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(Munkatársunktól) Nem szeretem a történészeket,
olyanok, mint a rák: mindig hátrafelé néznek, azután
már hátrafelé, fordítva is gondolkoznak. Most mégis
rövid történeti visszapillantással szeretném kezdeni
mondanivalómat. Amikor a II. világháborút követõen
aláírták a békeszerzõdéseket, a magyarsággal olyasmi
történt, amit elõzõleg senki sem várt. Nemcsak meg-
erõsítették a korábbi határokat, hanem néhány pon-
ton még Magyarország számára hátrányosan módosí-
tották is azokat. Az egész nyugati világ – Hitler dema-
gógiája hatására – a nemzetiségi jogok emlegetésében
valami agresszív, hódító politika kifejezõdését vélte
felfedezni.

Magyarországon idõközben kiépült a totalitariánus
diktatúra, amely a proletár internacionalizmus szelle-
mében nem mutatott érdeklõdést a Magyarország ha-
tárain kívül rekedt magyar nemzeti kisebbségek iránt.
Ez a sztálinista rendszer, miközben jóvátehetetlen ká-
rokat okozott az egész magyar társadalomnak, ideo-
lógiájában nem csak a sztálini Szovjetunió „eredmé-
nyeit” másolta le, hanem igyekezett sajátosan „ma-
gyar” vonásokat is magára ölteni. Ez mindenekelõtt a
függetlenségi harcok idealizált és osztályszempontok
szerint megerõszakolt, ideologikus képében vagy a
néptáncosok hivatalos ünnepségeken való fellépésé-
ben volt megfigyelhetõ. Így vált Rákosi elõdjévé Kos-
suth Lajos, utóbbi hibájának azt rótták fel, hogy nem
küzdött olyan következetesen az „árulók és megalku-
vók” ellen, mint az MDP vezetõje. Bocskai István, Beth-
len Gábor és a többi erdélyi fejedelem Habsburg-elle-
nes harcaiból így vált a NATO-ellenes küzdelem elõké-
pe, nem is szólva Rákóczi Ferencrõl, aki köztudomá-
súan kereste az oroszok támogatását is.

1956 után, amikor számos kommunista ideológus
rádöbbent annak veszélyeire, hogy – noha erõsen tor-
zítva – a magyarság túl sokat hallott a korábbi évszá-
zadok során folytatott függetlenségi küzdelmeirõl, egy
sajátos, elnemzetietlenítésre törekvõ értelmiségi kör
alakult ki Magyarországon. Ez a kör sokáig harmoni-
kusan tudott együtt élni a Kádár-rendszerrel, hiszen a
Magyarország határain túl élõ magyarság ügye mind-
két fél számára kínosan hatott, de az 1960-as évek
második felében mégis elváltak útjaik, hogy azután
egészen 1994-ig más-más hajóban utazzanak. A Ráko-
si-, és a Kádár-rendszerben felnövekedett generációk
számára – tisztelet a kivételnek – a Magyarország ha-
tárain túl élõ magyarsággal foglalkozni, egyáltalán lé-
tüket emlegetni, „magyarkodással”, „nacionalista el-
hajlással” volt egyenértékû. Sokak számára meglepõ-
nek tûnt, hogy határainkon kívül is jelentõs számban
élnek magyarok.

Nemzetpolitikánk utolsó húsz éve
Eltekintve az Írószövetség és egyes értelmiségiek

hõsies, de elszigetelt küzdelmeitõl, elõször 1987-ben,
Lakiteleken csillant meg a remény, hogy a magyaror-
szági nemzetpolitikában Kádár János baklövéseit kö-
vetõen valami változás állhat be. Igaz, Grósz Károly
néhány hónappal késõbb bebizonyította, hogy Kádár-
nál is lehet mélyebbre süllyedni a nemzetpolitikában,
de a rendszerváltozás folyamatában, 1990-ben mégis
csak olyan kormánykoalíció jutott hatalomra, amelyik-
nek vezetõ ereje – úgy tûnt – hosszú ideje kapcsolat-
ban állt a kisebbségi magyarsággal. Antall József kije-
lentését, miszerint õ lélekben tizenöt millió magyar mi-
niszterelnöke szeretne lenni, a határokon belül han-
gos nemtetszés (mucsai, nacionalista, revizionista,
horthysta stb.), míg azokon kívül õszinte öröm és meg-
könnyebbülés fogadta. Hogyan született meg ebben a
politikai erõtérben az alapszerzõdések meglehetõsen
szerencsétlen rendszere és hogyan szagolták egyre
többen az MDF-en belül alulról az ibolyát, nem felada-
tunk itt tárgyalni.

Az MDF választási veresége utat nyitott az MSZP
visszatérésének a hatalomba, sõt egy nemrégiben még
élesen antikommunista retorikával fellépõ kis párt, az
SZDSZ támogatásával a kétharmados többséget is si-
került az új kormánynak biztosítania. A kádárista rossz
lelkiismeret és az Aczél György szerint választásra ér-
demes kis párt összefogásából nem születhettek a nem-
zetpolitika terén tartós eredmények. A Horn-kormány
ugyanakkor – részben belsõ feszültségei következtében
– nem okozott helyrehozhatatlan károkat a nemzetpo-
litika terén, inkább csak a kedvezõ folyamatok leféke-
zésére telt az erejébõl. Fontos, hogy továbbmûködtek
azok az intézmények és struktúrák, amelyek a magyar-
magyar kapcsolatok intézményes alapját jelentették.

Az elsõ Orbán-kormány bátor lépéseket tett a nem-
zetegyesítés terén. A magyarigazolványok bevezetése
új lendületet adott a nemzet életét újjászervezni kívánó
erõk számára. Legfontosabb hatását mégis érzelmi sí-
kon fejtette ki: sokak számára hosszú évtizedek óta ez
volt az elsõ magyarországi hivatalos papír, amit kezük-
ben tarthattak. A szórványvidékeken felépülõ kollégiu-
mok, az iskolalátogatási támogatás és az erõteljesebb
szomszédságpolitika néhány év alatt átpozícionálta a
kárpát-medencei magyarság helyzetét. Gyurcsány Fe-
renc már ebben az idõszakban élen járt a nemzetrészek
szembeállításának technikájában: a milliós román be-
özönléssel való fenyegetõzés eredményeképpen Buda-
pesten harcias szocialista aktivisták rázták öklüket a
hazánkba érkezõ lengyel fiatalokra, akik naivan azt gon-
dolták, a hátizsákjukra varrt nemzeti színeik megvéd-
hetik õket az ilyen kellemetlenségektõl.

Noha a magyar társadalomnak a kilencvenes évek
eleje óta fokozatosan kellett elfogadnia a tényt, hogy
Magyarország határain túl is jelentõs számú magyar
kisebbség él. A 2004. december 5-i népszavazás ered-
ménytelensége mégis jelentõs mértékben visszave-
tette azokat a kedvezõ folyamatokat, amelyek az elsõ
Orbán-kormány alatt megkezdõdtek. A szocialisták
destruktív kampányában a nyugati magyarság is he-
lyet kapott: ebben a vízióban ugyanis a nyugati ma-
gyarok ugrásra készen álltak, hogy a magyarországi
magas (?) nyugdíjakra rátegyék a kezüket. A
Gyurcsány-kormány egyrészt igyekezett lerombolni
a korábbi évek eredményeit a nemzetpolitika terüle-
tén, másrészt a belpolitika részévé tette a nemzetpo-
litikát, amiért a késõbbiekben valószínûleg még nagy
árat kell fizetni.

A második Orbán-kormány hivatali idejének fele telt
le, így az értékelésnek még nincs itt az ideje. Tény, hogy
a gyurcsányi tatárjárás sebeit nagymértékben begyó-
gyította az állampolgárság kedvezményes megszerzé-
sét lehetõvé tevõ törvény. Ez a magyarigazolványok-
kal teremtett állapot logikus továbbfejlesztése volt,
beleértve a szavazati jog problémájának a megoldá-
sát is. Szintén nagyon bíztató a középiskolások hatá-
ron túli kirándulásait elõsegítõ program is, hiszen a
magyar-magyar együttmûködés útjában gyakran a ta-

pasztalatok vagy kulturális ismeretek hiánya áll. Ag-
gasztó jelenség ugyanakkor a magyarországi belpoli-
tikai ellentétek egyre erõsebb kivetülése Magyarország
határain kívülre is. Ezen a területen a szocialisták is
változnak: elõször a Nyugaton élõ magyarsággal szem-
ben, majd a romániai és a szlovákiai kisebbségi szer-
vezetekkel szemben is változtattak taktikájukon, a leg-
utóbbi RMDSZ kampányba befolyt anyagi források leg-
alább is ezt bizonyítják. Ráadásul a jobbik demagógiá-
jának is ez az egyik kedvenc területe.

Összefoglalva tehát megállapíthatjuk, hogy az el-
múlt húsz évben a mérsékelt jobbközép kormányok
nemzetben gondolkoztak és a nemzetpolitikát a mo-
dern politika részévé tették. A szociálliberális kormá-
nyok ezzel szemben belpolitikai céljaiknak rendelték
alá a nemzetpolitikát és idõnként a legveszélyesebb
lépésektõl sem riadtak vissza ezen a területen. A nem-
zetpolitika összefüggésében még jelentõs feladatok
várnak a jelenlegi Orbán-kormányra. Ide sorolható
a támogatási rendszer reformja, a határon túli ma-
gyar vállalkozások és gazdák, továbbá civil szerve-
zetek átlátható támogatása, a kulturális politika és a
nemzetpolitika összehangolása stb. Ha nem leszünk
olyanok, mint a rákok, akkor a nemzetpolitikát mind-
annyiunk, a magyarok hétköznapjainak részévé kell
tennünk.

Az idõszerûség viszonylatában nem is annyi-
ra a ténykedés ténye emelhetõ ki, sokkal inkább
a szándék, amely új arculatot keres a reális szo-
cializmus alámerült hajójából menekült immár
koronás Magyar Köztársaságnak, legújabb, hi-
vatalos nevén Magyarországnak. Nagyon találó
a maga módján magyar és nacionalista Tisza
Istvánnak a városok magyarosítása vonatkozá-
sában tett vélekedése, nevezetesen a nemzeti-
ségek által lakott vidékeken. Állami segédlettel
igyekeztek magyaros arculatot adni a közpon-
toknak: lényegében átfestették a cégéreket, míg
az egész felépítmény maradt a régi.

Magyarország forradalmi helyzetben, helye-
sebben forrongó, zsörtölõdõ hangulatban, azaz
mindenki mindenki ellen, amolyan darwinista
alapon. Szekértáborok állnak össze, majd bom-
lanak szét, attól függõen, mit kíván meg a pilla-
natnyi egyéni érdek. A kommunista tömegtár-
sadalom talán legsúlyosabb visszaütõje a min-
denkivel szemben megnyilvánuló bizalmatlan-
ság, ami a rendszerváltozással egyáltalán nem
szûnt meg, csupán atomizálta a népességet.
Ebben a szétesésben a legfontosabb lett volna a
fogódzók keresése közösségi alapon, csak hogy
nem akadtak sem személyek, sem elvek, akik,
amik lendületet adtak volna az induláshoz.

Már abban is nehézségek mutatkoztak, mi-
lyen irányba mozduljon az ország. Hamarosan
kitudódott, hogy a demokrácia köntösében a
legkiforratlanabb és legellentmondásosabb el-
képzelések húzódnak meg. Mivel nem volt mit
átvenni a „szocialista” múltból, új hiányában
legkézenfekvõbb volt az 1945 elõtti múlt költö-
getése mind irányzatokkal, mind személyekkel.
Ennek a tehetetlenségnek (idétlenségnek) ne-
vezhetõ helyzetben sorjában kaptak lábra olyan

kezdeményezések, amiknek egyik látványos vo-
nulata a patinásnak vélt múlt beépítése a min-
dennapokba. Egyik oldalon a jeles napok meg-
ünneplésével, a másikon szobrok, emléktáblák
állításával.

Ha idõrendi sorrendben járunk el, kezdhet-
nénk a sumérokkal vagy akár etruszkokkal, foly-
tatva a rovásírással. Nem lenne ebben semmi
különös, ha a suszter és a kaptafa viszonylatá-
ban szerények lennének mûvelõi, csakhogy õk
maximalisták, azaz felsõfokon hirdetik képzel-
géseiket származással és nyelvvel kapcsolatosan.
Manapság már Szent István sem okvetlen köz-
ponti figura – talán éppen túlságosan nagyfokú
idegen befolyásoltsága miatt. A magyar közép-
kor Mátyás király kicsengésével sem hozza kü-
lönösebben mozgásba a kedélyeket. A Zrínyi-
ek, II. Rákóczi Ferenc békén meghúzódnak a
történelemkönyvek lapjain. Bethlen Gábor már
más: Erdély vonatkozásában merészen szép
gondolatokat ébreszt. Nem meglepõ, ha a Beth-
len Gábor Alapítvány után szintén a fejedelem
nevére keresztelték el a határon túliakat támo-
gató alapot.  Nem ült el ugyan, de Széchenyi
javára billent a Kossuth-Széchenyi vita – átme-
netileg. 1848/49, majd a kiegyezés kora még ki-
kandikál a könyvek lapjairól, hogy annál heve-
sebben csapjon fel Trianon hulláma. Onnantól
születtek újabb bálványok Horthy Miklós, ill.
Károlyi Mihály – és mások – személyében. 1945-
tõl szinte alig van hivatkozási alap, kivéve az
üldözöttséget, kiszolgáltatottságot. 1956 egyre
ellentmondásosabb lesz a fejekben, vagyis nem
ültek el a viharok, változatlanul rendezetlen a
múlt, és mivel nincsenek jelenkori fároszok,
folyik a keresgélés megfelelõ kandidátusok után,

Múltról  jelenben Váratlanul érte a szlovákiai hívõket a Nagyszom-
bati (Trnava) Fõegyházmegye érsekének visszahívá-
sáról szóló hír. Róbert Bezák érseket ugyanis csak
2009-ben nevezték ki e tisztségbe. Leváltása már csak
ezért is szokatlan, mert nem jellemzõ a katolikus egy-
házra, hogy ilyen rövid ideig tartó szolgálat után
visszahívnának tisztségébõl egy aránylag fiatal, ma-
gas rangú tisztségviselõt. Az is feltûnõ, hogy a szent-
szék hivatalos indoklást sem tett közzé. A július 2-án
kiadott közleményben ugyanis csak az áll, hogy a
visszahívásról szóló döntést az év elején lezajlott
apostoli vizitáció eredményeként hozták meg Rómá-
ban. A Szlovák Püspökkari Konferencia ugyanaznap
kiadott közleményében „a hit és a fiúi engedelmes-
ség szellemében” fogadta el a szentatya döntését.
Egyúttal arról is tájékoztattak, hogy a Nagyszombati
Érsekség új fõpásztorának kinevezéséig, annak lel-
kipásztori vezetésével az 1953-ban Pozsonyban szü-
letett Ján Orosch segédpüspököt, mint apostoli kor-
mányzót bízták meg. A Szlovákiában élõ magyar ka-
tolikus papok és hívõk megelégedéssel fogadták Ján
Orosch kinevezését, mivel õ már 2009-tõl, éppen R.
Bezák érsek kinevezése alapján, általános püspöki
helynökként volt megbízva a vegyes lakosságú dél-
szlovákiai területeken a magyar hívek lelkipásztori
gondozásával. Azóta állandó jelleggel részt vett a
magyar katolikus rendezvényeken. Mivel részben a

magyar nyelvet is bírja, õ a Komáromi Imanapok ál-
landó fõcelebránsa. Ján Orosch mostani kinevezésé-
vel a Nagyszombati Érsekség területén megoldottnak
tekintik a magyar fõpásztor kinevezésének kérdését.

Kérdés, hogy a magyar hívõk mennyire tekintik
megoldásnak a bekövetkezett változásokat. Tudjuk,
hogy a Komáromi Imanapok fõ célja magyar egyház-
megye létrehozása, amely magában foglalná az
összes dél- és kelet-szlovákiai magyar ajkú katolikus
hívõt, és amelynek élén magyar püspök állna. A
Szentszék és a legfõbb szlovákiai katolikus egyházi
hatóság, a Szlovák Püspökkari Konferencia magya-
rokhoz való hozzáállását tekintve azonban azt is
szem elõtt kell tartani, hogy pár évvel ezelõtt, az új
szlovákiai egyházmegyei területi rendezés során
egyik fõ szempont volt a magyar hívõk szétforgácso-
lása több egyházmegyébe, hogy még véletlenül sem
alkothassanak nagyobb tömböt. A Nagyszombati Fõ-
egyházmegyében történt változások tehát csak a fel-
vidéki magyar katolikus hívõk töredéke számára
nyújthatnak esetleg némi átmeneti megoldást.

Róbert Bezák visszahívásával Szlovákiában egyéb-
ként sokan nem értenek egyet. A katolikus hívõk je-
lentõs része tiltakozik a döntés ellen. Sõt, ismert köz-
életi személyiségek is tiltakozó levelet küldtek a pápá-
nak a Szentszék szlovákiai nunciatúráján keresztül.

-as-

A pápa visszahívta a nagyszombati érseket

Folytatás a 3. oldalon

2012_4.p65 28.07.2012, 17:321



2 BÉCSI NAPLÓ 2012. július–augusztus

Határok nélkül
Bildein / Beled – A határok nélküli falu 2012. június 16-án szombat délelõtt megtartotta

évzáró ünnepségét a Bécsi Magyar Iskola (BMI). A bi-
zonyítványok kiosztása és a gyerekek mûsora mellett
sor került az elmúlt idõszak értékelésére és a jövõbeli
feladatok kijelölésére is.

Az esemény nemcsak egy tanévet, hanem egy kor-
szakot is lezárt: a következõ tanévtõl megújult formá-
ban várja tanulóit az iskola. Az iskolafenntartó Köz-
ponti Szövetség célja átlátható, jól szervezett és szín-
vonalas oktatást nyújtó intézmény mûködtetése. Ezért
új keretek kijelölését tartja szükségesnek mind szer-
vezeti, mind didaktikai szempontból.

A BMI általános vezetését júniustól Dr. Seidler And-
rea, a Bécsi Egyetem Finnugor Tanszékének professzo-
ra, a Központi Szövetség vezetõségi tagja látja el. Az
iskola kerettantervének kidolgozására és a didaktikai
vezetésre Mag. Blaskó Katalin, szervezési és koordi-
nációs feladatok ellátására Dipl. Päd. Schneider Erzsé-
bet, a kulturális rendezvények tervezésére és lebonyo-
lítására pedig Mag. Lengyel Ferenc kapott megbízást.
Az iskola mellett független szakértõkbõl álló tudomá-
nyos tanácsadó testület is mûködik majd Mag. Csire
Márta vezetésével.

Az iskola vezetése számít a szülõk aktív közremû-
ködésére is. Egy háromtagú, választott munkaközös-
ség hivatott az iskola munkáját segíteni és a szülõi vé-
leményeket, javaslatokat közvetíteni.

Az oktatás elsõdleges célja a magyar származásnyel-
vû gyerekek és fiatalok nyelvhasználatának fejleszté-
se szóban és írásban, valamint alapvetõ kulturális is-

MEGÚJUL A BÉCSI MAGYAR ISKOLA
meretek átadása. A szakképzett tanárok és óvónõk
szeptembertõl egységes didaktikai koncepció alapján
kezdik meg munkájukat. Pedagógiai és oktatási mód-
szereik, illetve tananyagaik kidolgozásánál a legkor-
szerûbb elveket kívánják követni, és figyelembe veszik
a többnyelvûség-kutatás tudományos eredményeit.
Mivel a gyerekek és fiatalok magyar nyelvismeretei
nagyon széles skálán mozognak, minél differenciál-
tabb oktatásra törekszenek. Ezt a célt szolgálja egy ala-
csonyabb és egy magasabb nyelvi szintû párhuzamos
csoport létrehozása minden korcsoport számára.

Az iskola várja tehát azoknak a magyar származású
nyelvû gyerekeknek és fiataloknak a jelentkezését,
akik nyelvtudásukat szeretnék megtartani, továbbfej-
leszteni, és szívesen bõvítenék a magyar kultúrával
kapcsolatos ismereteiket.

Külön kezdõ magyar nyelvtanfolyamok indulnak a
magyar népcsoporthoz tartozó, de magyarul nem be-
szélõ diákok számára.

Az óvodai foglalkozásokra kéthetente szombat dél-
elõttönként kerül sor, az iskolai tanulók pedig a két-
hetenkénti szombati tanítás mellett választhatják a
heti rendszerességel hétköznap délutánonként folyó
oktatást is.

Az iskolának a jövõben is a 1010 Wien, Schweden-
platz 2/I/9. címen található Bécsi Magyar Otthon ad
helyet. Az oktatás ingyenes. Jelentkezni lehet a BMI
honlapján (http://becsi.magyariskola.at/), telefonon
(01/532 60 48), ill. postacímen.
Tanévnyitó 2012. szeptember 15., szombat, 10 órakor.

Nemzetközi
tudományos tanácskozás

2012. július 3–6. között 42. alkalommal, ezúttal is-
mét a burgenlandi névadó helyen, Mogersdorf/Nagy-
faluban rendezték meg a Mogersdorf Nemzetközi Kul-
túrtörténeti Tanácskozást (Mogersdorf Internationales
Kulturhistorisches Symposion). Az idei konferencia
tárgyát az Emlékhelyek keletkezése és feladatai az
emlékezetkultúrában Pannónia térségében a XIX-
XX. században képezte. A szentgotthárdi csata 300.
évforulóján született kezdeményezés jelentõs szerepet
töltött be a térség népei között létrejött és azóta elmé-
lyült párbeszédben. A tanácskozást évente más és más
országban/tartományban rendezik meg, az idén Bur-
genland volt soros, jövõre  Vas megye lett volna a ren-
dezõ, ellenben a megye összevonások következtében
az illetékesek nem láttak lehetõséget a rájuk háruló
feladat vállalására. Visszalépésük miatt jövõre Horvát-
ország lesz a vendéglátó, és Cakovec/Csáktornyára
várják a résztvevõket.

Az idei tanácskozásra 45-en jelentkeztek Burgen-
land-Bécsbõl, 19-en Stájerországból, 9-en Szlovéni-
ából, 8-an Horvátországból; a 22 tagú magyar csoport
Somogy 9, ill Vas megye 13 küldöttjébõl tevõdött össze,
akik összesen 13 elõadást hallhattak a témáról az egyes
régiók szakembereinek megvilágításában. A résztvevõk
megtekintették a Gerersdorf/ szentgróti skanzent, majd
pedig Bildein/Beled jellegzetes határmenti faluban is-
merkedhettek meg az új helyzetben kibontakozó, hatá-
rokat áthidaló együttmûködésrõl.

Július 5-én nagy sikert aratott az Austrian Brass
Band esti koncertje a Schlösslbergen.

Szent István király
ünnepe Bécsben

A bécsi r.k. lelkészség 2012. augusztus 25-én,
szombaton a Szt. István székesegyházban 13
órakor ünnepi misével emlékezik meg az elsõ
magyar királyról. Fõcelebráns dr. Várszegi
Asztrik pannonhalmi fõapát. 15–19 óra között
magyar néptánc és népdal bemutató a Szt. Ist-
ván téren és a Wollzeile 2. sz. alatti érseki palo-
ta udvarán.

ARANYMISE
2012. július 8-án ünnepelte aranymiséjét Bécsben

a Német Lovagrend Szt. Erzsébet templomában a va-
sárnapi magyar mise keretében MAKÓ LAJOS,  Szent
Pantaleonról elnevezett ráckevei címzetes apát. A ju-
bilánst Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök
méltatta.

Makó Lajos 1934-ben született Resicabányán, az ele-
mi iskolát Nagyváradon és Budapesten végezte, az ál-
lami Árpád Általános Gimnáziumban  érettségizett.
Székesfehérvárott volt a kisszeminárium növendéke;
teológiai tanulmányait Szegeden kezdte és mint 1956-
os menekült a Pazmaneum növendékeként Bécsben
fejezte be. 1962-ben szentelték pappá Amerikában, s
a New York állambeli buffalói egyházmegye lelkipász-
tora lett. Ausztriában visszatelepülése után 1977-1990
között nyugdíjazásáig  a bécsi fõegyházmegye papja
volt. 2009-ben a Székesfehérvári Egyházmegye pap-
növendékei képzésének, nevelésének támogatására
alapítványt hozott létre.

•

(Jakab Antal Keresztény Kör) – Dr. Vencser László
2012. június 25-én a bécsi Magyar Nagykövetség Már-
ványtermében Szalay-Bobrovniczky Vincétõl, Magyar-
ország Ausztriába akkreditált rendkívüli és meghatal-
mazott nagykövetétõl átvette a Magyar Érdemrend
Lovagkeresztje (korábbi nevén a Magyar Köztársasá-
gi Érdemrend Lovagkeresztje) kitüntetést.

A több mint félszáz érdeklõdõ és a Duna Televízió ka-
merája elõtt zajló ünnepi eseményen a nagykövet
laudációjában többek között a következõk hangzottak el:

„»Nem tartom magam olyan személynek, aki törté-
nelmet írt, de történelmi idõket éltem meg, és meggyõ-
zõdésem, hogy a történelmi korok fehér foltjainak
megszüntetéséhez minden ember hozzájárulhat« –
olvasható az Itthon és otthon, Vencser László 60 éve
címû kötet bevezetõjében maga a fõszereplõ gondola-
ta, aki egy izgalmas kalandregény fõhõse is lehetne.
Az õ tetteit azonban nem egy író fantáziája határozta
meg, hanem a valóság, a megpróbáltatások, az isteni
gondviselés és a székely szíve, amely mindig a szülõ-
földjéért dobogott. [...]

Vencser László külföldi tartózkodása alatt is felelõs-
ségteljesen gondoskodott szülõföldjérõl. Vallja, hogy
Krisztus papjának lenni azt is jelenti, hogy bárhol él
és gyakorolja küldetését, mindenütt Isten népéért él
és dolgozik.

Vencser László itthon van Erdélyben és otthonra
talált Ausztriában. A szülõföldje azonban még mindig
hazavárja… Visszavárják, hiszen az õ életét is a
gyergyói vidék, annak hegyei, az erdõk illata határoz-
ta meg és alakította. Magán hordozza a székely embe-
rek sajátos vonásait: nem alkuszik, egyenes, mint a

székely föld fenyõi: nehéz megtörni, nem hajlik meg,
inkább derékban törik el.

Tisztelt Kanonok úr! Kedves Vencser László atya!
Biztos vagyok benne, hogy Erdély két nagy püspöke,
Jakab Antal és Márton Áron büszke lenne Önre, az egy-
kori tanítványra, aki elmondhatja magáról: »A jó har-
cot megharcoltam, a pályát végigfutottam, hitemet
megtartottam.«”

Vencser László tanár úrnak ezúton is gratulálunk,
és kívánjuk, hogy még hosszú ideig folytathassa azt a
munkát, amit egyházáért és népéért évtizedek óta vé-
gez, s amit most a Magyar Állam ilyen magas szinten is
elismert!

VARGA GABRIELLA (Budapest)

Magyar csomagolásban a Ring-torony
2006 óta ötödik alkalommal rendezte meg a Vienna

Insurance Group (VIG) a Bécs bevárosa határán és a
Duna-csatorna között elhelyezkedõ Ring-torony „be-
öltöztetését“, amit 2012. június 12-én ünnepélyes ke-
retek között nyitottak meg az épület 20. emeletén. A
megnyitó alkalmul kínálkozott Werner Faymann oszt-
rák kancellár és Orbán Viktor magyar miniszterlenök
hivatalos találkozására. Ennek elõfeltételeként fogha-
tó fel, hogy az idén a Munkácsy- és Kossuth-díjas FEHÉR

LÁSZLÓt kérték fel a mûvészi kivitelezésre, aki
GESELLSCHAFT (TÁRSASÁG) címmel 63, ill. 36 m hosszúság-
ban összesen 4.000 m2-nyi felületen vonta lepelbe az
1953-55 között épült 73 (idõjárás jelzõvel 93) m ma-
gas épületet. A lepel szeptember közepéig borítja a
Bécs Városi Biztosító, ill. a VIG konszern központját.

Vencser László kitüntetése

A Bécstõl 160 km-re délre, a magyar határ mel-
lett fekvõ kis település hosszú évtizedeken át a
határközeliségnek elsõsorban hátrányait szen-
vedte el.

Trianon után a falut a határ elvágta a régió ter-
mészetes központjától Szombathelytõl, a második
világháború után a szabad Nyugat és a kommunis-
ta diktatúrák alatt nyögõ Kelet-Európa közé kifeszí-
tett vasfüggöny, az azt õrzõ határõrtornyok és gép-
pisztolyok árnyékában gyakorlatilag megállt az élet.
Az amúgy is gyenge infrastruktúrával rendelkezõ,
a történelem során is elsõsorban mezõgazdaságból
élõ, szegény régióra nehéz évek vártak. Fejleszté-
sek nem, vagy alig történtek, felgyorsult az elván-
dorlás, ami tulajdonképpen már a század elején, a
nagy kivándorlási hullámmal kezdetét vette.

A 80-as évek végére a kihalással fenyegetett kiste-
lepülés számos egyesületének vezetõi úgy döntöttek,
megállítják a negatív tendenciát, és megújítják a kis
falut. A kilencvenes években kidolgozott és konzek-
vensen megvalósított falumegújítási koncepció sike-
re messze meghaladta a várakozásokat. Ebben a he-
lyiek lelkesedése és töretlen munkabírása mellett a
szerencsés idõpontban bekövetkezõ EU-csatlakozás
is komoly szerepet játszott, melynek köszönhetõen
komoly forrásokat sikerült a faluba hozni.

Az akkor spontán módon létrejött csoport tagjai
közül ma sokan a település önkormányzati testüle-
tének tagjai, közülük került ki a 19 éve polgármes-
ter Walter Temmel is, aki jelenleg a Szövetségi Ta-
nácsnak (Bundesrat) is tagja..

2001-re felépült egy azóta több díjat is elnyert mú-
zeum, a burgenländische(s) Geschichtenhaus,
mely Burgenland történetét egyedülálló módon in-
teraktív formában mutatja be. A falusiak idõközben
felújították és közösségi térré alakították az egyko-
ri paplakot és melléképületeit. Az ehhez tartozó ko-
rábbi pajta ma 300 fõs, a legmodernebb techniká-
val felszerelt színház- és rendezvényteremnek ad
otthont. Az egykori csûrben minden igényt kielégí-
tõ étterem és kávézó mûködik, és a komplexumot
kibõvítették egy kis boltocskával is, melyben termé-
szetesen a helyi kistermelõk és elsõsorban a régió-
ban elõálított élelmiszeripari termékek mellett a
mindennapi élet nélkülezhetetlen kellékei is meg-
vásárolhatók.

Az valamikori papi istállóban egy minden szük-
séges audiovizuális eszközzel felszerelt médiatéka
kapott helyet, mely szemináriumoknak, továbbkép-
zéseknek, kiállításoknak ideális helyszíne és melyet
a helyi egyesületek is elõszeretettel használnak ta-
lálkozóhelyül.

A plébánia pincéjében ugyancsak egyedülálló mó-
don borarchívum üzemel.

Tökéletesen sikerült megvalósítani a hagyomány
és az újító, nyitott szellemiség harmóniáját. A sok
üvegfelület, a világos, letisztult formák nyitottságot,
transzparenciát sugároznak, ezzel is utalva a falu
szlogenjére: Bildein, a határok nélküli falu.

2012-ben immár 13. alkalommal, augusztus 10-
11-én rendezik meg a falu egyik legfontosabb kul-
turális és turisztikai „termékét”, a picture on fesz-
tivált, ahol olyan világsztárok léptek fel már, mint
a New Model Army, a Uriah Heep, Jimmy Cliff vagy
a Guano Apes. A fesztivált a határon átnyúló
együttmûködés révén sikerült messze a tartomány
határain túl is ismertté tenni. A szentpéterfai
Gradistye Kulturális Egyesülettel közösen létre-
hozott Pinka-Net projekt tette lehetõvé a szüksé-
ges fejlesztéseket – a két település között ma is
élénk a kapcsolat, melynek köszönhetõen minden
évben magyar sztárok is eljutnak a kis osztrák falu
fesztiváljára. A Leningrad Cowboys, az eredeti
reggae utolsó élõ fõpapja, Jimmy Cliff, a sum41,
vagy a magyaroknak különösen kedves budapesti
Quimby minden fesztiválozó szívét megremegte-
ti. A koncepció gerincét a fesztivál esetében is a
határok nélküliség adja, ami mind a zenei, mind a
földrajzi határokra vonatkozik.

2011-ben az osztrák védelmi miniszter, Norbert
Darabos jelenlétében nyitották meg a Határélmény-
parkot, eredeti nevén a Grenzerfahrungsweget. Ott
áll az egykori magyar határõrség magasfigyelõ tornya
is – ezt a magyar honvédelmi miniszter, Dr. Hende
Csaba hathatós közremûködésével sikerült felállítani.

Beled/ Bildein egész évben számos rendezvény-
nek ad otthont, kiállítások, koncertek, nagy és kis
fesztiválok teszik színessé a kulturális életet, és te-
szik egyben a falut a Pinka-völgy egyik kultúrális
központjává. A faluról, rendezvényeirõl és a látni-
valókról minden lényeges információ megtalálha-
tó a www.bildein.at oldalon is, egyelõre németül,
de nemsokára magyarul is. A település egyik legak-
tívabb egyesülete a KuKuK (Verein zur Förderung
der Kunst, Kultur und Kommunikation im Pinka-
Boden),  több mint 150 aktív tagot számlál és szá-
mos rendezvényt szervez. Oldaluk a www.kukuk.at
valamint a www.pictureon.at számtalan érdekes in-
formációval szolgál.

A faluban a kulturális életet elsõsorban egyesü-
letek szervezik. Ezek egyike a KuKuK, ami a kultúra
a kommunikáció és a mûvészet támogatását tûzte
ki célul a Pinka völgyében. Ez az egyesület az együtt-
mûködés keretében mintegy 25 %-os kedvezményt
szeretne adni minden szombathelyi állampolgár-
nak. Cserébe a belediek elsõsorban a város kommu-
nikációs csatornáinak használatát és némi segítsé-
get várnak a magyarországi marketing területén.

2012. júniusának végén Szombathely önkor-
mányzatának Kulturális és Sport Bizottsága Sági
József önkormányzati képviselõ elnökletével tájé-
kozódó látogatást tett Bildeinben, eleget téve ez-
zel a település meghívásának. A két település kul-
turális szakemberei további konkrét együttmûkö-
désrõl is eszmét cseréltek. Bildein örömmel ven-
né, ha a szombathelyi diákok komoly kedvez-
ménnyel vehetnék igénybe a burgenlandi (kor)-
történeti múzeum szolgáltatásait. Ezt a kedvez-
ményt a belediek kiterjesztenék a Határélmény-
parkra is. A mintegy 5 km hosszú tematikus tanös-
vény 11 állomása a határok kérdéseit járja körül.
A látogatók többek között a vasfüggöny 1:1-es
mûködõ modelljénél, egy labirintusban, egy úszó
hídon, egy második világháborús bunkerben is-
merkedhetnek a különféle határokkal, illetve fe-
szegethetik a saját határaikat. Az elsõ tárgyalások
rendkívül biztatóak. Mindkét oldalon biztosak ab-
ban, hogy rövidesen sikerül tetõ alá hozni egy köl-
csönösen elõnyös együttmûködési megállapodást.

S hogy mit is keres egy 370 fõs falucska Szom-
bathelyen? Erre egy kis történettel válaszolt a falu
sikeres kulturális projektjeinek vezetõje, a Szom-
bathelyen élõ osztrák képzõmûvész, Andreas
Lehner: A trianoni döntést követõen Felsõ-Beled
lakossága petíciót intézett a Népszövetséghez,
melynek legfontosabb modata így hangzott:
„Szombathely nélkül nem tudunk élni!”  – A törté-
nelem viharai elsodorták az akkori – egyébként
német nemzetiségû –  tiltakozók vélményét, de a
tétel igazságtartalma ma aktuálisabb, mint valaha.
A régió természetes gazdasági és kulturális köz-
pontja Szombathely. Legalábbis Szombathely kel-
lene, hogy legyen. A falu mezõgazdasági termékei
évszázadokon keresztül végül a szombathelyiek
asztalára kerültek, és az iparcikkeket is Szombat-
helyen vásárolták a falusiak. A faluban üdvözöl-
nék, ha mindez ma is így lenne, és nem kellene a
sokkal távolabbi Oberwartba, Grazba, vagy Bécs-
be utazni. Ugyanez igaz a kulturális javakra, a
színházra, az operára is. Igaz ez, persze, vice versa
is. A faluban számos olyan kulturális esemény,
koncertek, kiállítások akadnak, amik joggal szá-
mítanak a szombathelyiek érdeklõdésére, a falu
szõlõhegyén található „buschenschankok”, ha-
gyományos osztrák, idõszakosan nyitva álló szõ-
lõhegyi kisvendéglõk pedig nem csak a szolgálta-
tás és a borok minõségét, de az árat tekintve is ver-
senyképesek bármelyik magyar borvidékkel –
ugyanakkor lényegesen közelebb vannak Szom-
bathelyhez.

SZABADFI ZOLTÁN

Húszéves az Oberwart/Felsõõri
Kétnyelvû Gimnázium
Háromnyelvû díszes kiadványban ünnepli az

1992. szeptember 9-én megnyílt Oberwart/Fel-
sõõri Kétnyelvû Gimnázium fennállásának 20.
évfordulóját, amit nyilvánvalóan ünnepi meg-
emlékezések is követnek szeptemberben, az új
tanév elején. Nehéz lenne felidézni az akadá-
lyokat és nehézségeket, amik hátráltatták en-
nek a fontos, a horvát és a magyar népcsoport
szempontjából nélkülözhetetlen intézménynek
a létrejöttét. Végül is az akkori oktásügyi mi-
niszter Dr. Rudolf Scholten bátorságának kö-
szönhetõ, hogy félretéve mindent, figyelmen
kívül hagyva a gáncsoskodókat nem a parla-
ment által megszavazott törvénnyel, hanem mi-
niszteri rendelettel engedélyezte a horvát–né-
met, ill. magyar-német tagozatú középiskola
beindítását, ami még ma is mint kísérleti “te-
lep” mûködik.

Oberwart/Felsõõr akkori polgármestere, Rácz
Mihály készségesen hozzájárult ahhoz, hogy a
kezdeti megosztottság után 1995-ben saját épü-
letébe költözhetett az iskola. A beinduláskor
tapasztalható bizonytalankodásra jellemzõen
összesen 38 diákkal indult be az oktatás; az elsõ
években a létszám kitöltésére Magyarországról
kellett toborozni diákokat. Ma 248 tanulóval
telítettség állt elõ, és nem könnyû felvételt nyer-
ni az elsõosztályosoknak.

A 46 tagú, német, horvát, magyar tantestület
élén a horvát nemzetiségû Mag. Martin Ivantsits
igazgató irányítja a középiskola dolgait.
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Oberpullendorf/Felsõpulya
a kétnyelvûség mellett

A napi világhírek özönében biztosan eltörpül,
ausztriai magyar viszonylatban azonban biztató
jelként könyvelhetõ el Oberpullendorf/Felsõ-
pulya önkormányzatának lépése: Rudolf
Geissler polgármester, tartományi képviselõ
elõzetes kezdeményezés alapján javaslatot ter-
jesztett elõ, amelynek értelmében a kétnyelvû-
ségnek megfelelõen német–magyar felirattal
látnák el a város pecsétjét. A képviselõ polgár-
mester érvelésében az elhatározás a kétnyelvû
feliratok jogi folyományaként értelmezhetõ. Az
önkormányzat 2012. június 25-i ülésén egyhan-
gúlag fogadták el a javaslatot. Felsõpulya ezzel
az 1921. óta egyedülálló lépéssel példát muta-
tott. Örvendetes lenne, ha hozzá hasonlóan
Oberwart/Felsõõr és Unterwart/Alsóõr – mint
kétnyelvû települések – szintén élnének a
törvényadta lehetõséggel.

akiket fel lehet használni lobogóul, akiknek
emlékmûvet kell állítani. A kommunista „pozi-
tív hõsök” helyébe egyre-másra sorakoztatják
fel a hiánypótló személyiségeket, ami rendjén
is lenne, ha az egységteremtés helyett nem kel-
tenének kiegyenlíthetetlen ellentéteket.

Önképzõkörök színtjén érthetõ, országos vi-
szonylatban azonban vitatható, miért az erõsza-
kolt példaképkeresés. Természetesen még ez
sem jelentene katasztrófát megfelelõ keretek
között és helyes betájolásban. Könnyebb érthe-
tõség kedvéért engedtessék meg egyetlen uta-
lás a valamikori Út és Cél c. nyilas lapra, amely
nem átallotta leközölni az ötvenes évek végén
Szekszárdon így történt címmel azt a „hiteles”
beszámolót, amely szerint 1956-ban, legalábbis
abban a  dunántúli városban bizony a hungaris-
ta mozgalom tobzódott. Enyhébb, de annál ért-
hetetlenebb nyakficam, szintén 1956-tal kapcso-
latosan, szabadságharcos lovagrend alapítása…

Eltekintve a már említett provokatív jelleg-
tõl, az ellentétek szításától, mindez végsõ fokon
pótcselekvés, ami eltereli a figyelmet a minden-
napi bajokról, a több mint két évtizedes hely-
ben topogásról. Mert bizonyos „nemzeti” túl-
tengésen túl nincsenek elvek és nincsenek táv-
latok. Legjobb esetben az anyagi felemelkedés
tûzhetõ ki, csakhogy a gazdasági válság nagyon
fékezi az ilyen irányú kibontakozási kísérlete-
ket. „Keresztény Magyarország!” – lehet jelszó,
akár õszinte szándék,  de nem biztos, hogy hite-
les, legalábbis az adott formában és már már
szakrális színezettel. Kétségtelen, jó, sõt, aján-
latos, ha a társadalmat áthatja a Tízparancsolat
szelleme, ellenben a politikusok – attól függet-
lenül, hogy kormánybeliek vagy ellenzékiek –
ne legyenek se rabbinusok, sem fõpapok, vagy
ha egyáltalán, saját személyükkel, cselekedete-
ikkel mutassanak példát, ne a múltból halássza-
nak elõ „példaképeket”, vagy éppenséggel má-
soktól követeljék meg azt, amire õk nem nagyon
mutatnak hajlandóságot.

A magyarság végsõfokon különbözõ elemek-
bõl összeállt nép a jelenig hiányos és felületes
integrációs jegyekkel. Amikor viszont a múltból
keresünk támaszt, akkor annak teljes vállalásá-
val alkossuk meg azokat az elvi alapokat, amik-
re bár egységes, de összetett magyarságkép épít-
hetõ fel, és ez legyen befogadó, nem pedig ki-
közösítõ jellegû. Az újkori Magyarország vallá-
si és nemzetiségi megoszlása más-más gyökerek-
bõl táplálkozó jelenbe torkollott, mindehhez
osztálytársadalom volt. 1945 után bár erõszakol-
ták az osztály nélküli társadalmat, valójában csak
a felületen ültek el a különbözõségek, ellenté-
tek, hogy aztán a külsõ nyomás megszûntével, a
keretek szétesésével annál gátlástalanabbul tör-
jenek felszínre a repedések, sõt, szakadékok.

Igen, a forradalmi az lenne, ha születhetne
valami, a népesség minden tagját átható közös
nemzeti program, amivel – demokratikus szel-
lemben – azonosulni tud a társadalom, vagy leg-
alábbis annak túlnyomó többsége. Célok, ame-
lyek megvalósítása érdekében össze tudna fog-
ni minden magyar; az átlag magyarok éppúgy
mint az átlagon felüliek.

Széchenyi a jövõre gondolva javallotta, a múlt-
ban való vájkálás helyett nézzünk elõre, mert az
új Magyarország felépítésében csak gátol a tra-
gikus múlt felemlegetése. Amikor a jószándék
vezényelte a Legnagyobb Magyart, nem szabad
átsiklani afölött, hogy õ a tragédiákban való
megfeneklést látta leginkább, a „dicsõ múlt”
kevésbé érintette meg. És ez jó is volt így, mert
az abból levezetett szenvelgés a kimértség helyett
veszélyes lendületet adhat túl- vagy félremagya-
rázott dolgoknak a múltból, amik nem számol-
nak térségünk politikai, földrajzi, gazdasági, et-
nikai, sõt mentalitásbeli adottságaival. Szent Ist-
vánra gondolva ne Déva, hanem olyan erõs vár
felépítéséhez gyûjtsük az anyagi és szellemi java-
kat, amiken örökségként valamennyien oszto-
zunk és alapköveket képezhetnek a jövõ Magyar-
ország felépítéséhez Európa kellõs közepén.

PANNONICUS

Múltról  jelenben

F O N T O S
A felsõõri Arbeiterkammer (Oberwart, Lehár
Gasse 5) magasföldszintjén ingyenes magyar
nyelvû munkajogi tanácsadás van minden ked-
den és csütörtökön 9–12 óra között.
Kapható kétnyelvû tájékoztató az osztrák mun-
kajogi rendelkezésekrõl.

A tavalyi farsangi bálon lettem rá figyelmes
magyaros arcával bajusszal, szájában pipával ült
az asztalnál és kedélyesen társalgott szomszé-
daival. Nagy késztetést éreztem megörökítésé-
re s ezért megkérdeztem, lefényképezhetem-e?
A mûvelet után megjegyezte: mi tulajdonkép-
pen ismerjük egymást már régrõl. Érdekes mó-
don a hangjáról ismertem fel.  Kulman Sándor-
ról, a Közép-burgenlandi Magyar Kultúregye-
sület jelenlegi elnökérõl van szó.

Valamikor, lelkes tapogatózásunk hajnalán az
Osztrák Szocialista Párt székhelyén kaptunk
kihallgatást. A pöffeszkedõen elutasító külügyi
szóvivõtõl eltérõen a fiatal burgenlandi magyar
úgy nyilatkozott, neki semmi kifogása nem len-
ne a bécsi magyarok népcsoportkénti elismeré-
se ellen. Azóta sem láttam, de ennek a kiállás-
nak megmaradt a nyoma, már csak azért is, mert
a volt polgármester szintén földije, a parlament-
ben lemondott kisebbségi ügyvivõi megbízatá-
sáról, – amikor a kormány kimondta a Bécs és
környéke osztrák honosságú magyarjainak
népcsoportkénti elismerését – éspedig azzal az
érvvel, ha ma (az emigráns) magyarok, akkor
holnap a vendégmunkás törökök következnek.

Nem árt ebben az összefüggésben bemutatni
a csendes, de annál mélyebben érzõ Kulman
Sándort, Felsõpulya szülöttét, aki gyermekként
még magyar szóval cseperedett fel, aztán elke-
rülve szülõhelyérõl elmerült a német nyelvû vi-
lágban. Bognármester édesapja négy gyermeket
nevelt fel; otthon, a családban mindig magyarul
beszéltek. 1957-ben az elsõ osztálytól négy éven
át még magyar nyelven folyt az oktatás, aztán
áttértek a német nyelvre, igaz, minden nap volt
magyaróra, míg ez is megszûnt az 1961/62-es
tanévtõl. A gimnáziumot Alsó-Ausztriában vé-
gezte, utána a bécsi egyetemen tanult biológiát
és kémiát. Közben megnõsült és klagenfurti fe-
leségével Bécsben laktak; az idõben az Osztrák
Szocialista Pártban a személyi ügyek titkára is
volt. Tanárként ismét Pulyára került, ahol a Ke-
reskedelmi Akadémián és Középiskolában ta-
nított. 1990-ben a Budapesten megnyílt Oszt-
rák Iskola igazgatójává nevezték ki; ezt a tiszt-
séget látta el 2009-ben bekövetkezett nyugdíja-
zásáig. Ezt a közel két évtizedet élete delelõjé-
nek tekinti, nem csupán tisztsége miatt, hanem
fõként azért, mert bár ingázott munkahelye és
lakóhelye között, rengeteg barátra tett szert,
meg aztán nagy hatással voltak rá a budapesti
évek, nem is említve, mennyit tanult, tapasztalt

Emberi szóval nyelvért, kultúráért
ennek a sajátságos iskolának irányítójaként.

A Burgenlandi Magyar Kultúregyesületnek
hosszú évtizedeken át tagja volt, Major Pállal
õk voltak az összekötõk Pulya és Felsõõr kö-
zött. Aztán megérett az idõ arra, hogy a pulyai
csoport az õriekkel egyeztetve önálló egyesü-
letté alakult 2001-ben. Harmadik elnökként
Kulman Sándor múlt év októberében vette át a
Közép-burgenlandi Magyar Kultúregyesület
vezetését, mint mondja, szívesen vállalta felada-
tát. Beszélgetésünk alatt egyre inkább kibonta-
kozik a tapasztalt pedagógus, ami az õ eseté-
ben nem bezárkózást, hanem éppenséggel kitá-
rulkozást jelent. A budapesti Osztrák Iskola fel-
adatát mindenekelõtt a híd szerepben látja:
megismerni, elfogadni egymást. Csakis a neve-
lésen-oktatáson keresztül, kulturális vonalon
lehet embereket, népeket összehozni – vallja.
Ugyanezen elvet követi a kultúregyesület vonat-
kozásában is. A jó légkör és együttmûködés te-
kintetében fontosnak tartja, hogy a vezetõség
tagjai értsék és megértsék egymást. A város és
túlnyomó részt német ajkú lakossága felé hang-
súlyt fektet az egyenrangúságra, vagyis kölcsö-
nösen elfogadni és elismerni egymást, nem vag-
dalkozva, sérelempolitikát folytatva, hanem
csendes emberi szóval és példával hatni, meg-
gyõzni a német ajkúakat, köztük a város veze-
tését, mennyire együvé tartoznak.

Geissler Rudolf polgármester rendszeresen
eljár rendezvényeikre, Waltraud Ehrenhöfler
városi kulturális tanácsos pedig lemondva tiszt-
ségérõl, bár nem tud magyarul, többek között a
kultúregyesület programjában is aktív szerepet
vállal. A várostól felújított tornácos házat kap-
tak székhelyül. Felcsillan a szeme, amint meg-
jegyzi: a városházán javaslat készült a kétnyel-
vû pecsét bevezetésére.

Az idõk változását említve sorolja el, hogy
gyermekkorában apja mûhelyében szoktak
összegyûlni a munkanélküliek télen és együtt
vitatták meg ügyes-bajos ügyeiket – magyarul.
Az utcán, üzletekben, templomban, kocsmában
magyarul vitték a szót, szólt a magyar nóta. Az-
tán a kisipar felszámolásával és a német ajkúak
rohamos beköltözésével szinte kizárólagos szin-
tet öltött a német nyelv; a magyarok is ma már
többnyire a német nyelvet használják. Sokan
elvándoroltak: 30 volt osztálytársa közül legfel-
jebb tízen élnek Pulyán. Mégsem halunk ki! –
emeli fel kissé a hangját. Legújabban egyre töb-
ben vállalnak munkát Magyarországról, így a

191 tagot számláló kultúregyesületbe is többen
beléptek.

Egyébiránt kórusuk – aminek õ is tagja – nagy-
ban mûveli a magyar dalokat, és egyre gyakrab-
ban lép fel. Programként sorolja fel a terveket:
feléleszteni a kulturális gyökereket, tovább fej-
leszteni és új élettel megtölteni az egyesületet,
megmenteni a régi dokumentumokat, felújítani
a régi házakat, a magyar feliratú sírköveket. Mint-
egy hitvallásként összegez: Egy 850 éve fennálló
magyar nyelvû település nem szûnhet meg!

deák

Folytatás az 1. oldalról

Ribarics-rendezvény
Felsõpulyán

A város vezetése és a Közép-burgenlandi
Magyar Kultúregyesület közötti jó együttmûkö-
dés jegyében rendezték meg június 2-án az egye-
sület székházában a pulyai nagy mesélõ Ribarics
Jánosnak (1887–1966) szentelt délutánt, ami tu-
lajdonképpen CD-bemutató volt.  Ribarics “Ki-
lenc” történeteit, amiket annak idején kocsmá-
ban szokott elõadni, Gaál Károly Arany madár
c. kötetébe gyûjtötte össze és adta ki más  bur-
genlandi magyar  történeteivel.

A hagyománymentésnek ez a módozata meg-
nyerte Waltraud Ehrenhöfler volt kulturális ta-
nácsos tetszését, és  õ lehetõvét tette a történe-
tek megörökítését lemezen, Karal Viola hang-
ján. A pozsonyi születésû professzor 1968 óta
nagyon sokoldalú tevékenységet fejt ki az 1958-
ban egyesített Felsõ- és Közép-Pulyán: koncert-
jeivel, kiállításaival mind zenei, mind pedig kép-
zõmûvészeti téren általános elismerésre tett
szert. Az utóbbi években háromnyelvû énekes-
könyvön dolgozik gyermekeknek.

A rendezvényt Geißler Rudolf polgármester
nyitotta meg németül, a megjelenteket Kulman
Sándor elnök üdvözölte magyarul. Fellépett az
egyesület kórusa is. A rendezvény külön érde-
kessége volt Ribarics “Kilenc” János két még
élõ leszármazottjának jelenléte.
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A KMAT
2012. július 13-ai budapesti gyûlése

A Kárpát-medencei Magyar Autonómia Tanács
(KMAT) 2012. július 13-ai budapesti ülésén megálla-
pította, hogy az Európai Polgári Kezdeményezés 2012.
április 1-jei hatálybalépésével új lehetõség teremtõ-
dött és új eszköz adatott a nemzeti közösségek jogai-
nak európai érvényesítése terén.

A Kárpát-medencei Magyar Autonómia Tanács által
felkért szakértõi bizottság, elemezve az eddig beter-
jesztett kezdeményezéseket, megállapította, hogy ezek
egymást kiegészítõ elvek alapján készültek el.

A Kárpát-medencei Magyar Autonómia Tanács mind
a nemzeti közösségek jogainak európai szabályain ala-
puló, mind pedig a régiók egyenlõségének és a regio-
nális kultúrák fenntarthatóságának elvén megfogal-
mazott tervezeteket támogatja.

A KMAT a Kárpát-medencei magyar nemzeti szoli-
daritás szellemében összehangolja a tagszervezetek
munkáját a benyújtás folyamatában, és az Európai
Bizottság által elfogadott kezdeményezéseket egysé-
ges módon támogatni fogja.

A Kárpát-medencei Magyar Autonómia Tanács tag-
szervezetei megállapodtak abban, hogy a polgári kez-
deményezés ügyét kampánycélnak vagy pártérdekek-
nek nem vetik alá.

Autonómiatörekvések elhalasztva
(VMDP Hírlevél • 2012-07-16) A Kárpát-medencei

Magyar Autonómia Tanács (KMAT) tagjai, figyelemmel
a közeledõ romániai választásokra, befékeztek. A ta-
nácskozó testület budapesti ülésének a legfontosabb
politikai üzenete az, hogy a tagszervezetek megálla-
podtak: az õszi választási kampányban mellõzik az eu-
rópai polgári kezdeményezés (EPK), s ezzel az auto-
nómia ügyét is.

E fogadalommal a KMAT részvevõi egy idõre lezár-
ták az európai polgári kezdeményezés (EPK) intézmé-
nyével kapcsolatos hónapok óta tartó meddõ vitát.
Ismeretes, hogy a KMAT még az év elején kettõs felis-
merésre jutott. Az egyik, hogy ez az április óta alkal-
mazható intézmény nem alkalmas az autonómiatörek-
vések kezelésére, a másik, hogy Erdélyben az EPK
„használatára” vonatkozóan is igencsak eltérõek a né-
zetek, s nem lehet olyan közös javaslatot megalkotni,
amiben a magyar autonómia ügye legalább nyomok-
ban megjelenne.

Minden jel arra mutat, hogy a három EPK közül az
RMDSZ javaslata messze a legkidolgozottabb, s az EU
közegében máris legbeágyazottabb. A dokumentum
nem foglalkozik a magyar, vagy kisebbségi politikai
autonómiával, s máris jelentõs nemzetközi támogatott-
ságra tett szert. A javaslat tengelyében levõ elgondo-
lás nem új. Alapeszméje visszavezet a több mint húsz
éve „rejtõzködõ” Várady-féle minimális kisebbségi jo-
gok projektumához.

A „legnagyobb, a legbefolyásosabb” erdélyi magyar
versenypárthoz elsõként a „legnagyobb, a legbefolyá-
sosabb” vajdasági magyar párt, a Vajdasági Magyar
Szövetség (VMSZ) is csatlakozott.

A KMAT tagszervezetei régen eljutottak a felisme-
résig, hogy amennyiben az EPK intézményével kíván-
nak élni, meg kell maradniuk az EU jogi keretei kö-
zött. Oda pedig az autonómia intézménye nem illeszt-
hetõ be. Hogy a három nagy erdélyi szervezet most
mégis három kezdeményezéssel kívánja megrohamoz-
ni az EU-t, nos, az objektív mércével mérve leginkább
presztízs célokkal magyarázható.

Az elmondottakhoz képest a legfontosabb tanulság
az, ami egyaránt vonatkozik minden kisebbségi ma-
gyar autonómiakövetelõ pártra.

Az autonómiától megtisztított EPK javaslatok sor-
sa könnyen világossá teheti a sejtést, hogy az EU po-
litikai színterén a kisebbségi pártok autonómiatörek-
véseit, s egyáltalán a kisebbségi mozgolódásokat,
amennyiben azokat az anyaország kormánya, illet-
ve a helyi többségi erõk nem támogatják, napirend-
re sem veszik.

•
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NEMZETKÖZI SAJTÓSZEMLE
Összeállította:  Fetes Kata

Vígjáték Felsõõrött
Színházi bemutatót tartott a Burgenlandi

Magyar Kultúregyesület: két hétvégén, négy elõ-
adásban nagy sikerrel mutatta be Zámbó Bernd
rendezésében az amatõr színjátszó társulat Carl
Laufs és Wilhelm Jacoby vígjátékát. A darab for-
dítása Pathy Lívia tanárnõ vezetésével két éven
át készült a Felsõõri Kétnyelvû Szövetségi Gim-
názium fordítómûhelyében.

A rendezõ Zámbó Bernd nyolcéves korában
ismerkedett meg a darabbal. A Kétnyelvû Gim-
náziumban töltött évei alatt foglalkoztatta a
gondolat, hogy Laufs és Jacoby darabját magyar-
ra kellene fordítani. A szövegkönyvet magyar-
ba átültetni nem volt sem könnyû, sem egysze-
rû feladat.

A találó szereposztás és a színjátszó csoport
által kiválasztott, ill. készített kosztümök, masz-
kok a XIX–XX. század polgárságának burján-
zó divatját követte kiválóan alátámasztva a szín-
játszó csoport tagjainak nagyszerû játékát.

A vígjáték szereplõi között voltak kezdõ ama-
tõr színészek, de olyanok is, akik már többször
álltak színpadon. A rendezõ és egyben fõsze-
replõ, Zámbó Bernd mindkét területen elisme-
rést aratott. Ugyanez vonatkozik a darab többi
szereplõjére is. Nagy derût váltott ki Gúthy
László református lelkipásztor a beszédhibás szí-
nész alakításával. Saját bevallása szerint ez volt
eddigi élete legnehezebb szerepe. Nagyszerûen
játszották a rájuk bízott szerepet a Schöller höl-
gyeket alakítók, a Lakatos unokaöcs és a barát-
ja, a világjáró kalandor, a panziótulajdonos há-
zaspár, az õrnagy, az énekesnõ, az írónõ, vagy
az öreg fõpincér megszemélyesítõje.

A németbõl magyarra fordított színmûre nem
csak a felsõõriek voltak kíváncsiak, egész Bur-
genlandból, Bécsbõl és Magyarországról is ér-
keztek érdeklõdõ nézõk. Mind a négy elõadá-
son telt ház volt. A hálás közönség szûnni nem
akaró tapssal jutalmazta a szereplõk nagyszerû
teljesítményét.

Az átlag magyar úgy érzi,
kisebbségben van
(Népszava 2012. július 12.) Egy átlagos ma-

gyar felnõtt szerint Magyarországon csaknem
kétmillió roma, egymillió zsidó, illetve ugyan-
ennyi határon túli magyar, mintegy félmillió kí-
nai, továbbá 200–200 ezer arab, illetve afrikai
él. Vagyis egy átlagos magyar szerint a többségi
társadalom tagjai alig vannak többségben Ma-
gyarországon – mindez a Tárki 2011 áprilisa és
júniusa között végzett, de csak most publikált
kutatásából derült ki.

Ez alapján összességében az ország lakossá-
gának közel fele cigány, zsidó, határon túli ma-
gyar, kínai, arab vagy afrikai lenne, ám a tényle-
ges arány körülbelül 15 százalék, vagyis mind-
egyik csoportot jelentõs mértékben felülbecs-
lik a válaszadók. A felmérésben a válaszadók-
nak maguktól kellett megítélniük, hogy vajon a
10 milliós lakosság hány százalékát alkotják a
fenti csoportok tagjai, és ennek következtében
extrém magas válaszok is születtek.

A Mindszenty emlékév kapcsán „Fidelissimus
pastor - Mindszenty József fehérvértanúsága“ címmel
2012. június 26-án emlékkiállítás nyílt Bécs belvá-
rosában a Porcia-palotában (Herrengasse 23.), A tár-
lat a bíboros, hercegprímás születésének 120. évfor-
dulójához kötõdõ jubileumi év egyik fõ eseménye,
a Bécsben – 2011. október 23. és 2012 júliusa kö-
zött – megtartott megemlékezések sorának méltó
„záróköve”.

A megnyitón Szalay-Bobrovniczky Vince Magyar-
ország nagykövete köszönetet mondott a kiállítás
szervezõinek és készítõinek, majd a hallgatóság fi-
gyelmét a „legyõzetve is gyõzõ” egyházfõre irányí-
totta. Ezután Rétvári Bence, a Közigazgatási és Igaz-
ságügyi Minisztérium államtitkára köszönetét fejez-
te ki Mindszenty bíboros ausztriai befogadásáért, és
többek között elmondta: Mindszenty József egyete-
mes értékeket képviselt, nevét ezért is ismerik ma a
világ számos részén. Mindszenty bíboros nem vala-
mi ellen, hanem valami mellett állt ki, nevezetesen
az Egyház változatlan tanítása mellett. Az emberi
méltóságot és a vallásszabadságot védte, mindegy
volt, hogy a vörös vagy a barna terrorral szemben
kellett-e ezt tennie”. A politikusok és a magán embe-
rek számára is példakép lehet az emberi méltóság
védelmében tanúsított kiállása - fogalmazott Rétvá-
ri Bence államtitkár.

Habsburg-Lotharingiai Mihály, a Mindszenty Alapít-
vány elnöke kiemelte, hogy a kiállítás helyszíne az a
város, ahol a bíboros élete utolsó négy évében mene-
déket talált. “Évtizedeken át a nevét sem lehetett kiej-
teni, most mindenütt megemlékeznek róla” – mondta.

A kiállítás megnyitójában Cserháti Ferenc a kül-
földön élõ katolikus magyarok lelkipásztori ellátá-
sával megbízott, esztergom-budapesti segédpüspök
Erdõ Péter bíboros nevében és képviseletében ki-
emelte: „Mindszenty József neve jelkép, jelképezi az
egyház üldözését Magyarországon és az egész ma-
gyar nemzet szenvedését, összefonódik a szabadság-
gal és igazságossággal. Küzdelme felejthetetlen, igaz-
ságszeretete miatt üldözték és kínozták, õ pedig áll-
hatatos maradt. ”Nem csodálkozni való, hogy szám-
ûzetésben bekövetkezett halála után nem sokkal vér-
tanúként kezdték tisztelni és sokan boldoggá avatá-
sa után kiáltottak. A boldoggá – szentté avatási eljá-

Hogyan került Sztálin füle a Porcia-palotába?
rást azután 2006-tól hivatalosan a Magyar Katolikus
Püspöki Konferencia is támogatta.”

A kiállítás az 1975-ben Bécsben elhunyt bíboros
életútját tárgyi emlékekkel, könyvekkel, eredeti kéz-
iratokkal fotókkal, képekkel, szobrokkal, valamint
archív filmfelvételekkel és sok idézettel mutatja be.
Kiemelkedik Babusa János szobrászmûvész Budaör-
sön található egészalakos, térdeplõ Mindszenty szob-
rának gipsz változata, valamint – szintén tõle – az a
bronzozott fejportré, amely a kiállítást követõen a
Pázmáneumban kerül elhelyezésre. Mindszenty her-
cegprímás halotti maszkja mellett sok eddig kevés-
sé ismert fotója és a kínzatások kényszere nyomán
papírra vetett, az elsõ három betûn túl teljesen el-
torzult aláírása is az elgondolkodtató érdekességek
közé tartozik.

A tárlat alkotói: a fõkurátor, Kovács Gergely mu-
zeológus, Bukta Norbert festõmûvész, grafikus és Ud-
varhelyi Erzsébet a veszprémi Gizella Királyné Mú-
zeum vezetõje nemcsak komoly szaktudással, ha-
nem hittel, alázattal és nagy odaadással állították
össze a látványt. A kiállítás nagy újdonsága, hogy a
Veszprémben megõrzött tárgyi emlékeket most elõ-
ször láthatják az érdeklõdõk. A három nyelven is ol-
vasható kísérõ szövegek nagyszerû magyarázói, ki-
egészítõi a tárlat tárgyi anyagának, látnivalójának.

A kiállításhoz készült magyar-német nyelvû kata-
lógusban, a kiállított tárgyak listáján túl a Magyar
Katolikus Püspöki Konferencia Állandó Bizottságá-
nak a Mindszenty év kapcsán írott körlevele és két
tanulmány is helyet kapott: a Collegium Hungaricum
tudományos igazgatóhelyettesének, Szabó Csabá-
nak Mindszentyrõl szóló írása és Kovács Gergely leg-
újabb kutatásai alapján írt értekezése a Mindszenty
címerek teljessé vált sorozatáról.

A bécsi Magyar Nagykövetség, a Veszprémi Érsek-
ség, a Collegium Pázmáneum, a Balassi Intézet –
Collegium Hungaricum Bécs, a Bécsi Magyar Törté-
neti Intézet és a Mindszenty Alapítvány nagyszerû
együttmûködésében megrendezett kiállítás augusz-
tus 10-ig tekinthetõ meg az osztrák fõvárosban (hét-
köznapokon 9–15.30 között), majd augusztus 20-tól
október 15-ig Veszprémben. A tárlat mindkét helyen
ingyenesen várja a látogatókat.

VARGA JÁNOS

  (UK)

A kibervédelem gyengesége

Az USA Szenátusát tájékoztatták a szakemberek
arról, hogy az amerikai hadsereg számítógépes
hálózatához folyamatosan hozzáférnek külföldi
kémek.

  A nagyobb hangsúlyt az adatok védelmére kell
helyezni, mert a hozzáférést a felállított tûzfalak el-
lenére már megoldotta az ellenség. Pentagon égi-
sze alá tartozik a 7 millió eszközt összekötõ, 15 ezer
hálózat. A rendszer biztonságának szavatolására
már milliárdokat költött az amerikai kormány, ez
azonban továbbra is sebezhetõ, mert a felhaszná-
lók a rendszer leggyengébb láncszemei.

  A számítógépes szakemberek képzése hanyat-
lásban van az USA-ban. Az alacsony bérek, a fizeté-
sek befagyasztása jelentõsen megnehezíti a kor-
mánynak, hogy felkészült, jól képzett szakembere-
ket foglalkoztathasson. Problémát okoz a rövid
távú tervezés is. Még a kutatás területén is ritkán
fordulnak elõ a 3 évre elõre szóló tervezések.

  A washingtoni védelmi minisztériumnak szava-
tolnia kell az adatok biztonságát, ennek érdekében,
sürgõs stratégiaváltásra van szükség.

  (GB)

Azok a pártütõ szigetek
Orkney és Shetland közigazgatásilag Skóciához

tartozik, de kulturálisan nem. A tizenötödik száza-
dig norvég irányítás alatt álltak a szigetek. Ezért
erõs a szigetlakók különállása.

  A skót miniszterelnök a szigetekkel közösen ke-
zelt erõforrások kisajátításával akarja országa gaz-
daságát megerõsíteni az Angliától való elszakadá-
si törekvésekben. Tavish Scott és Liam McArthur, a
szigetek liberális demokrata képviselõi viszont
most konzultációs dokumentumban hívják fel a la-
kosság figyelmét arra, hogy a földgáz és olaj kész-
letek negyede a szigetekhez és nem a skót száraz-
földhöz tartozik. Hasonló a helyzet a tengeri-, az
ún. zöld energiával is, melynek legnagyobb része
szintén nem Skóciáé, hanem a szigeteké.

  Ez új helyzetet teremt a skóciai függetlenné vá-
lási politikában. Scott és McArthur, választóikkal
együtt a szigetek nagyobb önállóságát szeretné el-
érni. Szerintük Skócia törekvései nem azonosak a
szigetlakók elképzeléseivel. Arra szólítják fel vá-
lasztókerületük lakosságát, hogy utasítsák vissza
az Egyesült Királyságtól való elválást abban az eset-
ben, ha ez lenne a skóciai népszavazás eredménye.

  A helyzet érdekessége, hogy a legutóbbi válasz-
tásokon elsöprõ gyõzelmet arató Skót Nemzeti
Párt, a Salmond egyik jelöltjét Shetlandon is meg-
választották.

   (IT)

Pármai sonka szeméttel etetett disznókból
Biogáz üzemek helyett sertéshizlaldában hasz-

nálták fel a takarmányt. Emiliai és friuli érlelõ-
üzemekben a pármai, modenai és San Daniele faj-
tákból összesen 2300 sonkát foglaltak le. A húster-
mékek értéke 300 ezer euró.

  Az ügy napvilágra kerülésében a véletlen jelen-
tõs szerepet játszott. Ellenõrzés során, egy sertés-
telepen nagy mennyiségû speciális állati és növé-
nyi eredetû takarmányt találtak. A 30 ezer tonna
hulladékot és az ezzel etetett 750 sertést lefoglal-
ták a hatóságok. Az ügyészség elrendelte, hogy az
elmúlt 15 hónapban a telepen levágott sertésekbõl
készített sonkát a tárolókból vizsgálatra laborató-
riumokba szállították.

  Az emiliai és friuli érlelõüzemekbõl származó son-
kák fogyasztásánál óvatosságra intenek. Ha a vizsgá-
latok eredménye pozitív lesz, az érlelõktõl megvon-
ják az eredetvédelmet garantáló DOP-jelölést.

Independent.ie  (IE)

Az ezüsthajó kincse

 Az Indiából Nagy-Britanniába visszatérõ SS
Gairsoppa az ír Galway felé vette útját, mert a ten-
geri viharok miatt üzemanyaga kifogyóban volt.
Ekkor érte a német tengeralattjáró támadása. 32
matróznak sikerült mentõcsónakban elmenekül-
nie, de közülük csak 1-nek sikerült partot érnie.

   Az SS Gairsoppa békésen pihent a tengerfené-
ken 4700 m mélyen alig 480 kilométernyire az ír
partoktól. A hajó létezésérõl attól az egyetlen meg-
menekült tengerésztõl értesültek a hatóságok, aki
a hajó utolsó útján is ott volt, de 1992-ben elhunyt.
Az Odysse Marine társaság tavaly nyáron bukkant
a roncsokra. Mint a mélytengeri kutatások szeptem-

berben megállapították, valóban az SS Gairsoppa
fekszik a mélyben és egy véletlen folytán süllyedés
közben nem fordult oldalára, így viszonylag
könnyen lehet a rakományhoz férni.

  A floridai Odyssey Marine amerikai cég a brit
közlekedési minisztériummal kötött megállapodás
értelmében felszínre hozza a hajó gyomrából a 200
tonna ezüstöt. Az ezüst 150 millió font azaz közel
191 millió euró értékû.

  A cég a hajó kincsének 80%-át adja át Nagy-Bri-
tanniának. A rakomány jelentõs része, 90 tonna,
magánszemélyek tulajdona.

   
(BE)

Kilmarnockból végleg kisétált Johnny

192 évi folyamatos üzemelés után bezárta kapuit
a híres skót szeszfõzde.  Itt gyártották a piros cím-
kés Johnny Walker whiskyt. Az elsõ itt palackozott
ital 1820-ban hagyta el az üzemet, az utolsót 2012-
ben palackozták.

  Az üzem alig néhány éve még 700 munkaválla-
lót foglalkoztatott. A szeszfõzde tulajdonosa  a
Diageo cég már 2009-ben bejelentette, hogy nem
kívánja tovább üzemeltetni kilmarnocki telephe-
lyét. Dolgozói közül 200-nak tudott más telephe-
lyeken Glasgow-ban vagy Fife-ban munkahelyet
biztosítani.

  A Kilmarnock-ban mûködõ Whisky Múzeumban
állítják ki a gyárból kikerült elsõ és utolsó palack
whiskyt.

  (AT)

Bezzeg a baszkoknak jól megy

Baszkföld egyetlen régiója a súlyos gazdasági
gondokkal küzdõ Spanyolországnak, ahol lénye-
gesen kevesebb nehézséggel kell szembenézni,
mint az ország többi részében. Bár a baszkok lak-
ta terület, nem tartozik a nagy turisztikai vonzerõ-
vel rendelkezõ régiók közé, mégis sokan irigyked-
nek rájuk.

A Franciaországgal szomszédos országrész straté-
giai fontosságú iparágakkal rendelkezik. Feltehetõ-
en ennek köszönhetõ, hogy náluk a legalacsonyabb
a munkanélküliség és a finanszírozási költségek is.

Baszkföldnek nincsenek ingatlanpiaci problé-
mái, a feldolgozóipar megmaradt vezetõ szerepé-
ben. Bár a terület bõvelkedik látnivalókban, az ETA
szeparatista szervezet rendszeres akciói miatt el-
maradtak a turisták. A Franciaországgal határos
területeken megmaradtak a farmok. Nem nyaraló-
ingatlanok épültek, hanem ipari létesítmények. Jó
eredményeket értek el a vas- és acélgyártás, az
energiaszektor és a kiszolgáló középvállalkozások
fejlõdésével. A baszkok nagy hangsúlyt fektetnek
az oktatásra, képzésre.

Itt is érezhetõk az adóságválság kedvezõtlen ha-
tásai, de míg Valenciában 18%-ra, Katalóniában
14%-ra emelkedett az 1 éves kötvények hozama,
addig Baszkföldön a hozamok csupán 8,5%-osak.

  Lopez, baszk elnök szerint „Nem költhetünk tar-
tósan többet, mint amennyit keresünk, de többet
kell fordítanunk a már meglevõ forrásainkra”.

  (UK)

Olimpia és szex

 Londonban az olimpiai faluban 16 ezer sporto-
ló kapott helyet. Vajon mi zajlik ott lámpaoltás
után? Az elõzõ olimpiák résztvevõi elmondták,
hogy a sportolók többsége nem aludni vagy pihen-
ni tér vissza a versenyek után az olimpiai faluba.

  A versenyek okozta feszültséget vezetik le az
olimpikonok a fokozott szexuális élettel. Az utóha-
tások megelõzésére az idén a londoni olimpiai fa-
luban 150 ezer óvszert osztanak szét. Egy-egy ver-
senyzõre 9–10 gumi jut. A versenyzõk 70%-a szex-
szel a versenyek után.

  Egy amerikai gerelyhajító férfi az újságnak adott
nyilatkozatában elismerte, hogy 2000-ben, Sydney-
ben az olimpiai játékok idõtartama alatt minden nap
3 sportoló nõvel volt szexuális kapcsolata.

  Az olimpiai faluban könnyen megy a sportolók
közötti ismerkedés. Sok a közös téma, bár külön-
bözõk a sportágak.

  Az amerikai edzõk bevezették a 23 órai takaro-
dót és tiltották az alkoholfogyasztást is, mégsem ér-
tek célt. A sportolók kilométereket sétáltak és a leg-
különbözõbb helyeken, a parkban, az épületek kö-
zött, vagy az út mentén engedtek szabad folyást sze-
xuális vágyaiknak.

  Az igazi olimpiai játékok talán nem is a verse-
nyeken zajlanak?

Bánfalvy Ágnes rendezésében ismét látható Sza-
bó Magda Abigélje, ezúttal színpadon. Számomra ez
az áldozatvállalás filmje és ez mutatkozik meg a szín-
padon is, ahol emberek haltak meg, hogy másoknak
jobb legyen.

 A színpad sajátja, hogy közel hozza hozzánk a tör-
ténéseket, melyeket nem akart a rendezõ a háttérben
hagyni, még ha a regény nem is hangsúlyozta olyan
erõvel. Közvetlen közelrõl jelentek meg elõttünk a tv-
filmbõl már ismert áldozatvállalások.

 A filmet nagy színészek játszották 1976-ban. Ez sok
fiatalnak lett a kedvence, hiszen a kor elnyomásával
szemben, sok lelkes magyar ellenállása benne volt. A
filmbõl készült darab – mintha a múltat elevenítette
volna fel. Igen, mintha emlékezett volna Bánfalvy Ági
ezzel a filmmel, mintha õ maga lett volna, akiért áldo-
zatot hozott ez a film. Most Bánfalvy Ági, mint Horn
Mici került elénk áldozatos mûvel az országért, amely-
ben fiatalon élt és ahová éretten visszatért.

 Bánfalvy Ági 1981-ben hagyta el az országot, de ál-
dozatot vállalt, hogy szenvedni tudjon õ is a hazájá-
ért. Majd Amerikában a California State University of
Los Angeles tanára lett, ahol New York elismerését is
kivívta, fiatalokat taníthatott a színész mesterségre.
1992-ben visszatért szeretett hazájába, de továbbra is

megtalálták a külföldi szerepek is. Jelenleg a József At-
tila Színházban, a Ruttkai Éva Színházban, valamint a
Gózon Gyula Színházban látható.

Bánfalvy Ági színházával elérte azt, hogy az összes
mûvészetet a színház szolgálatába állította. Vagyis re-
ményt adott, hogy leomolhatnak a falak a színház,
regény és film között, és teljes az egység a mûvésze-
tek terén. PFUSCHER ENIKÕ

Bánfalvy Ágnes
filmen és színpadon
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…Hol keressük?
1837. augusztus 22-én a Kerepesi úton életre

ébredett a Ház. S Árpáddal ott állt a színpadon a
Napszámos, aki kétkezi munkájával adta lelkét a
csodapalotába. A Rágalom, a Gúny, a Részvét-
lenség, a Megvetés démona is feltûnt Vörösmar-
ty játékában, de Színésznõként Lendvayné
asszony századoknak kiáltá: „Reménylek, s bizom
nemzetem’ szivében:/ ’S bú, gond között bár, vég
leheltemig /Csak ezt kiáltom: éljen a’ haza!” Az
Irigység kísértõ árnyát Szigligeti úr játszotta, ki
darabjaival és mindenesként évtizedeken  át  a
Nemzeti szív-ütemét jelentette. Ravatalánál bi-
zony igazul hangzott: midõn az országnak nem
volt miniszterelnöke, legrágalmazottabb ember
volt a hazában.

 Krúdy Gyula bátyánk jól írta volt: súlyos kö-
vek nyomják a földön járt csillagok sírját, s még-
is, kísértõ árnyként visszajárnak az öreg épület-
be. Álmodjuk hát a tegnapi, õsi Házat, hol pis-
lákoló mécsesek rivaldája elõtt Gertrudis koro-
nájával ékesen feltûnik Laborfalvi Róza; aki
azon a szent márciusi napon kokárdát tûzött
Jókai Mór mellére. A zenekari árokban Erkel
Ferenc dirigál, s hogy viszály-ûzõ diadalos kó-
rusa is elhangzott a forradalom ünnepén, a
Hunyadi László évekre tiltott mû volt a nemzet
színházában. Amint Katona József Bánkja is,
akinek játszója, Egressy Gábor is az álomi szín-
padra lép; egykor koszorút fonva a „méltánylás
idõjét” jövendölte neki poéta-cimborája Petõfi.
A költõ Debrecenben rajongott színi kisasszo-
nya, Prielle Kornélia immár õszen tipeg a szín-
re, s vele jönnek a Nagymamák. Végén a sor-
nak Tolnay Klári, aki kék eleganciájában mo-
solyos tekintettel szólásra vár, mert zúg a taps!
Krudélis varázslóink! Istenem, de jó, hogy
annyi gyötrelmünkben velünk és közöttünk él-
nek és megváltásunkra játszanak! Paulay Ede
úr direktorként is koszorúzott: Madách Tra-
gédiájával és a Csongor és Tündével véglegesen
sorsát formázta a Háznak. Mert sorsunk az örö-
kös küzdés és a bujdosásban is mindig-keresé-
se az aranyalmafának, amirõl glóriásan a szín-
házban álmodhatunk.

Nemzetünk Déva vára: Nemzeti – még nem
omlik, de 1908-ban már kezdetét veszi a bujdo-
sás. Jászai Mari sistergi átkát az Úristen rostá-
ján egyre sûrjebben átpotyogó igazgatókra és a
hodály-teremre. De Gertrudis királynõsége és

SORSUNK HÁZA: NEMZETI
Phaedra szenvedélye az õ fenséges voltában
betölti a népszínházi teátrumot. Tudós Hevesi
Sándor Shakespeare- és Moliére- ciklusával,
megújított Tragédia- és Bánk-értelmezésével egy
évtized után gyalázatos kiûzetésre ítéltetik; de
most szemüveges félszegségében ott áll a szín-
pad karneválosai között. És érkezik komoran
Németh Antal, aki Tamásival, Németh László-
val, Márai Sándorral és az egyetemista Hubay
Miklóssal új nemzedékeket avatott. Vérzivata-
ros idõkben is a Ház becsületét védte, de 1945
után örökös számûzetés a sorsa.  Amint nem
gondolta Timár József sem, hogy VII. Gergely
keserve rajta is beteljesedik, midõn a Szózattal
egy Jobb kort jövendölt az 1950-es szilveszte-
ren. Mert zsarnokságban egy mondat is drámá-
vá izzhat, ha a szabadság-óhajtását szikráztatja
fel. Jávor Pált Sopronkõhida se igazolta újra a
Házba; 1946-ban Amerikáig menekül, és csak
meghalni tért haza.

Örökös tagok és örökös számûzöttek…
A haza háza hazátlanodik… – az épület még

áll, de lelke fogyatkozik. A géniusz Somlay egy
petúri este után a bestiális világnak is örökös
jóéjszakát mond. Bessenyei  számûzött Kossuth-
ként a Fáklyaláng záró, turini képében köszönti
a magyarság küldöttét, az örök ragaszkodás
bolyongóját, Józsa-Biharit. Bessenyei majd
Dózsa és Galilei éltetõje 1956 lázas évében.
Október 23. fényes napján a Bem téri ünnepen
egybeforrasztotta a színház és a nemzet álomi
szabadságát. Amint Sinkovits Imre is, aki a Pe-
tõfi tértõl Ádámként járta a magyarság tragédi-
ájának és képtelen örömeinek színeit. Mígnem
kisebbségi jajkiáltását már az ádventi Nagyrom-
lás szakadéka fölött, Árvai Réka-Kubik Annát
magához vonva énekelhette: „Nekünk a legszeb-
bik estét feketeszínre festették…” Feketeszínû-
ek gyakran a nappalok is. Ahogy szakad a lélek,
úgy szórványosodik a nemzet, vele a Nemzeti:
nemtõként Szörényi Éva évtizedeken át versek-
kel éltette Amerika és a nyugati világ magyarjait.

És rombolják, robbantják a Házat akkor is,
amikor nem építik. Egykor boldogtalan statisz-
ta pártfelügyeli a színi életet; talán ezért: kü-
lönös ambíciója és uralmi játéktere a Ház,
amelynek számkivetettsége 1964 után folyta-
tódott. A Lélek pedig tovább sorvadt, enyé-
szett. Örökös hatalmi viszályok benn; Gellért
Endre Móricz, Illyés és Csehov korszakos ren-

dezõje, sokáig a társulat lelke, már korábban
egy liftaknában végezte életét. Major Tamás
ördögi Tartuffe – a bolseviki évtizedek cégéres
életmûvésze, lehagyván magáról a pártot, ko-
médiás-maszkját bohócra váltja – és tovább áll.
Kállai Ferenc marad – ezért lesz áruló. Mert a
Rontás kívülrõl már tervszerûen munkál; a
Rágalom, a Gúny, a Megvetés, a nemzetpisz-
kítás programosai és politikus-démonai lanka-
datlanok.  S mára oda jutottunk, hogy állnak
a falak, de  a Lélek- és Szeretet-fosztott Ház
sorsunkról nem beszél.

 Sorsunk háza: Nemzeti. Hol keressük? A
Nagy Romlás alatt? A szívekben Sepsiszent-
györgytõl Kassán, Pest-Budán és Bécsen át a
tengeren túli nagyvilágig?

Pislákoló fények világolják a feslett színpa-
dot; s a homályból egyre jönnek az árnyak:  Szé-
chenyi Istvánnal és Földváry Gáborral érkezik
Vörösmarty, Bajza, Madách, Móricz Zsig-
mond, Tamási Áron, Karinthy Ferenc, Németh
László, Illyés Gyula, Hubay Miklós…; Füstös
bácsi, az örök szerepkihordó mintha indulna a
mûvész urakhoz és hölgyekhez; Sík Ferenc
Sütõ Andrást tessékeli, és feltûnnek a színészi
árnyak; Megyery uram – tintásüveg nélkül; a
monumentális Cyrano-Pethes Imre; Márkus
Emilia még Tündeként lebben. Száz nõi alak
szentivánéji fülledtségében Bajor Gizi moso-
lyog; Ványa-Makláry Zoltán kezében a be-
fuccsolt pisztollyal; királynõségében Lukács
Margit ragyog. Agárdy úr táncos lábbal top-
pan elõ; Raksányi Kutya poharát emeli, mert
kétségbeesett ugatását be nem fejezheti! És
jönnek, és gyûlnek az árnyak…; segédszíné-
szek, kellékesek, ügyelõk, díszletezõk, és
fényország örök éjszakásai. Áldozatos munká-
sok, õk is a nemzet napszámosai.  Ádám, Bánk,
Zetelaki Gábor Bubik István sámán dobját veri,
egyre csak veri, hogy ûzze a Rontás szellemét.
…És a sírbolti öreg színházteremben a  175
éves tháliás gyülekezet lassan a rivalda fény-
körébe lép és elsõ magyar tragédiánk, a Ma-
gyar Electra szerzõjével, Bornemisza Péter
imádságos áhítatával szólítja meg a reményes
Holnapot: „Kérünk Úristen, tekints mireánk, ily
nagy szükségünkben / Jusson eszedbe jó Magyar-
ország az te jó kedvedben / És ne hagyj minket
megnyomorodnunk semmi szükségünkben.”

ABLONCZY LÁSZLÓ

„A minõség forradalmára” – ez a felirat áll az író
lakiteleki szobrán. Drámáit, tanulmányait, regényeit,
elbeszéléseit, s teljes írói munkásságát áthatja a ma-
gas színvonalra való törekvés és a világjavító szándék.

Nagybányán született 1901-ben, de pátriájának
apja szülõfaluját, Szilasbalhást (ma Mezõszilas) tekin-
tette, ahol a nyári vakációkat töltötte. Budapesten
halt meg 1975-ben.

Édesapja tanár volt, jómódú gazdálkodók fia, édes-
anyja tisztviselõ családból származott. Õ maga egy
évet a bölcsészkaron végzett, majd orvosi diplomát
szerzett. Rengeteget olvasott, a régi magyar irodal-
mat és saját kora mûveit alaposan ismerte. Folyóira-
tot is szerkesztett (Tanú). A Nyugatban, a Protestáns
Szemlében, kora minden jelentõs folyóiratában ta-
nulmányokat írt. A népi írók fõ ideológusaként tart-
juk számon.

Nincs szándékomban minden mûvét hosszasan
taglalni, elsõsorban a pályájára jellemzõ gondolato-
kat kísérlem meg felvázolni.

Aggódott a magyarság jövõjéért. Szerinte egy kis
nép csak akkor méltó a továbbélésre, ha különb a töb-
binél. – Európa az a földrész, melynek országai ki-
sebb-nagyobb fáziseltolódással azonos kultúráról val-
lanak. A magyarok úgy sajátították el az európai mû-
veltséget, szokásokat, hogy nem feledkeztek meg a
sajátos magyar hagyományokról sem.

A nyelvmûvelést rendkívül fontosnak tartotta, de
a nyelvújítást helyenként bírálta. Ami a formát illeti
nem volt híve a túlzott „bíbelõdésnek”. Elterelheti a
figyelmet a mû alapgondolatáról.

Véleménye szerint a társadalmat az értelmiségnek
kell vezetnie. Nemcsak az a réteg az értelmiség, amely
diplomával rendelkezik, hanem az is, mely legjobb
hajlamát követve önmagát neveli, s fõ gondja, ho-
gyan valósítsa meg a sors által rámért feladatokat.
Új középosztályt kell teremteni, teret kell adni a népi
tehetség kibontakoztatásának. Az átlag szakmunká-
sok szintje érje el az értelmiségi fokot.

Példaképe: Berzsenyi Dániel, Kemény János, Sza-
bó Dezsõ, Ady Endre volt. Kortársai közül Illyés Gyu-
la állt hozzá a legközelebb.

Olyan társadalomról álmodott, melynek többsége
a saját földjét korszerûen mûvelõ kisgazda, aki szíve-
sen dolgozik hozzá hasonlóan gondolkozó társaival –

esetleg önként szövetkezetbe tömörül velük, a dán
szövetkezeti mozgalmat szívesen venné példaképül.
Földreformra volna szükség. Magyarországon nem
kellene éhen halnia senkinek, ha a földet korszerûen
mûvelnék, s igazságosabban osztanák el a javakat.

Az 1943-as szárszói konferencián tisztázta alapel-
veit: harmadik utasnak vallotta magát, aki ifjú korá-
ban ugyan vonzódott a szocializmushoz, de kiábrán-
dulása után a vadkapitalizmust továbbra is megve-
tette. Hazánkat két nagyhatalom fenyegeti: az „új
ordas eszméket hirdetõ” német nacionalista biroda-
lom és a kommunista Szovjetunió. Nekünk meg kell
találnunk a sajátos magyar utat. Az önnevelésnek
nagy szerepet szán. Híg magyaroknak tartja azokat,
akik tobzódó külsõségekkel, szóvirágos díszbeszé-
dekkel tisztelik nemzetünket. (Ezek nem hazafiak,
hanem hazaffyak.) Mélymagyar az, aki tenni is tud a
honért. Összetûzésbe kerül a baloldalt képviselõ Er-
dei Ferenccel és Darvas Józseffel.

A zsidótörvényeket elítélte, de néhány antiszemi-
ta kijelentése miatt sokan (jogosan) szembefordul-
tak vele. – A szárszói beszéd 1944-es kiadásából ezt
a részt már ki is hagyta.

Mûveinek nagy része tragikus. A kitûzött célokhoz
túl késõn, vagy túl korán érkezõk csaknem mindig
elbuknak, akár a Gyász c. regényének hõsnõje, Kurá-
tor Zsófi, a falusi szokásjog túlzott tiszteletben tartá-
sának áldozata. Gyermeke meghal, emlékének áldoz-
za életét. Élete értelme a „gyász”, eltorzítja természe-
tes ösztöneit, és emiatt magányossá válik. Aszkétikus
egyedüllét ez, mely magát az írót is jellemezi.

Az Iszony c. regényben a nem egymáshoz valók
házassága szükségszerûen válságba torkollik. Kárász
Nellit férjétõl való iszonya gyilkosságba kergeti, ha-
bár tette nem is szándékos. – Akkor talál önmagára,
mikor belsõ függetlenségét megvalósítja.

Az Égetõ Eszter környezetében csupa jó ötletekkel
teli nagyszerû ember él. A korszellem vagy megelõzi
a hõsök cselekedeteit, vagy õk késik le a cselekvés-
hez alkalmas idõpontot. A családi ellentétek egyen-
súlyozására Eszter talán képes volna, de a történe-
lem közbe szól. (II. világháború.) – A regény az erõ-
szak lényeges vonásait is elemzi. Gandhi – kinek
meggyilkolásáról Eszter a mû vége felé értesül –
éhségsztrájkjával jó ügyben gyakorolt erõszakot.

Kényszerítette a hindukat és a mohamedánokat a
megbékélésre stb.

Társadalmi és történelmi drámái is a szívünkhöz
közel álló hõsök bukását ábrázolják.

Galilei címû drámájában Galilei hû fia a katolikus
egyháznak, de mint tudós szembeszáll annak mara-
di világképével, nézeteivel. Megtört öregként a kín-
zások hatására megalkuszik, megtagadja tudomá-
nyos érveit, Torricelli megjelenése azonban rádöb-
benti tette fonákságára. A mû nagy sikert aratott az
56-os forradalom kitörése elõtti napokban.

Az Eklézsia megkövetésében a hõs Misztótfalusi Kis
Miklós elbukik, mert a maradi presbiterek úgy vélik,
kritikus magatartásával rombolja az egyház tekinté-
lyét.

A Villámfénynél (dráma) körorvosának sorsa is a
magány, nem tud a szegények számára ingyen kór-
házat alapítani.

A Mathiász panzió (dráma) kudarcok sorozatát tar-
talmazza: a panzió szellemiségének csõdjét, az egyén
bukását, az apa keservét, akinek be kell látnia, nem
lehet többet követelni a fiától, mint amire hajlamai
képessé teszik.

Mûveiben gyakran felmerül egy önellátó „sziget”
képe, ahova ki lehet vonulni töprengeni ahhoz a cél-
hoz vezetõ helyes úton, mely megújult társadalom-
hoz vezethet.

Sorolhatnám számtalan írását, de az én szavaim-
nál többet ér a mûvek elolvasása. Töprengjen tovább
az olvasó.

1945 után új tanügyi politikát dolgozott ki. A kép-
zés rendkívüli fontosságát hangsúlyozta. Maga is ta-
nított Hódmezõvásárhelyen, Keresztury Dezsõ okta-
tásügyi miniszter idején.

A földosztást helyeselte. Rákosi egyeduralmi törek-
vései ellen történelmi mûveivel küzdött.

1956-ban a forradalom mellé állt. A Nemzeti Pa-
rasztpárt újraalapításában részt vett, lelkesen üdvö-
zölte az eredményeket, ugyanakkor féltette nemze-
tét a meggondolatlan cselekedetektõl.

Sokat töprengett a vallás kérdésein. Véleménye
szerint mindenkinek keresni kell az élet értelmét. Fel-
ismervén a rábízott feladat megoldását arra kell tö-
rekedni, hogy a lehetõ legjobban teljesítse mindazt,
amit lelkiismerete kíván. Õ maga egyetlenegy téte-

les vallásban sem hitt, de tudta, hogy a világegyetem
értelme a rend és a munka. Mindenkinek jut feladat.
Bûnös az, aki nem teljesíti, vagy hanyagul végzi azt,
amit az Isten rámért. Nem teljes az életünk, ha hit
nélkül cselekszünk.

   Ha hit és szív együttmûködik, valamint ész és ér-
telem csatlakozik hozzájuk, példamutató cselekvés
jön létre. Az én korosztályomnak nagy egyéniségek
voltak példaképei. (Németh László, Illyés Gyula, Ko-
dály Zoltán, Veres Péter...)

   A mai ifjúság jelentõs része nem fogad el példa-
képeket. Megkísérelhetnénk az igazán nagyokat meg-
ismertetni velük. – Sikerül-e vagy sem? – Ez volna a
feladata az egyházaknak, szülõknek, s az oktatásnak.
A jó ügyben végzett cselekvés az üdvösség titka – egy-
ben a világmindenség titka is, – melynek érdekében
nem szûnhetünk meg tevékenykedni.

RADICSNÉ KOVÁCS ÉVA

MINDEN IDEKÖT
Agócs Máténé Csernók Margit könyve

„Az én életemben ugyan mi volt emberarcú? Az, ami-
kor három ÁVO-s azon az éjszakán ránk tört, megbi-
lincselte a férjemet s elvitte? Vagy az, ha a rendõrpa-
rancsnok tönkre teszi a bíró családját, akkor ezért elõ-
léptetik? Emberarcú az, amikor elszakítanak két kicsi
gyereket az édesanyjától, vagy az édesanyát a gyere-
keitõl? Ép eszû ember még az állattal is többet törõ-
dik, mint ezek törõdtek velem... Mindössze 25 éves
voltam akkor!“

Keserûség, kiszolgáltatottság, küzdelem, dac, büsz-
keség hatja át a kezemben tartott életrajzi könyvet.
Írója Agócs Máténé Csernók Margit jómódú földmûves-
paraszt családba született 1928-ban Jánoshalmán,
Bács-Kiskun megyében. A ma 84 éves asszony nemcsak
ehhez a környékhez kötõdik a mai napig, hanem áldo-
zatvállalással, kötelességtudással átitatva a hazához,
a magyarsághoz, és természetesen mindenekelõtt csa-
ládjához. Tömören, egyszerûen fogalmazott megren-
dítõ élettörténetén keresztül megismerhetjük, hogy
milyen kíméletlen és tébolyult módon nehezedett rá a
magát emberarcú szocializmusnak nevezõ rendszer
a vétlen, feddhetetlen emberek, asszonyok, anyák, sõt
ártatlan gyermekeik mindennapjaira, milyen ember-
telenül sújtott le mindnyájukra, megfosztva õket nem-
csak az anyagi javaktól, de még a gyarapodás eshetõ-
ségétõl, az egyrõl kettõre jutás lehetõségétõl – és sok-
szor még a reménytõl is. Az Agócs-család, s ezen belül
Margit néni küszködésein, fájdalmain, szélmalomhar-
cán keresztül ezrek és ezrek (azaz közvetlenül vagy
közvetetten csaknem az egész ország) megnyomorított
életébe pillanthatunk bele, akik hasonlóképp szenved-
tek a XX. század második felében a Magyar Népköz-
társaságban, Rákosi örökösen éber rendõrállamában,
majd Kádár – állítólagosan munkás-paraszt – kormá-
nyának idején. Így válik a családtörténet az egyetemes
magyarság történelmének részévé, megbízható kiegé-
szítõjévé. E könyv szerzõje ösztönszerûen és kimon-
datlanul is arra int, hogy a kommunizmus szörnyûsé-
geit a mesterségesen elõállított globális emlékezetkie-
sés világában – ahogy Nagy Gáspár is figyelmeztetett
– „nem szabad feledNI!”. Ébren kell tartani a „tömege-
sen egyesek” igazságát.

Agócs Máténé írásának elsõ változata a rendszervál-
tozás reményteli pillanataiban fogalmazódott és jelent
meg a Hitel c. folyóiratban 1990-ben Fölhalmozott
készlet címmel. A szerzõ a történetet nagymértékben
kibõvítette, Tamási Gáspár módján kockás füzetbe je-
gyezte le, s gazdag fényképanyagot válogatott hozzá.
A 2012. április 10-én lezárt kéziratot fiára, Agócs Sán-
dorra bízta – aki a lakiteleki Antológia Kiadó igazgató-
jaként most az Ünnepi Könyvhétre meg is jelentette.
A szép kivitelezésû könyvhöz Bíró Zoltán irodalomtör-
ténész írt utószót.

RADICS ÉVA

Németh László minden idõben

Középpulyai plébániatemplom
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Amióta a történelem forduló kereke a hatá-
rokat megnyitotta, az Ausztriában élõ magyar
hívek közül többen ott lehetnek Pünkösd szom-
batján a csíksomlyói nyeregben, ebbõl a szem-
szögbõl nézve megérthetõ tehát, az elmúlt esz-
tendõkben miért látszott csökkenni azok száma,
akiknek továbbra is fontos volt, hogy egy héttel
késõbb Bécsben is kérjék családjukra és nem-
zetünkre a csíksomlyói Szûzanya közbenjárását.
Ezért is érte nem csekély meglepetésként a
(társ)szervezõ Erdélyi Magyarok Ausztriai
Egyesülete vezetõit a tény, hogy a bécsi
csíksomlyói búcsú 30., valamint az egyesület
fennállásának 25. évfordulóját ünneplõ esemé-
nyen, 2012. június 3-án a Don Bosco Gasse 14.
szám alatt lévõ Katholische Pfarheim nagyter-
me teljesen megtelt. Közös imára a bécsi
csíksomlyói búcsú történetében elõször zarán-
dokoltak el ilyen sokan – mintegy másfél szá-
zan –, s köztük számos más közéleti személyi-
ség mellett Deák Ernõ, az Ausztriai Magyar
Szervezetek és Egyesületek Központi Szövetsé-
gének elnöke, illetve Wurst Erzsébet, a Kaláka-
Club elnöke is jelen volt.

A csíksomlyói búcsú hagyományos elemei
ezúttal sem hiányoztak: a szentmisét a templom
udvarán tartott körmenet elõzte meg, amelyen
a keresztet, a zászlókat és a kis Mária-szobrot
az egyesület székely népviseletbe öltözött elöl-
járói vitték.

A szervezõk az ünnepi szentmisét bemutatan-
dó papi személy kiválasztásával is a bécsi
Csíksomlyói Búcsú kezdeményezõje és 24 éven
át szervezõje, a tavaly elhunyt András Imre je-
zsuita emléke elõtt kívántak tisztelegni: erre szü-
lõhelye, Csíktapolca plébánosát, Boros Károly
felcsíki fõesperest kérték fel; vele az ünnepség
fõvédnöke, Vencser László, az ausztriai idegen
nyelvû pasztoráció országos igazgatója, valamint
Hajdu Gyula volt gyulafehérvári teológiai rek-
tor koncelebrált.

Boros Károly a Ninive lakosainak megtéríté-
sére küldött Jónás próféta történetére fûzte fel
szentbeszédét, mégpedig arra a kérdésre, amit
az Úr a viharban imbolygó hajón alvó Jónásnak
tett fel: Ki vagy és mi a neved? „Manapság ne-
künk, magyaroknak is felteszik a kérdést: Kik vagy-
tok és mi a nevetek? Egy több évezredre visszate-
kintõ, életképes, életrevaló és élni akaró nép és
nemzet voltunk és vagyunk. Erõt a múltban és
fennmaradásunkhoz jövõt a Mindenható Isten-
ben gyökerezõ hitünk és a Boldogságos Szûzanyá-
ba vetett gyermeki bizalmunk és ragaszkodásunk
biztosít. […] Ennek tudatával gyûlünk össze száz-
ezer számmal Csíksomlyón, és ezzel a reményke-
dõ ragaszkodással gyûjtötte össze András Imre
atya itt Bécs berkeiben az itt élõ és a szülõföldhöz
ragaszkodó honfitársainkat.”

A hagyományos batyus ebéd után Bege Irén,
az egyesület helyettes titkára köszöntötte a je-
lenlévõket népdalénekével, majd Orbán Zoltán,
az EMAE elnöke tekintette át a közösség elmúlt
25 évét. Elmondta: az EMAE 1987 novemberé-
ben alakult, elsõsorban az 1986–87-es erdélyi
menekülthullám következtében. Az alapító tagok
többségükben magyarországi menekültek voltak

Kettõs jubileum Bécsben
– Detky Tamás, Detky Bea, Fekete Bea és
Hitschmann Antal –, akik felismerték, hogy az
Erdélybõl jöttek friss vérátömlesztést jelentenek
az ausztriai magyarság számára. Hozzátette: je-
lenleg a vezetõség kizárólag erdélyiekbõl áll.

„Megalakulásunk célja – folytatta beszédét
Orbán Zoltán – az Ausztriában élõ erdélyi ma-
gyarok szociális és kulturális támogatása; tanács-
adás, vélemény- és tapasztalatcsere a tagság tag-
jai között az osztrák népcsoporttörvény szelle-
mében; az Ausztriában élõ magyarok hagyomá-
nyainak, nyelvének, kultúrájának és népszoká-
sainak ápolása. Ezen belül fõ hangsúlyt helyez-
tünk a népi kultúrát célzó irodalmi estek, törté-
nelmi elõadások, könyvbemutatók, színházi elõ-
adások, néptáncegyüttesek bemutatására. Ezek
a rendezvények az identitástudat megõrzését is
biztosítják, és az erdélyiek mellett ma már az
Ausztriában élõ összmagyarság is látogatja õket.
Évente három rendszeres, nagyobb rendezvényt
tartunk, amelyek az itt élõ erdélyiek részére a
találkozási lehetõségek biztosítását, a kapcso-
lattartást, az összetartozás érzését célozzák, de
közös rendezvényekre is nyitottak vagyunk.
Egyesületünk több alkalommal segített anyagi-
lag különbözõ erdélyi intézményeket: a székely-
udvarhelyi Orbán Balázs Gimnázium jubileumi
ünnepségét, a Csíkszeredában tanuló csángó
gyerekeket, a kolozsvári Magyar Rádiót, a Duna
TV-t, az MVSZ-t stb. A szüleikkel menekült
vagy már itt született gyerekek népesítik be a
magyar cserkészcsapatot, tanulják a magyar
nyelvet a hétvégi magyar iskolában. Õk teszik
színesebbé a magyar istentiszteleteket, mintha
magukkal hozták volna Ausztriába is Reményik
Sándor erdélyi költõ intelmét: »Ne hagyjátok a
templomot, a templomot s az iskolát!« 1988-ban
született meg elsõ önálló újságunk Közlemények
címmel, majd a negyedéves kiadvány címe 2005-
ben Erdélyi Szemmel-re módosult. Egyesületünk
tízéves évfordulóján zászlószentelésre is sor ke-
rült. A selyemzászló közepén az évszázados er-
délyi címer hirdeti: »Az élet él és élni akar.« Egye-
sületünk szekerét kezdetben sokan tolták, ma
már idõhiányra hivatkozva többen lemorzsolód-
tak, így csak egynéhány személy segítségére szá-
míthatunk. Ezért kérem a fiatalokat, akik ma-
holnap átveszik a stafétabotot: jöjjenek javasla-
taikkal és kapcsolódjanak be a közösségi élet-
be.” Orbán Zoltán végül az elvégzett munkáért
köszönetet mondott az egyesület korábbi elnö-
kének, Orbán Istvánnak; András Imrének, az
egyesület volt alelnökének; Piroska Ferencnek,
az egyesület titkárának; Száva Tibornak, az
egyesület alelnökének, lapjuk szerkesztõjének;
Bege Irén helyettes titkárnak és Szabó Barna
pénztárosnak.

Az elhangzott beszédek, elõadások után igen
nagy tetszést aratott Hadady László Párizsban
élõ oboamûvész játéka, aki megannyi jól ismert
népi énekünk dallamával örvendeztette meg az
egybegyûlteket, majd a jó hangulatú ünnepség
a Napraforgó táncegyüttes mûsorával, emlék-
plakettek átadásával és a himnuszok eléneklé-
sével zárult.

VARGA GABRIELLA

A Nyugat-Európai Magyar Református
Lelkigondozó Szolgálat (NyEMRLSz)

Hittudományi és Vezetõségi napjaink fontos
kérdésének szentelt figyelmet ez évi,  Oberwart/
Felsõõrött 2012. július 12–15-én tartott tanács-
kozásán. A NyEMRLSz kétévenként immár
negyedik alkalommal rendszeresen összejön kõ-
hajításnyira a magyar határtól Ausztriában, az
ottani õshonos magyar református gyülekezet
vendégeként. Teszi ezt hagyományosan világot
átfogó távlatban az egyetemes magyar reformá-
tus missziók feladatait tartván szem elõtt, hiszen
a magyar keresztyénség körében az egész föld-
gömbön új távlatok nyíltak meg. Az internetes
világháló pedig kiváló lehetõségeket nyújt ah-
hoz, hogy az öt földrész kolozsvári, budapesti,
párizsi, New York-i, Buenos Aires-i, vagy éppen
a Sidney-i magyar református megtalálja egy-
mást és a mindennapok konkrét gyakorlatában
is megfogja egymás kezét. A résztvevõk 9 euró-
pai országból gyûltek össze.

Az elõadások során a témát Segesváry Viktor
(Svájc) általános eszmei alapozása után

Tóbiás Attila (USA) a gyakorlati mûszaki le-
hetõségek szempontjából tekintette át. A gya-
korlati theológiai tanulságokat v. Berecki And-
rás (Románia, Királyhágómellék) vonta le.

A hittudományi téma megbeszélése után ke-
rült sor a vezetõségi tanácskozásra, amelynek
során a jelenlevõk a nyugat-európai lelki-
gondozó munkát országról-országra áttekintet-
ték. Néhány pont a megbeszélt kérdésekbõl: A
Kárpát-medencébõl Nyugat-Európába irányu-
ló folyamatos magyar kivándorlás új feladatok
elé állítja a lelkigondozásban tevékenykedõket,
melynek igyekszünk eleget tenni. A párizsi gyü-
lekezet november 4-én ünnepli fennállásának
85 éves jubileumát, ez a legrégibb magyar re-
formátus egyházi munka folytatója Európában.
A Szolgálat tiltakozó levélben fordult a magyar
kormányhoz, mivel nem kapott meghívást a

LELKIGONDOZÁS AZ INTERNET KORSZAKÁBAN
Magyar Diaszpóra-Tanácsba. Semjén Zsolt mi-
niszterelnök-helyettesnek levélben részletes
körkép készült a jelenlegi magyar egyházi hely-
zet különleges vetületeirõl. Továbbá a megrom-
lott romániai egyházi és nemzetiségi helyzettel
kapcsolatos gondok is megbeszélésre kerültek.
A résztvevõk saját országaik kormánya figyel-
mét igyekeznek felhívni erre és segítségüket
kérni. A 2013. következõ évi tanácskozásra
Csákváron kerül sor:

Ennek keretében óhajt a NyEMRLSz emlé-
kezni az 1938-ban – tehát jövõre 75 éve – alapí-
tott s a Magyar Református Egyház jelenlegi
zsinati elnöksége által 2010-ben jogerõsen bí-
róságilag megszüntetett, de a világon számta-
lan hívõ lelkében mindmáig élõ Magyar Refor-
mátusok Világszövetségérõl.

 A konferencia résztvevõi Doborjánban meg-
látogatták Liszt Ferenc szülõházát, ahol Tóth
Miklós felolvasta Vörösmarty ‘Liszt Ferenchez’
címû nagy költeményét. A háromnapos felsõ-
õri konferencia a helyi gyülekezettel együtt úr-
vacsorai istentisztelettel végzõdött.

A NyEMRLSz lelkészi elnöke özv. Lázárné
Zahn Dalma Enikõ és Guthy László, a felsõõri
gyülekezet lelkipásztora, ill. a Szolgálat lelkészi
alelnöke hirdette az igét, v. Berecki András, ref.
lelkész ágendázott, és a szentjegyeket a jelenle-
võ palástos lelkészek osztották.

A NyEMRLSz 1944 óta, tehát 68 éve a ma-
gyar református szórványmunka hivatalos szol-
gálója Nyugat-Európában. Munkáját az össz-
magyar keresztyénséggel való összetartozás je-
gyében végzi Jézus Krisztus keresztje alatt. Ala-
pító tagja a Magyar Református Egyházak Tanács-
kozó Zsinatának és támogatója a munkájának,
az olvasó szíves figyelemébe ajánlva tavalyi át-
fogó kiadványt ‘Magyar Reformátusok a Nagyvi-
lágban’ a világon élõ és dolgozó magyar refor-
mátusokról.

DR. BÉKÁSSY N. ALBERT világi elnök

(Nemzetpolitikai Összefoglaló, 26. hét) 2012. június 22-
én Pásztor Istvánt, a VMSZ elnökét választották a tarto-
mányi képviselõház elnökévé az elkövetkezõ négyéves
megbízatási idõszakra. Az újonnan alakult tartományi
parlament 83 képviselõje szavazott Pásztorra, 22-en elle-
nezték, öten tartózkodtak, öten pedig nem szavaztak.

A 120 képviselõbõl álló tartományi parlamentben az
elnökválasztás esetében a képviselõk többsége választ-
hatja meg az elnököt. Megválasztását követõen Pásztor
letette az esküt a tartományi parlament képviselõi elõtt.
A Vajdasági Szociáldemokrata Liga (LSV) úgy döntött,
hogy ad egy esélyt Pásztor Istvánnak arra, hogy ellássa
a tartományi képviselõház elnöki teendõit – nyilatkozta
Bojan Kostres, a Liga elnökhelyettese.

Hozzátette azonban, hogy a két fél közötti viszony
elsõ próbatétele már a képviselõház következõ ülésén
meg fog történni. Kostres szavai szerint akkor derül majd
ki, hogy az új házelnök vajon napirendre tûzi-e a Liga
követelését, hogy a képviselõház tárgyaljon a Szerbiai

Pásztor István a szerbiai
tartományi képviselõház új elnöke

Kõolajipar (NIS) privatizációja miatt Vajdaságot megil-
letõ kárpótlásról, vagy pedig, ahogyan azt elõdje (Egeresi
Sándor) tette, Pásztor is ignorálni fogja az LSV kezde-
ményezését, amelyet a párt eddig 29 alkalommal terjesz-
tett be. “Majd meglátjuk, hogy (Pásztor) agresszívabb
lesz-e a vajdasági parlament érdekeinek védelmében,
hogy elküldi-e a szerbiai képviselõházba a vajdasági tör-
vényjavaslatokat, hogy követelni fogja-e a Vajdaság pén-
zelésérõl szóló törvény meghozatalát” – nyilatkozta
Kostres a Vajdasági RTV mûsorában. Bojan Pajtic, a
tartományi kormány elnöke kijelentette, a Demokrata
Párt (DS) koalíciós megállapodást kötött a Vajdasági
Magyar Szövetséggel az új tartományi kormány meg-
alakításáról, de más pártokkal is tárgyal még. Pajtic új-
ságíróknak elmondta, ez azt jelenti, hogy a leendõ tar-
tományi kormányban a DS-en és a VMSZ-en kívül leg-
nagyobb valószínûség szerint helyet kapnak az eddigi
partnerek, a Vajdasági Szociáldemokrata Liga és a Szer-
biai Szocialista Párt is.

Nagyvárosnyi magyarság
tûnt el Szlovákiában

Döbbenetes a hír: felgyorsult a magyarság
fogyása Szlovákiában. Míg a rendszerváltozás-
kor még 567.296 személy vallotta magát magyar-
nak, tíz év múlva 520.528 személlyel 46.768 fo-
gyást állapítottak meg a népszámlálás adataiból.
Úgy látszik, a meghökkentõ számok sem kész-
tették az illetékeseket arra, hogy netán tegye-
nek legalább elvi-erkölcsi lépéseket a népesség-
csökkenés ellen. Ezért szinte törvényszerû a fel-
gyorsult fogyás 2001–2011 között: azaz nem ke-
vesebb mint 62.061 lélekkel lettek kevesebben
a magyarok.  Bár az ország lakossága sem mu-
tatja különösebben a szaporulat jeleit: húsz év
alatt összesen 2,33% volt a növekedés, a ma-
gyarok ennek ellenére “kitettek magukért”.
1991-ben még 10,75% volt országos arányuk,
2011-ben már csak 8,49%-ot értek el. A veszte-
ség húsz év alatt 108.829 lélek, mintha egész
nagyváros lakossága pusztult volna el.

Tízezer fõvel csökkent
a kárpátaljai magyarok száma

(Nemzetpolitikai összefoglaló, 2012. 28. hét)
Tízezer fõre tehetõ a kárpátaljai magyarok szá-
mának csökkenése az utóbbi évtizedben –
hangzott el a XX. Kárpátaljai Nyári Szabad-
egyetem a magyarság demográfiai folyamatai-
val foglalkozó kerekasztal-beszélgetésén. A
legutóbbi, 2001-es ukrajnai népszámlálás és az
idei év közötti idõszakra vonatkozóan Molnár
D. István és Molnár János, a beregszászi II.
Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fõiskola
Földtudományi Tanszékének oktatói ismertet-
ték a kárpátaljai magyarság létszámára vonat-
kozó kutatásuk adatait. Számításaik szerint az
utóbbi évtized népességszám-változása három
fõ tényezõvel magyarázható. Mintegy ötezer
fõre tehetõ a természetes fogyás a kárpátaljai
magyarok körében. Ezenkívül kétezer fõre te-
hetõ a négy országgal, köztük Magyarország-
gal is határos nyugat-ukrajnai megyébõl kiván-
dorolt magyarok száma, míg 2–3 ezer fõre be-
csülik az utóbbi tíz év asszimilációs vesztesé-
gét. A kárpátaljai magyarság népességi adata-
iról készített kutatási eredményeik alapján
2012-ben nagyjából 141 ezer fõt számlálhat a
kárpátaljai magyar közösség. A következõ év-
tizedben további fogyásra lehet számítani,
2020-ban várhatóan mintegy 135 ezer magyar
él majd Kárpátalján. Molnár János az adatok-

Vannak, akik a teljes elidegenedéstõl tartanak,
ezért mindent elkövetnek a külföldiek bevándorlá-
sának megakadályozása érdekében.  Ebbõl követke-
zik az idegenellenesség, sõt, esetenként idegengyû-
lölet. Mind az idegeneket elutasítók, mind pedig bí-
rálóik jobbára szócsatákban merítik ki érveiket, a
valóság ugyanis egészen másképpen fest, története-
sen érvektõl és ellenérvektõl függetlenül nem csak
folyamatossá vált a bevándorlás, hanem éppenség-
gel komoly népesedési gondokkal kellene megküz-
deni a jövevények nélkül. Ide kell számítani vala-
mennyi hozzá kapcsolódó kérdést a munkaerõpiacon
belül egészen a nyugdíjak hosszú távú biztosításáig.

Az utolsó 50 évben, vagyis 1961 óta az 1,19 mió.
bevándorlónak köszönhetõen (ebbõl levonva 289.000
kivándorlót 904.000-rel (901.000!) nõtt az ország la-
kossága. Különbözõ hullámok után egyedül a múlt év-
ben több mint 130.000-en ékeztek az országba, velük
egyidejûleg 95.000-en hagyták el Ausztriát. A vándor-
lási mérleg így 35.000 a bevándorlók javára.  Közülük
a legtöbben (72.000) EU-tagállamokból költöztek be,
elsõ helyen  18.000 személlyel  németek, második he-
lyen 13.713 személlyel románok, harmadik helyen
következett 9.638 magyar, majd 6.906 lengyel. Az
Ausztriában tartózkodó magyar állampolgárok száma
az idei év elején 46.000-re emelkedett.  Az Ausztriában
született belföldiek átlagos életkora  42,2 év, a külföld-
rõl származottaké  40,5. Amíg az egy nõre esõ születé-

A bevándorlók szerepe
Ausztria népességi fejlõdésében

sek száma az osztrákoknál 1,32, a külföldrõl jövõ nõk
átlagosan 1,83 gyermeket szülnek (törökök 2,02, a volt
Jugoszláviából 1,95). A honosítások száma 2003 óta
rohamosan csökkent,  igaz 6.690 új polgárral valami-
vel magasabb volt a 2010. évi hozamnál. A honosítot-
tak 42%-a a volt Jugoszlávia bevándorlói közül
számazik, 18%-uk török, míg az EU-államok bevándor-
lói csupán 11%-ot értek el.

Ausztria 8,443.018 lakosából 2012. január 1-én
17,7% külföldrõl származott, 11,5% külföldi állam-
polgár. Nagyon beszédesek a számok az egyes tarto-
mányok vonatkozásában: amíg Burgenlandban 9,7%-
ot ért el a bevándorlók aránya (közülük 6,1% külföl-
di állampolgár), addig Bécs lakosságának 34,1%-a, va-
gyis  több mint egyharmada – osztrák állampolgársá-
ga ellenére –  idegen gyökerekkel rendelkezik, 22,3%
külföldi állampolgár. Az osztrák fõváros egyes kerü-
leteiben különösen magas a bevándorlók aránya: az
1., 3., 4., 8., 9., 10., 11., 12., 17., 18. kerületben  30-
40% között mozog arányuk, a 2., 5., 15., 16., 20. ke-
rületben már 40%-on felül van az arány.

Feltéve, hogy tovább tart a bevándorlási hullám,
az ország lakossága a következõ húsz évben 7,5%-kal
növekszik és túllépi a 9 millós határt. Bevándorlás
nélkül viszont  2,2%-os csökkenéssel kell számolni.

Forrás: migration  integration zahlen.daten.indikatoren
2012. Kiadja a Statistik Ausztria, az Osztrák Tudományos Aka-
démia Vándorlási és Inegrációkutatási Bizottsága. Bécs 2012.

ról elmondta, hogy a becslést megnehezíti a
magyar anyanyelvû cigányok számának bizony-
talansága. Számításaik szerint Kárpátalján a 40
ezresre becsülhetõ roma népességbõl mintegy
18 ezerre tehetõ a magyar anyanyelvûek szá-
ma jelenleg.

2012_4.p65 28.07.2012, 17:326
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Deák Ernõ cikkének III. része
Kisebbségpolitikai szervezõdés
SZERENCSÉRE MÉGSEM KELL MINDENT ELÖLRÕL KEZDENI, hi-

szen van, kínálkozik megoldás, éspedig a meglévõ
adottságok további kiépítése, fejlesztése. Az 1980 feb-
ruárjában alakult Ausztriai Magyar Egyesületek és
Szervezetek Központi Szövetsége elsõként lépett szín-
re az ausztriai magyarok integrációjának programjá-
val két irányban is: az egyik oldalon az osztrák társa-
dalomban, a másikon egymás között, ill. egymás felé.
33 éves fennállása óta változatlanul a befogadás út-
ján jár, aminek nem egyszer félreértett és félremagya-
rázott elõfeltétele az, hogy az egyesületek részérõl is
meg kell lennie a felzárkózás igényének. Vagyis csak
szabad közösségek önkéntes társulásaként lehet ered-
ményesen mûködni. Egész Ausztriát átfogó szervezet
természetesen feltételezi kifelé a közös érdekképvi-
selet fontosságát. Ha ezt nem ismerik fel az érintett
egyesületek, úgy a jövõ útját vágják el. Az integráció-
nak fontos velejárója a földrajzi és gondolkodásbeli
eltérések áthidalása; egymás megértése, elfogadása
nem utolsósorban azon múlik, mennyiben, milyen
mértékben sikerül kialakítani sajátságos ausztriai
magyar gondolkodásmódot, mentalitást, a közössé-
gi együvétartozás tudatát.

Ezzel kapcsolatosan nem kívánom elhallgatni az
ellenszervezõdés jeleit. “Bécsben, 2012. január 20-
án 23 ausztriai magyar egyesület több mint egyéves
egyeztetés után megalakította az Ausztriai Magyar
Szervezetek Kerekasztala nevet viselõ fórumot” – ol-
vasható egyik sajtóközleményben. Ha meggondoljuk,
hogy egyben héttagú Képviseleti Bizottságot is alakí-
tottak ugyanannyi munkacsoporttal, felvetõdik a kér-
dés, vajon nem látta-e el kielégítõen az Ausztriai Ma-
gyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsé-
ge a rá háruló feladatokat, ill. mennyiben felelnek
meg célkitûzései az ausztriai magyarok igényeinek?

FÉLREÉRTÉSEK, ILL. FÉLREMAGYARÁZÁSOK ELKERÜLÉSE VÉGETT

nem árt utalni arra, milyen körülmények között, mi-
lyen céllal alakult a Központi Szövetség. 1956 után a
hetvenes években általános szétesés jelei voltak ta-
pasztalhatók. Az érezhetõ magyarországi beavatko-
zás miatt, meg a nagyfokú társadalmi beépültség kö-
vetkeztében a többség nem kívánt élni az egyesüle-
tek által nyújtott több mint szerény lehetõségekkel,
hanem családi környezetébe visszahúzódva élte min-
dennapjait. Aki mégis ragaszkodott valamilyen mó-
don magyarságához, magyarországi látogatásokban
élte ki ezen hajlamait. Az adott körülmények között
tehát nem volt más választás, mint megkísérelni a le-
hetetlent: az elszigetelõdés, ill. beolvadás helyett a
fennmaradást választani, azaz izoláció, ill. asszimilá-
ció helyett az integráció útjára lépni, vagyis osztrák
állampolgárokként megõrizni magyarságunkat. A
visszás körülmények ellenére ezt tekintették az ala-
pítók a kibontakozás, a jövõ útjának. Szerencsésnek
bizonyult, hogy 1976-ban megszavazta a parlament
az osztrák népcsoportokról alkotott törvényt. Tehát
jogi keretek között lehetett legalizálni, törvényesíte-
ni az elképzeléseket. 13 évig tartott, de a magyaror-
szági rendszerváltozás után két évvel sikerült elérni
a Bécs és környékén élõ osztrák honosságú magya-
rok népcsoportkénti elismertetését. A siker, bár az
eredeti cél részeredményének felelt meg, ugyanis ez
Ausztria valamennyi osztrák honosságú magyarjának
integrációja volt, mégis nagy, szinte történelmi lép-
tékû elõrejutást jelentett, egyrészt, mert sikerült élni
a törvény kínálta lehetõséggel, másrészt Bécs és kör-
nyéke magyarjai akkor az ausztriai összlétszámnak
közel kétharmadát alkották.

AZ ELISMERÉS NAGY FELHAJTÓERÕT JELENTETT A KIBONTAKOZÁS-
BAN. Ezért is emlegették sokan, hogy egyfajta honfog-
lalás következett be, vagyis az alapokat sikerült lerak-
ni, hozzá törvényes kereteket biztosítani, s attól kezd-
ve, azóta a magyarokon, helyesebben közösségeiken
múlott, múlik, milyen tartalommal töltik ki a kerete-
ket. Ehhez még annyit kell hozzáfûzni, hogy a kezde-
ményezõk eredetileg a burgenlandi magyarokkal kö-
zös képviselõtestület létrehozását tûzték ki, ellenben
a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület elzárkózott ez
elõl. Ettõl függetlenül mint egyetlen jogi alakulatnak,
a Magyar Népcsoporttanács tagjainak 1993-ban nyolc-
ról 16-ra emelték számát, fele-fele arányban burgen-
landi-bécsi összetételben. Azóta együtt képviselik a
két csoportosulás érdekeit. A burgenlandiakra való
utalás mögött egyéb meghasonlási fellépésekre is sor
került, vagyis az eredményekért meg kellett harcol-
ni, nem egy esetben mind magyarországi, mind auszt-
riai magyar ellenszéllel kellett megküzdeni. A Köz-
ponti Szövetség a népcsoportkénti elismerés mellett
három pontban jelölte meg rendeltetését:

1. tagegyesületeinek érdekképviselete, 2. az egye-
sületi tevékenység egybehangolása, 3. az egy-egy tag-
egyesület teljesítõképességét meghaladó tervek és
vállalkozások felkarolása, amiknek megvalósítása
központi irányítást és ügykezelést igényel. További
taglalás helyett következzék a Központi Szövetség ed-
digi tevékenysége súlypontjainak felsorolása:

1. A KSZ kezdeményezésének és törekvéseinek kö-
szönhetõen az osztrák kormány és Parlament 1992-

Az ausztriai magyarok jelene és jövõképe
ben a magyar népcsoport részeként ismerte el a Bécs
és környékén élõ osztrák honosságú magyarokat. Ko-
rábban csak a burgenlandi magyarokra alkalmazták
a népcsoport jogi megfogalmazását.

2. A KSZ az egyesületi kereteket szélesítve általá-
nos ausztriai magyar érdekeket képvisel; ennek meg-
felelõen tagegyesületein keresztül felépítette kapcso-
latrendszerét.

Rendezvényein kívül tagegyesületeivel közös össze-
jöveteleket szervez; Bécsben együtt rendezik meg a
március 15-i és október 23-i megemlékezéseket.

3.1. Tartományi és szövetségi szinten kapcsolato-
kat épített ki és tart fenn a parlamenti pártokkal, kor-
mányszervekkel (Kancellária, minisztériumok) és in-
tézményekkel.

3.2. Úgyszintén folyamatos kapcsolatban van az
ausztriai népcsoportok szervezeteivel.

3.3. A rendszerváltozás óta együttmûködési szin-
tig rendezõdtek kapcsolatai  a bécsi Magyar Nagy-
követséggel és a Collégium Hungaricummal.

4. A népcsoportkénti elismerés következménye-
ként a KSZ képviseleti jogot kapott a Magyar Népcso-
porttanácsban. A Népcsoporttanács javaslatokat
nyújthat be a népcsoportok, különösképpen a magyar
népcsoport helyzetének javítására.

A Központi Szövetség elnöke jelenleg egyben a ma-
gyar Népcsoporttanács elnöke.

5. A népcsoportkénti elismerésnek köszönhetõen
a KSZ által képviselt egyesületek egész Ausztriában
jogosultak a Kancellári Hivatal támogatására. Annak
ellenére, hogy – Burgenlandtól eltekintve – az  egyes
tartományokban élõ magyarokat nem sorolják a nép-
csoporthoz, a KSZ kiharcolta, hogy – ha szerény ke-
retek között is – anyagi támogatásban részesüljenek
regionális tagegyesületei. A KSZ azt is elérte, hogy a
szûk anyagi keretek ellenére ne csökkentsék az egyes
tartományok magyar egyesületeinek évi támogatását,
hanem 10.000 eurós nagyságrendig kapják meg a
kért összegeket.

 6. 1980 márciusa óta megjelenteti a Bécsi Nap-
lót, mint az ausztriai magyarság egyetlen repre-
zentatív újságját. A Bécsi Napló Európa-szerte nagy
elismerésnek örvend. 2003-ban Magyar Örökség-díj-
ban részesült.

7. 1985 óta kiadja a háromnyelvû Õrség naptárt.
8. Sodalitas névvel esetenként kiadói tevékenysé-

get folytat; 2011 nyaráig 13 kötet jelent meg, továb-
bi három a pozsonyi Madách Kiadóval közösen.

9. 1987-ben létrehozta, és azóta mûködteti a „Bé-
csi Magyar Iskolát”.

10. 1990 óta kétévenként – 1996 óta Felsõpulyán
– megrendezi a “Kufstein” Tanácskozást, amely jelen-
leg a magyar kisebbségek legjelentõsebb szellemi-kul-
turális fóruma. Az egyes tanácskozások anyaga gyûj-
teményes kötetben jelenik meg.

11. 1999 végétõl tulajdonosként fenntartja és üze-
melteti a Bécsi Magyar Otthont, amit tagegyesületei
is rendszeresen használhatnak és használnak.

12. 2000 óta „honismereti” elõadássorozatot ren-
dez felnõttek számára (magyar történet, irodalomtör-
ténet, mûvészet- és zenetörténet stb.).

13. Jeles személyiségekrõl, évfordulókról konferen-
ciák, kiállítások, koncertek rendezésével emlékezik
meg (1956. 30., 40., 50. évfordulója; Széchenyi István
születésének 200 halálának 150. évfordulója, a Magyar
Nemesi Testõrgárda alapításának 250. évfordulója
stb.)

 14. A KSZ elérte, hogy az idõközben megszünte-
tett  Illyés Közalapítvány támogatása Ausztriára is ki-
terjedjen és megszervezte az ausztriai alkura-
tóriumot.

 15. Kapcsolatai kiterjednek Magyarországra és a
Kárpát-medence magyar kisebbségeire.

 16. Fennállása 30. évfordulójára (2010. május)
Chronica Hungarorum Austriacorum címmel gyûjte-
ményes kötetet adott ki német és magyar nyelven,
amely betekintést ad az ausztriai magyarok múltjába
és jelenébe, részletesen ismerteti a Központi Szövet-
ség rendeltetését és tevékenységét, bemutatja a tag-
egyesületek összetételét és munkáját.

A KSZ alapító tagja a Nyugat-Európai Országos Ma-
gyar Szervezetek Szövetségének (NYEOMSZSZ); köz-
remûködik a nyugat-európai szórvány magyar élet
alakításában. Elnöke a Központi Szövetség elnöke.

Nem volt, nem lehetett célom az egyoldalúság. Ép-
pen ezért szeretném kiemelni, hogy az egyesületek
létharcot folytatnak, közülük számosan Burgenland-
ban, Bécsben és – kivéve Karintiát és Vorarlberget
– egész Ausztriában figyelemre méltó tevékenysé-
get fejtenek ki.  A kritikus észrevételekkel nem kí-
vántam csorbítani az egyesületek vitán felül álló ér-
demeit, inkább a követelményekre akartam felhív-
ni a figyelmet. Hasonló módon nem kizárólagossá-
gi szinten volt szándékomban bemutatni a Közpon-
ti Szövetséget, már csak azért sem, mert tevékeny-
sége és sok megvalósult célkitûzése ellenére válto-
zatlanul program. Kétségtelen, vele szemben felve-
tõdik az alternatíva kérdése. Vagyis nélküle képe-
sek-e az ausztriai magyar közösségek folyamatos és
eredményes összefogásra, fel tudnak-e lépni hatá-
sosan a valamennyiüket egyaránt érintõ közös
ügyek érdekében?

Különösen napjainkban, amikor az osztrák kor-
mány az 1976. évi népcsoporttörvény módosításá-
ra törekszik,  szerénytelenség nélkül, tényként em-
líthetõ, hogy több javaslattal a Központi Szövetség
lépett elõ és a népcsoporttanácson keresztül hallat-
ta szavát. Most, amikor a törvénymódosítási javas-
latot a Kancellária véleményezésre bocsátotta ki,
nagyon oda kell figyelni, vajon milyen pozitív vál-
tozások várhatók el tõle. Ilyenkor több mint taná-
csos kikapcsolni az érdekellentéteket, a személyes
jellegû torzsalkodásokat, és egységes fellépéssel
azon lenni, hogy a többi népcsoportokkal összefog-
va sikerüljön érvényt szerezni a fennmaradásunkat
szolgáló érdekeknek.

(Befejezõ rész)
A New South Wales-i Magyar Szövetség
Kiemelkedõen ápolják a külföldi baráti kapcsolato-

kat is, ezek erõsítéséért hozták létre a Lengyel–Magyar
Világszövetség Ausztráliai Szervezetét és az Észt–Ma-
gyar Kultúrtársaságot.

A rendszerváltás óta még hatékonyabban tudnak
kapcsolatot tartani az elszakított területeken élõ magya-
rokkal. Kezdetben az általuk is alapított Nemzetvédel-
mi Alapon keresztül támogatták a határon túli magya-
rokat, iskoláikat és kollégiumaikat. Miután ez megszûnt,
a Magyar Segélyalapon keresztül folytatták az adakozást.
A 2000-es évek elsõ évtizedében átlagosan évi 50–60
ezer dollárt juttattak a Kárpát-medencébe.

Az évek során rengeteg egyházi tisztségviselõ, poli-
tikus, olimpikon, színmûvész, író, újságíró és zenész
látogatott Magyarországról Ausztráliába, a szövetség
meghívására. Legfontosabb feladatuk talán mégis a
bevándorlók magyarságtudatának megõrzése. Kardos
Béla, a szövetség elnöke így ír errõl: „Igyekszünk Auszt-
ráliába sodródott honfitársainkat és azok leszármazot-
tait, a második és harmadik generációt, az úgyneve-
zett unoka nemzedéket magyar öntudatukban megtar-
tani, és kettõs identitásra ösztönözni.” Ennek érdeké-
ben részt vesznek a háromévente megrendezett, alkal-
manként tíznapos Ausztráliai Magyar Találkozókon. A
nemzeti önazonosság megõrzéséért szervezett találko-
zók az 1960-as évek végén indultak, közülük hármat a
szövetség rendezett. Az ötletfelvetõ, Nagy Ákosné és a
rendezõk, Kardos Béla, Dr. Jani István és Bárány Már-
ta az Ausztrál Érdemrend kitüntetésében részesültek
II. Erzsébet királynõ részérõl. Ugyancsak az identitá-
sunk megtartása érdekében az Új-Dél-Wales-i Magyar
Szövetség 2001-ben elindította az Identitás Konferen-
ciákat. Ezeken a találkozókon helyi és meghívott szak-
emberek között esik szó megmaradásukról. A Duna

GYÉMÁNT ZSÓFIA

Ausztrália és az ottani magyarok
Televízió ausztráliai sugárzását is ez tette lehetõvé.
Emellett sok ausztráliai magyar fiatal vehet részt ösz-
töndíjas képzéseken Magyarországon, például a Balas-
si Intézetben, a Magyar Kultúra Alapítvány „Kapocs”
mûvelõdésszervezõi tanfolyamán és a Pécsi Tudo-
mányegyetemen intenzív magyar nyelv- és kultúraok-
tatáson.

Hagyományos nemzeti ünnepeink, jubileumi meg-
emlékezéseink megtartásában is részt vesz a szövet-
ség. Március 15-én az 1848–49-es forradalomra és sza-
badságharcra, október 6-án az aradi vértanúkra, ok-
tóber 23-án az 1956-os forradalomra és szabadságharc-
ra emlékeznek. Május utolsó vasárnapján a Hõsök
Napját, augusztus 20-án pedig Szent István Napját ün-
neplik. 1956-ban a Nándorfehérvári Diadal 500. évfor-
dulóját, 1969-ben István király születésének millenni-
umát ünnepelték. 1974-ben Szent Lászlóra és a mogyo-
ródi csata 900. évfordulójára, 1996-ban a Magyar Hon-
foglalás Millecentenáriumára emlékeztek. 2000-ben a
Magyar Keresztény Államiság millenniumi ünnepségé-
re és általában minden ünnepre ausztrál politikuso-
kat is meghívtak, Harold Holt és William McMahon
föderális miniszterelnököket, valamint Nick Greiner
Új-Dél-Wales-i premiert és Philip Raddock bevándor-
lási minisztert.

Az Új-Dél-Wales-i Magyar Szövetség alakulása ide-
jén, 59 éve, célkitûzéseit (többek között) az alábbiak-
ban jelölte meg: „Sydney és környékén mûködõ egye-
sületek, szervezetek és csoportok között az összhan-
got megteremteni és biztosítani. A magyarságot érin-
tõ fontosabb események, ünnepségek formájában való
megrendezése: március 15, Hõsök Napja, Szent István
Napja, október 6, szilveszteri mulatság, stb. Ausztrália
más városaiban és a nagyvilágban mûködõ hasonló
magyar szervezetekkel a kapcsolatok kiépítése; baráti
összeköttetések elmélyítése más nemzetiségû beván-

dorlók szervezeteivel, valamint ausztrál társadalmi és
kulturális egyesületekkel; Magyar Ház létesítése.”

Mindezt az Új-Dél-Wales-i Magyar Szövetség tökéle-
tesen teljesítette, és teljesíti ma is. Töretlenül segítik a
hazájuktól több kontinensnyi távolságra élõ magyaro-
kat, szervezeteik klubházaiban teljesen otthon érezhe-
tik magukat, találkozhatnak a többi magyarral, nem
veszítik el gyökereiket. Jó példája ennek a 2009. május
3-án megrendezett református családi nap, melyrõl a
Magyar Élet címû hetilap 2009. május 14-i száma tudósít.

Az ausztráliai magyarok létszáma napjainkban
Laurie Ferguson föderális képviselõ az 56-os forra-

dalom és szabadságharc 50. évfordulója parlamenti
megemlékezésén úgy vélekedett, igazából mintegy
150–200 ezer magyar él Ausztráliában. A 2006-os nép-
számlálás során azonban 67.616 személy vallotta ma-
gát magyar származásúnak. Ez a szám 8%-os emelke-
dést mutat a 2001-es felmérés eredményéhez képest.
A magyarok többsége Új-Dél-Wales állam területén él,
23.577 személy, körülbelül az ausztráliai magyarok
35%-a. Victoriában 21.727 fõ, Queenslandben pedig
9795. A Victoriában élõ magyarok az ottani magyar-
ság 32%-át, a queenslandiek a 14%-át teszik ki. Dél-
Ausztráliában 5427, Nyugat-Ausztráliában 4230 sze-
mély magyar születésû. Az Ausztrál fõvárosi területen
1652 fõ, Tasmaniában 877, Az Északi területen 331,
csupán az ausztráliai magyarok fél százaléka él.

Az emigránsok 97%-a vette fel az ausztrál állam-
polgárságot, és akár a múlt évszázadok Ausztráliába
vándorolt magyarjai, õk is szép eredményeket tud-
nak felmutatni az élet minden területén. Az Ausztrá-
liába kivándorolt magyarok számának növekedésé-
hez a befogadó környezet és a magyarságtudat meg-
tartásában támogatást nyújtó szervezetek tevékeny-
sége is hozzájárult.

A szlovákiai magyar
kisebbségi minimumról

(Felvidék.ma) – A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala
(SZMK) kezdeményezésére “hármas találkozó” kere-
tén belül 2012. június 18-án ismét tárgyalóasztalhoz
ült az MKP és a Most-Híd küldöttsége. A találkozóra a
pozsonyi Bonbon szállóban került sor. A Magyar Koa-
líció Pártjának küldöttségét Berényi József pártelnök
vezette, a Most-Híd delegációját ugyancsak a pártelnök,
Bugár Béla. A MKP Országos Elnökségébõl Bárdos
Gyula, Farkas Iván, Szigeti László is tagjai voltak az
MKP küldöttségének. A Most-Híd elnökét elkísérte
Solymos László frakcióvezetõ és A. Nagy László kisebb-
ségügyi kormánybiztos is. A házigazda SZMK részérõl
Öllõs László és Tokár Géza üdvözölték a találkozó részt-
vevõit. Az SZMK küldöttségének tagjai voltak Pék Lász-
ló (pedagógusszövetség elnöke), Király Zsolt (Vox
Juventae PT) és Zsille Béla (Pro Urbe PT) is. Az SZMK a
találkozóra, kiindulási alapnak elvitte a “Szlovákiai
magyar kisebbségi minimum - nemzeti alapértéke-
ink” címû dokumentumát. A találkozó után a résztve-
võk közös sajtótájékoztatót tartottak. A tárgyalás ered-
ményeit Tokár Géza, Berényi József és Bugár Béla kö-
zösen tartott sajtótájékoztatójukon ismertették. Tokár
Géza örömét fejezte ki, hogy konstruktív párbeszéd
folyt a felek között. Berényi József jó kiindulási alapnak
nevezte a Kerekasztal által kidolgozott anyagot a követ-
kezõ tárgyalásokhoz. A népszámlálási adatok is azt
mutatják, hogy szükség van azon szervezeteknek, sze-
mélyeknek a közös cselekvésére, akiknek fontos a szlo-
vákiai magyar közösség jövõje. “Számukra fontos, hogy
a majdani dokumentum testületi jóváhagyást is sze-
rezzen” – mondta. Bugár Béla szerint is szükség van
olyan hosszú távra mutató dokumentumra, amely segí-
ti a szlovákiai magyarság megmaradását és fejlõdését.
“Ehhez a Híd partnerséget kínál” – mondta.

2012_4.p65 28.07.2012, 17:327
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KÖZÖTTÜNK ÉLNEK
Rudnay Lajos

A 18. században a Schwechat-patak partjára
települt malmok között járok. Itt találkozom
Rudnay Lajossal, a sátoraljaújhelyi CERTA-cég
fõrészvényesével. A Rudnay név ismerõsen
cseng a magyar fülnek, hiszen a család egyik
õse, Rudnay Sándor építtette esztergomi érsek-
ként 1820-ban a bazilikát. Az 1956-ban gyerek-
ként Ausztriába került Rudnay Lajos  2000 óta
Borsodban, Magyarország egyik legszegényebb
vidékén gyártulajdonos és  ma közel 320 em-
bernek ad munkát és megélhetést. Feleségével
együtt csak a hétvégéket töltik Ausztriában.

Miután Magyarország 1989-ben szabad lett,
rögtön elhatározta, hogy visszatér?

Nem, nem. Errõl szó sem volt. Békésen dol-
goztam Ausztriában a pénzügyi szakmában,
amikor 1992-ben egy német–francia társaság
felvásárolta a soproni ELZETT gyárat és ma-
gyarul, franciául, németül, angolul tudó pénz-
ügyi igazgatót keresett. Jó váltásnak ígérkezett
és elvállaltam.

Milyen állapotokat talált az új munkahelyén?
Röviden így jellemezhetném a helyzetet: a

soproni irodám ablaka a Csengeri utcára nézett,
ahol láttam, hogy miként próbál megelõzni egy
BMW egy bandukoló lovas kocsit. Az ELZETT-
nél mi voltunk a BMW! Nehéz volt  megértetni
az emberekkel, hogy egy nyugati vállalat elvá-
rása más, mint az „5 éves terv”. A munkatem-
pótól a fizetések bankszámlán való átutalásáig
mindent újra kellett szervezni és ez sokszor üt-
között értetlenségbe. Az egész óriási kihívás volt
számomra, ami azzal kezdõdött, hogy meg kel-
lett tanulnom rendesen magyarul, hiszen ka-
maszkoromtól kezdve csak a szüleimmel hasz-
náltam ezt a nyelvet.

Ha már a gyermekkorát emlegeti, honnan szár-
mazik Magyarországról?

Kaposvárról. Jogi végzettségû édesapám az
ottani cukor- és malomipari vállalatnak volt az
igazgatója. A kommunizmus beköszöntével le-
váltották és boldog volt, hogy egyáltalán köny-
velõként megmaradhatott a malomban. Hét
gyereket kellett eltartania. Nehezen éltünk, úgy,
mint a szomszédaink, csak mi többen voltunk.

Miért hagyták el Magyarországot?
Miután édesanyám a Habsburgokkal rokon

Meran grófnõ volt, soha nem vesztette el az oszt-
rák állampolgárságát. A forradalom hírére
ausztriai rokonaink gyógyszereket hoztak teher-
autóval a kaposvári kórházba és kihasználva a
lehetõséget meghívtak minket látogatóba Auszt-
riába. Édesapám nem is jött velünk. November
volt, és Szentgotthárdnál már láttuk, hogy mö-
göttünk vágják ki a fasor fáit. Így védekeztek a
helybeliek az oroszok bejövetelének a hírére.
Édesapámnak karácsony elõtt pár nappal sike-
rült egy, a határsávot jól ismerõ helybeli segít-
ségével Ausztriába menekülni. A jobb élet re-
ményében hagytuk el Magyarországot. Ausztri-
ában soha nem laktunk menekülttáborban, a ro-
konok adtak kézrõl kézre minket. Mindenki se-
gített, ahogy tudott. Egy zürichi rokonunk vál-
lalta az én iskoláztatásomat. Így kerültem 1957
januárjában  Lausanneba egy elõkelõ interná-
tusba.

Egy 11 éves magyar fiú nyelvtudás nélkül fran-
cia nyelvû internátusban! Milyen érzés volt?

Borzasztó! Se németül, se franciául nem tud-
tam. Hatszáz gazdag gyerek között ott álltam
egyedüli magyarként bõrnadrágban, zekében és
egy kockás ingben. Ünnepnapokra volt egy ne-
héz, szürke flanellnadrágom és egy szûk kék
zakóm, miközben a társaim csakis 501-es Lewis
Strauss farmernadrágot, Fred Perry polóinget
hordtak, collegecipõvel. Egyedül voltam, bol-
dogtalan és annyira más, mint a többiek. Ren-
geteget bõgtem és minden szünetet a WC-ben
töltöttem. Hónapokig tartott, amíg a szûkre-
szabott zsebpénzembõl összespóroltam azt a
19,60 Frankot, amibõl megvehettem a farmer-
nadrágomat. Ekkor merészkedtem elõször ki az
udvarra a társaimhoz.

Nyolc hosszú évet töltöttem ott. Megtanul-
tam franciául, az angol kötelezõ volt. A nyara-
kat a szüleimnél töltöttem Ausztriában, fõleg
Bécsben, ahol édesapám állást kapott. Az érett-
ségit Bécsben tettem le. Németül igazán a kato-
naságnál tanultam meg. Megpróbálkoztam a
jogi egyetemmel is, de munka mellett és az ak-
kor még nem tökéletes német tudásommal fel
kellett hagynom vele. 1972-ben megnõsültem,
két fiúnk született: István és Sándor. Osztrák
feleségem ragaszkodott a magyar nevekhez!
Elvégeztem a mérlegképes könyvelõi iskolát és
ettõl kezdve mindig bank- és pénzügyekkel fog-
lalkoztam.

Ilyen elõzmények után kaptam a soproni ál-
lásajánlatot.

Mennyi idõt töltött pénzügyi igazgatóként a sop-
roni francia–német cégnél?

1992-tõl 1999-ig voltam ott. A vegyes vállalat
1995-ben szétvált, én az újonnan alapított lövõi
üzembe kerültem igazgatónak. A vállalat a kez-
detektõl nagy nehézségekkel küszködött. Külö-
nösen sok gondot okozott a soproniak alá he-
lyezett sátoraljaújhelyi leányvállalat. Az egyik
utolsó feladatom a cégnél annak felmérése volt,
hogy miként tudna ettõl a veszteséges cégtõl
megszabadulni a stuttgarti fõnökség: bezárni, a
minimálisra csökkenteni a termelést vagy talál-
ni valakit, aki megveszi. Miután az én szerzõdé-
semet sem  hosszabbították meg, ott álltam 56
évesen munka nélkül. Esélyem sem volt állást
kapni valahol. Nyolc hónapig  vívódtam, amíg
elhatároztam, hogy megveszem a sátoraljaújhe-
lyi céget. Minden megtakarításunkat és egy éve-
kig futó bankkölcsönt fektettem bele.

Nagy merészség volt, egy veszteséges céget fel-
vásárolni!

Óriási kockázatot vállaltam. Az elsõ öt év
katasztrofális volt. Albérletben laktam, a gyár
termelékenysége a léc alatt volt, a minõség gyen-
ge, a forint-dollár elszámolás veszteséges,  meg-
rendelés alig, összesen két terméket gyártottunk.
Meg kellett küzdenem azzal a mentalitással is,
hogy „neked könnyû, 56-ban meglógtál az or-
szágból, meggazdagodtál, most adjál belõle ne-
künk is”. Közel álltam hozzá, hogy bedobom a
törülközõt és csõdöt jelentek be.

Ebben a kétségbeesett helyzetben összehív-
tam egy vállalati gyûlést és bejelentettem, hogy
csak úgy tudom megmenteni a céget, ha lemon-
danak pár hónapra a fizetésük 7%-ról. Csak a
vezérigazgató és a kereskedelmi osztály vezetõ-
je nem járult hozzá. Az elsõ adandó alkalommal
megváltam tõlük. Perek sora szakadt ezzel a nya-
kamba, de nyertem. Nagy elõrelépés volt, hogy
egy helyi konkurens német vállalat elbocsátotta
az igazgatóját, akit én felvettem. Azóta ketten
intézzük az ügyeket. Húsz százalékban részese a
cégnek, helyben lakik, mindene a gyár és embe-
rileg is jól kijövünk, kiegészítjük egymást.

Hogyan sikerült megrendeléseket szerezni?
Sok-sok munkával, az összeköttetéseim fel-

használásával és szerencsével. Megváltoztattuk
a gyár egész profilját. Mindenféle technikai önt-
vényt gyártunk. A mi elõnyünk, hogy komplett
munkákat vállalunk: megtervezzük a kívánt al-
katrészt, legyártjuk, finomítjuk, galvanizáljuk,
festjük, ha kell, be is szereljük. A stratégiánk
lényege, hogy nem kötelezzük el magunkat egy
vevõnek és egy iparágnak sem. Ezáltal több lá-
bon állunk. Gyártási területeink: a háztartási
gépek-, az elektroipar-, a pneumatika-,  a jár-
mûiparban az autók és a vasúti alkatrészek, és
az épületek nyílászáró szerkezetei. Ma már szá-
mos világcéggel dolgozunk együtt: Bosch, BMW,
Honeywell stb. Évente több száz árajánlatot
adunk le. Erre külön osztályunk van. A nyere-
séget a gyár fejlesztésére fordítjuk. A 2009-es
válságot sikerült minimális veszteséggel megúsz-
nunk. Nem bocsátottunk el senkit. Ahogy nõ a
megrendelések száma, úgy kell mindig újból és
újból invesztálnunk: új öntõde, új gépek, újabb
hitel. Egyetlen megrendelõ sem fizet elõleget
és manapság nehéz találni olyan bankot, ame-
lyik hitelez! A nagy nemzetközi cégek és a tech-
nika rohamos fejlõdése diktálja az iramot. A
múlt évben megvett gép, ma már elavult. A
megrendelés, a piac megvan, invesztálni kell,
mert ha megállunk minden elvész. Minõségi
árut, mikropontossággal kell szállítani, mert a
selejt hitelvesztésbe és rengeteg pénzbe kerül.

Honnan szerzi ehhez a precíz munkához a jó
munkaerõt?

Ez nagy probléma. Borsodban hatalmas a
munkanélküliség, de kevés a szakember. Általá-
ban rossz a szakmunkásképzés és a jó munka-
erõt elszívja a Bosch, a Suzuki, az Audi vagy kül-
földre mennek. Ott tartunk, hogy inkább mi ta-
nítjuk be a dolgozni valóban akaró embereket.
Négy mûszakban, szombat-vasárnap is dolgo-
zunk. Megyénkben mi vagyunk a 43. legnagyobb
foglalkoztató, csak idén 50 új dolgozót vettünk
fel. Ez 50 család megélhetését jelenti, akik itt
költik el a pénzüket és büszkék arra, hogy ná-
lunk dolgoznak. Ennek a környéknek mi fonto-
sak vagyunk. Ez ad nekem is erõt a mindig újabb
feladatok megoldásához. Nyugdíjas feleségem
leköltözött hozzám, magyarul tanul és vettünk
egy házat. Nem lettem milliomos, de a gyár fej-
lõdése, az emberek hálája elégedettséggel tölt el.

 FERENCZY KLÁRA

Az elõzõ lapszámban ismertetett 1946-1947-
es kiadású Bécsi Napló históriája alább folyta-
tódik: A szerkesztõség 1947-es felszámolására
Koroly Péter Bécsben élõ újságíró hívta fel az
„utódok” figyelmét. Ezt Korolyra hivatkozva
közölték az 1980/3-4. számban, hivatkozva a szo-
ciáldemokrata Arbeiter-Zeitung 1947. augusztus
28-án megjelent egyik cikkére. A részletek ki-
derítésére Deák Ernõ buzdított, a bécsi kuta-
tásra pedig az Osztrák-Magyar Akció Alapít-
vány támogatásával kerülhetett sor.

 „Ez a történelmi riport a vasfüggöny legér-
dekesebb országáról, Magyarországról szól,
amely sorsát a szabad választások során egy
polgári többségre bízta, azonban az ország és a
hatalom a kommunista kisebbség kezébe került,
akik a többség vezetõit börtönbe vetették, vagy
pedig emigrációba kényszerítették. Az eredmé-
nyek jól ismertek, de nem az események valós
története… Függönyt fel!”

A fenti részlet a „A vasfüggöny titka” („Das
Geheimnis des Eisernen Vorhanges”) címmel
1947. augusztus 23-
án megjelent újság-
cikk bevezetõjébõl
való. A szerzõ a szo-
ciáldemokrata Tur-
csányi Gyula, a Bécsi
Napló felelõs szerkesztõje. A huszonnyolc ol-
dalas cikket a lap utolsó számában különszám-
ként publikálta, amely az elõzõektõl eltérõen
német nyelven jelent meg. Turcsányi a közel-
múlt eseményeit vette górcsõ alá, megvizsgál-
va a Magyarországon történteket 1944 nyará-
tól, amikor is a szovjet csapatok átlépték az
akkori országhatárt. Elemzésében nagy hang-
súlyt fektetett annak feltárására, hogy miként
szerezték meg fokozatosan a kommunisták a
hatalmat. Azonban ne feledjük, hogy a cikk
publikálásának idõpontjában még csak elõké-
szítés alatt volt a késõbb „kékcédulás választá-
sokként” hírhedtté vált kommunista választási
csalás és az egypárti diktatúra, az 1948-as „for-
dulat évével”.

Turcsányi a kommunisták módszereit a követ-
kezõképp jellemezte: „… A kommunista párt-
nak a keleti országok közül, Magyarországon volt
a legnehezebb talajt találnia. Elhallgatták a múl-
tat, de ennek ellenére az orosz térhódítás ajtókat
és kapukat nyitott meg számukra, azonban még-
sem tudtak azonnal ajtóstul a házba törni. Jólle-
het a kommunista párt újjászervezése minden ren-
delkezésre álló erõ igénybevételével történt, külön-
bözõ fedõnév alatti szervezetekbe kellett csalogat-
ni a népet. Ezeket általában párton felüli szerve-
zetekként tartották számon, azonban a szervezõk
képzett kommunisták voltak. Ezek a fedõszervek
százával nõttek ki a földbõl, hogy megnyerjék az
embereket. A fennálló egyesületeket pedig meg-
szüntették.”

A szerzõ többek között ország-világ elé tár-
ta az Andrássy út 60. titkait is. A 1945-ös poli-
tikai rendõrségrõl írta, hogy „nem csak állam
volt az államban, hanem az állam feletti sokkal
nagyobb hatalom volt.” Az erõszakszervezet
hírhedt vezetõjét, Péter Gábort is bemutatta
írásában. Turcsányi cikke zárásaként a közel-
gõ 1947. augusztus 31-re kiírt választások ered-
ményeit latolgatta. Rövid elemzésének konk-
lúziójaként és talán egyben reményének han-
got adva kijelentette, hogy a kommunisták ki-
sebbségben maradnak.

A szerzõ bizonyára valami rosszat sejthetett,
mert három nappal a különszám megjelenése
után már Párizsban volt. 1947. augusztus 26-án,
szombaton délután két szovjet katona, osztrák
rendõrök kíséretében átkutatták az I. kerületi
Gölsdorfgasse 3. szám alatti házban lévõ szer-
kesztõséget, fegyverek után kutatva. [1945-1955
között Bécs kerületei egy-egy megszálló hata-
lom igazgatása alatt voltak az I. kerület kivéte-
lével. Itt négyhatalmi megszállás volt, de havon-
ként váltották egymást a vezetésben. Szerk.]
Éjjel három órakor már egy csapat szovjet ka-
tona érkezett oda, majd lefoglalták a levelezést
és az iratokat. A szerkesztõséget lezárták, aho-
va kizárólag csak a szovjet városparancsnokság
engedélyével lehetett belépni. Az akcióról el-
sõként a Wiener Kurier, az amerikai megszálló
csapatok német nyelvû lapja tudósított augusz-
tus 26-i számának címlapján. Információik sze-
rint a szovjetek a néhány nappal azelõtt megje-
lent német nyelvû különszám miatt hajtották
végre az intézkedést. A lapot már áprilisban
betiltották Magyarországon. Augusztus 24-én,
csütörtökön, a különszám megjelenése utáni
napon a Bécsi Naplót készítõ nyomdászt, Pin-
tér Ernõt, mint háborús bûnöst letartóztatták
és hat nyomdagépét elszállították.

Az osztrák kommunista párt lapja, az
Österreichische Volksstimme a Wiener Kurier
után, 1947. augusztus 27-én tudósított az akció-
ról. A cikk címébõl is láthatóan elfogult volt, a
szovjetbarát politika jegyében íródott: „Magyar
összeesküvés leleplezése Bécsben. A »Bécsi Nap-
ló« uszító lapot megszüntették – A nyomda tulaj-
donosát háborús bûnösként letartóztatták”
(„Ungarisches Verschwörernest in Wien aus-
gehoben. Das Hetzblatt „Becsi Naplo” eingestellt
– Der Druckereibesitzer als Kriegsverbrecher
verhaftet”.) Majd kifejtették a részleteket a ma-
gyarországi olvasó számára is már megszokott
szólamokkal. „Fasiszta”, „reakciós” magyar me-
nekült „DP” (displaced person) összeesküvõk
felállították bécsi központjukat, létrehozva a
Bécsi Naplót. Ez a különszám pedig – vélemé-
nyük szerint – azért jelent meg német nyelven,
hogy a „szomszédos demokratikus” Magyaror-
szággal szembeni „uszító” tevékenységüket már
az osztrák lakosság körében is folytatni tudják.
Az Österreichische Volksstimme továbbment és

kémnek nevezte Tur-
csányit, akit „néhány
héttel ezelõtt államelle-
nes tevékenység, haza-
árulás és kémkedés
miatt letartóztattak”.

Azonban amerikai titkos ügynökök csellel elra-
bolták és Bécsbe szállították. A kommunista lap
szintén beszámolt Pintér nyomdász letartózta-
tásáról.

Arra, hogy Turcsányi amerikai kém lett vol-
na, korábbi kutatásaink során nem derült fény.
Mint ahogy azt az elõzõ lapszámban is közöl-
tük, Turcsányit – a szovjet állambiztonsági szer-
vek információi szerint – az angol FSS-20 hír-
szerzõszerv tanulmányozta és a pontosabb figye-
lés érdekében személyi titkárát is beszervezte.
Vajon a szovjet állambiztonsági szervek nem
tartották fontosnak leírni, hogy a Bécsi Napló
szerkesztõje amerikai kém? Ennek felderítése
a kutatás további feladata lehet, a bécsi
Staatsarchiv állambiztonsági anyagai között.
Addig is az összefüggések feltárása érdekében
érdemes elolvasni az osztrák szociáldemokrata
párt lapjának, az Arbeiter-Zeitung-nak 1947. au-
gusztus 28-án megjelent cikkét „Magyar válasz-
tási küzdelem Bécsben” („Ungarischer Wahl-
kampf in Wien”) címmel. Ugyanis a szociálde-
mokrata lap arról tájékoztat, hogy „mint meg-
szokott, a kommunista sajtó a szovjet hatóságok
védelmében, teljesen tévesen mutatta be a történ-
teket.” Az Arbeiter-Zeitung ezzel szemben egy
augusztus 6-i tudósítására hivatkozva közölte,
hogy Turcsányi nem azonos Turánszkyval.
Turánszky Istvánt ugyanis – ahogy azt a lap au-
gusztus 6-án az MTI-re hivatkozva közölte –
amint kihallgatásra vezették a Markó utcában,
két férfi és egy nõ elrabolta, majd pedig egy
amerikai rendszámú személyautóval elhajtottak.

A szociáldemokrata lap – szemben a kommu-
nistával – Turcsányit vette védelmébe. Ugyanis
véleményük szerint egyetlen olyan szót sem tar-
talmazott a kérdéses cikk, amely osztrák törvé-
nyeket sértettek volna. Szintén nem támadta
egyik megszálló hatalmat sem, tehát „minden
üldözés osztrák szempontból törvénytelen és létre
sem jöhetett volna. Ez tehát nem is osztrák, ha-
nem szovjet akció volt, osztrák földön.”

Források: Országos Széchényi Könyvtár: Bécsi Nap-
ló 1947; Web-Archiv der Arbeiter-Zeitung, http://
www.arbeiter-zeitung.at; Wienbibliothek im Rathaus:
Österreichische Volksstimme 1947; Wiener Kurier
1947.

ERDÕS KRISTÓF

Gulyás Csárda – Étterem
1210 Wien Leopoldauer Straße 164.

Tel.: 01/2591548

Magyaros ízekkel, kedvezõ árakkal, kellemes
környezettel, 100 fõs kerthelyiséggel, 70 fõs

földszinti, 90 fõs emeleti résszel rendelkezve
vállalunk céges, családi rendezvényeket,

esküvõket, szülinapi partikat, de ebédre vagy
vacsorára egyedül vagy szûk körben is

szívesen vendégül látjuk.

Menü 5,30 Euro (leves+fõétel),
házhoz szállítással 5,90 Euro.

Szombat, vasárnap friss, házias
cukrászsütemények!

Torták, egyedi torták, esküvõi torták rendelhetõk
(Rendelését kérjük 3 nappal elõre leadni szíveskedjék)

Szeretettel várjuk !

A Bécsi Napló és a megszálló szovjetek esete
– a lap felszámolása 1947 nyarán –
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A június 10-i választások óta a szociáldemok-
rata Victor Ponta kormányának  Traian Basescu
elnök önkényes megbuktatásával sikerült ma-
gára haragítania az EU illetékes irányítóit, ez-
által Magyarország után jelenleg Romániára irá-
nyul a figyelem, ami belpolitikailag is mozgásba
hozta a kedélyeket. A július 29-re kitûzött nép-
szavazás –, amelynek kimenetele lehet
Basescu visszatérése az elnöki székbe,
vagy éppenséggel Ponta csínytevésé-
nek helybenhagyása – magyar szem-
pontból mégsem jelent központi té-
mát. Így az RMDSZ a választókra bíz-
ta, részt vesznek-e a véleménynyilvá-
nításon. Most inkább az a kérdés, okul-
va a helyhatósági választásokon, ho-
gyan készüljenek a novemberi parla-
menti választásokra. A Magyar Polgári Párt el-
nöke, Szász Jenõ máris a magyar szövetség ja-
vaslatával állt elõ: figyelembe véve az erõviszo-
nyokat 8 : 1 : 1 arányban kössenek alkut a man-
dátumok elosztásában, amiket persze még meg
kell szerezni. (Szerk.)

AZ IDEI HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOKra Romá-
niában rendkívüli körülmények között került
sor, amennyiben pár héttel a választások elõtt
az addigi ellenzéknek, sokadik kísérletre, sike-
rült megbuktatnia – a nem magyar kisebbségek
„megvásárlásával” – Emil Boc jobbközép kor-
mányát. Nemcsak a nagyfokú politikai bizony-
talanság okán kell rendkívülinek mondani a vá-
lasztásokat – ugyanis Romániában mindmáig
minden választást vesztõ párt csalást kiált, te-
hát a váltás, úgymond, a csalások kérdésében is
„átalakította” a helyzetet – hanem azért is, mert
az új hatalmi koalíció a választások rendjén is
változtatott: a polgármestereket egyetlen kör-
ben egyszerû többséggel választották meg. Ez a
nagy pártok jelöltjeinek kedvez, vagyis elõsegíti
a pártrendszer kétpólusúvá válását. Az egyfor-
dulós polgármester-választásról olyan hírek jöt-
tek az RMDSZ köreibõl, hogy abban remény-
kedik, a relatív többséggel megszerezhetõ pol-
gármesteri szék megnyitja olyan városokban a
párt esélyeit, ahol több választás óta képtelen
gyõzni: például Marosvásárhelyen. Magyar
szempontból a változtatás felveti az RMDSZ és
a két kihívó párt, a Magyar Polgári Párt (MPP)
és a frissen bejegyzett, idén elõször induló Er-
délyi Magyar Néppárt (EMNP) közötti verseny

kérdését, és a törvényi módosítás – a román
minta szerint – szintén az RMDSZ-t hozza elõ-
nyösebb helyzetbe.

ORSZÁGOSAN A VÁLASZTÁSI EREDMÉNYEK nem
hoztak jelentõs újdonságot, mondhatni megle-
petés nem történt. Gyõzött a Szociáldemokra-
ta Párt és a Nemzeti Liberális Párt által irányí-

tott balközép koalíció, de a vezetõ kormánypárt,
a Demokrata-Liberális Párt elhasználódását jel-
zõ büntetõ szavazás (incumbency effect) nem volt
mindent elsöprõ. Az országos eredményeket
leginkább a megyei tanácsok jelöltlistáira leadott
szavazatok alapján lehet értékelni. Eszerint a
volt vezetõ kormánypárt – lásd az alábbi táblá-
zatot – valóban sokat veszített, a frissen kor-
mányzó balközép blokk jelentõs mértékben elõ-
re lépett, miközben az újonnan megjelent mé-
diapárt (DD Néppárt) protesztpártként komoly
sikert ért el.

(Párt, Szavazat, %)
PDL (Demokrata-Liberális Párt) és blokkja

2121976, 23,81, PDL-szövetségesek önállóan
382722, 4,30, Potenciális jobboldali blokk
2504698, 28,11, USL (Szociál-Liberális Szövet-
ség) 4452017, 49,96, Proteszt-pártok 9 7 7 7 3 6 ,
10,97, Magyar pártok 577637, 6,48, Német De-
mokrata Fórum 62528, 0,70, Független jelöltek
25208, 0,28, Egyéb pártok 310618, 3,49.
Összesen 8910442 szavazat.

A 2008-AS EREDMÉNYEKHEZ KÉPEST a baloldali
blokk szavazatokban keveset erõsödött, mandá-
tumokban sokkal többet, a kormányról frissen
leváltott PDL pedig az Ókirályságban jelentõs
mértékben gyengült, Erdélyben nem olyan na-
gyon.

A MAGYAR PÁRTOKRA A SZAVAZATOK 6,48%-ÁT

ADTÁK LE, ami azt jelenti, hogy a magyarság az
országos átlagnál valamivel kisebb mértékben
ment el szavazni, éspedig akkor, amikor az újabb

magyar párt belépésének elemzõk szerint a vá-
lasztói verseny élénkülését kellett volna kivál-
tania. A magyar arány viszonylag alacsony vol-
ta azt jelenti, hogy alighanem csak az USL volt
képes az átlagon felül mobilizálni potenciális vá-
lasztóit.

AKIK AZ RMDSZ SAJTÓJÁT FIGYELTÉK a válasz-
tási eredmények bejelentése után, arra
kellett, hogy gondoljanak: az RMDSZ
megnyerte a választásokat. Ez nincs
így. Az RMDSZ a székely megyékben
– Hargita és Kovászna – ért el a ko-
rábbinál jobb eredményt, ugyanakkor
Maros, Bihar, Szatmár megyékben je-
lentõs korábbi pozíciókat veszített el.
Nem sikerült megnyerni Marosvásár-
helyen a polgármester-választást, de el-

vesztették a megyei tanácsi elnöki tisztséget Ma-
ros és Szatmár megyében, Szatmáron az RMDSZ
képviselõje 2 korábbi sikeres választás után elve-
szítette a polgármesteri széket. És sehol sem a
másik két magyar párt által elvitt szavazatok mi-
att – akkora volt a szavazatkülönbség.

AZ EREDMÉNYEK AZT MUTATJÁK: az RMDSZ ja-
vított korábbi eredményein, több polgármeste-
re van, mint a 2008-as választások után. De: Szé-
kelyföldön, vagyis azokra a településekre kon-
centrált, ahol magyar kihívói (is) voltak. Egész
Erdélyre kivetítve a magyarság 2008-hoz képest
érzékeny veszteséget könyvelhet el. Az említett
nagyvárosokon túl szórványban is gyengébbek
az eredmények, Temesben nincs már magyar
polgármestere Zsombolyának és két jelentõs
községnek, megyei tanácsi képviselet nélkül
maradt 2012-ben a magyarság Beszterce-Naszód
és Máramaros megyékben (korábban elveszítet-
te Temes és Hunyad megyékben).

A MAGYAR PÁRTOK EGYMÁSSAL VERSENGHETNEK

– Székelyföldön és Biharban, Szatmárban ezzel
semmi gond –, de ennél fontosabb, hogy a ma-
gyarság jusson képviselethez ott, ahol a de-
mográfiai arányok ezt lehetõvé teszik, és olyan
képviseletet szerezzen, hogy annak komoly ér-
dekérvényesítõ ereje legyen.

AZ ELNYERT POZÍCIÓK SZEMPONTJÁBÓL gyen-
gébb 2012-es magyar eredménnyel egyetlen er-
délyi magyar párt sem lehet elégedett. Ez igen
komoly lecke mindenki számára az õszi parla-
menti választásokra gondolva.

  DR. BODÓ BARNA, Sapientia, Kolozsvár

Helyhatósági választások Romániában, 2012

A világháború negyedik évének végén adja
hírül Tolna megye sajtója: ‘100 000 osztrák gyer-
meknek vendéglátó magyar s német ajkú csalá-
doknál nyáron 6 heti elhelyezését tervezik’. Cse-
rében osztrák tengerparti szállodákban magyar
gyerekeket üdültetnek. (Az utóbbiról kedves
emlék a költõ, József Attila életrajza…) Kora-
beli újságcikkek mesélnek arról, ami magyarul
Károly király gyermeknyaraltatása, de eredeti
neve jóval kifejezõbb: Kaisers Karl Wohlfahrts-
fahre.

A kezdeményezés az utolsó Habsburg-ural-
kodótól indul, de gyûjtések is támogatják: az
osztrákok 6,5, a magyarok 4,5 millió koronát
adtak össze, a háború által leginkább sújtott
gyermekek szenvedéseinek enyhítésére. Ez a
magyar vidéken sem ment könnyen: szabott fej-
adagok, élelmiszerjegyek, rekvirálások jelzik az
ellátás határait. A hatóságok ezért engedélye-
zik, hogy az új termésbõl az ellátó családok a
vendégek részét is megtarthassák, lesz élelmi-
szerjegyük, s megígérik, majd a rekvirálásoknál
is figyelnek rájuk. Ezenfelül gyermekenként
kapnak hat hétre jelképes 60 koronát, tíz kiló
hús hivatalos árát…

A Tolna-vármegye és a Közérdek 1918. má-
jus 16-i vezércikke szerint ’a gyermekek cso-
portokban, felügyelõnõkkel vasút vagy hajóál-
lomás közeli, megélhetési s egészségügyi szem-
pontból alkalmas községekbe kerülnek’. Az
aratás után várható, „nagyobb ausztriai váro-
sok sok nélkülözést elszenvedett, jószívû em-
berbarátok pártfogására leginkább rászoruló
6–12 éves… egészséges, de gyenge, vérszegény,
sovány fiúk és leányok, vallási különbség nél-
kül”, s „remélhetõleg egészségben és testsúly-
ban gyarapodva” térnek majd haza. Egy hét
múlva a fõispán kéri: õket, „kik a háború alatt
inkább nélkülözéseknek voltak kitéve s igényük
a mindennapi táplálék mennyiségében nem
talált kielégítést”, „ugyanúgy lássák el, mint
édes gyermekeiket, de legyenek is irántuk oly
szeretettel és annyi melegséggel, melyet õk
méltán megérdemelnek”.

Ilyen elõzmények, számos uradalom, magán-
személy s bank adományai után érkeznek au-

gusztus elején az izgatottan várt gyerekek. A
tervezett ötezer helyett a járványveszély s a szü-
lõi féltés miatt a vasúti kocsikból csak 1402 száll
ki: õket 35 községben helyezik el. A legtöbb, 264
bécsi fiú s lány Bátaszékre került. Az idézett
újság másik oldalán árdrágító elítélése csigázza
a korabeli olvasó figyelmét: egy kofa egy tojá-
sért 92 fillért, egy kiló túróért 13, egy kiló vajért
50 koronát kért. Tíznapi elzárást, száz korona
büntetést kapott… A rivális laptárs szerint: ’a
megyeszékhely élelmiszerpiacán megjelentek a
kismacskák, s mivel 3 koronáért mást nem le-
hetett kapni, hát meg is vették õket…’

Mindez nem érinti az osztrák gyermekeket,
kiket egy hét múlva vezércikkben üdvözöltek:
„bár magunk is görnyedünk saját keresztünk ke-
serves súlya alatt, az ártatlanoknak szenvedései
iránt nem vagyunk érzéketlenek”. Legtöbb he-
lyen valóságos népünnepéllyel fogadták õket,
versengtek, kihez kerüljenek, „de a bizottság csak
olyan házhoz adott, ahol tehenek vannak”. Ahol
nincs tej, ott az uradalmak ingyen segítenek, pe-
dig késõbb kiderül: „a tejért nem igen rajonga-
nak, de a kenyér nagyon ízlik nekik”. A Gyönkre
jutott bécsiek ’legnagyobb része még sosem volt
falun s még életében [lovas]kocsin nem ült”.

Vendégnek és vendéglátónak egyaránt élmény
a távolságot legyõzõ pár hét. Számos leírás szól,
fõleg a Szent István-napi ünnepségekrõl. A
majosi tanítóra bízott nebulók már a magyar
himnuszt éneklik, itt s szinte mindenütt, nagy
kirándulást rendeznek. Gyönk környékén több
kosár cukor, sütemény, gyümölcs és sokféle cse-
mege várja az erdõt járó csöppségeket, Stern
Leopoldina pedig kedves, tréfás szavalatot ad
elõ bécsi dialektusban. ’Engel nyomdatulajdo-
nos Etelka leánya minden gyereknek erdõrész-
leteket ábrázoló képes levelezõlapot ad e nyom-
tatással: »Grüsse vom gemeinsamen Ausflug der
in Gyönk, Keszõhidegkút und Szárazd unter-
gebrachten Wiener Kinder im Gerenyáser Walde
am 20. August 1918.« A felbélyegzett lapon
mindjárt referáltak Bécsbe a mulatságról.’ A
holdvilágnál dalolva hazaérkezõk elhatározták:
‘a kirándulást megismétlik s fényképeket
készítenek a bécsi lapoknak’. Hõgyészrõl

Lichtenstein hercegnõ írt élménybeszámolót a
Neue Freie Pressébe. Az is megható, hogy a fõ-
ispánnak táviratoznia kell, mert a gyermekek-
nek s „a lakosságnak az a kívánsága, hogy leg-
alább a szüretig itt maradhassanak”.

Akadtak azonban, akik hivatalból vagy rém-
híreknek hitelt adva, eljöttek körülnézni.
Johann Reda pénzügyõri biztos bécsi XV. kerü-
leti szülõk megbízásából utazik Gyönkre, Marie
Schaufler bécsi hadiözvegyet anyai aggodalma
hozza Tamásiba, ahol nyolcéves fia nyaral. Az
Illustrierte Kronen Zeitung szerint megnyugtat-
ták a fõváros lakóit: csemetéik jó kezekben van-
nak. Mindenütt rendben mentek a dolgok, csak
egy faluban tanúsított 30 fiú „szörnyû vásottsá-
got”, de róluk megjegyzik: bizonyára „igazi bé-
csi csibészek lehettek”.

Szeptember utolsó hete a búcsú pillanata. A
családok boldogan méregetik, ki mennyit hízott
(a rekord tíz kiló fölött van 42 nap alatt!), útra-
valót csomagoltak a gyerekeknek, s olyan is
akadt, aki még az értük kapott 60 koronát is
nekik adta. A számos köszönet közül csak ket-
tõt említünk. Landskron Ede, a Bátaszéken
üdültek csoportvezetõje szerint: „a gyengéd és
szeretetteljes bánásmóddal a kis gyermekek lel-
kében hálás visszhangra találtak. A jó és bõsé-
ges ellátás folytán gyermekeink megerõsödve
térnek vissza Bécsbe. Hálatelt szívvel hagyjuk
el a szép Magyarországot s a vendégszeretõ
bátaszékieket, attól a forró óhajtól áthatva, hogy
szép hazájukat és nemes szívû lakóit a jó isten
óvja és tartsa meg.” Október 3-án tették közzé
Fleischer Erna nevelõnõ bécsi levelét. Ebben
olvashatjuk: „Az én kedves fiaimnak és leány-
káimnak valóságos honvágyuk van, ha Gyönkre
gondolnak, ahol olyan jó dolguk volt, s ahová
jövõre visszatérni szeretnének… A viszontlátás-
ra jobb idõkben!”

Mindebbõl semmi sem lett: alig egy hónap
alatt széthullott az Osztrák–Magyar Monarchia,
a szépen indult közeledés után a nagypolitika
még évtizedekig más utakat járt, mint az embe-
rek, a vendéglátó családok s az emlékeikben
halványuló gyermekek.

Dr. Töttõs Gábor

Akiknek 1918-ban honvágyuk lett Magyarország iránt Újra napirenden
a Beneš-dekrétumok

Civil kezdeményezés alapján, amelyet Bagó
Zoltán (FIDESZ), az Európai Parlament kép-
viselõje is támogatott, a parlament Petíciós Bi-
zottsága 2012. szeptember 20-iki ülésének prog-
ramjára felvette a Benes-dekrétumok elleni be-
adványt.

A második világháborút követõen Csehszlo-
vákiában három év alatt 143 jogszabályból álló
csomagot léptettek életbe (ezeket Benes-dek-
rétumok elnevezés alatt tartjuk számon). Nagy-
részük az ország szuverenitását voltak hivatot-
tak visszaállítani, illetve semmisnek nyilvánítot-
ták a háború alatt bekövetkezett változásokat.
Ezen törvényeknek mintegy 10 százaléka azon-
ban súlyos sérelmeket okozott három és fél mil-
lió német és magyar lakosok százezreinek. Ki-
mondták az országban élõ németek és magya-
rok kollektív bûnösségét, ezzel indokolva a tel-
jes jogfosztást, aminek alapján tömeges vagyon-
elkobzást, kitelepítéseket és indoktalan bünte-
téseket szabtak ki. A jogfosztó jogszabályok
hatása továbbra is érzõdik és az 1993-tól ketté-
vált Csehszlovákia két jogutód állama, Csehor-
szág és Szlovákia, továbbra is ragaszkodik a jog-
tipró törvények érvényességéhez, sõt a közel-
múltban parlamenti határozatban erõsítették
meg ezen álláspontjukat.

A petíció kezdeményezõi abban bíznak, hogy
végre érdemi felülvizsgálat kezdõdhet a jogfosz-
tó törvények ügyében, amelyek teljes mérték-
ben ellentétesek az EU alapelveivel és alapér-
tékeivel. -as-

Dr. Gabriella Peterfy, LL.M
Tanácsadás és képviselet a gazdaságjog
minden területén.
1070 Wien, Kirchengasse 3,
Tel: +43 1 236 3639, Fax: +43 1 236 3639-90
Homepage: www.peterfy-law.com
E-Mail: peterfy@peterfy-law.com  ++

Üldözöttek befogadása
Horvátországban

Amikor jogosan tartjuk számon a lengyel mene-
kültek befogadását 1939-ben, nem árt hasonló – ha
szerényebb arányokban is példákra ügyelni éppen-
séggel a szomszédságból. Horvátország Jugoszlávia
szétesése következtében mintegy Szlovákiához ha-
sonlóan Hitler jóvoltából alakult önálló állammá.
Abban a helyzetben nem volt éppen a legtermésze-
tesebb cselekvõen segíteni a Szlovéniában bajba ju-
tott katolikus lelkészeken, akiket üldözés, vagy egye-
nesen kitelepítés fenyegetett valahova Németország-
ba. Mint ismeretes, a németek több száz – birodalmi
szempontból megbízhatatlan szlovén családot tele-
pítettek ki és vagyonukat megbízható német ajkú-
aknak adták.

A szlovének fennmaradásának egyik legfõbb táma-
sza a katolikus egyház volt, ebbõl következett az ön-
tudatos papok eltávolítása. Ebben a szorongatott hely-
zetben 1941 nyarán 132 szlovén katolikus pap kere-
sett és talált menedéket Horvátországban. Zágráb ér-
seke, a késõbbi mártír Alojzije Stepinac a pozsegai egy-
házmegyében helyezte szolgálatba a maribori püspök-
ségbõl származó papokat. Egy részük nem maradt
azonban új szolgálati helyén, hanem másutt kerestek
menedéket, így többek között Magyarországon. Ez a
bátor kiállás elmélyítette a kapcsolatokat a horvát és
a szlovén egyház között.
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MI - HOL - MIKOR?
Kulturális kaleidoszkóp

A komphajó fedélzetérõl pillantom meg, kopasz
fején csillog az északi nap erõtlen fénye. Idestova
harminc-valahány éve ismerem – Biharfüredrõl,
ahová síelni jártunk a téli vakációban. Megjártuk
együtt a Kárpátok gerincét nyáron, meg télen is, a
Retyezátban, tákolt juhászkalyibában, gyertya láng-
jánál melegedve vészeltük át a háromnapos hóvi-
hart, de sapkát soha – akkor sem – láttam rajta.

Görnyedten áll, zsebre dugott kézzel, derékig
érõ, sötétkék széldzsekiben, barna kordnadrágot
és narancssárga túrabakancsot visel. Soha nem tö-
rõdött azzal, hogyan néz ki, most sem. Úgy fogad,
mintha nem tizenhat éve, hanem fél órája váltunk
volna el:

–… itt a jelvény, amit kértél! – mondja köszönés
helyett.

– Mit kértem, s mikor? – bárgyún állok, emléke-
zetemben kutatva, nem találok semmit, amit kér-
tem volna, de odapillantva a kezembe nyomott
tárgyra, beugrik…

– Istenszéke, havasi gyopár… Megcsináltad!?
– Azóta tartogatom…
– …azóta!? – „akkor” a Békás-szorosban, a falon

ragadtunk, Géza meg Kós Pityi hozott le néhány óra
múlva minket. Mint a rongy, olyan voltam, a föld-
re érve összepisiltem magam. Minden erõmet ki-
vette az életösztön. Péter fél évet töltött kórházban.
A kötél összeroncsolta a mellkasát, de megmaradt.

Arcát fürkészem – nem sokat változott, szinte
semmit. Emlékeimhez képest csupán homlokán
mélyebbek a ráncok, s fogai kevesebbek. Kunosan
erõs pofacsontján feszes és fényes a bõr, frissen bo-
rotválva most látom elõször. Ajka vékonyabb lett
– vagy csupán dacosabb… Kissé ferdén metszett
szeme is mélyebben ül, bozontos szemöldöke õsz-
behajló.

– Cuccod?
– Ennyi – mutatom a válltáskámat. – Fogkefe, bo-

rotva, váltás ing, gatya, zokni, apróságok…
– Vándorlegénymotyó… Te sem találod a he-

lyed…
Nemigen lehet erre felelni, hallgatagon bandu-

kolunk egymás mellett, csenddel adózva a viszont-
látás pillanatának. A város éli megszokott életét,
érkezésem nem jelent különösebb szenzációt. Ne-
kem szokatlan, hogy mindenki látszólag céltalanul
õdöng. Tumultus sehol, rendesen elférünk egymás
mellett, nem kell tolakodni, lökdösõdni.

– Ha magyarokkal akarsz találkozni, a fegyver-
üzlet elõtt keresd õket, románokat a dokkoknál ta-
lálsz, azok ott finnek, ha berúgnak, kötözködnek, s
bicskáznak is, mint a székelyek. Söröm van, vettem
reggel a patikában…

– …a patikában?!
– Ott. Nyilvántartott alkoholista vagyok, recept-

re kapom a piát. Sört naponta, deci töményt heten-
te. Vodkát…, de azt már megittam. Lehet kapni az
üzletben is, marha drágán. Állami támogatással
iszom, mert szegény ember vagyok. És beteg – vi-
gyorog, aláfestésként.

– Ne búsulj, hoztam szépasszonyvölgyit, vöröset,
a tizenhetes pincébõl, ja… ez meg csak a tiéd…

Táskámban kotorászok, elõveszem az ásványvi-
zes flakont, nyújtom feléje:

– Bibarcfalvi… eperfahordóban érlelt…
– Hej! Az otthon illata, s íze! Ide be, a kebelem-

be, hadd melengesse a szívemet…
– Tényleg alkoholista vagy?
– Úgy nézek ki? Megiszom a magamét, soha nem

futottam el a pohár elõl, de a májam ép és egészsé-
ges. Itt költséges szórakozás az ivás, nagyon drága
az alkohol. A csempészek jól élnek, amíg el nem
kapják õket. A finnek felé átjárható a határ, Andrá-
si Pötyit kell ismerd, õ is onnan hozta a vodkát,
amíg bele nem ment az útszéli árokba. A kocsi fel-
borult, az üvegek összetörtek, vodkaszagú volt ott
minden, még a Jóisten is! Pötyi valahogy kimászott,
gyalogolt tíz kilométert, felült valamilyen buszra,
s hazament. Másnap bejelentette, hogy ellopták a
kocsiját. Nem kapták volna el, ha mindezt telefo-
non intézi, de személyesen tette, kettesben a vod-
kaszaggal…

A járhatóbb út a delírium felé felülni egy hajóra,
minden szombaton kora reggel indul a kikötõbõl,
ki, a nyílt tengerre. Vagy át a dánokhoz, s indulhat
a vedelés. Érkezéskor a kikötõben várja õket a ro-
hamkocsi, józanodásig a fogdában töltik az idõt.
Egyszer elmentem egy ilyen túrára, a hajónak is há-
nyásszaga volt, ezek ott fetrengtek a saját mocskuk-
ban… Nem tudtam inni, annyira gusztustalan volt,
pedig én aztán minden vagyok, csak útálós nem.
Faljunk valamit – utána! Egészségedre!

– Jó szokás szerint: elõtte pálinka, utána bor…
– Fõtt ételt ne kérj – nincs. Különben is, paraszt-

gyomrom van: szalonna, kolbász, vereshagyma, to-
jás. Süthetünk húst, van savanyú káposztám… A hal-
nak még a szagát se állom, a többi vízi micsodával
pedig kizavarhatnának a világból! Jó ez a pálinka…

MOLNOS LEVENTE

… AZ HONNÉT ELJÖTTEM
– szétszéledünk a világban, mint a birkák pásztor nélkül –

Hogy az Istenbe találtál meg? Azt hittem, sose látlak
többé…

– Pesten összefutottam Kajlával meg Bunyóssal.
Majommal és Pityirivel leveleznek, Galagonya min-
den évben nálunk nyaral. Tõle kaptam meg a cí-
med. Gõzöm sincs, honnan tudta…

– Mi van a többiekkel?
– Szanaszét a világban. Kanada, Brazília, Dánia,

mindenütt vannak az egykori csapatból. Ki hol. Jól-
rosszul. Úgy volt, hogy mindannyian jövünk, de a
többiek lemaradtak idõközben. Tiéd ez a lakás?

– Kettõnké. A húgommal lakjuk. Néhanapján.
– Hogy kerültél ide? Hol kezdted a kóbor életet?
– Itt, Göteborgban debütáltam, de belaktam szin-

te egész Svédországot. A húgomhoz jöttem, õ az
egyetlen élõ rokonom, pedig gyermekkoromban
majd húszan ültük körül az asztalt. És az csak a szûk
család volt, mert szegrõl-végrõl rokonok vagyunk
az Aporokkal, az Ugronokkal, a Bánffyakkal, és még
sorolhatnám…

– Ne sorold, mer’ ejsze nem érem el az orrod!
Erõsen büszke vagy…!

– Felmenõim között voltak ilyenek, s olyanok is,
de mind közül csupán kettõre vagyok büszke.
Altorjai Beke Mihály az egyik, apai szépapám test-
vére, katolikus pap, késõbb Gyulafehérváron tanár
a papneveldében. Õrá azért, mert ezerhétszáz-va-
lamikor – ha nagyon érdekel, utánanézek, fel van
írva valahol – magyarul mondta el a Halotti beszé-
det valamelyik Rhédey temetésén. A másik, anyai
ágon rokonom, az örökké lázadó Dózsák ivadéka,
Makkafalvi Dósa Anna. De hagyjuk a múltat!

Egy ideje a sarkkörön túl élünk, nevenincs tele-
pülésen. Nem is település az, csupán kórház a no-
mád lappoknak – ha hiszed, ha nem, a lappok a mai
napig vándorló életet élnek –, na meg szanatóri-
um a rokkant idegzetû svédeknek. A húgom a fõ-
nõvér, ha épp nincs orvos, joga van egyedül is ke-
zelni a betegeket, természetesen az elõírások sze-
rint.

Nem bírok meglenni munka nélkül, elõdöm
nyugdíjazásakor elvállaltam hát a gondnoki teen-
dõket. Majdnem annyit fizetnek érte, mint ha én
lennék az igazgató! Átdolgoztam az életemet, vol-
tam én már minden… Bár – ha jobban meggondo-
lom – gondnok még nem. Legalább nem kell ülnöm
egész nap… Naponta egyszer – ha nagyon sok hó
hull, kétszer is, bár meglepõdnél, mily kevés a hó
ott, fenn – egy lánctalpas kistraktorral megtisztí-
tom az utakat meg a leszállópályát. Ennyi a tenni-
valóm. Mindent számítógép vezérel, ha bármi el-
romlik, azonnal bekapcsolja a tartalékrendszert, és
értesíti a szervizcéget. Néhány órán belül pedig
helikopteren érkezik az illetékes. Ha végeztem a
munkával, olvasok. Mindent, ami a kezembe ke-
rül… Olvasnivalót nem hoztál?

– Néhány újság van nálam.
– Ezek az északi népek nem sokat foglalkoznak

irodalommal, a telep könyvtára alig száz könyvbõl
áll. Ha arra gondolok, hány száz könyvet osztogat-
tam szét a barátaim között Viola halála után… És
ha arra, mennyit vittek el a házkutatások idején…

– Hogy halt meg Viola?
– Persze, akkor te már máshol éltél… Évek óta

vártuk az útlevelet, már az állampolgárságról is le-
mondtunk. Minden kedden és pénteken kiálltam a
soromat az útlevélosztályon, de sehol semmi…

– A jó öreg Lipovánné…
– Az… a vén kurva… Bár velem rendes volt, soha

nem kiabált…
…aztán 88-ban a Mikulás meghozta… Viola évek

óta bajlódott a szívével. Akkoriban már vizesedett.
Mentem hazafelé, az útlevelek a zsebemben, sem-
mi különöset nem éreztem azon kívül, hogy rette-
netesen szomjas voltam. Soha nem kívántam úgy
az italt, mint akkor… A Kisszedoszban megittam egy
konyakot. Majd még egyet, a Misi emlékére. Egyet
a Kuli egészségére, s a negyediket nyomtatónak.
Virágos jókedvem kerekedett, a konyak feloldotta
évek alatt felgyûlt görcseimet. Úgy döntöttem, meg-
tréfálom Violát…

Kérdésére, hogy mi van, csak a fejem ingattam
tagadólag, lemondó legyintésére pedig egy rikkan-
tás kíséretében elõkaptam az útleveleket. Soha
nem bocsátom meg magamnak… Csak nézett, és
dõlt elõre, amikor elkaptam, már nem élt…

…töltsd már meg! Ne tartsam itt hiába…!
Három nap alatt eltemették, csak menjek a fené-

be. Nagyon kényelmetlen lehetett nekik a húgom
kéthetes éhségsztrájkja, persze, mert a svéd tévé
nyomatta az egész világon. A CNN is közölte a napi
hírekben, két teljes héten keresztül.

Szóval felraktak egy menetlevéllel a vonatra. Bu-
dapesten repülõre szálltam. Stockholmban várt a hú-
gom. Lágerban egy napot sem töltöttem, azt sem tu-
dom, hogyan néz ki, de hallottam – nyomortanya. A
románoknak egyébként egy hajó szolgál lágerként.

Alsó-Ausztria
E. Kálmán: Marica grófnõ, operett – Baden,
Sommerarena; aug. 1., 2., 10., 18., 19., 24.,
30., szept. 1., 2., 6.
R. Benatzky: Die drei Musketiere, operett –
Baden, Sommerarena; aug. 3., 4., 16., 21.,
23., 31.
M.Yeston, P.Stone: Titanic, musical – Staatz,
Felsenbühne; aug. 2., 3., 4., 10., 11.
M.Hamlisch: A Chorus Line, musical –
Stockerau, Platz vor der Stadtpfarrkirche;  aug.
1., 2., 3., 4., 7., 8., 9., 10., 11., 14., 15., 16.,
17., 18.
A.Behn: Liebe, Lust und Lüge, színmû –
Weitra, Renaissanceschloss; aug. 3., 4., 5.,
10., 11., 12., 17., 18., 19.
J.Nestroy: Umsonst, színmû – Maria
Enzersdorf, Burg Liechtenstein; aug. 2., 3., 4.,
5., 9., 10., 11., 12., 15., 16., 17., 18., 19.
W. Shakespeare: Wie es euch gefällt, szín-
mû – Rosenburg, Festspielzelt; aug. 3., 4., 5.,
10., 11., 12.
T.Bernhard: Der Atem, színmû – Reichenau
an der Rax, Thalhof; aug. 5., 12.
E.A.Poe: Verräterisches Herz, színmû –
Mödling, Luftschutzstollen; aug. 12., 16., 17.,
18., 23., 24., 25., 30., 31., szept. 1.
Ch.Qualtinger, Z.Stanek, K.Kraus: Die
letzten Tage der Menschlichkeit, színmû –
Litschau, Herrenseetheater; aug. 2., 3., 4., 5.,
10., 11., 12., 17., 18., 19., 24., 25., 26.
Zenefesztivál – Grafenegg, Auditorium,
Gartensaal, Reitschule, Wolkenturm; aug. 23-
szept. 9.
Lizz Wright, koncert – St.Pölten, Festspiel-
haus; okt. 20.
Romeo és Julia, hangverseny – Grafenegg,
Auditorium; okt. 22.
Kamarazene délután, hangverseny –
Rohrau, Haydn Geburtshaus; szept. 16.
Bim Bam Bini, hangverseny kisgyermekek-
nek – St. Pölten, Festspielhaus; okt. 1.
Circus Santa Sangre, egy utazás a cirkusz
világába, cirkuszmûvészet – St.Pölten,
Festspielhaus; okt. 21.
Bizánc és a kelet, kiállítás – Schallaburg, nov.
4-ig
A dohány a mûvészetben, kiállítás – Krems,
Forum Frohner; szept. 30-ig
Friedrich Gauermann, kiállítás – St. Pölten,
Landesmuseum; okt. 28-ig
Francis Picabia, kiállítás – Krems, Kunsthalle;
nov. 4-ig
„Janosch”. Tigris, kacsa, medve & társaik,
kiállítás – Krems, Karikaturmuseum; nov.
11-ig
LernFest, a tanulás öröm, vegyes program
– Yspertal, Ausbildungszentrum; okt. 19.

Bécs
150 éve Gustav Klimt, kiállítás – Oberes Bel-
vedere; 2013. jan. 6-ig
Gustav Klimt, kiállítás – Universität für
angewandte Kunst; szept. 2-ig
Klimt személyesen, kiállítás – Leopold
Museum; aug. 27-ig
Emilie Flöge: Anyagminták, kiállítás – Österr.
Museum für Volkskunde; okt. 14-ig
Klimt ellen, kiállítás – Österr. Theater-
museum; okt. 29-ig

Burgenland
J.Srauß: A denevér, operett – Mörbisch,
Seebühne; aug. 2., 3., 4., 5., 9., 10., 11., 12.,
15.-19., 23., 24., 25.
„terra incognita“, kiállítás – Schloss
Halbturn; okt. 28-ig

Felsõ-Ausztria
C. Porter: Kiss me, Kate, musical – Linz,
Landestheater; aug.16–19., 21–26., 28–31.,
szept. 1., 2.
Ars Electronica Festival, Motto: The Big
Picture, vegyes program – Linz, Ars
Electronica Center; aug. 30. – szept. 3.
Cyberarts 2012, kiállítás – Linz, Offenes
Kulturhaus; aug. 30. – szept. 30.
Linz 1600 körül, a császár kulturális fõvá-
rosa, kiállítás – Linz, Schlossmuseum; aug.
26-ig

Salzburg
Salzburgi Ünnepi Játékok: W.A.Mozart, A va-
rázsfuvola, opera, Ouverture spirituelle, kon-
certek, Franui, koncert, H.v.Hofmannsthal,
Jedermann, színmû, H.v. Kleist, Prinz Friedrich
von Homburg, színmû, – Salzburg, Fest-

spielhaus, Felsenreitschule, Domplatz,
Mozarteum, Große Universitätsaula, Landes-
theater, Haus für Mozart, Schauspielhaus,
Kollegienkirche, Residenzhof, republic; szept.
2-ig
Kastélykoncert: Salzburg, Schloss Mirabell;
aug. 24.
Dzsessz õsszel: Kenny Werner Quintet,
Ambrose Akinmusire Quintet, Patti Austin,
Stanley Jordan, Paolo Conte, Madeleine
Peyroux, Ute Lemper: “Last Tango in Berlin”,
Gregory Porter: “Be Good”, Nina Hagen:
“Personal Jesus”, – Salzburg, Große
Universitätsaula, Großes Festspielhaus, Oval
- Die Bühne im Europark, Salzburg Congress,
Mozart-Kino, Jazzit, Stiegl-Brauwelt, ORF
Landesstudio Salzburg; okt. 23. – nov. 4.
Erzbischof Marcus Sitticus (1612-1619)
Salzburg érseke, kiállítás – Salzburg,
Dommuseum; okt. 28-ig
Egyszer túlvilág és vissza, kiállítás – Salz-
burg, Residenzgalerie; nov. 4-ig
Modes of Adress, kiállítás – Salzburg,
Kunstverein; szept. 16-ig

Stájerország
Stájer Õsz, nemzetközi fesztivál – Graz,
Helmut-List-Halle, Camp; szept. 21. – okt.14.
elevate, zenefesztivál, zene, mûvészet és
politikai értekezések egy fedél alatt, vegyes
program – Graz, Dom im Berg, Forum Stadt-
park, Uhrturmkasematte, Stadtmuseum,
Kulturzentrum bei den Minoriten, Parkhouse;
okt. 24–28.
concertello – intim hangok, hangversenyek
– Feldbach, Schloss Kornberg, Graz,
Auschlössl, Hartberg, Karner, Pöllau bei
Hartberg, Schloss Pöllau, Stubenberg,
Schloss, Graz, Pfarrsaal der Pfarre Graz-
St.Leonhard; aug. 24., 25., szept. 8., 14., 22.,
dec.13.
Johannes Brahms és Franz Schubert, hang-
versenyek – Mürzzuschlag, Kunsthaus, Brahms-
Museum, Freiberger-Haus; szept. 5–9.
ClariArte, hangversenyek – Hartberg,
Schlosshof; aug. 25. – szept. 2.
F. Kafka: Amerika, színmû a regény alapján
– Graz, Schauspielhaus, Hauptbühne; szept.
28., okt. 2., 4.,6., 7., 10., 17., 19.
I. Tasnádi: Staatsfeind Kohlhaas, Heinrich
von Kleist mûve alapján – Graz, Schau-
spielhaus, Probebühne; szept. 30., okt. 6.,
15., 31.
T. Williams: Die Glasmenagerie, színmû –
Leoben, Stadttheater; okt. 19.
Michelangelo Pistoletto, kiállítás – Graz,
Neue Galerie; okt. 6-ig
Michelangelo Pistoletto: Cittadellarte pro-
jekt, kiállítás – Graz, Kunsthaus; aug. 26-ig
A lipicai lovak õszi parádéja – Köflach,
Bundesgestüt Piber; szept. 22.

Tirol
Mestermûvek, kiállítás – Innsbruck, Schloss
Ambras; szept. 23-ig
Zene a dobozból, kiállítás – Innsbruck,
Zeughaus; 2013 jan. 27-ig
Hangról hangra, kiállítás – Innsbruck, Tiroler
Volkskunstmuseum; okt.7-ig

Vorarlberg
U. Giordano, André Chénier, opera –
Bregenz, Seebühne; aug.18-ig
Ed Ruscha, kiállítás – Bregenz, Kunsthaus;
okt.14-ig

Európa ajánlat
Newtopia, The State of Human Rights,
kiállítás – Mechelen, Mechelen Cultural
Centre, Lamot Conference and Heritage
Centre, Academy of Fine Arts, Museum Hof
Van Busleyden, Museum Kazerne Dossin
(Memorial, Museum and Documentation
Centre on Holocaust and Human Rights; az
új múzeum megnyitása 2012 novemberé-
ben lesz), Antwerpen Tartomány, Flandria,
Belgium; szept.1.  – dec.10. ht tp: / /
www.newtopia.be/en/

Öt kontinens egy ajánlat
Napoleon, Revolution to Empire, kiállítás –
Melbourne, National Gallery of Victoria, 180 St
Kilda Road, Melbourne, Victoria, Ausztrália.

Válogatta Homonnay Lea
Folytatás a 11. oldalon
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JELEN SZÁMUNK KÉPEI

Este hétre a hajón kell lenned, ha nem, a rendõrségi
fogdában éjszakázol. A hajó meg a nyílt tengeren.
Csak mesélje valaki, hogy a nyugati demokráciában
nincs diszkrimináció…

– Honnan tudod?
– Hallottam. Aztán kimentem a kikötõbe, s lát-

tam is…
…Göteborgban – a svédek Jöteborjnak ejtik – el-

végeztem a nyelvtanfolyamot. Egy finn nõ, olyan
harmincéves forma, tanított, volt ott arab, kurd,
meg mit tudom én, milyen náció. Magyar csak én.
Bemutatkozás helyett szavalom neki magyarul a
Kalevalát. Mindenre számítottam, de ilyen reakci-
óra nem – elsírta magát!

– Ennyire hasonlít a két nyelv…? Vagy rájött,
hogy halandzsázol?

– Halandzsázik az öregapád!
– Na, na, csak vicc volt! Azok a példák, amelye-

ket annak idején az iskolában emlegettek, nem
gyõztek meg Sajnovics meg Budenz igazáról…

– Inkább a hangsúlyozás. A fene tudja, hogy ma-
radt meg… Az uráli nyelvcsalád több mint hatezer
éve szétvált, s genetikailag sincs sok közünk egy-
máshoz. Állítólag az amerikaiak körüljárták a té-
mát. Van még bor?

– Hol a poharad?
– Ehol e…!
– Jártál-e otthon, amióta eljöttél?
- Hol otthon? Hol van számomra, számunkra az

otthon?! Nagyváradon, ahol kenyerem javát fo-
gyasztottam? Bodoson, ahol születtem? Bodoson,
a szülõfalumban gyermekkorom óta csak egyszer
voltam. Violával mentünk, még a 70-es évek ele-
jén. Már a buszon erõsen nézegettek az idõsebbek.

3. rész
Oktatás, iskoláztatás, képzés
Magyarországon az elsõ átfogó tanügyi szabályo-

zás, a Ratio educationis királyi rendelet formájában
jelent meg, 1777-ben Mária Terézia adta ki. A fölvi-
lágosodás eszméinek hatása alatt igyekezett az ál-
lam befolyását az oktatásban érvényesíteni, a taní-
tást és a tananyagot reformálni. Ugyanezt az irányt
képviselte némileg mérsékeltebben az 1806-ban ki-
bocsátott, második Ratio educationis. Hatásuk elhú-
zódóan jelentkezett, de kétségkívül emelte a ma-
gyarországi mûvelõdés színvonalát. A 19. század
közepén, a polgári korszak küszöbén azonban a ma-
gyarországi tanügyet széttagoltság, jelentõs hiá-
nyok, korszerûtlenség jellemezték. Az állam moder-
nizációs igényeit kielégíteni kívánó, a középfokú
iskolákat egységes, birodalmi rendbe tagoló, Leo
Thun birodalmi kultuszminiszter által kiadott ren-
delet (1854) ezért volt indokolható. A Thun féle
Entwurf, ahogyan a történeti szakirodalom említe-
ni szokta, magyar szempontból azonban a neoab-
szolutizmus ellentmondásos voltát testesítette meg.
Ellenzés is fogadta, mert alig vette figyelembe az
ország adottságait és kendõzetlenül a németesítést
szolgálta.

Az önálló magyar oktatáspolitika kialakítására a
széles látókörû és koncepciózus elsõ magyar kul-
tuszminiszternek, Eötvös Józsefnek már 1848-ban
megvoltak az átfogó elképzelései, azonban megva-
lósításukra csak a kiegyezés után, törvényhozás út-
ján nyílott lehetõség, amikor másodszorra is elfog-
lalhatta a vallás- és közoktatásügyi miniszteri szé-
ket. Eötvös elsõ alkotásai között készült el a népis-
kolai törvény (1868. évi 38. tc.), amely bevezette 6-
12 éves korig az általános tankötelezettséget, és le-
hetõvé tette minden nemzetiségnek az anyanyelvi
oktatást, kimondta községi iskolák felállításának kö-
telezettségét mindenütt, ahol nincs felekezeti isko-
la és legalább harminc tanköteles gyermek él. Ren-
delkezett az állami tanfelügyelet létre hívásáról is.

Korai halála miatt Eötvös József elképzeléseinek
nagy részét utóda, Trefort Ágoston vitte végbe. Ezek
közül az egyik legnagyobb horderejû a röviden kö-
zépiskolai törvényként ismert 1883.évi 30. tc.,
amelynek alapintézkedései kisebb módosításokkal
csaknem hetven esztendeig érvényben voltak:
klasszikus nyolc osztályos gimnázium, nyolcosztá-
lyos reálgimnázium, hat osztályos polgári iskola,
középfokú szakiskolák sora.

Felsõfokon is jelentékenyen gazdagodtak a tanu-
lás lehetõségei. A 14–15. századi európai egyetem-
alapítási hullámból Magyarország kivette ugyan a
részét, de ezek a kezdeményezések gyorsan elhal-
tak, így a 19. század elején mindössze egyetlen egye-
temünk volt, amelyet 1635-ben Nagyszombatban
alapítottak, ám ekkor már Pesten mûködött. Egyre
gyarapodó számú tanszékeivel s mint fentebb emlí-
tettük, különösen kiváló orvosprofesszoraival né-
hány évtized alatt nemzetközi hírûvé vált. A másik,

ugyancsak európai tekintélyû felsõfokú intézmény
– akkori nevén pesti József Ipartanoda (Politechni-
kum) – 1871-ben Mûegyetem néven kapott egyete-
mi rangot. Sikeres mûködésével összefügg, hogy a
magyar mérnökképzés kiválóságait fentebb a mû-
szaki feltalálások kapcsán megnevezhettük. Nem-
csak az oktatás színvonalának magas fokával tûnt
ki, hanem a diákok létszámával is. A 19. század vé-
gén e tekintetben világviszonylatban a harmadik-
ként tartották számon.

Óriási jelentõséggel bírt az ország második tudo-
mányegyetemének megnyitása 1872-ben Kolozsvá-
rott, hiszen egy történeti nagyrégió, Erdély kapott
önálló felsõoktatási intézményt. Szervezetében a
korszerû fölfogás szerint a pestitõl különbözve önál-
ló bölcsész- és önálló természettudományi kar jött
létre, valamint orvoskar. A magyar történetírás haj-
lamos elfeledkezni a nem sokkal késõbb indult zág-
rábi egyetemrõl (1874), pedig ez is a magyar koro-
na országainak egyikében mûködött s nem csekély
jelentõséggel, horvát és német nyelvû oktatással. A
tudományágazati differenciálódással párhuzamo-
san, egyszersmind azt ösztönözve is, a tudomány-
egyetemeken sorra alakultak új tanszékek és klini-
kák. A német nyelvû egyetemekkel fenntartott szo-
rosabb kapcsolatoknak köszönhetõen ekkor hono-
sodott meg Magyarországon az egyetemi szeminá-
riumi rendszer.

A kiegyezés korában egész sor további felsõokta-
tási intézmény nyitotta meg kapuit. A mûvészeti
képzés területén Budapesten a Zeneakadémia Liszt
Ferenc elnökletével és Erkel Ferenc igazgatásával
jött létre (1875). Az Országos Királyi Mintarajzisko-
lát ideiglenes jelleggel még Eötvös József indította
útjára 1871-ben, majd 1908-ban megkapta a Kép-
zõmûvészeti Fõiskola rangot. 1888-tól mint fõisko-
la az Országos Színitanoda számított a legjelentõ-
sebbek közé. 1869-ben az akkor már évszázados
múltú selmecbányai Bányászati és Erdészeti Akadé-
mián bevezették a kétnyelvû (német-magyar) okta-
tást. A Ludovika Akadémián 1872-ben indult meg
magyarul a tisztképzés. A jogi, mezõgazdasági, teo-
lógiai akadémiák és a sorozatnyi tanítóképzõ szám-
ba vételét nem a kisebb jelentõség, hanem helyhi-
ány miatt kell itt mellõznünk. Típusában egyedi volt
az addig Magyarországon nem ismert, francia min-
tára 1895-ben megszervezett báró Eötvös József
Collegium. Önálló tanárképzõ intézményként, bent-
lakásos, kiscsoportos oktatási formával az értelmi-
ségi elitképzést kapta feladatul. Neves tagjai nagy
számban különösen a két világháború közötti idõ-
szak szellemi életében játszottak fontos szerepet.
1950-ben a diktatúra oszlatta föl.

A mind inkább differenciálódó hazai tanulási le-
hetõségek megteremtésével a nemzeti mûvelõdés
úgy nyert erõs bástyákat, hogy közben az ország
több területen felzárkózott a nemzetközi mezõny
vezetõ hányadához. Azt sem hagyhatjuk említés

nélkül, hogy elsõsorban részképzés formájában,
több évszázados tradíciót folytatva, diákok százai
továbbra is tanultak külföldi egyetemeken. A kor-
szakot az elsõ világháború elõestéjén, 1912-ben
Debrecenben és Pozsonyban újabb egyetemek ala-
pítása zárta.

Pillantsunk rá, mit mutat a közoktatás mérlege!
A polgári korszak egyik fokmérõje az intézmény-
fenntartók megoszlása. 1848 elõtt csupán felekezeti
középiskolákat találunk Magyarországon. 1867-ben
egyházi fenntartásban mûködött a középiskolák
90%-a, 1913-ban 55%-a, közben azonban mind az
egyházak, mind „világi fél” újabb gimnáziumokat
alapított. Másként alakultak az arányok az alsófokú
oktatásban, 1913-ban az elemi iskolák 30%-a volt
állami vagy önkormányzati fenntartású.

A nõoktatás területén kevés a büszkélkedésre
való ok. Igaz, így is megelõztük földrészünk számos
országát. Az érettségit adó, elsõ leánygimnázium
1896-ban, Budapesten nyílt meg. Az egyetemek és
fõiskolák fokozatosan engedték be a nõhallgatókat
padjaikba. A teljesen új típust képviselõ polgári is-
kola csaknem azonnal népszerûvé vált. Alig néhány
évvel a vonatkozó törvény elfogadása után, 1880-
ban már 110, 1913-ban 520 mûködött belõlük. Ek-
kor a tanulóik 60%-a leány volt. Elsõsorban az alsó-
középosztályból íratták be ide gyermekeiket.

Az Eötvös-féle népiskolai törvény kiemelt célja
volt az írástudatlanság visszaszorítása. 1869-ben
Magyarországon (Erdély nélkül) a férfilakosság
41%-a, a nõk 25%-a olvas. Harminc év múltán Ma-
gyarországon (immár Erdéllyel együtt, de Horvát-
ország nélkül) a hat évnél idõsebb népesség 61,4%-
a, Horvátországot hozzávéve 59,8%-a tud írni-olvas-
ni, újabb tíz év elteltével ugyanezek az értékek
68,7%-ra és 66,7%-ra emelkedtek. A tankötelesek
iskolalátogatási aránya 1870–1910 között ugyan-
csak pozitív irányba változott: 48-ról 86% százalék-
ra. A növekedés nyilvánvalóan összefüggött azzal,
hogy az adott idõszakban az elemi iskolai tanítók
száma csaknem megkétszerezõdött. Az elemi okta-
tás 1908-ban vált ingyenessé.

A század elsõ felében lassan fejlõdõ, majd az utol-
só harmadban nagy lendületet kapó oktatási rend-
szernek tagadhatatlanul voltak komoly hiányossá-
gai is. Mint láttuk komolyan emelkedett az iskoláz-
tatás szintje és visszaszorult az írástudatlanság, a
népiskolai törvény végrehajtása azonban hagyott
kívánnivalókat is maga után: az osztatlan kisisko-
lák nagy száma, a helyszûke, a fölszereltség és tan-
anyag színvonala, valamint a tanulók lemorzsoló-
dásának aránya sorolhatók ebbe a körbe. A nyelvi
kérdés a korban is neuralgikus volt s máig vitát ké-
pez a magyar és szomszédországbeli történészek
között. Az 1868-as népiskolai törvény azzal, hogy
az elemi iskolát minden nemzetiségnek anyanyel-
ven írta elõ, a korabeli Európában a legliberálisabb
rendelkezés volt. A nemzetiségek késõbb azt sérel-

mezték, hogy a magyar nyelvnek az állami iskolák-
ban kötelezõ tanításáról 1879-ben, az összes – te-
hát a nem állami iskolákban is – 1907-ben hozott
törvényt a magyar parlament. A régi Magyarorszá-
gon végrehajtott utolsó népszámlálás szerint (1910)
a lakosság 57,4%-a, a népesség csaknem felét kite-
võ „nem magyar ajkúak” 17,9%-a tudott magyarul.
Amikor 1920 után a magyar nyelv vált kisebbségi
nyelvvé, soha sehol elõ nem fordult, hogy az illetõ
állam nyelve ne lett volna kötelezõen tanult tárgy a
megmaradt magyar iskolákban.

KÓSA LÁSZLÓ EMELKEDÕ ÉVSZÁZAD
Civilizációs változások Magyarországon a 19. században

Leszálltunk a bekötõútnál, s ballagtunk befelé, a fa-
luba. Azon az egy kilométeren mindenki megelõ-
zött. Beértünk a faluba, az emberek a kapuban áll-
tak, kalaplevéve. Szájról szájra adták a hírt – meg-
jött az Úrfi! Nagyon hasonlítok anyai nagyapámra.
Aztán megállt mellettünk egy fekete Volga. Egyér-
telmû volt, be kell szállnunk. Bevittek a városba, s
feltettek az elsõ vonatra. Többé nem mentem.

Nagyváradra sincs miért mennem. Nincs már ott
senki, aki ismerne s kit én is ismernék. Vagy elmen-
tek, vagy meghaltak. Az utcára se mennék ki. Akkor
meg, mindegy hol vagyok….  Te még fiatal vagy, nem
emlékezhetsz… a második bécsi döntés után, az Er-
délybe bevonuló magyar honvédek azt énekelték:
„… édes Erdély, itt vagyunk…” Mi meg énekelhetnénk,
énekelhettük volna, „… édes Erdély itt hagyunk…”
Mindenki kivándorolt, meglépett, aki úgy vélte, ér va-
lamit… Meg a kalandvágyók, meg kiknek nem volt
miért maradni… Maradt az, aki nem mert menni. Vagy
kinek nem volt hová, kihez menni… Kezdték ezt a ki-
felé igyekvést azok, kik maradásból, helytállásból kel-
lett volna példát mutassanak! Kik akkor is, ott is jól
éltek, mert behódoltak, renegátosodtak… Ami azt il-
leti, amióta eljöttem, nem voltam Erdélyben. Sok he-
lyütt voltam már, de Erdélyben nem.

– Nincs honvágyad?
– „Világ világa, / Virágnak virága…” – tudod-e,

mi ez?
– „Keserûen kínzatol, / Vas szegekkel veretel…”

– amint hallod…
– Amikor honvágyam támad, ezt mondogatom…

S dúdolom: „Az, hol én elmenyek, még az fák es
sírnak…”

 Egyszer, valamikor, majd elmegyek. Megmá-
szom még egyszer a Keresztben a falat.

– Hiányzik a mászás?
– Tudod, mi hiányzik? Egy jó nagy pohár szilva-

pálinka! Az hiányzik… Mászás… Göteborgtól úgy fél
órára van egy szikla, azon gyakorolnak az ottani-
ak. Egyszer kimentünk a húgommal. Néztem a szik-
lát – olyan 3B-sre saccoltam. Megkívántam, bizse-
regtek az ujjaim, mennem kellett. Felmásztam.
Kötelem nem volt, valahogy letapogatóztam. Lenn,
a húgomat körülvéve, néma csendben álltak az ot-
taniak, vagy húszan. Ilyet nemigen láthattak… Nem.
Nem hiányzik. Lehettem volna az edzõjük. A Ke-
resztet csak azért akarom megmászni még egyszer,
mert azt a pályát ketten tûztük ki, Kós Pityivel. A
pályarekordot is én tartom. Hadd lám, hetvenéve-
sen milyen idõt mászok.

Otthonom, hazám pedig nincs többé. Akkor tu-
datosult bennem, amikor idejövet átléptem a ha-
tárt. Neked sincs. Ne áltasd magad! Vándorok va-
gyunk, kóbor kutyák… Csak lakhelyeink vannak…
És nyughatatlanságunk… Ha lennének gyerekeid,
lehet, megkötõdnél valahol… Semmim sincs. A na-
pokat egykedvûen élem… Emlékek? Néha, álmat-
lan éjszakákon jánosbogárnyi fények villannak em-
lékezetembe, ködösen megvilágítva egy-egy hely-
zetet, arcvonást – másokkal közös múltamból.
Ennyim van, ami múlt. Jövõm – alig…

A jelenem? – olvasgatok, iszogatok, szívom ezt a
rohadt cigarettát… Nappal várom az éjszakát, éjje-
lente a reggelt. Sok helyütt jártam, sok mindent ta-
nultam. Értem a finnek és a lappok nyelvét, beszé-
lek románul, németül és svédül. Gondolkodni ma-
gyarul gondolkodom.

– És álmodni?
– Álmodni…? Álmodni csak az anyanyelvemen –

székelyül álmodom.

KEZDETÉN A  VÉG
                            XXX. fúga

Mintha a kezdet
kezdetén – lombok
között – fák alatt
született volna a
hiány eleje a vég
betagozódása felhõk
közti erezetbe – égbe
s a csoda hogy vége-
láthatatlan a kitá –
rulkozás mitosza
s lassan ráfeledkezve
megérted : a világ
vége kezdetén lön
s mikorra befejezve
lenne a mû – hátra-
tett mosolygással
tudod – itt vagy a
közepén – újból a
a tengerbe születhetsz.

Pethõ László Árpád

… AZ HONNÉT ELJÖTTEM
Folytatás a 10. oldalról

A fejlõdés nem mindenben kedvezett a bur-
genlandi magyar kisebbségnek. Így az 1958-ban
egyesített, majd 1975-ben várossá elõléptetett
két település, Közép- és Felsõpulya 1921-ben
még túlnyomórészt magyar ajkú lakossága is
beolvadt német nyelvû környezetébe. Manap-
ság nagyon oda kell figyelni, hogy nyomokat
találjunk a két település korábbi arculatára.
Éppen tíz évvel ezelõtt (B.N. 2002/4. sz.) Hilda
Uccusicnak a hetvenes években készült grafi-
káival adtunk ebbõl ízelítõt (a régi Pulya a
Domschitz vendéglõben tekinthetõ meg rajzo-
kon és fényképeken).

Most ismét Oberpullendorf/Felsõpulyára irá-
nyítva a figyelmet KARAL VIOLÁt hívtuk segítsé-
gül. Õ viszont épületek helyett inkább az embe-
rekre összpontosított, a régi arcokat  örökítet-
te meg 1990 körül. A mûvésznõ rajzai nem csu-
pán típusokat vetítenek ki, hanem az arcvoná-
sokon keresztül az emberi személy egyedisége
is megjelenül. Nem csupán kisebbségi, népraj-
zi szempontból fontos ez, hanem egyben figyel-
meztetõ is: ne szívódjon fel az emberi személyi-
ség a tömegtársadalom tömkelegében. Karal
Viola rajzai mementóként is felfoghatók: ma-
gyarként is õrizzük meg arculatunkat, egyéni-
ségünket, hiszen ebben mutatkozik meg környe-
zetünk tarkasága, sokszínûsége.

A pozsonyi születésû, de már évtizedek óta
pulyaivá vált mûvésznõ sokoldalúságával vált
ismertté és elismertté mind a zenei interpretá-
ció, mind pedig a képzõmûvészet terén.
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Szent István Társulat, Budapest, 2012.
Májusi hazai tartózkodásom alkalmával, vé-

letlenül (ha ugyan vannak véletlenek, s köny-
vekkel való találkozásaink is nem a sors rende-
lései!), Budapesten  a Ferenczyek temploma
mellett lévõ kis butikban rábukkantam Cserhá-
ti Ferencnek, a nyugati magyarok püspökének,
a Szent István Társulat “Pásztorok” sorozatá-
ban napvilágot látott önéletrajzi kötetére, me-
lyet rögtön megvásároltam, s “azon melegében”
olvasni kezdtem. Budapesti napjaim “lyukas
óráit” ez töltötte ki.

Bevallom, eleinte kicsit féltem tõle, hogy hát-
ha papos, kenetteljes prédikáció lesz, de igen
kellemes meglepetés ért. Hamar rájöttem, hogy
érdekes, fordulatos, õszinte és derûs írásmû,
melyet számomra érthetetlenül neveznek Elmer
István által készített “beszélgetésnek”. Formá-
ja alapján, úgy tûnik, mintha teljes egészében a
fõpap vetette volna papírra.

Egy idõ óta (és a Münchenben megjelenõ,
Életünk nevû katolikus folyóirat kapcsán, mely-
nek munkatársa vagyok) váltottam ugyan már
néhány rövid levelet Cserhátival, de csak most
sikerült megismernem valójában az Embert, ezt
a modern, dinamikus egyéniséget, aki Tóth Ti-
hamér útmutatása alapján, egyik kezében a Bib-
liát, másikban az újságot tartja. Nem merül el
teljesen a vallásos áhítatban, hanem számot vet
a külvilág szellemi, fizikai és politikai fordula-
taival, eseményeivel.

Eddigi élete folyamán Magyarországon keve-
set tartózkodott. A Szatmár megyei Túrterebes
községben született 1947-ben, sváb õsöktõl szár-
mazó, elmagyarosodott, többgyermekes család-
ban. A kisebbségi lét minden problémáját és
nehézségét megtapasztalva, iskoláit román ura-
lom alatt  Szatmáron, Máramarosszigeten, Gyu-
lafehérváron végezte.

A papi hivatás már fiatalon vonzotta, és so-
káig élt a legendás hitvalló, Márton Áron püs-
pök környezetében, akit példaképének tekintett.

1971-ben szentelték fel s káplánként a Nagy-
károly közeli Kaplonyba, majd Máramaros-
szigetre került. 1979-ben azonban arra az elha-
tározásra jutott, hogy tanulmányait nyugati
egyetemeken szeretné folytatni. Frankfurtba,
majd Innsbruckba ment. Letelepedését német
származása megkönnyítette.

CSERHÁTI FERENC, A MAGYAROK VÁNDOR PÜSPÖKE
Elmer István beszélgetése

1982-es doktorátusa után, a müncheni Szent
Margit templom plébánosa lett, s egyszerre be-
lecsöppenve a Magyar Katolikus Misszió mun-
kájába, elkezdett az emigráns, a szétszórt ma-
gyarság gondjaival foglalkozni.

Az út tehát, melyet be kellett járnia, az égiek
által kijelölt, gondviselésszerû volt. Érthetõ,
hogy dr. Irányi László piarista atya és Miklós-
házy Attila SJ után, rábízták a nyugati magyar
hívek lelki gondozását. XVI. Benedek pápa ki-
nevezte esztergom-budapesti segédpüspöknek,
majd 2007-ben Erdõ Péter bíboros püspökké
szentelte az esztergomi bazilikában.

Azóta nemcsak a németországi ügyekkel fog-
lalkozik, hanem II. János Pál pápa nyomdokait
követve, fáradhatatlanul járja a kontinenseket,
felkeresve a legtávolabbi közösségeket is (Auszt-
rália, Kanada stb.).

Aránylag fiatal ember.  Tele van hittel, ener-
giával. Hirdeti a katolikus vallás igazát, erõsíti a
lelkeket, de a világ dolgaiban is állást foglal. Já-
ratos a kultúra berkeiben. Érdekli az irodalom,
mûvészet…

Úgy tudom, felettesei akaratából most Ma-
gyarországra fog költözni, ezentúl ott tartózko-
dik, és onnan fogja irányítani a jövõben a nyu-
gati magyar katolikusok ügyét.

SAÁRY ÉVA

Gárdonyi Géza és Kálnoky László városában
teljesen természetes, hogy legyen egy patinás, a
legjobb egri hagyományokhoz méltó, országo-
san jegyzett folyóirat. Ennek megfelelõen az
Agria indulásától fogva egy olyan széles ölelésû
lap, amely a nemzedéki és szemléleti sokszínû-
ség jegyében tárja elénk a kortárs magyar iro-
dalmat. A hosszmetszeti és keresztmetszeti el-
vet vegyítõ szerkesztõi felfogás antológia-, illet-
ve almanach jellegû lapot eredményez, melyben
az egri és régióbeli értékek országos kitekintés-
ben, sõt kárpát-medencei beágyazottságban nye-
rik el a legteljesebb értelmüket.

Arról, hogy voltaképpen milyen arculatú lap
az Agria, mindennél beszédesebben árulkodnak
a tények. A folyóiratban rendszeresen hatvan-
hetven, sõt nemegyszer nyolcvan szerzõ jelenik
meg  - Pozsonytól Székelyudvarhelyig, Bereg-
szásztól Lendváig, Sárospataktól Szekszárdig,
Mátészalkától Tapolcáig, Nagyváradtól Buda-
pestig. A húszas éveikben járó pályakezdõktõl
a nyolcvanas éveikben járó generációkig min-
denféle korosztály publikál a lapban. Túlzás
nélkül mondhatjuk, hogy az Agria olyan, mint a
bõségszaru; van benne minden, s a sokféle gaz-
dagságban kedvére válogathat az olvasó.

A lapban publikáló határon túli szerzõk szá-
ma mind ez idáig kilencven fõ, de ez a szám a
külföldi (nem magyar) szerzõkkel együtt a szá-
zat is meghaladja. Ami a régiók szerinti meg-
oszlást illeti, kárpátaljai szerzõ tizenöt (például
Vári Fábián László, Nagy Zoltán Mihály,
Penckófer János, Bakos Kiss Károly); partiumi
szerzõ tizenkettõ (például Gittai István, Bara-
bás Zoltán, Dénes László, Lipcsei Márta, Pata-
ki István, Goron Sándor); erdélyi szerzõ huszon-
hat (például Kányádi Sándor, Lászlóffy Aladár,
Lászlóffy Csaba, Egyed Emese, Lõrincz György,
Bölöni Domokos, Cseke Péter, Gál Éva Eme-
se, Zsidó Ferenc); délvidéki szerzõ tizenkettõ
(például Tari István, Kontra Ferenc, Csorba
Béla, Dudás Károly, Bata János, Csík Mónika);
felvidéki szerzõ tizenöt (például Gál Sándor,
Koncsol László, Tóth László, Grendel Lajos,

KÖDÖBÖCZ GÁBOR Agria: a széles ölelésû lap
(Helyzetjelentés a lap fennállásának ötödik évfordulóján)

Hodossy Gyula, Kulcsár Ferenc, Zirig Árpád);
muravidéki szerzõ hat (például Bencze Lajos,
Göncz László, Halász Albert); ausztriai szerzõ
kettõ (S. Csoma János, Karádi Márton); sõt
újabban egy kanadai (Balla András), illetve egy
németországi szerzõnk (Simonyi Emõ) is van.

Az Agria arculatát meghatározó szerzõk és
szerkesztõk a lap 2007-es indulásától kezdve erõ-
sen hisznek abban, hogy létezik egy országhatár-
okkal dacoló, spirituális értelemben felfogott
haza, amely a nyelvi, történelmi, kulturális és iro-
dalmi hagyományok legtágabban értett közössé-
ge réven ahhoz is hozzásegíthet bennünket, hogy
Trianont – legalábbis lélekben és szellemben –
végleg le tudjuk dönteni. A sokágú síp változa-
tos szólamaira figyelõ s az illyési „haza a magas-
ban” eszményét követõ fõszerkesztõ az Agria
minden egyes számának összeállításakor arra
törekszik, hogy a töredékek helyett a teljességet,
a részek helyett az egészet próbálja felmutatni.
Teszi ezt immáron 25 éve Egerben élõ tanárem-
berként is annak tudatában, hogy a mi kicsi, ma-
radék várunkat minden korábbinál nagyobb éber-
séggel és eltökéltséggel kell védelmeznünk. Olyan
elszántsággal és olyan áldozatvállalással, ahogyan
azt Eger csillagai tették 460 évvel ezelõtt.

A lap iránti érdeklõdés sokféleképpen meg-
nyilvánul, igen gyakran lapbemutatókra hívnak
bennünket. Voltunk több alkalommal Nagyvá-
radon, Beregszászban, Budapesten, az Írószö-
vetségben, továbbá Hajdúböszörményben, To-
kajban, Salgótarjánban, Szegeden, Duna-
szerdahelyen, Magyarkanizsán, Szekszárdon,
Debrecenben, Miskolcon, Nyíregyházán, Szé-
kesfehérváron és számos alkalommal Egerben.
A Bécsi Napló meghívásának 2011 októberében
tettünk eleget. Ezek a találkozók az olvasókkal
való személyes találkozáson túl a szakmai és
emberi kapcsolatok ápolását is hatékonyan szol-
gálják. Mint ahogyan történt a Bécsi Magyar
Otthonban és a Felsõõrön tartott jó hangulatú,
sokáig emlékezetes lapbemutatók során.

A lap szakmai elismertségét jól mutatja, hogy
bizonyos folyóiratszerkesztõségek (Magyar

Napló, Kortárs, a kárpátaljai Együtt, a délvidé-
ki Aracs, a felvidéki Opus és a partiumi Várad)
folyamatosan igénylik és szemlézik a lapot. Kö-
zülük néhánnyal már közös lapbemutatónk is
volt az Írószövetségben, Beregszászon, Nagyvá-
radon, Szegeden, illetve Dunaszerdahelyen.
Vitéz Ferenc egyszemélyes folyóirata, a Debre-
cenben megjelenõ Nézõ•Pont tavaly és idén
többször is kitüntetõ figyelemben részesítette az
Agriát. A fentiek mellett a Zalaegerszegen meg-
jelenõ Pannon Tükör és a Bécsi Napló szerkesz-
tõsége is jelezte, hogy szorosabb kapcsolatot sze-
retnének kialakítani velünk.

A lap szélesebb körû népszerûsítése szempont-
jából is igen fontos, hogy Szakolczay Lajos fõ-
munkatárs jóvoltából a Duna Tv Kikötõ címû
kulturális magazinjában is szerepeltünk, ami a
legtávolabbi földrészek magyarságával is megis-
mertette a lapot. Baráti beszélgetésekbõl, leve-
lekbõl és emailekbõl tudom, hogy az Agriát nem-
csak a prágai Károly Egyetemen vagy a bécsi
Magyar Kulturális Intézetben tartják számon, de
Moszkvában, Brüsszelben, Reykjavíkban sõt
elektronikus formában Sydneyben és Mel-
bourne-ben, Clevelandben és Montrealban, San
Franciscóban és Buenos Airesben is olvassák. Az
sem elhanyagolható körülmény, hogy a Tokaji és
a Partiumi Írótábor részvevõi (a magyar iroda-
lom színe-java!) kezdettõl fogva ismerik és tá-
mogatják törekvéseinket.

Úgy látom, hogy szívós és kitartó munkánk
lassan Egerben is megtermi gyümölcsét, s ho-
vatovább még a velünk kevésbé szimpatizálók
is belátják, hogy az immáron hatodik évfolya-
mát jegyzõ Agria sajátos karaktert és valódi ér-
téket képvisel a kortárs folyóiratok között.
Szerkesztõtársaimmal és munkatársaimmal
(Szakolczay Lajos, Bertha Zoltán, Serfõzõ Si-
mon, Anga Mária, Cseh Károly, ifj. Ködöböcz
Gábor) a jövõben is azért fogunk dolgozni, hogy
a szívünknek oly kedves Egert ne csak kiváló
boraiért és a város egyedülálló szépségéért, ha-
nem figyelemre méltó szellemi értékeiért, kul-
turális kincseiért is becsüljék és szeressék.

H Í R E K
Végel László munkásságának

elismerése

(Magyar Narancs, 2012. jún. 20.) Végel
László a Szerbiában és az egész délkelet-eu-
rópai régióban kifejtett, az interetnikus és
interkulturális tolerancia és megértés fejlesz-
tése terén végzett munkájáért a Konstantin
Obradovic-díjat kapta.

Végel László az utóbbi fél évszázad vajda-
sági irodalmának egyik legjelentõsebb alak-
ja, a legendás Új Symposion egykori szerkesz-
tõje. Egy makró emlékiratai címû elsõ regé-
nyével rögtön zajos sikert arat a „farmernad-
rágos próza” meghonosítójaként, sokak sze-
rint távolról a magyar próza Esterházy és Ná-
das Péter nevével fémjelezhetõ fordulatát is
megelõlegezi. Késõbbi, az esszé és a széppró-
za közti átmeneti megszólalásmódot kikísér-
letezõ írásaiban a nemzeti és a kisebbségi
identitás kérdéseinek legszenvedélyesebb vé-
giggondolója, egyfajta hontalanság, univerzá-
lis kisebbség tapasztalata határozza meg mun-
káit, melyek hangvétele sok tekintetben az
értekezõ Kertész Imréével rokonítható, aki-
nek ez az univerzális kisebbségiség szintén
alapélménye.

Végel a multikulturális Közép-Európa em-
lékének õrzõje, hanyatlásának krónikása, töb-
bek között az Újvidék múltjáról és jelenérõl
szóló írásaiban is ezt veszi számba. Minden
kirekesztõ nacionalizmus bátor ellenzéke –
Miloševic országlása alatt egy ideig bujkálni
is kényszerül. A bezárkózó kisebbségi magyar
nacionalizmust hevesen bírálja, ugyanakkor
aggódva figyeli a magyar kisebbség számará-
nyának, politikai súlyának egyre erõteljesebb
csökkenését, a magyar kisebbségi közösségen
belül is gyakran marginális, ellenzéki szerep-
be kényszerülve.

Kritikus bátorság, nonkonformizmus, de ez-
zel párhuzamosan a közössége felé irányuló
lebírhatatlan hûség és szolidaritás jellemzi az
esszéista és publicista Végel ténykedését. Meg
az évtizedek óta egyenletes, magas színvonal,
tág horizont és kivételesen sokirányú tájéko-
zottság.

VÁRI GYÖRGY

Az idei júnusi Könyvhét megnyitó beszédét
Ferdinandy György Nyugatról hazatelepült író
tartotta. Megnyitójában Ferdinandy kiemelte
az 1956 utáni nyugati írók fontos szerepét az
újabbkori magyar irodalom összteljesítmé-
nyében.

•
Szõcs Géza leköszönt kultúrális államtitkár

Gyõrszemerén megnyitotta a Faludy György-
rõl elnevezett helyi Közösségi Házat. Faludy
verseivel éppúgy, mint nagysikerû önéletrajzá-
val (Pokolbéli víg napjaim), amelyben beszá-
mol a recski kényszermunkatáborban eltöltött
éveirõl, végérvényesen beírta magát a magyar
irodalmi kánonba.

•
A Parnasszus c. budapesti költészeti folyóirat

legújabb (nyári) számának centrumában a Lon-
donban élõ Gömöri György munkássága áll. Ezt
méltatják a folyóiratban András Sándor, Már-
ton László, Láng Gusztáv, P. Vásárhelyi Judit
és Boldog Zoltán, valamint az angol Clive
Wilmer és a lengyel Jerzy Snopek esszéi és ta-
nulmányai. Sumonyi Zoltán, akinek számos
mûvét (igy Szent Pál leveleit) nagy sikerrel ze-
nésítette meg a Gryllus együttes, bibliai témájú
verssel köszöntötte Gömöri Györgyöt.

S. Csoma János

Vallomás

élhettem volna többet is
éltem kevesebbet
mondhattam volna máshogy is
de magyarrá tettek
lakhattam volna sok helyütt,
mégis magyarhonban
magamat adtam és adom
borús dallamokban
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