Hatalom elõtt néma a Szó”, ott Ronsard
vall szerelmérõl Helénának Tóth Árpád felejt-
hetetlen fordításában. Itt elkápráztat Rimbaud
A magánhangzók szonettjével „Szurok Á! Hó É!
Rõt I! Zöld Ü! Kék O!”, ott klasszikus alkotás ma
már Rilke Archaikus Apolló-torzója a felejthe-
tetlen befejezéssel: ”Változtasd meg életed!”.

A szonettek szárnyain
Ady csaknem korszakalkotóként Paul Verlaine
álma címû szonettjében ötvözi a francia mester
és a maga gondolatait az Új versek címû (1906)
elsõ igazi verskötetében: „Álmodom egy nõrõl,
akit nem ismerek, / Forró és különös, áldott, nagy
Látomás…” A kötet több mint ötszáz költõjé-
nek szonettje közül azonban számomra Szabó
Lõrinc A huszonhatodik év címû szonett-ciklu-
sa emelkedik ki. „Nem vagy! – Nem vagy?! Nem
hiszem el sosem: / fájsz, kedves, fájsz, fájsz, rette-
netesen!” Nagyon sok szonettet irt a Szegeden
élõ magányos Juhász Gyula – pl. a Marcus
Aureliust: „Az élet gyász és nem mersz halni még-
se!” És ezernyi szonett rejtõzik még a kötetben
olvasásra, felfedezésre várva Tóth Árpádtól
Pessoá-ig és Cocteau-ig, Illyéstõl Weöresig.

Természetesen figyelnünk kell az e kötetbõl
tudatosan kihagyott vagy  véletlenül elfelejtett
olyan nagy magyar szonett-költõkre is mint  pl.
Faludy György  (200 szonett, 1990 ; 100 könnyû
szonett, 1995 ). Faludy egyik legkedvesebb ver-
se a CXXXII. szonett: Campanella verse az Ink-
vizíció nápolyi börtönébõl „vágóhidat tart fenn
a zsarnokság…” . Kimaradtak vagy késõbb szü-
lettek Simonyi Imre, Thinsz Géza, Sziveri Já-
nos, Kovács András Ferenc, Lászlóffy Aladár,
Markó Béla, Gyurkovics Tibor vagy Lászlóffy
Csaba szonettjei.

A szonett évszázadok óta él a költészetben
formai fegyelmet õrizve, költõmesterekhez kö-
tõdve, a mához is szólva.

  „Szememnek Ady nyitott új mezõt,
Babits tanított ízére a dalnak,
És Kosztolányi, hogy meg ne hajoljak
Ezt-azt kívánó kordivat elõtt.”

(Weöres Sándor)
SZEKÉR ENDRE

Esztendeje írtam Mátyáskáról. Kétszer is.
Elõször azért, mert az egykori Hadik kávé-

ház lépcsõjén, ahol hajléktalanként fél évtize-
dig lakott, vízkereszt reggelén vérbe fagyva ta-
lálták. Szétrobbant ugyanis a mája. Kijöttek érte
a mentõk, rendeltetésszerûen elvitték. Huncut
vasat nem adott senki az életéért. A mentõor-
vos is csak legyintett.

Este három kis mécses pislákolt a lépcsõkön
az emlékére, másnap a vérfoltokat is felmosták
a kõrõl. Mátyáska meghalt.

De kitavaszodván kit láttunk? A halottaiból
feltámadt Mátyáskát, aki visszaköltözött a ká-
véház lépcsõjére. Megsápadt, csont-bõrré sová-
nyodott, de õ volt az. Semmi kétség.

Az újpesti kórházban visszahozták az életbe.
Õ pedig hazatért a harmadik hazájába. Így
mondta: Szentimreváros a harmadik hazája. Az
elsõ Tiszántúl volt, ahol meglátta a napvilágot
és árva gyermekként – a tiszadobi gyermekott-
hon lakójaként – felserdült. A második ottho-
nára Dorogon talált rá, ahol csillésként, majd
vájárként kereste a kenyerét, két és fél évtize-
den át.

Élete harmadik szakaszában érkezett a bu-
dai Szentimrevárosba, minekutána a dorogi
aknát bezárták, a bányászokat pedig szélnek
eresztették.

Miért éppen idevetõdött, maga sem tudta.
Hiszen annak elõtte sosem járt errefelé. Más-
hová, másik bányába hiába igyekezett volna –
valamerre mégis meg kellett indulnia. Valahol
ki kellett kötnie. Ha már nem a Dunát válasz-
totta, hogy belegyalogoljon.

Nem tudta õ, hogy kik ültek a Hadik kávé-
házban, milyen nagy írók, nagy költõk. Hogy itt
ült Móricz Zsigmond, az Árvácska írója. Nem
tudta, hogy fenn, az ötödik emeleti mûterem-
ben halt éhen Csontváry Kosztka Tivadar. Nem
hallott õ soha a Magányos cédrusról, azt sem
tudta, hogy kicsoda Csontváry. Csupáncsak
megtetszett neki a kis tér, ahol – Gárdonyi Géza
szobra alatt –, a bokrok tövében le lehet tanyáz-
ni, meg lehet aludni. Amikor a teret rendezték,
és a bokrokat kivágták, átköltözött a már évek
óta átépítés alatt álló Hadik kávéház bejárati
lépcsõire. Éppen üresek voltak azok. Lakóju-
kat, aki három telet didergett végig rajtuk, félig
megfagyott állapotában elütötte a villamos.

Mátyáska lett az utóda.
Itt történt meg vele a csoda, hogy meghalt, és

feltámadt.
És itt történt meg aztán, hogy kizsuppolták.

Hosszú évekig tartó építkezés, rendezkedés után
a múlt év õszén újra nyílt a Hadik kávéház.
Mátyáska éppen a bejárati ajtónál lakott, szól-
tak neki, hogy többé nem akarják látni. De hát
megértette õ maga is, hogy nem maradhat ott.

Összehajtogatta a pokrócát, hátára vette a ba-
tyuját, és továbbállt.

Az egyik napon még láttuk, a másik napon
nem. Eltûnt a környékrõl is. Valaki tudni vél-
te, hogy a Feneketlen tó mellett tanyázott le,
valami suhancok megtámadták, éjszaka rágyúj-
tották a pokrócát. Összeégve vitték el a men-
tõk, ezúttal már mindörökre.

Utoljára hát nem a fagytól szenvedett sze-
gény, hanem a tûztõl. Nem hiába mondogat-
ta, hogy nálunk, a Gárdonyi téren biztonság-
ban érezte magát. A fõútvonalon lakott, nem
kellett tartania az éjjeli támadóktól. Az em-
beri mivoltukból kivetkõzöttektõl, akik a nyo-
morultak kínzásában és fosztogatásában lelik
örömüket.

Amott, a Feneketlen tónál védtelenné vált.
Tökéletesen kiszolgáltatottá.

Mátyáskától tehát másodszor is búcsút vet-
tem. Immár véglegesen. A gyomorvérzésbõl még
vissza lehet térni, a tûzhalálból nem.

Ám tegnap, a Gárdonyi téren, kilépve az élel-
miszerboltból, belebotlok egy esett emberbe.
Tétován álldogál ott, fején vastag kötött sapka,
lehúzva mélyen a homlokába.

Mátyáska az. Feltámadott, másodszor is.
Gyertyaviaszos arc, besüppedt, fénytelen

szempár, a kézfejen csontra aszott bõr. A Ma-
gányos cédrus jut eszembe róla. A csupa be-
gyógyulatlan seb, a csupa vérzés, a csupa hán-
tás azon a csupasz, semmibe kapaszkodó fán.

– Hát, visszajött? - kérdem.
– Vissza.
Nem õ volt, akire rágyújtották a takaróját, az

valaki más volt. Mátyáska nem a Feneketlen
tónál lakott. Messzibb, kinn a külvárosban.

– Mindegy hogy hol – mondja. – Teljesen
mindegy. Nem is tudom pontosan.

De kutyául érezte ott magát, és egyszerre csak
a hátára vette a batyuját, és begyalogolt hozzánk.
Gondolta, körülnéz kicsit.

Körülnézett, és idebenn maradt éjszakára.
Nem, nem a kávéház lépcsõjén aludt, oda nem
merészkedett volna. Hanem a szemközti ház
bejáratába húzódott. Ott alszik már harmadik
napja.

– Hiszen ki sem tud nyújtózni!
– Az igaz  –  mondja Mátyáska. – De ülve is

lehet aludni.
– Ülve?
– Úgy, kikötve. Kikötöm magamat nadrágszíj-

jal a rácsos ajtóhoz.
Így csak a feje billen elõre, de nem zuhan ki

az aszfaltra.
Azt mondja, nemsokára hatvanéves lesz. Nem

akar már más hazát keresni magának. Itt a jó,
itt a legjobb. A Gárdonyi téren.

Hadd teljen itt, ami még hátravan.

KÓSA CSABA Kikötve

Böröndi Lajos

Rendületlenül

Hazádnak rendületlenül légy…
Mi az, hogy haza?
Kölcsey, Vörösmarty, Arany,
Illyés, József Attila, Baka?

Liszt, Bartók, Kodály, mennyi
vers, festmény, muzsika!
Templom, várrom, mohás ha-
tároszlop, virágok illata.

Nyelv íze, szavak édessége,
mézé, sötét boré, eceté.
Õrtornyok szemvillanása,
görcs belül, a félelemé.

Múlt iszonyú mély kútja bele-
nézel sötét víz csillan odalenn.
Ez is haza, kín és gyönyör,
újból és újból föllobbanó szerelem.

Rendületlenül? Légy híve? Hisz
választás nincsen, tudod.
A jelent megnyered, bár a
jövõt lehet, hogy elbukod.

Leng az inga, a napos oldalt
fölváltja az esõs.
A vers megvéd, gondolod, csak
légy kitartó és erõs.

Mennyi felhalmozott kincs,
ez is a haza.
Haza a magasban? Belül és
Kint? Lent és fent? Illyés igaza?

Forgószélben állsz, látod és
Érzed, hogy minden összedûl.
Vagy csak változik? (Reméled.)
Hazádnak rendületlenül.

Szokásunktól eltérõen most kettõs célt szolgá-
lunk: egyrészt bemutatjuk Puskás Róbert (Bécs
– Sieggraben/Szikra) második generációs ma-
gyart, másrészt (pillanat)felvételeinek inkább
dokumentációs értékét kívánjuk kiemelni. Ami-
lyen változatos (lehet) egy második generációs
magyar élete, hasonlóan kalandos volt útja is
Afganisztánba. Magánutazásra vállalkozott,
hogy aztán technikai felkészültségét kamatoz-
tatva elvégezze az AWCC (Afghanistan Wireless
Communication Company), az ország legna-
gyobb telekommunikációs szolgáltatója mobil-
telefon hálózatának javítási munkálatait, hoz-
záértve az újra strukturálást is. Mintegy négy
hónapig tartózkodott ott, pontosabban Kabul-
ban, tartózkodási engedélye ugyanis egyedül a
fõvárosra korlátozódott, közelebbrõl a cég és
vendégháza közti ingázásra, amit a cég bonyo-
lított le. Egy-egynapos kimenõt csak minden
második hét végén engedélyeztek neki; ezekkel
a kimenõkkel élve járta a várost, ismerkedett
az emberekkel, az ottani élettel. Ez sem ment
könnyen, ugyanis elõfordult, hogy a rendõrség
elkérte tõle (digitális) fényképezõgépét, ellen-
õrizve, vajon nem fényképezett-e katonai objek-
tumokat. Angollal általában el tudott boldogul-
ni. Egyetlen esetben találkozott egy húsz év kö-
rüli fiatalemberrel akivel németül sikerült be-
szélnie; mint kitudódott az ottani Goethe Inté-
zetben tanult németül.

Puskás Róbert képei idén tavasszal kerültek
Bécsben bemutatásra; az õszre újabb kiállítá-
sokat tervez Bécsben, ill. Mattersburg/
Nagymartonban.

Zsirai László

Képesség

Ma már csak a költõk képesek
meghallani,

hogyan duruzsolnak a rózsák
szívhangjai.

Ugyancsak õk tudnak életre
támasztani

lelkek mély kútjába rég ejtett
szerelmeket,

lángolni jóért vívott harcban,
gyõzelmeket

aratni bús hétköznapokban
bánat felett

a köröttünk lappangó örök
öldöklésben.

Reménykednek emberi körök
napsütésben.

Ma már csak a költõk képesek
megvallani,

miként lehet a boldogságot
megszerezni,

s – akár a dédelgetett álmot –
megtartani.

Az élve érzõ költõk tudják
megjegyezni,

hogyan duruzsolnak a rózsák
szívhangjai.

Zsirai László

Hagyatékom

Égnek-e majd mécsesek körülöttem,
mikor a földi csend végleg átölel,

s hagyatékom marad, mit örököltem,
a homlokomról sugárzó, tiszta jel.

Hullnak-e valódi könnyek utánam,
mikor szellemem nevet csak rajtatok,

akik az élet furcsa futamában
hazudtatok, loptatok, meg csaltatok.

Ünnepi jellemek vigyázzba állnak,
tartós emlékek  bõröndjébe zárnak,

akik kicsit is kedveltek valaha –

Könyvek lapjairól integet lelkem.
Érezheti, kit jóra ingereltem,
s illeti sorsát a szeretet szava.

Kilátás a konyhaablakból
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ÚJ KÖNYVEK

„Látnunk kell egymást, hogy láthatók le-
gyünk, hallanunk egymást, hogy hallhatók.”
Csoóri Sándor írta e gondolatot 1976. decem-
ber 20-án a Bornemisza Péter Társaság Vendég-
könyvébe, mely a 2010. szeptember 4. és 5. kö-
zött Felsõpulyán megrendezett XI. Kufstein Ta-
nácskozás mottója is lehetne.

A konferencia – és az itt bemutatott kötet –
címével: Érzelem – Tudat – Vállalás. A fennma-
radás (szellemi) eszköztára szórványoknak is sej-
teti azt a diszciplináris és emocionális sokszínû-
séget, mellyel neves anyaországi és szórványban
élõ tudósok, szakemberek fejtették ki vélemé-
nyüket a nemzetpolitika, nemzeti identitás és
kulturális örökség aktuális kérdéseirõl, a lelki-
szellemi immunitást erõsítõ összefogás-dialógus
és a nevelés lehetõségeirõl, dilemmáiról.

A rangos elõadók – Deák Ernõ, Veres Ildikó,
Bordás Sándor, Meleghy Tamás, K. Lengyel
Zsolt, Bitskey István, Görömbei András,
Bertényi Iván, Kósa László, Fried István, Radics
Éva, Gereben Ferenc, Klement Kornél – törté-
nettudományi, irodalomtudományi, zenetörté-
neti, filozófiai, mûvelõdéstörténeti, pszicholó-
giai, szociológiai megközelítései remekül összeg-
zik mindazt, amit napjainkban a szórványkuta-
tás kvintesszenciájaként értelmezhetünk-érzé-
kelhetünk.

„A magyar nemzeti identitás rendkívül össze-
tett” – fogalmaz Görömbei András tanulmányá-
ban. Összetett tehát az aspektusrendszer is,
melyben értelmezhetõ. Ennek kiváló bizonyíté-
ka a kötet.

Deák Ernõ tanulmányában a szórvány kisebb-
ségek általános jellemzõjeként jelöli a hiányt az
élet minden terén. Amint fogalmaz: „Akadá-
lyozva vannak fejlõdésükben, ebbõl kifolyólag
veszélyeztetettek létükben. Negatív élmények-
kel telítettek. A létszomj következtében állan-
dó kísérõjük a szorongás, félelem.”

Erre az „alapérzésre”, állapotra a könyvben
több utalás is történik, szinte állandó motívum-
ként végigvonul – legalábbis a szórványban élõ
szerzõk esetében – a köteten.

Ez az érzelmi szint elválaszthatatlan ugyanis
a szórványban élõk mindennapjaitól. Deák Ernõ
idézi Lénárd Sándort, akinél ez a gondolat kü-
lönösen megérintõen ölt formát: „Így – miután
felébredtem – felébred hû kísérõm, a honvágy.”

Nem mellékes „küldetése” a kötetnek, hogy
mennyire tudja szenzibilizálni az anyaországban
élõket is.

Fontos eleme a tanulmányoknak a kihívások-
ra történõ válaszok, konkrét megoldások  kere-
sése. Ezzel kapcsolatban is jó néhány izgalmas
kérdést vetnek fel a szerzõk, például, hogy a
megtört életút jelentett-e szellemi törést is, egy-
általán hogyan értelmezhetõ a belsõ emigráció

Hit, remény, szeretet…
Gondolatok a XI. „Kufstein” Konferenciáról

fogalma-folyamata, mit jelent a magyarságunk-
kal való szembesítés érzelmi és tudati szinteken.

Tanulságos e tekintetben a különbözõ disz-
ciplínák terminológiai „eszköztára”, szempont-
rendszere, egymáshoz való viszonyulása, például
a „hiányérzet” problematikája kapcsán. A Deák
Ernõ által felvetett kérdésekre mintegy reflek-
tál Veres Ildikó, amikor a hiányról, mint létmeg-
határozóról elmélkedik.

Nem csak a szórványban élõkre igaz ugyanak-
kor, hogy a biztonság, valahová-valakihez való
tartozás, szeretni és szeretve lenni élménye elé-
gedett életünk tartópillérei, ezek hiányában ala-
kulhat ki többek között frusztrációnk is. A fruszt-
rációs tolerancia vizsgálata az utóbbi idõben a
szórványkutatás egyik központi témája lett.

Figyelemreméltó, hogy mely szerzõ milyen
logikai ívre építi meditációját a szórványról. Ki
miben látja a szórvány specifikumát – ami per-
sze tudomány-területfüggõ is.

Érdemes kiemelni a nemzetkarakterológia
szerepének több szerzõ általi elemzését, Kósa
László gondolata például érdekes analógiára
emlékeztet Márai Sándorral. Kósa így fogalmaz:
„Amíg kultúránknak hasonlóan egyszerû eleme-
ire emlékezünk, és az emlékezet összeköti múl-
tunkat a jelenünkkel, elmélyíti az összetartozás
érzését – most tudatosan emelkedett hangnem-
ben fogalmazok –, addig vagyunk magyarok.”
Márainál a múlt hasonló „alakot ölt”: „A nagy
kérdés nem az, mit hoz a holnap? Az igazi kér-
dés, mit hoz a tegnap?”

Egy kötet egyik legnagyobb érdeme lehet, ha
az olvasót új kutatási utakra inspirálja. A be-
mutatott könyv kapcsán felvetõdik a recenzens-
ben, hogy tanulságos lenne összevetni az eddigi
Kufstein Tanácskozások tematikáját, ez segíthet-
né prognózis megalkotását is, és remek lehetõ-
séget kínálna az aktuális diagnózisok összeve-
tésére is.

De érdekes felfedezésekre számíthat például
az a kutató, aki arra vállalkozik, hogy az e kö-
tetben megjelölt tematika mentén megvizsgál-
ná, hogy e motívumok mely formában vannak
jelen az emigráns magyar alkotók – írók, példá-
ul a fentebb idézett Márai – életmûvében. Dok-
tori témának is el tudnám képzelni.

Néhány szerzõ – Görömbei András, Fried Ist-
ván – remek ötleteket vet fel ezzel kapcsolat-
ban. Görömbei András például rendkívüli ér-
zékenységgel ír lélek és irodalom kapcsolatáról:
„Az irodalom a léttel való dialógus, a lélek és a
szellem edzõpályája.”

Nóvumként hathatna egy Kufstein Konferen-
cia, ahol az elõadók mindegyike ugyanazokat a
fogalmakat kapná meg elõzetesen, és a Tanács-
kozáson tudományterületüknek megfelelõ ins-
pirációikról referálnának. Minden bizonnyal a

migráns lét komplexitásának kiváló tükrét kap-
nánk.

A Zárónyilatkozat üzenet – túlzás nélkül
programnak is titulálható – az anyaországi
(nemzet)politikusoknak, kultúrpolitikusoknak,
nemzetstratégia alakítóinak:

„A szórványmagyarság jövõbeni léte és kul-
turális küldetése nagyobb mértékben függ a
magyarországi kultúrpolitikától, mint a nemzet-
állami és multikulturális környezet támogatá-
sától. A befogadó államok és társadalmak eset-
leges érdektelensége és asszimilációs ereje mi-
att a magyar szórványok fennmaradása minde-
nekelõtt a magyar állam érdeke és felelõssége.
Ezért erre a nemzetstratégia alakítóinak és a
magyar kultúra irányítóinak különös gondot kell
fordítaniuk. ”

Úgy tûnik, Magyarországon érzik ennek a fe-
lelõsségnek a súlyát, kormányzati szinten ugyan-
is jó néhány kezdeményezés történt már az el-
múlt hónapokban is, ezek közé tartozik példá-
ul a Világ Magyarságának Regisztere, mely az
alkotók szándéka szerint a szétszaggatott ma-
gyar nemzet megmaradását segítheti többek
között hálózati kapcsolatok létrehozásával.

Aki olvasta a kötetet, vagy részt vett a Kuf-
stein Konferenciák valamelyikén, nem fog meg-
lepõdni a Könyvek Könyvébõl citált gondola-
tokon. A kötet szerzõi közül is többen például
a beolvadás veszélye kapcsán a megoldási javas-
latok keresése során az értékmentéstõl eljutnak
a hit szerepéig. Veres Ildikó ezt a gondolatot
különösen érzékletesen közvetíti: „…itt jutot-
tunk el meglátásom szerint az egyik leglényege-
sebb lelki terrénumhoz, a hithez, ezen belül is a
keresztény hithez, amely nélkülözhetetlen a ve-
szélyeztetett létben az autenticitás megõrzésé-
hez, újrateremtéséhez.”

„Mert ahol ketten, vagy hárman egybegyûl-
nek az én nevemben, ott vagyok közöttük...”
(Máté 18.20.)

Nem véletlen választottam címet Pál Apos-
tol híres Szeretethimnuszából, ahol ugyanis sze-
retetben és hitben összegyûlnek, ott örökké él
a fennmaradás, megújulás reménye.

A Kufstein Konferencia, melyen 2010-ben 23
országból 300-an vettek részt, credójával méltó
fóruma e „küldetésnek.”

„… Most azért megmarad a hit, remény, sze-
retet, e három; ezek között pedig legnagyobb a
szeretet.” (Pál I. levele a Korinthusbeliekhez,
13.13.).

Érzelem – Tudat – Vállalás. A fennmaradás (szel-
lemi) eszköztára szórványoknak. Felsõpulyai „Kuf-
stein” XI. Tanácskozás, 2010. szeptember 4-5.
Sodalitas, Wien/Bécs 2011. Ausztriai Magyar Egye-
sületek és Szervezetek Központi Szövetsége.

PALLAGI MÁRIA

Több mint örvendetes, hogy a rendkívül jelen-
tékeny lírai és epikai alkotások után, megnevezve,
többek között Tõzsér Árpád, Grendel Lajos, Csehy
Zoltán és Polgár Anikó mûveit követõleg, azzal pár-
huzamosan a szlovákiai magyar irodalmi életnek
is lett vérbeli kritikusa. Németh Zoltán immár a kö-
zépnemzedékhez közelít, versesköteteivel, de még
inkább monográfiáival és bírálat-gyûjteményeivel
a szlovákiai magyar irodalmi kritikát nem egysze-
rûen emancipálta, hanem tudatosította a magyar
olvasók számára: minden kritikai megszólalásának
súlya és tétje van, szûkebb pátriája irodalmáról
ugyanolyan felelõsséggel és hitelességgel nyilatko-
zik meg, mint akár az erdélyi, akár a magyarorszá-
gi irodalomról, irodalomtörténetrõl.

Így a címmé emelt „Feszített nyelvtükör” gyûjte-
ményes kötete (2011) elsõ ciklusában áttekinti a
magyar kritikai/irodalomtörténeti vitákat, áttekin-
tésében megfontolt véleményt nyilvánít a magyar
irodalomtörténet lehetséges és egymással olykor
kíméletlen vitát folytató „iskolái”-ról, fölvázolja a
maga álláspontját, inkább mérlegre tesz, mint íté-
letet mond, hagyományról és korszerûségrõl, ré-
gebbi és újabb irodalomtörténeti megközelítések-
rõl úgy nyilvánít véleményt, hogy híven tolmácsol,
kivonatol, körbe-ír. Egyszóval a magyar irodalom-
történeti mozgásoknak olyan kritikusa, aki a ma-
gyar irodalmi/történeti vállalkozások esetleges és
valóságos hozadékát szembesíti a szintén esetleges
és valóságos olvasói elvárásokkal. Nem pártos, de
korántsem pártatlan kritikus. Hanem olyan, aki
tudja, hogy az élõ irodalom olykor helyesli, olykor
felülírja azokat az ítészi szándékokat, amelyek a
maguk ízlése alapján, nem egyszer nem kevés egy-
oldalúsággal, elõítélettel, jelölnék ki az irodalom
fõ-vonalait, rekonstruálnák az irodalmi múltat.

A feszített nyelvtükör nyomában
– Németh Zoltán köteteirõl –
Németh Zoltán nem titkolja, vonzza a posztmo-

dernbe besorolható irodalom, az irodalom nyelv-
játékos (és nem szójátékos) felfogása, ugyanakkor
méltatni tudja például nem pusztán a késõ-mo-
dernbõl származtatható irodalmi mozgásokat,
hanem Grendel Lajos olykor „mikszáthos”-ra han-
golt kisvárosi történeteit. Németh szerint az iro-
dalom sosem pusztán egy kor vagy korszakváltás
lenyomata, sosem kizárólag küldetéstudatú meg-
szólalás, hiszen manapság például a nemzeti ki-
sebbségek problémái akár a parlamentben, akár
a publicisztika, akár a pártok révén, feltehetõleg
jóval nagyobb hatásfokkal megszólaltathatók,
mint ahogy – így a szlovákiai nyelvtörvény vitái
alkalmából – meg is szólalnak.

Ugyanakkor – és ezen munkálkodik Németh
Zoltán – a szlovákiai magyar irodalomnak nem
kell csupán helyi érdekeltségûnek maradnia,
nem kizárólag egy népcsoport belsõ ügyeirõl tu-
dósítania. Már azért sem, mert e belsõ ügyek so-
sem csak belsõ ügyek, egy nyelv, egy nyelvi kul-
túra ápolása, magas szintre emelése, valóban
közérdekûvé tétele összefüggésben van annak,
ha úgy tetszik, esztétikai színvonalával. Kissé le-
egyszerûsítve: hozzájárul-e ez az irodalom, ez a
nyelvi kultúra a magyar irodalom, és – nem túl-
zás – az Európai Unió irodalmainak gazdagítá-
sához? Érdemes-e kézbe venni az ott született
könyveket, folyóiratokat, napilapokat? Németh
Zoltán – és erre korábbi Penge címû kötete a
tanú – vállalta, hogy az Új Szó címû napilap szá-
mára „zsurnálkritikát” ír, néhány oldalon a fris-
sen megjelent, a magyar nyelvterületen forga-
lomba került kötetekrõl véleményt mond, meg-
nevezi mit tart jónak, mit rossznak, mirõl hiszi,

hogy színesíti a magyar irodalmat, mit jelöl meg
dilettáns nagyotakarásnak. A kritikus rövideb-
ben vagy alaposabban érvelve meg kell, hogy
mondja: milyen álláspontot képvisel, mi adja
irodalomfelfogása alapját.

Németh Zoltán irodalomelméletileg kiválóan
képzett kritikus, aki megtartóztatja magát az iro-
dalmi mûnek az elméletek alárendelésétõl, tájé-
kozottságát arra használja, hogy biztosabban iga-
zodjék el azok között a mûvek között, amelyek
újfajta megközelítést igényelnek. A besztercebá-
nyai Bél Mátyás Egyetem Bölcsészeti kara Hunga-
risztikai Tanszéke tanáraként évek óta adja elõ a
modern magyar irodalom történetét. Elõadásai-
nak összegzése A magyar irodalom története
(1945–2009) címû 125 lapos könyve. Nemcsak a
lehetséges elfogulatlanság, a széles körû tájéko-
zottság jellemzi elõadását, hanem az értékek ma-
kacs keresésének és fölmutatásának igyekezete is.
Az tetszik ki Németh elõadásából, hogy a legújabb
magyar irodalom hihetetlenül rétegzett, sokszínû,
több irányba szétágazó, valójában korszerû pár-
beszédre képes más európai irodalmakkal. Éppen
ezért a legújabb magyar irodalom igényli azokat
a történészeit, kritikusait, akik a saját és az ide-
gen szembesítésének eredményeit képesek az ol-
vasók számára megjeleníteni. És eligazítják õket
ebben a sokszínûségben, ajánlván az olvasmányo-
kat (igen sokat), viszonylag könnyen érthetõ nyel-
ven elõadva: a magyar irodalmi alkotások íróink
magas színvonaláról tanúskodnak.

Németh Zoltán jó kritikus, jó irodalomtörténész,
irodalomtörténetébõl kiolvashatóan jó tanár. Jó és
szerencse, hogy a szlovákiai magyar irodalomnak
ilyen kritikusa, történésze van.
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