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(Munkatársunktól) „Addig folytatjuk a küzdelmet
a bankokkal, a hitelesekért, amíg gyõzünk” – jelen-
tette ki Orbán Viktor miniszterelnök szeptember kö-
zepén egy interjúban. Ez az egy mondat érzékelteti,
Magyarországon újra beindult a politikai nagyüzem
és – a parlamenti képviselõk naptárát látva – várha-
tóan karácsonyig nem is lesz megállás. A rövid nyári
szünetet a kormányzópárt szervezeteinek megújítá-
sára használta fel, a tisztújítás nem hozott váratlan
eredményeket, viszont lehetõvé teszi, hogy a FIDESZ
az európai uniós elnökséget követõen teljes erejével
a belpolitikai kérdések megoldására koncentráljon.

Nemrégiben a Nézõpont Intézet elemzése arra mu-
tatott rá, hogy „a hazai demokrácia elmúlt húsz évébõl
aligha emlékezhetünk olyan parlamenti ciklusra, ami-
kor a kormánytöbbség a negyedik országgyûlési ülés-
szakig meg tudta tartani elõnyét politikai ellenfeleivel
szemben.” Márpedig a Fidesz-KDNP egy most megtar-
tandó választásokon a leadott szavazatok 59 százalé-
kával továbbra is jelentõs mértékben vezet az ellenzé-
ki pártokkal szemben. Ráadásul az új választójogi tör-
vény elfogadását követõen – a kisebb parlament elvé-
nek hangoztatása mellett – a 2010-es választások ered-
ményeit megismételve a FIDESZ-KDNP nem a képvi-
selõk 2/3-át, hanem 3/4-ét küldhetné a parlamentbe.

Ez a jelentõs politikai népszerûség továbbra is biz-
tosítja a politikai kezdeményezés lendületét, ami az
elmúlt parlamenti ciklusokban is jellemezte a FIDESZ
politikáját. Az alkotmány elfogadását követõen továb-
bi sarkalatos törvények egész sorát tervezik elfogad-
ni a kormánypárti képviselõk. Ide sorolható – töb-
bek között – a közigazgatás, az egészségügy és az ok-
tatás reformja is. Január 1-jével megkezdõdik a köz-
oktatás és az egészségügy államosítása, az általános
és középiskolák, továbbá a kórházak jelentõs része
kerül az önkormányzatoktól állami fenntartásba. A
közigazgatási rendszer átalakítása már megkezdõdött
a megyei kormányhivatalok felállításával, amelyek az
állampolgárok számára az egyablakos, gyors és haté-
kony ügyintézés ígéretével jöttek létre. Továbbra is
kérdéses a kulturális intézmények (múzeumok, levél-
tárak, könyvtárak) sorsa, elképzelhetõ, hogy ezek a
városi önkormányzatokhoz kerülnek, bár a levéltár
esetében egy központosított rendszer kiépítése is szó-
ba került.

November 1-jétõl az államkincstár vezetné 3200
magyarországi önkormányzat számláját, ami jelentõ-
sen csökkentené az önkormányzatokban tevékenyke-
dõ politikusok mozgásterét. A közigazgatás átszerve-
zésének vesztesei a kistelepülések önkormányzatai
mellett a megyei önkormányzatok lehetnek. Elõbbiek
vonatkozásában megszûnnének a hivatalok, és kör-
jegyzõségek jönnének létre, miközben várható a járá-
sok felélesztése is. A megyei önkormányzatok 175 mil-
liárd forintos adósságát az intézményekkel és a vagyo-
nukkal egyetemben átvenné az állam, miközben a
megyék területfejlesztéssel foglalkoznának; egyelõre
nem világos, miféle pénzügyi kondíciók mellett.

Az egészségügy és az oktatás régóta húzódó átala-
kítása mögött természetesen financiális szempontok,
az államháztartás egyre nehezebben biztosítható
egyensúlya húzódik meg. Az orvosok és az ápolók
méltatlan, az Európai Unióban nevetségesen alacsony
fizetése a rezidensek lázadásához vezetett, de az or-
vos és ápoló személyzet elvándorlása már a bizton-
ságos ellátást veszélyezteti. Az oktatási rendszer le-
épülése, amelyben a Magyar Bálint által irányított sza-
baddemokrata-szocialista oktatáspolitika játszott fõ
szerepet, ma már halaszthatatlanná teszi a reformot.
Ugyanakkor a belsõ politikai feszültségek következ-

Magyarországi politikai helyzetkép
tében a FIDESZ-KDNP két meghatározó oktatáspoli-
tikusa elkeseredett belsõ harcot folytatott a változá-
sok tartalmi kérdéseirõl, gyakran a nyilvánosságot is
bevonva összecsapásaikba. Ez nem kecsegtet sok jó-
val a jövõre nézve, mert a szükséges törvények elfo-
gadását követõen a küzdelem zavartalanul folyhat
tovább. Pokorni Zoltán épp ebben a pillanatban je-
lentette be, hogy FIDESZ-es képviselõk több módosí-
tó javaslatot fognak beadni a közoktatási törvényhez,
„hogy olyanra formálják a jogszabályt, amilyennek a
párt szakpolitikusai szeretnék”.

A FIDESZ lendülete ellenére, repedések mutatkoz-
nak a párt hitelességének megítélésében. Márpedig
ez kulcskérdésnek számít a párt szavazóinak körében.
A munkahelyteremtés, amivel szavazóik jelentõs há-
nyada egyetért, a munkavállalók kiszolgáltatottságá-
nak fokozása mellett zajlik. A gyakran kádárista ha-
gyományokkal rendelkezõ szakszervezetek jogainak
korlátozása mellett a kis- és közepes vállalkozók mi-
nimál béren (80 000 Ft/hó) foglalkoztatják az embe-
rek jelentõs részét, miközben egy 20 éve tanító tanár
fizetése alig haladja meg a 100 000 Ft-ot. A devizahi-
telesek számára nyújtott mentõöv, az egy összegû, fix
árfolyamú törlesztés, ami soha nem látott mélypont-
ra juttatta a magyar–osztrák kapcsolatokat is, csak a
gazdagok számára jelent kiutat. Az egykulcsos adó a
szegényebbek számára reáljövedelem-visszaesést ho-
zott (pl. ápolónõk). A növekvõ szociális feszültségek
könnyen alááshatják a munkaalapú társadalomról szó-
ló propagandát. A kormányzó pártok eközben egy ha-
talmas, bürokratikus szervezet kiépítésébe kezdtek,
ami a Kádár-rendszerben felnõtt értelmiség számára
eléggé rémisztõnek tûnhet. A parlament és az önkor-
mányzatok FIDESZ-frakcióinak ipari termelõ egységek-
re emlékeztetõ szervezete és fegyelme a demokratikus
berendezkedésbe vetett maradék bizalom felszámolá-
sához vezethet.

A kormányzó pártok gyenge pontjához tartozik a
kommunikáció és a külpolitika is. Lázár János nemré-
giben a rá jellemzõ, francia diplomáciai stílusra csep-
pet sem emlékeztetõ modorában az egész magyar ok-
tatási rendszert szegregációval vádolta meg. Kommu-
nikációs téren most némi változás várható, hiszen Giró-
Szász András kormányszóvivõi, illetve Selmeczi Gab-
riella FIDESZ szóvivõi kinevezésével várhatóan javul-
ni fog a kormány és a kormányzó párt kommunikáció-
ja. A külpolitikai teljesítmény viszont továbbra is elma-
rad a várakozásoktól. Nemrégiben egy Budapestre
akkreditált nagykövet úgy nyilatkozott, hogy Magya-
rországnak egyszerûen nincs diplomáciája.

Mindeközben az ellenzéki pártokról alig lehet vala-
mit írni. A szocialisták elvesztették a támogatottság
szempontjából második helyüket, a szavazók körében
15 százalékon állnak, míg a Jobbik 18 százalékot mond-
hat magáénak. A baloldali sajtó legnagyobb melléfo-
gása, hogy folyton a FIDESZ és a Jobbik kapcsolatairól
vizionál, miközben az MSZP szavazóinak egyre jelen-
tõsebb része áll át a Jobbikhoz. Azokra a gyakran szél-
sõséges szavazókra gondolunk, akik már 1998-ban
azzal kampányoltak, hogy Orbán Viktor cigány, mert
sok gyermeke van. A Jobbik és az MSZP jelentõs rész-
ben egymást fedõ szavazóbázisa mindkét pártot kor-
látozza politikai mozgásterében, bár úgy tûnik, a mér-
leg nyelve a Jobbik felé billenhet. A Jobbik egyelõre
csak tüntetni akar a bankok ellen, és azt hangoztatja,
hogy az MSZP és a FIDESZ között nincs különbség, ami
nem tûnik elegendõnek az áttöréshez.

Az MSZP ismét belsõ konfliktusaival lép majd a nyil-
vánosság elé, Gyurcsány Ferenc mentelmi ügyével
kapcsolatban. Ráadásul a párt még nem tudott mit

kezdeni az éveken át felépített image („hozzáértés”,
„szakértelem”) és a valóságban nyújtott teljesítmény
(korrupció, BKV stb.) között tátongó szakadékkal. A
két ellenzéki párt így – akarva akaratlanul – sakkban
tartja egymást, biztosítva a FIDESZ politikai fölényét.
Változás csak akkor következhetne be, ha valamelyik
párt megroppanna, mert akkor a másik jelentõs rész-
ben felszívhatná a vetélytárs politikai táborát. Az LMP
támogatottsága a bejutási küszöb környékén van,
részben szervezeti gyengesége, részben szövetsége-

si megnyilatkozásainak bizonytalansága miatt.
A magyar közéletben egyre kevesebb hely jut azok-

nak, akik nem pártkatonák: ide vagy oda állni kell, az
elemzéseknek ezt vagy azt a tábort szolgálni kell, a
hosszú távú gondolkozás helyett a rövid távú érdekek
dominálnak. Növekszik a más parlamenti pártok után
vágyó, a politikából kiábránduló emberek tömege. Er-
kölcsi tartás és az egész közösségre kiterjedõ felelõs-
ségérzet nélkül nehéz lesz kilábalni a válságból.

A forró napok múltával beköszöntött a hûvös-
ség, s az érezhetõ szárazság után jönnek majd
az õszi esõk, miközben színesednek a lombok. A
kisiskolásokat ilyenkor levélgyûjtésre szólítják
fel pedagógusaik, hadd gyönyörködjenek a nyár
bearanyozott örökében.

Amikor kisiskolásokat említünk, akaratlanul
is a Biblia szava ötlik fel: legyetek olyanok, mint
a gyermekek. Elsõ olvasatra-hallásra talán meg-
ütközést is válthat ki ez a „felszólítás”, hiszen az
együgyûséget, tudatlanságot párosíthatja az ár-
tatlansággal, a rácsodálkozással. A felnõttek túl-
vannak mindezen: õk már – legalábbis azt hiszik
– mindent tudnak, igaz nem állíthatják maguk-
ról, hogy ártatlanok. A felnõttek józanok, de in-
kább kiábrándultak, csalódottan néznek a világ-
ba, aggódnak a holnapért s ahelyett, hogy biza-
kodóan cselekednének, gyanúsítanak, kezdenek
bizalmatlanok lenni egymással szemben, mi
több, tudatosan törnek egymás ellen, s ha nem
tudják lerombolni ellenfelük vélt légvárait, leg-
alább azon fáradoznak minduntalan, hogyan
tudnak egymásnak ártani, mennyire tudják aka-
dályozni egymást az elõrejutásban.

Megteltünk rossz hangulattal, s aki biztató szót
ejt ki ajkán, máris gyanús: populista, népszerû-
séget hajhászó nacionalista. Mert nekünk meg
kell végre tanulnunk, hogy kicsik vagyunk – mon-
dogatta valahányszor egyik volt külügyminiszter.

Valóban be kell érnünk mindezzel s gyûlölkö-
dõ sóhajtozásokon túl nem telik többre, miköz-
ben szakad a part körülöttünk?

A napokban a Kancellária egyik hivatalnoka
kifogásolta, hogy  az (ausztriai) magyarok, vagy
legalábbis egy részük folyton csak 1848-ra meg
1956-ra emlékezik. Kissé meglepett nem egészen
ártatlan „elszólása”, úgy, hogy mélyet kellett lé-
legeznem, mielõtt válaszoltam volna. Valóban,
több mint húsz év rendszerváltozás után már
nyûgös lehet az emlékezés, az azonosulás a múlt-
tal? Nekünk magyaroknak önazonosságunk ér-
dekében a múltba kell kapaszkodnunk, mert ott
vannak a gyökereink, onnan merítünk erõt a
fennmaradásra – válaszoltam neki.

Mégis, hogyan állunk felnõtten, felelõsen min-
dennapjaink alakításában a múlttal? Tényleg ter-
hes, nyûgös azzal foglalkozni, ami volt, miköz-
ben egyre többünket megélhetési gondok, mun-
kanélküliség, visszafizethetetlen adósságok ter-
helnek? Lehet, hogy egyeseknek terhes, de senki-
nek sem könnyû összevetni a múltat a jelennel,
mert állítólag hasztalan idõtöltés, sõt, netán
nyugtalanító gondolatokat támaszt bennünk.
Pedig mindez megkerülhetetlen; ha nem is na-
ponta, de legalább az évfordulókon nem árt nem
szenvelegve, hanem mérleget vonva visszatekin-
teni: honnan jöttünk és hol tartunk most?

Az augusztusi forróságban Dél-Burgenland-
ban úgy elkeveredtünk, hogy arra kaptuk fel fe-

jünket, hogy ismét Ausztriában járunk. Az út fel-
tûnés nélkül Magyarországra, majd onnan Auszt-
riába vezetett. Valóságos élmény, tény, amelynek
sokkal nagyobb súlya van, mintsem fanyalgón
letudnánk, mint valami jelentéktelen idõválto-
zást. Ha felnõttek vagyunk, tudnunk kell, mi min-
den rejlik ezen „egyszerû” esemény mögött, nem
felejtve, hogy a rendszerváltozás körüli években,
amikor már szabadabbá vált a közlekedés Auszt-
ria és Magyarország között, a felsõõriek egyene-
sen távol akarták tartani a bevásárló magyaro-
kat, mert elfoglalták a parkolóhelyeket, meg
szennyezték a levegõt Trabantjaikkal. Egyik ré-
gebbi történet Felsõpulyához kötõdik: a helybéli-
ek úgy kívánták ápolni a kapcsolatokat Magyar-
országgal, hogy történetesen Csepregrõl barátsá-
gos mérkõzésre hívták az ottani focistákat. Ket-
tõjüket elkapta a disszidálási szándék, s vissza-
felé menet egyik kanyarban kiugrottak az õket
szállító pulyai mikrobuszból. Lett is belõle riada-
lom, majd hajtóvadászat, míg sikerült kicibálni
a két szökevényt a kukoricásból, aztán vitték õket
vissza Magyarországra.

Más idõk köszöntek ránk, nem így van ez ma-
napság: Burgenland hemzseg a magyar munka-
vállalóktól, s egészen természetessé vált a magyar
beszéd. Akik látogatni szokták a Központi Szö-
vetség által rendezett Felsõpulyai „Kufstein” Ta-
nácskozást, tudják, ünnepi színt ölt a városka,
természetesen látható a magyar zászló is, sõt a
magyar Himnuszt is eléneklik.

Mindez nem képzelhetõ el az 55 évvel ezelõtti
napok nélkül, s ha már az idõjárással kezdtem,
megkockáztatom, hogy eszmei szinten abban rej-
lik 1956 csodája, hogy tavaszt fakasztottak a bát-
rak az õszben. Ha most gyermeki ártatlansággal
rácsodálkozunk az õszi, arany mellett vérszínû
levelekre, tudhatjuk: ez éltetõnk.

Egyik ismerõsömtõl hallottam, hogy a tragédia
beállta utáni napokban, hetekben a burgenlan-
diak õrködtek, figyeltek, várták a menekülteket.
Nagyapja is közéjük tartozott. Egyik este elmenõ-
ben feltûnt családjának, hogy két kabátot öltött
magára. A neki szegezett kérdésre úgy felelt: neki
ugyan nincs szüksége két kabátra, de talán jön
valaki odaátról, akinek nincs, s így neki adhatja
a másikat…

Ha mai vártáról tekintünk szanaszét 55 esz-
tendõ sokáig zsákutcának tûnõ távlatain, talán
sikerül ismét gyermeki rácsodálkozással, ártat-
lanul úgy élni mindennapjainkat, hogy egyrészt
pontot teszünk a harag és gyûlölködés évszakai-
ra, véget vetünk nekik és megtisztultan újra kezd-
jük, akár a kisiskolások az új tanévet: tele cso-
dálkozással, elvárással, de egyben felnõtt elhatá-
rozással: 1956 a jövõ érdekében kötelez: olyanok
tudjunk lenni, hogy nem csak hiszünk a csodák-
ban, hanem saját magunk is csuda dolgokra va-
gyunk képesek. -deák-

Õszelõn

Évek óta hallható, mennyire kiöregedõben va-
gyunk. Nem csak mi magyarok, de általában vala-
mennyi népcsoport. Ifjúság, helyesebben utánpótlás
nélkül pedig nincs jövõ. Ez annyira közhelyszerû alap-
igazság, hogy teljesen értelmetlen vitatkozni róla.
Mégis, mirõl van szó? Egyszerûen arról, hogy a
fiatal(abb) nemzedékek tagjai nem nagyon találják
meg (vagy nem is nagyon keresik) a kapcsolatot a
meglévõ szervezõdésekkel.

A feltétlen drámai irányzatnak mindamellett van
egészen sajátságos mellékhajtása is: egymásra muto-
gatva fõként azok kiáltoznak, sóhajtoznak, akik édes-
keveset tesznek (tehetnek) a fiatalítás érdekében. En-
nek többféle oka van, az egészen emberitõl a környe-
zet nem éppen kisebbségbaráti légköréig. Félreértés
ne essék: nem üldöztetésrõl, netán naponkénti hátrá-
nyos megkülönböztetésrõl van szó, hanem egyszerû-
en arról a tényrõl, amikor fiatalok – elsõdlegesen

(nyelv)ismeretek híján nem rendelkeznek a népcso-
portjukhoz tartozás vonzódásának „kellékeivel“.
Amennyiben a farkast kiáltók ténylegesen erre gon-
dolnak, igazuk van. Valóban, mindent el kell követni
annak érdekében, hogy a felcseperedõ, -növekvõ nem-
zedékek éppenséggel a meglévõ közösségek közvetí-
tésével megismerkedjenek azokkal az értékekkel, ami-
kért érdemes magyarnak maradni, lenni. Amennyiben
ez hiányzik az egyesületi tevékenységbõl, sürgõsen
változtatni kell rajta.

Az ismeretszerzés mellett nem hanyagolhatók el a
közösségi élmények mindennapi szinten. Bárgyú ér-
velés, amikor folyton az „óhazákra“ mutogatva Erdély-
ben, Magyarországon, vagy valamelyik Vidéken (Fel-,
Dél-vidék?) keressük magyar létünk értelmét. Jelzés-
értékû, hogy nyugati, így ausztriai magyarok is Magyar-
ország viszonylatában általában „hazaként“ tartják

Néhány szó a fiatalításról

Folytatás a 2. oldalon

Napfelkelte a Tiszán  (olaj)
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Határok nélkül A Napló postája
Szerény emlékeztetõ
Szervezkednek az ausztriai magyarok, leg-

alábbis egyikük-másikuk. A megváltozott idõk-
re hivatkoznak, ezért meg kell találni a módját,
ki képviseli õket Magyarországon. A megválto-
zott helyzet ugyan azt jelenti, hogy több tízez-
ren tartózkodnak Ausztriában, akiket fel kelle-
ne karolni, ami nyilvánvalóan a kezdeményezõk-
re hárul. Õk természetesen támogatás ellené-
ben képviseletre pályáznak. Milyen alapon és
feladatvállalással, az mellékes. Csak úgy. Az ide
érkezõkre hivatkoznak úgy általában. Érdekes
módon egyikük sem említi, hogy a magyaror-
szági munkavállalóknak mindenekelõtt lakásra
és munkára van szükségük. Nyelvtudás híján
tolmácsolásra is.

Ezek a tényleges gondok, amiknek megoldá-
sára valóban nem ártana szervezkedni, ha más-
ként nem, legalább parányi irodai szolgálattal,
ahol folyamatosan kaphatnának felvilágosítást
az érdeklõdõk, kapcsolatteremtéssel cégeknél,
lakáslehetõségek felkutatásával.

Fel hát kezdeményezõk, szervezkedjetek, de
ne egymás ellen, hanem a bajba jutottak meg-
segítésére. Ma ez a legégetõbb feladat, amirõl
az alábbi üzenet is meggyõzhet

Jó napot!
 nevem Balogh Sándor Magyarországrol Nagy-

kanizsárol kérem szépen önöket hogy ha tudnak
segitsenek dolgozni szeretnék kint mert ithol már
nagy a baj napi 12 orát dolgozok de már igy is az
utcára kerülünk nem tudunk meg élni nincs étel-
re semire van egy kislányom aki 13 éves és felesé-
gem már odáig jutotunk hogy nem tudunk min-
den nap eni csak anyit kérek ha lehet valami mun-
kát agyanak nekem nem miatam hanem a kis csa-
ládomért minden segéd munkát meg csinálok tu-
dom hogy nem tudnak segiteni de meg probálom
tiszteletel sándor (Szerk.)

Bécsben tervezett rendezvények: 200 éve,
október 22-én született Riading/Doborjánban
Liszt Ferenc, a világhírû zeneszerzõ és zongo-
ravirtuóz.

55 éve, október 23-án, Magyarország szembe-
szegült a kommunizmus igájának. 1956 október–
novemberének 12 napjában lelkesedés, kiábrán-
dulás majd mély gyász követte egymást. Több
mint kétszázezer magyar könyszerült elhagyni
hazáját, hogy idegen országokban teremtsen ma-
gának új egzisztenciát. 1956 okán  szinte minden
magyar család érintett valamiképpen. A forra-
dalom és szabadságharc hõseinek ellátásában, se-
gítésében, majd a menekültáradat befogadásá-
ban, kezelésében az osztrák hatóságok és civil
szervezetek élen jártak. A mai napig jelentõs szá-
mú ’56-os menekült él Bécsben és Ausztriában.

Liszt Ferenc mûvészete és az 1848/49-es for-
radalom és szabadságharc élménye hitelesen
összeköthetõ a mintegy 100 évvel késõbbi kom-
munizmus ellenes felkelés bukásával, 1956 em-
lékével is. Bécsi megemlékezésünk során tisz-
telgünk a zenészzseni elõtt, egyben ünnepélyes
formában lezárjuk a 2011. január 22-én Bécs-
ben megnyitott Liszt-emlékévet. Fejet hajtunk
1956 hõsei elõtt, megemlékezünk azokról a
magyar menekültekrõl, akik hazájuktól távol

Megemlékezés a Stephansdomban
az 1956-os forradalom és szabadságharc 55. évfordulóján a Liszt-év zárása

szereztek, szereznek hírnevet Magyarországnak
tudásukkal, munkájukkal, szorgalmukkal, és
egyben köszönetet mondunk Ausztriának a be-
fogadásért, a menekültek segítéséért.

Megemlékezés Bécsben 2011. október 20-án
(csütörtök) 18 órakor a Stephansdomban.

A tervezett program:
Ünnepi köszöntõt és beszédeket mondanak

Szalay-Bobrovniczky Vince nagykövet, Schmitt
Pál köztársasági elnök és Heinz Fischer szövet-
ségi elnök.

Hanák Gábor 30 perces dokumentumfilmjé-
nek levetítése: Bild und Tondokumente. Andenken
an eine ausgefallene Kinovorstellung, 1956.

Hegedûs Endre világhírû zongoramûvész
Liszt Ferenc mûveibõl ad ünnepi koncertet. (Au
bord d’une source S. 160.4 (Am Brunnen);
Benediction de Dieu dans la solitude S. 173.3;
(Gottes Segen in der Einsamkeit); Liebestraum
No. 3 S. 541.3; Wasserspiele in der Villa d’Este
S. 163.4; Szózat (Aufruf) und Ungarische
Hymne S. 486; Wagner-Liszt: Overtüre zu
Tannhäuser, Konzertparaphrase S. 442).

A koncert után (kb. 20 órakor) fáklyás felvo-
nulás a Stephansdomtól a Magyar Köztársaság
bécsi követségéhez.

[Sz.Cs.]

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

Napló 2011/2. számában közzétett 69.014,51 euró összeg 2011. szeptember 21-ig az alábbi hozzájárulások-
kal növekedett:

A támogatások eddig befolyt teljes összege 69.144,51 euró.
Hálás köszönet mindazoknak, akik támogatásukkal lehetõvé teszik a Bécsi Magyar Otthon fenntartását, mely
a legkülönbözõbb rendezvények, társas összejövetelek mellett a „Bécsi Magyar Iskolának” is otthont ad.

Deák Ernõ elnök, Kraetschmer-Kornis Katalin fõtitkár,     Kántás János pénztáros

További támogatások az alábbi bankfolyószámlára utalhatók át: P.S.K., A1010 Wien, Georg Coch-Paltz 1,
Bankleitzahl/Bankirányítószám 60000, Zentralverband Ungarischer Vereine und Organisationen in Österreich,
kontószám 7255731. IBAN 00007255731 + 00060000 BIC OPSKATWW

JOÓ Imola 30,00.-
NAGY Ferenc Dr. 20,00.-
NÉMETH Nándor 30,00.-

POGÁNY Jenõ Géza 30,00.-
TARCSAY Tünde 20,00.-
összesen: 130,00.-

A Szentegyházi Gyermekfilharmónia szep-
tember 13–24. között Gyermekhangok Európá-
ért címmel koncertsorozatra indult az Európai
Unió városaiba. A Gyerekfili a Magyar Ország-
gyûlés meghívottjaként, Magyar Nemzeti Ki-
sebbségek Európai Érdekképviseletéért Alapít-
ványa brüsszeli irodája szervezésében fellépett
a brüsszeli Európa Parlamentben. A Gyermek-
filharmónia szeptember 13-án korondi beme-
legítõ koncertje után, 14-én  a Kossuth téren a
Parlament fõlépcsõjén adott  hangversennyel in-
dította nyugat-európai körútját. Schmitt Pál ál-
lamelnök úr és Kövér László  házelnök, a
Gyermekfilharmónia fõ pártfogói jelenlétükkel
kiemelték a székely gyermekegyüttes küldetés-
jellegét. Budapesten is és másnap a gyõri hang-
verseny után is 145 gyermek családoknál kapott
szállást, ellátást. Brüsszeli érkezésükig még két
helyen énekeltek a gyermekek: a mühldorfi is-
kola aulájában és a müncheni Szt. Margit bazi-
lika szentélyében. Münchenben a katolikus sze-
retetszolgálat, ezen belül a magyar közösség lát-
ta vendégül az együttes tagjait. Szeptember 20-
án délben ért Brüsszelbe a három autóbusz.

Vasárnap lévén a Gyermekfilharmónia tagjai
részt vettek a Szt. Güdüle templom miséjén, ezt
követõen tartották ünnepi hangversenyüket. A
hétfõi nap volt a csoport jövetelének tulajdon-
képpeni célja: az EU-Parlament meglátogatása
és közös éneklés a magyar képviselõkkel.

 A belga Parlamentben a történelem során
elõször énekelt gyermekkórus, Danny Pieters,
a Belga Szenátus elnöke Budapesten ismerte
meg az együttest 2010 novemberében, a meghí-
vás gondolata is akkor született. A Parlament
dísztermében állófogadásban részesült a 145 kis
mûvész. Brüsszeltõl, Belgiumtól a Grand Place-
on dalcsokorral búcsúzott  a Gyermekfilhar-
mónia. A másnap délelõtti órákban Passauban
volt az elsõ nagyobb megállás. Passau a magya-
rok zarándokhelye, hiszen Boldog Gizella erek-
lyéje található itt. Koszorúzás, énekszó köszön-
tötte a királyné emlékét. Késõ délután sikeresen
Bécsbe érkezett a csoport, bemutatkozásához a
Stephansdómban. A bécsi koncert 2011. szeptem-
ber 22-én a 6 órás szentmisét követõen csendült
fel. Hazafelé menet, szeptember 23-án a pozso-
nyi Szent Márton dómban koncertezett a Fili.

Gyermekhangok Európáért

Mindszenty József (1892–1975) bíboros, esztergo-
mi érsek Bécsbe érkezésének 40. évfordulója alkal-
mából 2011. november 18-án 9 órától történeti kon-
ferencia a Collegium Pázmáneumban (Boltzmann-
gasse 14)

Mindszenty József 1971 szeptemberében súlyos lel-
ki küzdelem után egyezett bele, hogy elhagyja Magya-
rországot. A budapesti amerikai követség épületébõl,
ahol már 15 éve belsõ számûzetésben élt, minden ki-
térõ nélkül, a bécs-schwechati repülõtérre autózott,
majd a menetrendszerinti géppel Rómába távozott, de
nem ott telepedett le.

Alig egy hónap múlva, 1971. október 23-án Bécsbe
érkezett. A Collegium Pázmáneumba költözött. A bé-
csi magyaroknak Szent Erzsébet ünnepén, november
19-én mutatkozott be.

Három és fél év volt még életébõl, ami fõleg lelki-
pásztori látogatásaival és emlékiratainak gondozásá-
val telt. Gondolkodásának középpontjában akkor is a
magyar ügyek álltak. Utolsó külföldi útja 1975. április
9. és 26. között Dél-Amerikába vezetett. Visszafelé a
repülõgépen rosszul érezte magát, az orvosi vizsgálat
mûtét szükségességét állapította meg. A 83 éves bíbo-
ros legyengült szíve nem bírta ki a sebészi beavatko-
zást. A bécsi irgalmasrendiek kórházában halt meg,
1975. május 6-án, hajnali negyed háromkor.

A történeti – német nyelvû – konferencia tervezett
programja:

Zenei áhítat
Elõadások:

SZABÓ CSABA (Bécs): Mindszenty József távozása Magya-
rországról 1971-ben.
FEJÉRDY ANDRÁS (Róma): Mindszenty József viszonya a
magyar emigrációhoz.
ANNEMARIE FENZL (Bécs): König bíboros és Mindszenty
bíboros – a Vatikán keleti politikája.
FAZEKAS KATALIN (Bécs): Mindszenty József az osztrák
sajtó tükrében.
KLIMÓ ÁRPÁD (Pittsburgh): Mindszenty bíboros lelkipász-
tori útjai, 1971–1975.
BALOGH MARGIT (Budapest): Mindszenty József emlék-
iratai.
KRAJSOVSZKY GÁBOR (Budapest): Mindszenty bécsi prédi-
kációi.
KÓKAI KÁROLY (Bécs): Mindszenty és a bécsi emigráció.
CZENE POLGÁR VIKTÓRIA (Budapest): Mindszenty és a ma-
gyar hírszerzés.
VÖRÖS GÉZA (Budapest): Mindszenty megfigyelése és az
állambiztonság információszerzõ módszerei.
KOVÁCS GERGELY (Budapest): Mindszenty tárgyi hagya-
téka.

HATOS PÁL (Budapest): Mindszenty-recepciók.
[SzCs]

Mindszenty József
Bécsben, 1971–1975

Októberi rendezvények
a Pázmáneumban

Október 22-én és 23-án megemlékezés az ’56-os for-
radalom 55. és  Mindszenty bíboros Bécsbe érkezésé-
nek 40. évfordulójáról. Október 22-én, szombaton a
du. 5 órakor kezdõdõ szentmise után a Kovász Egye-
sület Kulturális csoportjának (Budapest) Mindszenty
elõadása.

23-án, vasárnap du. 5 órakor Benedikty Horváth
Tamás Szuvenír c., ’56-os témájú monodrámájának
bemutatója Erdélyi György elõadásában, majd rövid
megemlékezés és imádság után a Pázmáneum falán
lévõ Mindszenty emléktábla megkoszorúzása.

2011. október 27-én, csütörtökön 19 órakor a “Kicsi
hang” együttes koncertje. A felvidéki énekes páros meg-
zenésített verseket ad elõ. (Idõtartama kb. 1,5 óra.)

számon Magyarországot, történetesen Ausztria meg
amolyan szálláshely, ahol ugyan élünk és boldogulni
akarunk, de ennek az országnak a magyarság szem-
pontjából nem tulajdonítunk különösebb jelentõséget.

Ennek az egyoldalúságnak van persze másik oldala
is: történetesen a „burgenlandi“, „õshonos“ magyarok
megtanultak már élni a helyzettel, olyannyira, hogy
amikor „magyarokról“ beszélnek, olyan személyi kör-
re gondolnak, amivel nem okvetlen azonosítják ma-
gukat. Legeklatánsabb példa erre, amikor megkülön-
böztetõen nem magyaroknak, hanem magyarul beszé-
lõ burgenlandiaknak tekintik, vallják magukat.

Két különbözõ nézõpont, amirõl sürgõsen, cselek-
võen el kellene gondolkodni: egyrészt felvértezni kel-
lõ magyarságismeretekkel a fiatalokat, felkínálva a ma-
gyar nyelv elsajátításának lehetõségét is, másrészt
annyira otthonossá tenni valamennyi közösséget,
hogy jól érezzék magukat a fiatalok is. Kétségtelen, ir-
datlan nehézséget jelent a mindennapi, más irányult-
ságú információk alapján felgyülemlett ismeretanyag-
gal versenyezni. Akik gyakorlati szinten foglalkoznak
a kérdéssel, tudják, hogy a nemzedékek közti válasz-
tófalak napjainkban nem három, sõt, egy évtizedre
sem méretezhetõk, hanem a „divatáramlatok“ szerint
akár öt év nagy különbséget jelent fiatalok között is
(ki, melyik slágeren, songon, miegymáson nõ fel). Már
csak ezen keresztül is látható, hogy az „ismeretek“  (él-
mények) mindennapi szinten egyben lelkületi elemek-
ké épülnek be a fiatalok életébe. Nem lehet közömbös
tehát, milyen „élményekben“ részesülnek, s ezekre hol,
milyen környezetben tesznek szert.

Amikor tehát fiatalításról folyik az egyébként med-
dõ vita, nem árt tisztáznunk a fogalmakat és a ténye-
ket, tisztában kell lennünk a valósággal, a környezet
kisajátító befolyásával. Kimondottan káros, ha egye-
sek a fiatalítást kizárólag legfelsõ szinten képzelik el,
mert ennek nincsenek reális alapjai. Ahogyan monda-
ni szokás, egy fecske nem csinál nyarat, néhány fiatal
bevonása az egyesületek vezetõségébe nem jár okvet-
len az ifjúság „tömeges“ mozgósításával, nem beszél-
ve arról, hogy életkorától függetlenül minden egyesü-
leti vezetõ felelõsséggel tartozik az említett „életvite-
lért“. Kétségtelen, vannak olyan rendezvények, amik
érintik a fiatalokat és öregeket egyaránt, de nem sza-
bad elfeledkezni kimondottan fiataloknak szóló prog-
ramokról, tehát olyan rendezvényekrõl, amiken a fia-
talok magyar környezetben úgyszólván maguk között
vannak s otthon is érzik magukat, egészen addig a szin-
tig, amikor valamennyiük számára világossá válik a
sajátságosan magyar környezet kialakítása, amihez
nélkülözhetetlenek a magyar otthonok. Persze nem
eshetünk az egyoldalúság hibájába. A magyar közös-
ségek ne képezzenek gettót; sokkal inkább legyenek
nyílt, minden érdeklõdõt váró, az otthonosság érzetét
keltõ, élményeket kínáló, befogadó fórumok eltérõ
környezetben, amit viszont szintén saját világunkként
nem tekinthetünk idegennek. Azért is szükséges ez,
mert el kell jutnunk végtére is odáig, hogy a hovatar-
tozás, a magyarságvállalás nem kötõdhet bizonyos
kiválasztott helyekhez, földrajzi térséghez, és fõként
nem „évjáratokhoz“ hanem az egész világon minde-
nütt és mindenkor meglegyen a létjogosultsága, törté-
netesen ott, ahol „négy-öt magyar összehajol“.

Amikor általában az érdeklõdés hiányáról búslako-
dunk, nem árt gondolni a mai reklámvilágra, amikor
nap mint nap cégek ezrei ajánlják fel portékájukat,
mindenekelõtt felkeltve az érdeklõdést. Így nem árt,
sõt, szükséges az érdeklõdés felkeltése mindaz iránt,
ami magyar, azonban rendkívül nagy körültekintést,
„jövõtervezést“ igényel olyan magyarságkép kialakí-
tása, amely minden idõben és bármely körülmények
között megállja a helyét, fõként azért mert hiteles, nem
kelt hamis illúziókat, nem vezet tévútra, ugyanakkor
mégis cselekvésre késztet. Egyben arról sem szabad
elfeledkezni, hogy nincsenek, nem is lehetnek kész mo-
dellek, hanem mindenkinek saját magának kell to-
vábbgondolnia, alakítania az akár készen kapott dol-
gokat. Az átörökölt dolgok lehetnek múzeumi kincsek,
de csak akkor jelentenek igazi értékeket, ha szervesen
be is építhetõk a jövõképbe.

Magyar Örökség
2011. szeptember 17-i díjátadó ünnepségén a  Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében az alábbi intéz-
mény, ill. személyek vehették át kitüntetésüket:

A BUDAPESTI KÓRUS -ZENEKARI ÉS  A’CAPPELLA-  KARÉNEKMÛVÉSZET ÁPOLÁSA (70. éve!)
Laudátor: Vass M. Katalin szerkesztõ, Magyar Rádió
MAGYARÓDY SZABOLCS  Kanadában élõ közíró, szerkesztõ MAGYARSÁGSZOLGÁLATA
Laudátor: Dr. Lipcsey Ildikó történész, az Erdélyi Szövetség elnöke
ABLONCZY LÁSZLÓ NEMZETI SZÍNJÁTSZÁSUNK ÉRTÉKEIT VÉDELMEZÕ MUNKÁSSÁGA
Laudátor: Lengyel György színházi rendezõ
SCHWEITZER JÓZSEF ny. országos fõrabbi MAGYAR-ZSIDÓ KULTÚRASZOLGÁLATA
Laudátor: Dr. Komoróczy Géza hebraista, asszirológus, író, az ELTE Professor Emeritusa
+HAUSZMANN ALAJOS, BUDAPEST ÉPÍTÉSZETI ARCULATÁNAK MEGHATÁROZÓ ALAKÍTÓJA
Laudátor: Bugár-Mészáros Károly okl. építészmérnök, építészettörténész, Magyar Építészeti Múzeum ig.
RIEGER TIBOR szobrász ALKOTÓMÛVÉSZETE
Laudátor: Szakolczay Lajos irodalmár, kritikus
+KELEMEN LAJOS ERDÉLY MÚLTJA EMLÉKEINEK ÕRZÉSÉBEN KIFEJTETT MUNKÁSSÁGA
Laudátor: Dr. Benkõ Samu történész, akadémikus (Kolozsvár)

Folytatás az 1. oldalról

Néhány szó a fiatalításról
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A magyarországi eseménysort elõször Király Béla
nevezte a valódi nevén, amikor a 25. évfordulóra meg-
jelentette könyvét Amerikában „Az elsõ háború szoci-
alista országok között.” címmel. Mert h á b o r ú, ke-
gyetlen öldöklés és pusztítás volt az országban. A poli-
tikai megoldással az oroszok nem is kísérleteztek. Nagy
Imrét csak megmutatták pár percre a Parlament abla-
kában a tömegnek, szólhatott is néhány szót mikro-
fon nélkül, de aztán napokra eldugták, s csak akkor
vették elõ újra, amikor a körülbelül 20 ezer fõsre da-
gadt felkelõ csapatok kiverték a városból a szovjet had-
osztályokat, s mégis szükség lett személyére. Az oro-
szok néhány nap alatt több száz embert veszítettek.
Az 1991 után közreadott szovjet források 640 halott-
ról és 67 eltûntrõl számoltak be, de kihagyták a sta-
tisztikából az október 24-én a romániai Temesvárról
elindított hadosztályt, amely menetbõl avatkozott be
a harcokba és a legnagyobb veszteségeket szenvedte
el. Zsukov egy 1956 decemberében tartott titkos meg-
beszélésen az NDK-ban elismerte, hogy igen nagy vesz-
teségeik voltak, ezért is kellett stratégiát változtatni-
uk. Nem készültek fel a városi harcra, nem kímélték az
élõerõt. A páncélosok közé szállítójármûveket iktattak,
s az azokon helyet foglaló katonák nyílt tûzbe kerül-
tek a fõútvonalakon. Hivatalosan persze még egymás
között is csak a csapatok fáradtságáról történt emlí-
tés, de az oroszok demoralizálódását jól jellemezte a
Különleges Hadtest prancsnoka, Lascsenko tábornok
megállapítása, miszerint a kivonulást Budapestrõl
végre kell hajtani „ a csapatok tétlensége, passzivitá-
sa miatt is.” Nem nehéz ezek mögött a szavak mögött
felismerni, hogy a valóságban tehetetlenek voltak a
felkelõkkel szemben. Akik szintén sok embert veszí-
tettek, mert a legfiatalabbak nem kaptak soha kato-
nai kiképzést és szenvedélyük erõsebbnek bizonyult
a körültekintésnél.

      A háború elsõ szakasza október 23-tól 29-ig tar-
tott. Ezekben a harcokban még részt vettek a budapesti
„belsõ karhatalom” (ÁVÓ) egyes alakulatai is (össze-
sen 6.000 ávós volt Budapesten), bár az oroszok nem
igazán bíztak bennük, hiszen zömük sorkatona volt,
ha kádercsaládokból is került ki. Ezért zömüket hulla-
szállításra valamint élelmiszer- és lõszerszállításra
használták. A magyar Néphadsereg nem volt harcra
fogható, legfeljebb a középületek biztosítását látta el
a fõvárosban. Vidéken azonban, ahová csak fokozato-
san terjedt át a forradalom, s nyomában a harcok, a
katonaság és fõleg a határõrség (Mosonmagyaróvár)
több szörnyû sortûzzel vétette magát észre.

1956: Nemzeti függetlenségi háború volt
     A felkelõk elleni sikertelen próbálkozások és a

nagyarányú személyi veszteségek hatására a szovjet
hadsereg követelte a még mindig zömmel ortodox ele-
mekbõl álló kormánytól a magyar csapatok bevetését
ágyútölteléknek. Katonaiskolások tucatjait fektették
föl tankokra az Üllõi úton, hogy ne tüzeljenek a felke-
lõk. A Zrínyi Miklós Katonai Akadémia páncélosainak
kellett volna vezetnie a Corvin-köz elleni frontális tá-
madást. A parancsnok, Márton András ezredes – jó
érzésû magyar ember, egykori nemzeti parasztpárti –
azonban „eltévedt” a városban. Amikor az eredmény-
telenségtõl feldühödött oroszok a végig Pesten tartóz-
kodó KGB-fõnök, Szerov utasítására bombatámadáso-
kat kívántak végrehajtani a VIII. kerület ellen, októ-
ber 28-án, a házi õrizetbõl végre kiszabadult Nagy Imre
a sarkára állt, kifejtvén: ha ez megtörténik, rá, mint
politikai megoldást hozó személyre nem számíthatnak.

       A magyarországi függetlenségi háború hatására
megélénkült a nemzetközi színtér. Izrael 29-én offenzí-
vát indított a Sinai félszigeten Egyiptom ellen. Nagy-Bri-
tannia és Franciaország a béketeremtõ szerepében tet-
szelegve beavatkozott és katonai erõvel szándékozta a
nyár folyamán az egyiptomiak által államosított Szuezi
csatornát visszaszerezni. (A három agresszor már ko-
rábban titkos tárgyalásokat folytatott, de az oroszok len-
gyelországi és magyarországi fiaskója következtében a
támadást idõben elõbbre hozták.) Az oroszok a buda-
pesti harcok hírére beleegyeztek a nemzeti kommunis-
ta Gomulka megválasztásába Varsóban, és minden ere-
jüket Magyarország ellen fordították. Kovács István
polonista világított rá elemzéseiben, hogy Lengyelor-
szág a budapesti felkelésnek köszönhette, hogy viszony-
lag olcsón megúszta a válságot, s Hruscsovék abbahagy-
ták a háborúval való fenyegetõzést.

      A háborúra az ország szomszédjai kiterjedt had-
mozdulatokkal reagáltak. Magyarország elszigeteltsé-
ge csaknem teljes volt Közép-Európában. Románia –
bár nem kérdezték – egyetértett a területén tartózko-
dó orosz csapatok bevetésével és újabb hadosztályok
átengedésével. Románia szívesen adott volna csapa-
tokat is a magyarok leverésére, de Hruscsov leintette
Dej-t. Még komolyabb mértékû volt Csehszlovákia  el-
lenségessége, hiszen ebben az államban nem tartóz-
kodtak szovjet csapatok, ugyanis átengedte a szovje-
teknek a magyar határ menti fõútvonalakat felvonu-
lásra, így azok a komáromi és a medvei hídon át, azaz
Budapesttõl nyugatra törtek be Magyarországra. (Jel-
lemzõ a rendszerváltás utáni magyar politikusok tájé-
kozatlanságára, hogy többször fölmerült, hogy hazánk-

nak bocsánatot kellene kérnie az 1968-as bevonulás
miatt. Vajon 56-ért ki kért szomszédaink közül bocsá-
natot? Meglepõ a válasz: Borisz Jelcin, az utolsó jeles
orosz demokrata 1996. október 23-án a magyar parla-
mentben.) Jól tudták ezek a magyarok millióihoz ju-
tott politikusok, hogy a Magyarországon folyó harcok-
nak komoly nemzeti töltete van. Rettegtek a felkelés
esetleges továbbterjedésétõl. Prága 40 ezer katonát
küldött a magyar határra. (Magyar nemzetiségût nem
hívhattak be a hatóságok), Románia szorosan lezárta
határát, félt az erdélyi városokban akkor még többség-
ben élõ magyarok mozgolódásától. A legnagyobb csa-
lódást Magyarországon azonban Joszip Broz Tito visel-
kedése okozta. Természetesen szintén mozgósított, s
mint ahogyan egy nemrég elõkerült forrás tartalmaz-
za, szûk vezetõi körben kijelentette, ha az oroszok nem
avatkoztak volna be november 4-én, õ verte volna le
hadseregével a magyar nacionalistákat.

     Csak a nyugati szomszéd mutatott szolidaritást a
magyarokkal. A történelmi kapcsolatok, s a demokrati-
kus légkörben érvényre jutó szolidaritás mellett talán
volt ebben némi lelkiismeret-furdalás is, amiatt, hogy
õk megúszták. Ausztria segítette az országba behozni a
segélyeket, és a háború után tömegesen fogadta be a
menekülteket. A körös-körül rájuk fenekedõ ellenséges
környezetben jólesett a magyaroknak a „sógorok” felé-
jük áradó szolidaritása, bátorsága és vendégszeretete.

     A háború második szakasza tulajdonképpen már
október 30-án megkezdõdött, amikor az izraeli offenzí-
va hatására Hruscsov kijelentette: “Ha kivonulnánk
Magyarországról, ez felbátorítaná az amerikai, angol és
francia imperialistákat. Ezt gyengeségünknek fognák fel,
és támadásba lendülnének…Pártunk ez esetben nem
értene meg bennünket. Egyiptomon felül odaadnánk
nekik Magyarországot is. Nincs más választásunk.” Újabb
csapatok érkeztek az országba. Légi deszantosok száll-
tak le Veszprémben. A korábbi vereség és a veszteségek
tanulságait levonva új harcászati elemeket alkalmaztak.
A legkorszerûbb, nehezen felgyújtható T-54-esek töme-
gét vetették be gyalogsági kíséret nélkül. Kíméletlenül
szétlõtték azokat a házakat, ahonnét lõttek rájuk. A bu-
dapesti Nagykörút jobban tönkrement, mint 1944-45-
ben. Az ostrom 4-5 napig tartott. A felkelõk keményen
harcoltak, ezt jól mutatja, hogy Eörsi László számítása
szerint többen estek el közülük, mint októberben. A há-
ború minden borzalmát átélte a budapesti lakosság.
Megteltek az óvóhelyek, a köztereken felkelõk sírjai
domborodtak. Az áldozatok pontos száma máig isme-
retlen, mert még az ötvenedik évi jubileumi felbuzdu-

lás közben kiadott munkák adatai sem teljesek. Jobbá-
gyi Gábor új könyvében arra figyelmeztet, hogy „Alá-
becsültek a forradalom oldalán meghalt magyar kato-
nákra vonatkozó adatok, s a szovjet katonai vesztesé-
gek is.” („Szevasztok, én meghalok!” – Kairosz 2010.) A
neves jogászprofesszor, aki 9 évesen maga is átélte a
harcokat, lelkes kutatója 1956-nak. Egy ismeretlen köl-
tõ versét is közli kötetében, amely igazolja, hogy véres
nemzeti függetlenségi háborút éltek át a budapestiek:

Bömbölnek az ágyúk, bomba szálldos,
Harci zaj dübörög, megremeg a város,
Füst és por az eget egész eltakarta…
Verje meg az Isten, aki ezt akarta

Nemzetiszín zászlók, lelkesült diákok,
Éltettek egy szabad, szebb magyar világot,
És most mind fekszenek, testük akna marta…
Verje meg az Isten, aki ezt akarta.

Ám mégis! Mártíromság, Gyász nem volt hiába,
Új erõt önt népünk minden hû fiába,
S minden áruláson gyõz majd erõs karja…
Áldja meg az Isten, aki ezt akarja!

SZABÓ A. FERENC

Az 1956-os magyar forradalomról és szabadságharc-
ról ma már könyvtárra rúgó politikai, katonai, szociológiai
stb. irodalom halmozódott fel. A könyvek, tanulmányok és
a cikkek zöme próbálja józanul, objektív módon analizálni
és leírni – részben vagy egészben – az eseményeket. De
akadnak azért szélsõbaloldali, vagy szélsõjobboldali ide-
ológiával megtöltött mûvek és fércmunkák is ebben a ha-
talmas irodalomban.

Kezdjük a szélsõbaloldali eszmefuttatással, amelynek
a Kádár-rendszer ideológusai voltak a legfõbb képviselõi.
Eszerint, 1956 októbere ellenforradalom volt, tehát nem
forradalom; vagyis, a magyarországi, volt kizsákmányoló,
reakciós erõknek (volt arisztokrata-földbirtokosok, nagy-
birtokosok, gyárosok, nagykereskedõk, a Horthy-rendszer
vezetõ hivatalnokai, tisztjei, csendõrei stb.) az 1945-ben
megdöntött politikai és gazdasági rendszer visszaállítá-
sát célzó fölkelése, külsõ támogatással. A legelszomorí-
tóbb tény azonban az, hogy ez a szegrõl-végre hazug esz-
mefuttatás újból felütötte fejét Magyarországon bizonyos
MSZP- körökben, közel húsz éve az 1989/1990-es rend-
szerváltás után.

Érdekes módon, a szélsõjobboldali eszmefuttatás –
amely elsõsorban bizonyos nyugati emigráns körökben
volt és van divatban – hasonló eredményre jut, csak el-
lenkezõ és görbébb úton. Nagy Imre személye, kommu-
nista múltja (moszkvai emigráció stb.) és jelene, 1945-
ben az elhagyott, óriás-földbirtokokat a nincstelen, föld-
nélküli parasztok (kb. 3 millió) közt felosztó miniszter te-
vékenysége kezdettõl fogva szálka volt ezen szélsõjobb-
oldali emigráns körök szemében. Minden igyekezetük
arra irányult – és irányul – tehát, hogy Nagy Imre veze-
tõ, meghatározó, józan, nemzeti reformer-politikus sze-
repét, hazug módon, háttérbe szorítsák vagy eltüntes-
sék, s helyette a túlfûtött, szélsõséges nacionalista erõk
gyõzelmét tolják elõtérbe. S így jutnak arra a hamis kö-
vetkeztetésre, hogy 1956 októbere alapjában az 1945
elõtti politikai és gazdasági rendszer  visszaállítását cé-
lozta meg. S mint oly sokszor a történelemben, így borul
egybe a szélsõbaloldali és szélsõjobboldali ideológia va-
lamilyen diktatúra árnyékában.

1945 egyébként is s valóban, hatalmas választóvonal
(cezúra) volt a magyar történelemben.  A különbözõ tár-
sadalmi osztályok, rétegek és csoportok különbözõ mó-
don élték meg ezt a földrengésszerû történelmi eseményt
(véres, vesztes háború után, amikor az ország romokban
hevert): voltak akik elnyomásként vagy újabb megszállás-
ként, s voltak akik felszabadulásként, nem is beszélve a

zsidó – és roma Holocaust áldozatainak és túlélõinek több-
százezres tömegeirõl; és voltak akik mindkettõként. Azt
is igen fontos hangsúlyozni, hogy 1945 és 1948 között
még demokratikus, többpártrendszer volt érvényben Ma-
gyarországon, széles szabadságjogokkal (gyülekezési-,
sajtó-, vallási- stb. jogok), igaz, már szovjet katonai meg-
szállás alatt, de még többé-kevésbé mûködõ, a 2. világ-
háborúban gyõztes négyhatalmi ellenõrzés alatt.

Melyek voltak tehát az 1956-os magyar forradalom alap-
igazságai? Kutatásaim eredményei két forrásra támasz-
kodnak. Elsõsorban, és fõként, Király Béla (1912–2009)
visszaemlékezéseire, aki az 1956-os októberi forradalom
idején a Forradalmi Karhatalmi Bizottság és a Forradalmi
Honvédelmi Bizottság elnöke, Budapest katonai parancs-
noka és a Nemzetõrség fõparancsnoka volt. Másodsor-
ban, és sokkal kisebb, szerényebb mértékben, saját él-
ményeimre. 1956 októberében, ugyanis, a budapesti Köz-
gazdaságtudományi Egyetem 4. éves (végzõs) hallgató-
ja voltam (Külkereskedelmi Szak; angol fõnyelv), s mint
ilyen, lelkesen részt vettem az egyetemen zajló vitákban
valamint az ismert követelések megfogalmazásában.

1. Alapigazság
1956 októberében, józan magyar hazafi – s így az egye-

temi ifjúság – nem kívánt forradalmat, még ha az 1848-as
forradalom példaként lebegett is elõtte. Amikor a budapesti
egyetemisták kivonultak tüntetni az utcákra 1956. október
23-án, akkor alapvetõ reformokat követeltek. 1848-ban a
Habsburg-despotizmus, 1956-ban a sztálinista kommunis-
ták erõszakos fellépése változtatta a reformra törekvõket
forradalmárokká.

2. Alapigazság
Az Egyetemeken megfogalmazott követelésekben az

egyetemi ifjúság az alapvetõ reform-célokat tûzte ki:
nemzeti függetlenség; a szovjet csapatok kivonása; de-
mokrácia (több-párt rendszer; szabad választások stb.);
emberi szabadságjogok ( gyülekezési-, sajtó, vallás-, stb.
jogok); Rákosi Mátyás és Farkas Mihály bíróság elé állí-
tása; Nagy Imre (reformkommunista) miniszterelnökké
való kinevezése; a sztálinista kommunisták leváltása; a
magyar–szovjet és magyar-jugoszláv szerzõdések felül-
vizsgálata. Mit nem követeltek ezek a pontok? A szocia-
lizmus eltörlését nem, de alapvetõ reformokat igen; az
egész vezetõség újjáválasztását, a gazdasági tervek,
normák felülvizsgálatát és a mezõgazdasági beszolgál-
tatási rendszer eltörlését igen. Kimondatlanul, valamifé-
le polgári demokrata/szociáldemokrata – rendszer felé
való irányvétel volt ez, egy 1945-1948-as típusú politi-

kai-gazdasági platform felé, természetesen szovjet ka-
tonai megszállás nélkül.

3.  Alapigazság
A forradalom gyõzött. Október 28-án Nagy Imre minisz-

terelnök tûzszünetet rendelt el, amit mindkét fél tisztelet-
ben tartott. Az Államvédelmi Hatóság és a Magyar Dolgo-
zók Pártja (kommunista párt) feloszlott. Nagy Imre több-
párt rendszerre alapuló kormányt alakított. Nem volt az
országban személy vagy szervezet, amely kezet akart vagy
mert volna emelni az újszülött demokráciára.

4.  Alapigazság
A gyõzelmet a budapesti és a vidéki ifjúság vívta ki,

mert hitt ügyében és elszánt volt a helytállásra. Mivel a
Szovjetunió hazánkat tekintette a leghûségesebb csatló-
sának – a Rákosi, Gerõ, Farkas és Révai által vezetett
magyar kommunista párt a legsztálinistább és Moszkvá-
hoz a legelkötelezettebb párt volt egész Kelet-Európában
–, ezért a magyar egyetemisták és fõiskolások alapos és
magasszintû katonai valamint tiszti kiképzést kaptak egye-
temi tanulmányaik évei alatt (1950 és 1956 között). Egy
frissen diplomázott fiatal általában hadnagyi rangban hagy-
ta el az egyetemet. Következésképpen, a sztálinista kom-
munisták maguk képezték ki legádázabb ellenségüket.

5.  Alapigazság
A gyõztes fiatalok központi vezetést választottak, hogy

biztosítsák a kivívott gyõzelmet, s ezért nemzetõrségek-
be tömörültek. Képviselõik a Deák téri rendõr-fõkapitány-
ságon Kopácsi Sándor ezredes védelme alatt tárgyaltak.
Október 29-én már annyian voltak, hogy határozataikat a
szabadságharcosok közös akaratának lehetett tekinteni.
Megválasztották a Forradalmi Karhatalmi Bizottságot és
a Nemzetõrség Fõparancsnokságát. Nagy Imre minisz-
terelnök elismerte a két forradalmi szervezetet.

6.   Alapigazság
A Szovjetunió az október 30-áról 31-ére virradó éjsza-

kán már 16 hadosztályszintû magasabb egységgel, kétezer
harckocsival és egy, fõleg vadászbombázó gépekbõl álló,
repülõ erõvel állt készen a beavatkozásra.

7.   Alapigazság
A november 1-i semlegességi nyilatkozat a szovjet be-

avatkozás következménye volt, s nem oka. Mivel a sem-
legesség kikiáltása november 1-jén, a szovjet intervenció
fegyveres szakasza pedig 4-én kezdõdött, az a téves kö-
vetkeztetés alakult ki, hogy a magyarok nem adtak a Szov-
jetuniónak más lehetõséget, mint nagyhatalmi tekintélyé-
nek fegyveres megvédését. Holott az igazság ennek ép-
pen a fordítottja. Nagy Imre a szovjet beözönlés ellen til-

takozott a szovjet kormánynál, Andropov nagykövetnél,
és az ENSZ-nek is jelentést tett róla. Az ENSZ-tõl nem
jött válasz, a szovjetek átlátszó hazugságokat mondtak.
Ezért jelentette be az ország semlegességét és az or-
szág kilépését a Varsói Szerzõdésbõl.

8.  Alapigazság
Az egész szovjet tömb felelõs a történtekért. Kína ok-

tóber 30-án jóváhagyta a szovjet agressziót. Másnap
Moszkva a lengyel vezetést tájékoztatta. Bukarest követ-
kezett: a román, a csehszlovák és a bolgár vezetõk közül
az elsõ kettõ részt akart venni a Magyarország elleni ag-
resszióban és a magyarok irtásában, de nem kaptak rá
engedélyt Moszkvából. Végül, Brioni szigetén, Titó is igent
mondott a magyar forradalom letiprására. 24 órával a sem-
legesség kikiáltása elõtt!

9.  Alapigazság
Célját, méreteit és intenzitását tekintve, a szovjet kato-

nai intervenció háború volt, éspedig az elsõ háború szo-
cialista országok között. Nagy Imre november 4-én beje-
lentette: „..Ma hajnalban a szovjet csapatok támadást in-
dítottak fõvárosunk ellen azzal a nyilvánvaló szándékkal,
hogy megdöntsék a törvényes magyar demokratikus kor-
mányt...” Tehát, a Szovjetunió hadüzenet nélküli háborút
viselt Magyarország ellen.

10.  Alapigazság
A nyugati világ nagy gondolkodói és az ENSZ köz-

gyûlése a forradalom után felismerték annak igazságát.
Nyugaton tömegtüntetések folytak, az értelmiség nagy
számban lépett ki a kommunista pártokból. A magyar
nemzet dicsõsége és jó híre soha nem látott csúcspont-
ra emelkedett, elsõízben 1848 után. A forradalom leg-
jellegzetesebb intézményei a tanácsok (munkástanácsok
stb.) voltak. E szó oroszul: szovjet. Hannah Arendt, a
nagy filozófus-szociológus, ezt írta: „Amikor a szovjet
tankok vérbe fojtották a magyar forradalmat, elpusztí-
tották a történelemben csak a Magyarországon létezõ
szabad szovjeteket...” Milovan Gyilasz, Titó volt helyet-
tese, prófétai következtetésre jutott: „A magyar forrada-
lom a kommunizmus végének kezdete...” Az ENSZ Ötös
Bizottsága 1957-es zárójelentése megállapítja: „A Szov-
jetunió agressziót követett el... Magyarország ellen”. Jel-
cin orosz elnök 1992-ben az Országházban kijelentette:
„1956 tragédiája ... a szovjet rendszer lemoshatatlan szé-
gyenfoltja marad örökké!”

UNGER LÁSZLÓ

volt MEFESZ/UFHS elnök
(Genf)

AZ 1956-OS MAGYAR FORRADALOM TÍZ ALAPIGAZSÁGA

Öreg  fûzfák  (akvarell)
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NEMZETKÖZI SAJTÓSZEMLE
Összeállította:  Fetes Kata

2011. szeptember 2-4. között került sor a Nyugat-
Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetsé-
ge 11. konferenciájára és közgyûlésére. A találkozó
szervezõje az Ausztriai Magyar Református Lelki-
gondozó Szolgálat lelkipásztora, Karvansky Mónika
volt, akinek oldalán számos segítõkész gyülekezeti
munkatárs állt.

A bécsi találkozó nagy érdeklõdést keltett a nyu-
gat-európai magyar gyülekezetekben! 44 hivatalo-
san jelentkezett résztvevõn kívül mintegy 10–12
helyi magyar gyülekezeti tag is eljött a megbeszélé-
sekre. A vasárnapi záróistentiszteleten pedig – ahol
7 magyar  lelkipásztor együtt szolgált – jóval több
mint 100 magyar volt jelen a bécsi református temp-
lomban, a Dorotheergasseban (5–6 német nyelvû
vendéggel együtt)!

A „Szövetség” 10 éves jubileumra tekinthet vissza.
A Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek
Szövetségének tevékenysége két fontos évi rendez-
vénybõl áll: tavasszal a nyugat-európai magyar
„Presbiteri konferenciát” szervezi meg, õsszel pedig
az évi közgyûlést, ill. a gyülekezetek küldötteinek ta-
lálkozóját. Az elõbbi célja a magyar  presbitereink
továbbképzése, az utóbbié a közös gyülekezeti kér-
dések megbeszélése és egy-egy helyi magyar gyüle-
kezettel való találkozás. Míg a presbiterek találko-
zójára mindig a németországi Holzhausenben kerül
sor, ez az õszi találkozó évente más-más helyen van.

Bécsben 10 országból gyûltek össze magyarok az

idei konferenciára:  Svédország,  Anglia, Belgium,
Franciaország,  Németország, Svájc, Ausztria küldöt-
tei – s ehhez csatlakoztak vendégek Szlovákiából,  Er-
délybõl és Magyarországról.  A szombati „munka-
nap” csúcspontja a meghívott magyarországi ven-
dégekkel való beszélgetés volt. Téma:  a nyugat-eu-
rópai magyar protestáns diaszpóra-gyülekezetek jö-
võje és az anyaországgal való kapcsolata. Megjelent
a Magyarországi Református Egyház képviselõje,
Ódor Balázs és a Magyarországi Evangélikus Egyház
küldöttje, Tarr Klára. „Történelmi pillanatnak” ne-
vezte ezt a találkozót  Dr. Kocsis Attila, a magyar
kormány képviselõje, aki elõadásában a magyar di-
aszpóra ügyével foglalkozott az állam szemszögébõl.

Vasárnap, szeptember 4-én a Szövetség elnöke,
Gémes Pál németországi lelkipásztor reggeli áhíta-
ton köszöntötte a résztvevõket, majd a közgyûlés be-
fejezésére és a találkozó kiértékelésére került sor.
Itt határozta el a közgyülés, hogy – miután közös
meghívást kaptunk a Magyarországi Evangélikus és
Református Egyház részérõl – 2012-ben elsõ alka-
lommal „haza megyünk” Magyarországra az évi kon-
ferenciánkkal, 2012. aug. 31. – szept. 2. között.

A záró istentiszteleten a liturgiai részt a két helyi
magyar lelkipásztor: Karvansky Mónika (ref.) és
Solymár Mónika (evang.) végezte, igehirdetõ
Remport Péter belgiumi magyar lelkész volt.

VARGA PÁL,
az Ulmi Magyar Prot. Gyülekezet lelkipásztora

BÉCSBEN TALÁLKOZTAK
A „SZÖVETSÉG” GYÜLEKEZETEI

Mesék
határon innen és túl

2011. szeptember 11-én a Burgenlandi Ma-
gyar Média és Információs Központ (UMIZ)
magyar, német és horvát nyelvû mesekönyvei-
nek bemutatója volt a Szombathelyi MMIK-ban.

Parais István igazgató és Kapiller Sarolta
megyei önkormányzat mûvelõdési titkárságának
vezetõjének bevezetõje után a Szombathelyi
Margaréta Óvoda csemetéi énekes játékokat és
mondókákat adtak elõ nagy sikerrel. A közked-
velt Boglya népzenei együttes kísérte és színe-
sítette a programot.

A gyermekkönyvek képeit Kelemen László, az
UMIZ intézményvezetõje mutatta be a közön-
ségnek. Dowas Katalin, az UMIZ több nyelvû
óvodapedagógiai bizottságának vezetõje német
nyelven olvasta fel Zsiga-csiga kalandjait a szá-
molás elsajátításával kapcsolatban. Busics Teréz
háromnyelvû óvodapedagógus a „Nyári békabál”
címû könyvvel ismertette meg a vendégeket.
Padosné Kiszela Edit, a Táplánszentkereszti
Mûvészeti Óvoda egyik vezetõje magyarul mu-
tatta be Lilli lepke történetét a színekrõl.

A mesekönyvek helyben megvásárolhatóak
voltak, de bármikor meg is rendelhetõek köte-
tenként 4000 forintos áron.

Kisebbségekért díj
a Külföldi Magyar Cserkészszövetségnek

Magyarország Miniszterelnöke a Kisebbségekért Díj
Külhoni Magyarságért Tagozat kitüntetést adományoz-
ta a Külföldi Magyar Cserkészszövetségnek a nyugati
magyar diaszpórában élõ fiatalok nevelésében, ma-
gyarságtudatának kialakításában, megõrzésében és
erõsítésében végzett több évtizedes kiemelt jelentõsé-
gû, áldozatos tevékenységének elismeréséül.

A Külföldi Magyar Cserkészszövetség a magyar cser-
készetet összefogó Magyar Cserkészszövetségek Fóru-
mának alapító tagja, és jelenleg a szervezet elnöki
posztját is betölti.

A Külföldi Magyar Cserkészszövetség hosszú évek
óta szervez a Magyarország és a diaszpórában élõ ma-
gyar közösségek közötti középiskolás cserediák prog-
ramot, valamint fiatal egyetemisták és kezdõ szakem-
berek számára gyakornoki programot.

Világrészek, országok magyar cserkészeinek kapcso-
latát erõsítik folyóirataik (a Magyar Cserkész és a Ve-
zetõk Lapja), az ötévenként rendezett jubileumi tábo-
rok, magyarországi õrsvezetõi körútjuk, tanulmányi
ösztöndíjak és vezetõképzõ táboraik. Felnõtt cserké-
szeik vezetõ szerepet töltenek be a külföldi magyar kö-
zösségekben, szervezetekben.

A díjat augusztus 20-án a Külföldi Magyar Cserkész-
szövetség nevében Lendvai-Lintner  Imre vette át.

   (BE)

Vízparti fõvárosok Charta-ja

A városi közlekedés problémáinak megoldása ismét
fontos kérdéssé vált. A 2011.03.28-án nyilvánossá tett
„Fehér Könyv” szerint, az Európai Unió egyik legfon-
tosabb hosszú távú célja a városközpontok széndioxid-
mentes közlekedésének megvalósítása.

  Az európai fõvárosoknak fontos szerep jut a
transzeurópai közlekedési hálózatban (TEN-T). Várha-
tóan ezek a vízparti fõvárosok töltik majd be az áru-
szállítási hálózat csomóponti szerepeit. Párizs,
Brüsszel, Berlin, Bécs, Budapest 2–2 képviselõje írta
alá az európai vízügyi együttmûködésrõl szóló doku-
mentumot.

  Az európai közlekedéspolitika tekintetében, a fõ-
városok vízi közlekedési hatóságai kötelezik magukat
arra, hogy erõsítik a belvízi közlekedést. Célul tûzik
ki, hogy a teherszállításban változások alkalmazásá-
val törekednek arra, hogy a TEN-T hálózatában betölt-
sék majd a nekik szánt csomóponti szerepet. Igyekez-
nek elérni, hogy az Európai Unió támogatás-politiká-
jában kiemelt szerepet kapjon a nagyvárosok folyói-
nak közlekedési fejlesztése.

Die Welt   (DE)

Gáz Közép-Európában

Olaszország, Szlovénia, Ausztria, Csehország és Né-
metország elsõ ízben kapcsolja majd össze egymással
földgázvezetékeit.

  Az Észak-Dél között kialakuló gázfolyosó rendkí-
vül fontos a térség energiaellátása szempontjából.
Ezért a „5GL” vagyis az öt ország gázszolgáltatói piac-
kutatást kezdeményeztek a kereslet és a szükségletek
felmérésére. A felmérés eredménye október végén
kerül a nyilvánosság elé.

  Ha a tervezett projekt megvalósul, akkor a határo-
kon átnyúló összehangolás eredményeként zavarta-
lanná válik majd az együttmûködõ országok földgáz
ellátása. Ez a tervezett gázfolyosó megszüntetné az
egyes országok gázpiacának elszigeteltségét. Jelentõ-
sen hozzájárulna az Európai Unió biztonságos ener-
giaellátásához.

  Természetesen a gázt szállítók és gázzal kereske-
dõk bevonásával képzelhetõ csak el a megvalósítás. A
hatékony gázszállító rendszerek kiépítése és ezzel a
piaci szükségletek ellátásának hosszú távú biztosítása
a projekt mérföldköve.

  Az „5GL” piackutató program megvalósítói egye-
dülálló munkát végeznek az Unió belsõpiaci csomag-
tervének kivitelezésében.

   (BE)

Nem döntöttek újabb Schengen-csatlakozásról

Az unió belügyminisztereinek legutóbbi ülésén a
holland és a finn miniszter nem fogadta el azt a javas-
latot, miszerint Bulgária és Románia csatlakozhasson
a határellenörzéstõl mentes schengeni övezethez.

  A lengyel EU-elnökség nevében Jerzy Miller belügy-
miniszter sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy jelenleg az
EU-ban nem érvényesül a szolidaritás elve. Sem a hol-
land, sem a finn belügyminiszter nem egyezett bele
abba a kompromisszumba sem, hogy ez év õszén szün-
tessék meg a vízi és légikikötõk ellenõrzését, jövõre
pedig a határátkelõkét.

  Leers holland bevándorlási miniszter szerint a két
ország a csatlakozáshoz szükséges technikailag felké-
szült határvédelemmel rendelkezik. Azt azonban nem
lehet teljes biztonsággal megállapítani, hogy a szerve-
zett bûnözés és a korrupció elleni harcban is a helyzet
magaslatán állnak-e. Ezért sem javasolják a két ország
csatlakozását a schengeni övezethez.

  Az Európai Parlamentbõl többen helytelenítették
ezt a döntést, mert a schengeni csatlakozásnak nem
elõfeltétele a korrupciómentes közélet. A hiányossá-
gokra hivatkozva hosszan halogatható a belépésrõl
szóló döntés.

  (AT)

A bécsi szerecsen

A hajdani rabszolga, Angelo Soliman, a leghíreseb-
bé vált bécsi fekete bõrû ember életét mutatja be Bécs
város múzeuma egy kiállítás keretében.

  A „mór”-ra, ahogy Solimant nevezték, úgy tekintet-
tek annakidején a bécsiek, mint valami világcsodára.
A közepes termetû, elegáns, sportos alkatú emberke
1721-ben Kelet-Afrikában látta meg a napvilágot. Alig

lett 7 éves, amikor szétverték családja törzsét és õt,
mint gyermekrabszolgát több tulajdonosváltás után
egy messinai arisztokrata vásárolta meg. Tulajdonosa
taníttatta, beszélt olaszul, franciául, angolul latinul és
németül. Kiváló emlékezõtehetséggel rendelkezett.
Katonai kiképzést is kapott. Így került Lobkowitz tá-
bornagyhoz, majd annak halála után a lichtensteini
herceg udvarába. Bár komornyik volt a hercegnél, tu-
dását kamatoztatva segített a gyermekek nevelésében.
Ezen kívül, jólneveltsége miatt szívesen mutatták be
õt az udvar vendégeinek.

  47 éves korában Soliman, egy szerencsejátékon
nyert összeggel kiváltotta magát a rabszolgaságból.
Feleségül vette Magdalena Kellermannt, akitõl egy lá-
nya született. A „szép néger” - ahogy Soliman-t a bécsi-
ek nevezték - a kor jelentõs tudósaival és zeneszerzõi-
vel a szabadkõmûves-páholy tagja volt. 1796-ban 75
éves korában Bécsben érte a halál.

  (FR)

Naponta 111 ír kivándorló

A „zöld sziget” jelentõs kivándorlási múlttal rendel-
kezik. Napjaink gazdasági válsága kapcsán Írországot
újabb hullámban hagyják el a fiatalok. Különösen ve-
szélyeztetett a 20-40 közötti korosztály.

  Az elmúlt 12 hónapban több mint 40.400-an hagy-
ták el az országot. Ez azt jelenti, hogy naponta 111-
en távoznak el hazájukból, hogy más országban ta-
lálják meg a megélhetésükhöz szükséges feltételeket.
A legkedveltebb célország Ausztrália, második he-
lyen, de sokkal kisebb százalékaránnyal Nagy-Britan-
nia. Az írek számára szinte teljesen elvesztette von-
zerejét az USA.

  A munkanélküliség 14,2%; hosszú évek óta a leg-
magasabb. A 2008-as gazdasági válság következtében
a gazdasági jövedelem több mint a felét 70 milliárd
eurót kellett az államháztartás megmentésére fordíta-
ni. 2010-ben az ország büdzséjébõl még 32% hiány-
zik. A gazdasági válság elõtt az EU tagországai között
Írországban volt a második legmagasabb az egy fõre
jutó jövedelem aránya.

  Jelenleg az ország két éven belül az ötödik takaré-
kossági-csomagot valósítja meg. Ennek ellenére a gaz-
daság lassan növekszik. A munkabérek erõs csökke-
nésétõl szenvednek a munkavállalók, de a befektetõk
számára éppen ez teszi ismét érdekessé az országot.

  A nagymértékû kivándorlás ellenére mégis lassan
nõ a lakosság száma. EU-szerte Írországban a legma-
gasabb a születési arány. Minden ír nõre 2,1 gyermek
jut, annak ellenére, hogy az állami támogatás az Auszt-
riai felénél is kevesebb. Az osztrák szülõkre  mégis csak
1,4 gyermek jut.

  (DE)

Az „Oktoberfest” érdekességei

201 évvel ezelõtt, amikor Ludwig bajor fõherceg fe-
leségül vette Therese hercegnõt, még senki sem sej-
tette, hogy a müncheni városfalakon kívüli „mezõn” -
ahol az akkor megrendezett lóversenyen sörrel mula-
tott a publikum – hagyomány teremtõdik.

  „Teréz mezején” (Theresienwiese) nem a házasság-
kötés, sem a lóverseny maradt meg évrõl-évre vissza-
térõ eseménynek, hanem a sörivás.

  A 42 hektárnyi területbõl 31-et uralnak azóta a
sörsátrak és a szabadban felállított asztalsorok és
csapra vert hordók. A két világháború alatt és a köz-
tük eltelt években szünetelt a népünnepély, de 1950
óta töretlen lendülettel rendezik meg a müncheniek
az új sör vidám ünnepét. Az idén szeptember 17-én
csapolta meg a 200 literes fahordót a város fõpolgár-
mestere Christian Ude, aki már 5 éve tartja rekord-
ját, nevezetesen 2 ütést mér a csapra és már folyik is
a nedû. Október 2-án éjfélig szolgálják fel a sört a
népviseletbe öltözött fiatalok. A „mezõn” a legnép-
szerûbb ivóedény a pint (Maß) ami üresen 1,3 kg
üveg, 1l sörrel töltve 2,4kg-ot nyom. A legtehetsége-
sebb felszolgáló férfi a teli pintekbõl 21-et a legerõ-
sebb pincérnõ pedig 19-et tudott a hordótól a kb. 40
méterre ülõ megrendelõig elvinni.

  2010-ben a 2 hétig tartó októberi ünnepen 4500
különbözõ dolgot felejtettek a mezõn az mulatozók. A
leggyakrabban elhagyott tárgyak a ruhadarabok voltak,
ebbõl 1450-et gyûjtöttek össze a takarítók. De 420-an
mobiltelefonjukat, 366-an kulcscsomójukat, 320-an a
szemüvegüket, 50-en a fényképezõgépüket, ugyan-
annyian az órájukat felejtették el magukkal vinni. Ta-
láltak egy gazdátlan kiskutyát és egy törpenyulat is. Ez
utóbbi bizonyára nem nagyon kereshette tulajdonosa-
it. A legszokatlanabbnak tûnik az asztalon felejtett tár-
gyak közül kétségtelenül az a hallókészülék és a mûfog-
sor, melyeket tulajdonosaik máig sem hiányolnak.

.

   (MTI,  Budapest, 2011. szeptember 2.) A
nemzetpolitikai államtitkárság bejelentése sze-
rint LÉLFAI KOPPÁNY a határon túli magyarok
támogatásával foglalkozó Bethlen Gábor Alap-
kezelõ (BGA) Zrt. új vezetõje.

Lélfai Koppány egyszemélyben lesz felelõs
a BGA Zrt. zavartalan mûködéséért, a BGA
korábbi ügyvezetését ellátó igazgatóságot meg-
szüntették.

    A költségtakarékosság mellett “a vezérigaz-
gató kezében összpontosított vezetés további
elõnye, hogy a döntések elõkészítése és a vég-
rehajtás megszervezése gyors és közvetlen lesz,
az alap mûködése hatékonyabbá válik”.

    Lélfai Koppány több mint tíz éve dolgo-
zik  a gazdasági szférában, kinevezése elõtt az
egyik jelentõsebb magyar hitelintézetnél töltött
be vezetõ tisztséget.

    Az alapkezelõ élérõl augusztusban távo-
zott Ulicsák Szilárd és az igazgatóság több tag-
ja. Ulicsák Szilárd április közepétõl állt az alap
forrásait koordináló alapkezelõ zrt. élén, elõt-
te miniszteri biztosként felügyelte a határon
túli magyarok támogatáspolitikáját.

    A Bethlen Gábor Alap a Szülõföld Alap
általános jogutódjaként egységesíti a határon
túli magyarságnak szánt támogatási rendszert,
az errõl szóló törvényjavaslatot 2010. decem-
ber 23-án fogadták el a képviselõk.  Az alap-
hoz kapcsolódó Bethlen Gábor Alapkezelõ
Nonprofit Zrt.-t a Fõvárosi Bíróságon április
18-án jegyezték be.

Új vezetõ a Bethlen Gábor Alapkezelõ élén
Az alapkezelõ a határon túli magyarok szá-

mára a közigazgatási tárca költségvetésében el-
különített mintegy 13 milliárd forint szétosz-
tásáért felelõs.

A Bethlen Alap vezetõjére egyébként csak
végrehajtói szerep hárul a határon túli támo-
gatások szétosztásában. Az alappal egy három-
tagú bizottság rendelkezik, amelynek Semjén
Zsolt magyar kormányfõ-helyettes, Répás Zsu-
zsanna helyettes államtitkár és Gál András Le-
vente közigazgatási államtitkár a tagja.

A MÚLT ISMÉT
VISSZAKÖSZÖN

(2011. szeptember 28.) A belgrádi parlament
által éppen megszavazott restitúciós vagyon-
visszaszolgáltatásról és a rehabilitációról szóló
törvény nem vette figyelembe a vajdasági magyar
szervezetek javaslatát, mely arról szól, hogy  az
érintettek vagy örököseik visszakaphassák az
1945. március 9-e elõtt elvett javaikat. A törvény
viszont kizárja a kárpótolandók körébõl azokat
a vajdasági magyarokat, akiket a II. világháború
során a magyar honvédségbe soroztak be.

A budapesti kormány és parlamenti pártok
megütközéssel fogadták a hírt, mert a belgrádi
törvényhozás ezen döntése nem más, mint a
kollektív bûnösség elvének törvénybe iktatása,
amely ellentmond az európai értékrendnek.
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200 évvel ezelõtt született Liszt Ferenc, a XIX. szá-
zad egyik legkiemelkedõbb zeneszerzõje és minden
idõk legnagyobb zongoristája, s ahogy Vörösmarty
nevezte, a világ „hírhedett zenésze”.

   A Kõszeg és Pulya között fekvõ horvát--magyar-
német ajkú községben, a Sopron megyei Raiding/
Doborjánban jött a világra 1811. október 22-én. Édes-
anyja, Lager Anna osztrák, édesapja, Liszt Ádám pe-
dig magyar volt. Nemzeti hovatartozása az 1921-es
saint-germaini békediktátum után vált viták tárgyá-
vá, amióta a nyugat-magyarországi részek szülõfalu-
jával  új tartományként Ausztriához kerültek. A náci
korszakban német eredetét hangsúlyozták, melyet a
félmûvelt útikalauz- és tankönyvszerkesztõk is átvet-
tek. Tizenhat éves korában Párizsba költözött, s a fran-
cia csaknem második anyanyelvévé vált. Szívesebben
beszélt franciául, mint németül. Élete során hosszabb
ideig élt Rómában és Weimarban is, de soha nem lett
se francia, se olasz, se német – és a dolgok természe-
tébõl kifolyólag nem volt osztrák állampolgár sem. A
világot magyar útlevéllel járta be. 1870 és 1873 kö-
zött magyarul tanult Vadász Zsigmond piarista szer-
zetes, gimnáziumi tanártól. Beszéde nem volt tökéle-
tes, de értette nyelvünket és az egyszerû szövegeket
el tudta olvasni.

   Döntõ-e vajon a nemzethez való tartozás megíté-
lésében a magyar szó? A magyar nyelv nem – avagy
hiányos tudása egyáltalán nem ritka jelenség a XIX.
század magyarországi, elsõsorban nyugat-magyaror-
szági nemesi és polgári családjainál. Batthyány Lajos,
Széchenyi István, Eötvös József, Mosonyi Mihály, Sem-
melweis Ignác vagy az aradi vértanúk közül többen
is: nem, illetve törve beszéltek magyarul, nemzeti ho-
vatartozásuk azonban nem vonható kétségbe.

   Liszt Ferenc így vall az Augusz Antal bárónak
1873. május 7-én írott német nyelvû levelében: „Man
darf mir wohl gestatten, dass, ungeachtet meiner
beklagenswerten Unkenntnis der ungarischen
Sprache, ich von Geburt bis zum Grabe, im Herzen
und Sinne, Magyar verbleibe und demnach die
Kultur der ungarischen Musik ernstlich zu fördern
wünsche.“ – azaz: „Engedtessék meg nekem, hogy a
magyar nyelv sajnálatos nem-tudásától eltekintve
születésemtõl síromig szívemben és gondolataim-
ban egyaránt magyar maradjak, és komolyan támo-
gathassam a magyar zenekultúrát.“

   Bartók Liszt nemzeti hovatartozásának kérdésé-
ben így foglalt állást: „Liszt magát mindenkor, Magyar-
ország jósorsában éppúgy, mint balsorsában állhata-
tosan magyarnak vallja. Már pedig egy ilyen nagy
mûvészi jelenségnek, mint amilyen Liszt volt, kijár a
világ minden részérõl, hogy ebbeli akaratát tudomá-
sul vegyék, annak ne mondjanak ellent.“

   Az 1838-as pesti nagy árvíz döntõ fordulatot ho-
zott az ifjú Liszt életében: „A hír nagyon megrázott...E
felindulások és érzelmek hatására világossá vált
számomra annak a szónak értelme: hazám.” – Jó-
tékonysági koncertsorozatot tartott az árvízkárosul-
tak javára.

   1839-ben – Bécsben tartózkodván – meghívták
Magyarországra. Az országra ekkor már másfél évszá-
zada osztrák elnyomás nehezedett, a nemzet életének
minden fontos eseményét Bécs irányította. A függet-
lenségéért küzdõ Magyarországon a reformkorban a
nemzeti lelkesültség áradata söpört végig. Ebbõl kö-
vetkezett a közönség soha másutt nem tapasztalt ra-
jongása, mellyel Lisztet körülvették. Pest felé tartva
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LISZT FERENC ÉS A MAGYARSÁG
Pozsonyban idõzött (1839. dec.), ahol épp ülésezett
a Diéta. Itt ismerkedett meg Batthyány Lajossal és Szé-
chenyi Istvánnal, tõlük szerzett tudomást az ország
gondjairól. Hangversenye után Esterházy Kázmér
gróf hintajában, diadalmenetben utazott Pestre. Az
egész város róla beszélt, ablaka alatt szerenádot ad-
tak, hangversenyeire százak és ezrek utaztak vidék-
rõl. Tiszteletére a nemesi családok díszvacsorákat
rendeztek, a cukrászok zongora-formájú tortákat sü-
töttek, s Liszt nevét cirkalmazták rájuk cukormázból.

   Látogatásának csúcspontja az a történelmi jelen-
tõségû zongoraest, melyet a régi magyar Nemzeti
Színházban adott. Már puszta megjelenésével is fer-
geteges éljenzést váltott ki: meggyszínû díszmagyar-
ban, kordován csizmában lépett a színpadra. Mûsora
végén, elülni nem akaró tapsvihar közepette játszot-
ta a nemzeti önállóságot jelképezõ Rákóczi-indulót.
Ez természetesen nem kerülte el a titkosrendõrség
figyelmét sem. Az osztrák cenzúra a forradalmi
gondolattársítások miatt betiltotta a mû kinyomtatá-
sát. A közönségbõl viszont oly lelkesedést váltott ki –
mint ahogy azt a korabeli tudósításokból olvashatjuk
– hogy „szinte egy halottat is feltámasztott volna“. Az
ünnepelés tetõpontján Festetics Leó gróf drágakövek-
kel ékesített kardot nyújtott át a mûvésznek. Liszt
meghatódva így köszönte meg az ajándékot: „Drága
Honfitársaim – mert itt lehetetlen pusztán közön-
séget látnom – a kardot, mely nekem oly nemzet
képviselõitõl nyújtatott, kinek vitézsége s lovagias-
sága oly közönségesen bámultatik, egész éltemben
õrzeni fogom, mint a legbecsesb, szívem elõtt leg-
drágább kincset. E kard ez órákban gyenge és bé-
kés kezekbe tétetett. Nem jelkép ez? Nem az van-e
ezáltal kimondva, hogy Magyarország, miután
magát annyi csatasíkon dicsõséggel övezte, je-
lennen a mûvészetektõl, literatúrától, tudományok-
tól, mindannyi barátaitól a békének várja újabb
koszorúit?”

   A város díszpolgárává választották. Hangverse-
nyei plakátjait és belépõjegyeit – elõször a zenei élet-
ben – csak magyarul nyomtatták ki. Találkozott Vö-
rösmarty Mihállyal, ki ódával köszöntötte. Alapít-
ványt tett a szegényebb sorsú tehetséges fiatalok ta-
nulásának elõsegítésére, zongoraestet adott a Nem-
zeti Zenede létrehozásának javára.

   Gyõrben, Pozsonyban, Sopronban adott hangver-
senyt, Széchenyiék, majd Esterházy Kázmérék,
Bezerédjék vendége volt, Batthyányi Lajosnál ebé-
delt. Szülõhelyén, Doborjánban járván a falu lakos-
sága – mintegy ezer ember – vonult ki tiszteletére.
Elutazván Magyarországról levelet írt Festetics Leó
grófhoz: „Néha már a pesti bélyeg láttán is megdob-
ban a szívem. Olyan jól éreztem magam körötök-
ben! Mit ér a tapsvihar és a vég nélküli éljenzés ah-
hoz képest, amit ti adtatok nekem! Másutt minden-
hol a közönséggel van dolgom, de Magyarországon
a nemzethez szólok!”

   Mint virtuóz zongoramûvész, Európa csaknem
minden országában páratlan sikert aratott. 1846-ban
járt ismét Magyarországon. Hangversenyt adott Sop-
ronban, Kõszegen, Pesten, Pécsett, Temesvárott, Ara-
don, Lugoson, Nagyszebenben és Kolozsvárott. Köz-
ben Dákán Festetics Leó gróf, Szekszárdon Augusz
Antal báró, Hõgyészen Apponyi György gróf, Nádas-
don Scitovszky János pécsi érsek, Bánlakon Karácso-
nyi Guidó gróf vendége volt. Erdélyi útja során ezer-
nyi szeretet-megnyilvánulásban részesült. „...Ez a leg-

fantasztikusabb dicsõséges utazás, melyrõl mûvész
valaha is álmodhatott...“ – írta.

   1869-tõl haláláig minden évben több hónapot
Magyarországon töltött.  Állandó lakást tartott fönn,
figyelemmel kísérte a hangversenyéletet, a zenei egy-
letek és kórusok mûködését. Kapcsolatot tartott Re-
ményi Ede hegedûmûvésszel, valamint kora neves ze-
neszerzõivel: Mihalovich Ödönnel, Erkel Ferenccel,
id. Ábrányi Kornéllal és Mosonyi Mihállyal.

   Mûvészpályájának 50. évfordulója alkalmából
Christus c. oratóriumát adták elõ, és aranykoszorú
emlékéremmel tüntették ki. Kimagasló ajándék volt
számára a Liszt-alapítvány, melynek kamatából min-
den évben a létesítendõ zeneakadémia általa javasolt
két növendéke kaphatott ösztöndíjat.

   Írásba foglalta Magyar Királyi Zeneakadémia
irányelveit, majd az 1875-ben megnyíló intézmény
elnöke lett. Elvállalta a zongoristák „legfõbb kimûve-
lési osztályát”.  Növendékei már az elsõ diákmatinén
kitûntek. Tanítási stílusával megalapozta a ma is az õ
nevét viselõ budapesti Zenemûvészeti Egyetem eu-
rópai rangját. A Magyar Filharmóniai Társaság meg-
alapításának ötlete is tõle származott.

   Alkotómûvészrõl lévén szó, magyarságának
kulcskérdése az: hatott-e mûveire a magyar zene, el-
képzelhetõ-e zenei munkássága a magyar tapasztala-
tok mellõzésével, épültek-e be zenei stílusába olyan
elemek, melyeket csak a magyarságtól kaphatott?

   Mûveiben elõször különös, szokatlan színként je-
lenik meg a magyaros hangvétel, majd a hazafias da-
rabokat bensõséges magyar kompozíciók követik.
Magyar hangja a cigánybandák által játszott verbun-
kos zenében gyökerezik, melyet a XIX. századi köz-
felfogás tévedésbõl a népzenével azonosított. Ez volt
a gyökere Haydn, Beethoven, Schubert és Brahms,
valamint Erkel, Liszt és Mosonyi magyaros színezetû
darabjainak is.

   A verbunkost a pontozott ritmika, a bokázó-zár-
lat, a díszítések, a bõvített másodos cigányskálák, a
felugró kuruc-kvart, az induló-karakter, a lassú dara-
bok szabad, rubato elõadásmódja jellemzi. – Lisztet
már gyerekkorában elbûvölte Bihari János, majd a ci-
gányzenekarok játéka, õsi erõvel feltörõ muzikalitá-
sa. Isteni adománynak tekintette tehetségüket. Ma-
gyar Rhapszódiái a cigányok virtuóz, improvizációs
hatásokkal tarkított, ragyogó változatokkal teli elõ-
adásmódját tükrözik. Könyvet is írt A cigányokról és
a cigány zenérõl Magyarországon címmel, mely mi-
kor megjelent, nagy méltatlankodást váltott ki.

   Liszt szemében a magyarság alapvetõ jellemvo-
nása a „lovagias és nagyszerû”, a „büszke és hõsies”
volt. Ez az eszményítõ gondolat kapcsolta össze a
magyar stílust és az indulótípust (pl. Rákóczi-induló).
Weimarban is született két, témájában és zenei esz-
közeiben egyaránt hangsúlyozottan magyar mûve: a
Hungária kantáta és a Hungária szimfonikus költe-
mény. A magyaros elemeket – különösen a hõsiesség
ábrázolására – a nem magyar témájú mûveiben is fel-
használta (pl. a Mazeppa, a Hunok harca, a Tasso, a
Hamlet c. szimfónikus költeményében, sõt a h-moll
szonátában is).

   A szabadságharc után egyre jobban kötõdött a
magyar sorshoz. Mûveiben a csillogó, pompás hang-
vételt a nemzethez való kapcsolódás meghitt hangja
váltotta föl: stílusának szerves alkotóivá váltak a ma-
gyar elemek. Az 1849. október 6-án kivégzett Batthyá-
ny Lajos miniszterelnöknek, tágabb értelemben az ara-

di vértanúknak és a szabadságharc hõseinek állított
emléket Funérailles 1849 c. gyászzenéjével, valamint
a Heroide Funébre c. szimfónikus költeményével.

   Scitovszky János hercegprímás felkérésére, az esz-
tergomi bazilika felszentelésére írta meg a Missa
Solennist. Tudatosan törekedett magyar motívumok
fölhasználására a Ferenc József és Erzsébet számára írt
Magyar koronázási miséjében. A Szent Erzsébet legen-
dája c. lírai oratóriumába Magyarországról kapott dal-
lamokat épített be. A bemutatót a Nemzeti Zenede fenn-
állásának 25 éves jubileuma alkalmából maga vezé-
nyelte, melyet valóságos diadalünnep követett. – Ma-
gyar alkotórészek (duda-basszus, Bartókot elõrevetí-
tõ akusztikus skála, cigányskálából leszûrt hangzatok)
itatják át a Christus c. oratóriumát. A Háromkirályok
indulójának magyar jellege már a weimari õsbemuta-
tó betanító karnagyának is föltûnt. Liszt magyarázatul
Rubensre hivatkozott, aki A háromkirályok imádása c.
festményén a királyokat flamandként ábrázolta. Ha
Rubens ezt tehette, akkor õ is teljes joggal ábrázolta az
egyik „mágust” magyar ember gyanánt.

    Az idõs, folytonosan kísérletezõ Liszt mûvésze-
tét a mai magyar mûzene elõzményének tekinthetjük.
Aszkéta nyelvezetében a magyar elemek egyre inkább
elvonttá váltak. Egyetemes érzéseket fejez ki a ma-
gyar zene eszközeivel a La Notte c. zenekari mûve, a
kései magyar rapszódiák, a Vándorévekbõl a Sunt
lacrimae rerum, a Karácsonyfaciklus Magyarja és a
döbbenetes haláltánca, a Csárdás macabre. A Csár-
dás obstiné téma-átalakításaiban a magyar anyag vál-
tozatosan összerakva jelenik meg. A szinte monomá-
niás zenei gondolatok kifejezésére a zongorát ütõ-
hangszerszerû keménységgel használta – s ezzel már
a XIX. században Bartók hangját elõlegezte. Magya-
ros fordulatok bukkannak föl a Magyar Történelmi
Arcképek ciklusában, melyben gróf Széchenyi István-
nak, báró Eötvös Józsefnek, Vörösmarty Mihálynak,
gróf Teleki Lászlónak, Deák Ferencnek, Petõfi Sándor-
nak és Mosonyi Mihálynak állított emléket.

   Lisztet – ha csak életmódját tekintjük – akár vi-
lágpolgárnak is nevezhetnénk. Otthonosan mozgott
Európa hangversenytermeiben, fejedelmi udvarai-
ban, az arisztokraták körében, különféle mûvészek
társaságában. Szellemi öröksége az egyetemes embe-
ri kultúra része. Õszinte magyar érzéseiben – melyek
tetteiben és mûvészetében folyamatosan megnyilvá-
nultak – nincs sem okunk, sem jogunk kételkedni.

   Liszt Ferenc születésének 200. évfordulóján nem
lehet megfeledkezni Liszt és Bécs városának nagyon
sajátságos kapcsolatáról, hiszen Bécsben tökéletesítet-
te zenei tudását, és innen indult el a világhír felé. Ma-
gához a városhoz meglehetõsen kettõs érzés fûzte, a
város polgársága szerette és értékelte tehetségét és mû-
vészetét, de a hivatalos Bécs azonban mindig tartóz-
kodással és némi ellenszenvvel kezelte.

  A fiatal Liszt zenetehetségét édesapjától, Liszt
Ádámtól örökölte, aki Esterházy Miklós (1763–1833)
gazdatisztjeként dolgozott a hercegi birtokon. Maga is
tehetséges mûkedvelõ zenész volt, az udvari zenekar-
ban csellón játszott, egyébként a kismartoni zenekar
élén olyan nagy mûvészek álltak, mint Joseph Haydn
és Joseph Nepomuk Hummel. A kis Ferenc átlagon fe-
lüli zenei tehetsége, rendkívül korán megmutatkozott,
ötéves korától kezdve rendszeres zongoraleckéket vett
édesapjától.

 Liszt Ádám, a csodagyermeknek kikiáltott fiának
megfelelõ zenei továbbképzést keresve, már 1819-ben
kapcsolatba lépett Bécsben Karl Czernyvel (1791–
1857), kora leghíresebb zenepedagógusával. Beetho-
ven egykori tanítványánál érdeklõtt, elvállalná-e fia ta-
nítását, ha egy év múlva Bécsbe költöznek. Késõbb
Czerny sápadt, gyengének tûnõ gyermekként emléke-
zett a nyolcéves fiúra, akinek játéka egyenlõtlen, zava-
ros volt, ujjait önkényesen járatta a billentyûkön. Ugyan-
akkor teljesen bámulatba ejtette a fiúban rejlõ tehetség,
pillanatok alatt megállapította, hogy maga a természet
hozott létre egy vérbeli zongoristát. Témát is adott a fiú-

nak improvizálásra, aki bár a legcsekélyebb összhang-
zattani ismeretekkel sem rendelkezett, mégis zseniális
értelmet vitt játékába. Tanácsokkal látta el az apát, ho-
gyan tanítsa egyelõre maga a fiát. Liszt Ferenc nyolcéves
korában kezdett el komponálni, kilencéves volt, ami-
kor elõször lépett koncertpódiumra: Sopronban és Po-
zsonyban zongorázott. Játéktudása elbûvölte a magyar
arisztokratákat, ezért hatéves, de nagyon szerény ösz-
töndíjat adtak zenei tanulmányok végzésére.

   Amikor apja szabadságot kapott a hercegtõl, az ifjú
Liszt szüleivel együtt, 1822 májusában felköltözött szü-
lõfalujából, Doborjánból Bécsbe, hogy zenei képzését
magasabb színvonalon folytassa. A Liszt család elõször
a Mariahilf külváros Zum Grünen Igel fogadójában
bérelt szobát. Nagyon nehéz anyagi helyzetben éltek,
mivel Esterházy Miklós herceg elutasította az anyagi
támogatást kérõ apát, ezért Liszt Ádám történelem- és
latinórákat adott. 1822. október 17-én költöztek az új
családi otthonba, a Kärntnerstrasse, egyik mellékut-
cájában, a Krugerstrasse egyik házában bérelt lakás-
ba. A választás, azért esett erre a helyre, mert ebben
az utcában lakott Karl Czerny. Czerny örömmel vállal-
ta el a fiatal zseni zenei oktatását, és másfél évig in-
gyen tanította, késõbb a következõket írta az emlék-
irataiban: „Soha nem volt ilyen buzgó, zseniális és
szorgalmas tanítványom”. Liszt haláláig szeretettel
emlékezett elsõ professzionális mesterére, híres
Transzcendens etûdjeit neki ajánlotta, sõt amikor már

Párizsban élt, mindent megtett, hogy Czerny darabja-
it népszerûsítse. Zeneszerzést és zeneelméletet
Antonio Salieritõl (1750–1825), a bécsi udvar zene-
igazgatójától tanult, aki ugyancsak minden fizetség
nélkül tanította az ifjú tehetséget, de gyakran felkérte
zongorakísérõnek az énekelni tanuló tanítványai órá-
in. A gyermek Liszt nagyon jól haladt tanulmányaiban,
hamar elterjedt tehetségének híre, egyre másra kapta
a meghívásokat az egyes gazdag, zenepártoló bécsi pol-
gárok estélyeire, ahol zongorajátékával elbûvölte hall-
gatóságát. A polgári körökben elért sikereinek vissz-
hangja, nemsokára eljutott az udvarba is. Az õsz folya-
mán meghívták a Metternich-palotába, ahová  édesap-
ja kíséretében ment el. Ez a koncertje átütõ sikert ara-
tott, a fõváros arisztokratái egymással versenyezve
kérték fel az ifjú mûvészt, hogy szalonjaikban adjon
elõadást. A Liszt család anyagi helyzete, az egyre gya-
koribb fellépései révén, némileg enyhült.

  Az elsõ nyilvános koncertjére, 1822. december el-
sején került sor, amikor Landständischer Saalban,
Hummel A-moll zongoraversenyét, egy ária improvi-
zációt Rossini Zelmira operájából és Beethoven VII.
szimfóniájából az Andante tételt adta elõ hatalmas si-
kerrel, majd a lelkes közönség unszolására, saját szer-
zeményeibõl rögtönzött. A koncert után a bécsi lapok
a legnagyobb elismeréssel írtak kivételes tehetségérõl
és – fiatal kora ellenére – bámulatos játéktudásáról.
Az Allgemeinen Musikalischen Zeitung 1823 januári

száma szintén dicsérte a játékát csak a fizikai erejét
kifogásolta: „Ismét egy ifjú virtuóz, aki szinte a felle-
gek közül hullott alá, a legnagyobb elragadtatást
váltva ki. A hihetetlennel határos, amit a fiúcska –
tekintetbe véve korát – a közönségnek nyújt. Az em-
ber nem is érti, hogyan lehetséges mindez fizikai-
lag. Csoda, ahogy az ifjú (vagy inkább gyermek
Hummel rendkívül nehéz mûvét megszólaltatja, de
mindenekfelett ahogy az utolsó tételt, ezt a hallatla-
nul fárasztó kompozíciót „odamennydörgi” a pub-
likumnak. Mindehhez gazdag érzésvilág, kifejezés
és a legfinomabb árnyalás társul. Hírlik, lapról le-
játszik bármit, és hasonló jártasságra tesz szert a
partitúraolvasásban is. Polyhymnia vigyázzon e tö-
rékeny palántára, óvja vészes viharoktól és növessze
nagyra! Rendkívül mûvészi, ahogy ez a kis Hercules
rögtönzésében – amely inkább capriccio, mintsem
fantázia – Beethoven VII. szimfóniájának Andanté-
ját Rossini Zelmira címû operájának egyik motívu-
mával forrasztotta össze. Est Deus in nobis!”

  A következõ év tavaszán aratta legnagyobb bécsi
sikerét, a Redoutensaalban, ahol – a közkeletû legen-
da szerint – a közönség soraiban Beethoven is helyet
foglalt, majd szokása ellenére a koncert után szemé-
lyesen gratulált fiatal mûvésztársának. A történet va-
lószínûleg nem igaz, azonban nagyon jól rávilágít, a
két híres zeneszerzõ és mûvész lelki rokonságára. Bee-
thoven Liszt  példaképe maradt egész életében, és sok
mindent, amit Beethoven kezdett el a zenében, azt Liszt
teljesítette ki.

Liszt Ferenc bécsi évei

Folytatás a 9. oldalon

Jelenet  (vegyes technika)
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1922. december 22-én született Budapesten.
Általános iskolai tanulmányait a Piarista Gim-

náziumban végezte, egyetemi diplomát 1945-
ben a Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közigazgatási Szak Külügyi Szakágán szerezte.

Német, angol felsõfokú, francia középfokú
nyelvvizsgával abszolvált.

Szakmai tevékenységét az UNRA/UNICEF
nemzetközi szervezeteknél kezdte, mint szállí-
tásszervezõ.

1950-ben az ENSZ javára állítólagosan foly-
tatott kémtevékenység címén letartóztatták és
koholt vádak alapján, koncepciós per keretében
halálos vádirat alapján életfogytig tartó fegyház-
büntetésre ítélték. Ebbõl 6 év 3 hónapot le is
töltött. Magyarország ENSZ-hez való csatlako-
zása kapcsán perújrafelvételi kérelme alapján
került szabadlábra.

A bírósági rehabilitációs eljárás 2 évig tartott,
mialatt autóbusz szerelõként és vonaljárati busz-
vezetõként /többek között az 5-ös buszvonalon
is/ volt kénytelen családját fenntartani.

Rehabilitációját követõen 1958-ban térhetett
vissza az értelmiségi pályára. Az Autóközleke-
dési Kutatóintézetben folytatta tevékenységét,
ahol 1965-ben a közlekedés tudományok kan-
didátusa lett, ezt követõen a MASPED Szállít-
mányozási Vállalatnál 18 évet töltött el külön-
bözõ beosztásokban. Emellett több külföldi
egyetemen vendég professzorként oktatott, va-
lamint esténként sok éven keresztül német és
angol nyelvtanítással egészítette ki a családi
megélhetést.

Dr. Hunkár Dénes életútja
1971-ben a MASPED/MAFRACHT képvise-

letében Indiába /Bombay/ küldték, ahol 5 évet
töltött családjával. A Bombay University Köz-
gazdasági Karának vendég professzoraként
adott elõ fõállása mellett. A MASPED önálló
osztályvezetõjeként folytatta munkáját 1979-ben
hazatérése után.

1982-ben az ENSZ Fejlesztési Alapja kikérte
szakértõnek Damaszkuszba.

1983-ban a Maspedtõl vonult nyugdíjba, foly-
tatva azonban a tudományos tevékenységét.
Többek között így lett Bécsben egyetemi pro-
fesszor, Budapesten a BME címzetes egyetemi
tanára.

1990-ben a rendszerváltás kapcsán, említésre
méltó osztrák kapcsolataira tekintettel, felkérték
a bécsi Magyar Nagykövetség vezetésére, ahon-
nan 1994-ben tért vissza. 1993-ban a legmagasabb
osztrák állami kitüntetésben részesült. Mint a
függetlenné vált Magyarország elsõ nagykövete
közvetlen hangnemével nagy népszerûségnek
örvendett a bécsi magyarok körében.

1995-96-ban a Pázmány Péter Katolikus
Egyetem Jogi és Államtudományi Karán köz-
lekedésgazdasági egyetemi tanárként kollégi-
umvezetõ volt.

Szakmai életútján túlmenõen magánéletében
a legkiválóbb férj, három gyermek édesapja,
nagypapa és dédpapa volt, aki mindig és min-
den körülmény között helyt állt, elveit soha fel
nem adva.

Tartalmas, küzdelmes, de végül is sikeres éle-
te 2011. május 7-én ért véget.

Sokan vettek részt a Nyugat-magyarországi
Egyetem Apáczai Csere János kara által szer-
vezett továbbképzésen, augusztus utolsó elõtti
hetében, Gyõrben. Elsõsorban olyanok, akik
magyart tanítanak Nyugat-Európában. A ma-
gyar nyelvet és kultúrát nyugaton oktatók kü-
lönbözõ problémákkal küszködnek. Köztudott,
hogy a mai fiatalság jelentõs része az asszimilá-
ció hatására inkább az adott ország kultúrája
iránt érdeklõdik, vagy pedig a mai technika vív-
mányai által dominált világban egyáltalán nem
kíváncsi a nyomtatott szóra. De mi történik, ha
mégis? Figyelembe véve, hogy a mai fiatalság
nem igazán hajlandó hosszú szövegeket elolvas-
ni, sokszor attól függetlenül, hogy az adott szö-
veg az anyanyelvükön vagy nem azon íródott.

Mivel az Ausztriában és Németországban élõ
magyar fiatalság száma, akárcsak a német nyelv-
re lefordított magyar irodalmi mûveké, különö-
sen jelentõs. Mondhatnánk, minek magyarul
olvasni, hiszen azt, ami a legértékesebb, ami a
magyar irodalmi kánont jelenti, már lefordítot-
ták. De amennyiben magasabb célt tûzünk ma-
gunk elé, és mégiscsak fontosnak tartjuk, hogy
a fiatalok magyar nyelvû könyvekhez nyúljanak,
akkor mit tehetünk e cél elérése érdekében?
Milyen szerzõket és milyen mûveket ajánlhatunk
a fiatalok figyelmébe?

Nagyon valószínû, hogy a külföldön született
magyar származású fiatalnál leginkább a XX.
századi magyar irodalom jöhet szóba. Göffrey
Miklós szerint Nádas és Esterházy áttörése
mellett, az ezredfordulón, az újabb magyar iro-
dalom németországi (és feltételezem: ausztri-
ai) sikertörténetének még további jelentõs ese-
ményei is voltak: Márai Sándor váratlan felfede-
zése a kilencvenes évek végén, az 1999-es frank-
furti könyvvásár, amelynek Magyarország volt a
díszvendége, és 2002-ben Kertész Imre Nobel-díja.
Márai kultusza Olaszországból terjedt át Német-
országba, mindenekelõtt „A gyertyák csonkig ég-
nek” (1999) bestseller sikerével. Márainak ezt a
regényét korábban már kétszer is kiadták néme-
tül (1950, 1954), és a második világháború elõtt
és után számos más mûve is megjelent német for-
dításban, ezek azonban akkoriban nem keltettek
nagyobb visszhangot, és idõvel feledésbe is merül-
tek (2008).

A mai világban mindenki, aki bármilyen mó-
don közelebbi kapcsolatba kerül a magyar iro-
dalommal, Márai nevét nagy valószínûséggel
ismeri. Novellaíróként is. Örkény István már
1947-ben kijelentette, hogy a novella nem mû-
helyforgács. „A novella nem melléktermék. A
novella teljes értékû mûfaj. Rövid, mint egy sikoly.
Tömör, mint egy sürgöny. A novella szûkszavú,
mint egy költemény, de a jó novellában mégis ha-
talmas történelmi erõk csapnak össze, akár a drá-
mában, s benne növekednek, s gyülekeznek a tár-
sadalom erõi, csakúgy, mint a regényben. De mint
egy jó magyar regény, olyan alig akad egypár. S
nagy novella? Özönnel! Csak az írókra emlékez-
tetnek, s csak már a halottakra. Mikszáth, Gár-

Utazás a magyar irodalommal
donyi, Tömörkény, Ambrus, Bródy, Krúdy, Mó-
ricz, Szomory, Karinthy, Kosztolányi, Csáth, Pap
Károly és Gelléri Andor Endre. Csaknem mind a
teljes prózai irodalom. S csak az egy Móriczot ki-
véve, valójában mind modern novellista volt. Mert
a magyar prózai hagyomány nem a dráma s nem
a regény, hanem a novella. A novella az író tizen-
harmadik próbája, a mesterség mustrája: becsüld
meg te is, mint olvasó!”

Tehát – kissé tréfásan mondva – nem marad
más, mint megbecsülni a magyar novellairodal-
mat, és olyan novellákat adni a fiatalok (vagy
akár az idõsebbek) kezébe, amelyek új hazájuk-
ról szólnak. A német nyelvterületen élõ magya-
rok esetében az Egy berlini lány, magyar írók ber-
lini novellái, vagy pedig A bécsi asszony, magyar
írók bécsi novellái címû kötetek mindenképpen
szóba jöhetnek. Ha a kezünkbe vesszük az elsõ
könyvet, olyan nevekkel találkozhatunk, mint
Bródy Sándor, Balázs Béla, Karinthy Frigyes
vagy Márai Sándor. Nem ok nélkül említettem
korábban is Márai nevét. Ha belenézünk a ber-
lini kötetbe, és konkrétan Márai berlini világá-
ba, akkor a német fõváros olyan képe tárul fel
elõttünk, amely egyrészt képeslapszerû, más-
részt valóságos mesevilág, melybe a szerzõ se-
gítségével látogathatunk. A Földalatti, a Jó né-
met dolgok vagy a Néhány év Berlinben címû
novellák olyanok, mint régi berlini szépia ké-
peslapok. Márai segítségével a világháború elõtti
Berlinbe utazhatunk. A világszerte ismert ma-
gyar író társaságában tett kis utazások, egyrészt
nem fárasztóak, másrészt nem unalmasak, har-
madrészt pedig felkelthetik az érdeklõdést to-
vábbi utazásokra is. De nemcsak Márai lehet az
útitársunk, hanem egyéb magyar szerzõk is.
Ráadásul nagy esély van arra is, hogy az ilyen
kis utazások lassanként szokásunkká váljanak,
és nemcsak a német nyelvterületen alkotó ma-
gyar szerzõk prózája felé indulunk el, hanem
kicsit tovább is eljutunk. Talán Fejtõ Ferenc tár-
saságát keressük, ha Franciaországba vezetne
utunk, vagy Ady Endrével Erdélybe indulunk.
Egy biztos: az utazások tanítanak.

PIOTR KOWALCZYK

Élénken emlékszem elsõ találkozásunkra
1998-ból. Én akkoriban Budapest Fõváros Le-
véltárában dolgoztam, Dönci bácsi kutatni jött
oda, és a kollégáimtól hallotta, hogy van egy fi-
atal levéltáros, aki hozzá hasonlóan jelenkori
egyháztörténeti kutatásokat folytat. Szerényen
bekopogott hozzám, majd két órát beszélget-
tünk. Nem éreztem a korát, szárnyaló volt, tele
ötletekkel, célokkal.

Néhány évvel késõbb a zsúfolásig megtelt
pesti piarista kápolnában tartotta vasmiséjét
(2001. június 10.). Barátai, tisztelõi, paptársai
és a hívõk köszöntötték 90. születésnapja, és
pappá szentelésének 65. évfordulója alkalmá-
ból. Az ünneplés után, amit szerényen élt meg,
alig hallgatta végig gratulációimat, máris terve-
irõl, a jövõrõl kezdett beszélni. Kilencven éve-
sen is a jövõbe tekintett, olyan múlttal a háta
mögött, ami csak keveseknek jutott a 20. szá-
zadban.

Lénárd Ödön 1911. szeptember 11-én, Buda-
pesten született. A piaristák kecskeméti gimná-
ziumába járt, 1926-ban felvételét kérte a rend-
be. Egyszerû fogadalmát 1929-ben, az ünnepé-
lyes szerzetesi fogadalmat 1933-ban tette le.
1936-ban Grõsz József akkori szombathelyi püs-
pök szentelte pappá. 1931 és 1936 között a bu-
dapesti egyetem latin-történelem szakos hallga-
tója. Kosáry Domokossal együtt a neves pro-
fesszor, Szekfû Gyula közvetlen diákköréhez
tartozott. Mégsem a tudós pályát választotta,
mert rendjének elsõsorban tanárokra volt szük-
sége. Az egyetem után gyakorló tanárként mû-
ködött Budapesten és Kecskeméten, majd 1938
és 1945 között a szegedi piarista gimnáziumban,
ahol 1939-tõl igazgatóhelyettes is volt. 1946-ban
az Actio Catholica kikérte a rendtõl kulturális
munkára, Budapestre került. Feladatai közé tar-
tozott többek között az iskolák államosítása ide-
jén a Katolikus Szülõk Vallásos Szövetségével
és Mindszenty József esztergomi érsekkel való
kapcsolattartás. Az ÁVO 1948. június 17-én
házkutatást tartott az Actio Catholica helyisé-
geiben. Ekkor tartóztatták le elsõ ízben Lénárd
Ödönt. Izgatás vádjával hat évi börtönre ítél-
ték, a Gyûjtõfogházban és a váci börtönben ra-
boskodott, 1953. augusztus 1-én a Nagy Imre
miniszterelnök által meghirdetett amnesztiával
szabadult. Az államesküt nem tette le a kom-
munista alkotmányra, ezért egyházi beosztást
nem kaphatott. Triciklis kifutóként dolgozott az
Óbudai Cipõjavító Szövetkezetnél, majd 1961-
tõl vízóra-leolvasó. 1961-ben a kádári kommu-
nizmus kemény egyházpolitikáját bizonyítandó,
több száz katolikus papot és hívõt tartóztatott
le az államvédelem. Lénárd Ödön másodszor is
börtönbe került hét és fél évre. Márianosztrán
és Sátoraljaújhelyen ült. 1963-ban, miután Ká-
dár János „konszolidálta” hatalmát, a Magyar
Népköztársaság és az Amerikai Egyesült Álla-
mok közötti közeledésnek köszönhetõen, Ödön
atya ismét amnesztiával szabadult. A Közgaz-
daságtudományi Egyetem konyháján dolgozott.
1966 áprilisában azonban újból letartóztatták,
és novemberben nyolc évre elítélték. A Gyûjtõ-
fogházban raboskodott. Az 1975-ös Helsinki
Egyezmény lassan érezhetõ enyhülést hozott a
kelet-nyugati kapcsolatokban. A kommunizmus
történetében kivételes módon sor került a pápa
és egy szocialista ország pártfõtitkárának ma-
gas szintû találkozójára. 1977. június 9-én a
Szentatya egyórás kihallgatáson a Vatikánban
fogadta Kádár Jánost. Agostino Casaroli érsek
Kádár közbenjárását kérte az utolsó katolikus
papként még mindig börtönbüntetését töltõ
Lénárd Ödön érdekében. Az MSZMP Politikai
Bizottsága foglakozott az üggyel. Ennek hatá-
sára az Állami Egyházügyi Hivatal kezdemé-
nyezte az Igazságügyi Minisztériumnál a kegyel-
mi eljárást. Lénárd Ödön összesen 6749 napot
(18 és fél év) ült börtönben, többet mint bárki
más politikai fogolyként.

Többször beszélgettünk a börtönévekrõl, ar-
ról, hogy hogyan lehetett kibírni az ötvenes éve-
ket a magáncellában minden információtól,
külsõ kapcsolattól elzártan; mi adott erõt a hat-
vanas, hetvenes években ahhoz, hogy a rend-

Száz éve született Lénárd Ödön piarista szerzetes
szer képviselõinek cinikus magabiztosságát el
lehessen viselni. A börtönmagányt, a megaláz-
tatásokat, a rabot érõ kísértéseket; a szoros Is-
tenkapcsolat, a Krisztushûség segítségével há-
rította el. A börtönévek legszebb tanúi a ciga-
rettapapíron kijuttatott és fennmaradt versek.
„Ezek a falak, ez a rácsosztotta ég / már húsz év
elõtt hallották verseid, / és itt mosolyogtak felet-
ted, itt.” (Lénárd Ödön: Sirat-e valaki? – rész-
let).

Utolsó szabadulását követõen a több oldal-
ról rá nehezedõ nyomás ellenére sem volt haj-
landó elhagyni az országot. Az illegálisan ala-
kult ciszterci nõvérek közösségének lelki gon-
dozója lett Kismaroson. Az elmélkedés, a papi
hivatás végtelen szeretete, Krisztus minden aka-
dályon keresztül való követése adtak neki erõt
minden pillanatban. A Kádári szocializmus utol-
só évtizedében, a kismarosi illegalitásban Lé-
nárd Ödön három fontos katolikus szamizdat
kiadványt írt (Só. A mai keresztény egyéni gond-
jai. Bp., 1981; Mécs. A mai keresztény közösségi
gondjai. Bp., 1982; Só és mécs. Bp., 1984.).

1991-ben minden ellene hozott bírósági íté-
letet semmisnek nyilvánított a Legfelsõbb Bí-
róság. A rendszerváltozás egy új, termékeny
szakasz kezdetét jelentette a csaknem 80 éves
Ödön atya életében. Felkereste az egykori sze-
gedi tanítványt, Paskai László bíborost, és az
egyetemi diáktársat, Kosáry Domokost, az
MTA elnökét. Támogatásukat kérte egyháztör-
téneti kutatásaihoz. 1990-tõl szinte haláláig
nap-nap után járta a különbözõ levéltárakat,
hogy minél több dokumentumot gyûjtsön össze
a magyar katolikus egyház és társadalom kom-
munista uralom alatti történetére, szerepválla-
lására vonatkozóan. Fiatal, pályakezdõ történé-
szeket túlszárnyaló energiával gyûjtötte, jegyze-
telte, xeroxozta a forrásokat. A kutatás mellett,
túl a 80. évén még arra is volt ereje, hogy rend-
szerbe foglalja, elemezze a dokumentumokat.
Világos okfejtésû, adatokban bõvelkedõ törté-
nészi munkái, tanulmányai, és különösen az
„Erõ az erõtlenségben” címû 1995-ben megje-
lent könyve, példaértékû kell, hogy legyen az
egyháztörténészek számára. Sohasem vádolt,
sohasem kárhoztatott senkit. Kérdéseket fogal-
mazott meg munkáiban, olvasói figyelmét fon-
tos problémák felé irányította.

Vasmiséje után, 90 évesen értelmi ereje tel-
jességében már látta, hogy amit elkezdett, be
nem fejezheti. Hiába kérte fel leveleiben, cik-
keiben az egyházi illetékeseket a katolikus kö-
zelmúlt dokumentálásába, feldolgozásába való
bekapcsolódásra. Segítséget nem kapott. Az
utolsó egy, másfél évben már nem járt be a bu-
dapesti levéltárakba kutatni. Rendszerezte az
évtized során összegyûjtött értékes anyagot, és
igyekezett megszervezni, hogy a kutatások ha-
lála után folytatódjanak. Nyugodt lehetett efe-
lõl, amikor 2003. május 23-án megtért teremtõ-
jéhez. Kismaroson, majd Vácon az 1998-ban
Ödön atya által létrehozott Egyháztörténeti In-
tézetben gondos kezek rendezték a katolikus
egyház 1945 utáni történetének fontos doku-
mentumait, és vannak, lesznek kutatók, szak-
emberek, akik komoly hozzáértéssel dolgozzák
majd fel a Lénárd Ödön által megalapozott, és
folyamatosan bõvülõ gyûjtemény anyagát.

2003. május 30-án a Kismarosi Ciszterci Nõ-
vérek Monostorának sírkertjében csendes áhí-
tattal vettünk Lénárd Ödöntõl végsõ búcsút, egy
olyan keresztényt temettünk el, aki életével, ki-
tartásával, hûségével példát mutatott minden
ember számára.

Dr. habil. SZABÓ CSABA,
igazgató, Bécsi Magyar Történeti Intézet

Vencser László
Hálaadás

40 év papi szolgálatért
(1971. szeptember 12. – 2011. szeptember 12.)

Pappá szentelésének 40. évfodulója alkalmá-
ból 2011. szeptember 12-én, hétfõn 11 órakor,
szülõfalujában, Ditróban tartotta hálaadó szent-
miséjét.

Egyúttal Ausztriába költözése 20. évforduló-
jához kapcsolódóan a Jakab Antal Keresztény
Kör, a Pro Ditró Egyesület, Ditró Község Ön-
kormányzata és a ditrói Római Katolikus Plé-
bánia Idegenbõl a szülõföldért címmel 2011.
szeptember 12-én konferenciát rendezett a
ditrói kultúrotthonban.

A konferencia végén bemutatták és minden
megjelent vendégnek ajándékként átadták az
Idegenbõl a szülõföldért – Vencser László 20 éve
távol és közel címû könyvkiadványt.

SEIDLER ANDREA eddigi dékán-
helyettest választották a Bécsi Egyetem Böl-
csészkarának (Philologisch-Kulturwissenschaft-
lichen Fakultät) dékánjává. A professzor
asszony az egyetem Európai és Összehasonlító
Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetének
(EVSL) Finnugor Tanszékén oktat magyar iro-
dalmat. A dékáni posztot 2011 októberétõl töl-
ti be. Seidler Andrea az Ausztriai Magyar Ku-
tatóintézet elnöki tisztségét is betölti.

•
Budapesten, a Belvárosban, az ún. “Palota negyedben”,
a Rákóczi úton, pár percre a Metró állomástól, 41 m²-es,
III. emeleti (lifttel), utcai, dél-keleti fekvésû, irodának is
alkalmas öröklakás  (1 nagy szoba, hall, konyha, fürdõ-
szoba, külön WC), eladó. A lakáshoz pince tartozik.
A lakás egyedi fûtésû, telefonnal, internettel, kábeltévé
csatlakozással rendelkezik.
Érdeklõdés a 0036 20 411-6639-es telefonszámon. ++

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.
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 Július 20-a akár még jeles nap is lehet egyszer Szer-
bia történetében. Ugyanis ezen a napon tartóztatta le a
Biztonsági-téjékoztatási Ügynökség a 161. számú hágai
törvényszéki vádlottat, Goran Hadzicot. Az 1992. feb-
ruárja és ’93 decembere közt a Krajinai Szerb Köztársa-
ság elnökeként a háborúra uszító újságok címlapjára
kerülõ Hadzicot a nemzetközi Törvényszék 14 pontban
faji és vallási üldöztetéssel, több száz ember meggyilko-
lásával, illetve gyilkossági kísérlettel vádolja. Letartóz-
tatásának érdekessége, hogy õt is, mint a május 26-án
elfogott Ratko Mladicot a Vajdaságban találták meg.
Hadzic búvóhelyére az Újvidéktõl délre húzódó Fruska
Gorán, azaz a Tarcal-hegységen bukkantak a rendõri
szervek, egy üdülõházhoz hasonlatos vityillóban, 100
méterrel egy jól õrzött kaszárnyától és 500 méterrel a
krusedoli kolostortól. Humoros, hogy szem elõl téveszté-
se (?) elõtt Hadzic Újvidéken lakott – az Arany János utcá-
ban. Egyik Magyar Szó-s kollégám több alkalommal is ta-
lálkozott Hadzic-tyal, egy háztömbben laktak, az õ elmon-
dása szerint a liftet például Hadzic mindig elõzékenyen
lehívta lakótársai számára.

Miniszterek a kerítésen
A hágai körözött kiadatása feletti öröm nem tartott

sokáig. A koszovói rendõrség különleges alakulatának
negyven tagja ugyanis a koszovói kormány utasítására
(s gyaníthatóan az Európai Unió jóváhagyásával) júli-
us 25-én éjszaka megpróbálta elfoglalni a Szerbia és a
(Belgrád által el nem ismert) Koszovó adminisztrációs
határán lévõ két átkelõhelyet. Egyiket sikerült, a mási-
kat nem. Lövöldözés alakult ki, egy koszovói rendõr
meghalt, a koszovói szerbek pedig elbarikádozták ma-
gukat. A NATO Koszóvóban állomásozó erõi közül a
horvát és szlovén egységet is atrocitások érték. Noha
Boris Tadic szerb elnök sürgõsen kijelentette: háború
nem lesz, ettõl függetlenül sokaknak dobogott torkában
a szíve. A történések eszünkbe idézhették a koszovói
„mártíromság” elõzményeit, például amikor a 80-as
évek végén, Újvidéken tiltakoztak a vajdasági auto-
nomisták ellen. Céljuk akkor sikerült. Vajdaságnak az-
óta is csak félszárnyú önállóság jár, Koszovón viszont
nem tudott segíteni a belgrádi központosítás. A határon
történt összezörrenés ellen a szerb parlament elutasító
nyilatkozatot fogadott el, radikálisok és demokraták
egymás nyakába borultak. A hirtelen a legismertebb po-
litikusok közé lépõ Koszovó-ügyi miniszterek pedig
(lám: ilyen is létezik!) hivatalos, a KFOR által kiállított
beutazási engedély nélkül suttyomban keltek át a hatá-
ron, hogy megvigasztalják az ottani szerbeket. Volt mi-
ért vigasztalniuk. Azzal ugyanis, hogy a koszovói had-
sereg elfoglalta a határátkelõt, lehetetlenné tette a szer-
bek üzérkedését. Nem elég ugyanis, hogy az ottani szerb
hivatalnokok dupla fizetést kapnak „helytállásukért”, de
a Szerbiából kivitt árukhoz is áfa-mentesen jutnak hoz-
zá. Ez pedig kitûnõ alap, hogy az albánokkal üzletelje-
nek, hiszen áraik nagyon kedvezõek. A lövöldözést egy
Kosovska Mitrovica-i maffiavezér rendelte meg (errõl
maga Tadic elnök is beszámolt), azzal a céllal, hogy
meghiúsítsa a vámolás bevezetését. A megegyezéshez
és a koszovói-szerb tárgyalások folytatásához Guido
Westerwelle német külügyminiszter látogatása kellett.
Szeptember közepéig a határátkelõket újra a KFOR el-
lenõrzés alá vették. Jövõre viszont biztosan csökkentik
a NATO-erõk számát az önállósodott tartományban.

PÁLINKAÖRDÖGÖK
Szerbia több lett egy kiadott háborús bûnössel és kevesebb több illúzióval

Német politikusokból az elmúlt két hónapban
amúgy sem volt hiány. Augusztus végén Angela Merkel
tisztelte meg látogatásával Belgrádot. A kancellárt ha-
talmas médiafigyelem kísérte, hiszen a szerb politiku-
sok Merkeltõl várták a választ arra, hogy még az idén
kitûzik-e Brüsszelben az idõpontot, amikor Szerbiával
elkezdik a csatlakozási tárgyalásokat. Merkel asszony
ilyesmirõl nem beszélt, viszont válaszút elé állította
Tadic államfõt: vagy a Koszovó elleni kilátástalan küz-
delem, vagy az Európai Unió. Tadic viszont az is-is párt-
ján áll, amely viszont könnyen átfordulhat sem-sem
be is. Nem szabad elfelejteni ugyanakkor, hogy jövõ
tavasszal Szerbiában választásokat tartanak, Tadic
pedig számít a Koszovó függetlenségét ellenzõk sza-
vazatára is. Ettõl függetlenül a Demokrata Párt egy
helyben toporgása kiábrándíthatja a Nyugat felé ori-
entálódó szavazókat. A 90-es éveket idézõ retorika
pedig vissza-visszacseng.

Hideg napok
Jó példa lehet az elõbb említettekre a Képíró Sán-

dor elleni per szerbiai lecsapódása. A 97 éves Képírót
Budapesten ugyanis felmentették a vád alól, hogy
1942. január 21–23. között az újvidéki razzia során az
egyik járõrcsoport parancsnokaként közremûködött
ártatlan civilek törvénytelen kivégzésében. Boris
Tadic-ot megdöbbentette az ítélet, mert szerinte a bí-
róság a döntéssel nem járult hozzá a régió megbékélé-
séhez. Az újvidéki Zsidó Hitközség sajtótájékoztatóján
sokkolónak, szégyenletesnek és érthetetlennek nevez-
te az ítéletet. Július utolsó hétvégéjén pedig tüntetést
is tartottak Újvidék fõterén, melyen szélsõjobboldali
szervezetek tagjai is feltûntek. Kérdés, hogy egy 97
éves férfi elítélése miféle nyugalommal szolgálhatott
volna Szerbia részére, amely a mai napig sem ítélte el
hivatalosan a „hideg napokra” következõ 44-45-ös
megtorlásokat, melyekben sok ezer (a pontos szám
máig sem ismert) magyar és német személyt gyilkol-
tak meg a Vajdaságba betörõ partizánok. Képíró Sán-
dor szeptember 3-i halála rengeteg kérdést hagyott
megválaszolatlanul.

A kommunisták hatalomra kerülésével ugyanakkor
teljesen más szelek kezdtek fújni. Az államosítás so-
rán például számos vajdasági személy vagyonát elko-
bozták. A most készülõ törvény e vagyonok egy részét
visszajuttatná a tulajdonosoknak vagy azok örökösei-
nek. A törvény fontossága miatt is idézzük Weiss Ru-
dolfnak, a szabadkai székhelyû Német Népi Szövetség
elnökének írását, hogy mekkora vagyonról is van szó,
melyet a kommunisták kisajátítottak. A Magyar Szóban
megjelent magánvélemény szerint a vajdasági németek-
tõl 68 036 birtokot és 390 ezer hektár földet koboztak
el, s akkor a cukorgyárakat, malmokat és kendergyára-
kat nem számolták bele.  Szerbia hozzávetõlegesen 32,5
milliárd euróval tartozik a németségnek, állítja Weiss
Rudolf. Ahhoz, hogy Szerbia az Unió tagja legyen, e kér-
dést is rendeznie kell. Láthatjuk, nem csak Mladic-on és
Hadzic-on múlik Szerbia sorsa.

Az új tanév elején
Nem múlhat el szeptember elsejei iskolakezdés anél-

kül, hogy a belgrádi oktatásügyi minisztérium a tago-
zatok összevonásának rémével ne fenyegetné a ma-
gyar iskolákat. Az idei tanév sem kivétel: azokat az

osztályokat szûntetnék meg, melyekben kevesebb
mint 5, kevesebb mint 8, illetve kevesebb mint 15 el-
sõst íratnak a szülõk. A számháború számos bizonyta-
lanságot hordoz magában. Pár nappal az iskolakezdés
elõtt derült ki, hogy szükség lesz-e egy-egy iskolában a
tanárokra, hogy hová megy a gyerek, ha lesz hová
mennie egyáltalán. A Tartományi Oktatásügyi Titkár-
ság, a minisztérium és a nemzeti tanácsok egymásnak
dobálták a labdát. Ráadásul egyre kevesebb a magyar
gyermek, politikus és tanár egyként veri a vészharan-
got, meglehet késõn. A középiskolások jó része és az
egyetemisták java Nyugat-Európába készül, s a gyer-
mekvállalási kedv is apad. Nincs is, mi táplálná. A Ma-
gyar Nemzeti Tanács által biztosított felsõoktatási ösz-
töndíjpályázatot a szerbiai esélyegyenlõségi biztos
diszkriminatívnak minõsítette. Ugyanis csak azon di-
ákok kapnának juttatást, akiknek a neve szerepel az
MNT által összeállított magyar választói névjegyzéken,
a pontrendszer pedig hátrányosan érintené a nem ál-
lami egyetemekre iratkozókat, s azokat is, akiknek szü-
lei alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkeznek.

Mrka és az Arany Torony
De nem csak az iskolarendszerrel, hanem a sajtó

szabadságával is újfent bajok vannak Szerbiában. Arne
König, az Európai Újságírók Szövetségének elnöke le-
velet intézett Boris Tadic-hoz, melyben arról ír, hogy
Szerbiában politikai nyomás alatt áll a média. Megle-
põ példaként König Pressburger Csabának, a Magyar
Szó nemrégiben leváltott fõszerkesztõjének az esetét

hozta fel, akinek azt vetették a szemére, hogy nem
követte a vezetõ magyar politikai párt által tartott saj-
tótájékoztatókat.

A határidõk embere, Milutin Mrkonjic infrastruktu-
rális miniszter is újabb kijelentésével szórakoztatta a
közvéleményt. A Szerbiát átszelõ közúti folyosók el-
készültével kapcsolatban vagy már félszáz ígérete is-
mert, a YouTube videomegosztón ezek felkereshetõk.
Most a Blic napilapnak nyilatkozott, az újságíró pedig
elkövette azt a hibát, hogy rákérdezett az idõhatárok-
ra. „Mrka hazudott – ezt rögtön megírják, válaszolt a
miniszter. – Na és, mi van, ha egy határidõ esetében
éppenséggel hazudtam is? Amikor határidõkrõl beszé-
lek, azokat magamnak és a munkásoknak állítom fel,
nem kell minden egyes határidõnek feltétlenül pon-
tosnak lennie!” Megnyilvánulása szép példája a Szer-
biai politikai diskurzusnak.

De nem csak Mrkát díjazzák Szerbiában, hanem a
részegséget is. Egy dél-szerbiai településen, bizonyos
Blac-ban évente pálinkaivó versenyt tartanak. Aki a
legnagyobb véralkoholszintet tudja felmutatni, az lesz
a kisüstik bajnoka. A Szilvanapok híre közbotrányt
okozott, orvosok és közlekedésbiztonsági szakembe-
rek tiltakoztak a rendezvény ellen. Hiába, 3,9 ezrelé-
kes szinttel Bojan Krpic helyi lakost bajnokká avatták.

Palicson is díjaztak, bár sokkal szelídebb dolgokat.
Az Európai Filmek 18. fesztiválját és vele az Arany to-
rony Díjat Andreas Dresen Halt auf freier Strecke (Le-
állították az úton) alkotása érdemelte ki.

KOCSIS ÁRPÁD, Újvidék-Kishegyes

Z Á R Ó N Y I L AT K O Z AT
A fennállásának tízedik évét betöltõ Nyugat-Euró-

pai Országos Magyar Egyesületek Szövetsége
(NYEOMSZSZ) 2011. szeptember 24-én tartotta ve-
zetõségválasztó közgyûlését Litvánia fõvárosa, a Vil-
nius közelében lévõ Trakai-ban.

A közgyûlésen tizenegy országos szervezet küldöt-
tei jelentek meg, két ország képviseltette magát.

Magyarországról részt vett Répás Zsuzsanna (KIM)
helyettes államtitkár, Márky Zoltán az Országgyûlés Kül-
ügyi Hivatala Nemzeti Integrációs Fõosztályának osz-
tályvezetõje és Dr. Kocsis Attila a KIM diaszpóra fõosz-
tályvezetõje.

 A NYEOMSZSZ tevékenységének ismertetése és
tízéves munkájának méltatása mellett a tagszerveze-
tek képviselõi beszámoltak az elmúlt év eseményeirõl.
A beszámolók között nagy súly helyezõdött az anya-
nyelvi oktatás, továbbképzés, tankönyvkiadás és ösz-
töndíjak közvetítése, valamint az Õrszavak c. internetes
újság ismertetésére.

A közgyûlés kiemelte az 1956-os magyar forradalom
átható és tudatformáló jelentõségét.

A közgyûlés három évre megválasztotta az új elnök-
séget valamint a szakbizottságok tagjait:

Elnök: Deák Ernõ; alelnökök: Bihari Szabolcs, ifj.
Klement Kornél,

További elnökségi tagok: Blénessy Emese, Lindop
Márta, Lukácsfy Kristóf, Piri Zoltán, Rubazeviciene Ho-
moki Mária, Wurst Erzsébet

TÍZÉVES A NYUGAT-EURÓPAI ORSZÁGOS MAGYAR
SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE  (NYEOMSZSZ)

A zsúfolt, 25 pontból álló napirenden szerepelt a 2012.
évre szóló cselekvési terv ismertetése és megvitatása,
amit egyhangúlag elfogadott a közgyûlés:
1. A NYEOMSZSZ Tükör új kiadása
2. A sajtó-, média és információs szolgálat továbbvitele
3. Autonómia konferencia szervezése
4. A tagszervezetek országaiban fellelhetõ magyar anya-

gi és szellemi értékek számbavétele, amely
5. a jövõ évi „Kufstein Tanácskozásnak is tárgya lesz
6. „Adminisztrációs Központ“ létrehozása
7. A magyarul nem tudó fiatalok magyarságismereti ok-

tatásának felkarolása a befogadó országok nyelvén.
Répás Zsuzsanna figyelemmel kísért felszólalásában

röviden ismertette a magyar kormány nemzetpolitikáját,
nyomatékkal a határon túli kisebbségek, jelesen a diasz-
póra vonatkozásában. Elismerõen nyilatkozott a
NYEOMSZSZ-ról, amely mintaként szolgálhat a kormány
által tervezett hat részbõl összetevõdõ Diaszpóra Tanács
létrehozásában. Márky Zoltán osztályvezetõ nélkülözhe-
tetlennek tartotta az információcsere javítását, ezen a té-
ren a nyugati magyar szervezetek szerepét.

A közgyûlést ünnepi vacsora zárta, melynek kereté-
ben díszoklevelek átadására került sor érdemesült ma-
gyar személyiségeknek a magyarságért kifejtett szol-
gálataik elismeréséül.

A küldöttek a jövõ évi közgyûlést – a „Kufstein“ Ta-
nácskozáshoz kötve – 2012 szeptemberére tûzték ki, a
helyszín: Felsõpulya/Oberpullendorf, Burgenland.

Trakai, Litvánia, 2011. szeptember 24.

Augusztus harmadik hetében ismét magyar szótól
visszhangzott a Reménység Tó környéke (Lake Hope
State Park, Ohio). Mintegy száztíz magyar gyûlt itt
össze, hogy részt vegyen a Magyar Baráti Közösség évi
Találkozóján.  A résztvevõk az amerikai kontinens szá-
mos magyarlakta közösségeit képviselték és többen
Magyarországról látogattak ide. Reménykeltõen nagy-
számú volt az ifjúság részvétele.

Tóbiás Attila wallingfordi-bostoni református lel-
kész tartotta a nyitó „Istenszolgálat”-ot.  A család je-
lentõségérõl és az azt veszélyeztetõ folyamatokról
szólt. Bokor Erika gondnok köszöntését követõen,
Ludányi András „Hétmérföldes Csizmában” címmel
Cseh Tibornak, az MBK meghatározóan fontos egyé-
niségének, állított emléket tartalmas beszámolójában.
Filozofikus hangvétel jellemezte Tóbiás Attila „Hinni
vagy nem hinni” címû elõadását.

Vasárnap este Csicsery György  Kallós Zoltánról
készített  ”Dal fakad köves út mentén”(„Songs Along a
Stony Road”) c. filmét tekintették meg.

Érdy Miklós a magyarság keleti eredetérõl és  hun
kapcsolatáról tartott érdekes beszámolót.  Horváth
Erzsébet Budapestrõl, elõadásában megdöbbentõ ese-
ményeket és adatokat vázolt fel az 1945 utáni magyar-
országi rendszer egyházellenes intézkedéseirõl, és
azok maradandó hatásáról.

Hajdú-Németh Gergely, a Magyar–Amerikai Alapít-
vány újonnan beiktatott fiatal igazgatója az amerikai
magyar intézmények jövõjével foglalkozott. Nagy je-
lentõséget tulajdonít az ifjúság bevonásának és rész-
vételének a magyar intézmények mûködésében és a
modern elektronikus kapcsolatrendszer módszerei-
nek fokozott alkalmazásának.

Kovalszki Péter vezetésével sor került  az MBK jö-
võjével kapcsolatos beszélgetésre. Megvizsgálták a
Magyar Baráti Közösség kapcsolat-rendszerének na-
gyon szükséges kibõvítését, elhatározták az MBK „élet-
regényének” összeállítását-megírását, és foglalkoztak
az ifjúság szerepének elmélyítésével.  Dán Károly, a
New Yorki Konzulátus vezetõje, az új magyar nemzet-
politikáról szólt; hangsúlyozta, hogy a nyugati magyar
közösségekkel való kapcsolatok kiterjesztése és meg-
erõsítése fontos szerepet töltenek be az új magyar nem-
zetpolitikában.

A magyar irodalom fontos szerepet játszott a 2011-

EGYÉN-EGYSÉG-KÖZÖSSÉG
ITT-OTT Találkozó, 2011. augusztus 13–20.

es ITT-OTT programjában. Ebben meghatározó szerep
jutott meghívott vendégünknek, Kiss Eszternek, a Bu-
dapesti Katona József Színház mûvészének. Õ elõadást
tartott az erdélyi Helikon Irodalmi Társaság munkás-
ságáról és eredményességérõl, hangsúlyozva a Tom-
pa László - Áprily Lajos - Reményik Sándor „triász” je-
lentõségét.  Nagy sikert aratott és minden szempont-
ból „színházi” eseménynek számított Eszter, Szabó
Lõrincrõl összeállított „monodrámája”. Kiss Eszter
rendhagyó izgalmas hangulatú irodalmi eszmecseré-
ket is rendezett két alkalommal. Ezek a tóparti pavi-
lonban zajlottak le, és az erdélyi irodalmárok – a már
említett „triász” valamint Dsida Jenõ – irodalmi üze-
netét vizsgálták meg. Budapest és a huszadik század
irodalmi mozzanatairól Somogyi Balázs tartott képek-
kel illusztrált beszámolót.  Kovalszki Péter irányította
a könyvklub összejövetelét, amely Bodor Ádám „Utol-
só Szénégetõk” címû irodalmi karc-válogatásából adott
sikeres ízelítõt.

 Tobak Ferenc, Serlegi Lilla és Jason Ottman biztosí-
tották a zenei hátteret, amely a Kárpát-medencei du-
dák és egyéb fúvós hangszerek világából adott zenei
ízelítõt.

Bemutatásra került Tábory Maxim verseskötete és
Fülöp László éppen megjelent máramarosszigeti em-
lékekkel foglalkozó irodalmi válogatása.  Az ifjúsági
csoport, Kiss Eszter vezetésével, szellemes és a közös-
ség jelentõségét hangsúlyozó mûsorszámmal szere-
pelt.  Színesen gazdag volt Bokor Zelma, Zoltán Réka,
Fülöp László, Fülöp Ágnes és Tobak Ferenc kiállítása.

Ez évben is sûrû és izgalmas volt az ifjúság önálló-
an szervezett programja. Evezõs kirándulásokat, por-
tyákat és „röplabdabajnokságot” szerveztek.

Az angol nyelvû program keretében Bártfay Artúr
beszámolókat tartott a magyar történelem és az ame-
rikai magyar tapasztalat tárgyköreibõl. Elõadásaikkal
Ludányi Csilla és Ludányi András is részt vettek a prog-
ramon.

A legfiatalabb „ITT-OTT”-osok nagy sikerrel, szinte
szokatlanul komoly magabiztossággal szerepeltek a az
augusztus 19. esti bemutatón.

A Magyar Baráti Közösség 2012-es Találkozóját, ifjú-
sággal foglalkozó témakörrel, augusztus 11. és 18. kö-
zött rendezi meg, természetesen a Reménység Tavánál.

BOKOR ERIKA / SOMOGYI BALÁZS

Szentkirályi határ  (olaj)
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KÖZÖTTÜNK ÉLNEK
Vecsey Márk

A Ferenc József pályaudvar közelében áll a Bé-
csi Közgazdaságtudományi Egyetem impozáns
épülete, mely otthont ad a Közép- és Kelet-Euró-
pai Gazdasági és Jogi Kutató Intézetnek is. Itt ta-
lálkozom az irigylésre méltóan fiatal Vecsey
Márkkal, aki elõször munkahelyi birodalmát
mutatja be: a dolgozószobáját és a könyvtárat,
mely telis-tele osztrák, magyar, német archivált
jogi folyóiratokkal, közlönyökkel, könyvekkel,
rendeletekkel, törvényekkel. Ez az intézet a né-
met nyelvterület legnagyobb ilyen jellegû intéz-
ménye. Vecsey Márk a magyar osztályért felelõs,
de az intézeten belül szinte minden kelet-közép-
európai országnak van képviselete.

Tulajdonképpen mibõl áll a munkaköre? Min
dolgozik például most?

Tanársegéd és kutató a státuszom. Az egyete-
men magyar jogot adok elõ, összeállítom és javí-
tom a vizsgatételeket stb. Tudományos cikkeket
is írok, fordítok. Kutatásilag a magyar és osztrák
jogban mindig topon kell lennem. Intézetünket
nem egyszer megbízzák szakértõi feladatokkal,
kikérik egy-egy bonyolult ügyben a tanácsunkat.
Most éppen egy 150 oldalas értékpapírtörvénnyel
kapcsolatos munkát lektorálok. Határidõs munka,
sokszor késõ estig dolgozom. Még nem vagyok vég-
zett ügyvéd, a doktori disszertációm még nincs
kész. Magyar témát választottam, a kártérítési jog
területérõl: „A magyar Kft. ügyvezetõjének a kár-
felelõssége“. Lassan haladok, sajnos túl alapos va-
gyok. Még szerencse, hogy az egyetem elvégzése
után elnyertem egy budapesti féléves ösztöndíjat,
amikor is az ELTE jogi karán bevethettem magam
a könyvtárba és ezen a témán dolgozhattam.

Kezdettõl fogva a jogi pálya érdekelte?
Eredetileg édesapám nyomdokait követve köz-

gazdásznak készültem. Az érettségi után Budapes-
ten készültem továbbtanulni, de közbejött a poli-
tika. A gimnáziumban „Schulsprecher” voltam, a
diákönkormányzat vezetõje. Idealista módon
kezdtem. Zavart néhány dolog, hát felszólaltam a
gyûléseken, rendezvényeken vettem részt a diá-
kok képviseletében. Aztán rájöttem, hogy nem
lehet mindent iskolai fokon megoldani és egyre
jobban elmélyültem a témában. Végül én lettem
Ausztria legfiatalabb „Schulsprecher”-je után a
legfiatalabb „Landesschulsprecher”, ráadásul
konzervatív! Ilyen még nem volt, az újságok fel-
kapták a szenzációt. Nyolcvanezer diákot képvi-
seltem. Így persze szóba sem jöhetett, hogy Bu-
dapesten tanuljak. A munkám egyre több jogi is-
meretet követelt meg tõlem, nem lehetett az álta-
lam ismert pár paragrafussal elélni. Ezért lettem
joghallgató. Eleinte megijesztett a sok matemati-
ka és statisztika, ami a rémem, de öt év alatt vé-
geztem és ez rekordnak számít.

Joghallgatóként viszont rengeteget kellett bif-
láznia!?

Ez ma már nem így van. Sokkal fontosabb a tör-
vények értelmezése, logikája, figyelembe venni a
törvény megalkotásának a célját stb. A törvény-
magolókat ma már meg is buktatjuk az egyete-
men. Igaz, Magyarországon más a helyzet! Csak
zárójelben jegyzem meg, hogy Budapesten több
ügyvéd dolgozik, mint egész Ausztriában! Éppen
most olvastam Dr. Jobbágyi Gábor egyetemi pro-
fesszor tanulmányát a magyar polgári perek elhú-
zódásáról, ami miatt a magyar államot többször
is elmarasztalták Strasbourgban. A bíróságok per-
sze Magyarországon is függetlenek és nem adhat
a kormány utasítást, de a sokszor valóban túlter-
helt bíróságoknak egyszerûbb a sokadik bizonyí-
tási indítványnak helyt adni, mint egy bonyolult
ügyben ítéletet hozni. A felek és képviselõik él-
nek is a törvény és a bíróságok adta lehetõséggel.
Ezért rendkívül fontos a törvényeket értelmezni
és nem kizárólag a paragrafusok mögé bújni.

Azt mondta, hogy az édesapja közgazdász
volt. Õ még Budapesten végezte el az egyetemet?

Nem. Az érettségi után a származása miatt nem
vették fel az egyetemre, pont történelembõl
húzták el, ami a vesszõparipája volt. Nyomdagépész-
nek tanult, aztán a 70-es évek elején jugoszláv útle-
véllel gyalog átszökött Ausztriába. Innsbruckban
végzett doktorátussal a közgazdasági egyetemen.
Haláláig egy svéd egészségügyi készülékeket gyár-
tó cégnek dolgozott üzletkötõként, eleinte Ausztriá-
ban, késõbb Magyarországon és Kelet-Európában.
Egész sor dialízis klinikát rendezett be ezekben az
országokban. Egyébként halála után kikértem az
aktáját Budapesten. Végig figyelték! Építészmérnök
édesanyám már legálisan jött férjhez Ausztriába.
Én 1983-ban születtem Bécsben. Az egész rokon-
ságom magyar. Természetes, hogy anyanyelvi szin-
ten beszélem mindkét nyelvet. Bár, ha meggondo-
lom, nem is olyan természetes. Az öcsém más utat
választott. A magyarságomból ugyanis sok kelle-
metlenségem is fakadt.

Igen? Miért?
Talán kicsinységnek tûnik, de az iskolában – a

kalksburgi gimnáziumba jártam-, gyakran csúfol-
tak: magyar a nevem, magyar szalámis kenyeret
ettem a szünetben, akcentus nélkül beszéltem né-
metül, mégis magyarnak tartottam magam:
„mondd, hogy osztrák vagy és akkor könnyebb
lesz a dolgod!” Az osztrákok görbe szemmel né-
zik a külföldieket. Nem állami irányítással teszik,
de az „õs osztrák” azért gyanakszik. Mindez ben-
nem akkora ellenállást váltott ki, hogy csak azért
is egyre jobban érdekelt Magyarország. 14-15 éve-
sen Trianonról olvastam könyveket, amit rém
igazságtalannak éreztem. Felnõtt fejjel is látom,
hogy mekkora trauma ez egy nép életében. Egy-
szóval mindinkább Magyarország felé terelõdött
a sorsom. Ezért is akartam Budapesten egyetem-
re járni. Amikor a legfontosabb vizsgáimat letet-
tem Bécsben, egy magyar származású ügyvédnél,
Gálffy Tibornál dolgoztam évekig, mint diák. A fe-
leségem, Daróczy Tímea erdélyi magyar. 2009-
ben megpályáztam ezt az intézeti állást és itt is Ma-
gyarországgal vagyok kapcsolatban.

Magyarország az elmúlt hónapokban gyakran
szerepelt és nem éppen hízelgõen a nyugati új-
ságok hasábjain!

Sajnos így van. Írtam is ezzel kapcsolatosan az
Academia címû katolikus folyóiratban néhány ta-
nulmányt. Az elsõ nagy támadás a médiatörvényt
illette. A balliberális választási vesztesek csak az
alkalomra vártak, hogy kijelenthessék, hogy még
az EU-elnökségtõl is meg kell fosztani Magyaror-
szágot! Elfelejtették megemlíteni, hogy egy új mé-
diatörvény szükségességérõl már õk is tárgyaltak
és a FIDESZ–KDMP-kormány ezt fejlesztette to-
vább. Végül is egy jó törvény született, amit azóta
az EU-komisszió is igazolt. A kritikákat három
pontban lehetne összefoglalni: a médiahivatal
összetétele, az esetleges magas büntetések és,
hogy a híradásokban kiegyensúlyottságot ír elõ.
Nos, ezekkel kapcsolatosan röviden: a magyar
médiatanács függetlenebb, mint sok más országé,
csakis a Parlamentnek felelõs, Finnországban pél-
dául egymillió Euro büntetés  jár a szabályok be
nem tartásáért  és ami a kiegyensúlyozottságot
illeti, errõl szó sincs az itteni  újságok Magyaror-
szágról szóló jelentéseiben. Az EU és a nyugati mé-
dia például egyetlen szóval sem kritizálta a szoci-
alista szlovák kormány problematikus médiatör-
vényét. Sajnos az ország nagysága is szerepet ját-
szott, amikor az ország miniszterelnökét minõsít-
hetetlen stílusban támadták. Meg merték volna ezt
tenni Sárközyvel vagy Berlusconival?

Olvastam az új magyar alkotmánnyal kapcso-
latos tanulmányát összehasonlítva az osztrák
alaptörvénnyel. Érdekes gondolatokat vet fel!

Bizony az osztrák alkotmány is, hasonlóan a
húsz évig érvényben lévõ magyarhoz, egy sor pro-
vizórium és kétséges megalkuvás tárháza. Igaz,
amikor ez létrejött, kevesen hittek Ausztria fiatal
köztársaságának az életképességében! Az új ma-
gyar alkotmány nagyobbik fele szinte szó szerin-
ti átvétele a régi, bevált meghatározásoknak. Új a
preambulum, a bevezetõ rész a maga keresztényi
hitvallásával, egyértelmûen elítéli mindkét tota-
litárius rendszert (nemzeti szocializmus és kom-
munizmus) és kifejezi felelõsségét a Kárpát-me-
dencében élõ magyar kisebbségek iránt. Az egyik
kritizált pontja az alkotmánynak, hogy csak a fér-
fi és nõ közötti házasságot ismeri el, ellentétben
az állandó lobbyzás révén egyre több jogot (há-
zasság, örökbefogadás) adó nyugati államokkal.
Az adósságfék beépítésénél pedig érdemes Alfred
Gusenbauer 2002-ben tett hasonló javaslatára
gondolni! A szociális kiadások miatti túlkölteke-
zés visszatérõ probléma különösen az egykori
szovjet fennhatóság alatt álló országoknál, ahol
a lakosság hozzászokott, hogy mindent az állam
old meg.

Ezzel a tájékozottsággal és bizonyos fokú po-
litikai tapasztalattal, nem gondolt még arra,
hogy szerepet vállaljon az ausztriai magyar
egyesületek munkájában?

A Szent István Egyletnek tagja vagyok. Soha
nem futamodtam meg a felelõsségvállalástól, de
még annyira a pályám kezdetén vagyok: most nõ-
sültem, meg kell írnom a disszertációmat, az inté-
zeti munkám mellett, Kismartonban is tanítok
magyar adó és gazdasági jogot  a Fõiskolán, né-
hány etikai bizottságban is dolgozom. Állandó
idõhiányban szenvedek.

Hogy képzeli el az életét mondjuk hatvanéve-
sen?

Akkor már nagypapa leszek és ügyvéd, önálló
irodával. Megengedhetem majd magamnak, hogy
kevesebbet dolgozzam és csak azt, ami érdekel:
jogi tanácsadások, kamarai munka…

   FERENCZY KLÁRA

MOLNOS LEVENTE

Férfias játékok II.
Hajnalban indultunk. Fárasztónak ígérkezett.

Mindössze egy-két órát alhattunk az esti tivor-
nyázás után. Zsörtölõdött is az erdész, amikor
az üres üvegek halmazát, meg a szétlõtt kukát
meglátta.

- Látom, mulattak az éjjel. Inkább aludtak
volna! Nem volt más céltábla? Mibe rakom
ezentúl a szemetet?! Pakoljanak valami ételt
maguknak. Egyhamar nem jövünk meg. Hacsak,
meg nem lövik hamar… Meleg ruhát vegyenek.
Havazott az éjjel, s hideg van.

Havazott az éjjel. Persze! A havazás vetett
véget a lövöldözésnek. Melyik hülye találta ki?
Persze, a Gazsi! Most vadászik elõször, meg
akarja adni a módját… Kocavadász! Hogy hen-
ceg a fegyvereivel… Sörétest is hozott magával,
pedig tudja, hogy bikára megyünk. Golyóst  ket-
tõt is, egy héthuszonhatost, meg egy tíznegyve-
nest. Mit akar ez lõni, elefántot?! Mindkettõ cse-
rélhetõ távcsõvel, bársonnyal bélelt bõrtokban.
„- Imádom a fegyvereket! A sörétest London-
ban vettem, az agyát méretre csinálták. Minden
ujjamat megmérték, nem csak az alkaromat,…
de tökéletes… én mondom, tö-kké-letes!  A
hónom alatt egy kilencmilliméteres  szmisszend-
vesszont, a derekamon meg negyvenötös
berettát hordok. Ki is próbáljuk õket, csak elõbb
iszunk egy kortyot!”, és elõvett öt üveg konya-
kot, a márkáját is mondta – „remimarten” – és
hozzátette „- a haveroknak a legjobbat”. Volt
még a kocsiban húsz liter bor, demizsonban, stí-
lusosan kukoricacsutkával bedugva, meg sör is,
annyi bádogos sört életemben nem ittam, mint
amennyi ott volt, igaz nem vagyok mérvadó, utá-
lom a sört. Mondta a márkáját is, aztán nekikezd-
tünk inni. Mint mindenben, ebben is õ volt a leg-
elsõ, örökké versengeni akart, mert ezek a tény-
kedések, az õ szóhasználatával élve, „férfias já-
tékok”, nõ ide nem való. Legfeljebb arra, hogy
felszolgáljon, na meg, hogy legyen kit megb…

Mind azon imádkoztam, csak el ne kezdje
mesélni nõügyeit, mert idegbajt kapok. Nem va-
gyok prûd, csak nem érdekelnek senki szexuá-
lis szokásai meg kalandjai, tartsa meg magának.

Elsõ pillanattól kezdve ellenszenves volt, s
egyre ellenszenvesebb lett. Nem sok jót néztem
ki belõle.

Mindegy, szóval, hajnalban elindultunk. Elöl
az erdész a kutyával, mögötte nyomakodott
Gazsi, én zártam a menetet, puskát se hoztam,
minek, engem a vadászatban inkább a szemem
gyönyörködtetése érdekel, meg az erdõ csönd-
je. Baktattunk vagy két kilométernyit, a sûrû
széléig. Ott megálltunk.

- Itt maradjanak, ne menjenek innét sehová.
– mondta az erdész, - a bika majd itt vált ki,
ötven-száz méteren belül, oszt innet jól meg-
lõhetik. Én megyek, kerülök mögéje, biztatom
kicsit, ne kelljen sokat várniuk. Biztosan erre
jön, itt a járása, az ösvénye, ötven méterrel
beljebb, azt meg el nem hagyja, ha nem kény-
szerítik rá.

   Elmegy az erdész, Gazsi meg rágyújt, hiába
mondom, hogy ne tegye, mert ha a vad megér-
zi, visszatör, aztán elõveszi a butykost, jót húz
belõle, - „célzóvíz”- mondja, s kacsintva kínál-
ja, de kell a fenének, eleget ittam az este. El-
szívta a cigarettát, aztán elõvett egy fehér lepe-
dõkbõl varrt köpönyeget, magára terítette, le-
tört a közeli bokorról két ágat, rájegecesedett
dérrel, azt meg a kalapjára tûzte, mondván így
majd nem látja meg a vad. Úgy nézett ki ebben
a maskarában, mint egy szibériai hómezõkön
felejtett madárijesztõ. Sok hülye kommandós
filmet láthatott az istenadta, s ezt most mind
elõadja itt nekem - gondoltam.

Ahogy ott állunk, egyszer csak, rájön a me-
hetnék, indul befele a sûrûbe. Megyek utána,
mert visszatartani nem lehet. Ahogy ott csör-
tet, szuszog, káromkodik, - mit ad Isten, ennek
a baromnak még szerencséje is van, - szembeta-
lálkozik a bikával. Sok idõm nem volt megfigyel-
ni azt a bikát, mert Gazsit figyeltem, de úgy rém-
lik, öreg, visszarakott páratlan tízes volt, ami
trófeának nagyon silány, rá nem lõttem volna,
legfeljebb selejtezéskor, ez meg kapkod a pus-
kája után, remeg a keze tárazáskor, persze a bika
elugrott, vágtat visszafelé, a szarva hegyét se lát-
ni, a baromarcú meg utána lõ, nem is egyet, ket-
tõt vagy hármat.

- Eltaláltam! Eltaláltam! Láttad?! Tûzben
rogyott! Láttad?! - üvölti.

- Frászt! Elugrott mielõtt elsütötted a fegy-
vert! Ne tartsd felém azt a puskát, bazmeg!- fel-
ütöm a puska csövét, mielõtt kiüti a szemem…

- Hallod?… Dermedtre ugat… Dermedtre
ugat a kutya! Meglõttem! Mégis meglõttem! –
üvölti megint, mert ez csak üvöltve tud kom-
munikálni, de a kutya valóban ugat, azon a síró-
vonyító hangon, amit dermedtre ugatásnak ne-
vez a vadásznyelv.

 - Hát… nem hittem volna, de úgy néz ki va-
lóban meglõtted, a Marci nem ugat hiába…  meg
kéne, várjuk az erdészt, õ a területgazda, bár
lehet, õ már ott van,... mindegy, nézzük meg a
kutyát…

Ott volt az erdész, hogyne lett volna… Há-
rom golyóval a mellében.

Egy kihalóban lévõ mesterség mûvelõjének, Holl
Ferenc kovácsmesternek gyûjteményes kiállítását
láthattuk a budai Klebelsberg Kúria sziklabarlangra
emlékeztetõ kiállítótermében – a Budaligeti Polgári
Kör és a Magyarországi Kovácsmíves Céh szervezé-
sében. A tõsgyökeres hidegkúti híres kovácsdinasz-
tia, a Holl család emlékei, tárgyai, a kovácsmester-
ség szerszámai, eszközei valamint kovácsoltvas kü-
lönlegességek, valóságos mûvészi kincsek sorakoz-
nak fel e rendkívüli tárlaton.

Holl Ferenc „ezüstgyûrûs” iparos nem elsõ gene-
rációs, bár nagyapja még kerékgyártóként dolgozott,
édesapja már kovácsmesterként szerepelt az 1932-
es A magyar ipar almanachjában. A kovácsmester
édesapját tekinti igazi mesterének, gyermekkorában
a mûhelyben játszva apja szavára – „Hozd a fújtatót,
söpörd ki a mûhelyt!” – figyelve eltanulta a mester-
ség titkait, és azóta tudja, hogy „a vasnak lelke van”.
Ezt kelti életre, miközben kovácsolja, formázza a vö-
röslõ vasat, hogy „tûzben született”, olykor finom
csipkézetû tárgyak is kikerüljenek a keze alól.

Holl Ferenc kovácsmester munkái megtalálhatók
Hûvösvölgy lakásain korlátok, kapuk, tûzhelyek for-
máiban, de találkozhatunk keze nyomával dombor-
mûveken, a Sziklakápolnában, az amerikai nagykö-
vetségen is, és õ készítette a Klempa Sándor veszp-
rémi apostoli kormányzó által a pápának magyaror-
szági egyházunk ajándékaként vitt, Búza Barna szob-
rászmûvész által diófából faragott pápaportréhoz a
címerrel díszített kovácsoltvas keretet. A mester
nemcsak veri, de gyûjti is a kovácsoltvas-értékeket.
Kiállításán a felrobbantott Nemzeti Színházban egy-
kor ékeskedõ kovácsoltvas darabok (szakértõk ar-
chív felvételekrõl beazonosították), kastélyból szár-
mazó kerítéselem (egy hegesztés sincs rajta. „Tûz-
ben voltak ezek összekovácsolva, ún. hitz-forrasztás-
sal), pipereasztal, tûzhely „csipkerácsok” sorakoz-
nak. Munkájának elismeréseként 1996-ban a Bajor

Kovácsoltvas csipkézetek
Holl Ferenc kovácsmester kiállítása

Iparkamara meghívására, egy egyhónapos szakipa-
ri delegációs tanulmányúton vett részt a magyar
kovácsok és szerkezeti lakatosok képviseletében.

A kovácsmesterség már feledésre ítéltetett, Holl
Ferenc sem talált követõkre, ezért mûhelyének be-
rendezését és összegyûjtött helytörténeti kincseit fel-
ajánlotta egy készülõ helyi múzeum számára. Gyûj-
teménye e feledésbe merülõ mesterség szakmai tör-
ténetének megismeréséhez forrásként szolgál.

BOROS ERIKA

•
DR. BIRTALAN-MARTOS LÍVIA reumatológus-fizikó-te-

rápiás szakorvos 25 évig tartó rákbetegség után 2011.
szeptember 7-én betöltött 61. életévében 2011. szep-
tember 7-én Bécsben jobblétre szenderült.

Sok szenvedés és küzdelem állt mögötte. Soha nem
adta fel. Okosan erõs lelki-fizikai megterheléssel har-
colt az aktív, tevékeny életért.

Szinte az utolsó pillanatig – több mint húsz évig tar-
tó súlyos rákbetegségével – türelmesen, áldozatosan
gyógyított. Hivatását és a segítségért hozzá forduló
betegeket, embereket szerette, mindent megtett értük.

Gyászjelentés
83. életévében rövid, súlyos betegségben június 29-

én elhunyt Marton Rezsõ. 1956-ban menekült Auszt-
riába; Grácban a Christiana Hungaria – Keresztény Ma-
gyarok Egyesülete utolsó titkára volt.

Makovecz Imre
Kossuth-díjas építész

Budapest, 1935. nov. 20. – Budapest, 2011. szept. 27.
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1928-ban „látogatott” égitestünkre a XX. szá-
zad második felének egyik legrangosabb, legje-
lentõsebb magyar költõje, gondolati líránk ki-
emelkedõ alakja. 83 év után, idén, augusztus 2-
án befejezõdött  „látogatása” és visszatért a fény-
be, a csillagok közé, az idõtlenségbe…

„A rosszon túl van a régen,
a régen túl van a szép,
a szépen túl van a semmi,
a semmin túl van az ég.”
A költõ 1949-ben (akkor még joghallgató)

sokszor találkozott társaival budapesti eszp-
resszókban, ahol megvitatták a világ eseménye-
it. Csokits azt hitte, hogy szabad országban él
és baráti körben elmondhatja véleményét. Tár-
sai közül az egyik besúgta és az egyetemen szól-
tak neki, hogy több feljelentés fekszik róla az
ÁVÓ-nál. Szülei a mielõbbi szökés mellett dön-
töttek. (Késõbb egyetemi társai közül többen
munkatáborba kerültek…) A szokásos mene-
külési útvonalon Ausztria felé a már megépült
határzár miatt nem lehetett kijutni. Csokits ke-
rülõ úton Kassán, Pozsonyon keresztül lépte át
az osztrák határt. Közel egy évig tartózkodott
Salzburgban, majd Franciaországba utazott.
Párizsban nehéz körülmények között, a legkü-
lönbözõbb alkalmi munkákból élt. 1952-ben a
Szabad Európa Rádió verspályázatot hirdetett.
Csokits beküldte elsõ, befejezett versciklusát és
megnyerte vele az elsõ díjat. Hamarosan Mün-
chenbe hívták, állást ajánlottak neki és a továb-
biakban a SZER-nél dolgozott kisebb megsza-
kításokkal1974-ig. A SZER furcsa légköre sok
mindenben nem tetszett a költõnek. Mégis ott
maradt, mert külföldön nehéz volt olyan állást
találni, ahol magyarul beszél mindenki és ter-
mészetesen írni is csak magyarul akart. „Kül-
földön élni huzamosabb ideig, különösen író-
nak, költõnek természetellenes állapot. Forgat-
hatja az ember, ahogy akarja, végül is, ha vala-
kinek, a költõnek otthon volna a helye. Számom-
ra az írás terápia volt. Segített az életben mara-
dáshoz. Párizsban kezdtem el újra írni, ösztö-
nösen is, tudatosan is, hogy magyarul gondol-
kozzam, érezzek és hogy ezt ki tudjam fejezni
és hogy segítsek magamon.” 1974-tõl a BBC
magyar osztályára került fordítói és szerkesztõi
állásba. A BBC-tõl 1986-ban ment nyugdíjba és
a pireneusi hegyek törpe államába, Andorrába
költözött. Több, mint tíz éven át élt „ég és föld
között”, 1400 méter magasan, egy kis hegyi falu-
ban, ahol zavartalanul és mindenféle befolyástól
mentesen tudott szellemi munkát végezni. Meg-
írhatta azokat  az írásait, amelyeket a napi, rádi-
ós taposómalom miatt nem tudott elkészíteni.

Négy évtized alatt írt válogatott versei Láto-
gatás egy égitesten címmel 1991-ben jelentek meg
elõször hazájában. A költõ a múlt század végén
Magyarországra költözött, és ott tovább alko-
tott. Az elmúlt másfél évtizedben termékeny
volt, hét kötete jelent meg, versek, prózai írá-
sok és mûfordítások. (Pilinszky János verseit
angolra fordította barátjával, Ted Hughes köl-
tõvel.)

A költõt megbecsülte hazája:1993-ban Berzse-
nyi Dániel díjat, 2005-ben Arany János díjat, 2006-
ban József Attila díjat kapott és 2007-ben Balassi
Bálint Emlékkard kitüntetéssel jutalmazták. Az
1999. évi hazatérte után is változatlanul emigráns
költõ önkezûleg vetett véget életének. Kívánsága
az volt, hogy hamvait egyik magyarországi tóba
szórják. 70. születésnapjára – 1998-ban – Látoga-
tás egy égitesten címmel közel egyórás portréfilmet
k é s z í t e t t e m  r ó l a .                            

LÁTOGATÁS EGY ÉGITESTEN
Csokits János költõre emlékezünk

Csokits János

Ha elmondom, mi történt velünk…
     (részletek)

Azt mondják, felejtsem el
anyámat, aki szült, apámat, aki nemzett,
mert él az Ember s a népek kihalnak,
felejtsem el a forradalmat,
a súlyt, mitõl guggolva él a nemzet,
felejtsem el, mi történt Budapesten,
Pécsett, Miskolcon, Magyaróváron,
hogy négykézláb hoztuk az országhatáron
a bevérzett drága elvet,
mit most a Nyugat elvet
és azt kéri tõlem, legyek már végre józan,
felejtsem el a nyelvet,
beszéljek más nyelven, beszéljek másról,
hindukról, Holdról, haladásról,
békérõl és a készülõ
nagy összefogásról,
mert minden jobb lesz már holnap,
mondják a nagyhatalmasok,
csak én beszéljek másról,
ne hõsökrõl, árulásról,
Tarcsáról, Recskrõl, Vácról,
Molotov-koktélos srácról,
mert úgy mondják, senkinek se használ,
ha elmondom, mi történt velünk
Gyõrött, Kanizsán, Kiskunhalasnál,
mi fájt minálunk mindenkinek,
Nagy Imrének és Mindszentynek
ne esküdjek földre, égre,
megtisztult nemzedékre,
milyen új rendet
teremthet
a hûség,
mikor észnek, szívnek, karnak
szabad az egyszerûség,
de mondjak már búcsút végre
minden magyarnak,
bölcsõnek, ravatalnak –
hogy hallgassak:
ezt kérik tõlem szépen,
a történelem nevében,
a nagyhatalmak!
...
...
...
Beszélnek hozzám, biztatnak gyakran,
feledni nem tudok,
de élve maradtam –
ha kérdeznek, nincs mit felelni,
torkon ragad az iszony:
hazug jövõbe nézek,
holtak borából iszom. (1959)

Csokits János versei döbbenetes erõvel tük-
rözik az idegenben élõ ember vergõdését, az
érzelemhiány súlyos keservét, a XX. század
embertelen torzulásait, a lélek erózióját. A köl-
tõ számára a vers valóban létszükséglet volt,
mert meg akarta õrizni lelkileg, szellemileg ma-
gyarságát és annak legfontosabb kincsét, az
anyanyelvet.

Kedves János! Búcsúznak olvasóid, barátaid
és jómagam. Örök álmod legyen oly tiszta és
békés, mint a „fénypor a fehér csúcsok felett.”

„ Vagyok, ami voltam
mielõtt meglettem,
s oda térek holtan,
ahonnan születtem.”

 JÁNOSI ANTAL

Federico García Lorca

A lovas dala

Cordoba..
Távoli, árva, mostoha.

Sötét lovacskán, nagy hold alatt,
olajbogyókkal tarisznyámban.
Bár ismerem az utakat,
sosem jutok el Cordobába.

A síkon át, szeleken át
sötét lovon, míg rõt hold virul,
Cordoba nagy tornyairól
halál tekint rám szótlanul.

Ó, milyen hosszú ez az út!
Kis lovam oly bátran halad!
Halál vár rám, nem érem el már
a cordobai falakat!

Cordoba..
Távoli, árva, mostoha.

Gömöri György fordítása

Jegyzet: Federico Garcia Lorca spanyol
költõt 1936-ban, röviddel a spanyol polgár-
háború kitörése után egy falangista osztag
Granada közelében  agyonlõtte. Radnóti Mik-
lós több versében megemlékezett a háború
egyik elsõ költõ-mártírjáról.

  A fiatal Liszt, mint zeneszerzõ jelentkezett Anton
Diabelli felhívására, aki versenyt hirdetett a bécsi ze-
neszerzõk között egy keringõ megzenésítésére. Az is-
mertebb zeneszerzõk közül Schubert, Czerny, Hummel
és Moscheles jelentkeztek mûveikkel, Liszt egyperces
zongoramûvet adott be. 1824-ben, nyomtatásban meg-
jelentették a beérkezett pályamûveket, köztük a 11
éves zeneszerzõ darabját is.

  Másfél éves bécsi tanulás után, mivel Czerny már
nem tudott újat tanítani neki, búcsút mondott a csá-
szári fõvárosnak és Párizsba utazott. Büszke mesterei:
Czerny és Salieri még ajánlólevelekkel is ellátták, mie-
lõtt Párizsba távozott. Liszt a császárvárosból indult
Európát meghódító körútjára, 1823 áprilisában egy
koncerttel búcsúzott Bécstõl.

  A bécsiek csak tizenöt évvel késõbb élvezhették
újra elõadásait, amikor 1838 áprilisában a pest-budai
árvízkárosultak javára adott egy jótékonysági koncert
sorozatot, másfél hónap alatt kilenc alkalommal káp-
ráztatta el zongorajátékával, a fõvárosi közönséget.
1839-ben újból visszatért Bécsbe, de a hatalmas érdek-
lõdés miatt már nem hangversenytermekben lépett fel,
a kétezer személyt befogadni képes Redoutban rendez-
ték meg a koncerteket. Ekkor adta ki a bécsi Haslinger
kiadónál, a késõbb méltán népszerûvé vált magyar
rapszódiáit, Ungarische Lieder címen.

  A világsiker elragadta a neves zeneszerzõ és kon-
certzongorista Lisztet, így csak 1846-ban lépett fel új-
ból Bécsben, amikor a bécsi Zenebarátok Társaságá-
nak nagytermében hét hangversenyt adott. A koncer-
teken a közönség nagy örömére, a „szabad fantázi-
ák” keretében kívánsághangversenyeket rendezett.
Már a koncert elõtt felhívták a közönség figyelmét,
hogy a hallani kívánt zenei témák iránti igényüket a
pénztárnál lehet elõre leadni.

  Az elbukott szabadságharc miatti bánatában és
megbántott hazafias érzése miatt, csak 1858-ban ment
újból Bécsbe, hogy az itteni magyar tisztelõi számára
elõadja Esztergomi miséjét. A császári udvar ismerve
a mester forradalom iránti rokonszenvét, ellensége-
sen nyilvánult meg a tervezett koncert irányában, az
udvari opera tagjainak megtiltották a részvételt az elõ-
adáson. Liszt azonban nem hátrált meg a nyílt kihívás
elöl, és Pest-Budáról hozatott magyar mûvészekkel ha-
talmas sikert aratott. Ekkor már sok kiadója mûködött
a városban, jól fogytak a mûvei, például a Schubert-da-
lokból készült átiratait óriási példányszámban adták el,
és sok személyes barátot is szerzett a város zenei körei-
ben. Amikor azonban az ötvenes években zeneszerzõ-
ként akart bemutatkozni, elég sok csalódás érte, lelkes
hívek mellett komoly ellenzõi is akadtak Bécsben..

  Rangosabb zenei eseményekre azonban szívesen
látták a világhírû mestert, így a Mozart-centenárium
dirigálására kérték fel, majd élete utolsó korszakában
idõnként Bécsben is adott jótékonysági koncerteket,
mint például 1877-ben, amikor Kaspar Zumbusch
(1830–1915) szobrász alkotásának, a Beethoven-em-
lékmû felállításához gyûjtöttek pénzt.

  A következõ két évtizedben sokszor látogatott el
Bécsbe, a már mélyen vallásos mester, általában a skót
bencések belvárosi kolostorában szállt meg. Ennek az
emlékét – kicsit elrejtve –, a kolostor Helfersdorfer-
strasse-i szárnyának udvari oldalán, a mester dombor-
mûves képével díszített márvány emléktábla õrzi. Ter-
mészetesen családi szálak is fûzték Bécshez, idõs ko-
rában az ünnepeket gyakran töltötte egyik fiatal roko-
nánál, Eduard Lisztnél (1867–1961), aki késõbb Auszt-
ria elsõ államügyésze lett, egyébként Liszt pénzügyeit
kezelte, valamint megírta híres rokona életrajzát:
Franz Liszt. Abstammung, Familie, Begebenheiten.
(Liszt Ferenc származása, családja és esetei, Wien-
Leipzig, 1937).

  Az egykori lakásai közül, csak a Weihburggasse
3. és a Postgasse15. alatti házak maradtak meg. Liszt
bécsi emlékét a fentebb említett emléktáblán kívül,
egy kisebb, rövid utca és egy koncertterem elnevezé-
se hirdeti.

BIKFALVI GÉZA

(MTVA, Kommunikációs Igazgatóság) Dr. Böröcz Ist-
ván, az MTVA vezérigazgatója 2011. szeptember 1-jével
Dr. Havasi Jánost a határon túli magyar kapcsolatok
különmegbízottjaként kabinetvezetõ-helyettessé nevez-
te ki. Munkatársunk ebben a minõségében a határon
túli magyar kapcsolatok koordinátoraként végzi tevé-
kenységét. Havasi János kinevezése után - elsõ nyilvá-
nos szereplésként - a KMÚÉK jövõ heti pélmonostori
konferenciáján tart elõadást, ahova a Horvátországi
Magyar Újságírók Szövetsége meghívására érkezik.

Dr. Havasi János pécsi jogi és budapesti újságírói
tanulmányainak befejezése után hivatásos újságírói
pályáját  a Dunántúli Naplónál kezdte  1978-ban. A
nyolcvanas években két kisebb kirándulást tett más
területekre: elõbb a Baranyai Alkotótelepek igazgató-
ja volt, majd  néhány esztendeig a Jelenkor olvasószer-
kesztõje. 1989-ben kollégáival megalapította A Hely-
zet címû regionális hetilapot, amelyet két évig fõszer-

kesztõként jegyzett. Az Antall-kormány idején a kul-
tusztárca sajtófõnöke, majd a Párizsi Magyar Intézet
igazgatóhelyettese lett. 1993-tól rendszeresen tudósí-
totta a Duna Televíziót elõbb Párizsból, késõbb - a ha-
zai sajtó egyik elsõ video-újságírójaként - a dél-dunán-
túli, valamint a horvátországi és a boszniai térségbõl.
A kilencvenes évek végén a Duna TV PR-igazgatója.
1999-tõl a Magyar Televízió munkatársa különbözõ
beosztásokban: az Aranyfüst címû magazin alapító
szerkesztõje, regionális-kisebbségi-határontúli fõszer-
kesztõ, közéleti igazgató. Hobbija a hivatása, emellett
hadisírkutatással is foglalkozik. Öt riportkönyv és egy
újságíró kézikönyv szerzõje. Két kitüntetésére a leg-
büszkébb: a Külhoni Magyar Újságíró Egyesületek Kon-
venciója által alapított Messzelátó Díjra, illetve a hon-
védelmi miniszter által odaítélt Hadisírgondozásért Ér-
demkereszt I. fokozatára.

DR. CSERMÁK ZOLTÁN

Misszió a határon túli magyarságért
Havasi János kinevezése

Cseh Károly

NYÁRUTÓ

Égõ gaz meg a babszár
elsõ felszálló füstjével
már a nyárutó áldoz
kegyhelyesül a kert alja.

Füvein loppal ott jár
pár hüvös istennõ éjjel,
s egyikük majd az álmos
égboltot fent õszre nyitja.

A kolozsvári KORUNK c. folyóirat júliusi szá-
mát nagyrészt Bibó István emlékének szentel-
te. Számos tanulmány foglalkozik Bibó eszméi-
vel, de különösen érdekes az a vázlat, amihez
Molnár Gusztáv írt bevezetõt, s amelyik
Bibónak az 1967-es arab–izraeli háború utáni
béke-javaslatait tartalmazza. Ezen és több más
tanulmányon kívül figyelemre méltó a lapban
Szálinger Balázs „Bibó” c. verse, amelyben em-
léket állít a huszadik század egyik legnagyobb
magyar politikai gondolkodójának.

Liszt Ferenc bécsi évei
Folytatás az 5. oldalról

Gyimes  (olaj)
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MI - HOL - MIKOR?
Kulturális kaleidoszkóp

Alsó-Ausztria
Russell Maliphant és Sylvie Guillem: Push,
modern tánc – St.Pölten, Festspielhaus, Großer
Saal; okt. 8.
Portrait of a dancer; Lutz Förster szólóest-
je – St.Pölten, Festspielhaus, Großer Saal;
nov.18.
Herbert Achternbusch: Susn, színmû, pre-
mier – St.Pölten, Landestheater;okt. 28.
Eugène Labiche, Elfriede Jelinek: Die Affäre
Rue de Lourcine, színmû – St.Pölten,
Landestheater, Theaterwerkstatt; nov. 19., 29.,
dec.10., 15., 16.,  2012. jan. 11., 14.
Ideje cselekedni, kiállítás – Krems, Kunsthalle;
nov.27. – 2012. febr. 19.
Gyerünk a múzeumba!, 10 éves a Karikatú-
ramúzeum, kiállítás – Krems, Karikatur-
museum; szept. 30. – 2012. ápr. 4.
„A történet” és „Gyüjtött sokrétûség”, 100
éves az Alsó-Ausztriai Tartományi Múzeum,
két kiállítás – St. Pölten, Landesmuseum; 2012.
ápr.15-ig és 2012. nov. 20-ig
Idegen tekintetek, kiállítás – Stein, Kunstraum;
2012.márc. 4-ig
 „Boszorkány. Varázslat.”, Boszorkányok -
Mítosz és valóság/ Három szín - Mágia, va-
rázslat és titok, kiállítás – Mistelbach,
Museumszentrum és Asparn an der Zaya,
Urgeschichtemuseum; nov. 30-ig
Velence – Tengeri hatalom, mûvészet és
karnevál, kiállítás – Schloss, Schallaburg; nov.
6-ig

Bécs
P.I. Csajkovszkij: Anyegin, opera – Staats-
oper; okt. 1., 4., 6.,
G. Puccini: Madama Butterfly, opera – Staats-
oper; okt. 7, 10., 13.
F.Taglioni, P. Lacotte: La Sylphide, balett –
Staatsoper; okt. 26., 29., nov. 5., 7., 12.
Oscar Wilde: Dorian Gray, színmû – Burg-
theater - Vestibül; okt.11., 28–30.
R. Hutchinson: Mondlicht und Magnolien,
színmû – Volkstheater; okt.3., 13., 24., nov.
14.
Loriot-Meisterwerke: Warum Frauen und
Männer nicht zusammenpassen!, színmû –
Stadttheater Walfischgasse; okt. 1., 14., 25.,
nov .6., 26
Téli mesék, kiállítás – Kunsthistorisches
Museum; okt.18. – 2012. jan. 8.
Gustav Klimt és Josef Hoffmann, kiállítás –
Unteres Belvedere; okt. 25. – 2012. márc. 4.
Egon Schiele: Melankólia és provokáció,
kiállítás – Leopold Museum; 2012. jan. 30.
Dante látomása: A poklon keresztül a fény-
be, kiállítás – Dom Museum; 2012. jan. 28.
René Magritte, kiállítás – Albertina; okt. 21. –
2012. jan. 22.
Intim tanúk, kiállítás – Hofmobiliendepot;
2012. jan. 22-ig
Vanity Fair, divatfotó-kiállítás – Kunsthalle;
okt. 21. – 2012. febr. 12.
Bigger than life, kiállítás – Jüdisches
Museum; okt.19. – 2012. ápr. 15.
A kosztüm varázsa, színpadi ruhák és kel-
lékek, kiállítás – Österreichisches Theater
museum; dec.12-ig
Az operett szisztémája, az erkölcsöt veszé-
lyeztetõ operett Bécsben 1858 óta, kiállítás
– Österreichisches Theatermuseum; dec. 1.
–2012. szep. 24.
Richard Strauss – Arnold Schönberg, kiál-
lítás – Arnold Schönberg Center; dec. 23-ig
Hiroko Inoue: Inside Out, kiállítás – Museum
auf Abruf; nov. 18. – dec.15.
Ignác Bizmayer, kerámiakiállítás – Museum
für Volkskunde; okt. 26. – 2012. febr. 12.
Claire Hooper, kiállítás – MUMOK Museum
moderner Kunst Stiftung Ludwig; nov.18. –
2012. jan. 8.
„Ein Kind im Wartezimmer der Polizei oder
Die Filiale der Hölle auf Erden“, Ernst
Konarek, Joseph Roth mûveibõl olvas – Stadt-
theater Walfischgasse; okt. 9.

Burgenland
L. King: Ikarus und Newton, modern tánc –
Güssing, Kulturzentrum; nov. 25
J. Kerr: Mary, Mary!, színmû – Jennersdorf,
Kulturzentrum; nov. 5.
Margarethe von Trotta: Die verlorene Ehre
der Katharina Blum, színmû – Güssing,
Kulturzentrum; okt. 7., Mattersburg, Kultur-
zentrum; okt. 8., 9.
A.Lindgren: Winter in Lönneberga, gyer-
mekszínház –Oberschützen, Kulturzentrum;
dec. 3., Mattersburg, Kulturzentrum; dec. 4.

Liszt Ferenc-koncert, hangverseny –
Güssing, Kulturzentrum; okt.15.
Liszt Ferenc mûveibõl Boris Bloch elõadá-
sában, hangverseny – Raiding, Lisztzentrum;
okt.19.
Liszt Ferenc. A zongora boszorkányos mes-
tere, kiállítás a Lisztomania keretében –
Eisenstadt, Landesmuseum; nov.11-ig
Nemzetközi Liszt Ferenc Szimpozion –
Oberschützen, Kulturzentrum; okt.28.-30.

Felsõ-Ausztria
Elfriede Trautner: A kettétört idõ, kiállítás –
Linz, Lentos Kunstmuseum; nov.18. – 2012.
febr. 5.
Joachim Brohm: Color, kiállítás – Linz,
Landesgalerie; nov.10. – 2012. febr. 19.
Pimp your collection: Cars you drive me art,
kiállítás – Linz, Landesgalerie; nov.10. –2012.
jan. 1.

Karintia
Szigorúan geometrikus, kiállítás – Klagenfurt,
Museum moderner Kunst; nov. 27-ig

Salzburg
Ars Sacra, kiállítás – Salzburg, Salzburg
Museum; 2012. jan. 29-ig
Gotika, kiállítás – Leogang, Bergbau-&
Gotikmuseum; okt. 30-ig
Krimifesztivál – Fuschl am See, “Seegartl” im
Fuschlseebad; okt. 26.

Stájerország
Stájer Õsz, fesztivál, tánc, zene és irodalom –
Graz, Helmut-List-Halle, Orpheum, Festival-
distrikt, ...; okt.16-ig
Az étkezés kultúrája, kiállítás – Stainz,
Schloss Stainz; okt. 30-ig
Idõ-Idõ-Idõ, kiállítás – Graz, Volkskunde-
museum; okt. 26-ig
Gyûjtõszenvedély, kiállítás – Admont, Stift;
nov. 6-ig
Hans Hollein, kiállítás – Graz, Neue Galerie;
nov. 27. – 2012. ápr. 9.
„A tudás kertje”, egy kétszáz éves kert Graz-
ban, kiállítás – Graz, Botanischer Garten,
Gewächshäuser; nov. 30-ig
Az istenek visszatérése, közös kiállítás a
Berlini Állami Múzeummal, kiállítás – Leoben,
Kunsthalle; nov.1-jéig
A mûvészet öngyilkossága? – a mûvészet
fejlõdése 1800-tól máig, kiállítás – Graz, Neue
Galerie; nov. 27. – 2012. szept. 2.
Antje Majewski, kiállítás – Graz, Kunsthaus;
okt.1. – 2012. jan. 15.
Hauntings – Ghost box media. A drót a túl-
világra, kiállítás – Graz, Kunstverein,
Medienturm;  nov. 19-ig
Új múzeum: Bruseum. Egy Günter Brus Mú-
zeum – Graz, Neue Galerie, Bruseum; meg-
nyitó: nov. 26.

Tirol
Üveg és fény, üveg-kiállítás – Innsbruck,
Zeughaus; nov. 25. – 2012. márc. 18.
A középkor mûkincsei, kiállítás – Innsbruck,
Ferdinandeum; 2012. jan.15-ig
Ladinia, kiállítás – Innsbruck, Volkskunst-
museum; nov. 6-ig
Az elmúltat megkívánni, kiállítás – Innsbruck,
Galerie im Taxispalais; okt.15. – dec. 4.

Vorarlberg
Valie Export, kiállítás – Bregenz, Kunsthaus;
okt. 29. – 2012. jan. 22.
Hate Radio, kiállítás – Bregenz, Kub Arena;
okt. 29. – 2012. jan. 22.
A Vorarlbergi Tartományi Múzeum elõrelát-
hatólag 2013-ig átépítési valamint újraépítési
munkálatok miatt zárva lesz.

Európa ajánlat
L’Europe des Esprits ou la fascination de
l’occulte 1750–1950, kiállítás – Strasbourg,
Musée d´Art Moderne et Contemporain, 1,
place Hans Jean Arp, Franciaország; okt. 8. –
2012. febr. 12.

Öt kontinens egy ajánlat
Dans l´intimité des frères Caillebotte,
[Gustave Caillebotte, festõ, fivére Martial
Caillebotte, fotómûvész, zeneszerzõ és zongo-
ramûvész], kiállítás – Québec City, Musée
National des Beaux-Arts du Québec, Parc des
Champs-de-Bataille, Québec G1R 5H3, Kana-
da ; okt. 6. – 2012. jan. 8.

Válogatta HOMONNAY LEA

Úgy tûnik, hogy nemcsak a könyveknek, hanem a
szobroknak is megvan a maguk sorsa. Mária Terézia
pozsonyi szobrára mindenesetre érvényes ez. Törté-
nelmi ismereteinkbõl tudjuk, hogy a huszonhárom
évesen ebben a városban királynõvé koronázott ural-
kodónõ éppen Pozsonyban indította meg annyira a
magyar fõurakat, hogy azok kivont karddal ígérték
meg neki támogatásukat. Vitam et sanguinem! Életün-
ket és vérünket! – hangzott a híres felajánlás. Történt
mindez 1740-ben, amikor a fiatal uralkodónõ apját
gyászolva, feketében, a gyermek II. Józseffel, a késõb-
bi kalapos királlyal a karján megjelent a pozsonyi or-
szággyûlésen, és az ott jelenlevõ magyar hazafiaknak
értésére adta, hogy a cseh, magyar, bajor, porosz ha-
talmak vádaskodása, acsarkodása miatt, akik nem bír-
tak belenyugodni, hogy egy szerintük gyönge nõ ke-
zére került a hatalmas birodalom, egyedül bennük bí-
zik. Késõbb a „gyönge” nõ bebizonyította, hogy képes
a feladatra, amiben pedig bizonytalannak vélte magát,
arra jó érzékkel megnyerte birodalma legképzettebb
szakembereit.

Pozsony mindig tisztelettel emlékezett Mária Teré-
ziára, hiszen uralkodása idején a város hatalmas fejlõ-
désnek indult, és õ maga ugyancsak erõsen kötõdött
hozzá. 1892-ben Pozsony városa megbízta a város szü-
löttjét, az akkorra már komoly sikereket elért Fadrusz
Jánost egy monumentális, az uralkodónõt ábrázoló
márványszobor megalkotásával. A mû 1897-re készült
el, bámulatos szépségével mindenkit elragadott. A tör-
ténelmi Koronázási dombon nyert elhelyezést, a régi
pozsonyiak úgy emlegették, ennél szebb alkotás nem
díszítette még a várost. A carrarai hófehér márvány-
ból készült lovasszobor azonban szomorú és máig fel-
foghatatlanul értelmetlen véget ért. A cseh legionári-
usok 1921-ben szétrombolták, darabjainak egy része
ismeretlen sorsra jutott, voltak, amelyeket sikerült
megmenteni és évek, évtizedek múltán innen-onnan
elõkerültek. Tény, hogy a pozsonyiak soha nem nyu-
godtak bele ennek a szobornak az elpusztításába, és
nem is tudták elfogadni a rombolás indoklását. Per-
sze, velük együtt egyetlen jóérzésû ember sem, legyen
bármilyen nemzetiségû! De milyen indok is lehetne
helytálló és meggyõzõ egy mûalkotás megsemmisíté-
sére?!

Az 1990-es években aztán felerõsödtek a hangok,
egyének és testületek, egyesületek is tervezték, köve-
telték a szobor újjáalkotását és felavatását. Akkor azon-
ban ez nem valósult meg. Annál örvendetesebb vi-
szont, hogy lovasszobra ismét díszítheti a várost, és a
lakosság dönthet majd róla, hogy ugyanazon a helyen
álljon-e, ahol eredetileg.

A szobor visszaállításában, elkészíttetésében, az
ehhez szükséges pénzösszeg biztosításában döntõ sze-
repe van a Pozsonyi Városszépítõ Egyesületnek, amely-
nek ügyvezetõ igazgatója Maroš Macuha. Õ és munka-
társai évek óta szorgalmazzák, hogy a mû arra a hely-
re kerüljön vissza, ahol eredetileg állt. Ott most Bártfay
Tibor ismert szobrász alkotása, L’udovít Štúr szobra áll.
Az ügy tehát bizonyos köröket, bizonyos egyéneket ér-
zékenyen érint, és ahogy vannak a dolognak értelmes
szorgalmazói, ugyanúgy vannak bõsz ellenzõi is. Van-
nak, akik eleve elítélik, hogy egy Habsburg uralkodó
szobra visszakerüljön Szlovákia fõvárosába, és van-
nak, akik nehezteléssel veszik, hogy Stúrnak és köve-
tõinek szobrát áldozzák fel egy Habsburg uralkodó
szobráért. Ebben a vonatkozásban érdekes a  szobor-

együttes alkotójának, Bártfay Tibor szobrászmûvész-
nek véleménye, aki úgy nyilatkozott, hogy egyáltalán
nincs ellenére, ha mûve innen egy más, az egyesület
által javasolt helyre kerül. Azzal indokolta véleményét,
hogy az õ modern stílusú mûalkotása nem is igazán
illik a neobarokk Vigadó és a többi, stílusukban évszá-
zadokra visszanyúló épületek közé. Ugyanakkor per-
sze akadnak, akik azt hangoztatják, hogy ez a szobor-
csoport zarándokhellyé vált és a Szabadság térre való
áthelyezésével az ábrázolt személyiségek történelmi
szerepét is csökkentenék, úgymond dehonesztálnák.
Mindenesetre elismerést érdemel, hogy értelmes, tisz-
tánlátó fiatalok vették kezükbe az ügyet, akiktõl távol
áll az elvakultság, mentesek az ellenségeskedéstõl,
jószándékú ügybuzgalommal munkálkodnak.

Ennek eredményeként mutatták be szeptember ele-
jén a pozsonyi Duna-parton a Fadrusz szobor három-
szorosan kicsinyített mását. Ha megfelelõen alakul a
helyzet, ennek a szobortervnek immár háromszoros
nagyságban elkészülõ változatát szeretnék körülbelül
két év múltán felállítani. Szavazásra szólították fel az
embereket, kérdõíven, de interneten is lehet szavaz-
ni. A kérdések a következõk:

Egyetértenek a szobor változatának eredeti helyén
való felállításával, a Štúr térnek Koronázási térre való
átnevezésével, illetve a Štúr szoborcsoportnak a Sza-
badság térre való áthelyezésével?

Egyetértenek a Mária Terézia szobor más, alkalmas
helyen való felállításával, ezzel egyértelmûen javasol-
ják a Štúr szoborcsoportot az eredeti helyén hagyni?

Ellenezzük-e Mária Terézia szobrának felállítását
Pozsonyban, hiszen az nem egyezik az eredetivel?

A döntés tehát a lakosság, Pozsony polgárainak ke-
zében van. Az alkotás elkészítéséhez a Pozsonyi Vá-
rosszépítõ Egyesületnek megvan az anyagi fedezete,
ám ha valaki hozzá kíván járulni a költségekhez, meg-
teheti. Az egyesület a Postabankban számlát nyitott,
amelyre bárki bármekkora összeget adományozhat.

Az eredeti szobor háromszoros kicsinyítésû máso-
lata egy fiatal szobrászmûvésznõ, Martina Zimanová
alkotása. Másfél évig dolgozott a mûvön, és az alkotás
leleplezésekor elmondta, hogy a kezdet nem volt
könnyû számára. Hihetetlen, de csak nagy körülmé-
nyességgel jutott hozzá az eredeti szoborról készült
korabeli fényképekhez. Érdekességként említette,
hogy már-már elvetette a gondolatot, hogy talál olyan
felvételt, amely hátulról örökítette meg a szobrot, mert
ez nagyban segítette volna munkáját, és éppen akkor
Budapestrõl elõkerült egyetlenegy ilyen fotó. Neki ez
döntõen fontos volt mûve megalkotásához. Nem volt
egyszerû a kivitelezés sem, a gipszbõl készült mûvet
állandóan nedvesen kellett tartani, öntözni, majd erre
került a márványborítás. A bemutatott makett egye-
dül az uralkodónõt ábrázolja lovon ülve, hogy az ere-
detinek megfelelõen a többi alak is odakerül-e mellé,
az majd elválik. Most már mindenképpen megszületik
a mû, az alkotónak két év áll rendelkezésére munkájá-
hoz. Akár az eredeti helyre, amely a legszerencsésebb
lenne, akár máshová, de Mária Terézia lovasszobra
visszatér Pozsonyba. És bízzunk benne, hogy soha nem
jönnek olyan idõk, amelyek bármilyen okból, különö-
sen nem gyûlöletes elvakultságból, nacionalista erõfi-
togtatásból mûalkotásokat tesznek tönkre, és talán a
graffitisek, az önjelölt álmûvészek vagy felelõtlen ka-
maszok is megkímélik az elõreláthatóan remeknek
ígérkezõ mûvet! BENYÁK MÁRIA

Mária Terézia visszatér

A múlt század ötvenes éveinek elején számos új
magyar óvoda kezdte meg mûködését Dél-Szlovákiá-
ban, ezért szükségessé vált a magyar nyelvû óvónõkép-
zés biztosítása.

Az elsõ magyar óvónõképzõ 1951. szeptember 1-jén
nyitotta meg kapuit Komáromban a magyar gimnázi-
um épületében. Szlovákia magyarlakta régiójából 50
lány kezdte meg tanulmányait az óvónõképzõ két osz-
tályában. Eleinte közös igazgatóság alatt mûködött
a gimnáziummal. Az elsõ két év nehézségeinek leküz-
dése után kikerült a gimnázium gyámsága alól, és önál-
ló középiskolává vált. Az  óvónõk  képzésére szolgáló
Magyar Tannyelvû Pedagógiai Iskola elsõ igazgatójá-
vá dr. Turczel Lajost nevezték ki, aki újjászervezte
a tantestületet, és céltudatosan emelte az iskola szín-
vonalát. Az óvodai nevelés célkitûzéseinek figyelem-
bevételével új tantervet dolgozott ki. Kijelölte a peda-
gógiai iskola feladatait, melyeknek alapján nagyobb
hangsúlyt helyeztek a szaktantárgyak oktatására: a ze-
nei nevelésre, zongorajátékra és a képzõmûvészetre.
A képzés célja az volt, hogy az óvónõ ne csak az iskolá-
ban, hanem az élet legkülönbözõbb helyzeteiben is
helyt tudjon állni. Az általános, az elméleti és a gya-
korlati képzés szerves egységet alkottak. A legfonto-
sabb tantárgy a magyar nyelv és irodalom volt, szak-
mai szempontból pedig a pedagógia. Az óvónõ–jelöl-
tek az általános ismereteket, a szaktudást, a tudás köz-
lésének módszertanát és a pedagógiai lélektant nem-

A Komáromi Magyar Pedagógiai Iskola
megalakulásának 60. évfordulójára

csak elméletben sajátították el, hanem az iskola pél-
dájából is. Ebben a sajátos életforma és az 1954-ben
újonnan kinevezett alkotó szellemû igazgatónõ, dr.
Zsombor Miklósné (Homma Jolán) és a tanárok egy-
aránt szerepet vállaltak. Dr. Zsombor Miklósné mun-
kássága, elhivatottsága, s a szülõföldhöz való ragasz-
kodása példaképül szolgált tanítványainak. Elévülhe-
tetlen érdemeket szerzett a szlovákiai magyar óvónõ-
képzés terén.

Az iskolai és az iskolán kívüli tevékenység egymás-
ra épülõ rendszere magas fokú általános mûveltség
megalapozását tette lehetõvé. Az óvónõképzõ életé-
ben fontos szerepet játszott a mûvészeti nevelés. Mû-
ködött itt színjátszó kör, énekkar, tánccsoport, me-
lyek aktívan részt vállaltak a város és környéke kul-
turális életében.

Tíz év után sajnos az óvónõképzõ bezárta kapuit,
s ezzel Komáromban végleg megszûnt a magyar óvó-
nõképzés. Az intézmény mûködésének ideje alatt
több mint 400 óvónõt adott a szlovákiai magyar óvo-
dáknak.

A végzett növendékek többsége óvónõként tevé-
kenykedett, de voltak, akik  közülük fõiskolai  vagy
egyetemi oklevelet szereztek, és az alapiskola alsó vagy
felsõ tagozatán, sõt egyetemen is tanítottak. Egyesek
fordítóként, gyógypedagógusként, képzõmûvészként
folytatták tevékenységüket.

 Dr. KÖRTVÉLYESI RÓZSA PIROSKA

2011_5b.p65 30.09.2011, 17:4910



2011. szeptember–október BÉCSI NAPLÓ 11

JELEN SZÁMUNK KÉPEI
Hogy mi a mûvészet? Talán az emberi lélek.

Az embernek lelke, öröm, fájdalom, szenvedés.
Minden, ami az anyagon kívül-belül található.
A megfoghatatlan. Leképezni lehetséges, má-
soknak átadható, de a lélekmagocskát átültet-
ni, nem. Egy alkotás olyan, mint a kimondott
szó. Gondolatot közvetít. Szándék mások bevo-
nására. Egy beszélgetés –én kezdem, te folyta-
tod. Ha nem tetszik amit mondok, nem vála-
szolsz. Esetleg véleményt mondasz. Falra akasz-
tasz, valahol elhelyezel, könyves polcra teszel,
velem élsz. Vagy eltaszítasz magadtól. Társak
vagyunk. Ha meghalsz, engem megörököl vala-
ki. Ha nem, elkallódom. Megsemmisülök.

Egyszeri voltam és megismételhetetlen.
Gyalai Béla 1951-ben Tiszavárkonyban szü-

letett. Jelentõsebb egyéni tárlatai harminc kö-
rül, kollektív kiállítások szintén. Hétszer része-
sült kitüntetésben.

 Absztrakt festészetét két irányzat jellemzi.
Az egyik az Alla-prima, egy egyedi festõstílus,
ahol elmarad az alapozás az elõrajzolás. A má-
sik a Plein air, ami a 19. század második felétõl
jött divatba, és nem más, mint a szabadban való
festés és a látvány hangulatának megörökíté-
se. Újságunk hasábjain ez utóbbiak közül te-
szünk közzé néhányat. Formáival és színvilá-
gával követi a rend szabályait. Távol tartja
magát a modern kortárs mûvészet stílusától. Ér-
dekes jelensége a mai magyar festészetnek.

 Képeit legutóbb önálló kiállítás keretében
2011. szeptember 16-tól október 2-ig tekinthet-
te meg a közönség az Alsó-ausztriai Hollabrunn-
ban a GrenzArt galériában.

Áldott Magyarország, jövel!”
  (Csokonai)

A Nyugat költõi szerettek elzárkózni, magány-
ba vonulni.

 Juhász Gyula „magányos úton” szeretne házat
építeni, „magányos parkban” elmerengeni.

Babits Mihály „holt prófétaként visszahúzódni
vágyik a hegyre, a maga szigetére, távolra az „ala-
csony tömegtõl” (In Horatium). De ezt a magányt
feloldotta a betegség és a félelmetes kor. Nyíltan
szólnia kellett Jónás prófétaként, „mert vétkesek
közt cinkos aki néma.”

Dsida Jenõ egy felejthetetlen pillanatot õriz meg
Nagycsütörtökön címû versében a kocsárdi váró-
teremben keserû magányosságában, küszködõ lé-
lekkel és testtel, amikor „Péter aludt, János aludt,
Jakab aludt, Máté aludt, és mind aludtak.” Õ pedig
szeretne néhány jó szót váltani jó emberekkel.
Tóth Árpád Meddõ órán címû végtelenült tömör
soraiban vall a magányáról:”Magam vagyok. / Na-
gyon. / Kicsordul a könnyem. / Hagyom.” Az iro-
dalmi köztudatban sokáig úgy maradt meg, aho-
gyan magáról vallott: „Vézna, szánalmas figura,
én.” A tüdõbeteg költõ „új tavaszig vagy a halálig”
számítja napjait – takarodót fújva, elkeseredve,
mert „elég volt a vágta”. Radnóti Miklóst a fasiszta
kor zárja kényszerû magányba, „szögesdróttal”
beszegett rabságba, a Lager Heidenauba Zagubica
fölött a hegyekben 1944-ben. A’ la recherche…

VERSEK A MAGÁNYRÓL
címû versében a régi szelíd estékre, barátokra és
fiatal feleségére emlékezik, miközben a „szabad-
ság angyalába” is fogódzik.

A magány is sokféle, jó és rossz, keresett és
rákényszerített, a szabadság korlátlansága és a
börtön félelmetes falai közötti magány. Más és más
Martialis, Magny, Herrick, Leopardi, Keats,
Eminescu, Rimbaud és mások magánya. Feltétle-
nül idéznünk kell Goethe híres versét, a Vándor
éji dalát, melyet magyarra szinte „versenyben” for-
dítottak a költõk. Talán Tóth Árpád szavaival szól
a legszebben: „Immár minden bércet / csend ül, /
halk lomb, alig érzed, / lendül: / sóhajt az éj. / Már
búvik a berki madárka, / Te is nemsokára / nyug-
szol, ne félj…”.

A költõ magánya különösen sokszínû: felfedez-
heti távoli költõtársait, félig azonosul velük ( Ju-
hász Gyula: Ovid levele Júliához ). Van úgy, hogy
a gondolatiság, a filozófia szólal meg verssoraik-
ban, amikor pl. Marcus Aureliusról írtak. Máskor
pedig távoli tájak, elérhetetlenül messzi országok
szépségén merengenek ( Juhász Gyula: Japánosan
). De idézhetnénk Babits Mihály sorait is Messze…
messze címû versébõl: „ Svájc. Zerge, bércek, szé-
dület. / Sikló. Major felhõk felett. / Sötétzöld völ-
gyek, jégmezõ: / harapni friss a levegõ.” A magány
szikláján címmel jelentette meg az erdélyi Gellért
Sándor verseit, hiszen életének jelentõs részét a
távoli kis faluban, Mikolán töltötte el.

Sok költõ elkeseredve magányában, betegségé-

Nemzeti eposzunk
angol fordításban

Nemrég jelent meg  az USA Maryland államá-
ban született fiatal Kõrössy László kiemelkedõ
munkája, Zrínyi Miklós Szigeti veszedelmének
hiánypótló angol változata, a Catholic University
of America gondozásában igen tetszetõs formában.
Egyrészt valamelyest meglepõ, hogy egy 25 éves
fiatalember, akinek jobb dolga is akadna, ekkora
magyar vonatkozású vállakozásba kezdjen, különö-
sen, hogy már az édesapja is Amerikában látta meg
a napvilágot. Másrészt megnyugtató és örömteli is,
hisz ez azt bizonyítja, hogy vannak még a diaszpó-
rának tartalékai, olyan gyermekek és unokák révén,
akiknek magyar gyökerei még nem szakadtak el.

Kõrössy László tulajdonképpen csak szórakozás-
ból, szabadidejében kezdett el foglalkozni a terje-
delmes mû fordításával, eleinte nem is gondolt
arra, hogy ebbõl valaha könyv lesz. A munka aztán
egyre inkább magával ragadta és idõvel  szenve-
délyévé vált. Több, mint kétéves fáradozása gyü-
mölcsözõnek bizonyult, rangos egyetemi kiadó
vállalta a megjelentetést.

A remek fordítás mellett igen értékes Gömöri
György bevezetõje is, aki a korabeli politikai hely-
zet és barokk költészet kereteibe helyezi a mûvet.

A fordításról tudományos igényû leírás is készül,
mely az American Hungarian Educators’ Associ-
ation (AHEA) elektronikus folyóiratának 2012-es
számában jelenik majd meg. Csakis gratulálni le-
het ifjú honfitársunknak a szép és egyedülálló tel-
jesítményhez!

A kötet adatai: Miklós Zrínyi: The Siege of Sziget.
Translated by László Kõrössy, with an introduction
by George Gömöri. The Catholic University of
America Press, Washington, D.C., 2011. 267 oldal.

DR. TÓTH GERGELY, Berkeley, Kalifornia

Édesapám a II. világháború vége felé a germes-
hauseni kolostorba került halálos betegen a tábori
kórházzal. Felgyógyulását követõen hazaszeretetbõl
szökött haza. Ennek ellenére felejthetetlen fogadtatás-
ban részesült: teljes éjszakát tölthetett a kapuvári rend-
õrségi fogdában… Beleunva abba, hogy karrierjét tör-
te ketté a hazánkban is meghonosodott szovjet típusú
rendszer, megbeszélte egy soproni teherautó-sofõrrel,
hogy az utolsó fordulóban átszállítja Ausztriába a mi
családunkat az övével együtt. Félesztendõs múltam
1956 viharos õszén. Babakocsiba becsomagolva, a szü-
leimmel együtt álltunk a Balfi utca 22. számú, mûem-
lék-jellegû ház boltíves kapualjában, Schubert nagyma-
mám lakása elõtt. Szüleim elbeszélésébõl tudom, hogy
a búcsú pillanataiban dõlt el a sorsom, mert eleredtek
a nagymama könnyei. Zokogott: „Hova vinnétek ezt
az aranyos kisgyereket?”

Így történt, hogy „kalandvágyból itthon marad-
tunk”. Ez a tény adott alkalmat arra, hogy 1974-ben, a
fõiskolai felvételiztetõ bizottság elnöke megkérdezhes-
se tõlem: „Olvastuk verseit a Vas Népében, de mond-
ja, maga miért nem KISZ-tag!?” Erre a történelmi kér-
désre akkor nem tudtam jól felelni. Nem lettem tanár.
Könyvesbolti eladóként kezdtem a felnõttségemet
Gyõrött, majd kisebb lapoknál sínylõdve próbáltam
íráskész-ségembõl megélni, s korosodó szüleimet tá-
mogatni. Pártonkívüliként szerkesztõ nem lehettem,
noha a szakmai képességem megvolt. Ám 1990-ben,
egy akkor induló magazin egészségügyi és szépirodal-
mi rovatokat gondozó szerkesztõségvezetõjévé válhat-
tam egyszerre, de sajnos az ötvenezer példányban
megjelent országos magazin (anyagi támogatottság
hiányában) egy esztendõn belül megszûnt. Azóta sza-
badúszóként, többnyire könyvek szerkesztésével fog-
lalatoskodva figyelem, hogy a különféle pártérdekek
szerint lavírozva zümmögõ hazai sajtó hogyan épül le,
keresettsége miként gyérül. Szépirodalmi szempont-
ból mindenképpen, hiszen a magyarországi napilap-
ok évek óta számûzték a szépirodalmat, egyáltalán
nem közölnek verset, novellát. A polgári hetilapnak
ígérkezett Nagyítás rövid idõn belül kiszenvedett, s
egyre több szépirodalmi folyóirat képtelen szerzõinek
tisztességes honoráriumot fizetni. Egy folyóirat fõszer-
kesztõje az ellehetetlenülés veszélyérõl panaszkodik,
mert megvonta támogatását a megye, az elõfizetõk
száma sem növekszik. Nos, amikor abban a megyében
már az intézmények (iskolák, szociális otthonok) ebéd-
ellátását végzõ cég munkáját hosszabb ideje nem fize-
tik ki, miért csodálkozunk, hogy a szellemi táplálékra
sem telik? Márpedig, aki nem ehet, az elõbb-utóbb be-
teg lesz, éhen hal. Hasonlóan aggasztó tüneteket okoz-
hat hosszú távon a szellemi táplálék hiánya is.

Vajon tisztában vannak vele, hogy mekkora bûnt
követtek el, akik kirekesztették a „nemes irányú érté-
keket õrzõ” kortárs irodalmi termést a napilapok ha-
sábjairól, a rádiókból, és a televíziókból? Elgondolni
is rossz, hogy miféle társadalom épülhet a mûvésze-
tek jó erkölcsöt hangoztató, lelket erõsítõ hatásának
hiányában. Monoton robotlélekkel vegetáló emberi-
ség képzõdhet csak a versek, novellák, regények és
színdarabok nélkülözésével. Hogyan várható erkölcsi
megújulás a mûvészetek, a mûvészek szélesebb körû
megbecsülése nélkül?

A Kossuth Rádió (MR1) egyik hajnali mûsorában
hallottam Pomogáts Béla egyáltalán nem kertelõ nyi-

Közvetlen irodalmi környezetem
latkozatát az irodalom szerepvesztésérõl, hogy kiszo-
rult a közéletbõl, mert a politika sem tart rá igényt, az
emberek a mindennapi megélhetésük elõteremtésével
vannak elfoglalva, kevésbé olvasnak. Az Írószövetség
egykori elnöke hangoztatta: A rendszerváltozás elõtt
75 ezer példányban kelt el egy regény, ma jó, ha ezer-
ezerötszáz példány fogy kortárs szépirodalmi mûbõl.
Majd hozzáfûzte: Megfontolandó, hogy az erõszakol-
tan elterjedt mûvészeti áramlatoknak van-e létjogo-
sultságuk, hiszen az olvasóközönség – a legfontosabb
értékmérõ – nem fordult irányukba.

 Amikor Orbán Viktor miniszterelnök beszédét hall-
gattam a nagytétényi katolikus plébánia elõtt állva a
helyi Országzászló felavatásakor tartott ünnepségen,
akkor hirtelen úgy gondoltam, hogy a miniszterelnök
gondolataival felvázolt szép jövõ – látva a pisszenés-
nyi hangot nem adó, fegyelmezetten álló tömeget –
indokolt reménye rendet teremthet a lelkekben is.
Tapasztalva azt az erkölcsi fertõt, ami a televízió hír-
adásaiból ömlik rám estérõl estére, elgondolkodtat a
reményt illetõen. Megosztódott a nemzet. A piszkáló-
dás, a másik ember iránti szenvtelenség vagy gyûlölet
gyökerestõl való kiirtása legalábbis hosszadalmas köz-
munkának tûnik. Különösen úgy, hogy a gazdasági vál-
ságra történõ hivatkozás nem engedi meg az érdemes
írói tevékenység produktumainak érvényre jutását. A
könyvek drágák, sok érdeklõdõ számára elérhetetle-
nek, ráadásul magam is tapasztalom, hogy a kiadók a
„nemes irányú értékeket õrzõ” kortárs hazai irodalmi
alkotások „fényre bábáskodásában” nem sürgöl-
ködnek.

Kedvenc olvasmányom Gárdonyi Géza Én magam
címû könyvének Az író és a nemzet címû fejezete, két-
ségkívül a nemzet nagy gondolat-tárának lényegi ré-
sze. „A nemzet jelene a nemzetgazdaság és politika
erején áll. Jövendõje az irodalom erején.” – állítja
Gárdonyi, majd hozzáteszi: – „A nemzet vezérei a tör-
ténelem feljegyzései szerint vagy rombolók voltak,
vagy alkotók. Az írók is vezérek.” A strukturált
celebek, debil közszereplõk idióta világa mégis, mint-
ha ellenükben szólna. Gárdonyi rangsort vázolt fel a
nemzeti kultúrában: teremtõ mûvészet, utánzó mû-
vészet, reprodukáló mûvészet. „Jellemzõ a mi kultú-
ránk vezetõire, hogy a legtöbb gonddal és költséggel
melyik mûvészetet ápolják” – fûzi a rangsorhoz. Azt
is megjegyzi: „A magyar kultúrát elsõsorban a nemes
irányú irodalom fejleszti. […] Az aranyat termõ bú-
zát mi, írók hintjük el.”

„Irodalmi kerületeket kellene csinálni az országban,
csakúgy, mint ahogy politikai kerületek is vannak. A
kerületek központja a város legyen. A tagok olvassa-
nak, mûvelõdjenek.”. Elhangzott már politikus szájá-
ból az utóbbi évtizedekben: „Minek ennyi költõ?”. Ám
erre mi, költõk azt felelhetjük: Minek ennyi politikus!
Érdekel itt valakit az írói lelkiismeret lángja s maga a
mûvész életben tartásának széleskörû ügye? – fogal-
mazom a feltorlódó kérdést. Miközben Gárdonyival
együtt pontosan tudom: „A tudós akkor dolgozik, mi-
kor akar. A mûvész akkor dolgozik, mikor lehet. Az
akarat az óramutatóra néz. A lehet a lángot várja a
magasságból.”

Így történhetett, hogy idáig harmincnyolc éves al-
kotói idõszakom alatt mindössze elenyészõ összeget
sikerült keresnem, állandó jövedelmem nincs, egyre
több lap képtelen közölni kézirataimat. Minimális ke-

resményemet baráti, alapítványi, szociális adományok
egészítik ki, miközben jelentõs folyóiratok, hetilapok
közlik munkáimat itthon és külföldön, könyveimet él-
vonalbeli kritikusok minõsítik, verseimet neves mû-
vészek adják elõ itt-ott, s még egyetlen író-olvasó ta-
lálkozóról, szerzõi estrõl sem érkeztem haza tojás- vagy
paradicsomfoltos öltözékben. Igaz, öt megjelent köny-
vem árnyékában még nyolc kézirata hever a fiókban
kiadatlanul, mivel a hazai kiadók többsége nem fizet
tiszteletdíjat, inkább a szponzorált mûveket részesíti
elõnyben. Párt- és üzleti kapcsolataim gyengék lévén,
mecénásokra évtizedek óta nem akadok. Marad a köz-
mûszámlák és díjhátralékok réme… Mindezt csak azért
írtam le, hogy látszódjon valamelyest, milyen körül-
mények között él és alkot manapság a „kalandvágy-
ból itthon maradt” írók jelentõs – remélem, mûveik
alapján sem jelentéktelen – része.

Hányan vannak korosztályomban, akik tudnának
még, de nem kellenek a munkaerõpiacon a korosabb
értelmiségiek, legfeljebb „amerikázhatnak”, ha meg-
csípnek egy árufeltöltõi vagy utcaseprõi állást, s akkor
is jobb a megélhetésük, ha alkalmilag szõlõt metsze-
nek, vagy orvosként, pedagógusként takarítanak Bur-
genlandban. Ki gondolta volna, hogy mennyire
(élet)veszélyes kalandnak bizonyulhat itthon marad-
ni, s évtizedeken át hamvadó reménnyel várni, hogy
végre valóban jobbra fordulhasson a sorsunk.

ZSIRAI LÁSZLÓ

ben a Halálhoz fordul. A saját betegségét elemzi,
az ismeretlen halállal barátkozik. Juhász Ferenc
hatalmas költõi világában Az éjszaka képeit kere-
si. Máshol magányában A halottak királyaihoz for-
dul. Ady Endre utolsó fényképe címû versében így
vall az elmúlásról: „ Fáj az istent roncsokban lát-
ni, a kozmosz-szívût a mûvén merengeni.” Babits
az Õsz és a tavasz között címû versében a táj õszi-
téli hangulatától jut el a vers keserû hangú refrén-
jéhez: „Óh jaj, meg kell halni, meg kell halni!”.

A magány köpenyébe burkolódzó költõk olykor
szorosan begombolják, bekapcsolják

Magányukat. Nem lépnek tovább, eltûnõdnek.
A külsõ forma, a stílus válik fontosabbá. A dal mû-
faja mellett manapság felfigyelhetünk a gyakori
vers-töredékekre, befejezetlen verssorokra, vers-
sóhajokra. A magány oldása a megszólalás, a vágy,
a szerelem, egy gondolat kifejezése. Illyés Gyula
A semmi közelít címû hátrahagyott versei között
sok a töredékes vers – pl. „Töredékrõl töredékre,
töredékrõl töredékre”. A betegséggel és a halálkö-
zelséggel küszködõ költõ pár verssorban fogal-
maz: „Agyamban / folyvást magamban?”. Vagy:
„Már csak a nyugtatók / nyugalma nyugtalanít.”
Egyik keserû versével, a Hûlt helyemmel búcsú-
zunk Tõle: „A fogalmakat elfeledem, / Szitál szor-
galmasan agyam. Azt tartja meg csak, ami van? /
Így – mert mi a lételem? - / Így már én se kellek
már nekem.”

SZEKÉR ENDRE

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.
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Lengyel Béla: Európa forgószelében. Visszaemlé-
kezések. Tapasztalatok és benyomások egy katona éle-
tébõl. Szarvas, 2011. Digitális Kalamáris.

Az elsõ világégés lezárulásától a második világhá-
ború végéig terjedõ idõszakra vonatkozó magyar nyel-
vû memoár-irodalom a közelmúltban egy újabb jelen-
tõs kötettel gyarapodott. Az 1920 és 1945 közötti ma-
gyar királyi Honvédség egyik meghatározó alakja, a
szarvasi születésû, végül altábornagyi rangot elért
ebesfalvi Lengyel Béla által az 1980-as években Graz-
ban írt és mind ez ideig a budapesti Hadtörténelmi Le-
véltárban õrzött visszaemlékezés mindenképpen ki-
emelkedik a fenti idõintervallumban vezetõ tisztsége-
ket betöltött katonatisztek hasonló mûvei közül.

A szerzõ a korszakban tipikusnak aligha mondható
katonai pályát futott be, hiszen a legtöbbet vezérkari
beosztásokban és katonadiplomáciai területen szol-
gált. A budapesti császári és királyi gyalogsági hadap-
ródiskola elvégzése után a 101. közös gyalogezred szá-
zadparancsnokaként járta meg a Nagy Háború csata-
tereit, fõhadnagyi rangban szerelt le 1918 õszén. 1919
októberétõl a Nemzeti Hadseregben szolgált, majd a
budapesti Hadiakadémia elvégzése után 1925-tõl – két
rövid megszakítással 1925-26-ban, illetve 1929-ben –
különbözõ vezérkari beosztásokban kamatoztathatta
megszerzett katonai ismereteit. 1930-tól a Kormány-
zó Katonai Irodájában tevékenykedett, majd 1934-tõl
élete meghatározó öt évét – többek között kiváló fran-
cia és német nyelvismeretének köszönhetõen – Var-
sóba és a baltikumi kis államokba, valamint Finnor-
szágba akkreditált magyar katonai attaséként töltöt-
te. Pályája során mindvégig megmaradt erõs lengyel
kötõdése valamint mély elkötelezettsége a magyar és
a lengyel nép barátsága iránt.

A második világháború idején csak 1944-ben, had-
osztályparancsnokként jutott ki az akkor már a Kár-
pátokban húzódó orosz frontra, korábban végig hát-
országi beosztásokban szolgált. Legvégül a VIII. had-
test parancsnokaként került sor alkalmazására a ma-
gyarországi harcokban. 1944 decemberétõl a nyilasok-
kal való szembenállása miatt tartalékállományba he-
lyezték, majd 1945. március 18-án nyugdíjazták, de az
orosz csapatok elõl nyugatra menekült.

1945 áprilisától amerikai internálásban élt
Németországban, majd 1946-ban történt hazatéré-
se után a népügyészség foglya volt Budapesten, az
ellene indított népbírósági perben viszont felmen-
tették a vádak alól.

Egy magyar királyi altábornagy visszaemlékezéseirõl
Szabadulása után Ausztriába távozott, ahol több

osztrák bajtársi egyesület és magyar emigrációs szer-
vezet munkájában vett részt tevékenyen. 1949-tõl az
Ausztriában mûködõ „Christina Hungaria” magyar szo-
ciális egyesület alapító tagja, majd késõbb fõvédnöke
volt. Ugyanettõl az évtõl a Menekültek Nemzetközi
Szervezete (International Refugee Organisation) tiszt-
viselõjeként a kivándorló magyarokat segítette az USÁ-
ba, Dél-Amerikába és Ausztráliába történõ kijutásban.
Jó kapcsolatot ápolt a New Yorkban mûködõ és nyu-
gaton félhivatalosan elismert Magyar Nemzeti Bizott-
mánnyal, különösen a honvédelmi ügyekért felelõs dr.
Eckhardt Tiborral. 1955-ben az Osztrák Bajtársi Szö-
vetség (Österreichischer Kameradschaftsbund), továb-
bá az elsõ világháborúban vitézségi éremmel kitünte-
tettek szövetsége (Bundesvereinigung der Tapferkeits-
medaillenbesitzer Österreichs) tagjai közé választot-
ta, utóbbinak késõbb elnöke lett.

1956-os tevékenysége is figyelemre méltó. Novem-
ber 1-jén felállította a dr. Eckhardt Tibor által irányí-
tott „First Aid for Hungary” nevû szervezet bécsi kiren-
deltségét, amely a magyarországi menekültek támoga-
tására és kivándorlásának elõsegítésére alakult. Töb-
bek között gondoskodott Király Béla tábornok mielõb-
bi Amerikába utaztatásáról. A szervezet hozzájárult a
Münchenben megjelenõ Nemzetõr címû lap megindí-
tásához, Innsbruckban Magyar Diákotthon létrehozá-
sát támogatta, közvetlen pénzbeli segítséget nyújtott
a menekülteknek, továbbá ebédjeggyel is ellátta õket.

Az 1948 óta Grazban élõ szerzõt 1988. december 20-
án érte a halál, az ottani Központi Temetõben helyez-
ték örök nyugalomra. Elhunyta alkalmából a Bécsi
Napló 1989/1. számában Gosztonyi Péter történész
közölt róla nekrológot.

A mû írója mindegyik fejezetben részletesen felvá-
zolja és elemzi a két világégés közötti idõszakban le-
zajlott legfontosabb európai valamint magyarországi
politikai, diplomáciai és katonai eseményeket, ame-
lyek a keretet adják mondanivalójához. Bemutatja a
korszak szinte összes meghatározó magyar, illetve len-
gyel katonai vezetõjét és politikusát, akiknek túlnyo-
mó többségét személyesen is ismerte.

Érthetõ módon a számára fontosabbaknak tartott
eseményeket részletesebben körüljárja (pl. a varsói
katonai attaséként való ténykedését 1934-39 között,
vagy az 1944 augusztusában a németek és a varsói
felkelõk közötti harcokban betöltött közvetítõi sze-
repét), aprólékosan kitér a második világháborús ka-

tonapolitikai és hadieseményekre, saját akkori sze-
repére. Elemzi a magyar politikai és hadvezetés álta-
la hibásnak vélt döntéseit, mindeközben több ismert
személyrõl lesújtó véleményt nyilvánít. Erõteljesen
kritizálja a Magyarország 1944. március 19-én vég-
bement német megszállásával szemben semmit sem
tevõ magyar politikai elitet és katonai vezetést, to-
vábbá bátran bírálja a németek háborús szerepét és
a hadvezetés terén elkövetett baklövéseit. Egyértel-
mûen dilettantizmussal vádolja és elítéli a Horthy-
féle 1944. október 15-i, háborúból való kiugrási kí-
sérletben résztvevõ személyeket, felsorolja az elõké-
szítés és a megvalósítás során szerinte elkövetett hi-
bákat, részletesen elemzi és értékeli a kudarc okait,
végül kétséget kizáróan megállapítja az akkori poli-
tikusok és a katonai elit felelõsségét a nyilasok hata-
lomra jutásában.

Lengyel Béla a könyv legvégén – mintegy monda-
nivalója summázataként – egy összegzést készít az
1918-45 közötti évek magyar katonapolitikájáról, a
magyar királyi Honvédség történetérõl, valamint an-
nak második világháborús szerepérõl.

Az emlékirat írójának emberi jellemvonásai is meg-
elevenednek a kötet lapjain: szókimondásával és
õszinteségével gyakran saját érvényesülését is kocká-
ra tette. Humanizmusát az utolsó pillanatig és a legvi-
harosabb idõkben sem veszítette el, így számos helyen
felbukkan a könyvben az a meggyõzõdése, hogy 1944
õszén csak a mielõbbi fegyverszünet menthette volna
meg a Horthy-Magyarországot a végsõ pusztulástól, hi-
szen a háború folytatásának megannyi értelmetlen ka-
tona és civil áldozata lett, akiknek az életét megment-
hették volna.

A 474 oldalas kötet végén a szerkesztõk által írt, az
altábornagy személyét méltató rövid epilógust, a Len-
gyel család történetét és kis összefoglalót találunk. A
korrekt eligazító jegyzetek, a tárgyilagos név- és hely-
mutató pedig az olvasónak segítenek az eligazodásban.

Az élvezetes stílusban megírt visszaemlékezésbõl az
olvasó egészen biztosan sok, az 1919-1945 közötti tör-
ténelmünkbõl korábban nem, vagy csupán alig ismert
tényt és összefüggést fog az eddigiekhez képest más
megvilágításban látni. Néhol kevésbé köztudott poli-
tikai intimitásokról is részleteket tudhatunk meg. A
kötet meglepõen olvasmányos, annak ellenére, hogy
a szerzõ közel 90 évesen, eredeti feljegyzések nélkül,
csupán emlékezetbõl vetette papírra emlékiratait.

  BALLA TIBOR

A magyar irodalom- és történettudomány ugyan-
úgy bõvelkedik meglepõ fordulatokban, akár a ma-
gyar irodalom és történelem.

Közéjük tartozik a fél évtizedet megélt, igen nagy
jelentõségû folyóirat, az 1934-1939 között kiadott
Apollo megjelenése, hatástörténete, tudománytörté-
neti fontossága. Már csak azért is, mert az 1930-as esz-
tendõk elején végzett, friss diplomával rendelkezõ
kutatók írták, szerkesztették, elsõrendûen az angol
szakos Gál István. Aki tudott kéziratot szerezni
Thomas Manntól és Máraitól, Bartóktól és Kodálytól,
Halász Gábortól és Cs. Szabó Lászlótól; és aki semmi
kivetnivalót nem talált abban, hogy egyként kapcso-
lódott a Babits Mihály szerkesztette Nyugat szellemi-
ségéhez és a népi irodalomhoz, Illyés Gyulához; aki
éppen úgy megjelentette a kisebbségi magyar sors
tanulságait összefoglaló Szvatkó Pált, mint az õt bírá-
ló Veres Pétert.

Ami azonban a tudománytörténeti fordulatot hoz-
ta, nem elsõsorban a folyóirat magas színvonalában
található. Aligha feledhetõ az 1930-as esztendõk ma-
gyar nyelvû folyóiratainak példás szellemisége, nem-
csak a Nyugaté, a Válaszé és a Szép Szóé, hanem pél-
dául az Erdélyi Helikoné vagy a Kalangyáé. Az Apollo
leginkább maradandó hagyatéka az, hogy megalapoz-
ta a magyar Közép-Európa-kutatást, a szlavisztikán és
a romanisztikán belül érvényesítette a kapcsolattör-
ténet nézõpontját, és elkötelezett híve volt a koraúj-
kori neolatinitással meghonosodó közép-európai hu-
manizmusnak. Elõbb Szabó Dezsõ, de számottevõbb
hatással és megfoghatóbb téma-kijelöléssel Németh
László hívta föl a figyelmet, hogy a magyarral együtt-
élt, szomszédos népek kultúrájának tanulmányozá-
sa egzisztenciális kérdés. A történelmi sorsközössé-
get nem felejteni kell, hanem levonni az oly szüksé-
ges tanulságokat, a kultúrák egymáshoz közelítésén
kell dolgozni. Az elõítéletekkel és a sérelmi politizá-
lással szemben az aktív türelmesség és méltányosság
álláspontjára kell helyezkedni. Németh László a
„Tanú”-években több, máig elemzésre érdemes írás-
ban mutatott rá a magyar irodalom és a szomszédos
irodalmak párhuzamaira, mutatott rá másutt arra,
hogy a magyar történelem tanulmányozása eredmé-
nyesebb, ha a cseh és a lengyel megfelelésekre, érint-
kezésekre, analógiákra figyelünk. Az Apollo fiataljai
Németh László figyelmeztetésére hallgatva, Bartók
Béla népzenegyûjtõi és zeneelméleti tapasztalatait is

FRIED ISTVÁN

Volt egyszer egy folyóirat…
alaposan tanulmányozták. Bartók egyképpen küzdött
a román és a magyar nacionalizmus ellen, utóbb téte-
le a dallamok keresztezõdésérõl és visszakeresztezõ-
désérõl az irodalmi és nyelvészeti kutatásban hasz-
nosult.

 Az Apollo fiataljai nyelvtudásuk szerint osztották
föl a kutatás területét. Hadrovics Lászlót a szerb és a
horvát mûvelõdés magyar elemei foglalkoztatták,
Gáldi László a román mûvelõdés „tájföldrajzi” elem-
zésérõl értekezett, rámutatván a különbségekre, ame-
lyek az erdélyi és az „óromániai” kulturális gondol-
kodást elválasztják egymástól. Sziklay László a szlo-
vák irodalom kutatója lett, 1962-ben megjelentetett
monográfiája, a közel 800 oldalas A szlovák iroda-
lom története a megfelelõ fejezetekben visszautal az
Apollo-beli közlésekre. Sárkány Oszkár a cseh–ma-
gyar kapcsolatok kutatásában játszott úttörõ szere-
pet, földerítette, kik voltak a XIX. század elsõ felében
Prága magyar látogatói, és miféle Prága-kép formá-
lódott a magyar olvasó elõtt ezekbõl az úti beszámo-
lókból.

Az egyes tanulmányokban önmagukban is máig
sok fontos anyag rejlik. Az összkép, az összegzõdés
azonban az igazán jelentékeny. Mindenféle önelvû-
séggel, önmagába zárkózással szemben egy régiós
mûvelõdéstörténet alapköveinek letétele történt
meg. Ez a közép-európai régió tele van kölcsönös kap-
csolatokkal, kultúra-átszövõdésekkel, ebben, ezáltal
gazdagodott a magyar irodalom és szellemiség, mi-
ként a magyar szellemiség is gazdagította a régiót. A
történelem fordulatai megszûnésre kényszerítették
a folyóiratot, de az akkor ifjú munkatársak tudomá-
nyos pályája a folytonosságot hirdette, többek között
fordítóként is jeleskedtek, Hadrovics László szerbbõl,
horvátból és szlovénból tolmácsolt, Gáldi László ro-
mánból, Sziklay László szlovákból és csehbõl,
Hadrovics László a szerb–horvát nyelvben lelhetõ
magyar jövevényszavakról tett közzé monográfiát,
Gáldi román verstant írt, Sziklay pedig a szlovák–
magyar érintkezéseknek lett fáradhatatlan kutatója,
és néhány fontos értekezés erejéig a lengyel iroda-
lomról is publikált értekezéseket. Az 1910-es eszten-
dõkben született szlavista-romanista nemzedéknek
köszönhetõ, hogy megteremtõdött, méghozzá igazán
magas színvonalon, a magyar irodalmi Közép-Euró-
pa-kutatás. A szerkesztõ Gál István nehéz pályája vé-
gül a Babits-kutatásba torkollott.

A Magyar Napló a Magyar Írószövetség havonta meg-
jelenõ irodalmi folyóirata. Egyidõs a rendszerváltozás-
sal – 1989-ben Cseres Tibor, az Írószövetség elnöke
ajánlotta a magyar olvasók figyelmébe azzal, hogy „po-
litikai értékek, erkölcsi normák és egy kikezdhetetlen
minõségeszmény jegyében” induljon útjára.

Jelenlegi formáját 1994-ben nyerte el, amióta Oláh
János, József Attila-díjas író, költõ, a „Kilencek” néven
indult költõcsoport tagja jegyzi fõszerkesztõként. „Túl
a Cseres Tibor által meghirdetett nyitottságon, a nem-
zeti irodalomnak ahhoz a fájdalmas, õszinte hangüté-
séhez kell visszatalálni, hûnek maradni, amely elõször,
de máig képletes tömörséggel az Ómagyar Mária sira-
lomban hangzik fel, s máig hallik” – vallja a lap szelle-
miségérõl.

A lap népszerû rovatai között meg kell említeni a
Nyitott Mûhelyt, amely írók költõk, irodalomtörténé-
szek alkotói mûhelyébe nyújt bepillantást, valamint az
Európai Figyelõt, amely elsõsorban a kis népek irodal-
mára fókuszál.

A Magyar Napló szerzõi többek mellett Csoóri Sán-
dor, Farkas Árpád, Ferenczes István, Ferdinandy György,
Juhász Ferenc, Kalász Márton, Kontra Ferenc, Kiss Be-
nedek, Kovács István, Vasadi Péter, Vathy Zsuzsa, Vári
Fábián László, valamint Alföldy Jenõ, Márkus Béla,
Szakolczay Lajos irodalomtörténészek stb., de ott volt
közöttük a közelmúltban elhunyt Határ Gyõzõ, Lászlóffy
Aladár, Nagy Gáspár, Rába György, Utassy József is. Szer-
kesztõbizottságának elnöke Jókai Anna író.

A folyóirat mellett 1999 óta könyvkiadó is mûkö-
dik. A rangos és ismert írók, költõk, mûfordítók, iro-
dalomtörténészek mellett rendre jelenteti meg tehet-
ségüket bizonyító fiatal szerzõk könyveit is mind az
anyaországból, mind a határon túlról. A szépirodalom
mellett helyet ad történelmi, néprajzi, szociográfiai ta-
nulmányköteteknek is. Megjelentetett már impozáns
grafikai albumot, fotóalbumot is, és egyre népszerûb-
bek sorozatai.

2002-ben indította útjára Az év esszéi, Az év novel-
lái és Az év versei címû antológiákat. Ezek a reprezen-
tatív gyûjtemények évrõl évre széles panorámát nyúj-
tanak a kortárs magyar irodalmi és szellemi életrõl.
Másik közkedvelt sorozata a Magyar Irodalom Zseb-
könyvtára, amely a diákságnak és az irodalomszeretõ
olvasóközönségnek hatékony segítséget nyújt egy-egy
magyar régi és kortárs klasszikus életmûvének megis-
merésében. Ezért az adott válogatáshoz mindig értõ

A Magyar Naplóról
kísérõesszé társul. Eddig Ady Endre, Ambrus Zoltán,
Arany János, Balassi Bálint, Berzsenyi Dániel,
Cholnoky László, Cs. Szabó László, József Attila,
Kányádi Sándor, Kovács Imre, Mezey Katalin, Mik-
száth Kálmán, Szabó Dezsõ, Szabó Lõrinc, Takáts
Gyula, Tollas Tibor, Tömörkény István, Utassy József,
Vasadi Péter életmûvébõl készített válogatást, vala-
mint Minden nípnek az ü nyelvin címmel a régi ma-
gyar irodalomból szerkesztett értékes szemelvényt. A
Magyar Napló folyóirat közkedvelt rovatából, a Nyitott
Mûhelybõl a kiadó reprezentatív albumsorozatot in-
dított 2006-ban. A beszélgetést fényképek és saját al-
kotások gazdagítják, majd egy átfogó tanulmány zár-
ja. A sorozatban eddig Csoóri Sándor, Nagy Gáspár,
Juhász Ferenc, Bella István és Tornai József munkás-
sága és élete került górcsõ alá. 2009-ben sikerült Né-
meth László világirodalmi írásainak befejezõ, harma-
dik gyûjteményét is megjelentetni Szimultán utazás
címmel. 2008-ban regénysorozatot indítottunk egy pá-
lyázat nyerteseinek mûveibõl, amelyek a magyar rend-
szerváltás és az azóta eltelt idõszak társadalmi válto-
zásait dolgozzák fel igényes irodalmi eszközökkel. Ed-
dig Kiss Judit Ágnes, Kondor László, Nagy Gábor, Ber-
ta Zsolt, Burns Katalin, Horváth (EÖ) Tamás, Pósa
Zoltán, Tompa Z. Mihály regénye látott napvilágot.

A folyóirat elõfizetésére és a kiadványok megrende-
lésére az info@magyarnaplo.hu e-mailcímen és a Magyar
Napló honlapján (www.magyarnaplo.hu) van lehetõség.
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