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(Tudósítónktól) A magyarországi oktatási rendszer
válságban van. Talán egy közhely sem igaz annyira
napjainkban Magyarországon, mint ez. A rendszer át-
alakítása, amelyhez az elõzõ kormányok nem mertek
hozzáfogni, napirendre került. A diákok tüntettek, a
szakszervezetek tárgyaltak, az átalakítás folyik tovább.
Az elõzõ kormányt még ellenzéki pozícióból kritizáló
Hoffmann Rózsa, aki jelenleg az Emberi Erõforrások
Minisztériumának oktatásért felelõs államtitkára,
2008-ban így foglalta össze a tennivalókat:

„A mai oktatáspolitika az esélyegyenlõség hangoz-
tatásával, de annak értelmezése nélkül, a saját cél-
jaival ellentétes intézkedéseket hoz rendre, gondo-
lok itt az iskolabezárásokra, az osztálylétszám megnö-
velésére és még sok minden egyébre. Szürkítõ, kom-
munisztikus ideák látszanak felvillanni az elképze-
léseikben… Egy országot fejleszteni csak a közoktatás
színvonalának emelésével lehet. Szaktudással, kivá-
ló pedagógusokkal, szigorúan ellenõrzött pénzfel-
használással… A szakképzés, a mûvészet- és egész-
ségpedagógia, a nyelvoktatás színvonalának emelé-
se mellett valódi megoldásokra lesz szükség az esély-
egyenlõség megteremtésében, és újra ki kell nyitni a
falvakban a bezárt kisiskolákat. Ismét az embert, és
nem a pénzt, a gépeket, az infrastruktúrát kell az
oktatás középpontjába állítani.”

Érthetõ, hogy a fizetésemelést utoljára a Medgyessy-
kormánytól kapott, és a gyakori változásoktól elcsigá-
zott tanárok várakozással tekintettek a 2010-ben hi-
vatalba lépõ új kormány tevékenysége elé. Kezdetben
a várakozások – úgy tûnt – nem is voltak alaptalanok.
Az elõzõ kormány által megszüntetett osztályzás
visszaállítása, a tanárok védelmét célzó intézkedések
azt sugallták, hogy az oktatási vertikum megindult egy
folyamatos, nyugodt változás irányába. A köznevelési
törvény vitája azonban hamarosan más irányba terel-
te a közvélemény figyelmét.

Kisebb zökkenõktõl eltekintve, januártól 2670 isko-
la fenntartását vette át az önkormányzatoktól az ál-
lam. Az iskolákban így sajátos társbérlet alakult ki: míg
az oktatással kapcsolatos kiadásokat és a tanárok bé-
rét az állam állja, addig az épület mûködtetését és a
technikai dolgozókat az önkormányzatok fizetik. Az ál-
lami fenntartást a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ koordinálja a járásokban kinevezett tanke-
rületi igazgatókon keresztül. Bevezetésre kerül a min-
dennapos testnevelés, 16 évre csökken a tankötelezett-
ség életkor-határa. A törvény legtöbb újítását a 2013/
14-es tanévben vezetik be: az általános iskolákban 16
óráig szerveznek foglalkozásokat, és az ún. pedagógus
életpályamodellel együtt emelnék a tanárok fizetését,
egyúttal változna munkaidõ-számításuk is. A szakszer-

TANÍTVA TANULUNK
vezetek a tankötelezettség korhatárának leszállítása,
a gyermeklétszám csökkenése, a felsõ tagozatok össze-
vonása és a szakképzési rendszer átalakítása miatt el-
bocsátásoktól félnek.

Az átszervezés pénzügyi megtakarítással nem jár: a
megtakarításoknál messze nagyobb költségeket vonz
magával a mindennapos testnevelés bevezetése, fõ-
ként, ha a testneveléshez tornaterem is szükséges, il-
letve a pedagógus-béremelés, amit a kormány az or-
szág gazdasági állapotától tett függõvé, és egyelõre el-
halasztott. Az egyszerûség kedvéért megjegyezzük,
hogy 20 év munkaviszony után egy középiskolai ta-
nár kb. nettó 120 000 Ft-ot (kb. 400 Euro-t) keres, így
sokan kénytelenek másodállást vállalni. Diákokat kor-
repetálnak, árut pakolnak Tesco áruházakban, vállal-
koznak stb. Összességében a rendszer gyakori módo-
sítása és a tanárok egzisztenciális bizonytalansága ele-
ve szinte lehetetlenné teszi a nyugodt oktató-nevelõ
munkát.

Az ellenzéki kritikák a köznevelési törvénnyel szem-
ben egyre élesebb hangot ütöttek meg. A törvényter-
vezet szerint nem maradhatott volna meg olyan isko-
la, ahol nincs párhuzamos osztály. Ezt a szakaszt ugyan
kivették a törvénybõl, de nem biztos, hogy a késõb-
biekben nem fogják megkísérelni bevezetését – hang-
zottak az ellenzéki felvetések. Nyilván az állam finan-
szírozási képességének határai fogják megszabni, hány
iskolát kell a jövõben bezárni. A másik, rendkívül vi-
tatott téma a pedagógusok kötelezõ óraszáma volt. A
törvény szerint 32 óra felett az intézményvezetõ ren-
delkezik, 22–26 órát kell a tanítással tölteni, de a 26
és 32 között elrendelhetõ helyettesítés vagy felügye-
let. Így nehéz kiszámítani a szükséges pedagógus lét-
számot. A szintén bevezetés elõtt álló szakfelügyeleti
rendszer, amelyet 1985-ben azért töröltek el, hogy a
tanácsok irányítási funkcióját mérsékeljék, most ismét
bevezetésre kerül. A tanárok munkájának szakmai tá-
mogatása kétség kívül fontos feladat. A kritikusok sze-
rint viszont a tanárok munkáját értékelõ szakfelügye-
let korlátozhatja az oktatás szabadságát, beleszólhat
a tanárok bérezésébe, súlyosabb esetben akár a mun-
kaviszony megszüntetését is kezdeményezheti.

A felsõoktatásban fõként az államilag finanszírozott
szakok kérdése, illetve a forráskivonás kavart hullá-
mokat. Az egyetemek élére kinevezendõ kancellárok-
kal lényegében megszûnne az egyetemi autonómia és
jelentõsen csökkenne a rektorok hatásköre. A kor-
mány ezzel magyarázza a Magyar Rektori Konferen-
cia közleményét, amely elutasította a kormány terve-
zett reformlépéseit. Kétségtelen, hogy az elõzõ kor-
mány által megkezdett, elõnytelen beruházások kor-
rigálására szükség van. A rektorok szerint azonban

elfogadhatatlan, hogy öt év alatt 40%-kal csökkent az
egyetemek és a fõiskolák állami támogatása, miközben
a GDP körülbelül változatlan szinten maradt. Az elsõ-
sorban fiskális szempontoknak alárendelt elképzelé-
sek meglátásuk szerint nem szolgálják a felsõoktatás
minõségi javítását, a munkaerõpiac által preferált szak-
területek támogatását, ráadásul figyelmen kívül hagy-
ják. a családok anyagi teherbíró képességét, és kiván-
dorlásra ösztönzik a fiatalokat.

„Megbocsáthatatlanul félrevezetik a döntéshozókat
és a magyar családokat – olvashatjuk a rektori konfe-
rencia állásfoglalásában –, akik azt állítják, hogy a fel-
sõoktatás tömegével bocsátja ki a használhatatlan dip-
lomákat olyan szakokon, amelyekre nincsen kereslet
a munkaerõpiacon. Ezzel szemben bármilyen diplo-
másnak többször nagyobb az elhelyezkedési esélye,
mint az alacsonyabb végzettségûeknek. A diplomások-
nak magasabb az elérhetõ keresete és az általuk befi-
zetett adóból nagyobb az állam bevétele.”

A hallgatók fõként az ún. hallgatói szerzõdések, il-
letve az államilag támogatott szakok számának csök-
kentése, továbbá a forráskivonás ellen léptek fel. A
kormányt meglepték a hallgatói tüntetések, karácsony
elõtt szinte naponta változott az oktatási tárca állás-
pontja: lesznek keretszámok – nem lesznek, lesz pont-
határ – nem lesz ponthatár stb. A hallgatói szerzõdé-
sek azt céloznák, hogy az állami költségvetésbõl fi-
nanszírozott hallgatók ne külföldön kamatoztassák tu-
dásukat. A cél méltányolható, ugyanakkor szemben áll
a jelenleg érvényes uniós normákkal (pl. munkaerõ sza-
bad áramlása) és az orvosokat és ápolónõket kivéve szá-
mos szakon értelmetlennek tûnik. Igen nehéz lenne
megmagyarázni például, hogy a magyar – könyvtár sza-
kos hallgatók tömegei mit keresnének külföldön.

A diákok érdekvédelmi szervezete végül megállapo-
dott a kormánnyal, hasonlóan a szakszervezetek több-

ségéhez. Bár a kormány az elsõ helyen jelentkezõk 10-
20 százalékának ígért ingyenes helyet a korábban fi-
zetõssé tett 16 szakon (pl. jog, kommunikáció,
andragógia stb.), a magas ponthatárok miatt valószí-
nûleg ennél jóval kevesebben tanulhatnak állami tá-
mogatással. Az illetékes miniszter által megállapított
ponthatárok ugyanis rendre jelentõsen meghaladják
a legerõsebb intézmények korábbi ponthatárait. Az
állami ösztöndíjas helyek valószínûleg egy-két na-
gyobb intézményben koncentrálódnak a késõbbiek-
ben. A szakszervezetek a pedagógus álláshelyek meg-
õrzésével kapcsolatban kaptak biztosítékokat. A cél, a
felsõoktatás átalakítása, a kormány álláspontja szerint
továbbra sem változott.

Amirõl a vitában kevesebb szó esik, az a tanítás szín-
vonalának drasztikus zuhanása a kilencvenes évek
végétõl kezdõdõen. Tetézte ezt a felsõoktatásba felvett
hallgatók számának ugrásszerû növekedése, az ún.
bolognai-rendszerre való áttérés 2005-ben, a hallga-
tói érdekképviseletek átalakulása, és számos további
körülmény is. A hallgatói érdekképviseletek fontos és
értékes részét képezik az egyetemi életnek, de túlzott
befolyásuk az oktatók elõmenetelére, egyáltalán állá-
suk megtartásába olyan mértékû lett, ami már az ok-
tatás színvonalát veszélyezteti. A kormányzat kommu-
nikációs ellencsapásai ostorozták ugyan a szûk évtize-
den át vezetõként tevékenykedõ hallgatói kádereket,
de azonosításuk az elégedetlen és tüntetõ egyetemi
hallgatók többségével nem volt szerencsés. Összessé-
gében a kormány sikeresen birkózott meg a decembe-
ri válsággal, az átalakítást folytatja, ugyanakkor a nö-
vekvõ forráskivonás és az ezzel együtt járó társada-
lompolitikai következmények, mindenekelõtt a közép-
osztály esetleges megroppanásának veszélye, tovább-
ra is súlyos kihívások elé állítják az oktatáspolitika irá-
nyítóit. Hiába, amint tudjuk: „Docendo discimus.”

A közép-kelet-európai államokban élõ magyar nem-
zetrészek egyre nehezebb körülmények között küzde-
nek a megmaradásukért. Az elmúlt évtizedekben le-
folytatott népszámlálások ugyanis mindegyiküknél
jelentõs számbeli fogyatkozást mutattak ki. A szlová-
kiai magyar nemzetrész fogyatkozása pedig már egye-
nesen drámai mélységekbe zuhant. Ebben a helyzet-
ben nem elég megkongatni a vészharangot, hanem új
stratégiák kialakításával menteni kell a még menthe-
tõt. Ezt a nemzetiségi vezetõ elit jelentõs része vala-
mennyi országban felismerte. A különbözõ létfeltéte-
lek miatt azonban az egyes országokban más-más cse-
lekvésre, illetve stratégiára van szükség a szülõföldön
való boldogulás eléréséhez.

Erdélyben erõteljesen az autonómia elképzelések
kerültek a kisebbségi jogkövetelések fókuszába. Dél-
vidéken a már meglévõ, -  sok tekintetben -  formális
önigazgatást próbálják valódi tartalommal megtölte-
ni. Felvidéken a többségi nemzet tagjaival szövetkez-
ve próbálja a magyar vezetõk egyik része elérni, hogy
enyhüljön a magyarok iránti bizalmatlanság és szûn-
jenek meg az alaptalan elõítéletek a kisebbséggel szem-
ben. Persze mindez így egyszerûen hangzik, de eme
sommás megfogalmazás mögött bonyolult ideológiai,
pártpolitikai és emberi viszonyok határozzák meg az
egyes csoportosulások tevékenységét.

Valamennyi nemzetrésznek azonban van egy közös
dilemmája, mégpedig a kétféle alapstratégia követé-
sébõl fakadó megosztottság. Valamennyi nemzetrész-
nél tapasztalható, hogy a kisebbségi társadalom bizo-
nyos szempontból, két részre oszlott. Egyik része azo-
kat a vezetõket követi, és adott esetben hívei rájuk
szavaznak, akik a többségi nemzettel való szövetség-
ben, vagy szorosabb együttmûködésben látják a ki-
sebbség helyzetének remény szerinti javulását. Mások

Kisebbségpolitikai stratégiák dilemmája
Különös tekintettel a szlovákiai magyar nemzetrészre

viszont próbálnak következetesek maradni, és az Eu-
rópa nyugati részében érvényesülõ kisebbségi önigaz-
gatási rendszerek (autonómiák) megvalósulásában
látnak esélyt saját identitásuk megõrzésére.

Szlovákiában a rendszerváltozást követõ, egy-két
éven belül, három stabil etnikai párt próbálta a ma-
gyar nemzetrész boldogulásának a feltételeit biztosí-
tani. Volt parlamenti képviseletük, és az alapkérdések-
ben együttmûködve, eredményeket is fel tudtak mu-
tatni a nemzetiségi jogok szélesítése terén. Az akkori
szlovák politika azonban gyanakodva tekintett a ke-
resztény-konzervatív-liberális magyar pártkonglome-
rátumra és megváltoztatta a parlamenti választások-
nál alkalmazandó mandátumszerzési küszöböket.
Ezért a magyar pártok, 1998-ban, kénytelenek voltak
egy szervezetbe tömörülni. Ekkor alakult meg a Ma-
gyar Koalíció Pártja, amely nyolc éven keresztül ren-
delkezett parlamenti képviselettel, sõt ezen idõszak-
ban, a kormánykoalícióban is részt vett. Ez az idõszak
átütõ eredményeket ugyan nem hozott a nemzetiségi
jogok terén, de a régiók és a települések fejlesztésé-
ben történt pozitív elmozdulás, fõleg az elõzõ, Meciar
nevével fémjelzett, kormányidõszakkal szemben.

Az MKP-ban közben belsõ harcok kezdõdtek. A tag-
ság egy jelentõs része elégedetlen volt Bugár Béla el-
nök vezetõi stílusával és számos olyan mulasztást  vél-
tek felfedezni, amely az MKP eredménytelenségének
oka lehetett, holott a párt nyolc  éven keresztül arány-
lag jó pozícióban volt a kormánykoalícióban, sõt vol-
tak idõszakok, amikor az MKP a mérleg nyelvét tölt-
hette be a parlamenti erõviszonyok    bonyolult mate-
matikájában. Végül Bugár Bélát az MKP kongresszusa
leváltotta és   kis többséggel Csáky Pált választotta meg
elnöknek.

Új esztendõben, új szívekkel, hangzik az egyik ka-
tolikus egyházi ének. Természetesen nem a másvallá-
súak, netán a vallástalanok bosszúságára, hanem egy-
szerûen azért, mert mélységesen vall az újrakezdésrõl,
amihez új szívekre van szükség. Ez egyszerûen készsé-
get és felkészültséget jelent: legyünk képesek mérle-
gelni mindazt, amiben és amiért élünk. Vajon útnak
nevezhetõ-e az az állapot, amiben vagyunk? Hol tar-
tunk jelenleg és hova akarunk jutni?

A globalizáció és a lokalizáció ellentétpárjával kezd-
hetnénk: a megszokottból a világméretû bizonytalan-
ságba tokollott krízist, válsághelyzetet ismerjük el
mérvadónak, vagy beérjük a megszokottal, kipróbált-
tal, ami végsõfokon mégis egyfajta elégedetlenséggel,
rossz közérzettel tölti el az embert? Az egyikbõl kinõt-
tünk, vagy legalábbis kinövõben vagyunk belõle, a
másik parttalan és felmérhetetlen. Senki sem tudja,
hova és fõként miért. Nemde túlhaladott kategoríákkal
van dolgunk, amik nem alkalmasak emberi mivoltunk
otthonos berendezésére a természetes kettõsség jegyé-
ben. Mert amíg az egyik oldalon otthon akarunk lenni
kicsire méretezett világunkban, a másikon mindig el-
kívánkozunk, többre vágyakozunk. Esztelenség lenne
bármelyiket elutasítani, kiiktatni, sokkal inkább a ket-
tõ szintézisének, kiegyenlítésének jegyében helyes
berendezkednünk.

Emberközelbõl szemlélõdve számunkra a magyar-
ság és európaiság örökség, amiben nem csupán éltünk,
de egyben életcélként is igazítottuk hozzá az évszáza-
dokat. Szemlélet kérdése: vajon a honfoglalók csupán
éhségérzetbõl kerekedtek fel és kerestek maguknak,

de egyúttal utódaiknak is lakható földet, vagy netán
mégis többre vágytak, még akkor is, ha erre vonatko-
zóan a vérszerzõdés hagyományának megõrzésén kí-
vül nem akadhatunk semmiféle szándéknyilatkozat-
ra? Látszatra veszélyesen merész lépés volt, mégsem
hanyagolhatók el a lélektani elemek: a nem egyszer
tudat alatt ható szándék.

Lényegében az életképességre utalhatnánk, ami
nem kizárólag annyit jelent, hogyan, miként találjuk
fel magunkat a pillanatnyi helyzetben, hanem – és itt
kell kellõ súllyal utalnunk a válsághelyzetekre – ho-
gyan, milyen mértékben tudunk megbirkózni a kihí-
vásokkal. Ezen a ponton kell keresnünk a lelki együtt-
hatókat, amiket válságos helyzetek hoznak bennünk
felszínre. Mi van a tarsolyunkban? A válságok leküz-
désekor válik nyilvánvalóvá: milyen tartalékokkal ren-
delkezünk, mi rejlik bennünk.

Ilyenkor, az új esztendõbe lépve nem árt elgondol-
koznunk afelõl, amit magunk mögött hagytunk. József
Attila zseniálisan mondta ki Eszmélet címû versében:

Csak ami nincs, annak van bokra,
csak ami lesz, az a virág,
ami van, széthull darabokra.

Szorongást, rossz közérzetet hagytunk magunk mö-
gött, ill. cipelünk magunkkal. Most ez a kihívás: hogyan
tudjuk áthidalni? Építõanyag-e, vagy értéktelen törme-
lék? Ha nem akarjuk, hogy tovább sodródjunk, valami-
ben meg kell kapaszkodnunk. Megkapaszkodni csakis
abban tudunk, ami a miénk, vagy legalábbis magunkévá

Magyarság és európaiság kettõssége
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TÁMOGATÁSI KÉRELEM
Támogatási akciónk 2002. júniusi beindítása óta – ide értve az Õrség naptárunk révén átutalt adomá-

nyokat – a Bécsi Napló 2012/6. számában közzétett 74.431,01 euró összeg 2013. január 20-ig az alábbi
hozzájárulásokkal növekedett:

A támogatások eddig befolyt teljes összege 76.508,01 euró.
Hálás köszönet mindazoknak, akik támogatásukkal lehetõvé teszik a Bécsi Magyar Otthon fenntartását, mely
a legkülönbözõbb rendezvények, társas összejövetelek mellett a „Bécsi Magyar Iskolának” is otthonul szolgál.

Deák Ernõ elnök, Albert László fõtitkár,     Kántás János pénztáros

További támogatások az alábbi bankfolyószámlára utalhatók át: P.S.K., A1010 Wien, Georg Coch-Paltz 1,
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A Napló postája
A keresztény egyházak együttmûködése

az összmagyarság érdekében

Pátkai Róbertnek a Bécsi Napló 2012. november-
decemberi számában megjelent tanulmánya már a cí-
mében jelzi vezérgondolatát. E gondolatnak a fontos
tanulmányban eszmei és történelmi távlatú kidolgo-
zásáért – bizonyára sok más olvasóval együtt – köszö-
netet mondok. Ilyen gondolatgazdag írást követõ ol-
vasólevélnek rövidnek illik lennie: 1969-ben az akko-
riban kibontakozott európai ökumenikus mozgalom-
ban alakult Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem
szellemében és alapszabálya szerint egyaránt ökume-
nikus elkötelezettségû. Errõl tanúskodnak a mai na-
pig éves konferenciái és kötetsorozata is. Elõadóink
és szerzõink között találjuk a Pátkai Róbert által jog-
gal méltatott személyiségeket, Békés Gellértet és Vajta
Vilmost.

Az idén májusban Elzászban Többnyelvûség – bel-
sõ gazdagodás címmel tartandó akadémiai napjain-
kon az ökumenikus gondolkodás is jelen lesz.

BALLA BÁLINT

Megjegyzések Szabó A. Ferenc cikkéhez
(Bécsi Napló 2012. november–decemberi szám)
 1. Teljesen helyes a szerzõ megállapítása, hogy a ket-

tõs állampolgárság kontraproduktív, t.i. ez az értelmi-
ségiek elvándorolásához vezet. Ahol pedig eltûnik az
értelmiség, ott a kisebbség is eltûnik hamarosan.

 2. Teljesen helyes a szerzõ megjegyzése, hogy az
autonómia csak ott célravezetõ, hol a kisebbség egy
tömbben él (Dél-Tirol). Erdélyben a magyarságnak
csak 1/3-a él a Székelyföldön. Autonómia valószínû-
leg a 2/3-ad elvesztésével járna.

 3. Igaza van a szerzõnek, hogy a magyar kormány
politikája a határokon kívüli magyarok felé a belpoli-
tika és pártpolitika tükörképe. Ez ahhoz vezet, hogy a
magyar pártok a kisebbségben szétszakadnak és egy-
más ellen küzdenek.

 4.  A szerzõ a szlovákiai példa alapján rámutat arra,
hogy a kisebbségnek bele kell helyezkednie a többség
gondolatmenetébe, hogy megértse annak motiváció-
it. Ez persze nem jelenti azt, hogy azt jóvá is kell hagy-
ni. Ez vonatkozik a sérelmekre is, mert Trianonnak van
elõdje is, mely a 19. századra megy vissza.

 5. A népcsoport jövõje a tudásban és a kétnyelvû-
ségben rejlik. Egy vagy-vagy álláspont mindig a kisebb-
ség rovására megy. Ezért lehet a szlovákiai “Híd”-nak
modell szerepe.

 6. A népcsoport jövõje attól is függ, hogy milyen vi-
szonyban van a magyar állam a szomszédos államokkal.

DR. NÉMETH BALÁZS

•Deák Ernõnek
Sokat gondolok Rátok, hallom és olvasom, mi tör-

ténik arrafelé. Egy magyart két véleményen már lát-
tam, két magyart egy véleményen alig.

Kívánok Nektek békés és boldog újesztendõt.
Sok szeretettel F.I.

•
… Te is tapasztaltad, hogy a NYEOMSZSZ vezetõsé-

ge jól mûködõ  csapat. A közös problémák megoldása
közös cél. Szó sincs bûnbakkeresésrõl. Teljesen más
mentalitás, mint a Zentralverband támadóinál.

Baráti üdvözlettel, Zoli.

Versmondó vetélkedõnk  tizennyolc éves korához
közeledik. „Nagykorúsodása” alkalmából hívunk és
várunk rá mindenkit, aki a szép verseket kedveli, akit
az irodalom megérintett.

2007-ben megújult, akkor a Verõfény nevet kapta,
életre hívott új vonása pedig az lett, hogy az önként
választott mûvek mellett korosztályonként kötelezõ
versrészletekkel egészült ki a Bécsi Magyar Iskola iro-
dalmi vetélkedõje. A kötelezõ és szabadon választott
rész kettõssége és egysége a jelentkezõk teljesítmé-
nyének jobb összehasonlíthatóságát segítette elõ.

A kijelölt idézetek egy-egy évfordulós költõ mûvei
voltak. Elsõ évben Áprily Lajosra emlékeztünk, aki a
„Verõfény”-nyel, versmondó napunk jeligéjével aján-
dékozott meg. Azóta több költõi életmûre igyekez-
tünk e rövid részletekkel mind a fiatalság, mind  a
szülõk figyelmét fölhívni. A költõk sorát Ady Endré-
vel, Kányádi Sándorral, Weöres Sándorral, Babits Mi-
hállyal, majd Juhász Gyulával folytattuk.

Hogy a hagyománnyá növekvõ szokás megmarad-
jon, és hogy megint újabb költõre irányíthassuk a fel-
növõ nemzedék figyelmét, az idei évben a száz éve
született alkotók közül Jékely Zoltánra esett a válasz-
tás. De csupán azért, mert a másik költõnagyság,
Weöres Sándor sorai pár évvel ezelõtt már megszó-
laltak a Verõfényben.

Jékely irodalmár családba született 1913 áprilisá-
ban. Áprily Lajos fia, a 20. század egyik legnagyobb,
méltánytalanul nagy csendbe fojtott költõje. Versek,
regények, filmforgatókönyvek, mûfordítások sorát
kellene fölsorolni, ha életmûvét akarnánk bemutat-
ni. Tornai József írta róla még a múlt század harma-
dik harmadában:

„Verseiben éppúgy él Hargita, mint a Tabán, Bu-
dapest, mint Kolozsvár, Kalotaszeg, mint a Duna-

kanyar, a Szamos, mint a Tisza, a Házsongárd, mint
a Farkasrét. Gyökerei soha nem szakadnak ki Er-
délybõl, sõt az évekkel egyre jobban fájnak, de fá-
ját, lombját kinöveszti mind a két hazájára, akkor
is, amikor azok már szétszakadtak.”

Az irodalmi megmérettetés tervezett idõpontja
2013. április 6., a magyar költészet napjához közel esõ
szombat. Szeretnénk, ha a bécsi és a Bécs körzetében
élõ, mûveltségre nevelt magyar ifjúság kinõhetne az
egy éve tartó dilemmából. A kettévált szavalóversenyt
az újbóli eggyé válás útjára szeretnénk segíteni, biza-
kodással, szeretettel. Jó lenne a szellemi-lelki gyógy-
ulás jeleként, az alázat és békesség-keresés jegyében
újra egy közös helyszínen tudni ifjúságunk tagjait.

Ennek az igénynek, vágynak a megsegítésében bíz-
va szól a kérés mindenkihez: tegyenek azért, hogy az
irodalom õszinte szeretete és az ifjúság valós megbe-
csülése, egység- és békevágya megvalósuljon.

Nem csak a felnõttekhez szólnak e sorok. Nem
kényszerszülte látszat-válaszok vagy ígérgetések el-
éréséért íródtak. Hanem azért, hogy gondolkodjon
el mindenki: vajon legalább egy versmondó délelõtt
erejéig és idejére nem jobb-e a fiataloknak békében
eredményesebben teljesíteni? Nem jobb-e szebben,
õszintébben, tisztább hangon megszólalni? Nem jobb-
e természetadta közösségük egésze elõtt fellépni?

A válasz minden árnyalatának elõérzetében, az el-
utasítás lehetõségével is számolva, mégiscsak tovább
írom soraimat: ha nem lehetséges együtt vers-
ünnepelni, akkor legalább egyben meg lehetne egyez-
ni: legyen 2013-ban egy alkotó, Jékely Zoltán a mérce,
a közös kapocs. Az õ neve lehetne az elsõ jel a békülés
útján. Ez az áldott magyar költészet megérdemelne
annyit: legalább egy részletében közös versünnepet.

LENGYEL FERENC (mkl)

„Meg kell újitani az 1976-os népcsoport-
törvényt”... „Egy megfelelõ és korszerû népcso-
porttörvényre van szükség”... „Le kell bontani
a népcsoportjogot egyesületi szintre”... „Kreisky
és Robak óta ez a legerõteljesebb pártpolitikai
követelés”.

Az említett jelmondatok példázzák a 2012
második felében a Szövetségi Kancellária alkot-
mányügyi osztálya által bemutatott új népcso-
porttörvény tervezetét. Még Martin Ivancsics -
a Burgenlandi Horvát Kultúr- és Dokumentá-
ciós Központ, jelenleg (a forgószínpad gyakor-
lata szerint) egyben ismét a horvát népcso-
porttanács elnöke mérvadóan közremûködött a
tervezet létrejöttében és Marjan Sturm (saját be-
vallása szerint õ volt a kezdeményezõ, megj.
szerk.) – a Szlovén Szervezetek Központi Szö-
vetsége részérõl alapjában véve elfogadják és ör-
vendetesnek tartják az új tervezetet, a független
horvát egyesületek és szervezetek többsége Bur-
genlandban és Bécsben egyaránt elutasítják ezt.

A tervezet nem mélyreható, általánosságban
inkább rosszabbít a helyzeten, mindamellett –
az emberi jogok alapján – a legkisebb mérték-
ben sem felel meg az európai népcsoportjog
követelményeinek és elõírásainak.  A népcso-
portjog emberi jog, mint olyan nem osztható és
még kevésbé függ akármilyen többségtõl.

Míg az Osztrák Szociáldemokrata Párthoz
közelálló három tanácselnök – a horvát, a szlo-
vén és a roma-szinti – nagyban keresi a Szö-
vetségi Kancellária hivatalnokaival az együtt-
mûködést, a horvát egyesületek és szerveze-
tek többsége távolságtartó magatartást tanú-
sítanak. A cseh és a szlovák népcsoport csak

A horvátok többsége ellenzi...
érintõlegesen foglalkozik az új népcsoporttör-
vény javaslattal.

Az egyeztetõ bizottságban résztvevõ tizenkét
horvát egyesület és szervezet egyértelmûen el-
utasítja a tervezetet és további egyeztetést, ill. a
tárgyalások újrafelvételét követeli.  A tervezet
kidolgozásánál nem vonták be az egyesületeket
és szervezeteket valamint nem vették figyelem-
be vagy csak nagyon kis mértékben ezek elõter-
jesztéseit. Kifogásolják, hogy egyáltalán nem,
vagy legalábbis nem kellõ mértékben vonták be
õket a tervezet kidolgozásába, ill. javaslataik alig
vagy egyáltalán nem részesültek figyelemben.
Abból indulnak ki, hogy az új népcsoporttör-
vény már nem lesz idén az õszi választások té-
mája, és továbbra is számítanak jelentõs bel- és
külföldi alkotmányjogászok támogatására, akik
igen kritikus, sõt részben megsemmisítõ véle-
ményt nyilvánítottak ki.

Alig képzelhetõ el, hogy a horvát egyesüle-
tek és szervezetek képviselõi az új törvényter-
vezetrõl belátható idõn belül meg fogják változ-
tatni negatív véleményüket. Tehát abból indul-
hatunk ki, hogy újra vitára kell bocsátani az
egész kérdést, netán arra a felismerésre jutva,
hogy az 1976. évi népcsoporttörvény még min-
dig jobb, mint a tervezett új. „Minek még in-
kább elrontani valamit, ami amúgy sem volt tö-
kéletes”, hangzik a horvát népcsoport alaphang-
ja, de nem csupán a néppárthoz és a zöldekhez,
hanem még szociáldemokratákhoz is közelálló
oldalról. TYRAN PETER

Szerzõ a Hrvatske Novine c. hetilap fõszerkesztõ-
je, a horvát egyesületek koordinációs bizottságának
vezetõje.

BEHRING Beatrix 10,—
ALBERT A.E. 20,—
KOTTAN Susanne 20,—
SIMONFFY Erika 15,—
GYENGE Edith 10,—
PRIKLER, Dipl.Ing.,
Pál u. Mag. Jolande 30,—
KULMANN Adir., Reg.rat. Ernõ 20,—
PONGRÁCZ Vilmos 20,—
MUSZKA László 10,—
JENEY Dr. József 30,—
MILETITS Georg és
MILETITS RADU Ingrid 20,—
LAURINGER Wilhelm 30,—
RADULY Dr. Etelka u. Ferenc 25,—
UDVARI Katalin 30,—
VADON Dr. Mária 50,—
FÁY Susanne 30,—
KÖVES Zsuzsanna 100,—
CZIFRA János 20,—
ADORJÁN István 30,—
GYÖRGY Dipl.Ing. Béla 30,—
BARNA Dr. József 50,—
KOLLER Ildikó 20,—
PERLAKY Mária 14,—
CZINGRÁBER Aladár 100,—
VENCSER Dr. László 50,—
TORNYAY Erzsébet 10,—
RUDÁN Dr. Péter 100,—

BALOG Pál 20,—
PASSL Mag. Maja 30,—
TELEKY Univ.Prof. Dr. Béla 50,—
SZEREMLEY Edith 20,—
HAMMERLE Edith 15,—
ARANY Gertrude 7,—
NAGY George 10,—
PIROSKA Ing. Ferenc 20,—
TIMAFFY Emõke 20,—
TICHY Gertrud 30,—
SZABÓ Nóra 20,—
KRISTON Ferenc 50,—
CSOERSZ Lajosné 10,—
DÉNES Sándor és Mária 15,—
BAZSO Dipl. Ing.  Ferenc 20,—
NÉMETH Dipl.Ing. Nándor 20,—
KAISER Dr. Josef 20,—
BARKI Éva 20,—
NÉMETH Dr. Balázs 15,—
ILONA-STÜBERL 25,—
VADÁSZ Gabriel 10,—
KIPROV Dr. Hajnal 20,—
MIHOCZY Dr. László 20,—
BÓDI Dr. h.c. Ferenc 30,—
MÁTHÉ Edit 20,—
KARAL Viola 10,—
GÖSSL Dr. Irén 50,—
CSORDÁSS Dr. Ádám
egy. tanár  100,—

KECSKÉS Illés 20,—
AUMÜLLER Dr. Péter 15,—
NAGY Tibor 20,—
ALBERT Dr. Lajos 25,—
ÁGOSTON József 40,—
CSOKNYAI Wilma 25,—
GOMBÁR Rozália 20,—
KÁNTÁS Stefan 30,—
PLATTHY György 10,—
VERÉB, Mag. Ilona 15,—
CSEBITS Ignaz 30,—
SZABÓ DI. Barna 10,—
KRAETSCHMER-KORNIS Katalin 15,—
UMLAUFF Dr. Julius 10,—
nn. 30,—
PATKA Etele és PATKA Dr. Erika 50,—
PALOTAI Dr. Tamás 40,—
TAKÁTS Izabella és Ernella 40,—
ARÁNYI-ASCHNER Georg 15,—
ZIMICS Ing. Julia 25,—
LISZKA Kristóf 30,—
KIRÁLY Dr. László 10,—
GUTHY László 15,—
KOSZMOVSZKY Mária 20,—
BEZZEGH Dipl.Ing. Ferenc 15,—
VARGHA Tamás 11,—
GERZSENYI EnikÕ 10,—
CSONGVAI Mária 20,—
PUSZTAY Dipl.Oec. Csaba 30,—
ÖSSZESEN: 2.077,00

Mióta Varga János személyében új rektora van a
Collegium Pazmanianumnak, falait ugyan tovább-
ra sem papnövendékek töltik meg, de annál inkább
új arculatot mutat a Pázmány Péter esztergomi érsek
által alapított intézmény, amely 1623-ban kezdte meg
mûködését, tehát az idén éppen 390 éves. Immár két
éve heti rendszerességgel szombatonként ismét van
a Pazmaneumban vasárnapra szóló, elõesti szentmi-
se, amirõl a magyar lelkészség hivatalos honlapján a
mai napig nincsen információ, csakúgy mint a pati-
nás bécsi magyar intézményrõl magáról, vagy az itt
tartott rendezvényekrõl. Ezekrõl a KMEM program-
összesítõjén túl a Pazmaneum honlapján lehet tájé-
kozódni: www.pazmaneum.katolikus.hu .

Varga János egyházi feladatai mellett egyre gyak-
rabban hívja – többségében vallásos témájú– kul-
turális rendezvényekre az érdeklõdõket, akiknek
növekvõ számán megmutatkozik az igény új, más
összetételû szellemi-kulturális tevékenység iránt. A

tavalyi Mindszenty megemlékezések, szoboravatás,
egy-egy komoly vagy könnyûzenei hangverseny
után az idén mindjárt vízkeresztkor Újévkezdõ kon-
certre került sor, ezúttal is telt házzal. A mûsor elsõ
felében a Bajza Hang-Kör lépett fel Háray Ferencné
vezényletével Budapestrõl, majd a Pázmáneumban
lakó diákok kamarazenei blokkja következett, vé-
gül a nemrégen a Pázmáneumban alakult Cantus
Arcis** énekegyüttes mutatkozott be Dombó Dá-
niel vezetésével.

A fentiek mellett a Központi Szövetséggel 2012-ben
közösen megtartott 1956-os megemlékezés arra vall,
hogy a Collegium Pazmanianum bekapcsolódásával
határozottan részt kíván venni a bécsi magyar szelle-
mi-kulturális élet alakításában.

Január 6-án a tapsok után is ítélve nagy sikerû ren-
dezvény végén Szalay-Bobrovniczky Vince nagykövet
családias légkörben osztotta meg a jelenlévõkkel új-
évi gondolatait.

Ismét a Pazmaneumban

Magyar kardokat áldottak meg Bécsben ja-
nuár 25-én. Az idei Balassi-misét a Szt. Ist-
ván székesegyházban tartották. Az ünnepélyes
nagymisét Ägidius J. Zsifkovics kismartoni
megyés püspök, Toni Faber, a dóm plébáno-
sa, Pál László püspöki vikárius, Varga János,
a Collegium Pazmanianum rektora és Vencser
László, az Ausztriai Idegennyelvû Katolikus
Lelkészségek Országos Igazgatóságának ve-
zetõje közremûködésével Kiss-Rigó László
Szeged-csanádi megyéspüspök celebrálta. Az
istentiszteleten Balassi-emlékéremmel –
Rieger Tibor M. S. mesterdíjas szobrászmû-
vész alkotásával – tüntették ki a burgenlandi
magyarok lelki fölemeléséért tevékenykedõ

horvát nemzetiségû kismartoni püspököt.
A Balassi-mise zenei közremûködõi a ma-

gyarországi Misztrál Együttes és a Szlovákiai
Magyar Pedagógusok Vass Lajos Kórusa volt.

Az ünnepélyes nagymise keretében megál-
dott  két szablyát februárban Budapesten
nyújtják át, immár a tizenhetedik alkalommal,
a Balassi-kard idei kitüntetettjeinek: egy ma-
gyar költõnek és egy francia mûfordítónak.

Balassi-kardok megáldása Bécsben

A népcsoportok támogatása
a 2013. évben

Az idei ausztriai szövetségi költségvetés 3,544.000
euróban határozza meg az elismert népcsoportok tá-
mogatásának teljes összegét.

E keret felosztása a következõ:
szlovén népcsoport 1,161.700 (32,78%);
horvát népcsoport   1,110.600 (31,34%);
magyar népcsoport     429.500 (12,12%);
cseh népcsoport           382.100 (10,79%);
szlovák népcsoport        79.800   (2,25%);
roma népcsoport          380.000 (10,72%) euró.
A múlt évihez viszonyítva nem állt elõ változás. A

magyar népcsoporthoz tartozó egyesületek 2013. feb-
ruár 12-ig nyújthatják be támogatási kérelmeiket a
Kancelláriánál.

Barátai a Verõfénynek,
versünnepre hívunk!

Lapzárta
minden páratlan hónap 15-én
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A 2006-os parlamenti választásokon az addig kor-
mányon lévõ jobboldali pártkoalíció, köztük az MKP
is, ellenzéki pozícióba került. Megalakult Robert Fico
elsõ kormánya, koalícióban a szintén baloldali, nacio-
nalista Meciar-párttal és a szélsõségesen magyarelle-
nes Szlovák Nemzeti Párttal (J. Slota pártja). Ezek a
pártok már a választásokat megelõzõ kampányban is
gyakran hangoztattak magyarellenes jelszavakat és
már akkor látszott, hogy igen nehéz idõszak követke-
zik a magyar kisebbség számára az elkövetkezõ négy
évben. Ami menetrendszerûen be is következett.

A 2006-os parlamenti választások az MKP számára
szintén némi veszteséggel zárultak, de a párt így is 20
mandátummal rendelkezett. Ellenben  a párton belül
megindult egy belsõ erózió, amely végül a Bugár Béla
vezette képviselõi csoportnak a parlamenti frakcióból
való kilépésével végzõdött. Ez a csoport rövidesen
megalakította a Most-Híd szlovák–magyar vegyes pár-
tot, de döntõ részben a Dél-Szlovákiában élõ magyar
nemzetiségû szavazókra kívánt támaszkodni. Alapfi-
lozófiájuk a már fentebb említett elv lett, hogy a több-
ségi nemzet pártjaival szorosan együttmûködve, a
többségi lakosságtól is szavazatokat remélve, pró-
bálják segíteni a magyar kisebbség boldogulását. Eh-
hez tartozik még, hogy nem foglalkoznak olyan kisebb-
ségjogi célokkal, amelyeket a szlovák közegben túl
radikálisnak minõsítenek, és eleve elutasítanak (pl.
kulturális és oktatásügyi autonómia, nyelvhasználati
jogok következetesebb alkalmazása, Beneš-dekrétu-
mok kérdése). Simulékonyabb, alkalmazkodóbb poli-
tikájukkal inkább az apróbb eredmények elérésétõl
várnák a sikert. Tényként kell azonban kezelnünk, hogy
ez az elv megnyerte a szlovákiai magyarok többségé-
nek a tetszését. Ezt mutatták a 2010-es és a 2012-es elõ-
rehozott parlamenti választások. A Most-Híd párt mind-
kétszer parlamenti mandátumokat szerzett, míg az MKP
nem ugrotta meg az 5 százalékos bejutási küszöböt, igaz,
hogy mindkét esetben csak néhány tized százaléknyi
szavazaton múlott a bejutás. Közben a helyhatósági és
regionális választásokon a kiépített pártstruktúráinak
köszönhetõen az MKP bizonyult sikeresebbnek.

A 2012-es elõrehozott választásokon R. Fico pártja
a Smer SD (Irány – szociáldemokrácia) megnyerte a
mandátumok jóval több mint ötven százalékát és ké-
nyelmes többségre tett szert. Így R. Fico megalakíthat-
ta második kormányát most már egyedül, koalíciós
partner nélkül. A Most-Híd párt pedig 13 mandátum-
mal került be a parlamentbe. Az MKP-ra leadott 109

ezer szavazat viszont sajnos elveszett. Ha közösen in-
dultak volna, akkor a szlovák parlamentben a magyar
képviselõk alkothatták volna a legnagyobb ellenzéki
frakciót. Kérdés, hogy elégségesnek bizonyul-e ez a
kudarc annak tudatosításához, hogy nagyobb súllyal
rendelkezõ parlamenti képviselethez a következõ par-
lamenti választásokon feltétlenül közös listán kell in-
dulnia a két pártnak. Elõzõleg azonban még lesznek
regionális, helyhatósági és Európa Parlamenti válasz-
tások is, amelyeken kipróbálhatják az együttmûködés
lehetséges modelljeit. Mindkét párt részérõl bizonyos
önmegtartóztatásra és a kisebbségi érdekek melletti
rendkívüli elkötelezettségre van szükség. A Most-Híd
pártnak azt kell elismernie, hogy az MKP által képvi-
selt kisebbségi politika nem az ördögtõl való, hanem
az emberi jogok, valamint más európai államokban al-
kalmazott elismert kisebbségi modellek mintáját kö-
vetik. Ne tartsák ezt fölösleges magyarkodásnak, még
akkor sem, ha a szlovák politika minduntalan szélsõ-
ségesnek bélyegzi ezt a következetes nemzetiségi jog-
védelmet. Ez a Most-Híd részérõl nagyon átgondolt és
kifinomult politizálást igényel.

Másrészrõl az MKP-nak viszont azt kell tudatosíta-
nia, hogy a szlovákiai magyar választók többsége ma
már inkább a Most-Híd által alkalmazott kisebbségi
politikát tartja eredményre vezetõbbnek, még akkor
is, ha tudvalévõ, hogy ez önmagában, már közép-tá-
von is, a teljes identitásbeli leépüléshez vezet. Sajnos
ez a helyzet. Okos, körültekintõ együttmûködéssel
azonban talán még megfordítható, de legalábbis las-
sítható lenne a szlovákiai magyarság létszámának fo-
gyatkozása. Az elmúlt húsz év alatt majdnem 110 ezer-
rel lett kevesebb a felvidéki magyarság száma. Egy fél-
millió körüli kisebbségnél ez drámaian magas szám.

Van tehát elég sok riasztó körülmény, amely indo-
kolja a két párt közötti együttmûködést. Az eredmény-
re vezetõ kompromisszumok kimunkálásához,  a ve-
zetõ politikusoknak szinte államférfiúi magatartást kel-
lene tanúsítaniuk, hogy képesek legyenek felülemel-
kedni az esetleges egymás iránti  személyes averzió-
kon és szûkebb csoportérdekeken.

Az utolsó pillanatokat éljük. Ha az elkövetkezõ há-
rom-négy évben, a szlovákiai magyarság vezetõ elitje
nem lesz képes összehangoltan, és a magyarság iránti
elkötelezettséggel cselekedni, akkor húsz év múlva
Szlovákiában már csak egy jelentéktelen, törpe kisebb-
ségként fogják emlegetni a magyar lakosokat. Bízzunk
benne, hogy ez nem következik be.
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tudjuk tenni, azonosulunk vele. Annak van bokra. A vi-
lágûrben alig érzékelhetõ hely az, amit otthonunknak
mondhatunk; a mi esetünkben ez nem más mint múl-
tunk, örökségünk. Nagyon óvatosan kell bánnunk vele,
nehogy elragadjon hiányérzetünk. A valóság és a kép-
zelet kettõsségébõl kell megalkotnunk, magunkévá ten-
nünk szellemileg józanon.

Számunkra adottság az otthon, a haza fogalma, de
nem csupan földrajzi értelemben, hanem szellemileg,
szándék szerint is. Erõsen képletesen: nem mindegy,
hogy egérlyukban élünk, rókaodút építünk magunk-
nak vagy medvebarlangra vágyunk.  Mi, magyarok
nem szoktunk gondolkodni a rókaodúról, ellenben
medvebarlangra vágytunk, miközben egérlyukban
szorongtunk és szorongunk. Történetünk kezdete a
szûknek bizonyult „õshaza”. Ki-, ill. bevonultunk Eu-
rópába. Legkésõbb a honfoglalás óta ezt a számunkra
nem kizárólag földrészt kísértettük, ez kísért minket.
Magunkévá akartuk tenni. Elõször kalandosan, zsák-
mányszerzõ hadjáratokban, majd pedig legfontosab-
bikát, szellemi kincseit tettük magunkévá. Biológiailag
azok utódai vagyunk, akikbõl Ázsia nyugati partjai óta
– jelesen Közép-Európában – összetevõdünk, szellemi-
leg, aminek, amivé ez az Európa kísértett és formált
minket. Bennünk ugyancsak kiütközik a kettõsség ellen-
téte, párhuzama, igaz, a legválságosabb idõben csodá-
latos egységgé tudjuk forrasztani mindkettõt.

Jóval a török kor elõtt IV. Béla szinte dinasztikus
programként fogalmazta meg a mongol veszély torká-
ban: egyedül védtük Európát az Ister partján, mely a
végzet-sors folyója. Nemde történeti szükséghelyzet-
ben fogalmazódott meg a feladat, az európai küldetés-
tudat. Ennek emberi vetületében tapintható ki a
szentistváni elmélet a nyelvek és szokások, az életmód
sokféleségérõl, e sokféleség életképességérõl. Az õs-
hazából magunkkal hozott  adottság, ami – mintha
csak nekünk találták volna ki – meghökkentõen bele-
illett az európai lehetõségek világába. Amikor Magya-

rországot a kereszténység védõpajzsaként, bástyája-
ként volt szokás emlegetni az oszmán hódítások ide-
jén, nem árt ismerni az említett „elõtörténetet” sem.

Mindhiába a szükséghelyzet, ahhoz, hogy feltalál-
juk benne magunkat, élni tudjunk vele, netán kilábol-
junk belõle minden kényszer ellenére, elhatározás és
kellõ akarat kérdése. Egy biztos: ha nem teszünk sem-
mit, csak meghosszabbítjuk a válsághelyzetbõl adódó
rossz közérzetünket, állandósítjuk búskomor lelküle-
tünket. Nyilvánvaló, ez nem jelenthet megoldást, és
senki sem akarja, legfeljebb helyben topog tehetetlen-
ségében.

Csak ami lesz, az a virág. Lelki bimbózásunkban fel
kell mérnünk befogadóképességünket. Az említett ket-
tõsséget kell felmérnünk: emberi mivoltunkban nem
mondhatunk le arról, hogy többre vágyunk. Ennek
elérése nem csupán szándék, hanem tettrekészségün-
kön is múlik. Kapaszkodóul kínálkozik történeti táv-
latokban magyarságunk és európaiságunk. Magyarok,
jól vagy rosszul vagyunk, Európáért folyton meg kell
küzdenünk, és csak akkor és oly mértékben lehetünk
teljes emberek, egész magyarok, ha és emilyen mér-
tékben vállaljuk Európát. Európa, ami változatlanul a
többletet jelentõ kihívás, feladat.

Egyfajta egyetemesség. Szintén keresztény példával
elõhozakodva: a krisztusi tanok megrekedtek volna
zsidó szekta szintjén, ha nem tette volna hozzáférhe-
tõvé õket Pál apostol: minden nép sajátjává tenni, így
egyetemessé avatni õket.

A magyarság is önmagában megrekedt volna
Meotisz-partjainál, sõt, a Magna Hungariának nevezett
eredeti lakterület a tatárok nélkül is elpusztult volna,
beolvadt volna környezetébe, mint ahogyan köztudott,
hogy a mai oroszoknak legalább egynegyede finnugor
eredetû. A magyarság is akkor tudott önmagán túlmu-
tatni, kinõni szellemi röghözkötöttségébõl, amikor
történetesen Európa jelentette számára a többletet.
Herder „jóslatát” így is lehet, így kell értelmezni.

PANNONICUS

A mögöttünk maradt évtizedben, több jel is utal erre,
mintha megrendültek volna az irodalmi kultúrában
hosszú évtizedek során (sohasem viták nélkül) elis-
mert értékek. Nem új jelenség ez a magyar mûvelõdés
történetében, hasonló tapasztalatokkal szembesülhe-
tett a közvélemény az elsõ világháború után, midõn
két (vagy több) irodalmi értékrend küzdött meg egy-
mással: a konzervatív (a hivatalos), valamint a „nyu-
gatos” értékvilág, ezt egészítette ki, már a harmincas
években a fellépõ népi mozgalom értékrendje, amely
valójában mindkettõvel szemben állott. A második vi-
lágháború után ismét a korábban elfogadott kulturá-
lis értékek megrendülését lehetett tapasztalni, a negy-
venes évek végén pedig a diktatúra erõszakos mûve-
lõdéspolitikája kényszerített rá egy – a magyar kultú-
ra hagyományaitól és természetétõl tulajdonképpen
idegen – értékrendet a szellemi életre. Valójában szin-
te két évtizednek kellett eltelnie (az ötvenes évek kö-
zepe és a hetvenes évek közepe között), hogy a nyil-
vános értékrendnek valódi legalitása és széles körû
elfogadottsága legyen.

Ez a megújuló, egyszersmind hagyományos érték-
rend irodalomtörténeti és, mondjuk így, „nemzetpe-
dagógiai” értelemben egyaránt érvényesnek tetszett,
és a teljes irodalomtörténeti hagyomány befogadását
tette lehetõvé. Annak a szellemi stratégiának a jegyé-
ben alakult ki, amely a magyar hagyományban min-
dig is kiemelkedõ fontosságot tulajdonított az iroda-
lomnak, természetesen az értékek körül folytatott,
nem egyszer szenvedélyessé vált viták következtében
igazolt irodalomnak. Ennek a szellemi stratégiának a
következtében általában minden hozzáértõ úgy ítélte
meg és mutatta be a magyar irodalmi örökséget, mint
a nemzeti tudat letéteményesét, védelmezõjét, fenn-
tartásának legfontosabb eszközét. Következésképp a
magyar irodalomtörténet-írás mûhelyei azon fáradoz-
tak, hogy irodalmunk valóban hatékony szerepet tölt-
sön be a hazai közgondolkodásban, és eljusson a ha-
tárainkon túl élõ és a világban szétszórt magyarság-
hoz, a magyar származásúakhoz is. Jelen legyen min-
dennapi életükben, és segítse õket abban, hogy meg-
ismerjék a magyarság múltját, jelenét, de abban is,
hogy általa õrizzék magyarságukat.

Huszadik századi irodalmunk értékrendje körül
(Viták XX. századi irodalmunkról)

Bizonyos, hogy ezek a célok és feladatok csak nem-
zeti irodalmunk teljes örökségének, illetve eme örök-
ség valódi értékeinek megismerése és megismerteté-
se által válthatók valóra. A teljes irodalmi örökséget
kell birtokba vennünk, tehát, hogy csak huszadik szá-
zadi irodalmunkra hivatkozzam, a magyar végzettel
viaskodó Ady mellett az európai küldetést õrzõ Babits,
a vidéki Magyarország krónikáját író Móricz mellett a
városi Magyarország lelki helyzetét bemutató Koszto-
lányi, a nemzet „sorskérdéseivel” küzdõ Szabó Dezsõ,
a nemzeti programon dolgozó Németh László mellett
a modern mûvészet egyetemességét hirdetõ Kassák, a
népi mozgalomnak elkötelezett Illyés mellett a városi
Radnóti, a baloldali eszméket valló József Attila mel-
lett a katolikus Dsida Jenõ szellemi örökségét. Termé-
szetesen nem szabad beérnünk pusztán a magyaror-
szági irodalom birtokba vételével, arra kell töreked-
nünk, hogy az egyetemes magyar irodalmi kultúrát
közvetítsük, illetve sajátítsuk el.

Természetesen ennek – a hetvenes években kiala-
kított értékrendnek – ki kellett egészülnie, részben a
hazai konzervatív irodalomnak olyan képviselõivel,
mint Herczeg Ferenc, Csathó Kálmán, Komáromi Já-
nos, Gulácsy Irén és Surányi Miklós, részben a nyugati
emigráció jelentõsebb íróival, így elsõsorban Márai
Sándorral és mellette Nyirõ Józseffel, Wass Alberttel,
Határ Gyõzõvel, Fáy Ferenccel, Borbándi Gyulával és
másokkal. Ez a kiegészülés néhány kivétellel már a
nyolcvanas években bekövetkezett, és valójában csak
Nyirõ Józsefnek, Wass Albertnek és Tormay Cecilnek
kellett várnia arra, hogy a nyolcvanas évek végén tör-
tént politikai átalakulás megnyissa elõttük az utat. A
hagyományos (mondjuk a Nyugat fellépése óta kiala-
kult és olyan irodalomkritikusok és írók által, mint
Ignotus, Schöpflin Aladár, Komlós Aladár, Halász Gá-
bor, Szerb Antal, másfelõl Németh László, Féja Géza,
Illyés Gyula szentesített) értékhierarchia jóformán
véglegesnek és megdönthetetlennek látszott.

Az irodalmi hagyományok, az egyetemes magyar
irodalom eredményeinek teljességre törekvõ birtok-
ba vétele mellett természetesen ügyelni kellett és az
irodalomtörténet-írás , az irodalomkritika szigorúan
ügyelt is az értékelés, és ennek nyomán a kiválasztás

igényességére. Mégpedig arra, hogy irodalmunknak
azokat az alkotó egyéniségeit, azokat a mûveit helyez-
ze elõtérbe, akik és amelyek mûvészi, illetve erkölcsi
értékeik következtében alkalmasak a nemzeti tudat
ápolására és alátámasztására. Már csak azért is, mert
az igazán tartalmas nemzeti tudat és anyanyelvi kul-
túra csakis a valóságos értékek szellemi birtokba vé-
tele nyomán fejlõdhet és maradhat épségben, a ha-
mis mûvek, a kérészéletû sikerek támogatása nem
építi, hanem éppenséggel rombolja egy emberi kö-
zösség kulturális kohéziós erejét. Meggyõzõdéssel
mondhatjuk, hogy nem valamiféle nemzeti retorika
teremt értéket, hanem az igazi érték hozza létre a
nemzeti kultúra karakterét, és alapozza meg a nem-
zeti tudatot. Errõl tanúskodik különben irodalmunk
nyolc évszázadra visszatekintõ története is: sohasem
azok az írók és mûvek bizonyultak hiteleseknek és
vállaltak nemzetépítõ szerepet, amelyek egy nemze-
ti (nemzeties) retorika jegyében néztek szembe tör-
ténelmünk tapasztalataival, ellenkezõleg, a valóban
hiteles és eredményes nemzetépítõ munkát azok a
mûvek végezték el, amelyek minden tekintetben ele-
get tudtak tenni az irodalom esztétikai és erkölcsi
követelményeinek. (Még akkor is így van ez, ha arra
gondolunk, hogy a kevésbé súlyos irodalmi teljesít-
mények általában népszerûbbek a szélesebb olvasó-
közönség körében.)

Nem lehet vitás, hogy a múlt század végére kiala-
kult értékrend megrendülni látszik az utóbbi eszten-
dõk irodalmi csatározásai nyomán. Klasszikusnak
mondható huszadik századi íróink egész sora szorult
háttérbe, talán elegendõ, ha olyanokra utalok, mint
Babits Mihály (akirõl legfeljebb egy szûkebb szakmai
közösség beszél), Tersánszky Józsi Jenõ (a róla elne-
vezett utcát is átkeresztelték), József Attila (valaki azt
is felvetette, hogy öngyilkosként nem szerepelhet
olyan tanrendben, amely elõtérbe helyezi a keresz-
tény értékeket) és szinte teljesen eltûntek a közérdek-
lõdés terébõl olyan baloldali írók, mint Kassák Lajos,
Déry Tibor, Nagy Lajos és Lengyel József (különben
ez utóbbi leplezte le a legnagyobb személyes hiteles-
séggel a szovjet kényszermunkatáborokat). Mások,
Tormay Cecilre, Nyirõ Józsefre és Wass Albertre gon-
dolok, ugyanakkor az értékhierarchia magaslati pont-
ján foglalnak helyet, megelõzve olyan konzervatív
írókat, mint Babits Mihály és Herczeg Ferenc, olyan
jobboldali radikálisokat, mint Szabó Dezsõ és olyan
erdélyi írókat, mint Tamási Áron, Kós Károly és Áprily
Lajos. (Nyirõnek természetesen helye van az erdélyi
magyar irodalom jelentõs értékei között, ezt magam
is több alkalommal kifejtettem, de nem az imént meg-
nevezett három író elõtt.) Az átértékelésnek ez a fo-
lyamata, amely mára nyomot hagyott az iskolai tan-
tervekben is, kétségtelenül szellemi zavarokhoz: az

értéktudat és az értékvédelem zavaraihoz vezetett.
Nem pusztán amiatt, hogy érvénytelenítse azt a kon-
szolidáltnak mondható értékrendet, amely a kilenc-
venes évek közepére kialakult, hanem azért is, mert
háttérbe szorította huszadik századi irodalmunk leg-
nagyobb, általánosan elfogadott szellemi teljesítmé-
nyeit – a nemzet hiteles tanítómestereit, akik egyszer-
re képviselték a magyar és az európai hagyományo-
kat, szellemiséget és kulturális stratégiát.

Mindez oda vezetett, hogy a jelenben, ugyanúgy,
mint az elsõ világháború  és Trianon vagy a második
világháború és a kommunista hatalomátvétel után,
nemzeti kultúránk gondozása tekintetében ismét ér-
tékválságról kell beszélnünk. Ezt az értékválságot nem
csupán, sõt nem elsõsorban az idézte elõ, hogy a mö-
göttünk lévõ két évtizedben valóban számot kellett
vetnünk a korábbi évtizedek értékromboló és a nem-
zeti identitást sértõ mûvelõdéspolitikájával, hanem az
is, hogy a történelmi változások nyomában kibonta-
kozó mûvelõdéspolitikai stratégiák megkérdõjelezték
a mindmáig érvényesnek tekintett irodalmi értékeket
is, magát az „értékhierarchiát”. Véleményem szerint
huszadik századi irodalmunk megítélésében és érték-
rendjének kialakításában a kilencvenes évek végére
létrejött konszenzus megnyugtató megoldásnak bizo-
nyult (ebben különben Nyirõ József és Wass Albert is
szerepet kapott). Valójában nincs különösebb indo-
koltsága annak, hogy ezt a konszenzuális irodalom-
értelmezést radikálisan fel kellene forgatni, ráadá-
sul nem irodalomtörténeti és esztétikai, hanem pusz-
tán politikai meggondolások miatt. Meggyõzõdésem,
hogy az elmúlt évtizedekben kialakított irodalomtör-
téneti értékrendet ma is hasznosnak és érvényesnek
kell tekintenünk. POMOGÁTS BÉLA

Kisebbségpolitikai stratégiák dilemmája
Különös tekintettel a szlovákiai magyar nemzetrészre

Magyarság és európaiság kettõssége

Folytatás az 1. oldalról

Folytatás az 1. oldalról

2013_1.p65 26.01.2013, 17:343



4 BÉCSI NAPLÓ 2013. január–február

NEMZETKÖZI SAJTÓSZEMLE
Összeállította:  Fetes Kata

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  ++

Amerikai állami hozzájárulással elkészül az árpád-
honi magyar iskolamúzeum

 (Nyugati Hírlevél) A Louisiana Állam Bonding
Commission 170 ezer dollárt adományoz az Árpádhon
Hungarian Settlement Történelmi Társaságának a Ma-
gyar Iskolamúzeum teljes felépítéséhez. A bizottság ügy-
nököt küld a további építkezések felügyeletére. Eddig
tízéves munkával a helyi kis magyar közösség saját ere-
jébõl megcsinálta a mûemlék épületben a tetõt, a lég-
kondicionálást. A jelenlegi adomány a hat osztályterem-
bõl álló épület belsõ terének a befejezéséhez szükséges.

ÁRPÁDHON

2012. július 4-én az Európai Nukleáris Kutató
Központra (Genf-CERN) tekintett a tudományos világ.

Az elemi részecskék tömegének létrejöttéért felelõs
úgynevezett Higgs-bozon kísérleti kimutatása, kutatása
2008 óta folyik az Európai Nukleáris Kutató Központ
Nagy Hadronütköztetõ (LHC) nevû gyorsítójában, egy
27 kilométer hosszú, 3 méter átmérõjû alagútban, mely
100  méter mélyen található. Itt hatalmas energiával és
majdnem a fénysebességgel ütköztetnek protonnyalá-
bokat, melynek során igen rövid élettartamú, új elemi
részecskék keletkeznek. A részecskék tanulmányozásá-
val a kutatók az anyag tulajdonságait, illetve a világegye-
tem keletkezésének körülményeit kívánják megismerni.

Azt az elméleti tézist, hogy valamennyi ismert ré-
szecske tömegének keletkezéséért egy titokzatos ré-
szecske a felelõs, többek között Peter Higgs skót fizi-
kus alkotta meg, róla nevezték el a sokáig megfogha-
tatlannak vélt részecskét, a Higgs bozont. A világ nyil-
vánosságának 2012. július 4-én jelentették be a CERN

két nagy, a bozonkutatásával foglalkozó kísérlet, a
CMS és az ATLAS felfedezését: azonosítottak egy új ré-
szecskét, melynek sajátságai mindenben megfelelnek
a Higgins-bozonnak. Óvatos a megfogalmazás, mert a
tudományosan megállapított, kijelentett eredményhez
statisztikailag számítva sok billió adat elemzése szük-
séges. Jelenleg a 2012-es mérések adatainak feldolgo-
zása még folyik. A felfedezés bejelentésénél Peter
Higgs professzor, a Higgs-bozon atyja is jelen volt.

A Higgs-bozon felfedezése új kutatási irányokat szab
majd az Õsrobbanást, azaz a világunk 13, 7 milliárd
évvel ezelõtti keletkezését és az anyagi mikrovilág ré-
szecskéit vizsgáló tudósok számára.

Másodlagos, de saját bõrünkön érezhetõ haszna is
van az ilyen óriás kísérleteknek, mivel az ott kidolgo-
zott, alkalmazott csúcstechnológia beépül a minden-
napi életünkbe, az orvosi diagnosztikát és sok más,
életünk biztonságát meghatározó területre.

 Czellár Judit

A Higgs-bozon avagy eljött-e a fizikusok Messiása?

A bázeli székhelyû EURÓPAI PROTESTÁNS MAGYAR SZA-
BADEGYETEM 2013. május 6–11. között Elzászban, a
liebfrauenbergi evangélikus tanulmányi központban
tartja idei Akadémiai Napjait. A konferencia témá-
ját: Többnyelvûség – belsõ gazdagodás, a hely-
szín, a kétnyelvû Elzász is kínálja.

A határon túli területeken a többségi nyelv – kisebb-
ségi nyelv dimenzióban merül el a többnyelvûség prob-
lematikája. Magyarországon általában inkább a világ-
nyelvek megtanulásában jelentkezõ hiányosságok ag-
gasztóak. Közhelyszerûen megfogalmazódik az állítás,
hogy a magyarok, úgy általában, nehezen tanulnak
nyelveket. Ha kutatási adatokat vizsgálunk, már nyil-
vánvaló, hogy ebben a kérdésben is nagyok a társa-
dalmi különbözõségek.

 Magyarországon csakúgy, mint a kisebbségben élõ
magyarság körében, a jó anyagi háttérrel rendelkezõ
családok igyekeznek biztosítani, hogy gyermekeik
mind a világnyelveket, mind a többségi nyelvet meg-
tanulva a legjobb  lehetõséghez jussanak szellemi és
anyagi felemelkedésükhöz. Mégis, a szomszéd álla-
mokban a magyar tannyelvû gimnáziumok tanulóinak
egy része nem tanulja meg a többségi nyelvet a sike-
res érettségihez szükséges szinten. Vizsgálatra szorul
a kérdés: veszélyezteti-e a magyar identitást a többsé-
gi államnyelv elsajátítása? Nem az szolgálja-e jobban a
magyar nemzetiség megmaradását szülõföldjén, ha
nyelvi téren is kiállja a versenyt a többséghez tarto-
zókkal? Másrészt a magyarországi viszonyokat nézve,

vajon nem akadálya-e a magyarok külföldi érvénye-
sülésének, kedvezõ „imázsának” az idegen nyelv(ek)
tudásának hiánya?  És általában jelent-e belsõ gazda-
godást, szellemi gyarapodást az egyénnek, ha több
nyelven beszél?

Az Akadémiai Napok szervezõi e kérdésre már vála-
szoltak azzal, hogy a „többnyelvûség” mellé a címben
a „belsõ gazdagodást” illesztették. Ugyanakkor ahhoz,
hogy a többnyelvûség ne nyelvtörvényeket, tiltásokat,
erõszakos nyelvi asszimilációt jelentsen, félelemmen-
tes gondolkodásra, szabad eszmecserére, és mindenek-
elõtt a másik (anyanyelve) iránti kíváncsiságra és tisz-
teletre van szükség. Ebben a légkörben készülünk a
sokhelyt fájdalmasan nélkülözött, civilizált dialógus-
ra, ami nélkül nincs élõ, mûködõ demokrácia.  Fon-
tosnak tartjuk a különbözõ nézeteket vallók közti
párbeszédet, amire találkozóinkon, bármily csekély is
legyen azok hatása, alkalmat akarunk adni.

E kérdésekkel való foglalkozás, s a kétnyelvû Elzász
viszonyainak megismerése mellett  szokás szerint reg-
geli áhítatok, irodalmi és zenei esték, ökumenikus is-
tentisztelet és strasbourgi kirándulás gazdagítják ta-
nulmányi hetünket, amelyre szeretettel hívjuk érdek-
lõdõ, a magyarság sorsáért, felemelkedéséért felelõs-
séget érzõ barátainkat, magyar testvéreinket.

Érdeklõdés, jelentkezés (március 5-ig):  Haraszti
Dóra, Oltalom Szeretetszolgálat, H-4400 Nyíregyhá-
za, Kassa köz 3. Telefon: +36 42 500 946,  e-mail:
oltalom@lutheran.hu

Ajánló

  Télen is romantikus a Balaton, különösen,
ha befagy és a jegén fakutyázni lehet. Legked-
veltebb nyaralóvárosának, Siófoknak több jeles
szülötte volt, a világviszonylatban leghíresebb
ezek közül bizonyára Kálmán Imre (1882–1953),
a Csárdáskirálynõ és egyéb nagyszerû operet-
tek szerzõje.   

Siófoki szobra a pályaudvarral szemközti Mil-
lennium téren áll, helyesebben ül, mert a város
egy másik nagysága, a jövõre kilencven éves
Varga Imre, a bronzalak fölé emelkedõ filagó-
ria árnyékában, karosszékben pihenve ábrázol-
ta a komponistát, akinek a Múzeummá átala-
kított szülõháza innen csak pár percnyi séta. 

Ebben a tágas polgárházban, Koppstein Ká-
roly gabonakereskedõ gyermekeként látta meg a
napvilágot a halhatatlan melódiák szerzõje, aki
legnagyobb sikerei idején fõleg Bécsben élt, azu-
tán Amerikába emigrált, Párizsba tért vissza, de
a Zentralfriedhofban nyugszik. Magát mindig
magyarnak tartotta, magyarul levelezett, magya-
ros témákat zenésített meg. (Ezért csóváltam a
fejem, amikor egy osztrák tóparti vendéglõben
Lehár méretes arcképe mellett nagy operett-
szerzõ-társa fotóportréját ‘Kalmann’ felirattal
pillantottam meg a falon.)

A Kálmán Imre Múzeum a nemrég elegáns-
sá varázsolt siófoki fõtéren található Balatoni
Regionális Történeti Kutató Intézet és Könyv-
tár igazgatása alatt áll. A könyvtár idén felava-
tott pompás  épülete külön látványosság. A
múzeumban már 1987 óta megtekinthetõ volt
egy ötletesen összeállított Kálmán Imre kiállí-
tás, a korábbi igazgató, a költõ és helytörténész
Matyikó Sebestyén József sikeresen imádkozott
ki a komponista özvegyétõl és gyermekeitõl egy-
re több értékes emléktárgyat: Kálmán zongorá-
ját, a  kitüntetéseit, egy jeles olasz mester által
készített fehér márvány szobrát. Most, az évfor-
duló alkalmából a kiállítás megújult és kiterjedt
az emeletre. A múzeum megbízott vezetõje,
Nagy István a Színháztudományi Intézetben és
másutt, gazdag fénykép és plakátanyagot kuta-
tott fel. Még annak a dokumentumait is fellel-
te, hogyan adták elõ magyar hadifoglyok Orosz-
országban a Csárdáskirálynõt, méghozzá nõi
szereplõk nélkül.

A Lám a Földön is van égi boldogság címû
kiállítás március elsejéig van nyitva. Visszavisz
bennünket egy régi világba, amelyben épp úgy
szükség volt gondûzõ vidám zenére, mint nap-
jainkban.  SÁRKÖZI MÁTYÁS

Kálmán Imre emlékkiállítás Siófokon

LAKÁST KERESEK!
Lakást bérelnék hosszú távra. 45-50 m².
Megbízható, környezetére igényes hölgy.
0676 69 63 659 ++

Megbízható, leinformálható, munkájára
igényes, 40 éves nõ orvosi rendelõ, iro-
da takarítást vállal hosszú távra. Estén-
ként, hétvégenként gyermekfelügyeletet
is, szintén referenciával.
Elérhetõsége: 0650 70 33 450 ++

  (USA)

Civil védelem Észak-Maliban
A radikális iszlámisták elleni francia katonai beavat-

kozás szükségességét Maliban senki sem vonja kétség-
be. Kérdéses azonban, hogy milyen tartósak a kivívott
sikerek.

Egy megalapozott terv nélküli katonai akció, csak
csalóka reményeket kelt a lakosságban. Az iszlámisták
várhatóan ismét régi taktikájukhoz folyamodnak.
Visszavonulnak Észak-Mali elszórt településeirõl, hogy
a hegyek sziklái és barlangjai védelmében újra alakít-
sák erõvonalaikat. Bár a látszateredmények hatására
nem települne azonnal vissza az a 400 ezer menekült
aki a térséget már elhagyta, de a még ott lakók túlélési
esélye nem lenne nagyobb, mint a beavatkozás elõtt.
A 2012 januárja óta folyó polgárháború folyamán a
csapatok túlkapásaitól nem  menekült meg Észak-Mali
lakossága.

Bár februárban megkezdõdik Mali katonáinak szisz-
tematikus kiképzése, melyben Németország is részt
vesz, az ország szétzilált katonai erõinek hadsereggé
kovácsolásához ez sajnos nem lesz elegendõ.

Nem világos, hogy a bamakói kormány megadja-e a
tuaregek által évek óta követelt autonómiát Észak-
Malinak. E nélkül nehéz lesz az országrész hosszú távú
stabilitását elérni.

  (USA)

RAIPON
Az oroszországi bennszülött népek csúcsszervezet-

ét munkájának szüneteltetésére kényszeríti az orosz
Igazságügyi Minisztérium.

  Az 1989-ben alapított egyesület, az ország 26 régi-
ójában több mint 40 kisebbséget képvisel. Teljes ne-
vén: Az Orosz Szövetség Észak-Szibériában és Távol
keleten élõ bennszülött kisnépeinek szervezete 260
ezer tagot számlál. Ezek az erõsen marginalizált kisebb-
ségi csoportok politikailag tehetetlenek és túlnyomó-
részt nagy szegénységben élnek.  E kisebbségi csopor-
tok tagjai nagyrészt õseik mesterségét ûzik; rénszar-
vastenyésztõ nomádok, halászok, vadászok és gyûjtö-
getõk. Megélhetõségüket erõsen veszélyezteti a nyers-
anyag-kitermelés, mely gyakran az emberekre és kör-
nyezetre való tekintet nélkül történik. Nyugat-Európa
országai használják azt az olajat és földgázt, amit e ré-
gióban hoznak felszínre.

A bennszülött népek 2009-ben megtartott moszkvai
kongresszusának rezolúciójában nem fogadta el a Te-
rületi Fejlesztési Minisztérium javaslatát. Ennek
következményeként, az Igazságügyi Minisztérium el-
rendelte a szervezet teljes körû vizsgálatát. Statútumá-
nak néhány pontját hiányosnak találta. Olyan jelen-
téktelen dolgok, mint a szervezet szimbóluma nem volt
a statútumban. RAIPON 2011-ben megtartott rendkí-
vüli kongresszusa ezt a hiányosságot ugyan pótolta,
de az Igazságügyi Minisztérium nem fogadta el. A szer-
vezet egy sikertelen bírósági eljárás után a minisztéri-
umtól mûködési tilalmat kapott.

Ez az intézkedés maga után vonja, hogy a 2013
márciusára meghirdetett vezetõségválasztó kong-
resszust sem tudják megtartani. A kongresszusról való
lemondás, a bennszülött népek mozgalmát középtá-
von cselekvõképtelenné teszi és sérti az ENSZ által
meghatározott emberi jogokat.

    (UK)

Japán nem kedveli a bevándorlókat
Ázsiában Hong Kong és Szingapúr mellett Japán is

a munkaerõ- vándorlás fókuszában áll. A letelepedés-
re vonatkozó bevándorlási szabályok, viszont az egész
kontinensen itt a legszigorúbbak. Új letelepedõkre
szükség lenne a demográfia csökkenésének ellensúlyo-
zására.

A japán társadalom homogén. A 127 milliós japán
lakosságának csak 1,6%-a külföldi.  A japánok még az
országukba érkezõ turistákat sem nézik jó szemmel. A
turizmust az ország elleni merényletnek tekintik. A
bevándorlást könnyítõ javaslatokat nem sikerül meg-
valósítaniuk, ezek sorra elbuknak. Az átlag japán attól
fél, hogyha növekedne a bevándorlók száma az feszült-
séget okozna. Az egész országban megszûnne a lakos-
ság homogenitása. Az országban elkövetett bûnözések
nagy részét is a külföldiek számlájára írják, annak el-
lenére, hogy a felderített bûncselekmények 98%-át ja-
pánok követik el.  A társadalmon belül óriási ellenál-
lás mutatkozik minden bevándorlást könnyítõ reform-
javaslattal szemben.

Születés jogán lehet japán állampolgárságot kapni,
bár ez sem történik automatikusan. Bevándorlás ese-
tén, a kérvénnyel együtt egy igazolást is be kell adni,
mely a kérvényezõ hontalanságát igazolja. Az EU-ban

ez minden országban törvénybe ütközõ. Ilyen igazo-
lást egyetlen államfõ sem ír alá.

A II. Világháború következtében Japánban rekedt
kínai, koreai, tajvani kényszermunkások leszármazot-
tai, - ezek már a 3. generáció-, kaphatják csak meg so-
ron kívül a japán állampolgárságot, hiszen kimutatha-
tóan ott éltek már elõdeik is.

   (UK)

Száz évet várni
Pekingben 215 állami és 186 magán idõsek ottho-

na mûködik.
Ezek közül az egyik otthonban, ahol összesen 1100

férõhely van. Az üresedõ helyekre 10 ezer jelentkezõ
vár. Az otthonban azonban csupán 10-12 hely ürül meg
évente. Ebbõl következik, hogy kb.100 évet kell várni
egy megüresedett helyre. Az idõsek háza népszerûsé-
gét alacsony ára okozza. Már kb. havi 100 euróért lak-
hatnak itt a gyerekeiktõl távol élõ idõsek. A 60 év fö-
löttiek száma jelenleg valamivel 450 ezer fölött van.

A kínai fõváros gyorsan bõvíti idõsek házainak ka-
pacitását. 2015-re már 120 ezer helyet ígér. Erre nagy
szükség van, mert Kína lakossága rohamosan öregszik.
2015-re várhatóan 220 millióan lépik át a 60. életévet.
40 éven belül pedig már a lakosság egyharmadát te-
heti ki a kb. fél milliárd gondozásra szoruló idõs em-
ber Kínában.

   (USA)

Az emberek egészségére hat a fák pusztulása
Vizsgálatot folytattak az Amerikai Erdészeti Szol-

gálat (USFS) kutatói, arra vonatkozóan, hogy milyen
hatást fejt ki a lakosság egészségére az ország keleti
és középnyugati területén a100 millió kõrisfa kipusz-
tulása.

A kutatás során a 1990–2007 közötti idõszakban 15
szövetségi állam 1296 régiójában felvett adatokat vet-
ték figyelembe. Ezeken a területeken szaporodott el
és pusztított az Ázsiából származó smaragd kõris-ké-
regbontó bogár. A kutatás eredményeként kimutat-
ható, hogy itt 15 ezerrel több érrendszeri megbetege-
dés és szívelégtelenség okozta elhalálozás következett
be, mint más területeken, ahol a kártevõk nem szapo-
rodtak el. Az érintett területeken a légzõszervi megbe-
tegedések is ezerrel több halálos áldozatot követeltek,
mint másutt.

A kutatási eredmények összegzésénél figyelembe
vették a demográfiára és az erdõk nagyságára vonat-
kozó adatokat.

Handelsblatt   (DE)

Lehet perelni a nemzetközi hitel-minõsítõket
A német szövetségi bíróság döntött arról, hogy Né-

metországban magánszemély perkeresetet nyújthat be
az amerikai Standard & Poor’s hitel-minõsítõ ellen.

  Hozzávetõleg 50 ezer német magánszemély vásá-
rolt 2008-ban több ezer euró értékben Lehman
Brothers befektetési kötvényeket a Standard & Poor’s
hitel-minõsítõ információi alapján. A német bíróságok
eddig elutasították a kártérítést követelõket. A szövet-
ségi bíróság most a frankfurti tartományi bíróságot
jelölte ki a perek lebonyolítására.

A szövetségi bíróság csak lehetõséget teremtett a
perek megnyitására, a sikeres kimenetelre nincs ga-
rancia. Egyáltalán nem biztosított, hogy a kisbefekte-
tõk pénzhez is jutnak. Mégis érdemes megpróbálniuk,
azoknak, akik sokat veszítettek a Lehman Brothers
kötvényekkel. Azt kell bizonyítani, hogy a befektetõ
közvetlenül a hitelminõsítõ megítélésének hatására
döntött a kötvények megvásárlása mellett.

A Standard & Poor’s németországi képviseletének
munkatársa a bírósági döntéssel kapcsolatban nyilat-
kozva kijelentette, az ilyen kártérítési igények teljesen
megalapozatlanok, mert a hitel-minõsítõi besorolás
csak a minõsítõ cég véleményét tükrözi, de a piac dön-
ti el, hogy ezeket figyelembe veszi-e.

Ismét magyar könyvesbolt
Pozsonyban

(MTI) Több évnyi szünet után ismét van ma-
gyar könyvesboltja Pozsonynak: az üzlet a ma-
gyar kultúra napjának alkalmából nyílt meg a
pozsonyi Magyar Intézet Nappali Kávézójában
(Palisády 54). A hiánypótló könyves üzletet
Hodossy Gyula, a Szlovákiai Magyar Írók Tár-
saságának (SZMÍT) elnöke és Kollai István, a
pozsonyi Magyar Intézet igazgatója nyitotta meg
január 22-én.
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A jelenlegi, két éve hivatalban lévõ bécsi nagy-
követ nem okvetlen a diplomata típusát szemé-
lyesíti meg. Hivatalos fellépései alkalmával azt
a benyomást kelti, mintha az ilyen jellegû sze-
rep nem lenne az õ igazi mûfaja. Amikor azon-
ban sikerül vele szûkebb körben beszélni, vagy
szót váltani, ugyan nagyon is igazodik az „elõ-
írásokhoz”, mégis mindazt, amit mond, odafi-
gyelõ partnerként mondja el, nyilatkozik. Túl-
ságosan is emberséges ember, kevésbé politikus,
vagy hivatalnok.

Szalay-Bobrovniczky Vince kinevezésekor
biztosan nem számított arra, hogy Bécsben nem
a közhelyként emlegetett osztrák Gemütlichkeit
várja. Valóban, a rendszerváltozás óta egyik
elõdjének sem volt ennyire nehéz helyzete, mint
neki. Nem elég, hogy különbözõ elõadásain
túlmenõleg az osztrák média Magyarország el-
leni „túlzásait” akár olvasólevél-íróként is nem
egy esetben neki kell kivédeni, de újabban egy-
re inkább szembesül az ausztriai, elsõsorban
bécsi magyar egyesületek között elharapódzó
ellentétekkel. Pedig eddig õ tanúsítja a legtöbb
odafigyelést a magyar közösségekkel szemben.
Úgy látszik, ez az õ „jutalma” azok részérõl, akik
mindent elkövetnek annak érdekében, hogy cin-
kossá tegyék ügyeikben.

A Pazmaneumban rendezett újévi koncert
után köszöntötte „magyarjait”, de nem csupán
boldog új évet kívánt, hanem megosztotta ve-
lük gondjait, ahogy ez jó családokban lenni szo-
kott. Nehéz évet hagytunk magunk mögött, de
az idei is nehéznek ígérkezik – jelentette be.
Ugyebár ez nem diplomatikus kendõzés, kön-
törfalazás, hanem õszinte színvallás. Aki viszont
nagykövetként így nyilatkozik, arra érdemes
odafigyelni. Úgy szól hallgatóihoz, mintha azok
valamennyien egyaránt szívükön viselnék Ma-
gyarország gondjait. Beszámolójával mintha
egyfajta választ, szolidaritást várna.

A vele folytatott beszélgetés ugyanezen hang-
nemben, tele bizalommal folyt le irodájában.
Mindjárt az Osztrák Rádió aznap reggeli híré-
vel kezdjük: a bécsi zsidó hitközség növekvõ szá-
mú zsidó bevándorlót említett Magyarország-
ról, ami – a hitközség szerint – növekvõ antisze-

ÉVKEZDÕ
Beszélgetés Szalay-Bobrovniczky Vince bécsi nagykövettel

mitizmusra vall. Bár nagyon is érinti, mégis ki-
mérten reagál a nagykövet: igen, erre vonatko-
zóan már érdeklõdtek számszerû adatok iránt,
de eddig nem érkezett válasz Oskar Deutsch
elnöktõl. Ez is egyfajta suhogtatás Magyaror-
szág felé, különösen Michael Häupl polgármes-
terre célozva, aki úgy nyilatkozott, tárt karok-
kal várják a magyarországi zsidókat. Elképzel-
hetõen kényes helyzet, hiszen ebben a tálalás-
ban minden megnyilatkozásba bele lehet kötni,
amit csakis antiszemita bizonyítékként értelmez-
nének. Szalay-Bobrovniczky nagykövet úgy lát-
ja, nincs érdemlegesen növekvõ antiszemitizmus
Magyarországon.

Valójában sokkal nagyobb gondot okoz a nö-
vekvõ számú magyarországi munkavállaló
Ausztriában. Számuk jelenleg mintegy 50.000-
re tehetõ. Valamennyien a jobb megélhetés szán-
dékával érkeznek, mert Magyarországon kétség-
telen túlságosan magas a munkanélküliség,
Ausztriában viszont sokkal jobbak az esélyek,
és természetesen jóval kedvezõbbek a kereseti
viszonyok. Új – egyelõre kezelhetetlen – jelen-
séggel állunk szemben – vélekedik a nagykövet.
Nem örvendetes jelenség, és Magyarországnak
csakis az a célja, hogy minél elõbb térjenek vissza
hazájukba a boldogulásukat itt keresõk.

A magyar nagykövetség felkarolja és admi-
nisztratív eszközökkel segítségükre van a vállal-
kozóknak, ellenben nem tudja fogadni az állás-
keresõk ezreit, erre nincs kapacitása. Minden-
esetre értelmes gondolatként fogadja, hogy jó
lenne ezzel a kérdéssel hivatalos szinten is fog-
lalkozni. Jó lenne egyfajta információs iroda
berendezése, netán lakás- és munkaközvetítés
vállalása, de ez messze túlhaladná a meglévõ
magyar közösségek teljesítõképességét. Min-
denesetre – amennyiben létrejönne ilyen terv –
a nagykövetség érdeklõdéssel fogadná az ilyen
jellegû kezdeményezéseket.

A Magyarország elleni médiaháború kor-
mányszinten nem érinti az osztrák–magyar kap-
csolatokat – állítja a nagykövet. A kormányko-
alíció néppárti részével kitûnõ az együttmûkö-
dés; a szociáldemokrata oldallal nem ennyire
szívélyesek, de kielégítõek a kétoldalú kontak-

tusok, az illetõ szakminisztériumok között –
pártoktól függetlenül – folyamatos az informá-
ciócsere, szakszerûek az egyeztetõ tárgyalások.
Kiemelten említi a nagykövet Hans Niessl bur-
genlandi tartományfõnök budapesti meghívását;
ennek keretében különösképpen a határmenti
közös elképzelések, tervek kerülnek terítékre:
az úthálózat további kiépítése, környezetvéde-
lem stb. Ugyancsak figyelmet érdemel a magyar
és lengyel államelnök meghívása Mauthausenbe
Heinz Fischer köztársasági elnök részérõl az
idén májusi megemlékezések alkalmából. A
bankadó miatt mindazonáltal változatlanul elé-
gedetlenek az érintett osztrák pénzintézetek, de
ezen a téren is könnyebbülést jelent az, hogy az
adó egy része leírható a közép- és kisvállalatok-
nak kihelyezett hitelekbõl.

Tekintettel a jövõ évi választások közeledtére
Szalay-Bobrovniczky nagykövet a médiahábo-
rú felerõsödésével számol már az idei évben. A
nagykövetség különbözõ rendezvényekkel
(roma-, dialógus-fórum, koncertek stb.) kíván
ellensúlyozóan fellépni. Ezúttal nem került szó-
ba, de vitathatatlan az ausztriai magyarok kiál-
lása Magyarország mellett.

Külön fejezetet képez az ausztriai magyar
ügyek idestova kezelhetetlensége. Kétségtelen
érvényes Semjén Zsolt miniszterelnök-helyet-
tes a be nem avatkozás politikájával kapcsola-

A magyar közgondolkodásba csak így égett
bele az 1942–1943. évi szovjetunióbeli magyar
hadmûveletek emléke. Don-kanyar. Sok tízezer
magyar katona és munkaszolgálatos sorsának
végsõ beteljesülése. Megannyi szenvedés és
gyötrelem, utolsó töltényig tartó kitartás, fagy-
halál és hadifogság. Földi pokol a hómezõkön.

Hetven esztendõ távlatából erre emlékeznek/
emlékeztek szerte Magyarországon és a hatá-
rainkon kívül élõ magyarság körében. Az egy-
koron visszatért majd ismét elcsatolt területe-
ken ugyanúgy, mint a világ számos országában,
ahol magyarok élnek. A hét évtizede történte-
ket történészek idézik fel, dokumentumfilmek,
kiállítások emlékeztetnek a múltra, gyertyák, ko-
szorúk, virágcsokrok és kavicsok a soha vissza
nem tértekre.

Politikusok keresik a magyarázatot a miértek-
re, természetesen annak megfelelõen, ahogyan
õk – s pártjaik – a magyar múltat látják.

Még ma is sokan emlegetik azokat – a törté-
nészek által már évtizedek óta cáfolt – állításo-
kat, miszerint szinte fegyvertelenül, kiképzetle-
nül dobták oda az ország akkori felelõtlen poli-
tikai vezetõi az 1942 tavaszán mintegy 207 ezer
fõs – honvédekbõl és munkaszolgálatosokból
álló – magyar királyi 2. honvéd hadsereget a
szovjetunióbeli pusztulásnak. S valóban elpusz-
títtatni/elpusztulni küldték-e azokat a katoná-
kat és munkaszolgálatosokat a Szovjetunióba?
Nem. A magyar politikai és katonai vezetés egy
Trianonban kényszerpályára állított ország szá-
mára 1942 januárjában már nem talált kiutat a
német kívánság elõl.

A gyors sikerek reményében indított háború
a Szovjetunió ellen nem járt a várt sikerrel. A
gyors gyõzelem helyett kemény harcok, addig
szinte nem ismert német vereségek alapozták
meg a magyar királyi 2. honvéd hadsereg had-
mûveleti területre küldését.

Többek között azzal (is) fizetni kellett a vissza-
csatolt Felvidékért, Kárpátaljáért, Észak-Erdé-
lyért és a keleti országrészekért valamint a Dél-
vidékért.

Már nem volt elegendõ a jelképes részvétel. A
háború egyre több anyagi és emberi erõt igényelt.

Don-kanyar
A Szovjetunióba elvonultak között volt

Szakály Sándor törökkoppányi születésû pék-
segéd is, aki a magyar királyi IV. hadtest kötelé-
kében teljesített szolgálatot s soha nem tért
vissza a „távoli Oroszországból”. A családhoz –
apja, testvérei, unokaöccsei, unokahúga – elju-
tott hírek szerint nem élt 1942 karácsonyán a
ráesõ szabadság lehetõségével. Állítólag azt
mondta volna: menjen inkább valaki a családo-
sok közül. A visszavonuláskor – a hazajutott
hírek szerint – önként vállalkozott egy raktár
felrobbantására/felgyújtására (?), hogy az ott
lévõ kincstári anyagok ne juthassanak a szovjet
csapatok kezére. Utána nem látta már senki,
1943. január 18-án eltûnt. Igaz 1945 után jöttek
még kósza hírek felõle. Mások által írt levelek
említették, mintha õt látták volna valahol a ha-
difoglyok között, talán életben maradhatott. A
„nyomozás”, keresés azonban nem vezetett
eredményre. Szakály Sándor tizedes, címzetes
szakaszvezetõ eltûnt. Emlékét néhány fénykép,
egy-két korabeli kis füzetecske, általa írt tábori
levelezõlap és a család halványuló emlékezete
õrzi. Lassan már nincs élõ, aki találkozhatott
vele. Nem volt még 24 éves.

„Svindli ez a világ” írta egyik nõvérének kül-
dött tábori levelezõlapján, míg egy másikon töb-
bek között ezeket: „…ez a piszkos világ csak
elmúlik”.

Az elmúlás természetes, az emlékezés viszont
kötelesség! Kötelessége valamennyiünknek, füg-
getlenül attól, hogy mit is gondolunk arról a
múltról, amely elvette eleink szeretteit. S ki így,
ki úgy õrzi az emlékeket. Nálunk a nevemmel
emlékeztek Szakály Sándor soha vissza nem tért
tizedes, címzetes szakaszvezetõre, a Szekszár-
dot, Tamásit, Nagykónyit megjárt péksegédre.
Talán sok más családban is így történt, túl sok-
ban történhetett így! Közel 42 ezer hõsi halott
és eltûnt, több mint 28 ezer hazaszállított sebe-
sült és mintegy 26 ezer hadifogoly volt 1943 ja-
nuárja-márciusa vesztesége. Õk valamennyien
a mieink voltak és kell, hogy azok is maradja-
nak. Õrizze emléküket a magyarság közös em-
lékezete!

 SZAKÁLY SÁNDOR

Az „aranykorszakban” megdöbbenéssel olvashat-
tuk Nemeskürty István: Requiem egy hadseregért c.
könyvét. Bármennyire tiltották, hozzánk is eljutott,
kézrõl kézre járt.

Aztán bekövetkeztek az 1989-es változások, és las-
sacskán beszélni lehetett arról, amirõl azelõtt még sut-
togni sem volt tanácsos. Az erdélyi magyarság elsõsor-
ban a magyarországi médiából értesült a doni áldoza-
tok emlékére szervezett magyarországi megemlékezé-
sekrõl. 1999 októberében a Duna TV-ben tízezrek kö-
vették a pákozdi emlékkápolna felavatását és az ad-
dig orosz földben nyugvó magyar katona hazahozata-
lát. Arról is értesülhettünk, hogy a magyar kormány
kezdeményezésére katonatemetõket alakítottak ki a
Don mentén, az egykori véres csaták helyszínén;
Rudkinóban avatták fel a legimpozánsabbat.

Elérkezett hát az ideje annak, hogy az erdélyi áldo-
zatokra is megemlékezzünk! 2002 januárjának egyik
hajnalán ötlött fel bennem a gondolat és megszületett
egy álom: tartsunk marosvásárhelyi megemlékezést,
és állítsunk emlékmûvet az áldozatoknak! Szüleim
példáját követtem. Édesapám, a szatmárnémeti-i refor-
mátus gyülekezet lelkészeként gyülekezetében évrõl-
évre megemlékezett a doni áldozatokról, sõt 1999.
április 2-án, Nagypénteken a templomkertben már-
ványból készült emlékmûvet állítottak a tiszteletükre.

Nemsokára, 2002. februárban, az EMKE Maros me-
gyei szervezete kezdeményezésére a történelmi egy-
házak és egyes civil szervezetek képviselõibõl Maros-
vásárhelyen héttagú emlékbizottság alakult a Don-ka-
nyarban elesett áldozatokért. A bizottság vállalta egy
emlékmû felállítását, kutatómunka beindítását, a túl-
élõk felkutatását, kiállítások megszervezését, valamint
a januári megemlékezések megtartását.

Ennek eredményeképpen egy éven belül sikerült
összeállítani egy 577 személybõl álló listát mindazok-
ról, akik Maros megyébõl kerültek ki a Don-kanyarba,
és ott meghaltak, eltûntek vagy megsebesültek. Maros-
vásárhely mellett (83 személy) 125 Maros megyei te-
lepülés érintett.

Tíz évvel ezelõtt, 2003. január 12-én, a doni offen-
zíva 60. évfordulóján a marosvásárhelyi római katoli-
kus temetõ bejáratánál a két évvel késõbb bronzba
öntött emlékmûnek az alapkõletételére került sor. A
mintegy két és fél méter magas, összesen kb. hatszáz
kilós emlékmû mondanivalója jelképes tárgyi elemek
révén jut kifejezésre. A kompozíció egészében kereszt-

tos bejelentése, de az az egyesületek egymás
közti vitás ügyeire vonatkozik. Ugyanakkor a
támogatások terén egyben kifejezésre jut a ma-
gyar kormány állásfoglalása – nyilatkozik a
nagykövet.

Örvendetesnek tartja a párbeszédet az egye-
sületek között. Ezt a célt szolgálta az egyesüle-
tek képviselõinek fogadása múlt év november 28-
án és december 11-én. A nagykövet véleménye
szerint átrendezõdési kísérlet van folyamatban,
s ezért további vitákra kell számítani. Embersé-
gére vall ez irányú õszintesége is: gondot okoz
számára a helyzet, mert úgy látja, nincs sok esély
az ellentétek kiegyenlítésére. A kibontakozás
dolgában eléggé pesszimistán látja a jövõt.

Ehhez talán annyit fûzhetnék hozzá, hogy az
ausztriai egyesületeknek saját maguknak kelle-
ne megoldaniuk vitás ügyeiket, s ezekkel nem
terhelni a magyar kormány különbözõ szerveit,
jelesen a nagykövetséget. Sokkal inkább kívá-
natos volna, egymással vállvetve hogyan tudná-
nak – történetesen az osztrák–magyar kapcso-
latok, vagy a média vonatkozásában – segítsé-
gére lenni akár a nagykövetségen keresztül is,
Magyarországnak. Ez olyan feladatokkal járna,
amik esetleg kiegyenlítõen hatnának az ellen-
tétek kezelésében, ha megoldás egyelõre nincs
is kilátásban.

DEÁK ERNÕ

re emlékeztet, amelynek vízszintes része bronz, füg-
gõleges része pedig egy csiszolt andezit oszlop, egy-
ben piedesztál a vízszintes elem kiemelésére. A függõ-
leges oszlop elülsõ felirata: PAX, oldalt pedig az olvas-
ható: DON, 1943. I.12. A vízszintes elem vonatkerék,
ágyúcsõ roncsok, valamint emberi kezek egymásba
torlódását tartalmazza.

Az idei, a 70. évfordulón megtartott megemlékezés-
sel bár egy tíz éves folyamat véget ér, ugyanakkor a Don-
kanyari megemlékezéseknek van jövõje: a konkrét cé-
lon túl mindenekelõtt a hagyományápolást táplálja.

Az idei doni emléktúra a Marosvásárhely-Csíkfalva
közötti mintegy 25 kilométeres szakaszon történt. Idén
január tizenkettedikén templomainkban a déli harang-
szó jelképesen a 2. magyar hadsereg kálváriájára em-
lékeztetett. Az egyik túlélõt, az orosz lágert megjárt,
születésének századik évfordulója kapcsán tavaly
megünnepelt Örkény Istvánt idézem: „Akik elviselték
a fogság próbáját, elviselik a nehezebbet, a szabadság
próbáját is”.

DR. ÁBRÁM ZOLTÁN

Megemlékezés az áldozatokról

60 év után…
Advent negyedik vasárnapján az istentiszteletrõl

hazatérve írom soraimat. 
Több mint 60 évet éltem idáig Ausztráliában. Ezalatt

mindvégig megmaradtam nemzethû magyarnak és
aktívan kivettem részem az idevándorolt nemzeti
emigráció szorgos tevékenységébõl. Közösen felépítet-
tük magyarságunk megtartását elõsegítõ intézménye-
inket, amihez támogató segítséget kaptunk az auszt-
rál kormányoktól. Egyéb teendõim mellett 15 éven át
voltam titkára, majd 22 éven keresztül elnöke a csúcs-
szervezetként mûködõ Új-Dél-Walesi Magyar Szövet-
ségnek, jelenleg immár három éve tiszteletbeli elnö-
ke vagyok. A magyar közösség érdekében kifejtett
munkám elismeréseként 2002-ben Ausztrália államfõ-
je, II. Erzsébet királynõtõl megkaptam az Ausztrál Ér-
demrend kitüntetését, és 2011-ben a Magyar Érdem-
rend tisztikeresztjét adta át az Ausztráliába látogató
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes.

 KARDOS BÉLA

Megható olvasni a 82 éves Kardos Béla összefoglalóját:
Ausztráliában hat évtizeden át õrizte magyarságát és szol-
gálta közösségét. Megbecsülést érdemel mindazoktól, akikért
cselekedett. Életvitele másoknak is például szolgálhat. (Szerk.)
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Vetélkedõ
ÖNKORMÁNYZATI VISSZAÉLÉSEK GYANÚJA vetül a nem-

zeti ünnepen tartandó nagyváradi megemlékezé-
sek területfoglalási engedélyeinek jóváhagyá-
sára. Az elõzõ évek tapasztalataiból okulva – ami-
kor is a Bihar megyei RMDSZ az összes lehetsé-
ges helyszín egyidejû lefoglalásával próbálta
meghiúsítani más szervezetek megemlékezését
nemzeti ünnepeinken – az Erdélyi Magyar Nép-
párt és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Bihar
megyei szervezetei már az év elsõ munkanapján,
az ügyfélszolgálat megkezdésének legelsõ percé-
ben benyújtották területfoglalási kérelmüket
Nagyvárad önkormányzatához. Kérelmükben az
szerepelt, hogy március 15-én 16 és 18 óra kö-
zött szeretnék lefoglalni a Szacsvay-szobor, illet-
ve a Petõfi-szobor elõtti teret ünnepi megemlé-
kezés céljából. Bár senki más nem nyújtott be
elõttük kérvényt, mégis a 2-es iktatószámmal re-
gisztrálták megkeresésüket (Manna.ro)

Egyik bécsi magyar egyesület más megoldást
gondolt ki március 15. megünneplésére. Kire-
kesztés helyett „közös” rendezvényként díszes ki-
adásban hirdette meg a megemlékezés helyét és
napját, nem feledkezve meg az ünnepi szónok
személyérõl sem.  Senkit sem zárt ki, csupán nem
élt elõtte az egyeztetés lehetõségével. Csatlakoz-
ni lehet, másként cselekedni nem, vagy legalább-
is nem illik…

Czeizel Endre orvos, egyetemi tanár és világhí-
rû kutató néhány évvel ezelõtt feltûnést keltõ köny-
vet publikált a magyarság génjeirõl. Kimutatta,
hogy a gének alapján egy-egy egyén kiléte minden
kétséget kizáróan bizonyítható, de hogy adott eset-
ben melyik nép fiáról vagy lányáról van szó, az
nem. Bármennyire is máshonnan származunk
mint Európa legtöbb népe, az évszázados együtt-
élés és összeolvadás eltüntetett belõlünk minden
genetikai különbséget.

És mégis: többnyire osztrák környezetünktõl el-
térõnek érezzük magunkat, viccesebbnek, agyafúr-
tabbnak, hazaszeretõbbnek, míg õk bennünket
könnyelmûbbeknek, vakmerõbbeknek látnak. Sõt,
még az anyaországbeli magyarokat is sok vonatko-
zásban másként ítéljük meg, mint magunkat, nem
beszélve a felvidéki, erdélyi vagy vajdasági magya-
rokról. Semmi kétségünk nincs afelõl sem, hogy
jobb humorunk van mint a németeknek, nem va-
gyunk olyan soviniszták mint a franciák, megbízha-
tóbbak vagyunk az olaszoknál, jobban fõzünk mint

Gábor Dénes-díjak átadása
A holográfia felfedezõjérõl, az 1971-ben No-

bel-díjjal kitüntetett tudósról, a XX. század
egyik legnagyobb humanista gondolkodójáról
elnevezett díj, az innovatív magatartás elisme-
rése.

Az 1989-ben létrehozott alapítvány évente íté-
li oda a díjat, kimagasló mûszaki-szellemi alko-
tások, a mérnöki munka, a technológiai fejlesz-
tés terén nyújtott kiemelkedõ teljesítményekért.
Az új ismereteket a gyakorlatba átültetõ szak-
embereknek.

A 2012 decemberében kitüntetettek:
Dán András villamosmérnök, az MTA dok-

tora, a BME Villamos Energetika Tanszék egye-
temi tanára, többek között a „smart grid” egye-
temi kutatóhely létrehozásáért kapta a Gábor
Dénes Energetikai Nemzeti Díjat.

Imecs Mária villamosmérnök, egyetemi tanár,
a Kolozsvári Mûszaki Egyetem mérnök-pro-
fesszora, a doktoranduszképzés terén kifejtett
tevékenységéért vehette át a díjat.

Ifj. Duda Ernõ menedzser, címzetes egyete-
mi docens, sikeres innováció-szervezõ munkás-
ságáért kapta a Gábor Dénes-díjat.

Katona Tamás János mérnök-hõfizikus, az
MTA doktora, a Paksi Atomerõmû Zrt. tudo-
mányos tanácsadója, az atomerõmû földrengés-
biztonsági koncepciója, valamint a gyakorlati
alkalmazás kidolgozásáért kapta a díjat.

Peták István orvos, az MTA Támogatott Ku-
tatóhelyek Irodája, Pathobiokémiai Munkacso-
port tudományos fõmunkatársa, a molekuláris
diagnosztikai módszerek kidolgozásáért, gya-
korlati hasznosításáért vehette át a kitüntetést.

Tóth Magdolna kertészmérnök, az MTA dok-
tora, a Budapesti Corvinus Egyetem Gyümölcs-
termõ Növények Tanszék tanszékvezetõ egye-
temi tanára, a hazai üzemi almatermesztésben
60 százalékos arányban szereplõ almafajták ho-
nosításáért részesült az elismerésben.

Vígh László vegyész, akadémikus, az MTA
Szegedi Biológiai Központ Biokémiai Intézet
kutatóprofesszora többek között a Biopolisz-
program kidolgozásáért és tudományszervezõ
munkásságáért kapott díjat.

Rátai Dániel informatikus, feltaláló, a 3D
for All Számítástechnikai Fejlesztõ Kft. álta-
lános fejlesztésvezetõje, a holisztikus megje-
lenést és valós térbeli interakciót biztosító

Kiállítás
„Mítosz és természet“ címmel 4 magyar mû-

vész mutatkozik be alkotásaival a bécsi közön-
ségnek.

Tiszakécskén 35 éve kerül megrendezésre a
mûvészeti szimpózium. Ennek keretében Kö-
zép-Európa országainak alkotó mûvészei 10
napon keresztül dolgoznak együtt. A Tisza par-
ti mûvésztelepen 2012 óta a Hernalsi Kultúr-
háló 2 mûvésze is jelen van. Így nyílt lehetõség
arra, hogy Monika Herschberger és Norbert
Mayerhofer 4 alkotótársát meghívja Bécsbe.

Gyalai Béla, Tiszavárkonyban született. Ké-
pein hazája varázslatos tájain kívül bibliai és
mitológiai jeleneteket is ábrázol. Impresszionis-
ta képein újra és újra megtalálható a Rembrandt
mûveirõl ismert csilló arany szín.

Mara Kinga, fiatal festõnõ. Alkotásaiban a
modern formákat kapcsolja össze a hagyomá-
nyos európai mûvészet elemeivel. Bemutatásra
kerülõ mûveit a magyar és a kínai népmûvészet
ihlette. Néhány munkáját megvásárolta a Kínai
Népmûvészeti Múzeum.

Ambrus Lajos, a vadászat festõje. Az állatvi-
lágból merített témák hátterén a természetet
jeleníti meg. Képein személyes élmények ref-
lektálódnak, hagyományos stílusban. Képeit
Európában, Amerikában és Afrikában már több
kiállításon láthatta a közönség.

Nemes István, festészete a japán mûvészet
törékeny eleganciáját idézi. Témáit õ is az állat-
világból meríti. Motívumait a madárvilágból és
gyakran a magyar történelem mitologikus ele-
mébõl választja.

Az ünnepélyes megnyitó 2013. február 22-én
19:00 órakor lesz,

Eric Lary & Gernot Manhart zenei közremû-
ködésével.

A kiállítás megtekinthetõ:
2013. február 22. – 2013. március 13.
1170 Bécs, Hernalser Hauptstraße 49.

Széttört kehely cserepei
Árnyékunk mindig velünk van. Ha magamról aka-

rok beszélni, csak részek szólalnak meg, a többiek
hagyják beszélni õt. Ha házak volnánk, természetes
volna, hogy minden szinte más és a világ is másnak
tûnik onnan.

Minek is képzeljük magunk. Isteneknek vagy ör-
dögöknek, avagy kutyáknak, lepkéknek? Háznak elég
ritkán.

Ugyanígy sok életet élünk. Váltogatjuk szerepeink.
Életünk egy harmadában alszunk és agyunk aktivitá-
sa intenzívebb, mint ébren. Mégis azt hitetjük el ma-
gunkkal, hogy az alvás elveszett idõ, szükséges rossz.

Aludni. Elaludni. Igen, ez egy vég. De álmodni!?

Karma kar ma
 Amit ma megtehetsz, ne halaszd holnapra. A kar-

ma tanítás lényege, hogy a cselekedeteid alakítják vi-
lágod és gyümölcsüket te fogod szakítani elõbb utóbb,
mikor beérnek. Az elõdök óceánnak nagy víznek mu-
tatják a világot. Az ember csepp az óceánban. A terem-
tés pillanat, amikor a vizek felett az ige megjelenik.

Ige, mely számunkra annak kényszerét jelenti, hogy
igent kell mondani valamire és ezzel belépünk a szét-

Farsang
Az istentisztelet vége felé a rákospalotai lelkész
megkérdezi a nyáját:
- Hányan bocsátottatok meg testvéreim az elle-
netek vétkezõknek?
Mindenki feltartja a kezét, kivéve egy törékeny
idõs hölgyet.
- Szakács néni, ön nem akar megbocsátani az
ellenségeinek?! - kérdi a lelkipásztor.
- Nekem nincs egyetlen ellenségem sem - mond-
ja kedvesen mosolyogva az apró hölgy.
- Ez igen szokatlan. Megkérdezhetem mennyi
idõs?
- Kilencvenhét múltam.
- Szakács néni, megkérhetem, hogy jöjjön ki ide
a gyülekezet elé és mesélje el nekünk, mikép-
pen lehetséges, hogy valaki majdnem százéves
és nincs egyetlen ellensége sem! Az aranyos néni
kitotyog a lelkész mellé, szembefordul a gyüle-
kezettel, és angyali mosollyal az arcán csak
ennyit mond:
- Túléltem a nyomorultakat!

@
Haldoklik az öreg székely és végrendeletet csi-
nál. Hagyományoz mindenik fiának, hanem a
végén eszébe jut, hogy õ hitközségi ember is. Mint
jó egyházfi rágondol az egyházi emberekre:
- Azt a tinót, ami a tavaszon elvesze a szántás
elõtt hat héttel, hagyom az eklézsiának. Ha pe-
dig megkerül, legyen a Mihály fiamé.

@
Ha egy hozzátartozó vidéken vagy külföldön,
szóval szeretteitõl távol meghal s hamvait pos-
tára bízzák, e folyamat egyik lehetséges definí-
ciója: a posthumus.

@
Az emberek jókívánságaikkal szokták egymást
elhalmozni.
Jegyezzük meg, bizonyos kívánságok állandó
jelleggel nem alkalmasak, sõt visszatetszést szül-
hetnek. Hogy csak egyetlen ilyen példát mond-
junk: hirtelen olvadás utáni erõs fagy következ-
tében ha jégpályává változott az egész város és
a mentõautók fülsiketítõ szirénázással szalad-
gálnak ide-oda, kedves ismerõsünkkel összeta-
lálkozván, búcsúzáskor óvakodjunk kívánságun-

kat a szerencsés megérkezés reményében ak-
képp közölni: kéz-  és lábtörést!

@
Az ifjú család megérkezik látogatóba a nagy-
mamához. A menyecske kényelembe helyezi
magát, régi fényképeket nézeget, az ötéves uno-
ka, a kis Zsuzsika egyszer a konyhában sündö-
rög, ahol a nagyi fõz, másszor az anyja körül.
A nagyinak a fia segédkezik, hol ezt, hol azt
ad a keze alá, közben anyja szólítgatja, mond-
ván: Zsolti hozd a lisztet a kamrából! Zsolti sza-
ladj ki, nézd meg a postaládát! Zsolti, kend meg
az ajtót, már rettenetesen nyikorog!
Zsolti igyekszik mindent teljesíteni. A kis Zsu-
zsika elkerekedett szemmel figyeli apját, mintha
csodálná szolgálatkészségét. Aztán egyszer csak
odaszalad az anyjához, és elhûlten kérdezi:
— Anya, te tudtad, hogy apát Zsoltinak hivják? 

@
Az idõs házaspár elmegy az orvoshoz. A papát
vizsgálgatja a doktor. majd kijelenti:
— Holnapra hozzanak, kérem, sperma-, vize-
let- és székletmintát.
A mama bólogat, a papa már rettenetesen
rosszul hall, mondhatnánk töksüket, és meg-
kérdezi élete párját:
— Mit mondott? Mit akar?
— Á, semmit, csak a gatyádat – válaszolja a
néni, majd maga elé dörmögve folytatja: —
Abban benne van minden.

@
Az elsõ házasság - az érzelem diadala az intel-
ligencia felett.
A második házasság - a remény diadala a ta-
pasztalat felett.
A harmadik házasság - a hülyeség diadala
mindenek felett.

Kizökkent idõ...

technológia megoldásának megalkotásáért
részesül a kitüntetésben.

In Memoriam kitüntetést kapott Csermely
Péter biokémikus.

Gábor Dénes Tudományos Diákköri Ösz-
töndíjban részesült Sik Dávid villamosmér-
nök-hallgató.

szabdalt történetek, a cserepekre hullott lelkek vilá-
gába és hörpintünk az óceánból. Megszületünk.

Pandóra elveszi tõlünk, amire már éretlenek va-
gyunk, nem szabad kutatnunk, milyen volt a létezés
egészként. Elveszi, de õ is cselekedni kénytelen és ez-
zel létrehozza annak árnyékát is, amit megnyilvánított.
Az árnyék a HIÁNY. A vágyódás, kíváncsiság, a homá-
lyos gyökértelen késztetés, hogy megismerjünk, meg-
lássunk, érintsünk valamit vagy eljussunk valahova,
nem is tudom hova.

De finomat fõztél! Ez tényleg remek ebéd volt. Még-
is úgy ennék még valamit. Mit ennél? Hát nem is tu-
dom, de olyan jó volna valami. Ugye ismerõs hétköz-
napi párbeszéd. Már éhesek nem vagyunk, jól mûköd-
tek a dolgok, de mégis hiányzik valami, ami talán már
csak a kényeztetés része. Kényem-kedvem, örömöm
akarja, hogy valahogy tényleg ne csak jó legyen ez az
ebéd, hanem tökéletes.

Így vagyok hát az élettel és árnyékával. A legfantasz-
tikusabb film, amirõl most tudomásom van, mégis sze-
retném megtréfálni a karmestert, hogy a teljességet
játszhassuk el valamelyik színpadon.

KÖVESDI MÁRIA

az angolok és jobban értünk a borhoz mint a skan-
dinávok. Megannyi elõítélet, de – legalábbis a mi
szemszögünkbõl nézve – mennyi igazság!

Hogy egy-egy nép fia vagy lánya hogyan kezd el
egy vállalkozást, hogyan illeszkedik be a gazdaság-
ba, azt a legegyszerûbben azzal az igével lehet jelle-
mezni, amellyel nyelve a pénzszerzést fejezi ki. Ez
németül verdienen, tehát szolgálni kell, hogy a
pénzt kiérdemeljük. Az angolok azt mondják, hogy
earn money, tehát aki vet, az arat. Az amerikaiak
make money, õk tehát csinálják a pénzt. A franci-
ák azt mondják, hogy gagner, az olaszok
guadagnare, a spanyolok ganar, a portugálok
ganhar, tehát õk játszva nyerik a pénzt. És mi ma-
gyarok? Mi keressük! Hogy megtaláljuk-e, tudato-
san, vagy inkább mint vak tyúk a szemet, azt a mi
igénk nem fejezi ki.

De sokan megtalálják számításukat, mert oda-
adással, tudással és szorgalommal végzik dolgukat
és így sikeresen megkeresik pénzüket, kenyerüket.

FORGÓ LÁSZLÓ

A baromfiudvarban fél kilós tojást tojik az egyik
tyúk.
A hírre jön egy riporter és kérdezi tõle:
- Megmondaná, hogy hogyan sikerült ekkora
tojást tojnia?
- Ez családi titok.
- Mik a tervei a jövõre nézve?
- Egykilós tojásokat szeretnék tojni.
A riporter faggatja a baromfiudvar kakasát is:
- Mik a tervei a jövõre nézve?
- Szétverem a strucc pofáját! 

@
Fókafiú udvarol a fókalánynak, de az erõsen ké-
reti magát.
- Ez nem igaz! - dühöng a fókafiú - A kihaló álla-
tok listáján vagyunk, ez meg itt kéreti magát! 

@
A légy sétál fiával egy kopasz ember fején és így
szól:
- Látod fiam, amikor én még olyan kicsi voltam
mint te, akkor itt még csak egy keskeny gyalog-
út volt. 

@
Két szentjánosbogár találkozik. Az egyik telje-
sen be van kötözve.
- Mi történt veled? - kérdezi a másik.
- Tudod, gyenge már a látásom. Tegnap este
megláttam egy gyönyörû nõt, leröppentem, és
magamhoz szorítottam. Kiderült, hogy csak egy
eldobott cigarettacsikk volt. 

@
A szúnyogmama így szól lefekvés elõtt a kicsi-
nyeihez:
- Ha most szépen elalusztok, akkor holnap el-
viszlek benneteket a nudista strandra. 

@
A bika a kerítésen át beugrik a tehenekhez:
- Sziasztok! Tökös Dönci vagyok, de hívjatok
nyugodtan csak Döncinek, mert a többi fenna-
kadt a kerítésen! 

@

Pali bácsinak gyönyörû borzbõr-tarisznya lóg az
oldalán. A városban meg is bámulják.
- Ugyan Pali bácsi, hogy lehet két borzot fogni?
- Hogy-e? – veti oda Pali bácsi, – hát megfogok
hármat, elszalasztok egyet s megvan!

Pénzt keresünk

Úgy elbúsulta magát a bika,
az összes bikák legnagyobbika,
mert elhagyta õt az a fess tehén,
kinek boci sem nõtt még a tején
- Jaj! mit sem ér az életem mától
elbúcsúzom, vár rám a villanypásztor.

@
Felkiáltott: - én Bonaparte,
de az ápoló leteperte
nem mondott többet Napoleon
sokkolta a hûs linóleum

@
Belgyógyászati diagnózis
Az ön emésztése tiszta
fölül betódul az étel,
alul kipottyan a piszka.

@
Mikor Dionüszosz valamely jeles esztendõben

meglátogatta az osztrák Tudományos Akadémi-
át s homlokáról lecsüngõ szõlõfürtjeibõl jóféle
burgenlandi vinkót sajtolt, az amúgy komoly aka-
démikusok mélységesen lerészegedtek, s eme
farsangi állapotukban fennhangon dicsérték az
Urat. Ránk, Akadémián kívüliekre is ez a sors
vár, mint a nagy X s elláta bennünket illatos
vínóval melyben nem annyira veríték mint inkább
veritas vagyon. Álljunk elébe, feküdjünk alája.
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A 2012. december eleji parlamenti választásokkal
kapcsolatosan a romániai pártvezérek aligha értené-
nek egyet a címbe emelt kérdéssel. A 7,7 millió leadott
szavazat (a több mint 18 millió romániai választópol-
gár 41,76 százaléka szavazott) jó részvételt jelent: ke-
véssel meghaladta a legutóbbi, 2008-as részvételi
arányt. Van egy kimagasló eredményt felmutató szö-
vetség (a Szociálliberális Szövetség (USL) fõ pártjai a
Szociáldemokrata Párt és a Nemzeti Liberális Párt; kép-
viselõházi jelöltjei a voksok 58,6 százalékát, a felsõ-
háziak a 60 százalékát szerezték meg), a fõ ellenzék
pedig romokban (a Liberális Demokrata Pártra épülõ
jobbközép Igaz Románia Szövetség (ARD) jelöltjei a
voksok 16,5 százalékával korábbi eredményük alig
felét érték el). A parlamentbe bejutott még a populista
Dan Diaconescu Néppárt (PPDD) a voksok 13,99 szá-
zalékával, valamint a Romániai Magyar Demokrata
Szövetség (RMDSZ) pedig a voksok 5,13 százalékával.
És mégis indokolt a kérdés: kié a gyõzelem?

Az USL eredménye mögött ugyanis igen nehéz felfe-
dezni a pozitív jövõstratégiát, ugyanakkor a választá-
sok elõtti féléves kormányzásuk alatt nem értek el sem-
milyen érdemleges sikert. Ennek ellenére az eredmé-
nyük párját ritkító, csak 1990-ben, a kommunizmus szö-
vevényébõl kiszabadulni nem képes, a demokráciát
kóstolgató országban kapott egy párt, az Iliescu nevé-
vel fémjelzett kommunista utódpárt kétharmados par-
lamenti felhatalmazást. Az akkori erõs ember, Ion Ilies-
cu a ma Victor Ponta vezette Szociáldemokrata Pártnak
a tiszteletbeli elnöke és nagy öregje – vagyis a mostani
kimagasló eredményt szintén a baloldal érte el. Az USL
fõ kampányjelszava egyszerre mondott sokat és sem-
mit sem: „Betartottuk ígéretünket!” A jelszó két ígéret-
re utalt: a nyár elején kormányt alakító Ponta és az USL
azt ígérte: kiegészítik a fizetéseket, vagyis visszaadják a
közszférában dolgozóknak a 2010 közepén, az akkori
ígéret szerint fél évre elvett 25%-os fizetéscsökkentés
két év alatt vissza nem adott mintegy
felét (kb. 13%-át), illetve a nyugdíjasok
megkapják a tõlük 2011 januárja óta
jogtalanul levont egészségbiztosítási
többletjárulék különbözetét. Röviden a
lényegrõl: a 740 lejes minimál nyugdíj
összegig nem fizetendõ ez a járulék, aki-
nek a nyugdíja ennél nagyobb, annak
fizetnie kell. Ezt 2011 elején hibásan számolták ki (ter-
mészetesen többet vontak el), és 2012 nyarán az Alkot-
mánybíróság a kormányt a pluszban elvont összegek
kifizetésére kötelezte. A Ponta-kormány 2012 decembe-
rében kiegészítette a két és fél éve megcsonkított fizeté-
seket, ugyanakkor elkezdte az AB döntésének a végre-
hajtását – amit nyári kormányra lépésükkor vállaltak.

Kié a gyõzelem?
Parlamenti választások Romániában, 2012

Egyiket sem lehet külön eredménynek tekinteni. Az
AB döntése demokráciában nem lehet vita tárgya, te-
hát ez nem vállalás volt, hanem kötelesség. Ami pár-
tos volt ebben, az a teljesítés idõzítése: hogy megle-
gyen a választási hatása. Ami a fizetések kiegészítését
illeti, a helyzet bonyolultabb. Az államnak 2012 decem-
berében sem volt meg a forrása a fizetések visszaállí-
tására, tehát a helyzet okán a kiegészítés lépése meg-
kérdõjelezhetõ: ha külföldi forrásokból kell állni a
közszférában dolgozók béreinek tízegynéhány száza-
lékát, akkor az ország eladósítása történik. Erre sza-
vazott sok millió polgár: egy olyan „megoldásra”,
amely nem megoldás. Ponta és csapata fél éves kor-
mányzati mérlege az elemzõk egybehangzó véleménye
szerint negatív, nem kormányoztak, hanem a hatalo-
mért harcoltak minden eszközzel – lásd Traian Basescu
elnök leváltási kísérletét, illetve több olyan lépésüket,
amelyekre az EU vezetõi is felhúzták a szemöldöküket
és kritikát fogalmaztak meg.

Az új parlamentnek vezetõ ereje tehát egy olyan
pártszövetség, amely képes volt mozgósítani az elége-
detleneket, miközben a volt kormánypárt, a PDL kép-
telen volt átütõ üzenetet megfogalmazni, egykori vá-
lasztói vagy kivárnak, vagy elfordultak tõle. A parla-
ment harmadik legerõsebb alakulata egy populista
párt, a 2011-ben alakult Dan Diaconescu Néppárt lett
– a tévétulajdonos Dan Diaconescu pártjának nevébe
„szerényen” beillesztette a sajátját is. Ez a párt össze-
gyûjtötte a proteszt szavazatok jelentõs részét, illetve
azokét, akik korábban vagy olcsó juttatásokkal, vagy
még olcsóbb ígéretekkel „hagyták megvásárolni” ma-
gukat. 2012 után talán bizonyosan kijelenthetõ: a so-
vén, rasszista megnyilatkozásairól ismert Nagy-Romá-
nia Párt 1,2%-os „eredményével” lekerült az ország
politikai térképérõl.

Íme, a parlamenti pártok eredményei táblázatba
foglalva:

Bekerült a parlament alsó házába 18 etnikai kisebb-
ség képviselõje is a kedvezményes mandátum intéz-
ményének köszönhetõen.

Az USL 273 képviselõi és 122 szenátori mandátu-
mot szerzett, ami azt jelenti, hogy a két ház együttes
ülésén 67 százalékos többsége van. Az USL-nek csak
a 176 fõs szenátusban van kétharmada, a 394 fõssé

vált képviselõházban nincs. A román alkotmány sze-
rint azonban a sarkalatos törvények esetében a mi-
nõsített többséghez mindkét házban elegendõ a hon-
atyák összlétszáma felének, plusz egy fõnek a szava-
zata. Kétharmados többség csak az alkotmánymódo-
sításhoz szükséges.

Miközben évek óta kiemelt politikai kérdés a par-
lament létszámának a csökkentése, amirõl a 2008-as
választások alkalmával külön is megkérdezték a vá-
lasztókat, s a véleményt nyilvánítók többsége kisebb,
mintegy 300 fõs törvényhozás mellett tette le a vok-
sát, a 2012-es választások a parlament létszámának
jelentõs növekedését hozta el. Mivel az országban
315 képviselõi és 137 szenátori választókörzet léte-
zik, elvben a megválasztott honatyák száma sem le-
hetne nagyobb. (Illetve pluszban van a 18 kisebbsé-
gi képviselõ.) De a választási rendszer kevert: az egyé-
ni választókerületekben mandátumot közvetlenül az
szerez, aki a szavazatok fele+1-et megszerzi, utána a
nem hasznosult szavazatokat összesítik és egy ará-
nyos rendszer szerint visszaosztják. Ha sok körzet-
ben van elsõkörös gyõztes, akkor a második körben
akkor is osztanak mandátumot a leadott voksokért,
ha a választókörzetek „elfogytak”: Bukarestben az
egyik szenátori körzetnek 3 szenátora van. Mivel az
USL igen sok elsõ körös gyõzelme miatt a többi párt
a második körben kapott mandátumot, ezek felduz-
zasztották a honatyák számát. Ekként lett Romániá-
nak 452 helyett 588 fõs parlamentje – miközben a
kétszer annyi lakosú Spanyolországban a törvényho-
zás 614 tagú. Ennek humoros oldala, hogy a buka-
resti Parlament nagyterme, a képviselõházi terem im-
már nem elég nagy az együttes ülések megtartására.
(Az alakuló ülésen ezt a dilemmát a hiányzó honatyák
„oldották meg”.)

A magyar pártok szereplése a választásokon több
kérdést indukál. Az elsõ természetesen a pártpluraliz-

musra vonatkozik: meddig és mennyire
fogadja el az erdélyi magyar polgár, hogy
tetszik/nem tetszik, neki egy adott párt-
ra (RMDSZ) kell szavaznia? Ez a kérdés
még élesebben tehetõ fel, miután a vá-
lasztásokat követõen, 2013 januárjának
a közepén az RMDSZ a magyarországi
baloldal vezetõ pártjával, az MSZP-vel

stratégiainak mondható szerzõdést kötött. Természe-
tesen a kisebbségi polgárnak is vannak/lehetnek ide-
ológiai opciói, ezt elégíthetik ki az utóbbi években meg-
jelent magyar pártok: a Magyar Polgári Párt és az alig
egy éves Erdélyi Magyar Néppárt. Az MPP miként 2008-
ban, idén sem indult a parlamenti választásokon, meg-
lepetést az okozott, hogy a háromosztatú politikai

mezõben a „nagy” RMDSZ támogatására szólított fel,
és nem a vele hasonló politikai logika mentén létre-
jött EMNP mellé állt. Elméleti számítások szerint a biz-
tos bejutónak számító RMDSZ mellett az EMNP is par-
lamenti párt lehetett volna, hiszen ehhez elegendõ az
alternatív küszöb (szintén romániai sajátosság) telje-
sítése: 6 képviselõi és 3 szenátori körzet megnyerése.
Ami nem következett be, de a közel 50 ezer képviselõi
és majdnem 60 ezer szenátori szavazat a helyhatósági
eredményeknél jobb, és a párt vezetõi úgy értékelik,
hogy az EMNP a román politika országos szinten is szá-
mon tartandó játékosává lett.

Az RMDSZ képviselõjelöltjei 380.656 szavazatot
(5,13%), szenátorjelöltjei 388.528 szavazatot kaptak
(5,23%). Az RMDSZ legyõzte riválisát – erre számí-
tott, ezért nem lépett koalícióra. De az RMDSZ parla-
menti súlya az ismertetett növekedés miatt 4,5 szá-
zalékra csökkent. Ha ehhez hozzávesszük azt is, hogy
2008-as eredményét képtelen volt megismételni (ak-
kori eredményei 6,17% a képviselõházban és 6,39%
a szenátusban), akkor az állapítható meg, tovább tart
a párt lejtõmenete: az 1990-es elsõ választás óta min-
den parlamenti megmérettetés a korábbihoz képest
gyengébb eredményt hozott. A kérdés az: meddig
tart(hat) a folyamat? A parlamenti bejutási küszöb
ugyanis 5 százalék.

Tehát nem kerülhetõ meg a kérdés: kié a gyõzelem?
A 2012-es romániai parlamenti választásnak vannak

gyõztesei – de igazi gyõzelmet senki sem aratott. Fõ-
leg Románia polgárai nem.

DR. BODÓ BARNA  (Temesvár)

Magyarok Horvátországban
Nyilvánosságra hozták a 2011-es horvátországi népszám-

lálás végleges adatait, amelybõl kiderül, hogy tavaly 14 048-
an vallották magukat magyarnak, amely 2 537 fõvel keve-
sebb, mint 10 évvel ezelõtt. A 2011-es népszámlálás adatai
szerint a több mint 4 millió 200 ezer lakos 90,42 százaléka
horvát nemzetiségû, a kisebbségek közül a szerbek aránya
4,36 %. Magyar nemzetiségûnek 14 048-en, vagyis az össz-
lakosság 0,33 százaléka vallotta magát. Megyék szerinti
lebontásban a legtöbben, 8249-en Eszék-Baranya megyé-
ben vallották magukat magyarnak. Vukovár-Szerém me-
gyében 1696-an. Járások szerint Eszék-Baranya megyében
a hercegszöllõsi járásban 38,66 százalék volt a magyar la-
kosság aránya. A bellyei járásban 29,62 % (1671 fõ), a da-
rázsiban 24,58 % (680), az ernesztinovóiban 19,28 % (422),
a baranyaszentistvániban (Petlovac) 13,72 százalék (330)
volt a magyarok aránya. A Vukovár-Szerém megyei
Tordinci járásban 371 közül 6 fõ vallotta magát magyar-
nak. A magyart összesen 10 231 fõ jelölte meg anyanyelve-
ként az országban. A vallást tekintve a magyarok közül a
legtöbben római katolikusok (9396 fõ), illetve protestánsok.

Kassán teret neveztek el Márairól
(Paraméter.sk) Kassa óvárosában teret neveztek el

Márai Sándorról az Európa Kulturális Fõvárosa 2013
programsorozat keretében. A 2013. január 20-i név-
adón Balog Zoltán, az Emberi Erõforrások minisztere,
és Dušan Caplovic, az oktatásügyi tárca vezetõje is be-
szédet mondott – Dušan Caplovic a kassai származású
írót méltató beszédében rámutatott: annak ellenére,
hogy Márai Sándor nagyon nehéz idõkben élt, mindig
hû volt önmagához és szülõvárosához is. Hozzátette:
Márai amellett, hogy magyar volt, globális és nagylel-
kû gondolkodó is volt, olyan, akinek a hagyatékához
akkor is vissza kell térni, ha nem értünk egyet minden
részletével. “Márai sohasem hagyta, hogy számûzzék
a múltjából, a hagyományaiból, ez adott méltóságot
az életének” - hangsúlyozta Balog Zoltán az ünnepé-
lyes névadón. A Márairól elnevezett tér ezért olyan
emlékhely, amely magyarok és szlovákok számára
egyaránt nemzeti igazodási pont kell, hogy legyen.

A nagyhatalmak által az elsõ világháború után Cseh-
szlovákia néven összetákolt állam, már a létrejöttekor
magában hordozta azokat a mély ellentéteket, amelyek
húsz év múlva elsõ szétesését okozták. Elõbb a széles-
körû szlovák autonómia, majd 1939-ban a Tiso-féle
szlovák állam létrejötte tette teljessé az ország ketté-
válását. Igaz, hogy ez utóbbi alakulat a német harma-
dik birodalom bábállama volt, de létrejötte találkozott
az akkori szlovák politikai elit egy részének és a terü-
let lakosai többségének óhajával is. A második világ-
háború után a gyõztes nagyhatalmak, némi korrekció-
val ugyan, újra visszaállították Csehszlovákia eredeti
határait. Annyi változás történt, hogy Kárpátalját, amely
részét képezte az 1918-1938 között létezett Csehszlo-
vák Köztársaságnak, a Szovjetunió kebelezte be.

A szlovák lakosság, illetve értelmiségi elit köré-
ben, 1945 után is élt az önrendelkezés gondolata.
Az országra nehezedõ szovjet ellenõrzés évei alatt
ez többnyire fojtva maradt, de a hatvanas évek ele-
jétõl már egyre többször terjedtek el, eleinte
félnyilvános módon, az elégedetlenség hangjai. A
szlovákok nehezményezték a túlzott cseh hegemó-
niát, és úgy érezték, hogy gazdaságilag, fõleg a fej-
lesztések és beruházások szempontjából, Szlovákia
hátrányt szenved. Ezek a nézetek megjelentek az
egyeduralkodó kommunista párt belsõ vitáiban is,
amelyek többnyire kiszivárogtak és szájhagyomány
útján terjedtek a lakosok körében. Ez vezetett el
1968-hoz, a Prágai Tavaszhoz, amikor Szlovákiában
nyíltan megfogalmazták egy egyenlõ jogokkal ren-
delkezõ szövetségi (föderációs) állam kialakítását.
Ekkor még komolyan nem merült fel az önálló Szlo-
vákia létrehozása. A Prágai Tavasz katonai eltiprá-
sa után, 1968 októberében, most már újra teljes
szovjet ellenõrzés mellett, megalakult a cseh-mor-
va és szlovák országrészek közös szövetségi állama.
A modell kissé hasonlított az Osztrák-Magyar Monar-
chia dualista állami berendezkedésére. A köztársa-
sági elnök, a hadsereg, pénzügyek és a külügyek
közösek voltak. Szlovákiának volt külön törvény-
hozása és kormánya, amely a terület egyéb ügyeit
intézte. Az ezt követõ két évtized során, a fû alatt,

Csehszlovákia kettéválásának huszadik évfordulójára
tovább érett a szlovák önállóság gondolata. Mígnem
az 1989-es rendszerváltozás után elemi erõvel tört
fel, és került nyilvánosságra, elõször az államszö-
vetség megreformálásának, majd az önálló Szlová-
kia létrejöttének a követelése. Ekkor már lehetett
érzékelni, hogy Csehszlovákia rövid idõn belül ket-
té fog válni. Fõleg azután, amikor 1991-ben a meg-
szálló szovjet katonai alakulatok is elhagyták az or-
szágot, már nem volt olyan külsõ tényezõ, amely
megállíthatta volna Szlovákiát elszakadási törekvé-
seiben. A demokratikus nyugat pedig nem tagadhat-
ta meg egy népnek az önrendelkezésre való jogos
törekvését. Legfeljebb aggodalmukat fejezhették ki,
nehogy káosz keletkezzen Európa szívében, illetve
nehogy fegyveres konfliktusba torkoljon az osztoz-
kodás folyamata.

A cseh politikai elit egy ideig próbálta engedmé-
nyekkel kielégíteni a szlovák felet, de ezek már med-
dõ kísérleteknek bizonyultak. Szlovákia ugyanakkor
egyoldalú lépésekre szánta el magát. Például a szlo-
vák parlament alkotmányt hozott létre, amely a még
érvényes szövetségi államrendet meghaladó tétele-
ket foglalt magába. Végül a cseh politikusok közül
Václav Klaus volt az, aki vállalta, hogy a szlovák
Meciarral (mindkettõ miniszterelnök) lebonyolítják
az ország kettéválást, amely véglegesen 1993. janu-
ár 1-jén lépett hatályba.

Hosszas tárgyalások és egyezkedések következmé-
nyeként megtörtént a vagyonelosztás, a különbözõ
állami jogok és jogosítványok szétválasztása. Hogy ki
járt jobban azon máig vitatkoznak a történészek, poli-
tológusok és közgazdászok. A vélemények megoszla-
nak. Az érvek azonban mintha azt mutatnák, hogy a
szétválás nem hozta hátrányba, és nem juttatta nagyobb
elõnyökhöz egyik felet sem. Ilyen szempontból nincs is
konfliktus a két ország között, sõt meleg baráti viszony-
ról nyilatkoznak a politikusok mindkét részrõl.

Szlovákia hivatalos államünneppé nyilvánította az
önállóság elsõ napját, január 1-jét, ami kissé furcsa,
mert ezen a napon évszázadok óta mást szokott a vi-
lág ünnepelni. Csehország nem ünnepli a szétválást.

Külön elemzést kívánna a szlovákiai magyar po-

litikusok, illetve a magyarországi politika viszonya
az szlovák önállósodási folyamathoz. Ezen írás ter-
jedelme azonban nem teszi lehetõvé eme vonatko-
zások mélyebb elemzését. Ízelítõül ehhez a témához
az alábbiakban egy véleményt idézek, mégpedig
Duray Miklós hosszabb írásából, amely a Felvidék.
ma honlapon található: „Csehszlovákia megszûné-
se ugyanis akkor nem volt ínyére sem Brüsszelnek,
sem Washingtonnak. Egyrészt azért, mert már több
mint hetven éve csehszlovák-pártiak voltak illetve
tartottak a szlovák értelmiség hagyományos orosz-
szimpátiájától. Ez utóbbit biztonságpolitikai ve-
szélynek tekintették – mindaddig, míg nem terjedt
ki a NATO keleti pereme Ukrajna határáig. A szlo-
vák politikai reprezentációnak egy jelentõs része
úgy viszonyult Szlovákia önállóságához, mint az
egyszeri lány a szexhez: szeretkezni is akart a fiújá-
val, de szûz is akart maradni. A szlovák politika rész-
ben és a szlovákiai magyarok egy része ezt a para-
doxont teljesítette. Mi magyarok (Magyarországon
is, és a valamikori Csehszlovákiában valamint a je-
lenlegi Szlovákiában) valóban rosszul politizáltunk
a rendszerváltozást követõ idõben. Ok nélkül voltunk
finnyásak, büdösnek éreztük az önállóságot hirdetõ
szlovák politikusokat, valamint mi is a helyidegen
amerikaiak kegyeit kerestük. Az euro-atlanti politiká-
hoz igazodtunk, budapesti szemszögbõl és prágai vagy
pozsonyi szemszögbõl nézve is, ahelyett, hogy igazod-
tunk volna térségünk valóságához a saját érdekeink
szerint. Utána lehettünk volna euro-atlanti politikusok
körömszakadtáig. A szlovákok ezt tették és igazuk volt
– erre csupán az vet árnyékot, hogy a mai napig a szlo-
vák politikai élet peremén foglalnak helyet azok, akik
egyértelmûen kiálltak Szlovákia állami önállósága mel-
lett.” – Eddig az idézet.

Érdekességként meg kell jegyezni, hogy a magyar
kormány elsõként ismerte el Szlovákiát, mint önálló
államot. A pozsonyi magyar konzulátus például már
1993. január 1-jén  nagykövetségire cserélte az utcai
hivatali táblát. Eme gesztusoknak azonban nem kap-
tak szlovák részrõl semmilyen viszonzást.

 
 
v.s.
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Február 10-én második alkalommal adjuk át a Kuthi
Csaba által kezdeményezett és létrehozott Magyar Ci-
vil Becsületrend elismerõ plakettjét és oklevelét an-
nak az intézménynek, illetve személyiségnek, akit a
kuratórium közös egyetértéssel erre méltónak talált.
A kitüntetést teljes mértékben társadalmi, azaz civil
kezdeményezés hozta létre, természetesen számítva
azoknak a szponzoroknak az együttmûködésére, akik
maguk is fontosnak tartják, hogy a polgári kezdemé-
nyezés és teljesítmény elismerést kapjon. Valójában
annak a tapasztalatnak a következtében jött létre ez a
kitüntetés, miszerint olyan honfitársaink, akik figye-
lemre méltó kezdeményezésükkel vagy helytállásuk-
kal mutattak példát a „civil kurázsira” vagy a „civil tel-
jesítményre”, és személyükre nem figyelt fel a kor-
mányzat, valamilyen elismerést kapjanak. Vannak
ugyanis tudósok, mûvészek, közéleti kiválóságok, akik-
nek figyelemre méltó tevékenységét kitüntetésekkel,
díjakkal honorálja a kormányzat vagy honorálják az
önkormányzatok, mások hasonló munkássága vagy
cselekedete viszont minden különösebb megbecsülés
nélkül marad. Meggyõzõdésem, hogy a tokajhegyaljai
szõlõsgazda és bortermelõ Kuthi Csaba kezdeménye-
zése igen fontos, azon túl, hogy az emberi, polgári tel-
jesítmények megbecsülésének ügyét szolgálja, ezt a
teljesítményt mintegy – kiemelve a hivatalos, állami
protokoll gyámkodása alól – a „civil” társadalom ille-
tékességi körében helyezi el.

Erre utal a kitüntetést létrehozó és odaítélésében
jogosult Ars Humanica Hungarica Kör megalapítása és
tevékenysége is. A kör tagjai, ahogy ezt az alapító le-
vél hangsúlyozza, „felelõsen gondolkodó, szabad és
független polgárok”, akik három fontos rendezõelv-
ben látják tevékenységük értelmét. Ezek: „Teljes és
tényleges civil függetlenség. Civil méltóságuk megóvá-
sának érdekében hatósági bejegyzéssel nem tagozód-
tak be a társadalom közjogi rendszerébe, ami az álla-
mi, hivatali szervezetektõl függetlenül teljes mûködé-
si és döntési szabadságot jelenti. A Kör tehát nyitott és
független, mint tagjai is, akik felelõsséggel és elszámo-
lással csak egymásnak tartoznak. Ez jelentõs szellemi
erõt és értéket képvisel. Anyagi és politikai független-
ség. A Kör mûködésében nem kap szerepet sem a pénz,
sem a politika. Így mindenféle pártoskodás, törtetés,
irigykedés és pénzügyi függõség reményeink szerint
kizárható. Humán értékelvûség. A Kör tagjai fontos-
nak tartják, hogy mind a kitüntetett értékek (cseleke-
detek), mind a kitüntetést odaítélõk személye, emberi
értékrend szerint tökéletesen elismerhetõk legyenek.
Azok az erények tehát, amelyek alapján a kitüntetés
megítélhetõ, éppúgy elismerésre és tiszteletre méltó-
ak, mint azok a személyek, akik ezt megteszik.”

Az elismerésrõl döntõ Ars Humanica Hungarica
Körbe neves írókat, tudósokat és mûvészeket hívott
meg az alapító. A kuratórium teljes névsora a követ-
kezõ: Bitó László író, Böjte Csaba ferences szerzetes,
Bölcs István újságíró, Csíkszentmihályi Róbert szob-
rászmûvész, Del Medico Imre publicista, Eckhardt Sán-
dor orvos, akadémikus, Fabiny Tamás evangélikus
püspök, Ferge Zsuzsa szociológus, akadémikus, Fischer
Iván karmester, Gergely Ágnes költõ, Gömöri György
költõ, mûfordító, Görgey Gábor író, költõ, Görög Sán-
dor kémikus, akadémikus, Gryllus Dániel zenész, Ha-
lász Judit színész, Halmos Béla néprajztudós, Hegedüs
D. Géza színész, Heller Ágnes filozófus, Iván Ildikó
operaénekes, Iványi Gábor metodista lelkész, Kéri
László politológus, Karsai Gábor filozófus, Kányádi
Sándor költõ, Kiss György szobrászmûvész, Knoll Jó-
zsef orvos, akadémikus, Komoróczy Géza történész,
Kovács Gábor bankár, filantróp, Kuthi Csaba borász,
Ormos Mária történész, Petschnig Mária Zita közgaz-
dász, Pomogáts Béla irodalomtörténész, Radnóti Sán-
dor esztéta, Schweitzer József ny. fõrabbi, Simonovits
Miklós matematikus, akadémikus, Solymosi Frigyes
kémikus, akadémikus, Somlai Péter szociológus,
Sumonyi Zoltán író, költõ, Surányi Bálint társadalom-

kutató, Szita Szabolcs történész, Tulassay Tivadar gyer-
mekorvos, Tolcsvay László zenész, zeneszerzõ, Vargha
János biológus, fotográfus. Úgy gondolom, a névsor
eléggé tekintélyes, véleményüket nemcsak egy magán-
alapítványnak kellene figyelembe vennie, hanem en-
nél szélesebb és hivatalosabb körnek is.

Ez a figyelemreméltó névsor, legalábbis vélemé-
nyem szerint, azt mutatja, hogy egy jó kezdeménye-
zés mellett, amely valóban a magyar társadalom érté-
keit és érdekeit kívánja szolgálni, képesek felsorakoz-
ni a máskülönben eltérõ vagy egymással éppen vitában
álló nézetek, „ideológiák” képviselõi – jelen esetben
konzervatív gondolkodók, liberálisok és baloldaliak. Ez
az integráció arra utal, hogy a magyar társadalomban,
a magyar értelmiségben nem szükségszerû és végzetes
az az igen veszedelmesnek mondható megosztás és
konfrontáció, amelyet a pártpolitikának kiszolgáltatott
közélet és sajtó mutat, sõt talán éppen a politika érdeke
az, hogy az értelmiség ne találjon közös hangot és ne
találjon közösen támogatható ügyeket.

A Civil Becsületrendet elsõ alkalommal az elmúlt
esztendõben ítélte oda és adta át a kuratórium, ketten
kapták: Szarvas József székesfehérvári orvos, aki ott-
honába tartva autójából egy kezdetben baleset áldo-
zatának hitt férfira figyelt fel az országúton, majd ki-
szállva a kocsiból megállapította, hogy a földön fekvõ
ember méhcsípést szenvedett és ez gégeödémát oko-
zott. Bicskájával átmetszette a sérült ember gégéjét,
elhelyezett benne egy mûanyag tollszár-tokot, így jut-
tatva levegõhöz a kiszolgáltatott férfit, aki ennek kö-
szönhetõen megmenekült. A másik díjazott az idõköz-
ben elhunyt Pásztor Emil, az egri tanárképzõ fõiskola
nyelvészprofesszora volt, aki korábban Arany János
Toldijának szókészletét dolgozta fel, az elmúlt évtized-
ben pedig az õ kezdeményezése nyomán jött létre a
Sátoraljaújhely közelében lévõ Széphalomban - Kazin-
czy Ferenc egykori kúriája és mai emlékmúzeuma
mellett – A Magyar Nyelv Múzeuma, amely anyanyel-
vünknek állít emléket, emellett igen rangos nyelvtu-
dományi és nyelvápoló konferenciák, találkozások
otthona.

Az idei Civil Becsületrendet ismét ketten kapják: egy
már elhunyt hegedûmûvész és egy hagyományvédõ
egyesület. A hegedûmûvész Fehér Sándor, aki mint
zenész a két esztendeje balesetet szenvedett Costa
Concordia olasz utasszállító hajón dolgozott, hõsiesen
mentette a hajó utasait, közöttük sok gyereket, végül
pedig ott rekedt a süllyedõ hajóban – azaz életét ál-
dozta embertársaiért. A hagyományõrzõ egyesület a
rohonci (rechnitzi) RE.F.U.G.I.U.S. (Rechnitzer
Flüchtlings- und Gedenkeninitiative Egyesület), amely
felkutatta annak a rettenetes vérengzésnek a történe-
tét és helyszínét, amelyet 1945 tavaszán rendeztek
Batthyány Margit grófnõ vendégei egy éjszakai mula-
tozás után. A vérengzésnek több száz zsidó munkaszol-
gálatos esett áldozatul, elhantolásuk helyét azóta sem
találták meg. (Az esemény történetét különben Elfriede
Jelinek Nobel-díjas osztrák írónõ színpadi mûve dol-
gozta fel, errõl Szászi Júlia ausztriai magyar újságíró-
nõ Árnyék – Rohonc szégyene címû írása számolt be.)
A második világháború története bõvelkedik ilyen
emberi tragédiákban és a rohonciak érdeme, hogy er-
rõl a szörnyûségrõl nem csak megemlékeztek, hanem
állandóan számon is tartják a tragédiát, amelyre ma
egy szép emlékmû is figyelmeztet.

A Civil Becsületrend ez idei – ünnepi keretek között
történõ – átadására február 10-én az Óbudai Társas-
körben gyûlnek össze a kuratórium tagjai és az intéz-
mény hívei. Magam bízom abban, hogy az esemény
ismét: most már második alkalommal fogja kinyilvá-
nítani az alapítóknak és a szervezõknek azt a meggyõ-
zõdését, miszerint a közelmúlt és a jelen Magyarorszá-
gának igenis vannak hõsei, akik nem a hivatalos elis-
merés reményében, hanem pusztán lelkiismeretük
szavát követve cselekszenek.

POMOGÁTS

MAGYAR CIVIL BECSÜLETREND
Sokat gondolkodtam azon, hogy vajon mit lehet kí-

vánni Magyarországról Ausztriában élõ magyar bará-
taimnak, akik többségéhez lassan negyedszázados
barátság fûz. Természetesen a válasz lehet egyszerû,
ahogy az újesztendõ elsõ napját megelõzõ és követõ
órákban írni, mondani szoktuk: BÚÉK!

Ennél azonban úgy vélem mást és többet is kellene
mondanom, s hogy ez érthetõ legyen, talán szükséges
visszatekinteni egy picit a múltba. 1986-ban voltam
elõször ösztöndíjas a bécsi Collegium Hungaricumban.
Négy õszi-téli hónapot tölthettem Bécsben és naponta
órákat ültem a Kriegsarchivban, elvégre azért kértem
és kaptam az ösztöndíjat, hogy kutatással töltsem az
idõt. Mielõtt elindultam volna, derék poéta barátom
Zalán Tibor – aki ismerte a nyugati magyar emigráció
különbözõ „rendû-rangú” tagjait, és akit azok nagyra
becsültek – „felkészített” egy kicsit Bécsbõl, a kintiek-
bõl. Kiket keressek fel, kiknél hivatkozhatom rá és így
tovább…

Úgy tettem, ahogy mondta. Érthetõen és természe-
tesen kellõ fenntartásokkal, gyanakvással fogadtak –
hiszen nem tudhatták, hogy jöttem vagy küldtek —, de
ahogy telt s múlt az idõ elfogadtak. Deák Ernõ,
Szépfalusi István, Smuk András, Papp Vilmos, Zirczy
Enikõ, Wurst Erzsébet, Kautny Endre, Radda István,
Szemerédi Tibor, Megyik János, Monoszlóy Dezsõ,
Valentiny Géza… és a sor hosszan lenne folytatható.
Ahogy csak az említettek névsorát végignézem sokfé-
le, sok dolgot megélt, sok mindenben másként gon-
dolkodó ember, de valamiben szinte valamennyi azo-
nos volt: számukra 1956 forradalom és szabadságharc
volt. S úgy vélték a nyugati magyarságnak közösen kell
fellépnie a magyarországi kommunista rendszer ellen.
A felsoroltak közül számosan csak Nagy Imre és kivég-
zett társai budapesti temetésére utaztak a szülõhazá-
ba, illetve csak azt követõen lépték át Magyarország
határát. Volt, aki ezt korábban megtette és Illyés Gyu-
la temetésén képviselte a nyugati magyarságot.

Hosszú idõ – több mint két évtized — telt el a ma-
gyarországi rendszerváltoztatás óta s barátaim közül
számosan már az árnyékvilágban élik életüket, s figye-
lik, hogy miként is sáfárkodnak a földi halandók a rá-
juk bízott értékekkel, ami nem más, mint a nyugati
magyarság kulturális, politikai feladatainak a tovább-
éltetése az összmagyarság érdekében.

Azt hiszem, kicsit elszomorodnak, ha azt látják, amit
magam „meg-megtapasztalok”: méltatlan viták, szét-
szakadt barátságok, klikkesedés és a múlt méltatlan
elfelejtése. Hol vannak már azok az idõk, amikor az
1956-os magyar forradalom és szabadságharcra em-
lékezõ ünnepségen alig fértek be az emberek az
Annagasse-i terembe — ahol 1986-ban átélhettem azt,

Másfajta új esztendõ(ke)t, itthonról
amit Magyarországon nem lehetett  (vagy csak én nem
tudtam, hogy hol kellett volna keresni a lehetõséget
otthon) — és ott az 1945-ös, az 1948-as, az 1956-os és
az 1960-as évekbeli emigráns – korabeli magyarorszá-
gi szóhasználat szerint disszidens – boldog tekintettel
figyelte a szónokokat, énekelte a Himnuszt és a Szóza-
tot és egyet akart: önálló, független Magyarországot.
Avagy miként vonultak fel Bécsben a magyarok – ba-
rátokat mozgósítva – tiltakozva a romániai falurom-
bolás ellen, s a sor hosszan lehetne folytatható.

A jelzett idõk s történések valahol a nem is oly távo-
li múltban vannak már. Barátaimmal – ha Bécsben
vagyok – szinte alig találkozom úgy, mint rég. Ki itt s
ki ott. Nem azért mintha már nem lenne meg  a
Schweden Platz-on a „Központi Szövetség” néhány
szobás „székháza” vagy, mert a többségében ma már
nyugdíjas barátaim inkább nagyszülõi feladatokat vál-
lalnának magukra és nem a „magyar ügyet” tartanák
a legfontosabbnak, hanem azért mert õk nekem még
mindig a barátaim, de egymásnak már csak alig-alig.
Ez az, ami fáj nekem. Egykoron – és sokáig  – úgy vél-
tem, a nyugati magyarság képes követendõ példát
mutatni a számunkra, jelezni azt, hogy a közös ügye-
kért miként lehetséges félretenni a kisebb-nagyobb
ellentéteket, mert létezhet konszenzus, lehet közös a
cél, azonos az eszköz.

Lehet, hogy csak létezhetett? Remélem nem a múlt
idõt kell(ene) használnom. Talán még létezhet ma is.
Az egymástól eltávolodottak talán hajlandók lesznek
ismét kezet nyújtani egymásnak és rájönnek arra, hogy
lehetséges, hogy együtt nehezebb, de hatásosabb és a
köz javára is eredményesebb közösen dolgozni.

Egykoron természetes volt szinte mindenkinek, ma
lehet, hogy már az is megosztónak tûnik, ha magam
az „Europa”- Club évente megjelenõ könyvének cím-
lapján minden esetben olvasható gondolatot idézem:
„A sokfelé szakadt magyarságnak nem kell feltétlenül
egyetértenie, de értenie kell egymást.” (Csoóri Sándor).

Majd két évtizede választották ezt a mottót sokan s
hittek benne õszintén. Nem lehetne, hogy ennek a szel-
lemében élnétek és cselekednétek a jövõben? Számom-
ra ez lenne a fontos és egyben a megnyugtató. S ha
majd ismét Bécsben járok, akkor talán lehetséges lesz,
hogy megint közösen üljük körül az asztalt a Schweden
Platz-i  „birtokon”, netán valamelyik kisvendéglõben,
ugyanazon a helyen és együtt emlékezzünk 1848.
március 15-ére, 1956. október 23-ára és arra, hogy
nekünk, a szétszakítottságban élõ magyarságnak ak-
kor lehet csak jövõje, ha megértjük egymást. Tegyünk
rá/tegyetek rá kísérletet! A múltból datált régi barát-
sággal és kézszorítással:

SZAKÁLY SÁNDOR

Múlt év december 8-án ünnepelte fennállása 30.
évfordulóját az egyesület, s ebbõl az alkalomból jól si-
került válogatásban idézték fel az újabb és régi keletû
élményeket, pergették vissza az eseményeket. Jól tud-
hatták már a honfoglalók, miért tartottak egy-egy fon-
tos eseményre vagy utána áldomást. Mert emlékezés,
ünnep nélkül minden a szürkeségbe fullad, korunk
mindennapjai meg különben is feledéspártiak.

Az alsóõriek nagyon is tudták és tudják, miért érde-
mes megállni, felidézni a közös élményeket, hiszen az
együtt megélt, alakított események éppen a színjátszá-
son keresztül nyerték el sajátságos közösségformáló
jellegüket. Találóan szép az együttes kifejezés: valamit
közösen együtt véghezvinni, s ez fõnévként háramlik
át az egyes tagokra. Ezt jelenti az egyre zsugorodó õr-
ségi nyelvsziget magyarjai számára az a csapat, ame-
lyik összjátékával magához vonzza az egész falut. Egy-
egy darab bemutatása a nézõtért is magába olvassza:
nem csupán a szereplõk, de a nézõk is egyetlen közös-
ségben olvadnak eggyé.

Tudja ezt jól Szabó Nándor, az egyesület feje, amo-
lyan színházigazgató. Melengetõ és éltetõ a vele foly-
tatott beszélgetés. Jó tudni és látni, hogy lelkileg is ki-
heverte hat évvel korábban elszenvedett szívinfark-
tusa következményeit. Még néhány évvel ezelõtt is
imbolygó volt minden megnyilatkozása, mert annyi-
ra leterítette az eset. Ma már ajándékként értékeli a
megpróbáltatást, ami azt is jelenti számára, hogy még
tudatosabban vállalja küldetését, és felszabadultabban
tud örülni történetesen a színjátszó csoportban, cso-
porttal elért sikereknek. Legalábbis ez olvasható ki az
1956. február 6-án született Szabó Nándor fiatalosan
csillogó szemébõl. Az õ esetében kettõs jelentõsége van
a szerepvállalásnak. Egyrészt a hazatalálás, és fokozott
azonosulás azzal a faluközösséggel, amelybe beleszü-
letett. Iskolái elvégzése után húsz évig Bécsben dolgo-
zott az adóhivatalban. Ingázóként akkor sem szakad-
tak meg teljesen a kapcsolatok, ami részben alsóõri
szülõk gyermekeként Bécsben született feleségének,
Szilviának is köszönhetõ. Másrészt mindketten vissza-
költöztek és ma együtt élnek, dolgoznak a színjátszá-
sért, ami Nándornak igazi életeleme. Színjátszás nél-
kül el sem tudná képzelni az életét. Ezen nem is lehet
csodálkozni, hiszen fõ mellékfoglalkozásként 39 éve

30 éves az alsóõri színjátszó csoport
színészkedik, azaz lépett fel különbözõ szerepekben.
Felesége készíti a díszleteket.

Habár egyesületként 1982-ben lépett nyilvánosság
elé a színjátszó csoport, népszínmûvek bemutatására
már 1920 óta sor került, tehát nem kellett mindent
elölrõl kezdeni, hanem építeni lehetett több mint 60
éves hagyományra. Az egyesület elsõ elnöke 1982-
1988 között Szabó András volt, õt követte Balika Alfréd
(1988–1994), tõle pedig a jelenig, azaz több mint 18
éve Szabó Nándor vette át az egyesület vezetését.
1996–2003 között Gratzl Ferenccel egyúttal a rende-
zõi feladatokat is õ látta el.

Mit jelent a 913 (2009) lelket számláló faluban a
magyar nyelvûség vonatkozásában a színjátszás? Min-
denekelõtt közösségképzõ és összetartó erõt. Szabó
Nándor meglátása szerint a valamikor színtiszta ma-
gyar faluban a köznyelv ma már a német. Az utcán vagy
az üzletben, kocsmában ha összefutnak egymással az
emberek elõszeretettel német nyelven folyik a társal-
gás. A helyi elemi iskola ugyan kétnyelvû, de gyakor-
latilag inkább 3-4 magyar óra van hetenként, a legtöbb
tantárgyat németül oktatják, legfeljebb magyar kifeje-
zéseket tanulhatnak hozzá a gyermekek, de ezt is csak
tízéves korukig, mert utána már Felsõõrött folytató-
dik a tanítás; két nyelven (?) a polgáriban, de hangsú-
lyosan két nyelven a kétnyelvû gimnáziumban.

Szabó Nándor minden lelkesedése ellenére nagyon
józanon látja a falu helyzetét. Határozottan állítja,
ahol a családban nem beszélnek magyarul – s ez a
vegyes házasságok esetében általában így van – ott
alig van esély arra, hogy kellõképpen elsajátítsák és
használják a magyart a felnövekvõ nemzedékek. Így
tekintve az iskola amolyan fügefalevél szerepet tölt
be. A mindennapi beszéd amúgy is a német, így a
magyar nyelv szinte kizárólag a társas életre szorít-
kozik, feltéve, ha van ilyen. Alsóõrött a színjátszó
csoport mellett a kórus érdemel említést. Síró-neve-
tõ szemmel lehet végighallgatni Szabó Nándor “hely-
leírását”: az egyes színdarabokat elõbb le kell fordí-
tani németre, hogy eleve megértsék szerepüket a
magyarul alig tudó önkéntes színészek. Ahhoz, hogy
színházi élményben részesítsék a nem kizárólag hely-
beli közönséget, 8–10 hétvégen át gyakorolnak. Eh-
hez tudni kell, hogy a legtöbben a falun kívül más-

más helyen dolgoznak, és csak a ma már négy alka-
lommal elõadott darab betanulása és bemutatása
hozza és tartja össze õket. Mintegy 50 személybõl áll
a csoport, 7 és 70 év között lényegében mindenki
egyesületi tag, aki legalább egyszer fellép valamelyik
darabban. Tagságdíj nincs, igaz, az utolsó elõadást
követõ díszebéden kívül senki sem részesül díjazás-
ban. Csõre Katalin, a községkorcsma bérlõje Sárvár-
ról egészen természetesnek tartja az együttes felka-
rolását a nagyon is kedvezményes áron juttatott ven-
déglátással. Az egyes bemutatókból befolyó és a ki-
adások levonása után megmaradt pénzeket többek
között közös kirándulásokra fordítják.

A válságos évek után – mikor csak nagy rábeszélés-
sel lehetett megnyerni embereket a fellépésre – ma
már egyre másra jelentkeznek önkéntesen, sõt, bán-
tónak tartják, ha esetleg kimaradnak egyes darabok-
ból a színészjelöltek. Érdekes arculata van a mai együt-
tesnek: megvan a helyi mag, tehát a Szabó házaspár,
aztán Gratzl Mária szabónõ, aki saját maga varrja a ru-
hákat, ellenben a rendezett magyarországi kapcsola-
tokra jellemzõen Magyarországról fogadnak fel ren-

dezõt. Jelenleg Major Zsolt jár át hozzájuk Zalaeger-
szegrõl. A magyarországi bevándorlás helyi szinten is
érezteti hatását. Szabó Nándor mint példát említi az
egyik Großpetersdorf/Vasszentmihályon lakó asz-
szonyt, aki az alsóõri dalárdához csatlakozott, lányát
pedig a színjátszókhoz járatja.

Aki lelkesen vállalja és látja el feladatait, nyilvánva-
lóan nem csupán vissza- és körülnéz, de elõre is tekint:
Szabó Nándor a színjátszást tekinti szívügyének, élete
értelmét és középpontját látja a színjátszó csoportban,
ugyanakkor tudja, közönség nélkül nincs miért küz-
deni. Látja, mint sorvad el a magyar nyelv, s ezen a
ponton meghökkentõen fogalmaz: Nagyon félek a jö-
võtõl – lesz-e itt még magyarság 50 év múlva?

Aki ennyire meggyõzõdésbõl cselekszik, annak biz-
tosan sikerülni fog a félelmek eloszlatása, aminek leg-
hatásosabb eszköze a magyar nyelvûség megõrzése és
továbbadása. Nagy örömmel mondja el, hogy szintén
Bécsben született lányuk visszatalált a magyar nyelvhez,
olyannyira, hogy részben Budapesten végezte orvosi ta-
nulmányait és tökéletesen megtanult magyarul.

deák
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Ha a dualizmus-kori tendenciák folytatódnak, s nem
cserélõdnek fel a többségi-kisebbségi viszonyok a Kár-
pát-medencében, melynek eredményeként a szerbek
megnégyszerezték, a szlovákok megháromszorozták
létszámukat, a magyarság 15%-os növekedésével
szemben, akkor ma 25-26 millió magyar élne itt Für
Lajos számításai szerint, megközelítve Rákosi Jenõék
30 millióját, amint ezt Szabó A. Ferenc is felvillantja.
Õ „sokat ígérõ, de csak keveset adó” magyar kormány-
zati, nemzetpolitikát lát, és elítéli a kettõs állampolgár-
ság intézményét, mivel az általa biztosított jogok
„…szinte kizárólag az anyaországhoz kötõdnek. Fel is
gyorsult a magyarok kivándorlása az anyaországba.”
Ez tény. De az is, hogy magyar útlevél birtokában
könnyebben, s jobban fizetett állást kap a munkára
jelentkezõ a válság-sujtotta dél- és nyugat-európai or-
szágokban, mintha az eredeti románt, ukránt, szerbet
venné elõ. Románia és Szerbia türelmes, sõt egyetértõ
viszonyulása saját (kettõs)állampolgársági politikájá-
ból következik, hiszen már több százezerre tehetõ a
román útlevéllel rendelkezõ, túlnyomórészt román
nyelvû moldáviaiak száma. Számukra a román állam-
polgárságot (is) biztosító okmányokat a magyar eljá-
rásnál lényegesen egyszerûbben, a vidéki rendõrka-
pitányságok is kiállítják. Szerbia esete hasonló: milli-
ós nagyságrendû szerb él határain kívül a boszniai
Szerb Köztársaságban, Horvátországban, Montenegró-
ban és Koszovóban, szoros kapcsolatban az összezsu-
gorodott anyaországgal.

Kevésbé vagyok megértõ Szlovákia hungarofób
magatartását illetõen. A gyökerek a nemzeti ébredés,
(újjá)születés idejére nyúlnak vissza, amikor Šturék a
magyarokkal szemben alkották meg a szlovák identi-
tást. A kicsiség, sebezhetõség (kisebbrendûségi) érzé-
se mindmáig erõs a magyarokkal (és kisebb mérték-
ben a csehekkel) szemben – ezért körükben (volt) a
legerõsebb a pánszlávizmus, az orosz/szovjet barátság.
Egy 1938-ashoz hasonló területváltozásnak semmi
esélye nincs, mivel a korábban magyar többségû és
szellemiségû városok (néhány kisebb kivételtõl elte-
kintve) elvesztek a magyarság számára, így a – mes-
terségesen is fenntartott – szlovák félelmek alaptala-
nok. A mai magyar–szlovák viszonyt súlyosan megter-
heli a bõs-nagymarosi vízlépcsõ-erõmû rendezetlensé-
ge, amelyért egyértelmûen a szûk látókörû „zöldeket”
és az 1990-94 közötti parlamentünket és kormányun-
kat terheli a felelõsség. Az Antall-komány elszalasztot-
ta a történelmi pillanatot, amikor az elszakadóban lévõ
Szlovákia elismerését egy magyar kulturális és/vagy
területi autonómia létrehozásához köthette volna.

 A vitaindító cikkben is olvasunk önrendelkezésrõl
és jól mûködõ nyugat-európai autonómiákról. Az ön-
rendelkezés ma már nem csak „…az államtól való el-
szakadás jogát” jelenti. „…A belsõ önrendelkezési jog
értelmében egy nem többségi, nem domináns nép

Nemzetállam és kisebbségi kérdés
Hozzászólás Szabó A. Ferenc vitaindító cikkéhez

(nemzet, nemzetiség, etnikum) önkormányzati joga,
hogy az adott állam keretében maga irányítsa politi-
kai, gazdagsági, kulturális ügyeit. Lényegében meg-
egyezik a kisebbségi-nemzetiségi közösségi/kollektív
jogok (személyi és területi önkormányzati) rendsze-
rével.” „…A nemzeti és etnikai kisebbségeknek csak
belsõ önrendelkezéssel célszerû élniük, hogy az álla-
mi szuverenitásokat, a területi integritást ne veszélyez-
tessék, és ne gerjesszenek beláthatatlan következmé-
nyekkel járó konfliktusokat. …Korlátozott nemzeti
önrendelkezés szükséges a kisebbségek részérõl és
önkorlátozott, vagyis befelé is korlátozott szuvereni-
tás az állam részérõl.”

Az Európa Tanács Közgyûlésének 1334/2003-as
határozata szerint, amely a Gross jelentésen alapul,
„…az autonómia úgy tekinthetõ, mint egy államon
belüli megoldás, mely lehetõvé teszi a kisebbség szá-
mára, hogy gyakorolja jogait, és megõrizze kulturális
önazonosságát, miközben bizonyos garanciákat nyújt
az állam egységére, szuverenitására és területi integ-
ritására nézve. Az állam oszthatatlansága ekként össze-
egyeztethetõ az autonómiával, a regionalizmussal
vagy föderalizmussal. …Az autonómia nem vezethet
határmódosításhoz.”

Ilyen elvi alapon nyugodtan létrejöhetne magyar
oktatási-kulturális, sõt területi autonómia is, elsõsor-
ban a Románia közepén fekvõ Székelyföldön, de – Dél-
Tirolhoz hasonlóan – Szlovákia, Ukrajna /Kárpátalja
és Szerbia/ a Vajdaság határmenti területein. Hiány-
zik viszont az, ami a dél-tiroli autonómia kiteljesedé-
sének fél évszázada alatt kialakult, illetve fennmaradt:
a kölcsönös bizalom, a megegyezésre törekvõ politi-
kai akarat a többség részérõl is, a kisebbség társadal-
mi-politikai egysége, egységes fellépése, a kérdés
nemzetköziesítése, Ausztria  védhatalmi státusának
nemzetközi elismerése.

Szabó A. Ferenc csak az Európai Unióról és a nem-
zeti identitások helyébe lép(het)õ európai identitás-
ról ír, amely a gazdasági-morális válság terhei alatt
szakadozik,  helyet adva a nyers (nemzet)állami ön-
zésnek, finomabban: érdekképviseletnek. Az igazság
az, hogy az EU-nak nincs kisebbségpolitikája, illetve
ami van, az az egyéni jogok betartására vonatkozik; a
figyelem egyre inkább a „látható kisebbségek”, a szí-
nesek, a 40 milliót közelítõ muszlimok és romák/cigá-
nyok szociális és biztonsági problémáira irányul. A
minket – és az említett oroszokat – érintõ nemzeti ki-
sebbségi kérdésekkel-sérelmekkel csak az eszköztelen
Európa Tanács, EBESZ, FUEN-FUEV foglalkozik. Meg-
született ugyan – a jugoszláviai események sokkoló
hatására – a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Eu-
rópai Chartája (1992), a Nemzeti Kisebbségek Védel-
mének Európai Keretegyezménye (1994-98), létrejött
az EBESZ Nemzeti Kisebbségi Fõbiztos intézménye
(1992), az ET Közgyûlés ajánlásában (1201/1993)

Ötéves elõkészítés után január 19-én hatalmas ová-
cióval nyitották meg Kassán az Európa Kulturális
Fõvárosa ünnepségsorozatot. A felvidéki nagyváros
számára óriási kihívást jelentett, és jelent, hogy 2013-
ban a franciaországi Marseille mellett neki jutott a le-
hetõség az ünnepségsorozat megrendezésére.

A megnyitót ezrek várták a helyszínen és követték
a televízió képernyõjén. Jelen volt a Szlovák Köztársa-
ság elnöke Ivan Gasparovic, Robert Fico miniszterel-
nök és a kormány több tagja. A megnyitó elõtti órák-
ban került sor a sokak által várt eseményre, a Márai
Sándorról elnevezett tér felavatására. A rendezõk úgy
tervezik, hogy a város nagy szülötte, a világhírû író
életével és munkásságával kapcsolatosan több rendez-
vényre is sor kerül az év folyamán.

A rendezvénysorozat sikere érdekében alakult mun-
kacsoportban a siker érdekében együtt munkálkodik
Magyarország kassai fõkonzulátusa Czimbalmosné
Molnár Éva, Richard Rasi Kassa fõpolgármestere és
helyettese, valamint a rendezvénysorozat munkacso-
portjának igazgatója. Az információk szerint mintegy
300 rendezvényt terveznek, könnyûzenei programok-
tól kezdve konferenciákig, kiállításokig és gasztronó-
miai bemutatókig változatos a kínálat.

A város vezetõsége sokat remél ettõl a lehetõség-
tõl, a fõpolgármester többször is hangsúlyozta, hogy
szeretnék, ha ezentúl városuk nemcsak mint az ipar
városa, a Kassai Vasmû kapcsán, hanem mint a kultú-
ra méltán jelentõs központja is bekerülne a köztudat-
ba az országon belül és a határokon túl is. Valamennyi
ünnepségre sok embert várnak, nemcsak a városból,
a térségbõl, hanem külföldrõl is. Kassára mindig szí-
vesen látogattak el az idegenek is, hiszen a számos lát-
nivalón kívül megtapasztalhatták az itteniek vendég-
szeretetét, az idegenek megbecsülését is. Kassa min-
dig is multikulturális település volt, ahol együtt élt több
nemzet, nemzetiség, etnikum.

 Éppen a sokszínûség tette mindig vonzóvá a várost,
és teheti most is azzá a rendezvénysorozatot. A sokszí-
nûséghez járul Miskolc városa is, amely tizenöt éve

testvérvárosa a kelet-szlovákiai településnek. Már a
megnyitó elõtt Miskolc olyan programokat kínált,
amelyek méltán arattak nagy sikert. Gasztronómiai
kóstolók, zenés mûsorok, turisztikai ajánlatok,
kézmûvesbemutatók vonzották a látogatókat. Magyar-
országi rendezvények továbbra is fokozatosan lesznek
az egész év során. A rendezvénysorozat munkacsoport-
ja nem zárta ki ezek lehetõségét. Több vitát kiváltott
viszont az a tény, hogy a helyi magyar szervezetek
önálló rendezvényei nem kaptak helyet a rendezvény-
sorozat programjában. Kimaradtak ugyanis a szlovák
kulturális tárca támogatásából, és így abból a mûsor-
füzetbõl, amelyben a programok szerepelnek. Ugyan
ígéretet kaptak, hogy nem zárták el õket a lehetõsé-
gektõl, az év folyamán még több minden változhat, és
bízzunk benne, hogy fog is, hiszen ezeknek a szerve-
zeteknek helyük és szerepük van a város életében.
Különösen ilyen nagy horderejû rendezvény kapcsán.

A rendezvénysorozat ráirányította az egész ország
figyelmét a helységre, Pozsonyban is hamarosan kép-
zõmûvészeti kiállítás nyílik a város és a térség ihlette
képekbõl, sokan terveznek hosszabb rövidebb látoga-
tást a városba. A Magyar Posta bélyegsorozatot adott
ki az alkalomra. Nem elhanyagolható értesülés, hogy
a CNN amerikai hírtelevízió a világ hat legérdekesebb
turisztikai attrakciója közé sorolta Kassát, melegen
ajánlva nézõinek az ideutazást.

 Az újabb és újabb programokat több honlapon is-
mertetik a rendezõk, így a www.kassa2013.eu és a
www.kassaiholmi.sk honlapokon ugyancsak.

Az Európai Kultúra Fõvárosa rendezvénysorozat pél-
dásan startolt, remélhetõleg a folytatás is példaértékû
lesz, és a látogatók a hangosabb, világhírû elõadókat
ígérõ mûsorok mellett idõt szentelnek a Szent Erzsébet
dóm megtekintésének, fejet hajtanak II. Rákóczi Ferenc
és bujdosó társai síremléke elõtt, megnézik a monumen-
tális Orbán tornyot, a Rodostó házat, amely annak a
háznak a mása, amelyben számûzetése idején a Nagy-
ságos Fejedelem Törökországban élt, és persze a többi,
értékes mûemléket, szobrot is. BENYÁK MÁRIA

2013-ban Kassa Európa Kulturális Fõvárosa

A Bécsi Napló 2007/5. számában, valamint a 2008. évi
felsõpulyai X. “Kufstein”-tanácskozáson (és annak A fel-
szívódás veszélye, a fennmaradás esélyei c. megjelent nyom-
tatott változatában) annak idején beszámoltunk ezredfor-
dulós mûvelõdésszociológiai felméréseink eredményeirõl,
konkrétabban a határon túli magyar közösségek identi-
tástudatának és olvasáskultúrájának helyzetérõl. (Meg-
jegyezzük, hogy sajnálatos módon az empirikus vizsgálatok
figyelme – technikai okokból - általában csak a nagyobb lét-
számú magyar nemzetrészekre – Felvidék, Kárpátalja, Er-
dély, Vajdaság – terjed ki.) Az azóta lezajlott változások fel-
mérésére újabb kutatást végeztünk, amelynek eredményeit
a magyarországi Könyv, Könyvtár, Könyvtáros c. folyóirat
2012/12. számában ismertettük. Az alábbi írás az említett
tanulmány legfontosabb megállapításait foglalja össze.

A kutatás célja a Kárpát-medencében élõ magyarok
olvasáskultúrájának - mint a kisebbségi identitásuk fon-
tos megélési és megõrzési terepének - empirikus vizsgála-
tokon alapuló bemutatása volt, különös tekintettel az ez-
redforduló óta bekövetkezett változásokra. Az ezredfor-
dulón a magyarországi helyzethez képest a határon túl jobb
olvasási teljesítményekkel: a napi-, heti- és havilapok, va-
lamint a könyvek nagyobb arányú olvasásával, az irodalmi
értékek és hagyományok iránti magasabb igényekkel (fõ-
leg Erdélyben!) találkoztunk; az olvasmányok nyelvének
megválasztásában pedig minden régióban (legkevésbé Fel-
vidéken)  az anyanyelv dominanciája érvényesült.

Az elmúlt évtized során nem készültek átfogó, az olva-
sás kérdését részletesen taglaló szociológiai felmérések,
azért az utóbbi idõk fejleményeirõl csak kisebb lokális és
rétegvizsgálatokból, valamint olyan szélesebb körû felmé-
résekbõl tájékozódhattunk, amelyek az olvasással csak
érintõlegesen foglalkoztak. A kép tehát töredékes és (mint
a vizsgálatok minõsége is) egyenetlen, de meglehetõsen
egybehangzó tapasztalataik alapján a legfontosabb válto-
zási tendenciák mégis hitelesen felrajzolhatók.

A 2000-es években a sajtóolvasás mennyiségi mutatói
valamelyest gyengültek határokon túl is, minõségi muta-
tói pedig a bulvárosodás jegyeit mutatják. (Mindez termé-
szetesen nem független a hír- és szövegközlés eszközrend-
szerében korunkban lezajló paradigmaváltási folyamatok-
tól!) Tovább erõsödött az a tendencia, hogy a felnõtt fiatal
korosztályok és a képzettebb rétegek körében hódít a több-
nyelvû, sõt többségi nyelvû sajtóolvasás (és média-fogyasz-
tás). A média belsõ szerkezetének változása – fõleg urbá-
nusabb és fiatalabb rétegekben - a televízióról az internetre
áthangolódó igényekben is megmutatkozik

A könyvolvasás mennyiségével kapcsolatos informáci-
óink - ahol különbözõ idõpontokban mért olvasási telje-
sítmények összehasonlítására volt módunk – az idõ elõre-
haladtával mindenütt és minden rétegben az olvasók ará-
nyának és az olvasás gyakoriságának drasztikus mértékû
csökkenésérõl tudósítottak. Ez a Magyarországon már elég
régóta érzékelhetõ tendencia tehát a külhoni magya-
rok körében is egyre inkább érezteti hatását. Igaz, arra
is mutatnak jelek (fõleg a fiatalabb rétegekben), hogy

A Kárpát-medence magyar olvasáskultúrája
az olvasási aktusok egy része nem enyészik el, hanem
„átköltözik” a számítógépre és a világhálóra.

Ami pedig az olvasói érdeklõdés és ízlés fõbb változási
tendenciáit illeti, Magyarország után a határon túli magyar
olvasók körében is egyre több teret veszít a klasszikus (19. és
20. századi) irodalom, és általában a magyar szerzõk olva-
sottsága. (És ezen belül szembetûnõen csökkent a régen min-
denütt legnépszerûbb Jókai Mór olvasottsága.) Helyükbe
mindenütt a globális könyves szórakoztatóipar szerzõi lép-
nek: valamennyi régióban, minden rétegben, (csak eltérõ
arányban) közel ugyanazok (D. Steel, D. Brown, J.K. Rowlig,
R. Cook, S. Meyer stb.). A regionális és a nemzeti olvasás-
kultúrának emlékével már inkább csak az ún. „kedvenc”-
listákon találkozunk, ami azt jelenti, hogy az emberek haj-
dani (jórészt ifjúkori) nagy, jórészt klasszikus olvasmányél-
ményeiket hajlamosak ugyan megõrzni jó emlékezetükben,
de már csak kevéssé olvassák.  (Persze ezek a belénk épült,
értékrendünkbe, identitástudatunkba búvópatakként beszi-
várgott olvasói emlékek is fontosak lehetnek, fõleg ha idõn-
ként utánpótlást is kapnak!) A hagyományos értékek társa-
dalmi méretû folyamatosságát a családi szocializáción kí-
vül az a tény teremtheti meg, ha a tanulóifjúság is megkapja
a maga pozitív – késõbbiekre „elraktározható” –  olvas-
mányélményeit az iskolában. Amennyire hiányos adataink
betekintést engedtek ebbe a folyamatba, ez a funkció a ha-
táron túli magyar tannyelvû iskolákban eléggé eltérõ hatás-
fokkal valósul meg. (Nem beszélve a többségi nyelven vég-
zett iskolákról!) Minden esetre látszik, hogy külhoni ma-
gyar olvasáskultúrának vannak olyan fellegvárai (például egy-
egy jó középiskola, városi könyvtár, egyetemi tanszék, civil
társulás stb.) de a vizsgálatokban nem szereplõ sok más in-
tézményt és közösséget is ide sorolhatunk!), ahol a globális
trendekkel szembemenetelve  eredményes értékõrzõ és ér-
tékteremtõ munka folyik. A közeljövõben nagyon fontos
lenne ezek feltérképezése, módszereik tanulmányozása és
mintaként való prezentálása! Ez a munka nem tûr halasz-
tást: a nemzetközi bestseller-irodalom – amelyet ifjú olvasói-
nak egy része nem is magyarul, hanem a többségi nyelven
olvas – már az ún. „kedvenc”-listákba is beférkõzött, és egyre
több helyet követel magának!

Az olvasás identitásõrzõ szerepének fontossága az ed-
digi kutatások visszatérõ tapasztalata volt. Ha a korábbi
és újabb identitás-vizsgálatok eredményeirõl nem is volt
módunk itt beszámolni, tudnunk kell, hogy az olvasáskul-
túra föntebb vázolt jelenségei mögött a kisebbségi nemze-
ti identitástudat jellegének, összetevõinek meglehetõsen
jelentõs (az identitás gyengülésének, a többségi nyelvre és
államnemzeti identitásra való áthangolódásának tüneteit
is magába foglaló) változásai állnak. Mindez még fonto-
sabbá avatja az olvasásszociológiai megfigyeléseinkbõl le-
vonható - talán legfontosabb – tanulságot: a kétnyelvûség
és a kettõs (kulturális) identitás csak akkor tudja gazdagí-
tani, erõsíteni az egyént és a közösséget, ha nem az asszi-
miláció kényszerû köztes állomásának, hanem az anya-
kultúrára alapozott nyitottság gesztusának tekinthetõ.

Gereben Ferenc

megjelenik az autonómia, mint megoldás, de szankci-
ók hiányában mindez írott malaszt marad.

Az elsõ és második Orbán-kormány – a szavazati
jogot is biztosító – kettõs állampolgárság mellett más
eszközökkel is erõsítette és erõsíti a határon túliak
identitását, szülõföldjükön maradását-boldogulását. A
státus- vagy kedvezménytörvény (LXII/2001) jelentõs
oktatási és utazási kedvezményeket biztosít; a szom-
szédos országokban mûködõ oktatási-kulturális intéz-
mények (egyetemek) fenntartására-fejlesztésére éven-
te 9 milliárdot fordítunk; a nemzetpolitikai terület
2013-ban 15,5 milliárd Ft-tal gazdálkodhat. A magyar-
országi Új Széchenyi tervhez hasonló Mikó-terv az er-
délyi magyar gazdaság segítését célozza; brüsszeli for-
rások bevonásával támogatja a határon átnyúló gaz-
dasági vállalkozásokat. A Magyar Állandó Értekezlet fel-
újította munkáját; létrejött a Kárpát-medencei Magyar
Képviselõk Fóruma, a Diaszpóra Tanács, az Országgyû-
lés Nemzeti Összetartozás Bizottsága, mûködik a Magyar
Kisebbségek Európai Érdekképviseleti Irodája Brüsszel-
ben, megalakult a Nemzetpolitikai és a Nemzetstratégi-
ai Intézet. A határon túli nemzetrészekkel kapcsolatos
tevékenységet – beleértve a nyugati- tengeren túli di-
aszpórát is – a Nemzetpolitikai Államtitkárság fogja
össze, miniszterelnök-helyettes felügyeletével.

A kormányzati és társadalmi áldozatok és erõfeszí-
tések ellenére mindenütt rohamosan csökken a ma-
gyarság száma, megroppant tartása, a magyarként való
túlélés szándéka. Az okok sokrétûek, a háborús vesz-
teségektõl-meneküléstõl (Szerbia, Horvátország) az
anyaországba és távolabbra irányuló, gazdasági indít-
tatású elvándorláson át az egyre tömegesebb vegyes
házasságokig, a születésszám vészes csökkenéséig, a
megszületettek többségi nyelvû iskolába adásáig. E
negatív folyamatokat elõsegítette, felgyorsítja a szeku-
larizáció, az anyanyelven igét hirdetõ, lelkigondozó
egyházaktól való elfordulás, a rendszerváltással és az
EU-s, schengeni csatlakozással megnyíló határok által

biztosított szabad mozgási-munkavállalási lehetõség.
Az otthonmaradottak is egyre inkább elfordulnak a
nemzeti szimbólumokban, szónoklatokban, emlékmû-
állításokban megnyilvánuló „ünnepi-nemzeti” (Végel
László kifejezése) magyarságtól, s a mindennapi élet-
ben, a „munka világában” már többségi nyelven kom-
munikálnak, s elfordulnak az etnikai alapon politizá-
ló pártoktól (MKP, KMKSZ, Erdélyi Magyar Néppárt,
VMSZ), nemzetiségileg hibrid (Híd-Most), rosszabb
esetben többségi politikai pártokra adják szavazatu-
kat, mert azoktól várják mindennapi gondjaik (mun-
kahely, út, víz, csatorna) megoldását. Már kormány-
zati szinten is szembesülünk azzal a mindennapos ta-
pasztalattal, hogy a magyar közösségek kiábrándultak
az etnikai politizálásból, és megélhetési kérdéseik fon-
tosabbak, mint az autonómia.

ARDAY LAJOS az MTA doktora (történelem)
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MI - HOL - MIKOR?
Kulturális kaleidoszkóp

 Kovács Andor másodszor távozott el tõlünk,
elõször 1957 elején, – a letartóztatás, a börtön
elõl – Nyugatra menekült. A „semleges” Jugo-
szlávia menekülttáborait megjárva 1957. augusz-
tus. 11-én érkezett az õt befogadó Svájcba. Sze-
rencsére gyorsan munkát kapott a híres Geigy
vegyi üzem kísérleti gazdaságában. A gyors ha-
zatérés reményében, 1957 õszén magántanuló-
ként, még az Innsbrucki Magyar Gimnáziumba
is beiratkozott, majd 1966-tól, a Bázeli Egyete-
men tanult tovább és közgazdász lett. Mindez
munkahelye támogatásával történt, ahol becsül-
ték ambícióját, kitartását, szakmai eredménye-
it, s elõléptették. 1982-ben nyugdíjazását kérte.
Ekkorra ugyanis már oly nagy feladatokat vál-
lalt nemzettársai – a bázeli, a svájci és az euró-
pai magyarok – szolgálatában, hogy az egész
embert kívánt. 1982-ben választották meg pl. a
legjelentõsebb nyugat-európai civil szervezet, az
Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem
(EPMSZ) elnökének, mely Svájcba költözött.
A „Forradalom Somogyban” és a „Homokpad”
c. életrajzi indíttatású könyvei, kortörténeti do-
kumentumok, amelyekbõl tájékozódhatunk
sorsfordulóiról.

Kovács Andor a jómódú csurgói gazdafiúként
került három és fél éves szovjet hadifogságba.
1949-ben, hazatérése után – a tanulságokból
okulva – földjét fölajánlotta az államnak, s vas-
utasnak szegõdött. Így élhette túl épen a Ráko-
si korszak gyilkos parasztpolitikáját. A forrada-
lom lelkes híveként, a csurgói Forradalmi Bi-
zottság elnökévé választották. Rendkívül fon-
tos összekötõ-hírvivõ szerepet is vállalt a sza-
badságharcban, amelynek leverése után nehéz
szívvel menekült a rá váró súlyos ítélet elõl.

Bázelben, hamar egymásra találtak magyar
sorstársaival: 1958-ban már õ tartotta a Bázeli
Magyar Egyesület 1956. okt. 23-i emlékünnep-
ségén az ünnepi beszédet, de már elõtte az egye-
sület vezetõségi tagjának, majd elnökének vá-
lasztották. Ezt a közösségi szolgálatot 1960-tól
1991-ig látta el. Borbándi Gyula írja az „Emig-
ráció és Magyarország” c. könyvében, hogy az
õ lelkesedése, magyar ügyekben mutatott sok-
oldalú érdeklõdése, programjai és szervezõi te-
hetsége, munkabírása révén, a BME a legtevé-
kenyebb svájci magyar közösséggé vált.

Az 1969-ben Bécsben alakult, majd 1982 után
bázeli székhellyel mûködõ Európai Protestáns
Magyar Szabadegyetem, melynek alapítója Sza-
bó Zoltán, tiszteletbeli elnöke Cs. Szabó László,
elsõ fõtitkára Szépfalusi István volt, majd késõbb
javarészt svájci elnökei lettek: Tóth János,
Szöllõsy Árpád, Kovács Andor, Bárczay Gyula,
Szõllõsy Pál. Vezetésükkel könyvkiadást folyta-
tó, konferenciákat rendezõ szervezetté váltak.
Kovács Andor elnöksége (1982- 1986) alatt az
EPMSz adminisztrációját, a könyvkiadást,
könyvterjesztést Bázelbe helyezte át. Az õ és
bázeli társai közös munkájának része van ab-
ban, hogy a Protestáns Magyar Szabadegyetem
egész Nyugat-Európa magyar szellemi életét,
vérkeringését áthatotta, jó irányban befolyásol-

BÚCSÚ KOVÁCS ANDORTÓL
(Csurgó 1920. augusztus 11. – Bázel 2013. január 1.)

ta; szellemisége áttört a vasfüggönyön is. A Sza-
badegyetem évi konferenciái és a Kovács An-
dor legendás bázeli könyvraktárából terjesztett
kiadványok nagy szerepet játszottak a magyar
emigráció szellemiségének ápolásában; fõleg az
anyaországi, a határon túli és a külhoni magya-
rok közötti kapcsolatok építésében és a hazai
rendszerváltás szellemi elõkészítésében. Tevé-
keny hatásuk a magyar nemzetegyesítésben és
a szellemi honvédelemben is megmutatkozott.

Amikor 1985-ben a Bethlen Gábor Alapít-
vány legális mûködését engedélyezték, igen je-
lentõs támogatást kapott Kovács Andor kincses-
tárából. Több száz olyan mûvet adományozott
a Szabadegyetem kiadványaiból, amelyek hiány-
pótlók voltak a honi szellemi életben, pl. Cs.
Szabó László, Borbándi Gyula, Szabó Zoltán,
avagy Bibó István, Janics Kálmán, Hamvas Béla
és mások.

Kovács Andor a jó gazda gondosságával, fi-
gyelemmel kísérte, számba vette, elemezte a
nyugat- európai magyar közösségeket. Felelõs
sorstársaival (Arató László, Ghéczy Iván, Jaczkó
László, Luka László és mások) szövetkezve,
1967-ben létrehozták a magyar kultúra külföl-
dön való fejlesztését szolgáló ún. „Becsületadó
Alapítványt”. Támogatták a hitéletüket, iskolá-
ikat és kulturális kapcsolataikat fejlesztõ törek-
véseket. Az 1956-os magyar forradalom emlé-
két példásan ápoló személyeket, szervezeteket
pedig Nagy Imre-díjjal jutalmazták.

Kovács Andor 1990-tõl fontos szerepet ját-
szott a magyarországi protestáns és katolikus
középiskolák újraindításában, s mûködésükhöz
külföldi források szerzésében. Sokat tett a ma-
gyar mezõgazdasági szakképzésért is. Csurgó
város, a helyi református gyülekezet és a Cso-
konai Vitéz Mihály Református Gimnázium iga-
zi patrónusa volt, aki a jelentõs anyagi támoga-
táson túl, páratlan örökséget hagyott szûkebb
hazájának, szülõvárosának. Az ország egyik leg-
jobb, legalaposabb honismereti tankönyvét:
Évezredes ágsorsok Dél-Somogyból. Közremûkö-
dött a Világ Magyarsága sorozat EURÓPA I-II
kötetének szerkesztésében.

Az MVSZ-ben Kovács Andor széles körû tu-
dásával, tapasztalatával, emberismeretével,
emberségével képes volt a világszervezetet szin-
te szétfeszítõ indulatok és ellentétek csillapí-
tására.

Kovács Andor nemzetszolgálatáért 2000-ben
Bethlen Gábor-díjat kapott.

Kovács Andor jó svájci állampolgár volt és hû
magyar hazafi maradt. Ahogy vallotta, õ úgy
tekint a befogadó, otthont adó, õt és munkáját
becsülõ Svájcra, mint házasember a feleségére,
Magyarországra pedig, mint az édesanyjára.
Kötõdik mindkettõhöz, az egyikhez mert szü-
lõje; a másikhoz, mert maga választotta. Úgy
vélte, hogy aki számûzöttként jól beleágyazó-
dott választott befogadó országába, az többet
tud tenni hazájáért, ha ott marad és onnan szol-
gálja tovább népét, ahogyan tudja.

BAKOS ISTVÁN

Marci bátyánk évek óta várta, mikor ér
véget több mint kilenc évtizedet átölelõ éle-
te: Dr. Bohus Márton, 1920. szeptember
9-én Bohus István és Ilona fiaként született
Budapesten, 2012. december 5-én hunyt el
Bécsben. Az elemi iskola és a gimnázium el-
végzése után 1939-ben az Eötvös Loránd Tu-
dományegyetemre iratkozott be, ahol állam-
tudományt tanult, de a politikai tudomá-
nyokból szerzett doktorátust.

Tanulmányai befejezése után diplomáciai
szolgálatra jelentkezett a külügyminisztéri-
umban. Útja Bécsbe vezette, a háború vége,
nevezetesen a kommunista hatalomátvétel
azonban véget vetett ígéretes pályájának. A
háború végén francia megszállás alá került
Tirolba költözött édesanyjával, ahol Bécsbe
való átköltözéséig az innsbrucki francia kon-
zulátuson dolgozott. Ezt követõen kisegítõ
alkalmazottként többek között a Semme-
ringen portásként kereste kenyerét, hogy el
tudja tartani édesanyját. Azt követõen a bel-
ga Sabena repülõtársaságnál sikerült elhe-
lyezkednie, végezetül 1956-ban az újonnan
létesült Austrian Airlines cégnél talált meg-
felelõ állást, onnan is ment nyugdíjba.

1957-ben házasságot kötött Kelemen Eri-
kával, akivel együtt nevelte 1945-ben szüle-
tett Peter nevû fiát.

Aki ismerte és emlékezik rá, szerénységét

és megbízhatóságát domborítja ki. Soha nem
beszélt származásáról; egyik alkalommal az
aradi Bohus kastély után érdeklõdve kimon-
dottan kellemetlenül érintette a kérdés. Elis-
merte ugyan, hogy annak a családnak a sar-
ja, de kérte, ne beszéljünk errõl. A Szt. Ist-
ván egyletben hosszú éveken át viselt tiszt-
séget, mint annak küldötte került a Közpon-
ti Szövetség vezetõségébe, ahol a kultúr-
referensi, ill. pénztárosi teendõket látta el.
Elmúlt 80 éves, amikor kérte felmentését, de
ezután is állandóan érdeklõdött az ügyvitel
iránt. Öregkori gyengesége egyre inkább
igénybe vette fogyatkozó erejét, s így az élet-
vidám úriember érdeklõdése, társadalmi
kapcsolatai is teljesen beszûkültek. Tudtuk,
készült a halálra, mégis lesújtóan érkezett a
hír. Szûk rokoni, baráti kör búcsúztatta a
badeni temetõben, ahol édesanyja mellé te-
mették.

Amennyiben elfogadható a mondás, ki-
nek milyen az élete, olyan a halála, akkor
Marci bátyánk azok közé sorolható, akiknek
minden megpróbáltatás ellenére derûs élet
jutott osztályrészül. Bizonyságul errõl gyõ-
zõdhettek meg a gyászolók: a temetés után
gyönyörû, oszlopszerû szivárvány jelent
meg a decemberi égen. Emberségéért, lel-
kiismeretes munkájáért ragyogjon neki az
örök Szivárvány!

Decemberi szivárvány

Alsó-Ausztria

Hofesh Shechter: Political Mother, modern tánc –
St. Pölten, Festspielhaus; febr.16.
The Freckles: modern tánc – St. Pölten, Fest-
spielhaus, Box; márc.15., 17.
Alegre Corrêa: Saudades do Brasil, koncert – St.
Pölten, Festspielhaus; febr. 25.
Edson Cordeiro: The Woman’s Voice, koncert –
St. Pölten, Festspielhaus, Box; febr. 20.
Gianmaria Testa: Vitamia, koncert – St. Pölten,
Festspielhaus; febr. 22.
Bulgarian Voices – ANGELITE: koncert – St Pölten,
Festspielhaus; febr. 21.
Hungaro Tune: koncert – St Pölten, Festspielhaus;
ápr. 19.
Von Engeln und anderen illegalen Existenzen -
Of Angels and other Illegal Existences, vegyes prog-
ram – St Pölten, Festspielhaus, Café Publik; ápr. 11.
W. Shakespeare: Sok hûhó semmiért, színmû –
St.Pölten, Landestheater, Großes Haus; febr.15., 16.,
19., 21., márc. 6., 23.
R. Thomas: Acht Frauen, színmû – St. Pölten,
Landestheater, Großes Haus; febr. 2., 5., 6., 14.
Deep Feelings: kiállítás – Krems, Kunsthalle;
márc.10. – jún. 30.
Rudolf Goessl: Verwandlungen, kiállítás – St.
Pölten, Landesgalerie für zeitgenössische Kunst;
febr.16. – máj. 12.
Tillman Kaiser: kiállítás – Krems, Kunsthalle, Factory;
márc.10. – jún. 23.
Gnadenlos genial: Erich Sokol, kiállítás – Krems,
Karikaturmuseum; máj.19-ig
Feinhirn: Otto Kainz und Tom Gschwandtner,
Bildrätsel zum schräg Denken und Schmunzeln, min-
den hónapban egy új „rejtvény“ – Krems, Karikatur-
museum, Foyer; okt. 6-ig
Borosgazdák bálja – Retz, Stadtsaal, Hotel Althof;
2013. febr.2.

Bécs

F. Mendelssohn-Bartholdy: Szentivánéji álom
(Jorma Elo), balett – Volksoper; márc.15., 16., 19.,
24., ápr.3., 14., 19., 21.
J.-M. Schneitzhoeffer: La Sylphide (Filippo Taglioni,
Pierre Lacotte), balett – Staatsoper; ápr. 1., 5., 7.
G. Puccini: Tosca, opera – Staatsoper; febr.25., 27.,
máj.18., jún.6., 9., 12.
G. Verdi: La Traviata, opera – Staatsoper; márc.9.,
12., 15., máj. 8.,11., 14., 17.
G. Verdi: Rigoletto, opera – Volksoper; febr. 28.,
márc. 6., 12., 17., 20.
G. Donizetti: L´elisir d´amore, opera – Staatsoper;
márc.1., 4., 8.
G. Puccini: Madame Butterfly, opera – Staatsoper;
febr.16., 19., 22.
W.A.Mozart: Le nozze di Figaro, opera – Staats-
oper; márc.13., 16., 19.
W.A.Mozart: Die Zauberflöte, opera – Volksoper;
febr.7., 15., márc. 1., 9., 22., 30.
L. v Beethoven: Fidelio, opera – Staatsoper; ápr.
3., 6., 10.
G. Verdi: Aida, opera – Staatsoper; márc.14., 17.,
20., 23.
G. Verdi: Don Carlos, opera – Staatsoper; ápr.9.,
13., 17., 21.
Hieronymus Bosch – Pieter Bruegel d. Ä. – Peter
Paul Rubens – Rembrandt Harmenszoon van
Rijn: kiállítás – Albertina; márc.14. – jún.30.
„Baroque”: egy különleges összehasonlítás a modern
mûvészettel, kiállítás – Belvedere; febr. 27. – jún. 9.
Hasonmás: kiállítás – Kunsthistorisches Museum;
ápr. 7-ig
Nicole Prutsch: Massnahme, kiállítás – Natur-
historisches Museum; márc.17-ig
Nude Men: From 1800 to the present day, kiállítás
– Leopold Museum; márc. 4.
Miquel Barceló: kiállítás – Bank Austria Kunstforum;
márc. 10.
Franz West: kiállítás – MUMOK Museum Moderner
Kunst; febr. 23. – máj.26.
Mike Parr: kiállítás – Kunsthalle, MuseumsQuartier ;
febr.24.-ig
Artures: kiállítás – Kunsthalle, Karlsplatz; febr. 24-ig
Marco Dessí: Still Life, bútorkiállítás – MAK Museum
für angewandte Kunst; jan. 30. – máj. 5.
100 Jahre Simpl: kabaré mûsor – Kabarett Simpl;
febr. hétfõtõl szombatig, márc.hétfõtõl szombatig, ápr.
hétfõtõl szombatig
Rózsabál – Palais Auersperg; 2013. febr.7.
Bonbonbál – Wiener Konzerthaus; 2013. febr.8.
6. Diversity Bál – Kursalon; 2013. ápr.27.

Burgenland

Maria Bill: koncert – Eisenstadt, Kulturzentrum; márc. 7.
Roberta Pili: zongorahangverseny – Raiding;
márc.16.
Április 1. koncert, (tréfás) hangverseny – Ober-
schützen, Kulturzentrum; ápr. 1.
Günter Temmel: kiállítás – Güssing, Kulturzentrum;
febr. 26. – márc. 30.
“Monochromes”: fotókiállítás – Oberschützen,
Kulturzentrum; márc. 20. – ápr. 28.
Magyar Bál – Oberpullendorf / Felsõpulya, Domschitz
vendéglõ; febr. 9.
Tûzoltó Bál – Güssing; febr. 9.

Felsõ-Ausztria

G. Donizetti: Don Pasquale, opera – Linz, Landes-
theater, Großes Haus; febr. 2., 4., 11., 14., 21., márc.
2., 5., 12.
J. Offenbach: La vie parisienne, operett – Linz,
Landestheater, Großes Haus; febr.1., 6., 15., 22.,
márc. 9., 15., 18., 20.
Isteni!: a mitológia lenyûgözõ világa, kiállítás –
Linz, Schlossmuseum; ápr. 28-ig
Vénus és Fortuna: egy rendkívüli este – Linz,
Schlossmuseum; febr.14.
Rendõrbál – Linz, Brucknerhaus; febr.11.

Karintia

W.A.Mozart: Idomeneo, opera – Klagenfurt,
Stadttheater; febr. 7., 9., 12., 14., 16., 20., 22., 27.,
márc.1., 3.
A.L. Webber: Sunset Boulevard, musical – Klagen-
furt, Stadttheater; márc.17., 28., ápr.2., 4., 6., 10., 12.,
17., 19., 24., 27., 30., máj. 7., 11., 15., 17., 18., 21.,23.
Bálintnapi koncert: hangverseny – Klagenfurt,
Konzerthaus, Großer Saal; febr. 14.
Tavaszi koncert: hangverseny – Klagenfurt,
Konzerthaus, Großer Saal; márc.8.
Rastrelli Cello Quartett: hangverseny – Klagenfurt,
Mozart Saal; márc. 7.
Carneval Party: elektronikus tánczene – Klagenfurt,
Stereo; febr. 9.
P. Shaffer, L. Wortmann: Komödie im Dunkeln,
színmû – Klagenfurt, Stadttheater; febr. 1., 6., 19.,
21., 28., márc. 8., 13
Ravenna: kiállítás – Klagenfurt, Landesmuseum;
ápr. 4.
Tavaszi Bál – Seeboden, Kulturhaus; ápr.20.
Salzburg
Vöröskereszt Bál – Salzburg, Congress; febr.9.
Tavaszi Bál – Strobl am Wolfgangssee; ápr.20.

Stájerország

Celebrating Sacre, Darrel Toulon: „Daphnis et
Chloé“, Vasco Wellenkamp: „Fauno” („L’après-midi
d’un faune” variáció), James Wilton: „Le sacre du
printemps”, balett – Graz, Oper; márc. 21., ápr. 3.,
5., 10., 26., máj. 4., 16., 31., jún. 9.
The Location of Pictures, Maria Lassnig: kiállítás
– Graz, Neue Galerie; ápr. 28-ig
Rejtett írások rejtett információ: kiállítás – Graz,
Landesbibliothek; febr. 22-ig
Kastély Bál – Pöllau, Schloss, Freskensaal; febr.11.

Tirol

Paraszt Bál – Innsbruck, Congresshaus; febr.8.

Vorarlberg

G. Verdi: La Traviata, opera – Bregenz, Vorarlberger
Landestheater; febr. 13., 15., 17., 21., 23., 25., 27.,
márc. 1.,  3.,  5.
W. Shakespeare: Was ihr wollt, színmû – Bregenz,
Vorarlberger Landestheater; márc. 16., 23., 28., 31.
Preview: a Vorarlberger Architektur Institut által szer-
vezett vezetés a Vorarlbergi Tartományi Múzeum új
épületében, vezetés – Bregenz, Vorarlberg Museum,
Kornmarktplatz; febr. 1, 16 óra

Európa ajánlat

Eugène Delacroix. Winter Flowers, accompanied
by works by Jean-Michel Othoniel and Johan Creten,
kiállítás – Páris, Musée du Louvre, Franciaország;
márc.18-ig

Öt kontinens egy ajánlat

Plain or Fancy? Restraint and Exuberance in the
Decorative Arts, kiállítás – New York City, The
Metropolitan Museum of Art, New York, USA; febr.26.
– aug.18.

Válogatta HOMONNAY LEA

Zongorahangolást vállalok Bécsben és környékén.
Részletek egyeztetése e-mailen keresztül.
pianoparts.hungary@gmail.com ++
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Politikai verseskert

JELEN SZÁMUNK KÉPEI

Thiele-Csekei Enikõ

Az ikonosztáz

gyönyörû
és hûvös
a madonna könnye
imádkozunk
valamiért
mindenért
áhítat
álszentség
orosz kavalkád
középen állsz
itt
most
hiszel
hirtelen megérint
egy kéz hátulról
fejed fordítod
csak a szakállt látod
bûzt lehel
arcodba
szeme véreres
lángol
tehetetlen vagy
és undorodsz
imádkozol
markában a húsod
aztán elernyed
váratlanul
gúnyos áhítattal
keresztet rajzol
homlokodra
majd tenyeredre
elveszted hited
egy életre
az ikonosztáz
örök.

Szuzdal-Oroszföld

Saáry Éva

IZLANDI NAPTÁR

szép zöld mezõk
szép kék egek
egymást kergetõ fellegek
fekete árnyékok pora
közöttük fények ostora
tûztõl vemhesek a hegyek
nagy füstöket lehellenek
fortyog a kénköves iszap
vad gejzírek sikoltanak

sehol egy fa
csak
hamu kõ
a lávaföldön moha nõ
párnáin egy két szál virág
kis ajándék
nagy ritkaság

birkák sok kócos póniló
madaraktól hangos a tó
úsznak a rózsaszín halak
a hullámtalan víz alatt

csodákat termelõ vidék
nyáron
mikor nem zúg a jég
de jön az õszi lila hold
mely minden kis mécsest kiolt

és sivatag

és vaksötét

nagy álom veszi kezdetét

Cseh Károly elment
(1952–2013)

Fájdalmas hírrel kezdte január, Cseh Károly
költõ alig betöltve a hatvanadikat, mezõkövesdi
otthonában elhunyt. Költõként ismert a Bécsi
Napló olvasói elõtt, pedig méltán nevezhetõ õ
mûfordítónak is. Az orosz irodalom mellett a lit-
ván költészetért rajongott leginkább, de 1989-
ben a Csuvas Írószövetség is elismerte fordítói
tevékenységét, s Vaszlej Mitta-díjat kapott. Saját
versei hét nyelven láttak napvilágot, köztük egy
közös kötete is Regina Katinaite-Lumpickiene köl-
tõnõvel együtt, litvánul.

A Kelet irodalmi csoportosulás tagja volt, s szû-
kebb hazájának a Bükkalját tartotta, s versein is
átragyog a szeretett táj szépsége, amellyel harmó-
niában élt és alkotott.

Miskolc és Eger volt az a két város, ahol otthon
érezte magát, ez utóbbiban szerzett magyar és orosz
szakos diplomát a tanárképzõ fõiskolán.

Verseinek képisége, a képek erõs érzékisége ra-
gadja meg leginkább az olvasót, s néha az az érzé-
se az embernek, mintha Jeszenyin elejtett tollával
írna tovább. Harmóniát sugárzó versei szeretetrõl,
hûségrõl vallanak legjelentõsebb kötetében a Bib-
liás földben, amely az 1992-tõl 2001-ig tartó peri-
ódus opuszait és mûfordításait adta közre.

Jó barát volt, kedves embernek õrizzük meg em-
lékezetünkben.

Január 2-án keltezett levelében még két ver-
set küldött a Bécsi Naplónak egy rosszkedvrõl
tanúskodó levél kíséretében. E versekkel búcsú-
zunk Cseh Károlytól. Legyen neki könnyû a föld!

BÖRÖNDI LAJOS

2012 SZILVESZTERÉN

Nagy égi keresztet rakott ránk december,
halál-ezüstlésût – s túléltük megint,
holott lett volna esélyünk, feleink,
bevégezni mindazt,
mit fentrõl az Úr sem mer.

Fordul hát esztendõnk s
templomunk is ködbe,
(dögös, rossz jelnek vélték ezt a múltban)
tornyunk dõlt fokoló, túlhabzó mustban:
a jósolt világvégi fehér elöntötte

2012. december 31.

Cseh Károly

ZSOLTÁROS FEHÉR
Dr. Fekete Zoltánnak

Szentesti hóban
az Úr pecsétnyomói:
templomok állnak.

Hitelesített
tiszta lap ez a mái:
örök vasárnap

hatvan esztendõ
múltán is, mertfehér
zsoltára árad.

2012. december 24.

Különös versantológia jelent még néhány
hónapja Magyarországon.  A címe Édes hazám,
alcíme „kortárs közéleti versek”. A könyvet a
Magvetõ kiadó jegyzi, szerkesztõje egy jobbá-
ra ismeretlen fiatalember, Bárány Tibor. Mint
azt a könyv utószavában a szerkesztõ elmond-
ja, a válogatás az elmúlt 20–25 év költészeté-
bõl, (egymással) „versengõ politikai értékek”
szembesítésébõl született. Ez lehet a kötet eré-
nye, de ugyanakkor hibája is. Ugyanis ezek a
különbözõ politikai értékek nemcsak, hogy
szemben állnak egymással, de bizonyos érte-
lemben semlegesítik egymást. Nem hiszem pél-
dául, hogy Márton Lászlót és Csontos Jánost
(hogy csak két illyési szabadság- illetve zsar-
nokság-modellt idézõ költõt említsek) ugyan-
azok az emberek olvasnák, értelmeznék és ked-
velnék.

A magyar glóbuszon nagyon is létezõ politi-
kai ellentétek tehát csak egy szerkesztési trük-
kel elfedhetõk: a kötet nem kronológiailag, ha-
nem tematikailag igyekszik áthidalni az ellen-
téteket. Igaz, az egyes versek alatt ott van az
évszám, de nem tudni az egyes fejezetcímek,
olyanok, mint a „Messzi ország” „Üzenet Új-
Huligániából” vagy „A polgári disznótor”, mi-
lyen alapon születtek meg, a tizenhat külön-
bözõ fejezet hogyan terel össze jobb- és balol-
dali szerzõket, ha csak nem arról van szó, hogy
a kötet szerkesztõje úgy gondolja, minden
egyes beválogatott költõt a haza szeretete, vagy
a közösség gondjai ihletnek versre. Hogy ha
egy bizonyos szinten megszûnnek a különbsé-
gek, a politikai opportunizmus vagy a forró ön-
sajnálat  átcsaphat minõségbe. Ebbõl a szem-
pontból tehát vegyes anyagot mozgat a szer-
kesztõ – a válogatásra még visszatérünk.

A kötet címe Kemény Istvánnak egy, a ma-
gyar sajtóban elég nagy vitát kiváltó versére
utal, ahol az „édes hazám” nem a feltétlen ha-
zaszeretet jelszava, hanem egy kicsit lemondó,
kicsit gúnyos címzés, hasonló a mikesi „édes
néném”-hez. A költõk nagyrésze csalódott és
pesszimista – nem annyira a rendszerváltásban
csalódott, mint abban az eredményben, amit a
különbözõ politikai elitek eddig elértek és a
módszerekben, ahogyan ezt elérték. Az, hogy
Csoóri Sándor más idõpontban kérdi meg, „mi-
lyen ország ez?”, mint a nála évtizedekkel fia-
talabb Schein Gábor (és a néha nagyon szelle-
mes) Erdõs Virág, csak arra mutat, változnak
az idõk, nemzedékek követik egymást, de a
költõk pesszimizmusa töretlen. Utóbbi néha a
humorérzék jelentõs elsorvadásával jár, bár
olyan költõk, mint Szilágyi Ákos, vagy a fiatal
Kiss Judit Ágnes egy-egy versben azért meg-
mutatják szatírikus tehetségüket.

Ha teljesen õszinte akarok lenni, azt kell
mondanom, az antológiából az erdélyi költõk

versei  tetszettek legjobban, olyanoké, mint a
sokoldalúan játékos Kovács András Ferenc,
vagy a politikusnak is kiváló, sokáig RMDSz-
elnök Markó Béla. Utóbbinak „Delikát” cimû,
2012-ben (!) írt versének befejezõ versszakai-
ban mintegy összefoglalja azt, amit úgy hiszem,
sokan éreznek a mai „pártonkívüliek” közül:
„Ki jobbra dõlt, ki balra hajlott, - s lehet, hogy
ez rendjén is volna,- csak ne szórnák a sót s a
borsot- a leves helyett mind a porba. / Ne zsi-
dózna, ne magyarozna, - ne oláhozna, ne tó-
tozna, - hanem egy kilyukadt országot- legalább
így-úgy befoltozna. /  Egyik hazámnak nincsen
íze, - másik hazámban nincsen fûszer, - megfa-
gyott mutató vagyok csak, - elromlott a szere-
tet-mûszer”.

Az Édes hazám javára szól, hogy viszonylag
sok erdélyitõl közöl verset, bár hiányolom
Kányádi Sándor kupléját „a vörös villamosról”.
Aztán vajon a szlovákiai Tõzsér Árpád soha-
sem írt politikailag értelmezhetõ verset? Mert
õ nincs benne az antológiában. S ha már a vá-
logatásnál tartunk (ami persze sohasem lehet
teljesen reprezentativ), hol maradnak a nyuga-
ti magyar költõk? A Faludytól egyetlen, Határ
Gyõzõtõl (kegyeletbõl?) közölt néhány vers
mintha arra mutatna, Bárány Tibor nem isme-
ri a nyugati költõknek az elmúlt húsz évben írt
politikailag releváns verseit. Vitéz György, Su-
lyok Vince (és még sorolhatnám) sohasem írt
olyat, ami felvenné esetleg a versenyt mond-
juk… M-mel?  inkább nem mondok neveket,
mert valaki még megsértõdik. Hadd fejezzem
be azzal, hogy nekem ez a hiányérzet kicsit le-
rontja az egyébként figyelemre méltó, számos
jó verset újraközlõ antológia értékét.

GÖMÖRI GYÖRGY

Rose Ausländer

Ha felnõsz

A fa mely benned nõ
álomzölden

Szemhéjad mögött
ólomkatonák szunyókálnak
békemadár dalol

Ha te felnõsz
ég a város
holtak virrasztanak
és várnak rád

Háborúra

Egy mindennel
bõvelkedõ üzletben
vásároltam
egy jövõ-órát
hatvan mozgó percet
az idõvel
megvívandó háborúra

Németbõl fordította: SZLAFKAY ATTILA

PARA ISTVÁN alkotásai, aki 1962-ben Gyergyó-
szentmiklóson született. Már huszonévesen ki-
állították karikatúráit Csíkszeredán. Azóta
több magyarországi és erdélyi városban mutat-
ták be önálló kiállítás keretében alkotásait. A
vidám, de gondolatébresztõ rajzokon kívül
gyakran kalandozik a kisplasztikák világába.
Ezekbõl az alkotásaiból is több kiállítást ren-
deztek már hazája határain kívül is. Legutóbb
Tökös-Mákos címmel a Csíki Székely Múzeum-
ban állították ki karikatúráit.

Három karikatúra-kötete is megjelent, ezek-
ben rajzaival különbözõ szerzõk verseit kom-
mentálta vagy egészítette ki sajátos nézõpont-
jával. 1996-ban látott napvilágot a dalparódiá-
kat tartalmazó A kerti törpe dala, ezt követte
1998-ban a Vicces évszázad, melyben a XX. szá-
zad jelentõs eseményeit figurázza ki, majd 2001-
ben a Stop, a forgalmi táblák sajátos értelme-
zésével.

Elsõ karikatúráit a Tromf nevû Csíkszeredá-
ban megjelenõ szatirikus hetilap közölte. Több
mint 50 újságnak volt már belsõ vagy külsõ
munkatársa. Jelenleg a Hargita Népe és a Cor-
vin Rejtvénymagazin karikaturistája. Kenyeré-
nek nagy részét mégis kiadóhivatali szerkesz-
tõként keresi a csíkszeredai Alutus Nyomdában.

Botz Domonkos

Hajnali ének

A fûszál csúcsát
harmat húzza lefelé,
együtt száradunk,

hajlunk a szélben,
görnyedve napsütésben,
leszünk eleven

étked, ha kéred,
néma önfeladás ez,
hajnali ének.

Politikai verseskert

Botos  Ferenc

           Prelúdium
     Egy tündérkönnycsepp
     téli ágról, reszketve
     arcomra hullott

          Esõben
     Lámpafény zuhan
     ezernyi cseppben: csobban
     csorog az ágon

          Dér
     A gyermekláncfû
     nyakán a csipkegallér
     bizony, hófehér

Kitüntetés
2013. január 24-én a csallóközi Somorja (Šamorin)

és Gyergyószentmiklós ünnepi  testületi ülésen test-
vérvárosi szerzõdést kötött egymással. Ez alkalommal
Somorja Város Önkormányzata Somorja Város Díját
adományozta Böröndi Lajosnak, a Bécsi Napló szer-
kesztõségi tagjának és a szél-járás c. folyóirat kiadójá-
nak, tanárnak, költõnek a  határon átnyúló  és   test-
vérvárosi kulturális kapcsolatok fejlesztéséért,
Somorja város jó hírnevének öregbítéséért.
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OFFENLEGUNG
Az 1982-ben életbe lépett osztrák sajtótörvény

értelmében az alábbi nyilatkozatot tesszük közzé:
Offenlegung gemäß § 25 des Mediengesetzes:

Medieninhaber: Zentralverband Ungarischer Vereine
und Organisationen in Österreich,

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

Österreicher ungarischer Sprach- und
Kulturzugehörigkeit.

Vorstand: Dr. Ernõ Deák (Präsident),
László Albert (Generalsekretär),

János Kántás (Kassier).
Beteiligung: 100 %.

Grundlegende Richtung: Pluralistisch - demokratische
Meinungsbildung der Ungarn, Wahrung einer mit

Österreich verbundenen Indentität des Volkstums.

Tandori Dezsõ, a kortárs magyar irodalom
egyik legjelentõsebb, rendhagyóságában, meg-
lepetés-okozásaiban kitûnõ személyisége, aki
szokása szerint különös, pontosabban szólva:
különösen érdekes kötettel ajándékozta meg ko-
rántsem csekély számú híveit, olvasóit. A jó íz-
léssel kiállított aforizma-kötet a költõi pálya
több évtizede során felgyûlt, jórészt közzétett,
részint azonban új, részint valamilyen formában
már ismeretes gondolatszilánkjait, töprengés-tö-
redékeit, szójátékból nyelvjátékba tartó bölcsel-
kedéseit, aforizmáit, azaz kihegyezett monda-
tait, egymást vitató, szintézisben csak látszólag
megnyugvást találó téziseit tartalmazza. Kiegé-
szítésképpen szintén korábbi változataiból is-
mert versszakokat, rövidverseket, rímbe átvál-
tó sorokat, gondolatritmussal élõ megszólalá-
sokat vegyít, erõsítésül a Tandori-életmûbõl is-
merõs ábrákkal szemléltetve egy gondolat- és
magatartás-alakzat megkülönböztetõ jegyeit.

S ha elsõ megközelítésben az egyedi szerkesz-
tés tetszik föl, a hagyományosnak tekintett mû-
faj töredékessé átváltása, a bölcselet „makro”-
struktúrájának „mikro”-struktúra-ként való el-
fogadtatási kísérlete, a mélyebb bepillantás a
kötetbe, határozottabb üzenetre, erõteljesebb
intencióra is következtethet: szó sincs sponta-
neitásról; módszeresen gondolkodó, a létezés
sokféle jelenségére sokféleképpen, többféle
hangnemben-hangoltságban reflektáló szemé-
lyiség teremtené meg élete nyelvi körülménye-
it. Mert a középpontban a nyelv helyezkedik el,
lett légyen szó nyelvi lehetõségrõl, a szóba rej-
tett szó önértelmezésérõl, arról a – nyelvi – ta-
pasztalatról, amely nem akar hinni semmiféle –
nyelvi – megrögzöttségben, véglegességben
(végletességben sem, persze); abban ugyanis,
hogy a sokak által beszélt, használt köznyelv vál-
toztathatatlan mintákkal szolgálhatna. Az egy
hangsorhoz fûzõdõ jelentés csak többé-kevés-
bé állandó; állandó a változásban, mint Goethe
egy verscíme sugallja.  Állandóság és változás
(nem harca, hanem) összejátszása hoz létre kü-
lönféle nyelvi formákat, amely formák részint
az írógépen írás tévesztései, részint más alak-
zatba átszervezõdés akarása révén egyszerre jel-
zik, honnan érkezett, hová érkezett, mivé lett,
mivé lehetne még. Karinthy Frigyes szójátékai
nem egyszer a nyelv eredendõ bölcseleti termé-
szetét, egy, hangsorokban eszközölt apró vál-
toztatás segítségétõl kibukkanó újabb, nem egy-
szer meglepõ alakjait mutatják föl, Tandori ezen
az úton látszik elindulni, hogy az elsõ lehetsé-

ges elágazásnál félretérjen, és a létezés nyelvi-
ségét, valamint a nyelviség létezésformáit kísé-
relje meg felfedezni, feltárni. Az értelmezés
kulcsszavául a lehetõség volna megnevezhetõ.
Ennek a lehetõségnek bõven fölbuzgó forrása
maga az irodalom, esetünkben mindenekelõtt
Kosztolányi Dezsõ egy sora, amelyen a mogyo-
ró, dió, mák egyetlen verssorban jelzi egy élet-
forma anyagi velejáróit. Tandori egy helyütt
Kosztolányiként jelöli kötete beszélõjét; mint
aki Kosztolányi árnyéka, Kosztolányi árnyékát
követi, vagy éppen kilépni készül Kosztolányi
árnyékából, nem feledtetve sem az árnyékot,
sem az onnan, afelõl, amellõl távozót. Innen
egy lépés: kötetünkhöz érkeztünk. Az Aforiz-
mák olyan mûfaj jelzései, amelyek rendkívül
tömör formában közölnek egy akár végsõkig
csiszolt „bölcsességet”, eredetében többek kö-
zött Hérakleitoszhoz is visszavezethetõ volna;
Hérakleitosz aforizmája, miszerint kétszer nem
lépünk bele ugyanabba a folyóba, Tandorinak
szívesen és sokat idézett, különféle rajzok ré-
vén ábrázolt, „megformált” gondolata. Nem
kevésbé idézhetném ide a Tandori által szintén
kedvelt Pascal ilyesféle megnyilatkozásait. S ha
a prózai forma mellé verses mintát keresnék,
akkor újból Kosztolányi mûvészete merülne föl,
Esti Kornél rímei között lelhetünk idesorolható
változatokra. A jelen magyar költészetben a ja-
páni eredetû, ám integrált költõi alakzatban lé-
tezõ haiku érdemel említést; Tandorinak ebben
a kötetében megnevezve és megnevezetlenül ta-
lálunk haikukat. S ami a különféle jelenségek
összeolvasását illeti, az aforizmákból kiemelke-
dik az utótagnak álcázott mák, hogy maga mel-
lé hívja párnak, ellentétnek a diót, újra-olvasva:
az aforizmák marad a helyén, az aforizdió vi-
szont játszi szóalkotásként fogadtatik be a
Tandori-nyelvbe, s még tovább, a szó állandóan
transzformálódik, „Az élet álom, az élet
mákony, az élet dióny, (az élet álomizma,
áporizma). Az aforizma tesz róla, hogy az élet
mégsem legyen kizárólag áporizma.” A transz-
formálás nyelvet teremt, olyat, amely valós
grammatikai elemekbõl szavakat hoz létre,
amely szavak utalásaik, eredetükre visszakövet-
keztethetõ lényegük révén lesznek kevéssé je-
lentésessé, inkább hangulattá, versritmussá,
versmenetté, dallammá. Miközben „Az élet
álom” tõmondat révén magyar, spanyol, oszt-
rák, német irodalmi távlatok nyílnak meg (Vö-
rösmarty, Grillparzer, Calderon, Novalis), a ro-
mantika alapélménye alakul, hogy az új nyelv,

sõt az újnyelv eltávolítson, kidolgozza annak a
létnek határait, amelyek ennek a nyelvnek, az
elsajátítandónak, a határai.

Szenvedéstörténet bontakozik ki elõttünk a
kötetet lapozgatva, jóllehet nincs „cselekmény”,
a történések aprónak tetszõ élettények, ám a
szenvedéstörténet csupán része a nyelvért, a
nyelvre találásért folytatott, soha véget nem érõ
küzdelemnek. Ennek az életnek a célja: a küz-
dés maga, Madách Imrével szólva, szemléletes
jelzõdése Zenon paradigmája, Tandori átirata
e kötetben egy Wittgenstein-átiratot követ,
mindkettõ érzékelteti, mint válik a paradigmá-
ból paradoxon. „Akinek úgyse lehet elmondani
semmit,/ annak úgyse lehet elmondani semmit.”
És: „Zenón: Semmit se lehet elérni,/ a Semmi-
tõl meg el se lehet indulni. (Egy megfordítás:)”

Nem könnyed olvasmány Tandori Dezsõ kö-
tete. Többszöri, elmélyült olvasást igényel. Ám
ezután felragyog a gondolkodó „igazsága”. Pá-
lyája folyamán mintha erre a végsõkig lecsiszolt,
csak a szûk lényeget megcélzó beszédre is töre-
kedett volna. Törekedett a töredékre, amely
együtt gondolkodásra törekedett volna. Töre-
kedett a töredékre, amely együtt gondolkodás-
ra ösztönöz. A versrészletek, az abbahagyások,
az újra-mondások nem állnak össze problémát-
lan egésszé. „Csupán” létezésünk nyelvi lehe-
tõségeit járják körül, mutatják föl, ami átcsillan
még a testi szenvedésen is.

Tandori Dezsõ: Aforizdió Aforizmák, Budapest
2012, Scolar, 151 old.

FRIED ISTVÁN

Tandori Dezsõ Aforizdiókjai és Aforizmákjai

László Márton és Novák Csaba Zoltán ma-
rosvásárhelyi fiatal történészek azt a fáradságos
és elismerésre méltó feladatot vállalták, hogy a
„fekete márciusként” elhíresült, 1990. március
16–21. közötti marosvásárhelyi eseményeket a
pogromszerû etnikai konfliktus elõzményeit, ki-
váltó okait, lefolyását és következményeit ku-
tatták, és egy nemrég megjelent, Marosvásár-
helyen az érdeklõdõk elõtt is bemutatott kötet-
be foglalták: A szabadság terhe, Pro-Print Könyv-
kiadó, Csíkszereda, 286 oldal. A szerzõk – az elõ-
szóban tett vallomásuk alapján – az eddigi for-
rások alapján összegzés végzésére, az esemé-
nyek történeti kontextusba helyezésére, az ok-
okozati összefüggések feltárására törekedtek.
Munkájukat elsõsorban történeti rekonstrukci-
ónak és értelmezésnek szánták.

A kutatók számára elérhetõ, nem zárolt for-
rásokat használták fel. A már meglevõket (ko-
rábban megjelent publicisztikai jellegû mûvek,
az egykori résztvevõk visszaemlékezései, Fehér
könyv) újakkal egészítették ki: sajtóban, fõleg a
helyi napilapokban megjelent írások, a Nemze-
ti Megmentési Front megyei jegyzõkönyvei,
magyarországi külügyminisztériumi iratok. Gaz-
dag „alternatív” forrásanyagnak bizonyult a Dr.
Bernády György Közmûvelõdési Alapítvány
irattárában található iratanyag: az RMDSZ
marosvásárhelyi szervezetének iratai (már ami
megmaradt, mert a köztudat szerint egyeseket
úgy adtak át az államhatóságnak, hogy nem kap-
ták vissza õket), a márciusi eseményeket vizs-
gáló bizottság dokumentumai, korabeli filmfel-
vételek, Miholcsa Gyula maratoni dokumen-
tumfilmje. Az ún. oral history interjúanyaga el-
sõsorban a kolozsvári Román Nemzeti Kisebb-
ségkutató Intézet munkájára épült.

A könyv érdeme, hogy még idõben megjelen-
tetett, alapos dokumentálódásra alapozó törté-
nészi szakmunka. Nem kizárólagos, hiszen az
1990. márciusi események tárgyalásán kívül je-
lentõs teret szentel a kommunizmus alatt tapasz-

talt kisebbségi megkülönböztetéseknek, az 1989-
es rendszerváltás helyi lefolyásának, az 
átmenet problémáinak és etnicizálódásának
(vezetõcserék, Vatra Romaneasca, iskolaügy,
MOGYI kérdése stb.), a sajtó konfliktusnövelõ
szerepének, a magyar–román viszony és a nem-
zetiségi kérdés alapos tanulmányozásának. Mi-
közben az összegzés és a következtetések levo-
nása során részletesen feltárja az etnikai konf-
liktusok jellemzõit, és nem hallgatja el az ese-
ményeket generáló valós okokat: a Securitate
létjogosultságának az igazolása, ezért a hadse-
reg tudatos cselekedete az egymással szemben
álló felek idõben történõ szét nem választása és
az összecsapás kialakulása érdekében, a maros-
vásárhelyi román elit kompenzáló politikája a
térvesztés ellensúlyozására, a sajtó gyûlöletkel-
tõ szerepe, kommunikációs problémák – akár a
magyarság félreértelmezhetõ türelmetlensége,
naiv hite a gyors és valós változásokban.

A marosvásárhelyi könyvbemutatón a szerzõk
szerényen bevallották, hogy a hasonló történészi
munkák korántsem lehetnek tökéletesek, és a
kiegészítések szükségességére buzdítottak. Saj-
nos a könyvbemutatót levezetõ politikus, aki egy
személyben alapítványi elnök is, nem adott lehe-
tõséget a hozzászólásoknak. Ezáltal bebizonyítva,
hogy az 1990. márciusi marosvásárhelyi események
megítélése túlpolitizált (magyar részrõl is), és sok
esetben nem felel meg az egykori átélõk, mai
visszaemlékezõk által tapasztalt valóságnak.

A szerzõk mentségére szolgál, hogy a magyar
és a román politikusok által „kiszélesített csa-
páson” jártak, és fiatal koruknál fogva megha-
tározó saját élményekkel nem rendelkeznek.
Sokadmagammal együtt állítom: magyar rész-
rõl a március 16–21-i események elsõsorban a
marosvásárhelyi és nem marosvásárhelyi magyar
közösségrõl, a „kisemberekrõl” szólnak, és csak
másodsorban a magyar (csúcs)politikusokról,
akik többnyire nem tartózkodtak a városban
vagy nem vettek részt az eseményekben.

Íme, néhány fontosabb példa arra, ami kima-
radt a könyvbõl és az eddigi történetírásból. Meg
sem említtetik az RMDSZ-székház védelmét
irányító Mihály József neve, egyáltalán nincs szó
a kitartóan filmezõ Fekete Dobozos fiúkról, sõt
még a korábbi megveretése miatt bekötött sze-
mû, tízezrek által látott filmesrõl, az utóbb állí-
tólag Svédországba menekült Farkasról sem.
Egyetlen utalás sincs arra, hogy 1990. március
17-18-án sajátos hangulatban éppen Marosvá-
sárhelyen került sor közel négyszáz résztvevõ-
vel a Magyar Ifjúsági Szervezetek Szövetsége
kongresszusára, amely az újkori erdélyi magyar
politikatörténet elsõ kongresszusa volt. Itt ol-
vasták fel Sütõ András talán utolsó, még két ép
szemmel írt szövegét; itt szólalt fel Kincses Elõd,
miközben az Ifjúsági Ház falán „Halál Kincses-
re!” felirat éktelenkedett; szerepelt Smaranda
Enache és Szõcs Géza, állásfoglalás született a
Vatra Româneasca sovén tevékenysége ellen,
valamint az ülõsztrájkot folytató orvostanhall-
gatók jogai mellett.

A magyar ifjúságot tömörítõ MADISZ-ról
alig olvasunk a könyvben, nemcsak emberi tör-
ténetek és átélések szintjén, hanem még poli-
tikai vonatkozásban sem: nem említtetik meg
a székhely feldúlása, sõt az sem, hogy a három
meghatározó ifjúsági szervezet (MADISZ,
ODT, OTV) elõremutató közös nyilatkozatot
fogalmazott meg, melyben elítélte a márciusi
eseményeket. Vajon hol élnek most azok az ak-
kori merész fiatalemberek, Bolboacã Marcel
és Marcu Traian, akik merték vállalni a véle-
ményüket?

Személyes átéléseim, a közemlékezet mint-
ha helyenként párhuzamosan zajlana a több-
nyire politikailag megvilágított leírásokkal. A
kötetet forgatva nem élem át újra 1990. márci-
us 19-én a zsúfolásig telt Vártemplomban a
méltóságteljes tiltakozást, utána pedig a me-
gyeháza elõtt Kincses Elõd lemondatását kö-
vetelõ román tömeg mögött éljenzésbe kezdõ

néhány tucatnyi magyar ember bátorságát. (A
szinte egymásnak feszülõ csoportokat fényké-
peztem egy harmadik emeleti lakás függönye
mögül, amikor lefüleltek, és csupán lélekjelen-
létemen múlott, hogy nem vertek meg.) Nem
cseng fülemben az alaposan félrevezetett Gö-
rényvölgyiek „Halál Bolyaira!” kurjantása, nem
látom magam elõtt az RMDSZ-székház eme-
leti ajtaját elzáró vasszekrény fölé célzott fej-
szecsapásokat. Nem idézem fel a március hu-
szadikán este, éjjel a megyeházán uralkodó
hangulatot, ráadásul a téren meggyújtott tü-
zeknél melegedõ Nyárád mentiek, máshonnan
érkezettek és helyiek himnusz-éneklésének a
katarzisára gondolva csak saját és mások em-
lékeire alapozhatok.

Most vagy soha? Siker vagy kudarc? Katarzis
vagy frusztráltság érzése? – az erdélyi magyar-
ság közel 23 éves újkori történelmének ma is
idõszerû kérdései. Ki-ki ítélje meg saját maga,
mibõl kaptunk többet.

Köszönet a szerzõknek, hogy az 1989-es rend-
szerváltást követõ, kezdetben eufóriában, ké-
sõbb kisebbségi félelemben eltöltött hónapok
történetét leírták, és új – korántsem teljes – ada-
tokkal szolgálnak a történetírás számára. Miköz-
ben közösen valljuk: a szabadság valóban ter-
hekkel jár.

ÁBRÁM  Z.

A  SZABADSÁG  TERHE
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