
XXXIV. ÉVFOLYAM  2. SZÁM
2013. MÁRCIUS–ÁPRILIS
MEGJELENIK 2 HAVONTA
ÁRA:  2,– Euro
Erscheinungsort Wien
Österreichische Post AG •
02Z032898 M    P. b. b.
VERLAGPOSTAMT 1010 WIEN

Folytatás a 3. oldalon Folytatás a 3. oldalon

Lassan 3 éve, hogy a Fidesz–KDNP-kormány bizto-
san õrzi vezetõ helyét a pártok népszerûségi listáján.
Március elejére még hirtelen tovább is emelkedett a
hatalmon lévõk iránti szimpátia. A biztos pártválasz-
tók 41%-a szavazna a felmérés szerint (TÁRKI) Orbán
Viktorékra. A második helyre a Jobbik jött fel (19%),
az MSZP (17%), míg az „Együtt 2014. Magyarország-
ért” mozgalom, amelyben Bajnai Gordon politizál,
15%-ot mutat. A közvélemény jónak értékelte Orbán
Viktor évértékelõ beszédét, és rendkívül népszerû a
magyar lakosság körében a kormány intézkedése az
elszabadult rezsiköltségek mérséklésére vonatkozó-
an. Kormánykörökben a siker nyomán az eredetileg
tervezett 10%-nál magasabb csökkenést is el tudnak
képzelni. Az ellenzék, magától értetõdik, hogy elsõ-
sorban ennek tulajdonítja a kormány népszerûségé-
nek megemelkedését. Joggal tehetõ fel ugyanakkor a
kérdés, miért nem fordult el a közvélemény a Fidesz–
KDNP-tõl, amikor széles körben nyilvánosságra ke-
rült a GDP tavalyi, elgondolkoztató, 1,7%-os csökke-
nése? Lehet, hogy a potenciális választók inkább a
költségvetési hiány stabilizálása és a kormányzó erõ
hitelessége  alapján értékelik a politikai teljesítményt?

    Bár az ellenzék 3 csoportja, amely Bajnai mögött
áll (Együtt 2014., Milla – egymillióan a sajtószabad-
ságért, az LMP-bõl távozottak) március 9-én bejelen-
tette együttmûködését a jövõ évi választásokon, a
baloldali ellenzék széttöredezettsége drámai. Képte-
len megtalálni a közös hangot, és fõleg azt a személyt,
aki alkalmas lehetne 2014-ben a mostani kormány-
erõk leváltására. Ez az ellentét bontotta fel az LMP egy-
ségét, mert képviselõi fele, Schiffer  Andrással,
Szakasits Árpád dédunokájával az élen, nem volt haj-
landó Bajnai Gordont, az 1910-ben megbukott kor-
mányfõt támogatni, mert éveken át Gyurcsány Ferenc
kormányának második embere volt (gazdasági mi-
niszter), tehát felelõs a 2006 és 2010 közötti hanyat-
lásért. A magyarok keveslik a puszta tagadásban ki-
merülõ kormánykritikát. Jellemzõ, hogy az ellenzék
napokig opponálta a rezsicsökkentésekre vonatkozó
intézkedéseket, csupán ortodox közgazdasági érve-
ket hangoztatott. (Nem fognak a cégek beruházni stb.)
Orbán Viktor népszerûsége ugyan nem emelkedett
együtt pártjáéval, mégis kevésnek tûnik a személyes
hatalmát támadó, egyhangú stratégia. Bajnai sokszor
racionális, de végül közhelyekbe fulladó érvelése
nem éri el a megszólítandóak politikai ingerküszöb-
ét. A szocialisták vezetõje, Mesterházy Attila Orbánt
túllicitálni akaró mesterkélt dinamizmusa, popu-
lizmusa pedig nem látszik kormányképesnek.
Bajnainak kétségtelenül megvannak a képességei egy
szakértõi kormány vezetésére, de pillanatnyilag nincs

BUDAPESTEN A HELYZET VÁLTOZATLAN
pártja. Szakértõi kormányra viszont csak a politika
drámai hitelvesztése esetén vagy politikai patthely-
zetben lehet szükség. Mesterházynak van pártja, de
egyelõre még nem tudott felnõni alkalmas vezetõnek.
A Gyurcsány Ferenc csúfos bukása után keletkezett
baloldali vákuumot tehát egyelõre nem tudják betöl-
teni a szocialisták.

Néhány szó az Alaptörvényrõl
A magyarországi politikai helyzet bírálói nem ér-

tik meg a 2006. után kialakult alkotmányossági vál-
ság lényegét, amikor megkérdõjelezõdött a demok-
ratikus politikai rendszer hitelessége. Gyurcsány Fe-
renc hírhedt beszédének napvilágra kerülése után 3
és fél esztendõ nem volt elég a kormányválság ren-
dezésére. A válság megrendítette a köztársasági el-
nöki pozíciót. Az elnök, Sólyom László, az Alkotmány-
bíróság intézményének létrehozója, egykori elnöke,
a kialakult politikai helyzetben nem tudta alkalmaz-
ni az általa létrehozott ún. láthatatlan alkotmányt.
Ennek az a lényege: nem lehet, de nem is szükséges
minden jogi helyzetet alkotmányos keretbe foglalni,
hiszen azért került létrehozásra – megfellebez-
hetetlen szakértõkbõl – az alkotmánybíróság, hogy
vitás helyzetekben megnyugtató döntést hozzon.
Amikor sûrûsödni kezdtek magán a grémiumon be-
lüli nézeteltérések az alkotmány értelmezése körül,
már kezdett meginogni ez az intézmény, amely arra
épült, hogy nem szó szerint értelmezhetõ esetekben
is alkalmazkodnia kell a politikai feleknek az alkot-
mányhoz. Amikor, 1990-ben, az emlékezetes taxis
sztrájk idején a köztársasági elnök, Göncz Árpád csak
a hadsereg fõparancsnoki voltáról szóló cikkely egyik
mondatát vette figyelembe, kitört az elsõ alkotmá-
nyos válság. Ez többször megismétlõdött, például a
népszavazás intézményének érvényességérõl folyta-
tott szakmai viták alkalmával, stb. Csúcspontjakor,
2006 októberében, a köztársasági elnök egyértelmû
felszólítására, amelyet a „láthatatlan alkotmány” szel-
lemében fogalmazott meg, sem mondott le a minisz-
terelnök. Az akkori ellenzék köreiben megérlelõdött
a gondolat az 1989-ben „kijavított”, egykori szovjet
típusú alkotmány megváltoztatására. Az alkotmány
alaptörvénnyé minõsítése szimbolikusan is magán vi-
seli ezt az elképzelést. Az alkotmányozáshoz, azaz
alaptörvénykezéshez szükséges parlamenti többség
megszerzése után egyenes út vezetett a jogi változta-
tásig. Az ország új jogi fundamentuma alkalmas arra,
hogy a „láthatatlan alkotmány” értelmezéseinek el-
lentmondásossága, lassúsága, nehézkessége után le-
hetõleg mind több felmerülõ, emberi alapjogként ér-
telmezhetõ kérdés konkrét megválaszolásának kiin-

dulópontjaként szolgáljon. Ez magával hozza az alap-
törvény idõnkénti megváltoztatásának igényét. Így
került sorra napjainkban  Magyarország alaptörvé-
nyének immár negyedik módosítása.

A módosítások ellenzõi nyilvánvalóan politikai
okokból szólalnak meg. A változtatások túlzott gya-
koriságát és hatalmi szóval, azaz a régi alkotmány-
ban is rögzített minõségi többséggel történõ megvál-
toztatását kifogásolják. Keveset szólnak az éppen
bekerülõ új paragrafusok tartalmáról, mert azok még
ellenzéki politikai meggyõzõdésûek számára is elfo-
gadhatóak lennének. A felfrissített alaptörvény kü-
lönbséget tesz a család fogalmának értelmezésekor a
házasságban élõk és az együtt élõk, valamint az azo-
nos- és a különnemûek családi közössége között. Szi-
gorítja a hajléktalanok életvitelének megítélését. Sza-
bályozni kívánja az állami támogatással diplomát
szerzettek kötelezettségeit. Megváltoztatta a vallásfe-
lekezetek alapítására vonatkozó alapelveket. Egyen-
lõ, elítélõ hangsúllyal szól a szélsõséges diktatúrák
jelvényeinek betiltásáról. (A tilalmat bírálta az alkot-
mánybíróság). Általános gyakorlati elvként az alap-
törvény tételeit a parlamenti, minõsített többség ál-
lásfoglalásának veti alá, nemcsak a kvalifikált jogtu-
dósoknak, akik kétségtelenül sokszor elõrelátóbbak,
szakmailag hitelesebbek, nemzetközileg – különösen
az atlanti térségben – elfogadottabbak. A mai magyar
alaptörvény-alkotás nemcsak az anticipált jövõnek,
a teoretikus jogalkotás követelményeinek, hanem a
mindennapi politikai szükségletek kielégítésének is
meg kíván felelni.

Az ország nemzetközi megítélése
A Magyarországot bíráló foglalkozó szerzõk elsõ-

sorban az Európai Parlament szocialista illetve libe-
rális politikai körök támogatói közül rekrutálódnak.
Erõsen túlreprezentáltak közöttük a magyar vagy ma-
gyar származású – most ne firtassuk, milyen okokból
– éppen külföldön élõk. Egyes hazai elemzõk szerint
körülbelül 8–10 szenvedélyes tollforgatóról van szó.

A nyugati, láthatóan politikai okokból bírálók mel-
lett meg kell említeni a szomszédos országok politi-
kusainak és politikai közvéleményének reagálását. Az
Orbán-kormány kétharmados többsége és ebbõl fa-
kadó akcióképessége kétségtelen elismeréssel töltöt-
te el õket. Szlovákiában Robert Fico kormányát biz-
tos parlamenti többség támogatta. Romániában
Victor Pontának még a Fidesz–KDNP-ét is meghala-
dó, 72%-os többséget sikerült szereznie.  Lengyelor-
szágban szintén biztos parlamenti többsége van a kor-
mánynak. Valamiféle kommunizmus utáni politikai
mintakövetés alakult ki. Ez elsõsorban a nyugati tí-

pusú demokratikus és fõleg szociális (!) rendszer
adaptációs válságának fogható fel, függetlenül attól,
hogy éppen milyen jelzõ van írva a kormányzó pár-
tok cégérére. A kormányokat olyan szociális okokból
elégedetlen tömegek hozták hatalmi helyzetbe, ame-
lyektõl nem idegen a nyugat-ellenes patriotizmus-
nacionalizmus. Ennek a szituációnak vesztesei lehet-
nek a kisebbségek, például a magyarok Szlovákiában
és Romániában, mert, ahogyan a szlovák köztársasá-
gi elnök kijelentette: õk az iskolai rendszer közpon-
tosításával, államosításával, ami – szerintünk – a ma-
gyar nyelvû iskolai hálózat visszafejlesztéséhez vezet-
het, csak a magyarországi Fideszt követik…

Hóvihar tépázta ünnepnapok
A március 15-ével kezdõdõ hosszú hétvégét beárnyé-

kolta az idõjárási katasztrófahelyzet. Természetesen,
csakúgy, mint a 2006. augusztus 20-ai budapesti tor-
nádó idején, most sem maradt el a hangos ellenzéki
felelõsségkeresés. Bizonyítva, hogy a politizálásnak
megvannak az irányzatoktól független törvényszerû-
ségei. Az elmúlt években létrehozott katasztrófavédel-
mi megaszervezet – megfelelõ eszközök hiányában –
csak csökkenteni tudta tízezrek szenvedéseit az ország-
utakon. Ausztriában nem szüntették meg politikai ha-
szonlesésbõl a hadkötelezettséget. Felismervén, hogy
globális világunkban nem csak háborúzáshoz kellenek
mozgósítható, kiképzett tömegek, és megfelelõ eszkö-
zök, hanem az állam és polgárai általános biztonsága
szavatolásához is. SZABÓ A. FERENC

A szinte lebeszélõen el-eleredõ tavaszi esõ
sem tudta feloszlatni az elõzetes várakozáso-
kat jóval meghaladó tömeget – a szervezõk be-
jelentése szerint közel 30 ezer embert –, a már-
cius 10-én Marosvásárhelyen tartott, Székely
Szabadság Napja elnevezésû autonómiatünte-
tés résztvevõit.

A fõszervezõ, a Székely Nemzeti Tanács az
1854. március 10-én kivégzett székely vértanúk
emlékének adózva honosítaná meg Erdélyben
a Székely Szabadság Napját. A Makk-féle össze-
esküvés tagjaként a három vértanú – Bágyi Tö-
rök János kollégiumi tanár, Martonosi Gálfi
Mihály ügyvéd és Nagyváradi Horváth Károly
földbirtokos – az elbukott magyar forradalom
és szabadságharc lángját próbálta újjáéleszteni
a nemzeti önrendelkezés jegyében, amikor az
osztrák hatalom lecsapott rájuk.

Az SZNT elnöke, Izsák Balázs 2013. január
6-án kelt közleményében szólította fel részvé-
telre az erdélyi magyar történelmi egyházak ve-
zetõit és gyülekezeteit, a hazai magyar pártokat
és szervezeteket. „Legyenek részesei a szerve-
zésnek, hozzunk közös döntéseket, hogy példa-
értékû összefogással sorakozhasson fel a szé-
kelység, de egész Erdély magyar közössége is a
székely autonómia, a nemzeti önrendelkezés
zászlaja alá” – állt az SZNT felhívásában. Be-
kapcsolódott a szervezésbe az Erdélyi Magyar
Néppárt (EMNP), az Erdélyi Magyar Nemzeti
Tanács (EMNT) és a Magyar Polgári Párt
(MPP) is. Sokáig úgy tûnt, végre hiánytalan lesz
a magyar részvétel. Az RMDSZ Szövetségi Kép-
viselõk Tanácsának február végi ülésén azonban
az RMDSZ vezetõi elutasították mind a Szé-

Marosvásárhelyi március
Talán nem is annyira fekete

kely Szabadság Napja meghirdetésének gondo-
latát, mind pedig a tüntetésen való részvételt,
azzal az indokkal, hogy az RMDSZ nem lesz az
SZNT vagy az EMNP utánfutója.

Toró T. Tibor, a néppárt elnöke „szemforgató-
nak” nevezte, hogy az RMDSZ egyes politikusai
az autonómia kérdésében elutasítják a részvételi
demokráciát. „Amikor 2009-ben a kormányból
ideiglenesen kikerült RMDSZ egyes tisztségvi-
selõinek állását kellett megvédeni, maguk is ut-
cára szólították a közösséget” – emlékeztetett a
politikus. Bíró Zsolt, az MPP elnöke is elítélte
az RMDSZ álláspontját: „Miközben választások
sorozatát nyerte az RMDSZ az Együtt az auto-
nómiáért szlogennel, ma azt kell megtudnunk,
hogy nem vehetnek részt egy olyan megmozdu-
láson, amelynek nem õk az ötletgazdái.”

Az SZNT igyekezett békítõ hangnemben ke-
zelni az RMDSZ csúcsvezetésének álláspontját.
Izsák Balázs szerint a Kelemen Hunor RMDSZ-
elnökkel folytatott párbeszéd ennek ellenére
folytatást ígér. „Területi autonómiát akarunk.
Azt is akarjuk, hogy Székelyföld önálló közigaz-
gatási egységgé váljon, és megkérdezésünk nél-
kül, akaratunk ellenére ne hozzanak mások dön-
tést a mi jövõnkrõl. A sikeres és hatékony fellé-
pés érdekében legyen ez a két hét a székelyek
békéjének ideje, a pax siculica” – mondta a tün-
tetés elõtt Izsák Balázs.

 Marosvásárhelyen a tömeg közfelkiáltással
fogadta el a román kormánynak címzett petíci-
ót. A dokumentumban területi autonómiát kö-
vetelnek Székelyföldnek, továbbá, hogy a Szé-
kelyföld alkosson önálló fejlesztési régiót az

A Minisztertanács és a Parlament illetékes bizott-
sága döntésének köszönhetõen a Bécs és térségé-
ben élõ osztrák honosságú magyarok – a burgen-
landi magyarok mellett – 1992-ben elnyerték a
népcsoportkénti elismerést. Ennek megfelelõen
nyolcról 16-ra emelték a népcsoporttanács tagjai-
nak számát.  Ebben az összetételében húsz évvel
ezelõtt, 1993. március 25-én tartotta alakuló ülé-
sét az új Magyar Népcsoporttanács. A változás nem
váltotta ki a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület
osztatlan lelkesedését. A Népcsoporttanács, mint
közös mûködési terület mégis lehetõvé tette a bur-
genlandi és bécsi magyarok közötti értelmes
együttmûködést.  Képviselõik úgyszólván össze-
szoktak, természetessé vált az együtt haladás és–
cselekvés. Az Osztrák Rádió-Televízióhoz hason-
lóan, amelynek adásaiban, az utóbbi években
mindkét térség figyelemben részesül. Ebbõl ítél-
ve sikeres integrációról beszélhetünk, a nép-
csoportkénti elismerés a településterülettõl füg-
getlenül a magyar népcsoport javára vált. Az a
tény, hogy a Központi Szövetség a többi tarto-
mánybeli magyar egyesületeket is egybefogja, jel-
zi a kitûzött elismerés hatásfokát.  Ennek követ-
keztében létrejöttek a fennmaradást célzó keretek;
mindazonáltal mégis azon múlott, ill. múlik sok
minden, hogy az érintettek mindezt beolvadás-
ként vagy pedig az integrálódásként fogják fel,
vagyis mire törekednek.

A húsz év megmutatta, hogy bár adva vannak
a politikai-jogi, ill. financiális elõfeltételek, sajnos
még sincs biztosítva a népcsoport zavartalan
fennmaradása. Éppen ezért örvendetes kezdemé-
nyezésnek vélte a magyar népcsoport az 1976.
évi népcsoporttörvény módosítására vonatkozó

20 éve kibõvített Magyar Népcsoporttanács
Mérleg és távlatok

kezdeményezést (2009), és ezt kifejezésre is jut-
tatta. A népcsoport tagjai aktívan közremûköd-
tek a törvénymódosításra hivatott munkacso-
portokban. Jelen sorok írója a Népcsoporttanács
elnökeként nagy esélyt látott a meghirdetett
program megvalósítására. Éppen ezért mindent
elkövetett annak érdekében, hogy mind a Kan-
cellária felé, mind pedig a Népcsoporttanácsban
kellõ meggyõzõ erõvel hasson. Több szakaszban
kerültek kidolgozásra javaslatok, amiket a struk-
turális és jogi kérdések munkacsoportja elé ter-
jesztettek. Bizonyos bizakodásra azért is volt ok,
mivel a karintiai helynévtáblák körül elhúzódó
viszály megoldásából kifolyólag Dr. Josef
Ostermayer mint illetékes államtitkár a helyzet
embereként lépett fel. Õ pedig szövetségi szinten
olyan új népcsoporttörvény megalkotása érdeké-
ben szállt síkra, amely a népcsoportok számára
tényleges távlatokat nyitott volna.

A Magyar Népcsoporttanács a tanácsok hatás-
körének tényleges kiépítésében látott hosszú tá-
von megoldást, s ebben – úgy tûnt – összhang-
ban van a kezdeményezéssel. Sokéves tapaszta-
lat alapján azonban hátrányként jelentkezett,
hogy a népcsoportok reprezentatív képviselet
nélkül a mindenkori politika függvényében to-
vábbra sem dönthetnek önállóan saját ügyeik-
ben. Szükséges tehát, hogy a jelenlegi, tanács-
adó testületkénti szerepükön túlmenõen továb-
bi illetékességgel bõvüljön hatáskörük. A Ma-
gyar Népcsoporttanács ezen álláspontja meg-
erõsítést nyert azáltal, hogy a törvénytervezet-
hez csatolt magyarázatokban fõ állásfoglalása-
ként olvasható:

Kassák Lajos: Dinamikus konstrukció
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TÁMOGATÁSI KÉRELEM
Támogatási akciónk 2002. júniusi beindítása óta – ide értve az Õrség naptárunk révén átutalt adomá-

nyokat – a Bécsi Napló 2013/1. számában közzétett 76.508,01 euró összeg 2013. március 20-ig az alábbi
hozzájárulásokkal növekedett:

A támogatások eddig befolyt teljes összege 76.908,01 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
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Bankleitzahl/Bankirányítószám 60000, Zentralverband Ungarischer Vereine und Organisationen in Österreich,
kontószám 7255731 –  IBAN AT55 6000 0000 0725 5731 –  BIC OPSKATWW

A Napló postájaHatárok nélkül

Huszonöt évvel ezelõtt, 1987. december 11-én Sop-
ronban megalakult a Magyar – Osztrák Corvinus Kör,
majd ’88. márciusában Bécsújhelyen partner szerve-
zete, az Osztrák – Magyar Corvinus Kreis.

Elõzmények
Magyarországon 1987-tõl vált lehetõvé nyugati or-

szágból is partner települést választani. Ezt akkor, szep-
temberben közölte velem Keresztény Richárd, aki az
addig egyetlen engedélyezett „civil” szervezet, a Ha-
zafias Népfront városi titkára volt. – Fontos szempont-
nak tartottam, hogy olyan várost kell választani, ame-
lyiket valamilyen történelmi szál fûzi Sopronhoz, ahol
hajlandóak az együttmûködésre, amelyik nincs
messze, nem csak protokoll-, hanem mindennapi kap-
csolatok lehetnek. Tekintettel arra, hogy a bécsújhe-
lyi Rössle Berta és Karl 1987 augusztusában két hétig
vendégül látott Bécsújhelyen (akkor még Magyaror-
szágról nem volt egyszerû a kiutazás) és megismertet-
tek a város történelmével és nagyon sok emberrel, szá-
momra egyértelmû volt, hogy ezt a várost kell választa-
nom: Soprontól alig 40 km-re fekszik, Sopron „ellené-
ben” alapították 1196-ban (a soproni várispánsággal
szemben Ausztria ezen a vidéken védtelen volt), késõbb
a XIX. században a Bécsújhelyt pusztító tûzvész után a
soproniak több ezer ezüst forinttal segítették az újjáépí-
tést és ezt a két várost 1847 óta vasút is összeköti.  A
bécsújhelyi várban õrizték és a fõtéren végezték ki a
nemesi felkelés két vezetõjét: Zrínyi Pétert és Frangepán
Ferencet (hamvaikat a dóm fala õrzi), a vár (azóta róla
elnevezett) tornyából szökött meg II. Rákóczi Ferenc.

Ha a Rössle házaspár nem hív meg, akkor nem Bé-
csújhellyel alakult volna a határon átnyúló „mozgalom”!

 Honnét ered a körök elnevezése?
Úgy gondoltam, olyan nevet kell választani, ame-

lyik mindkét nyelven kiejthetõ, ismert, elismert sze-
mély neve.

Mátyás király Sopronból indult Ausztria meghódí-
tására, de Bécsújhely két és fél éves ostromzár után
adta meg magát és ekkor Mátyás igazi humanistaként,
értékelve a helyiek hõsiességét, a várost megerõsítet-
te kiváltságaiban, újabb jogokkal ruházta fel és mind-
ezt „megpecsételte” egy 81 cm magas aranyozott, zo-
máncberakásos ezüst kehellyel (Corvinus-kehely),
amely ma is a város egyik jelképe. – Nevét négycsilla-
gos szálló és körút õrzi; a megadás évfordulója min-
dig ünnep Bécsújhelyen.

 Az elõbbiekbõl következett a körök elnevezése:
Mátyás latinos neve, Corvinus. Németül is kiejthe-

tõ, Ausztriában is ismert.
Mi volt a cél?
A népi diplomácia eszközeivel, alulról „építkezve”,

családok, egyesületek kapcsolatán keresztül erõsíteni
a két város, a két ország kapcsolatát, a fizikai határok
könnyítését, lebontását.

Mindkét városban párhuzamosan kört alakítani,
összehangolt munkaterv szerint dolgozni. Nem egyol-
dalúan: mi magyarok szeretjük az osztrákokat – hanem
kölcsönös tisztelettel együttmûködni. A hetvenes évek-
tõl a bécsújhelyiek kedvelt bevásárló – szolgáltató vá-
rosa volt Sopron. Példaként mindig elmondtam: ha bécs-
újhelyiek eljönnek Sopronba, ne csak a Várkerület üz-
leteit ismerjék, hanem a helyi családok hívják meg õket
kávéra, mutassák meg a belváros mûemlékeit, sétálja-
nak a Lövérekben. Ugyanígy, ha soproni családok men-
nek Bécsújhelyre az ottaniak legyenek a házigazdák.

Ez Kelet és Nyugat között egyedülálló újdonság volt
abban az idõben.

Mi következett ezután?
Régebbi munkahelyemrõl ismert bécsújhelyi

Franye házaspárral kirándulva megkérdeztem Mári-
át, aki a Bécsújhely-Teresienfeld-i iskola igazgatója
volt: a szülõkön keresztül szervezne-e baráti kört? Õ
inkább Stefant javasolta (aki az ÖAMTC osztályveze-
tõje és nemzetközi kapcsolatok felelõse volt), kérdez-
zem meg õt. (Ha nem õket kérdezem, akkor Stefan sem
lenne elnök.) Stefan Franye egyetértett javaslatommal,
a vázolt célkitûzésekkel és lelkesen hozzáfogott a bécs-
újhelyi szervezéshez. Eközben Rössle Berta néni a bécs-
újhelyi kereskedõk, iparosok körében népszerûsítet-
te elképzelésemet.

1987. december 11-én a soproni Corvinus Kör alaku-
ló összejövetelén már a szervezõdõ bécsújhelyi Corvinus
Kreis öttagú vezetõsége Stefan Franye vezetésével részt
vett és megerõsítette a majdani együttmûködést.

A Corvinus Kör megalakulását nagy figyelem kísér-
te, magyar és osztrák újságok, rádióriportok ismertet-
ték közös tevékenységünket. Mindet felsorolni lehe-
tetlenség, csak néhányat: közös kerékpár-túrák, „zené-
lõ csarnok”, soproni és ausztriai vásárokon kölcsönös
megjelenés, rendõrség–csendõrség sporttalálkozói, a
magyar rendõrség IPA-tagsága, osztrák és magyar
Corvinus-települések megismerése, bekapcsolása (Ma-
gyarországon 20, Ausztriában 12 település, Zala me-
gye és Alsó-Ausztria tartomány), kamarák közötti kap-
csolat, nemzetközi veteránautós túrák (Corvinus
Oldtimer Classic), gasztronómiai bemutatók (Cor-
vinus–tál), „hármas-városi” kapcsolat Bécsújhely–Kis-
marton–Sopron között, nyelvi tanfolyamok-táborok  a
REVI-vel közösen (USIS,USP) stb.

Az alakuláskor kitûzött végsõ célt, a fizikai határok
felszámolását Magyarország schengeni csatlakozásával
elértük. A települések, szervezetek, vállalkozások együtt-
mûködése az Európai Unió keretében akadálytalan, a
családi kapcsolatok már önállóan mûködnek. – Meglá-
tásom szerint mind a magyar Kör, mind az osztrák Kreis
összeforrott baráti társaság.

 SZALAY CSABA

a Corvinus Körök kezdeményezõ- alapítója

A CORVINUS KÖRÖK JUBILEUMÁRA
Áldás az Áldos-panzióra

– Kollégák, ez most lazítás lesz – így invitált ben-
nünket Deák Ernõ, lapunk, a Bécsi Napló felelõs
szerkesztõje FARÁDRA, a Csornától csak kõhajítás-
nyira fekvõ községbe egy kis kikapcsolódásra, ta-
lálkozásra, megbeszélésre, de mindenekelõtt kuli-
náris gyönyörökre, megsüvegelésre méltó borok
kóstolására. Vendéglátónk az Áldos-panzió tulaj-
donosa, elismert borász, borszakértõ, nyugalma-
zott tanár, a helyi általános iskola egykori igazgató-
ja DR. NÉMETH FERENC volt. Az est során  a nemes
boroknak jutott a fõszerep, és melléjük, hozzájuk
társultak a kitûnõ, finomabbnál finomabb falatok.

Már a belépésnél éreztük, itt minden együtt van
ahhoz, hogy a véletlenül betérõ, de a törzsvendég,
vagy az éppen kedves invitálást élvezõ meghívott
jól érezze magát. Akinek pedig szeme, szíve nyi-
tott a szépre, a tökéletes harmóniára, az nemcsak
jól érezheti itt magát, hanem rögvest otthon is.

Az Áldos-panzió mindent nyújt, amit korunk
embere elvár, ha kikapcsolódást, pihenést keres,
vagy éppen valami teljesen másra vágyik, mint
amit otthoni környezetében talál. Lehetetlen fel-
sorolni az itt kínált lehetõségeket, de azt azért meg
kell említeni, hogy a kiváló konyhán, a  kényel-
mes szobákon kívül, amelyekben 42 személy szá-
mára van hely, minden igényt kielégítõ fitnesz-te-
rem, horgásztó, terasz várja a látogatókat. Konfe-
renciatermük a legkülönfélébb rendezvényeknek
megfelel, a baráti összejövetelektõl kezdve a név-
és születésnapi ünnepségekig, társas találkozókig
egyaránt. Így aztán jobb helyre nem is kívánkoz-
hattunk volna.

Deák Ernõ és a panzió tulajdonosa, valamint
annak leánytestvére, DR. NÉMETH MÁRIA közeli is-
merõsök, így a találkozó mindjárt baráti hangu-
latban indult. Ahol együtt vannak a szerkesztõség
tagjai, akik minden második hónapban azon
munkálkodnak, hogy az olvasóknak, akik a Bé-
csi Napló esetében a világ minden kontinensét
képviselik, színvonalas, a legtöbb igényt kielégítõ
olvasnivalóval szolgáljanak, elkerülhetetlen, hogy

ne szóljanak az újságról, a szerkesztésrõl, a követ-
kezõ lapszám anyagairól, de most valóban elsõ-
sorban az együttléten, a baráti találkozáson volt a
hangsúly.

Jóféle falatokban és nem különben kitûnõ bo-
rokban nem volt hiány. DR. NÉMETH FERENC min-
den szavával, mondanivalójával bizonyította oda-
adását vállalt feladata iránt. No meg azt is, hogy
csak az igazán szívvel-lélekkel, türelemmel és ön-
feláldozással végzett munka hozza meg gyümöl-
csét. Ezt igazolja az egész panzió, ahol az õsiség
találkozik a mával, minden a magyarság kultúr-
kincsét képviseli az épület tervezésétõl a berende-
zésig, étkészletektõl a tálalási szokásokig. Külön
élmény tulajdonos-házigazda elõadása a borok-
ról, a borfajtákról, az õsi, hagyományos szõlõmin-
táktól a napjainkban kinemesítettekig és megho-
nosítottakig, a  borivás kultúrájáról, a szõlészet
munkafolyamatairól megfûszerezve történelmi
anekdotákkal, legendákkal. Borkóstolóhoz  remek
aláfestés.

Ez esetben a négyféle fehér- és hétféle vörösbor
mellé járultak a kitûnõ ételek, a fûszeres vaj csá-
szárzsemlyével, a feketeerdei sonka körtével, a sü-
tõtök-krémleves szalonnakockákkal, a tengeri
halfilé kapormártással, sült burgonyával, a
mangalicasült gombaöntettel burgonyakrokettel, a
sajttál szõlõvel, mazsolával, a csokitorta meggyel,
tejszínnel. Végigettük, végigélveztük, végig álltuk a
sarat. No, de ezt nevezte fõszerkesztõnk lazításnak?

A végén pedig dalra is fakadtunk, mert mint
megtudtuk, a házigazda a napokban ünnepelte 70.
születésnapját. Talán a jó bor, talán az õszinte
ügybuzgalom, a fáradhatatlan munkálkodás, vagy
mindez együtt tenné, de ki mondta volna?

Isten éltesse hát sokáig, és akkor még sokszor
lehetünk együtt mi is vele, no és vendégeik ugyan-
csak, akiknek elégedettsége a legnagyobb köszö-
net számára. Mi már akkor, ott elhatároztuk, hogy
májusban ismét ellátogatunk ide, a legközelebbi
szerkesztõségi összejövetelt itt tartjuk. Addig is le-
gyen áldás az Áldos-panzión.

Benyák Mária

10-én, vasárnap több mint ötszázan tüntettek a
székelyföldi autonómia mellett: a menet 15 órakor
indult a Szt. István székesegyháztól a román nagykö-
vetség elé, ahol az elõzõleg felolvasott petíció átadásá-
ra került sor – a konzul vette át. A szolidaritásnak impo-
záns megnyilvánulása, különösen abban az idõzítésben,
hogy a világ magyarsága egyidejûleg mozdult és üzent
az erdélyi/marosvásárhelyi kezdeményezõknek

•
13-án, szerdán, a Nagykövetségen fogadás ker-

tében emlékeztek az 1848/49-es eseményekre a zsú-
folásig megtelt Márványteremben. Ünnepi szónok dr.
Rétvári Bence parlamenti államtitkár volt. A keret-
mûsort követõen került sor a fogadásra magyaros éte-
lek és italok bõsége közepette. Szalay-Bobrovniczky
Vince nagykövet megelégedéssel állapította meg,
hogy a magyar egyesületek és szervezetek, egyházi
közösségek csatlakoztak a meghíváshoz s ennek kö-
szönhetõen együtt ünnepeltek az ausztriai magyarok.

•
Ugyancsak 13-án, a nagykövetségi fogadás elõjá-

tékaként 16 órakor Bessenyei szobrának megkoszo-
rúzására került sor a Weghuber parkban. Erre az
„Europa“-Club invitált. Az ünnepi beszédet dr.
Smuk András vállalta.

•
A pesti forradalom kitörésének napján 15-én, pénte-

ken, a Központi Szövetség is koszorúzott, majd pe-
dig emlékezést rendezett a forradalom és szabad-
ságharc 165. évfordulójára a Bécsi Magyar Otthon-
ban. Dr. Lackner Lajos, a debreceni Déri Múzeum
igazgatója tartotta az ünnepi beszédet, a Bécsi Ma-

gyar Iskola diákjai szolgáltatták a keretmûsort. A két
részre tervezett ünnepi rendezvény második felében
Lakner Lajos ismertette Balogh Mihály A költõ és a vá-
ros Petõfi Kunszentmiklóson címû könyvét.

•
A 15-i koszorúzással egy idõben mintegy 30–50-

en tüntettek a Nagykövetség épülete elõtt. Dr. Rásky
Béla, a Simon Wiesenthal Intézet igazgatója kezde-
ményezte és szervezte a megmozdulást az Orbán-kor-
mány ellen. A tüntetésen részt vett többek között
dr. Baumgartner Gerhard, a bécsi Iskolaegyesület
(Schulverein) elnöke is.

•
Az alsóõri öregiskolában a Magyar Média- és In-

formációs Központ (UMIZ) rendezésében szintén már-
cius 15-én került sor március idusának megünneplésé-
re. Az ünnepi mûsort dr. Radics Éva állította össze és
taníttatta be. Egyúttal õ tartotta az ünnepi beszédet. Köz-
remûködött Binder Gyöngyi, Balogh Máté, Bodó
Jutas, Bodó Kinga, Bodó Tuzson, Bodó Zalán, dr.
Bodó Zsombor, Höfler-Bacsó Katalin, DI Hubbes An-
namária, Kacsó Emese, Kacsó Konrád, Kellner Csa-
ba, Mag. Kelemen László, Mag. Leczki Zsuzsa Papp
Zsombor és dr. Radics Jenõné. A negyvennyolcas
dalokat a szereplõkkel együtt énekelte a közönség.

•
A Genfi Magyar Egyesület március 17-én, vasár-

nap ökumenikus istentisztelet után 12.30 órai kezdettel
rendezte meg emlékezõ ünnepségét. Ünnepi elõadó
volt Bitskey István dr., egyetemi tanár Debrecenbõl;
zongorán játszott Kukurelly György, verset mondott
Ferencz Rita Gertrúd.

Budapesten a Vörösmarty Mihály Ének-ze-
nei Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium már-
cius 7-én 18. alkalommal szervezte meg a haza-
fias versek budapesti szintû versmondó verse-
nyét. Az egybegyûlt 120 fiatal és tanáraik egy
része Szlovéniából, Szlovákiából, ill. Ausztriá-
ból, a Bécsi Magyar Iskolából érkezett.

Dr. Járainé Bõsze Gabriella iskolaigazgató
szavaival az 1996-ban életre hívott rendezvény
idei helyszíne a Magyarság Háza a Halászbás-
tya és a Mátyás templom történelmi közelségé-
ben volt.

A négy korosztályban megrendezett verse-
nyen az 5–6. osztály és hasonló felosztásban két-
két évjárat közösen vetélkedett, föl az érettségi
osztályok szintjéig.

A zsûritagságot jeles közéleti személyiségek
vállalták: Császár Angela színmûvész, Kiss
László fõszerkesztõ (Versmondó), a Nagy Lász-
ló örökségét gondozó Nagy András, Szlotta Ju-
dit rádióbemondó, Vasy Géza író, volt írószö-
vetségi elnök.

A négy korosztály elsõ helyezettje a teljes
közönség elõtt mondhatta el újra választott ver-
sét. Jó versválasztással és szövegmondással hív-
ták föl magukra a figyelmet a rimaszombati és a
lendvai fiatalok.

A Bécsi Magyar Iskolát képviselõ Tök Tamás
9. osztályos tanuló Magyari Lajos: Van olyan föld
címû versével a Lakitelek Alapítvány egyik kü-
löndíját érdemelte ki.

Bécsi versmondó sikere Budapesten

Márciusi napok Bécsben

Bencsics Dr. Miklós 20,00
Csernay Dr. Árpád 30,00
Demeter Györgyi 20,00
Dombi Csaba 35,00

Gálos Dr. Tibor 50,00
Györi Dr. Vilmos 50,00
Horváth Gábor 30,00
Kálmán Gizella 20,00

Kocsis Béla 50,00
Lengyel Mag. Ferenc 20,00
Miller-Aichholz Isabella 50,00
Schenk Gabriella 25,00
összesen: 400,00

Az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgató-
ság és az Osztrák Nyugdíjbiztosítás – Pension-
sversicherung Österreich – a nemzetközi nyug-
díjszakmai együttmûködés keretében Magyar–
Osztrák Tanácsadó Napokat tart 2013.  április
16-án Eisenstadtban, 17-én Bécsben.

A szervezõk a rendezvényt azoknak ajánlják,
akik Magyarországon és Ausztriában is dolgoz-
tak, vállalkozóként, illetve egyéb jogcím alap-
ján szereztek/szereznek magyar- és osztrák
nyugdíjjogosultságot.

A Tanácsadó Napokon az érdeklõdõk sze-
mélyre szóló tájékoztatást kaphatnak a nyug-
díjjogosultságról, a nyugdíjba vonulás feltételei-
rõl, az ügyintézési teendõkrõl, illetve – kérésre
– a folyamatban lévõ nyugdíjügyrõl is.

A rendezvényrõl, illetve az európai uniós
rendeletek és a magyar nyugdíjtörvény alap-

ján történõ nyugdíj-megállapításról és eljárás-
ról további információk a +36-1-270-81-07 -as
telefonszámon és a www.onyf.hu weboldalon
kaphatók.

HAUDINGER ISTVÁN S.K.

Magyar–Osztrák Nyugdíjtanácsadó Napok

TÁJÉKOZTATÓ
Az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szer-

vezetek Központi Szövetsége azt az elvet vallja
és azt a gyakorlatot alkalmazza,  hogy a nem
osztrák honosságú magyarok is épüljenek be
a meglévõ egyesületi keretekbe, vegyenek részt
a közösségi munkában, gyermekeik – az adott
körülményeknek megfelelõen – részesüljenek
magyar oktatásban, történetesen a Bécsi Ma-
gyar Iskolában. (Bécsi Napló 2012/6. szám)

3. Nemzetközi
Bartók Béla zongoraverseny

Bécs, 2013. november 21–24.
Jelentkezési határidõ:
2013. szeptember 30.
Részvételi díj: 30,- euró

Jelentkezés és részletes tájékoztatás:
Béla Bartók Internationale

Musikgesellschaft Österreich
Email: office@belabartok.at
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A 2010-es választások gyökeres fordulatot hoz-
tak a nemzetpolitikában is. Számomra teljesen
egyértelmû volt – még ha akkori frakciótársaim
közül egyedüliként is –, hogy részt vegyek a 2010.
június 4-i, Nemzeti Összetartozás Napja parlamen-
ti ülésén, illetve késõbb jó szívvel támogassam a
magyar állampolgárság könnyített megadásáról
szóló törvényt.

Szintén vagy tíz éve, európai uniós csatlakozási
folyamatunkhoz illeszkedõen, magam is egy új al-
kotmány megalkotását indítványoztam. Természe-
tes volt hát, hogy ennek 2010-es folyamatában ak-
tívan, de egy teljesen önálló, koherens, mind tör-
ténelmi múltunk hagyományainak (pl. kétkamarás
parlament), mind a mai, globális világkihívásoknak
jobban megfelelõ (a polgárok munka-, szociális- és
lakhatási-, a társadalom egészének pedig jogbizton-
ságát jobban garantáló) saját alkotmánytervezetet
tettem le a parlament asztalára. (Sajnos, érdemi
plenáris vitára – a sok, nyílt szakmai elismerés el-
lenére – nem került.)

Magam részben innen gyökereztetem óvatos
fenntartásaimat is, hogy az egyebekben teljesen
legitim kétharmados kormányzó, parlamenti
többség mindig jól él-e jogával és lehetõségeivel?
Noha sem az új alaptörvényt, sem az ún. média-
törvényt nem szavaztam meg, mégis fontosnak
tartottam, hogy ezek ügyében az országunkat érõ
igaztalan vádak ellen külföldön és más lehetõsé-
geim szerint is fellépjek, tehát közös nemzeti be-
csületünket védjem.

Azt gondolom, hogy amíg egyik oldalról sok –
nem azonnali cselekvést igénylõ – ügyben hiány-
zik a valódi társadalmi és szakmai párbeszéd a kor-
mányzat részérõl (és szándékosan nem politikai
erõk, pártok közötti viszonylatokról szólok!), úgy
másik oldalról nem történtek fontos ügyekben iga-
zán határozott és egyértelmû döntések. Kifejezet-
ten csak a nemzetpolitika terén nagy hiányosság-
nak tartom, hogy – ha már nincs a felsõház hiánya
miatt átfogó, intézményesített társadalmi érdek-
egyeztetés – a külhoni magyar állampolgárok nem
kaptak passzív választójogot (tehát nem választha-
tók), ugyanígy problémás, hogy a hazai nemzeti ki-
sebbségeknek választaniuk kell nemzeti identitá-
suk vagy pártszimpátiájuk között, ha szavazni akar-
nak, ugyanis csak egy szavazattal rendelkeznek.

A kétharmad döntési biztonsága és szabadsága
számos területen még több nagyvonalúságot és
eleganciát, erõteljesebb gesztusokat engedne
meg. A rendszerváltozás óta eltelt bõ két évtized
után elõször van esély végre a valódi nemzeti ér-
tékek és érdekek szerinti nemzeti egyetértés meg-
teremtésére.

Az elmúlt évtizedek alatt a magyar emberek az
egész Kárpát-medencében meg tudták tartani azt a
nemzeti önbecsülést, hogy a kelet-európai népek
között elsõkként küzdötték ki a demokratikus át-
alakulás lehetõségét és kezdték meg a nemzet ha-
tárokon átívelõ lelki és kulturális újraegyesítését.
A világszórványban élõk elszakítottság érzése, a
fennmaradás megõrzése – ugyan más módon –, de

MÁRCIUS ÜZENETE,
avagy 2013. márciusi gondolatok

legalább annyira fájdalmas és küzdelmesen nehéz
volt számukra. Egy egészséges nemzetcsaládban vi-
szont nagy szükség van az ezt is átélõk tapasztala-
taira, ahogy a fiatalabbak erõteljes, változtató szán-
dékaira és tetteire is. Ha Trianon, a II. világhábo-
rú, majd 1956 összes borzalma és vesztesége után
ennyien és így meg tudtunk maradni, miért kezd-
jük el mára szinte mégis felfalni egymást határon
belül és kívül is, bárhol élünk? Tanuljunk inkább
egymástól, a magunk korábbi hibáiból és becsül-
jük meg az igazi helytállókat, bárhol is éltek, élnek!

Végtelen szomorúsággal figyelem, hogy amikor
végre látszólag a legtöbb hazai és európai feltétel,
körülmény arra predesztinálna bennünket, hogy
a nemzetpolitikában a legszélesebb összefogást va-
lósítsuk meg, akkor az elszakított országrészek, de
a diaszpóra közösségek jó részében is éles belsõ
küzdelmek zajlanak. Ennél is nagyobb bajnak tar-
tom, hogy nemcsak a közösségeinken belüli, ter-
mészetes különbségek, tendenciák adta egészséges
verseny folyik, hanem ebben az anyaországi gyû-
löletstruktúra sajnálatos exportálásának fájó nyo-
mai is láthatók. Magam, amit ennek oldására, a kon-
szenzusteremtés érdekében tehetek, mindent meg-
próbálok, ahogy mindig tettem a KMKF fórumain
is – talán nem egészen sikertelenül…

Ami közös célról végül semmiképpen nem
mondhatunk le, ahol a folyamat végén mindenkép-
pen teljes magyar nemzeti egyetértésre kell jut-
nunk az egész európai színtéren, az az autonómia
törekvések – területi, kulturális és személyi formá-
inak – képviselete és támogatása elszakított közös-
ségeink számára! Ha ebben nincs eredmény, lassan
értelmét veszíthetik a szórványosodás, a demog-
ráfiai folyamatok, vagy az asszimiláció elleni ter-
veink és tetteink is.

Fontos a nemzeti büszkeség, öntudat, de céljain-
kat – és ismét 1848-at hívom például – csak azok-
kal egyetértésben érhetjük el, akikrõl szól. Ezek
pedig elsõdlegesen a Kárpát-medencei magyar kö-
zösségek legitim civil társadalmi és politikai szer-
vezetei. A soha fel nem adható párbeszéd további
szereplõi pedig Európa és a befogadó államok min-
denkori vezetõi és józan társadalmi erõi.

Március a tavasz, a megújulás hónapja
Március 15. minden magyar ünnepe, nemzeti

büszkeségünk és összetartozásunk szimbóluma.
Van-e érvényes üzenete nemzetünk számára a

XXI. század Európájában a 12. pont elsõ sorának?
„Legyen béke, szabadság és egyetértés!”
Számunkra a gyarapodás biztonságát a béke ala-

pozhatja meg. S ahogy gyertya nem értelmezhetõ
lángja nélkül, úgy nem létezhet szabadság sem béke
nélkül. S ha egy nemzetnek léteznek közös vágyai,
célja, álmai, úgy ezek sem valósíthatók meg egyet-
értés híján.

A nemzet egységét a kultúránk, nyelvünk gazdag-
sága, s az abban való egyetértés jelenti, hogy hatá-
roktól függetlenül ezen örökséget ápolnunk, to-
vábbadnunk kell.

Csak az a nemzet képes és tud békében élni más
nemzettel, aki büszke saját múltja és jelene telje-

uniós források hatékony felhasználása érdeké-
ben, s hogy Székelyföld legyen önálló közigaz-
gatási régió. Követelik, hogy a román hatósá-
gok szüntessék be a székely jelképek üldözését,
a magyarul beszélõ emberek zaklatását és fe-
nyegetését, tiltakoznak minden olyan közigaz-
gatási átszervezés ellen, amely Székelyföldet
román többségû régiókba tagolná. A dokumen-
tum leszögezi: Székelyföld területi autonómiá-
ja nem sérti Románia területi integritását és ál-
lami szuverenitását, nem sérti a Székelyföldön
élõ román nemzetiségû polgárok érdekeit, sem
Románia alkotmányát.

Sokat és szívesen hivatkozunk a katalán pél-
dára, valahányszor Székelyföld autonómiájának
esélyeirõl, a megvalósítás lehetséges módozatai-
ról esik szó. Elsõsorban a milliós tüntetésre,
amely minden ellenérvet lesöpört az asztalról.
Természetesen korántsem mindegy, mekkora
tömeg nyomatékosít egy közösségi igényt, de
alapvetõen téves úton jár, aki csak abban gon-
dolkodik: milyen létszámú tüntetést képtelen már
agyonhallgatni az ügytõl idegen, vagy ahhoz egye-
nesen ellenségesen viszonyuló nyilvánosság.

Marosvásárhely elõtt is visszatérõ téma volt:
vajon hányan leszünk? Aggódás, félelem, he-
lyezkedési igyekezet bujkált e tapogatózások
mögött. Olyan emberek kétségei, akik egyelõre
jobban féltik a kevés meglévõt, mintsem kocká-
ra tennék azt az esetleges több reményében.

A Postaréten ünneplõ és akaratnyilvánító tömeg
tagjai ma már tudják: elszántságukkal nincse-
nek magukra hagyatva. És azt is tudják, hogy
következõkor még többen leszünk. Például
azokkal, akik most még kivártak, akik most az
út szélérõl mérlegelték, csatlakozzanak-e a me-
nethez – néhányan meg is tették –, de azokkal
is, akik összeráncolt homlokkal igyekeztek el-
méleteket gyártani távolmaradásuk mellé.

Hogy az úgynevezett negyedik utasok ott lesz-
nek-e legközelebb, még erõsen kérdéses. Ami
viszont egyértelmû, hogy az utcai jelenlét fegy-
verének alkalmazását ugyanúgy meg kell tanul-
ni és tanítani, mint az egyéb érdekérvényesítési
technikákat. Elõbb talán az elméletet, könyv-
bõl, aztán mások gyakorlatát és tapasztalatait
feltérképezve, de leginkább saját bõrükön „meg-
ízlelve” azt a semmihez sem hasonlítható érzést,
amit egy nagy elhatározásnak a közösséggel
együtt való képviselete jelent.

Marosvásárhely magyarjainak zsigereibõl alig-
ha szivárgott el egy csapásra az 1990 fekete
márciusa óta leülepedett félelem. A két kilomé-
ter hosszú méltóságteljes menet látványa azon-
ban biztosan felébresztett valamit, amit 23 éve
gondosan egyre mélyebbre igyekezett eltemet-
ni bennük egy álságos érdekképviseleti szerv,
amelynek elemi érdeke volt beléjük sulykolni,
hogy csak az RMDSZ képes megakadályozni a
23 évvel ezelõtti borzalmak megismétlõdését.

CSINTA SAMU

Marosvásárhelyi március
Folytatás az 1. oldalról

„A népcsoporttanácsok polgári társadalmi mo-
dell értelmében alakulnak újjá. Egyidejûleg újra
kell meghatározni és kibõvíteni feladatkörüket
valamint meg kell emelni autonómiájukat.“

Bármennyire örvendetes is ez a nyilatkozat, a
törvénymódosítás szövegében alig lehetett felfe-
dezni ennek nyomát. Érthetõ tehát, ha a népcso-
portok körében nem talált egyöntetû fogadtatás-
ra az elõkészített anyag. Valójában miben is mu-
tatkozott volna meg a népcsoportok érdekeit
szolgáló autonómia hatékonysága?

Egyszerû kifejezéssel élve a Tanácsot a „rep-
rezentatív” (a népcsoportra nézve mérvadó)
egyesületek képviselõibõl kell jelölni és titkos
szavazással megválasztani. A reprezentativitást
a népcsoport ismérvei alapján kell megállapíta-
ni, és ezek figyelembe vételével a tanácsok
számbeli összetételét transzparens módon a
Kancellária szabályozza.  A népcsoportok meg-
választott képviseletét a szövetségi kancellár
erõsíti meg tisztségében. A népcsoporttanácsok
belsõ ügyeiket önállóan intézik. Ide tartozik a
támogatási összegek kezelése és elosztása. Ezek
természetesen kizárólag rendeltetésüknek meg-
felelõen használhatók fel. Az évi költségvetés-
bõl származó pénzek a népcsoportok képvise-
leteinek döntése alapján közvetlen az egyesü-
leteknek a Kancellária (vagy a pénzügyminisz-
térium) utalja át.  Az egyesületek a támogatások
felhasználásáról évenkénti elszámolással tartoz-

nak. Legfõbb ellenõrzõ szerv a számvevõség
(Rechnungshof).

Az ügyvitel, ill. a feladatkörök közelebbi meg-
határozása további kidolgozást igényel.

A kibõvített Magyar Népcsoporttanács húsz-
éves mûködése alkalmat adott arra, hogy
Dr. Josef Ostermayer államtitkárral személyes
megbeszélés keretében tárgyaljunk a nyitott kér-
désekrõl. Dr. Ostermayer megismételte azon
szándékát, hogy a népcsoportok több autonómi-
ában részesüljenek. Ténylegesen ebben az érte-
lemben nyilatkozott a támogatási összegek elosz-
tásáról.  A fentebbi célpontokkal kapcsolatosan
nem helyezkedett elutasító álláspontra.   Ha ezt
így tekintjük, akkor ez az álláspontok közelítése-
ként fogható fel. Ezáltal viszont szabaddá válna
az út az õszinte egyeztetésre.  Dr. Ostermayer
hangsúlyozta, kívánsága és célja, mindez össze-
ütközések nélkül menjen végbe.

Ha feltételezzük, hogy a népcsoportokat érin-
tõ politika tekintettel van a népcsoportok érde-
keire, a felfogásbeli különbségek kezelése és har-
monizálása révén lehetséges a kiegyezés. Ez új
távlatokat nyithat és önálló kibontakozást bizto-
síthat a népcsoportok életében. Dr. Ostermayer
államtitkár ebben a kérdésben még egyeztetõ tár-
gyalásokat folytat a kormánykoalíció másik párt-
jával, az Osztrák Néppárt illetékeseivel, és remé-
li, hogy júniusig egyezség születik. Õ az optimiz-
musáról ismert.

DEÁK ERNÕ

20 éve kibõvített Magyar Népcsoporttanács

sítményére, ahol az egyetértés egysége összefogás-
ból is fakad.

Ha a ma Európája a gazdaság feladatai mellett
XXI. századi küldetését úgy akarja megfogalmazni,
hogy valamennyiünk uniója legyen, akkor a nem-
zeteken túl, a régiók, nyelvi, kulturális etnika kö-
zösségek együvé kovácsolójává is kell válnia.
Amely nemzet múltját feledi, annak nincs, és nem
lehet jövõje. Ezért is fontos, hogy nemzeti össze-
tartozásunkat jelentõ ezen csillagidõben, emlékez-
zünk és erõt merítsünk Petõfi szabadságszereteté-
bõl, Széchenyi elszántságából, Kossuth igazságából,
a 12 pont nemzeti közjót teremteni kész erejébõl.

Budapest, 2013. március 12.
            DR. SZILI KATALIN

Folytatás az 1. oldalról

Március 12-én Ausztria Hitler általi megszállásának,
ill. a Német Birodalomba való bekebelezésének 75.
évfordulójára emlékeztek. A bécsi Redoutensaalba
meghirdetett fõrendezényre Dr. Heinz Fischer állam-
elnök hívta meg a megjelenteket. Az óriásvászonra
kivetített és az egész mûsor alatt ismétlõdõ képek
mintegy ízelítõt adtak arról, mi elõzte meg az I. Oszt-
rák Köztársaság  „önkéntes“ felszámolását. Erre vo-
natkozóan bizonyítékul szolgált a bécsi Hõsök tere,
ahol többszázezer ember személyesen láthatta, hall-
hatta, hogyan celebrálta Hitler az új Burg erkélyérõl
„hazája hazatértét“ a Birodalomba.

Ma már – ha sokszor szemlesütve is – a hivatalos
Ausztria szembe mer nézni a saját múltjával. Ebben
rejlett Fischer államelnök példamutató beszéde nem
csupán a 700 vendégnek, hanem egyúttal a képer-
nyõk elõtt ülõknek is. Önvád nélkül sorolta fel az ese-
ményeket, amik sorsszerûen sodorták az  „önfeladás-
ból“ származó katasztrófába az Ostmarkká degradált
országot, államot.

Az ország lakossága – és ez tagadhatatlan – ha nem
is egészen osztatlan, de kezdetben nagy lelkesedés-
sel fogadta  „hazatérését” a Birodalomba. Nem pilla-
natnyi hangulatból származott az odaadás, hiszen
már az I. világháború kimenetele azt a reakciót vál-
totta ki, ha már osztoztak a háborúban, osztozzanak
a békében is:  egyesülni Németországgal. Nem a szán-
dékon múlott, hanem a békecsináló nagyhatalmakon,
amik még a német név (Deutsch–Österreich) hasz-
nálatától is eltiltották Ausztriát.  Végre – amint nyel-
vükben – hovatartozásukban is németek akartak len-
ni, mindamellett a legtöbben nem tartották életképes-
nek az örökös tartományaitól megfosztott országot,
nem is beszélve Tirol és Stájerország déli részének
elcsatolásáról.

Tény, hogy a lakosság túlnyomó többsége annyira
várta a németeket, hogy még mielõtt német csapatok
léptek volna Ausztria földjére, sok helyen már lelke-
sen kitûzték a horogkeresztes lobogót. Hitler pedig –
micsoda szemfényvesztés! – ország világ elõtt bizo-
nyítani akarta az önkéntességet a híres, hírhedt nép-
szavazás elrendelésével.  Ennek megtartásával nyil-

Ausztria szembenéz múltjával
vánvalóvá akarták tenni, hogy az Anschluss melletti
99,3% igen a lakosság õszinte szándékából fakadt. Az
osztrák püspöki kar és a szociáldemokrata Karl
Renner az igennel szavazásra buzdított.

Mindaz, ami az 1945-ben bekövetkezett összeom-
lásig történt elégséges volt, hogy az érintettek szem-
be forduljanak, akár saját múltjukkal is. Pedig a né-
met hadsereg kötelékeiben harcoló katonák közül
247.000  esett el; a háború 35.000 polgári személy
életébe került; 66.000 zsidót pusztítottak el. 130.000
embert üldöztek el. 20.000 felnõtt és gyermek lett az
„euthanasia” áldozata; a cigányok 90%-a pusztult el a
haláltáborokban. 9.500 ellenállót végeztek ki.

A fentebbi adatok felsorolása mellett Heinz Fischer
államelnök beszédében kijelentette:  az újjászületõ
Ausztriának, azaz a II. köztársaságnak is van szép-
séghibája, éppenséggel az ország múltjával kapcsola-
tosan. Az 1945. április 27-i függetlenségi  nyilatkozat
megfogalmazói mégis úgy látták, hogy a III. Birodalom
elsõ áldozata  Ausztria volt, vagyis külsõ erõk kényszerí-
tették rá a nemzetiszocialista uralmat, Ausztriát tehát
semmi felelõsség nem terheli a gaztettek miatt.

Ausztriában a múlt század kilencvenes éveinek ele-
jéig élt az „áldozat” mítosza. Azóta – nyilvánvalóan
az osztrák identitás maradéktalan beérésével – elju-
tottak felelõsség vállalásáig a nemzetiszocialista idõ-
szakban, és ezzel kapcsolatosan számos jóvátételi in-
tézkedésig. Kevesen firtatják, de az 1995-ös EU-belé-
pés biztosan felgyorsította a tisztulási folyamatot.

A II. világháborút követõ átmeneti intézkedések
után (többek között az állampolgári jogok gyakorlá-
sának megvonása) aránylag hamarosan beilleszked-
tek az új helyzetbe a korábbi rendszer cstlósai. A beil-
leszkedés a legtöbb esetben nem ütközött különösebb
akadályokba, sõt, nem kevesen vezetõ pozícióba is
kerültek. Az Osztrák Néppárt sem zárkózott el a volt
párttagok befogadása elõl, ellenben sok ezren léptek
a Szocialista Párt tagjai sorába.

Ma már errõl nyíltan írnak, beszélnek, Ausztria te-
hát szembesülten vállalja múltját és szerepét. Ezáltal
könnyebb, õszintébb és elviselhetõbb a múlt árnyai-
tól megszabadultan élni. PANNONICUS
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NEMZETKÖZI SAJTÓSZEMLE
Összeállította:  Fetes Kata XVI. Benedek pápa, a katolikus egyház 265. pápája,

aki ez év áprilisában tölti be 86. évét, 2013. február
11-én a bíborosi kollégium ülésén váratlanul bejelen-
tette, hogy február 28-án lemond tisztségérõl. Erre a
lépésre 600 éve nem szánta el magát egyik pápa sem.

„Az erõ az utóbbi hónapokban olyan mértékben
csökkent bennem, hogy el kell ismernem: képtelen
vagyok jól megfelelni a rám bízott szolgálatnak”. …„
Teljes szabadsággal kinyilatkoztatom, hogy lemondok
szolgálatomról, mint Róma Püspöke, mint Szent Péter
utóda, amelyre 2005. április 19-én a bíborosok révén
kaptam megbízatást. 2013. február 28-án este 8 órától
a római szék, Szent Péter széke üresnek nyilvánítandó.”

Több felvétel bizonyítja, hogy lemondásának esté-
jén, a viharos idõjárás következtében becsapott a vil-
lám a római Szent Péter bazilika keresztjébe.

Seewald újságíró, aki a pápáról 3 könyvet írt és en-
nek kapcsán többször találkozott XVI. Benedekkel, a
Corriere della Sera c. olasz újságnak elmondta, hogy
soha nem látta a pápát ennyire kimerültnek.

Egyelõre Rómából, Castelgandolfóba a pápai nyári
rezidenciára távozott. Amikor elkészül a vatikáni kép-
tár mögötti lakrésze, a nemrég megüresedett Mater
Ecclesiae kolostorban, visszatér majd Róma nyugalma-
zott püspökeként. A Vatikánból nem egyedül költözik
el a nyugalmazott pápa, vele tart a szûk „család” is:
Georg Gänswein személyi titkár, a háztartást vezetõ
Memores Domini világi nõvérközösség tagjai (Car-
mela, Cristina, Loredana és Rossella), illetve egy inas
és egy orvos is. Várhatóan nem lép majd a nyilvános-
ság elé, és az sem kizárt, hogy késõbb Bajorországba
öccséhez vonul vissza.

A Der Spiegel c. német lap szerint az új pápa megvá-
lasztásánál összecsaptak az erõk. A nagyhatalmú
Tarcisio Bertone szentszéki államtitkár és környezete a
brazil Odilo Scherert favorizálta. Angelo Scola milánói
bíboros volt a másik esélyes. Közben Bergoglióra egyre
többen szavaztak.  A 3. szavazás után világossá vált, hogy
sem Scola, sem Scherer, de a kompromisszumos jelölt
Patrick O’Malley sem tudja legyõzni az afrikai bíboro-
sok ellenállását. Az 5. fordulóban Bergoglio már több
szavazatot kapott, mint a megválasztásához szükséges
77 (115 bíboros közül 90 adta rá szavazatát). Az argen-
tin Jorge Mario Bergoglio, Buenos Aires érseke, megvá-
lasztása után pápaként az I. Ferenc nevet választotta.

Habemus Papam!
Az argentin bíboros diadala új fejezetet nyit a Vati-

kán történetében. Megválasztását ugyanolyan forra-
dalmi eseményként értékelik, mint XVI. Benedek le-
mondását. Marco Politi szerint: Bergoglio megválasz-
tása annak a bizonyítéka, hogy a római egyház sokkal
rugalmasabban képes reagálni, mint Olaszország po-
litikai rendszere.

Az új pápa tevékenységével kapcsolatban már kü-
lönbözõ kérdéseket latolgat a sajtó: Vajon fölveszi-e
és hogyan Ferenc pápa a harcot „az egyház szennye”
ellen? Hogyan viszonyul majd a Vatileakshez, a kúri-
án belüli kiszivárogtatókhoz, a Vatikán bankján keresz-
tül folyó pénzmosáshoz? A bíborosok szót ejtettek a
Szentszék „házi bankjáról” is, amelyet olasz politiku-
sok éveken át vagyoni helyzetük leplezésére használ-
tak fel. Olaszországon kívüli bíborosok egy csoportja
– élükön Christoph Schönborn bécsi érsekkel – a leg-
szívesebben felszámolná az IOR nevû pénzintézetet –
írja a Der Spiegel.

Alig választották meg I.Ferenc pápát, máris érték
õt kritikák, amiatt, hogy nem tett meg mindent 1976-
ban két jezsuita társa kiszabadítására, akiket a junta
katonái, a gerillákkal való kapcsolat vádjával tartot-
tak fogva, bekötött szemmel és megkötözve, 5 hóna-
pon keresztül. Egyikük a magyar származású Jalics
Ferenc volt. Õ a jezsuita szerzetesek honlapján ma-
gyarázó nyilatkozatot tett közzé. Ebben kijelenti:
“szabadulásunk után elhagytam Argentínát. Csak
több évvel késõbb volt lehetõségünk arra, hogy
Bergoglio páterrel, megbeszéljük az eseményeket.
Utána nyilvános szentmisét mutattunk be közösen,
és ünnepélyesen megöleltük egymást. A történtekkel
kiengesztelõdtem, és a magam részérõl az ügyet le-
zártam. Ferenc pápa szolgálatára kívánom Isten gaz-
dag áldását!”

Az olasz sajtó egyszerûnek, környezetvédõnek, for-
radalmárnak, újítónak nevezte Ferenc pápát a márci-
us 19-ei beiktatási ceremónián látottak és hallottak
alapján. A Szent Péter teret a pápa golyóállófal nélküli
jármûvel járta körbe, és alig tudott elszakadni a hívõk-
tõl, akik között otthon érzi magát.

Ferenc pápa beiktatási programbeszédének két jel-
képes mondata került az olasz lapok címoldalára: az
egyikben a hatalmat szolgálatnak nevezte, a másikban
arra kért mindenkit, hogy ne féljen jónak lenni.

Mi van Budapesten? Hideg – felelhetném Szegfû
Gyulával, aki a háború után, Moszkvából hazatérve, az
érdeklõdõknek, lakonikus egyszerûséggel ezt felelte.

Nos, valóban évek óta nem esett annyi hó, mint idén,
de a lelkekben is eluralkodott valami dermedtség, noha
a politika-gazdaság területén vannak melengetõ hírek.
Többek között a brüsszeli csúcstalálkozón elért jó ered-
mény, ami azt jelenti, hogy a következõ hét évben sok-
kal több támogatást kap Magyarország, mint elõzõleg,
és a német EON-Gáz visszavásárlása rendezi az ener-
giahelyzetet. Az ország – Orbán szerint – képes finan-
szírozni önmagát, nem készenléti, hanem csak elõvi-
gyázatossági hitelekre lesz szüksége.

Most is nagymérvû azonban a munkanélküliség. Ez
ellen tiltakozott a februári “Éhségmenet”, melyet ép-
pen azok szerveztek, akik felelõsek a kormányzásuk
idején létrejött, nehéz helyzetért. A kommunisták és li-
berálisok támogatták õket, de érdekes módon, nem
olyan hevesen, mint ennek elõtte tették.

Mindenki készülõdik a 2014-es választásokra. A “li-
bás Bajnai”, ahogyan a népnyelv nevezi, kijelentette,
hogy ez a mostani a “reménytelenség kormánya”, az õ
baloldali összefogásuk azonban – ha létrejön – a “re-
ménységet” fogja hozni.

A közoktatás területén elég nagy a zûrzavar. Egy-
másnak ellentmondó, ésszerûtlen intézkedésekrõl hal-
lottam. A botrányos egyetemi teremfoglalásokat, rend-
zavarásokat azonban valószínûleg külföldrõl irányítot-
ták. Felmerült néhány kitûnõ ötlet. Szombathelyen pél-
dául magasabb ösztöndíjakat, adnak azoknak a diákok-
nak, akik hiányszakmákat választanak. A mûszaki, ter-
mészettudományos területeken most is kevés az em-
ber. Kellenének tanárok, orvosok, de sajnos ez utóbbi-
ak nagy része külföldre akar menni dolgozni. Kötelez-
ni akarják az állam pénzén tanulókat (mert ilyenek is
vannak), hogy tanulmányaik befejezése után bizonyos
ideig maradjanak otthon.

A múzeumok részérõl nagy a félelem, hogy szép, pa-
tinás épületeiket eladják (Földtani Intézet), vagy má-
sokat költöztetnek beléjük (pl. Néprajzi Múzeum). Még
az Országos Széchenyi Könyvtárral kapcsolatban is fel-
röppent a rémhír, hogy helyébe luxusszállót terveznek,
pedig ha a könyvtárat kivinnék a fõváros központjából,
többé senki sem látogatná, egyszerû könyvraktár lenne
belõle. Van ugyan terv a Mûcsarnok mellett egy “Mú-
zeumi Negyed” kialakítására, de ez egyelõre még csak
terv. Nagyszabású “Szórakoztatási Centrumot” szeret-
nének létrehozni a Városligetben, sõt a Várnegyed mo-
dernizálására is gondolnak, de nem látom, honnan le-
hetne ezekre a munkálatokra a mesés összegeket elõ-

teremteni. A Ferenciek tere és a Kossuth Lajos utca
felújítása folyamatban van.

Érdekes a “keleti nyitás” programja. Ennek része a
miniszterelnök törökországi, sõt szaúd-arábiai látogatá-
sa. Az utóbbi keretében arab diákok jönnének Budapest-
re, magyarok viszont oda mennének tanulni.

A nagy járványveszély ellenére (Magyarországra is a
piros jelzés érvényes!), mely állítólag áprilisig tart, a szó-
rakozóhelyek tömve vannak. A Paulay Ede utcai Új Szín-
háznak például – mivel “rázós” darabokat ad – kialakult
egy törzsközönsége. Kevés idõm lévén, nekem csupán a
Tamási Áron Ábel-trilógiájából színpadra alkalmazott,
háromórás elõadást sikerült megnéznem, ami inkább sza-
tírának mondható. A közönség örül az erdélyi helyzetet
bemutató éles megjegyzéseknek, “elszólásoknak”.

A Kossuth Rádió egyik február esti adásában viszont
volt egy elég bántó és ízléstelen darab, amely szegény
Jávor Pált gúnyolta ki (a szerzõ nevére nem emlékszem).

A nyugati magyar tudományosság és irodalom érté-
kei továbbra is a süllyesztõben vannak. Csupán azokról
emlékeznek meg, akik Magyarországon már régebben is
ismertek voltak, vagy akiket az idegen média is elismer.
(Akad persze néhány “fehér holló”: Márai, Wass Albert,
no meg például Molnár Ferenc unokája, Sárközi Mátyás.)

Rengeteg dologról lehetne még beszélni: a MALÉV
megszûnésének egyéves évfordulójára rendezett tünte-
tésrõl, a gyulai húsgyár örvendetes újraindításáról stb.

Végkövetkeztetés? Népünk fogyása fenyegetõen foly-
tatódik. Ezen talán a kínaiak integrálása segíthetne,
bár erre sokan a fejüket csóválják. De milyen alternatí-
va létezik?

Nagy baj, hogy a magyarok nem látják saját érdekei-
ket, és úgy politizálnak (gazdálkodnak), mintha az or-
szág tengertõl körülvett, sziget volna. Holott, a mai vi-
lágban, minden mindennel összefügg. Fontos lenne pár-
huzamokat vonni! Tanácsra, józan figyelmeztetésre ál-
talában nincsen szükségük. El vannak foglalva, el van-
nak telve önmagukkal.

 
SAÁRY ÉVA

HIDEG
Téli napok Budapesten

   (EU)

Tilos állatokon tesztelt kozmetikumok behozatala
  Az Európai Unióban nem szabad többé forgalom-

ba hozni olyan kozmetikumokat, melyek hatóanyaga-
it állatokon vizsgálták.

  Évente több mint százmillió állat pusztul el az élel-
miszerek, a gyógyszerek és a kozmetikumok tesztelé-
se miatt. Az állatkísérletek csupán 6%-át végzik gyógy-
szerkutatás céljából. A kísérletek egy harmada a koz-
metikai ipar megbízásából történik.

  Az Európai Unióban már 2004 óta tiltottak a kísér-
letek, de ez a rendelet csak az EU területén gyártott
termékekre vonatkozott.  Az alapanyagokat nem érin-
tette. A törvény 2009-ben történt módosítása során az
EU-ban gyártott összetevõkkel kapcsolatos állatkísér-
leteket is betiltották. Most ezt a tilalmat a beszállítók-
ra is kiterjesztették.

  Az Unió a 2007-ben megkezdett, alternatív megol-
dások kifejlesztését célzó támogatását továbbra is
fenntartja. Az ilyen jellegû fejlesztésekre 2007-2011
között 238 millió euró állt a kutatók rendelkezésére.

   (UK)

Tûzveszélyes mosogatógépek Nagy-Britanniában
 1999 és 2005 között 632 ezer Bosch mosogatógé-

pet vásároltak a szigetországban. Az elmúlt tíz évben
ezek közül 270 gyulladt ki, és 14 okozott súlyos lakás-
tüzet.

  A Bosch cég minden igyekezete ellenére sem ké-
pes megtalálni az összes mosogatógép vásárlót, bár
850 ezer levelet küldött ki és 140 ezer vevõ kapott te-
lefonértesítést a hibáról. A gyártó adatai szerint, csu-
pán az érintettek 1/4-ét sikerült figyelmeztetnie a ve-
szélyre.

  A vállalat szóvivõje elismerte, hogy nagyon gyako-
riak, de nem aggasztóak a tûzesetek. Szerinte, elenyé-
szõ a gyulladás veszélyének kitett gépek aránya. Csak
az FD 790, valamint az FD 8504 gyártási számú moso-
gatógépek okozhatnak tüzet. A hiba a vezérlõegység-
ben van.  A Bosch cég szakemberei egy óra alatt ki tud-
ják javítani a hibát.

  Minden mosogatógép használónak azt ajánlják,
hogy gépüket ne hagyják felügyelet nélkül dolgozni.

  A cég támogat minden törekvést, amely a gépek
nyilvántartásának javítását szolgálja és megkönnyíti
a megvásárolt gépek fellelését.

   (FR)

Világhírû fizikusok és a mindennapi élet gépei
Einstein a relativitáselmélet kidolgozása mellett a

hétköznapi ember számára oly fontos korszerû hûtõ-
gép megvalósításán is gondolkodott.

  A kor lassan teret hódító hûtõgépei életveszélye-
sek voltak. Hûtõrendszerük ugyan zárt volt, de ebben
a rendszerben mérgezõ gázok keringtek. A mozgó al-
katrészek miatt megkoptak a plombák és ez a rendszer-
ben levõ mérgezõ gázok, klórmetán vagy kéndioxid,
szivárgásával járt. Ez életveszélyt okozott.

  1926-ban egy, korábban használt hûtõgép techno-
lógiánál korszerûbbet akart alkotni segítõ társával,
Szilárd Leóval közösen. Einstein és Szilárd ötlete sze-
rint a hûtés teljesen zárt rendszerrel történt. Minden
mozgó alkatrész nélkül, csak a nyomás alatt levõ gá-
zokkal oldották volna meg a hûtést.

  Az általuk kidolgozott hûtõgép nem volt életveszé-
lyes, hanem határozottan környezetbarát. Sõt, rend-
kívül energiatakarékos, hatékony üzemeltetésû és tar-
tós is.

  Sajnos, Einstein és Szilárd hûtõszekrénye nem va-
lósult meg. Együttmûködésük eredménye negyvenöt
szabadalom lett, melyek legfontosabbjait megvásárol-
ta tõlük a svéd AB Electrolux vállalat.

  (USA)

Egyetemista feltaláló
  Joe Landolina a New York-i Egyetem harmadéves

hallgatója. Mint minden fiatalt, õt is vonzzák a számí-
tógépes játékok. Ezekben az az eredeti, hogy a csata
közben megsebesült harcosok, pillanatok alatt felépül-
nek vágott vagy lõtt sebeikbõl, ha használják a játék-
ban levõ gyógyszert.

  Ezt az értetlenkedésre okot adó szert valósította
meg Joe Landolina.

  A jelenleg még „csodaszer”-nek számító Veti-Gel
képes a sérüléseket azonnal bezárni és így a vérzést is
elállítani. Az eddig elvégzett kísérletek azt bizonyítják,
hogy a Veti-Gel eredményesen mûködik külsõ és bel-
sõ égési sérülések esetén is. Felveszi a körülötte levõ
sejtek tulajdonságait és ezzel felgyorsítja a gyógyulás
folyamatát. Külsõ felületi alkalmazás esetén a bõr tu-
lajdonságait veszi fel. Gyors vérzéscsillapító hatása
életmentõ. A sérültek gyors ellátásában rendkívüli se-
gítséget nyújt a mentõknek.

  A készítmény forgalmazására egyelõre még várni
kell, mert a feltaláló elsõsorban az amerikai honvédel-
mi minisztériumtól várja a gyártási megbízást.

GOLOS ROSSII  (RU)
Lehallgatható a Skype

Az orosz biztonsági szolgálat már évek óta képes
lehallgatni a Skype-on folytatott telefonbeszélgetése-
ket. Meg tudják határozni a beszélgetõ partnerek pon-
tos helyét. Nagy a valószínûsége annak, hogy ezt már
idõközben más országok is meg tudják tenni.

  Szakértõk azt gyanítják, hogy a lehallgatást segítõ
programokat a Skype megvásárlása, 2011 után építet-
ték be a programba.  A Vedomosztyi címû orosz újság
arról tudósított, hogy a Microsoft 2011 májusában
megvásárolta a Skype-ot, majd júniusban felajánlotta
a Skype titkosítási algoritmusát a Szövetségi Bizton-
sági Szolgálatnak. Júliusban pedig már ismert volt a
VoIP-kommunikáció lehallgatását lehetõvé tevõ sza-
badalom.

  A Recording Agent alkalmazásával nemcsak lehall-
gathatók, és ellenõrizhetõk a beszélgetések, de tárol-
hatók is. A program elrejthetõ belsõ hálózatban, vagy
akár egy router-ben is. Sõt lehet olyan szoftvermodul,
amely folyamatosan figyeli a telefonszerver és a háló-
zat közötti forgalmat és meghatározott idõközönként
rögzíti a szerver által meghatározható helyen.

  (USA)

600 éves kínai pénzérmék Kenyában
A chicagói Field Múzeum és az Illinois-Chicago Egye-

tem tudósai régészeti kutatásokat végeztek a Kenyá-
hoz tartozó Manda-szigetén. Itt 600 éves lyukas köze-
pû réz és ezüst pénzérméket találtak. Az érméken
Jungle császár neve olvasható, a tudósok úgy vélik õ
bocsátotta ki a pénzeket.

   Jungle császár uralkodási ideje 1403 és 1425 közé
tehetõ, õ kezdte meg a Tiltott Város építtetését. A kör-
nyezõ népekkel kapcsolatot tartott az Indiai-óceánon
keresztül is. Tengernagya, Cseng Ho, akit a tudósok a
kínai Kolumbuszként is emlegetnek, több felfedezõ
utat tett.

  Az érmék felfedezése arra utal, hogy Kína és az In-
diai-óceán körül élõ népek, kereskedelmi kapcsolatban
álltak egymással. Jungle császár halála után nem foly-
tatták az expedíciókat. A császár utódai betiltották a
felfedezõutakat.

  Manda-szigeten a pénzérméken kívül, azoknál ré-
gebbi emberi maradványokra is bukkantak. Olyan tár-
gyi emlékek is elõkerültek, melyek azt bizonyítják,
hogy a sziget már i.sz. után 200 körül is lakott volt.

    (SE)

Elhunyt Raoul Wallenberg munkatársa
Forgács Gábor 86 éves korában Budapesten távo-

zott az élõk sorából. Õ Wallenbergnek nemcsak mun-
katársa volt, hanem fontos szerepe volt abban is, hogy
a svéd embermentõ tevékenységének emléke fenn
maradjon.

  Forgács édesapja, Vilmos, a 30-as években sok idõt
töltött Svédországban, ahová szoros üzleti kapcsola-
tok fûzték. Az Orion gyár igazgatójaként az Orion rá-
diókészülékek exportálását intézte. 1944-ben Magyar-
ország német megszállása után Per Anger, a svéd kö-
vetség elsõ titkára svéd kötödéssel rendelkezõ kisebb
csoportoknak adott ki svéd útleveleket. Ezek között
volt a Forgács család is.

  Forgács Vilmos 1944 júliusától Raoul Wallenberg
munkatársa lett. Ez lehetõséget adott Gábornak arra,
hogy az Amerikai Egyesült Államok által finanszírozott
mentõakciókba bele lásson, majd tevékenyen Wallen-
berg segítõje is legyen.

  Forgács Gábor a II. Világháború után gépészmér-
nöki diplomát szerzett. Több éven keresztül dolgozott
magyar és külföldi segélyprogramok tanácsadójaként.
Könyvet írt Wallenberg mentõakcióiról. Megjelent
novelláskötete, melynek témái a háborús évek tragi-
kus eseményei voltak. Hangulatok és emberek ábrá-
zolásában szinte felülmúlhatatlan volt.

UNESCO
Új sportdiplomata: Kamuti Jenõ

  A Nemzetközi Fair Play Bizottság magyar elnökét
Kamuti Jenõt Bakuban az UNESCO Testnevelés és
Sport Kormányközi Bizottságának tanácsadó testüle-
tébe választották.

  A bakui megbeszélés fõ témája a májusi sportmi-
niszteri találkozó elõkészítése volt. A résztvevõk meg-
tárgyalták, és elfogadásra javasolták az UNESCO által
készített dokumentumokat. A májusi konferencián
arról is tárgyalnak majd, hogy a sport alapvetõ embe-
ri jogként mindenki számára elérhetõ legyen. Fõ té-
maként szerepel majd a sportoktatás népszerûsítése.

  A bakui tanácskozáson a dopping elleni küzdelem
is napirendre került.

Lakást bérelnék hosszú távra. 45–50 m². Megbízha-
tó, környezetére igényes hölgy. Tel.: 0676 69 63 659

•
Referenciával rendelkezõ, precíz, középkorú magyar
nõ takarítást vállal hosszú távra.Telefon: 0680 552
1190 e-mail: tundi.v@hotmail.com
Leinformálható, megbízható magyar nõ 35–40 m2-
es lakást bérelne hosszú távra, lehetõleg Währing
közelében, tulajdonostól.
Telefon: 0680 552 1190 e-mail: tundi.v@hotmail.com
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Pendítsük meg életének, költészetének alap-
húrjait a tragikumot, amelybõl erõ és szépség,
sõt remény is árad. Bár lelki alkata hajlamos volt
a bánatra, de sorsa sem kedvezett neki. Anyagi
gondok között töltött ifjúkor, megözvegyült, sze-
génységgel küszködõ édesanyjának fájó látvá-
nya csak kezdete élete nagy belsõ terheinek. Két
olthatatlan szenvedélyes érzelem, a hazaszere-
tet és szerelem tartotta hatalmában, amely több
kínt, mint örömöt adott fiatal korától haláláig.

Egyik végzete a haza szeretetének mély, sze-
mélyes átélése volt. A hazafias gondolkodást
apjától és a magyar íróktól szívta magába. Meg-
ismerte Kisfaludy Károly, Berzsenyi Dániel köl-
tészetét. Huszonnégy  éves korában kapcsolat-
ba került Szemere Pállal, Toldy Ferenccel és
Deák Ferenccel. Faluhoz kötõdõ életformájuk
közel vitte a néphez. János öccse így emlékezik
vissza: „... a népmondákat, meséket, nótákat
különös figyelemmel hallgatta... A kukoricafosz-
táskor és szõlõszüretekben nagy élvezettel volt.”
Az 1830-as évek elején  megindult nemzeti füg-
getlenségi mozgalmak feszült társadalmi
légkörében cselekvõ kedve megnövekedett,
szenvedéllyel kapcsolódott be az Akadémia
munkájába. Részt vett például a magyar helyes-
írás szabályának kidolgozásában. Emellett ér-
telmezõ szótárt, valamint nyelvtant állított össze.

 Élethossziglan összekapcsolódott lelkében és
verseiben a haza  és az emberiség ügye. Beleve-
tette magát a nemzeti megújhodás vágyának és
munkálásának sodró áramlatába. Negyvenéves
korára, a halott nagyokat is megelõzve, az or-
szág elsõ költõjének számított, akinek szavát
leste a nemzet. Az irodalmi közvélemény Kis-
faludy Károly halála (1830) után õt tekintette a
magyar irodalom vezéregyéniségének. A magyar
irodalmi élet központi alakja lett, Petõfi is hoz-
zá fordult segítségért.

Költõi pályájának elsõ szakaszában – 1823–
27 között – a nemzeti öntudat ébresztõjeként
értékelhetjük. Vörösmartynál a történelmi múlt
tisztelete összefonódik a nemzeti függetlenség
igényével. A húszas években erõsödõ nemzeti
ellenállás felfûti alkotókedvét. Fantasztikus hõs-
költemény születik, a „Zalán futása”. Hõsi epo-
szának célja a nemesség felrázása, ill. tettre sar-
kallása volt. A múlt példájával biztat a jelenre.
De, mivel az 1825-ös országgyûlés sem váltja
valóra a költõ honfi-reményeit, ráébred az igaz-
ságra: nem elegendõ a múlt dicsõségének idé-

PÁTKAI RÓBERT

REFORMKOR – SZABADSÁGHARC – MEGTORLÁS
Vörösmarty Mihály lelkületében

zése, költészetét bámulatos tisztánlátással a
múltból a jelen felé fordítja.

Ez a teljes azonosulás a haza ügyével, ame-
lyet mindig az emberiség összefüggésében szem-
lélt, nem járhatott kétségek, fájdalmak, hullám-
zó érzések, nagy letörések nélkül. Rázuhant az
ország sanyarú helyzete, a történelmi körülmé-
nyek terhe. Állandóan kísértette a nemzethalál
látomása. Gyötörte mindaz, amit nemzetében
bajnak, hibának látott. Õ valóban nem volt el-
fogult népe iránt.

Felfokozottan vált a nemzeti tragédia köl-
tõjévé. Szerepet vállalt a politikai küzdelmek-
ben. Kapcsolatba került Széchenyivel, Kos-
suthtal, Wesselényivel. 1848. március 15-ét a
Szabad sajtó címû versével üdvözölte. Még ez
évben Eötvös József vallás- és közoktatásügyi
miniszter felajánlotta neki a pesti egyetem iro-
dalmi tanszékét, de azt nem fogadta el. Majd
július 10-én, Kossuth ajánlására Vörösmartyt
a bácsalmási választókerület országgyûlési
képviselõjévé választotta. 1849 júniusában, a
Habsburg-ház trónfosztása után, Kossuth a
kegyelmi törvényszék közbírájává nevezte ki.
Követte a kormányt Debrecenbe, Szegedre és
Aradra.  A szabadságharc leverését követõen
osztozott a honi bujdosók sorsában, összetört
testi-lelki állapotban élte át a nemzet gyászát.
„Setét eszmék borítják eszemet.. (...)  Mi a világ
nekem, ha nincs hazám?”, olvassuk az Emlék-
könyvbe címû versében.

A Széchenyi István fellépése nyomán meg-
élénkülõ politikai élet, majd az  1832-36-i re-
formországgyûlés hatására figyelme egyre in-
kább a kor társadalmi és nemzeti küzdelmeire,
a közélet problémáira terelõdött. Az 1836-ban
írt  Szózat  fordulópontot jelentett pályáján: a
múlt ösztönzõ példáit idézve buzdított és igye-
kezett erõt adni a reformküzdelmekhez. A ma-
gyarság múltját az egész emberiség története
részének tekintette. De – és ez a nagy dolog –
hazafias költészetének minden borongásán, két-
ségbeesésén áttör régebben is, késõbb is a nem-
zet talpra állására lelkesítõ erõ, és a  remény a
reménytelenségben.  A Szózat-ban egy jobb kor
reménysége és a nemzet sírjának képe váltja
egymást, de a végsõ kicsendülés a tántorítha-
tatlan helytállásra biztat: Áldjon, vagy verjen sors
keze: / Itt élned, halnod kell.

Abban az idõben született ez a mû, amikor
nyílt szakadásra került sor a császári udvar és

a magyarok között. Ekkor mindenkit hûségre
és hazaszeretetre szólít. Bizonyos értelemben
párhuzam figyelhetõ meg a Szózat és a Him-
nusz között, hisz mindkét mû fõ kérdése az,
hogy kiérdemelte-e a magyarság a jobb sorsot?
A Szózat szintén végigvezeti az olvasót a múlt
eseményein, de csak a dicsõséget, a gyõzelme-
ket mutatja be konkrét képekben, a negatív
dolgok, vereségek általános képekben jelennek
meg. Míg Kölcsey a Himnusz középpontjába
az Istenhez való fohászkodást helyezi, Vörös-
marty a mozgósítás jelszavát tûzi a Szózat zász-
lajára. A jobb sors elérése érdekében cselek-
vésre, munkálkodásra buzdít. Ez a reformkor
hangja, a nemzeti romantika jellemzõje, hisz
nagy eszméket képvisel.

 Egy évvel halála elõtt, 1854-ben, a krimi há-
ború idején keletkezett rapszódiája,  A vén ci-
gány  a Bach-korszak borzalmai  miatti kétség-
beesését és vívódását tükrözi. Soraiban vad,
tomboló fájdalom zokog, „Isten sírja reszket a
szent honban”, de a végén mégis megszólaltatja
a jobb jövõ reményét. Hirtelen abbahagyja az
eszeveszett, keserû, gondûzõ mulatozást:
„Húzd, de még se, - hagyj békét a húrnak, /
Lesz még egyszer ünnep a világon.” Babits
Mihály „A férfi Vörösmarty” címû tanulmá-
nyában az õrült elme versének nevezte „A vén
cigányt”-t. A költõ valóban a költészet határá-
ig jut el, a romantikus líra lehetõségeinek vég-
pontjáig. Ez a végpont jelentkezik abban, hogy
a vers 40%-a refrén, ellentmondva mindenfé-
le poétikai szabálynak. Mindezt talán azért,
hogy az ismételt refrén belevésõdjék agyunk-
ba, meg azért is, hogy reményt adhasson a re-
ménytelenségben.

Valóban igaz, hogy Vörösmarty lelki alkata
hajlamos volt a bánatra és a sors sem kedve-
zett neki.  Mégis, érdemes figyelembe venni
Gyulai Pál Vörösmarty életrajza címû monog-
ráfiáját, ahol kitûnik az, hogy Vörösmarty Mi-
hály mégsem volt az a merev, zord, kriptasza-
gú szobor, amilyennek sokszor egyoldalúan a
tankönyvek mutatják, mint aki egyebet sem
tett, mint nemzete sorsán búsongott, vívódott.
Volt egy vidám társasága, benne Deák Ferenc,
de fõképp írók, költõk. Belõlük állt a hírneves
pesti Csiga vendéglõ törzsközönsége. Mulatoz-
tak, vitatkoztak, de jártak vadászni is. Híresek
voltak szüreti mulatságaik. Ezt a másik Vörös-
martyt tükrözi a Fóti dal, a Csongor és Tünde,

A fátyol titkai és több tréfás verse. Az igaz vi-
szont, hogy a forradalom bukása után elural-
kodott rajta a búskomorság, amit csak foko-
zott   tüdõbetegsége, legjobb barátainak hiá-
nya és egyre súlyosbodó anyagi helyzete.

Az életét átszövõ másik, tragikus érzés a sze-
relem. Húszéves alig múlt, amikor reményte-
len vonzalom támadt benne a földbirtokos csa-
ládnak – amelynél nevelõsködött  – leánya,
Etelka  iránt. Ez a seb évek multán is sajog. A
lassan kialvó szenvedély emléke azonban foly-
vást  termékenyíti költészetét. A tragikum fo-
kozódik: átéli a legnagyobb kietlenséget, a tel-
jes érzelemnélküliséget, ami már maga a halál
az életben.  És neked, ki szívkihalva, / Élsz ma-
gadtól iszonyodva, / Kell-e még halál? (Az elha-
ló szerelem). Negyvenes éveiben új szerelem
ejti rabul. A nála huszonnégy évvel fiatalabb
Laura iránti ostromló vágyból szépséges köl-
temények születnek. Kétesztendei várakozás
után elnyeri az imádott lány kezét, de híres
verse, A merengõhöz, elárulja, hogy menyasszo-
nya szívét nem kapta meg: Hová merült el szép
szemed világa? / Mi az, mit kétes távolban ke-
res?” Sorsom te vagy, vallja Laurához. Az ilyen
mély, mindent odaadó érzés magában hordja
a beteljesületlenséget. Életének ebbõl a másik
végigkísérõ tragikumából születtek a magyar
szerelmi líra gyönyörû termékei, melyek a lé-
lektárulás és a költõi szépség erejével ragad-
nak magasba.

A magyar avantgard képviselõi köztudottan
1919 és 1926 között voltak bécsi emigrációban, leg-
alábbis ennek az avantgard emigrációnak a kiemel-
kedõ alakja, Kassák Lajos. Ennek az emigrációnak
Kassák mellett tagjai voltak többek között Bortnyik
Sándor és Uitz Béla festõk, Barta Sándor, Simon
Andor és Ujvári Erzsébet írók ill. költõk, valamint
Simon Jolán elõadómûvésznõ. A csoport tagjai kö-
zött szoros volt a kapcsolat, mind munkatársi mind
személyes vonatkozásban. Kassák és Uitz együtt
adták ki a Ma címû folyóiratot, Kassák és Bortnyik
együtt fejlesztették ki a képarchitektúra elnevezé-
sû mûvészeti irányzatot, Kassák és Simon együtt
biztosították a Ma (és egyéb publikációk) kiadásá-
hoz szükséges anyagi bázist.

Fontos, hogy itt képzõmûvészetrõl és irodalom-
ról – valamint egy sor további tevékenységi terü-
letrõl, így egy folyóirat kiadásáról és elõadóestek-
rõl van szó. Ebbõl látható az avantgard egyik jel-
lemzõje, a multimedialitás. További tulajdonságok,
amelyek az említett példák alapján megállapítha-
tók: az avantgard köztudottan különbözõ csopor-
tokban mûködött, amelyek formai szempontból is
egy-egy sajátos irányvonalat követtek. Futurizmus-
ról, dadáról, szürrealizmusról szokás beszélni. Kas-
sák, Bortnyik és Uitz mûvei a konstruktivizmusba
sorolandók. Itt tehát a kép konstruálása a névadó,
amely annyit jelent, hogy az alkotó geometriai alap-
elemekbõl építi fel a képet. Jellemzõ az ésszerû
építkezés, tehát a felület racionális felosztása, ahol
az egyes elemek elhelyezkedése, azoknak az egy-
máshoz való viszonya a nézõ számára racionálisan
követhetõ.

A magyar avantgard bécsi emigrációja nem csak
azzal írható le, hogy mit alkottak tagjai, hanem a
csoport alakulásával is. Tehát, hogyan jött létre és
hogyan szûnt meg. A létrejötténél döntõ tényezõ
volt az emigráció, az, hogy a résztvevõk 1919 õszén
és 1919/1920 telén Magyarországról emigrációba
kényszerültek. A csoport produktív volt és belsõ
feszültségek határozták meg, amely a kiválások so-
rából is leolvasható. A Ma elsõ megjelenésekor,

1920 májusában még mindenki együtt volt. 1922-
ben kivált Barta és Uitz. Az egyik megalapította az
Akasztott Ember (Barta Sándor, Ujvári Erzsébet)
a másik az Egység (Uitz Béla, Réz Andor, Komját
Aladár), egy évvel késõbb közösen az Ék (1923
Barta, Uitz) nevû folyóiratot. Közben Kassák 1922-
ben kiadta Németh Andorral közösen a 2x2 címû
folyóiratot. Ezek a kiadványok, a Ma 35 számával
szemben csak egy-két számot éltek meg.

A bécsi emigráció a különbözõ résztvevõk szá-
mára különbözõ ideig tartott. Bortnyik 1922-ben
Weimarba költözött. Uitz 1924-tõl Párizsban élt,
Barta és Ujvári 1925-tõl a Szovjetunióban. Simon
Jolán olyan szempontból nem volt emigráns, õ sza-
badon utazhatott Bécs és Budapest között. Végle-
gesen õ is Kassákkal együtt, 1926-ban tért vissza
Magyarországra.

Miért jelentõs ez az emigráció? Azért, mert amit
produkált, nemzetközi mércével mérve is a magyar
kultúra egyik kiemelkedõ teljesítménye. Ami itt ke-
letkezett: a Ma folyóirat egyes számai, a mûvek –
tehát irodalom (éspedig költészet, manifesztumok,
esztétikai írások, állásfoglalások), képzõmûvészet,
propagandaestek, kiállítások – valamint a nemzet-
közi hálózat (amely ugyan elsõsorban a magyar
migráció nemzetközi hálózata volt) máig a világ
modern kultúrájának élvonalába sorolandó.

Az avantgard a modernitás élcsapata. A fejlõdés
megtestesítõje és ezzel minden konzervativizmus
ellentéte. A magyar avantgard bécsi emigrációjá-
nak jelentõségére tereli a figyelmet az osztrák
klasszikus avantgard hiánya és ennek a hiánynak
a pótlására tett kísérletek sora is, így két kiállítás
2006-ban, illetve 2011-ben, olyan címekkel, mint
Bécs felfedezi az avantgardot (Wien Museum) és
Dinamika, kubizmus, futurizmus, kinetizmus
(Belvedere).

Mi tehát az avantgard? Az avantgard fellép a ha-
gyományos, konzervatív, úgynevezett kispolgári
mûvészetfelfogás ellen, tehát az ellen,hogy a mû-
vész „tud rajzolni”, „örök érvényû mûvet alkot”
(ehelyett Kassák, Uitz és Bortnyik nem örök ér-

vényû mûveket alkotott, hanem kísérleteztek, a
konkrét politikai és társadalmi helyzetre reagál-
tak), „egy zseni” (ehelyett Kassák, Uitz, Bortnyik
nem voltak zsenik, hanem megpróbáltak egy új
nemzedék kinevelésén dolgozni; munkásságuk-
kal, mûveikkel példaképek szerettek volna lenni).
Kassák pl. „nem tudott rajzolni”. Jellemzõ módon
kevés magyar mûvészettörténész tartja Kassákot
képzõmûvésznek. Szerintük Kassák költõ volt, aki
rajzolgatott. Az irodalmárok meg szokták említe-
ni, hogy Kassák nem tudott németül, amivel arra
utalnak, hogy nem volt nyelvérzéke. Mindebbõl
látható, hogy Kassák nem illik bele abba a klisé-
be, amelyet a „mûvészetrõl” és a „költészetrõl”
magunknak alkotunk.

KÓKAI KÁROLY

* Részlet a bécsi Bornemisza Péter Társaságban 2013.
március 3-án elhangzott elõadásból.

Kassák és a magyar avantgárd bécsi emigrációja*
Lengyel Ferenc

PILLANATKÉP

Szökken a szöcske
fûszálra,
szálon a harmatot
himbálja.

Csöppen a harmat
csillogva,
szûnik a porszem
nagy szomja.

Boldog a porszem,
ellustul,
szöcske- lerázta
harmattól.

LENGYEL Ferenc • Vendégváró, verses-
könyv gyermekeknek, színezhetõ oldalakkal;
BAK Sára rajzaival és DAN Judit dallamai-
val. NIS Kiadó, Kolozsvár, 2012, 36 old.

Másodszor kedveskedik ifjú olvasóinak
gyermekverses könyvvel Lengyel Ferenc. Eb-
ben a Vendégváró címû kis gyûjteményében
kitár egy képzeletbeli ajtót a környezetünk-
ben élõ állatoknak „…hadd jöjjön mind: Tes-
sék! Tessék!”

Szíves vendégszeretetet sugallnak a sorok.
Könnyen megtanulható verseket rejt a kötet,
melyeket Bak Sára illusztrált; sõt, a kötet több
kiszínezhetõ lapon is tartalmazza rajzait, ezek
segítik a gyermekeket, hogy jobban megismer-
jék a versben bemutatott állatot és annak ter-
mészetes környezetét. Dan Judit pentaton ala-
pú dallamai jól szolgálják a zenei nevelést és
nagyszerû kiegészítõi Lengyel Ferenc derûs,
játékos verseinek.

Balázs Tibor

Gondolat-forgácsok

A féligazság nem az igazság fele.

Amit képzeleteddel birtokolsz, azt soha senki
nem veheti el tõled.

Nincs szépségideálom – ideálom a szépség.

A valóság megértésében sokakat csak a tények
zavarhatnak meg.

Vagy megosztjuk egymással gondolatainkat,
vagy mások gondolatai osztanak meg minket.

Szeretném annak képzelni magam, aki vagyok.

Az ostobával a világnak, a bölcsnek a világgal
gyûlik meg a baja.

A létezõt lehet tagadni. „Nemlétezõ” nincs, így
tagadni sem lehet. Istent lehet tagadni – de csak
mint létezõt.

Bortnyik Sándor: Fametszet
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Világgazdasági háttér
2010. ÓTA A VILÁG NAGY RÉSZÉNEK GAZDASÁGA elhúzódó

stagnálást mutat: az Eurózónának (17 állam) GDP-
je, ha növekszik, 1,0 százalék alatt van. 2013-ban
Németországé 0,6%, Franciaországé 0,4% lesz. Eu-
rópa ’beteg’ déli részén Görögország már 6. egymást
követõ évben, szinte reménytelen recesszióban ver-
gõdik extra euró segélyek ellenére: GDP -4,0%.
Olaszország gazdasága, túl a recesszió második
visszaesésén, 0,7%-ot fog zsugorodni; Spanyolor-
szág és Portugália, az elmúlt öt évbõl már negyedik
alkalommal ismét visszaesésnek néz elébe: GDP-jük
-1,3% és -1,0% között lesz, kiújuló zavargásokkal.
Az eurózóna adósság-krízise tehát folytatódni fog,
de – legalábbis egyelõre – egy állam sem fog kivál-
ni belõle. – Az európai politikusokat sok amerikai
kritika érte ezért a válságért, hogy számtalan csúcs-
értekezleten, utolsó percekben hozott rövid távú
megoldásokra voltak csak képesek, és hogy nem
tudtak megegyezni egy hosszú lejáratú stratégiában.
Aggasztó, hogy hosszú távra kiható reformok nehéz
döntéseinél csak a tõzsde mozgását figyelték, ami
pedig nem volt egyértelmûen biztató.

AMERIKA HELYZETE, bár jobbnak látszik, mint Euró-
páé, amerikai mértékkel mérve mégsem kielégítõ:
a GDP ez évben alig valamivel 2% fölé fog emelked-
ni. A pénzügyi szakadék elkerülése érdekében, az
utolsó órában hozott döntés ugyanis 3 tekintetben
mutat zavaró hasonlatosságot az eurózóna próbál-
kozásaihoz: 1) Elkerülte az általános adóemelést a
nagyon gazdagok kivételével és elhalasztotta a költ-
ségvetés kiadásainak csökkentését két hónapig,
hogy akkor az adósság-plafon megemelésének krí-
zisével szembesüljön. A pénzügyi szakadék helyett
így most az USA egy költségvetési szakadéknak néz
elébe. Azaz, az európai politikusokhoz hasonlóan
az amerikai kongresszus is ideiglenes megoldások
sorozatával próbálkozik. – 2) Ahogy az európaiak
képtelenek felülemelkedni szûk nemzeti érdekei-
ken, hogy az euró jövõje érdekében szükséges
kompromisszumokat megtegyék, úgy Amerika két
pártja sem képes a kölcsönös engedményekben
megegyezni. 3) Ahogy Európában Angéla Merkel és
Francois Hollande nem tájékoztatták polgáraikat
arról, hogy mit is jelentene az euró megmentése,
úgy Obamának sem volt bátorsága arról beszélni,
hogy Amerika legnagyobb gazdasági problémája, a
nemzeti adósság csökkentésére, mik a tervei. Má-
sodik beiktatási beszéde sem hozott e tekintetben
új reményt.

A GDP NÖVEKEDÉSE 2013-BAN a világ különbözõ ré-
szein: Távol-Kelet,  Japán kivételével és Ausztrália:
6,4%; Afrika Szahara alatti része: 4,8%; Dél-Ameri-
ka: 3,9%; Észak-Afrika és Közel-Kelet: 3,8%; Közép-
és Kelet-Európa Oroszországgal: 2,9%; Észak-Ame-
rika: 2,2%; Japán: 1,2%; Nyugat- Európa és Izland:
0,3%. A világ legjobb GDP növekedései 2013-ban:
Mongólia: 18,1%; Macao: 13,5%; Líbia: 12,2%; Kína:
8,6%; Bután: 8,6%, Kelet-Timor: 8,3%; Irak: 8,2%;
Mozambique: 8,2%; Ruanda: 7,8%; és Ghána: 7,6%.

Magyar gazdasági háttér
 A 2010 õszén a kormány ellen beindított hecc-

kampányt – mely egy puccskísérlet volt – sikerült
kivédeni. Az ország rövid távon, nincs kitéve pénz-
ügyi fenyegetettségnek. Az EB nyugtázta, hogy a
GDP-hez viszonyított államadósság a 2011-es
81,4%-ról 2014-re 76,8%-ra mérséklõdik. Újabb
kölcsönt nem kellett felvenni. – Az átlagkereset 140
ezer forintra emelkedett, de a 6%-os infláció a reál-
bérek 3,1%-os csökkenését eredményezte. – A kis-
kereskedelmi fogyasztás 2012 októberében 3,7%-
kal volt alacsonyabb, mint 2011-ben. (Ez a csökke-
nés az EU 27 tagállamában 2,4%, az euró zónában
pedig 3,6%-os volt.)

Térségünk gazdasági és politikai helyzete
Magyarország
 Lakossága ismét 9,9 millióra csökkent. Gazdasá-

ga lényegében stagnálni fog és remélhetõleg nem
zsugorodik. A GDP várható növekedése 0,3%, az egy
fõre esõ GDP kissé alacsonyabb lesz: 13750 USD.
Az infláció 5%-ra mérséklõdik. A GDP-arányos költ-
ségvetési hiány 3% alatt lesz. (A kormány célja
2,7%.) – A bankokat és multinacionális cégeket ter-
helõ adók csökkentésére irányuló IMF-nyomásnak
a kormány továbbra is ellenáll, mert a lakosság és a
parlament többsége támogatja a méltányos teher-
viselés politikáját. 

Ausztria
Lakossága változatlanul 8,5 millió. Gazdasága

magas értéken marad. A GDP növekedése 1% kö-
rül lesz, míg az egy fõre jutó GDP 47000 USD-re
mérséklõdik. Az infláció 2,3%-ra emelkedhet, míg
a költségvetési hiány 2,4% lesz. – A január 20-i vá-
lasztáson a szociáldemokraták és az Osztrák Nép-
párt változatlanul a legnagyobb két párt maradt
és folytatódni fog a koalíciójuk. Ezen a választá-
son nagy többséggel az eddigi általános hadköte-
lezettség mellett döntöttek az önkéntes hadsereg-
gel szemben.                                

Szlovákia
Lakossága 5,4 millió maradt. A GDP növekedés

2,1%-ra csökken, az egy fõre esõ GDP 19110 USD-
re emelkedik. Várható infláció: 2,8%, ami 0,8%-kal
magasabb, mint tavaly volt. A költségvetési defi-
cit 0,4%, ami egyedülálló az EU-ban. – A tavaly már-
ciusi választás egy stabil bal-közép Smer-szociálde-
mokrata kormányt eredményezett, Fico-val az
élen. A magyar kisebbség kettõs állampolgárságá-
nak ügye és a folytatódó nyelvi elnyomás változat-
lan feszültséget fog fenntartani a szlovák–magyar
kapcsolatban. 

Ukrajna
Lakossága 45,1 millió, 200 ezerrel kevesebb, mint

tavaly. A GDP javulása 3%, ami az õ rossz helyzetük-
ben alacsonynak számít. Az egy fõre esõ GDP 4010
USD, azaz még mindig a térség legszegényebb álla-
ma. Az infláció javulása megáll 7,5% körül. A költség-
vetési deficit viszont jó, 2,9%. – Janukovics elnök au-
tokratikus és korrupt vezetésébõl kiábrándult lakos-
ság elégedetlensége tüntetésekhez vezethet. A tava-
lyi elõrejelzésekkel szemben, a nyugati kapcsolatok
fejlesztése helyett az orosz érdekszféra felé látszanak
közeledni.                   

Románia
Lakossága maradt 21,4 millió. A gazdaság kihe-

veri a 2012-es visszaesést. A GDP várható javulása
2,5%; az egy fõre esõ GDP 8070 USD – 7,8%-os csök-
kenés. Az infláció kissé javul: 3,4%. A várható költ-
ségvetési hiány: 2,7%. – A 2012 decemberi válasz-
tások a baloldali Szociális- Liberális Unió (USL)  gyõ-
zelmét hozta olyan parlamenti többséggel, hogy
nincs szükségük semmilyen más párt támogatásá-
ra, beleértve az RMDSZ-t is. A IMF-fel kötött szerzõ-
désnek megfelelõen a kormánynak ebben az évben
a nagy állami vállalatok privatizációja lesz a fõ fel-
adata, ami bõven nyújt majd alkalmat korrupciók-
ra és szokatlan volna, ha a románok ezt kihaszná-
latlanul hagynák. – Erdélyi honfitársaink egy zava-
ros és viharos év után kissé nyugodtabb évnek néz-
hetnek elébe, de kérdéses, hogy érdekeik védelmé-
ben jobb meghallgatásra találnak, mint az elõzõ
években.                                                               

Horvátország
Csatlakozhatnak az EU-hoz, ami 2,0 milliárd euró

= 2,5 milliárd USD csatlakozási jutalmat jelent. –
Költségvetési megszorítások, pénzügyi reformok és
a gyengülõ export megélhetési nehézségeket okoz,
ami sztrájkokhoz és tüntetésekhez vezethet. 

Szlovénia
Lakossága változatlanul 2,1 millió. A GDP 2012-

ben 4,2%-ot zsugorodott és ez 2013-ban is folyta-
tódni fog 1,4%-os visszaeséssel. A munkanélküli-
ség 12%-os! Az egy fõre esõ GDP valószínûleg 22
ezer USD alá fog esni. Az infláció 1,3% körül vár-
ható és kétséges, hogy a költségvetési hiányt 3%
alá tudják nyomni. – Belpolitikai helyzetük még a
gazdaságinál is rosszabb: az ország november óta
tiltakozásoktól sistereg, teljes a káosz és a kor-
mány tanácstalanul tántorog. Jansa miniszterelnök
az 5 pártból álló koalíció vezetõje, korrupció vád-
jával áll kivizsgálás alatt. De ugyanezzel vádolják
az ellenzéki szociáldemokrata párt vezetõjét,
Janukovicot is. – A kormány mûködésképtelensé-
ge érinti a horvátokat is, mert amíg a szlovénok-
kal szembeni banki vitájuk nincs rendezve, a szlo-
vén parlament nem ratifikálhatja a horvátok júli-
us 1-jei EU csatlakozását.

Összefoglaló
A térségben változatlanul Ukrajna gazdasága a leg-

rosszabb, de váratlanul Szlovénia helyzete is rossz
lett, elsõsorban belpolitikai okokból. A gazdaság zsu-
gorodását csak Szlovéniában jelzik elõre, bár ez meg-
történhet Horvátországban és Magyarországon is,
ahol a GDP növekedés 1% alatt van. – A kormány
könnyen bukhat Szlovéniában és labilisnak látszik
Horvátországban és Ukrajnában is, bár az utóbbi dik-
tatúra felé halad, vagy talán éppen azért.

 TÁPAY MIKLÓS, DR.

Magyarország és szomszédjainak helyzete 2013-ban

A dunántúli Fejér vármegye északnyugati sarká-
ban található Alcsútdoboz határában, Felsõ-
göböljárás pusztán jött a világra 1913. március 10-
én a nagy népi író és politikus, akinek életében 21
önálló kötete és sok száz cikke, tanulmánya és úti-
rajza jelent meg. Köztük olyan a magyarországi és
a nyugati magyar irodalomban megkerülhetetlen
mûvek, mint „A néma forradalom” (1937.) és a „Ma-
gyarország megszállása.” (1980.) A Nemzeti Pa-
rasztpárt vezetõ politikusa volt Bibó Istvánnal, Illyés
Gyulával és másokkal együtt. 1945 februárja és 1946
márciusa között a párt fõtitkára. 1947-ben bekö-
vetkezett kényszerû emigrációjáig hõsies küzdelmet
folytatott választott osztálya mellett a magyar nem-
zeti érdekekért. Parlamenti beszédei, vitacikkei is-
kolapéldái annak, hogyan lehet egy idegen megszál-
lás alatt sínylõdõ, politikai diktatúra felé tartó or-
szágban védeni, amit lehet, bátran, megalkuvás
nélkül. 1949. és 1980. között az Egyesült Államok-
ban élt és dolgozott. Munkatársa volt a Szabad Eu-
rópa Rádiónak, tagja a nyugati magyarság vezetõ
politikai szervezetének, a Magyar Nemzeti Bizott-
mánynak. Hosszú emigrációja alatt is hazája, az õ
„Virtuális Magyarország”-a sorsa – ahogyan egyik
írása címéül választotta – foglalkoztatta elsõsorban.
Bejárta az egész világot, és mindenütt próbálta a
meghódoltatott ország és népe érdekét képviselni.
Élete alkonyán megsûrûsödtek európai utazásai.
Több ízben Bécsbe látogatott, ahol barátok fogad-
ták. HAAS GYÖRGY egyike volt a hozzá mindig hûsége-
seknek. Tildy Zoltán életrajza után, most, a cente-
nárium alkalmából, megjelentette a Püski kiadó-
nál Kovács Imre életrajzát is „Harc a nemzeti füg-
getlenségért” címmel. Emlékezésében 3 és fél évti-
zed múltán sem titkolja megrendülését, hogy tanú-
ja lehetett egy – mondjuk ki – nagy magyar életútja
záró fejezetének.  Kovács Imre New Yorkban hunyt
el 1980. október 27-én. Születésének centenáriu-
ma alkalmából tudományos konferenciák sorára
került sor Budapesten, az Írószövetségben március
5., a Politikatörténeti Intézetben március 7., az Or-
szágházban, a Lakitelek Alapítvány (március 9.) és
a Magyar Szociológiai Társaság rendezésében az
ELTÉ-n. Vasárnap délután a pusztai iskolája falán
található emléktáblát és alcsútdobozi szobrát,
Andrássy Kurta János ihletett alkotását koszorúzta
meg a község önkormányzata és az író emlékét éb-
ren tartó Kovács Imre Társaság. (Sz.A. F.)

Életem nagy ajándékának tartom, hogy emigráns
éveiben baráti közelségbe kerültem Kovács Imréhez.
Amikor 1977-ben, Münchenben Borbándi Gyula la-
kásán találkoztam vele, ahol megismertem feleségét
is, rossz érzés fogott el. Szemének fénye megtört,
mintha fátyolon keresztül szemlélte volna a világot.
A müncheni találkozás után szorongó érzéssel vár-
tam minden hírt, ami New Yorkból érkezett. 1980.
nyarán levelet kaptam tõle. Értesített, hogy az õsz
folyamán Bécsbe is ellátogat, ahol feltétlenül talál-
kozni szeretne két öccsével, Endrével és Lászlóval.
Mivel hangsúlyosan mondta a találkozás szükséges-
ségét, szorongásom tovább növekedett. A szaléziá-
nusok kolostorában szereztem helyet nekik, mivel
Szollár atyával, a traiskircheni menekültláger ma-
gyar lelkészével szoros kapcsolatot tartottam fenn.

Szeptember 24-én délután érkezett Bécsbe testvé-
reivel együtt. A szálláshely felé tartva elmondta,
hogy Hollandiából jön, ahol elõadott a Mikes Kele-
men Kör rendezvényén.  Érdekességként jegyezte
meg, hogy jelen voltak a hazai kommunista titkos-
szolgálat emberei is. Köztük S . Hegedüs László, aki
annak idején, 1946-ban titkos ügynökként épült be
a  Nemzeti Parasztpártba, és Erdei Ferenccel együtt
a legnagyobb ellenfelei voltak. Most a Hazafias Nép-
front nevében tevékenykedett és egész ott tartózko-
dásának ideje alatt arra akarta rávenni, hogy láto-
gasson haza Magyarországra. Kovács Imre errõl így
nyilatkozott: „Nyugodt lehetsz, ezek soha nem fog-
nak engem megszerezni.” Érkezésének napján, este,
nálunk voltak vacsorán. A testvérek nem tudták,
hogy tulajdonképpen ezen a vacsorán búcsúzik el tõ-
lük. Korán elmentek lefeküdni, mivel másnap a bé-
csi „Europa”-Clubban volt elõadása. A délelõttöt a
szaléziánus-házban töltötte. Készült az esti szerep-
lésre. Délután négyre mentem érte. Innen Hanák Ti-
borhoz mentünk, majd „Europa”-Club elnöke látta
vendégül uzsonnára. Nem evett, mint elõadása elõtt
sohasem. A vendégek között volt Révay István, aki
nyugdíjazása után Ausztriában, Bécs közelében te-
lepedett le.

Kovács Imre elõadásában az amerikai külpolitiká-
ról beszélt, különös tekintettel a közelgõ elnökvá-
lasztásokra. Az elõadás eleven volt, a kérdésekre ki-
merítõ választ adott, a jelenlévõk a végén lelkesen
megtapsolták. Szemtanú szerint igen jó formában
volt, a betegségnek, vagy a fáradtságnak semmi nyo-
ma nem látszott rajta. Szeptember 26-án, pénteken
Imrét és két testvérét kivittem autóval a pályaudvar-
ra. A búcsúzkodás gyors és rövid volt, Imre nem sze-
rette a hosszas és érzelmes elválásokat.

100 éve született KOVÁCS IMRE
– Az utolsó bécsi napok –

A budapesti vonat utolsó vagonja még el sem
tûnt a szemünk elõl, amikor Imre hozzám fordult
és kicsit fáradt hangon megkérdezte: ”Kimegyünk
Alsó-Ausztriába, megkeresni Odescalchi Margitot?”
Azt hittem, elfelejtette, hiszen már két esztendeje,
hogy említést tettem neki: véletlenül nyomára
akadtam Odescalchi Margitnak, aki nagy szegény-
ségben egy csirkekeltetõ üzemben éjjeliõrként ten-
geti életét. Imre még ismerte az ellenállási mozga-
lomból, mivel 1944-ben a német megszállás után a
család nyírségi birtokán is menedéket kapott. Mar-
git mindenki nagy meglepetésére 1945-ben belé-
pett a Kommunista Pártba és ezt követõen Kovács
Imrével megszakadt minden kapcsolata. Harminc-
öt év után most együtt autóztunk ezen a kicsit bo-
rús szeptemberi napon, mentünk abba a kis falu-
ba, ahol senki sem tudja, hogy ez a kis fejkendõs
töpörödött öregasszony neves hercegi család tag-
ja; mindenki csak egyszerûen „Tante Margitnak”
szólítja az utcán.

Imrével a faluba érve megkerestem azt a talán
régen cseléd -, vagy munkáslakásoknak épült ba-
rakkházakat, ahol lakott, mióta nyugdíjba vonult.
A földszintes épület fapadlós folyosóján rozoga,
kopott, szürke faajtón kopogtatott, mire a szom-
széd lakásból fiatalasszony közölte velünk, hogy a
keresett a faluba ment bevásárolni, de rövidesen
visszajön. Imre megdöbbenve botorkál kifelé a
bekerítetlen udvarra, és mintha csak magának
mondaná: ” Hihetetlen, hogy itt él ez az asszony,
aki valamikor Magyarország leggazdagabb arisz-
tokratái közé tartozott.” Az udvaron várakozva is
nehezen tért magához, közben a falu vége felé ve-
zetõ földutat kémlelte. Alig telt el néhány perc,
amikor a kanyarban feltûnt, kis szatyrot szoronga-
tott a kezében és lassan közeledett felénk. Imrét az
elsõ pillanatban nem ismerte fel, vagy talán nem is
akart hinni a szemének, hogy Kovács Imre eljött
ide hozzá, annyi esztendõ, történelmi vihar után,
hogy életük alkonyán megszorítsa a kezét.

Mindketten zavarban voltak. Bementünk a falu-
ba és helyet foglaltunk a falu egyetlen vendéglõjé-
ben. Imre szánakozva nézte a néhai hercegnõt, aki
mintha gyónna, elmesélte három évtized drámáját.
A számvetést Kovács Imre türelmesen hallgatta, de
az arcán látni lehetett, hogy nagy fájdalmai vannak.
Két óra után visszatértünk a barakktelepre, majd
rövid búcsú után elindultunk Bécs felé. Imre sápad-
tan, megtörve ült mellettem, láttam, mennyire ki-
merítette ez a látogatás. Elállt attól a gondolattól,
hogy kimenjünk Traiskirchenbe meglátogatni a me-
nekülttábort.

Mire visszaértünk a szaléziánusokhoz, fájdalma
csak tovább növekedett és akkor bevallotta nekem,
hogy már New Yorkban az indulás elõtt is erõs gyo-
morfájása volt. Pihenni hagytam és abban marad-
tunk, hogy másnap érte jövök és elmegyünk kirán-
dulni a csodálatos Wachauba. A kirándulás rövidebb
ideig tartott, mint ahogy terveztük. A fájdalom egy-
re jobban megviselte Imrét, ebédnél is csak néhány
falatot evett. Visszatérve Bécsbe azonnal lefeküdt,
erõt gyûjtött, mert még aznap találkozni akart régi
barátjával, Zeke Zoltánnal.

Szeptember 29-én szorongó szívvel vittem ki a
Westbahnhofra. Éreztem, hogy az utolsó perceket töl-
töm vele, akinek hõsiességérõl, bátorságáról és em-
berségérõl már életében legendák születtek. A tõle
megszokott rövid búcsúval elváltunk és a vonat elin-
dult Innsbruck felé. Ott állt az ablakban, sápadtan,
megkínzottan, egészen addig, amíg a szemem elõl vég-
leg elnyelte õt az egyre növekvõ távolság.

     Halála október 27-én, nyolc óra harminc perc-
kor következett be, éppen azon a napon, amelyen
harmincegy évvel azelõtt népe felszabadításának
gondolatával az Egyesült Államok földjére lépett.
Errõl a Szabad Európa rádióból értesültem aznap
este, amikor barátja Borbándi Gyula búcsúztatta el.
A református Kovács Imre ragaszkodott ahhoz,
hogy barátja, Varga Béla, pápai prelátus, címzetes
nagyprépost, kanonok, a Magyar Nemzetgyûlés volt
elnöke, a Magyar Bizottság feje búcsúztassa el.

  Gyönyörû, teljes és eredményes élete volt, min-
takép maga is. Kovács Imre soha meg nem alkudott,
soha meg nem tagadta eszményeit, soha nem tette
le a szolgálatot, amit odahaza fiatalon, elhivatott-
sága teljes tudatában vállalt. Híven teljesítette kö-
veteléseit: megosztotta másokkal – hazai és idekint
élõ honfitársaival – mindazt az erkölcsi, szellemi
és anyagi értéket, amit áldozatos munkával évei so-
rán maga és mások javára begyûjtött. Élete gazdag
volt és mintaszerû, barátok feleségek szeretete vet-
te körül. Sok szenvedéssel, de megnyugodva távoz-
hatott közülünk: sem másnak, sem önmagának
nem maradt adósa semmivel.  Nevét beírta a törté-
nelembe és beírta ki tudja, hány embernek a szívé-
be. Közöttük az enyémben is ott fog élni idõnk vé-
gezetéig.

Budapest, 2013. január 26.
HAAS GYÖRGY

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
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A felvidéki magyarság 1945–1948 közötti üldöz-
tetésének jó néhány fejezetét a rendszerváltozás után
már nemcsak a történész szakma képviselõi, de az
érdeklõdõk szélesebb köre is elég részletesen meg-
ismerhette. Errõl az elmúlt 15–20 évben számos do-
kumentumkötet, tanulmány és visszaemlékezés je-
lent meg. Meglehetõsen pontos adatok állnak ren-
delkezésünkre az elnéptelenített csehországi
Szudéta-vidékre kényszerûen áttelepített dél-szlo-
vákiai magyarok kálváriájáról, valamint a szlovák–
magyar lakosságcserérõl, amelynek szintén a felvi-
déki magyar õslakosok voltak a szenvedõ alanyai.
Nekik is akaratuk ellenére kellett elhagyni szülõ-
földjüket, hátrahagyva földjeiket, házaikat, õseik, ro-
konaik sírjait a temetõkben. Részletes és pontos is-
meretekkel rendelkezünk a Benes-dekrétumok és
az ezekbõl eredõ egyéb jogtipró rendeletek és elõ-
írások magyarokat sújtó kimenetelérõl, máig érõ tra-
umájáról is.

Van viszont ennek a korszaknak egy máig alig is-
mert tragikus eseménysorozata, amely 1945-ben,
közvetlen a front elvonulását követõ hetekben ját-
szódott le Dél-Szlovákia egyes vidékein, fõleg a vá-
rosokban.

A Felvidék magyarlakta területeinek az 1938-as
elsõ bécsi döntés alapján Magyarországhoz történt
visszacsatolása nagyjából békés körülmények között
zajlott le. Ezért a háború után a visszaállított tria-
noni határok következtében Csehszlovákiához vissza-
került magyar lakosság túlnyomó többsége a helyén
maradt. Úgy ítélték meg, hogy nincs félnivalójuk,
hiszen nem követtek el háborús és emberiesség el-
lenes bûnöket. Nem tudhatták, hogy az Edvard Benes
vezette londoni csehszlovák kormányzati és a
Klement Gottwald vezette moszkvai kommunista
politikai emigráció már lényegében 1943–44-ben
megegyezett Csehszlovákia, kisebbségek nélküli,
tiszta szláv nemzetállammá történõ háború utáni át-
alakításáról. A módszerekrõl azonban nem volt egy-
séges elképzelés. Benesék egyformán kívánták ke-
zelni a magyar és a német lakosságot. Egyoldalú,
gyors kitelepítésben gondolkodtak. A németek ese-
tében azt meg is tették, illetve tehették a nagyhatal-
mak jóváhagyásával. A magyarok ilyen módon törté-
nõ kitelepítésébe a nyugati nagyhatalmak, elsõsor-
ban az Egyesült Államok azonban nem egyezett bele.
Ezért többféle módot találtak ki és kezdtek gyakor-
latilag megvalósítani a felvidéki magyar lakosság el-
üldözésére, illetve asszimilálására.

Az 1945. január 20-án Moszkvában aláírt magyar
fegyverszüneti megállapodás, valamint az 1944. má-
jus 8-i szovjet–csehszlovák megállapodás értelmé-
ben, az 1938. november 2-i döntéssel Magyarország-
nak ítélt területek, ismét Csehszlovákiához kerül-
tek. Ez azt jelentette, hogy a szovjet hadsereg által
elfoglalt területeken a közigazgatást a csehszlovák
hatóságok vehették át. Ezt követõen egymásután szü-
lettek meg azok a központi törvények és rendeletek,
amelyek a magyar lakosságot kizárták a közéletbõl,
megfosztották állampolgári jogaiktól, … és még
hosszan folytathatnánk a hasonló intézkedések so-
rát. Ezekhez az 1945. április 4-én, Kassán elfoga-
dott csehszlovák kormányprogram szolgáltatta az
alapokat, amely a magyar és német lakosságot
kollektíve megvádolta a csehszlovák állam 1938-as
feldarabolásában való részvétellel, illetve kollabo-
rációval azon erõkkel, amelyek ezt végrehajtották.
Ezen „bûnök” egyértelmû, tételes cáfolata a felvidé-
ki magyar lakosság vonatkozásában, az elmúlt évti-
zedekben már megtörtént.

Nézzük azonban, hogy mi is történt Dél-Szlováki-
ában a helyben maradt magyar lakosok egy jelentõ-
sebb részével a front elvonulását követõ hónapok-
ban. Az erre vonatkozó egyes történeti elemzések azt
állapítják meg, hogy a „felvidéki magyar népcso-
portot a németeket sújtó erõszakos elüldözés-
hez („divoký odsun” , „wilde Vertreibung”)
fogható támadások viszonylag kis mértékben
érintették.” (Jogfosztó jogszabályok Csehszlováki-
ában 1944–1949. Komárom, 2005.) Hogy ez szám
szerint hány személyt érintett, ma arra ugyan van-
nak publikált adatok, amelyekkel azonban nemigen
foglalkozott sem a történész szakma, sem a széle-
sebb közvélemény. Ugyanis nemcsak jogszabályok,
hanem hivatalos szervek egyszerû felhívásai is ki-
válthatták a csehszlovák közigazgatási szervek túl-
kapásokkal terhes intézkedéseit.  Gyönyör József, fel-
vidéki magyar jogtörténész hívta fel a figyelmet „a
nyitrai területi katonai parancsnokság 1945.
május 4-iki felhívására a dél-szlovákiai járási
nemzeti bizottságokhoz, amely szerint minden
magyar nemzetiségû személyt, bármilyen val-
láshoz vagy fajhoz tartozzék is (az antifasisz-
ták kivételével), arra kell kényszeríteni, hogy
24 órán belül hagyja el a köztársaság terüle-
tét. Ez meg is történt, de nem volt benne köszö-
net. Errõl a „felhívásról” ugyanis csak akkor
szereztek tudomást az érintettek, amikor a ha-
tóság emberei már megjelentek náluk. Össze-

Elhallgatott tragédiák
Egy Kassáról elüldözött felvidéki magyar visszaemlékezései

szedték mindazokat a személyeket, akik a ke-
zük ügyébe kerültek, s lényegében minden va-
gyontárgyuktól megfosztva, áttették õket a
magyar határon. A fellelhetõ adatok szerint
1945. június 30-ig 31 780 személy, idõs és fia-
tal egyaránt, hagyta el ily módon Szlovákia te-
rületét.” (Gyönyör József: Mi lesz velünk, magya-
rokkal? Pozsony, Madách Könyv- és Lapkiadó, 1990.)
Fontos megjegyezni, hogy Gyönyör J. az elõbbi szám-
adatot szlovák, elismert történészek megjelent mun-
káiból merítette. Más történészek nagyobb számada-
tot is közöltek az elüldözött, vagy kényszerûségbõl
elmenekült magyarok lélekszámáról. Ezek azonban
hosszabb idõszakaszra vonatkoznak.

A hasonló sorsra jutott szerencsétlen személyek
és családok tragédiájával eddig alig foglalkozott a
történetírás, mivel ezen elüldözéseknek nem ma-
radtak fenn dokumentumai, vagy csak nagyon elvét-
ve lehet találni hiteles írásos anyagot az érintettek
sorsáról. Annál is inkább örvendetes, hogy van még
olyan Kassán élõ személy, Várady Sándor, akinek köz-
vetlen emlékei vannak azokról az idõkrõl, amikor
családjával együtt 1945-ben õt is rövid úton kiutasí-
tották Kassáról.

Várady úr, hány éves volt Ön, amikor a családját
ez a tragédia érte? Mesélje el mivel foglalkoztak a
szülei és hol laktak Kassán?

Amikor ez a szörnyû sokk érte a családunkat 1945-
ben, nyolcéves voltam és volt egy hatéves húgom.

Tehát már sok mindenre emlékszem. Vannak azon-
ban részletek, amelyeket anyám és nagyanyám elbe-
szélése alapján késõbb tudtam meg. Kassán laktunk
anyámmal a nagyszüleimnél mivel a szüleim hivata-
losan már 1940-ben elváltak. Anyai nagyapámnak,
Sidlovits Gyulának vendéglõje volt a belvárosban a
bíróság épületével szemben. Egy négy szoba hallos,
szépen berendezett, zongorával is ellátott polgári la-
kásban laktunk, szintén a belvárosban.

Mi történt tehát 1945-ben?
Kassára a szovjet csapatok 1945. január 19-én vo-

nultak be. A front tovább vonulása után a város irá-
nyítását átvették a csehszlovák hatóságok emberei.
Jó pár hétig a helyi vezetõk voltak a hatalom birtoko-
sai, akik sok mindent megengedtek maguknak, mi-
vel a központi állami szervek még nem alakultak meg,
illetve nem tudtak kapcsolatot tartani az újonnan
visszaszerzett területekkel. Hiszen még tartott a há-
ború. Ebben az átmeneti joghézagos idõben történt,
hogy egy délután, 1945. március 26-án megjelent a
lakásunkon egy csehszlovák katonatiszt és egy civil
öltözetû, nemzetiszínû karszalagos milicista, puská-
val a vállán, és felszólították nagyapámat, hogy csa-
ládjával együtt, másnap reggel nyolc óráig hagyja el
az országot. Okként azt jelölték meg, hogy egy össze-
írás alkalmával magyarnak vallotta magát. Fejenként
30 kg-os csomagot vihettünk magunkkal. Ez óriási
lelki megrázkódtatás volt. Nem is értem még ma sem
teljesen, hogyan lehetett az ilyesmit ép ésszel túlélni.
Egyik napról a másikra viszonylagos polgári jólétbõl,
teljesen ártatlanul, nincstelen földönfutókká váltunk,
csak azért mert magyarnak vallottuk magunkat. A
sors fintora, hogy nagyapám alkalmazkodva a cseh-
szlovák állami viszonyokhoz, mindjárt a hatalomvál-
tás után, nekünk, gyerekeknek magántanuló órákat
fizetett, hogy tanuljunk szlovákul, mivel mi akkor
kezdtünk iskolába járni, amikor még Kassa Magyaror-
szágoz tartozott, tehát egy kukkot sem tudtunk szlo-
vákul. Ezt a magatartást normális körülmények kö-
zött az új államhoz való lojalitásnak is be lehetett vol-
na tudni, de ez akkor sajnos egyáltalán semmit sem
számított.

Mi történt a felszólítást követõ napokban?
Nagyapám szerzett valahonnan lovas kocsit egy

szál lóval, vagy inkább gebével. Másnap arra pakol-
ták fel a család felnõtt tagjai az engedélyezett mennyi-
ségû ruhanemût és élelmet, valamint minket, gyere-
keket. Mi ugyanis négyen voltunk gyerekek, mivel
velünk lakott anyám leánytestvére és két gyermeke
is, mert a férje (Török László) katona volt és akkorra
még nem tért vissza. Másnap reggel tehát indulásra
készen álltunk. Ugyanakkor, határozottan emlék-
szem, megjelentek a hatóság emberei, hogy ellenõriz-
zék elhagytuk-e a lakást. Elindultunk tehát a magyar
határ felé. A Kassáról kifelé vezetõ utakat azonban
még a szovjet csapatok ellenõrizték. Az elsõ ilyen el-
lenõrzõ ponton mindjárt megállítottak bennünket,
átkutatták a csomagjainkat, az élelmiszereink nagy
részét és a jobb ruhanemût elkobozták. Ez még tragi-
kusabbá tette a helyzetünket. Estére megérkeztünk a
csehszlovák–magyar határra. Útközben több hason-
ló sorsú, kiutasított menekülõ családdal találkoztunk.
Mivel nem volt hová mennünk, a határon töltöttük
az éjszakát. Mi gyerekek pokrócokon, kabátokkal be-
takarva aludtunk a határépületben. Másnap reggel az
ott szolgálatot teljesítõ szlovák katonák kezdték el-
szedni a még meglévõ pokrócainkat. Szerencsénkre
azonban erre felfigyelt a felettesük, - anyámtól tudom,
- egy csehül beszélõ katonatiszt, aki lehordta és elza-
varta közelünkbõl a fosztogatni akaró katonákat.

Teljesen tanácstalanul és kiszolgáltatottan várakoz-
tunk tovább a határon. Dél körül a határsorompóhoz
érkezett néhány, tehetõsebb, jóérzésû gazda Tornyos-
németibõl, a magyar oldalon lévõ elsõ faluból, akik
felajánlották, hogy átmenetileg befogadnak kiutasí-
tott családokat. Így kerültünk Mitro Dezsõ nevû, vég-
telenül jószívû és gondoskodó gazdaember családjá-
hoz, aki annak ellenére, hogy újszülött fiáról és fele-
ségérõl is gondoskodnia kellett, minket is ellátott egy
ideig élelemmel és szállással. Pár hét múlva a jobb
megélhetés reményében átköltöztünk Göncre,
Tornyosnémetitõl a második faluba. Itt özv. Tóthné
fogadott be bennünket. Házának az elsõ két szobájá-
ban laktunk, földre helyezett szalmazsákokon alud-
tunk. Itt halt meg 1945 decemberében, 68 éves korá-
ban, drága nagyapánk, aki nem bírta tovább elvisel-
ni a nincstelenséget és a szörnyû megaláztatást.

Hogyan alakult a további sorsuk Magyarországon?
Kiszolgáltatottságunk és hányattatásaink tovább

folytatódtak. Göncön anyám alkalmi munkákat vál-
lalt, különbözõ gazdáknál, de még így is rá voltunk
szorulva a helyi lakosok segítségére. Csak hálával
tudok visszagondolni önzetlen segítõinkre Sárosi
Andrásra és Várkonyi Bélára, akik családjaikkal
együtt minden viszontagságunkban a támaszaink
voltak. A gönci községháza jegyzõje, valamint a nagy
tudású Dr. Gál Ferenc plébános is szívén viselte a sor-
sunkat. Ez utóbbi késõbb tanára és rektora lett a Hit-
tudományi Egyetemnek Budapesten. Meg kell emlí-
tenem a gazdálkodó és ismert fazekas mestert, Veres
Lajos bácsit, aki tûzifát fuvarozott számunkra, hogy
télen meg ne fagyjunk. 1946 tavaszán megérkezett a
fogságból Török László, anyám testvérének a férje.
Sikerült állást kapnia Göncön a Takarékpénztárnál.
1948-ban feleségével és két gyermekével felköltöz-
tek Budapestre, mivel sikerült ott állást szereznie az
egyik minisztériumban. Mi az õ segítségükkel, egy
évvel késõbb, 1949-ben, költöztünk fel a fõvárosba.
Anyám különbözõ, nem túl jól fizetõ munkákat vál-
lalt. Szükséglakásokban laktunk, igen rossz körülmé-
nyek között. Majd anyámat az egyik munkahelye le-
helyezte Debrecenbe az ottani kirendeltségre. Itt
kezdtem járni, 1951-ben, a Közgazdasági Technikum-
ba. De közben anyámnak megszûnt itt a munkahelye,
így visszakerültünk Budapestre. Újabb megpróbálta-
tások következtek, lakásproblémáink állandósultak.
Hosszú lenne elmondani min mentünk keresztül.

 Hogyan és mikor kerültek végül vissza Kassára?
Az iskolaév befejezése után, 1955 nyarán, teljesen

váratlanul idézést kaptam a Belügyminisztériumba.
Itt egy tiszti rangban lévõ hölgy közölte velem, hogy
augusztus 31-ig át kell mennem Csehszlovákiába, a
kötelezõ katonai szolgálat letöltése végett. Azt mond-
ta, azért mert apám után én csehszlovák állampolgár-
nak minõsülök. Hiába érveltem, hogy nekem már van
magyar személyazonossági igazolványom és a szüle-
im már tizenöt éve hivatalosan elváltak és én tíz éve
anyámmal már Magyarországon élek. Nekem nem tet-
szett ez a dolog, de a hatóság csak ragaszkodott a
visszatelepülésemhez. Közben levelezés útján a Kas-
sán élõ apám is bekapcsolódott  az ügyek bonyolítá-
sába. A minisztérium ugyanis azt javasolta, hogy csa-
ládegyesítés címén, anyám és én visszaköltözhetünk
Csehszlovákiába. Apám is nyilatkozott, hogy szeret-
né a családot újra egyesíteni. A húgomat már koráb-

ban magához vette, még a gönci idõkben, mert bete-
ges volt és anyám nem tudott számára megfelelõ or-
vosi ellátást biztosítani. Végül is megkaptuk az enge-
délyt a Csehszlovákiába való visszaköltözésre. A fõ
érv az volt, hogy Csehszlovákiában jobban lehet élni,
mint a nélkülözõ rákosista Magyarországon. Aminek
akkor kétségtelenül volt reális alapja. Visszaköltözé-
sünk után anyám ismerõsöktõl megtudta, hogy volt la-
kásunkból mindent széthordtak, elloptak és már má-
sok lakták. Engemet pedig apám beíratott a Kassai
Magyar Ipariskola gépészeti szakára, amit el is végez-
tem. A családegyesítés természetesen nem történt meg.
Apám részérõl a korábban tett nyilatkozat csak azért
született meg, hogy visszaköltözhessünk Kassára. Szá-
momra a Csehszlovákiába való költözés nagyon fájó
emlékként él a mai napig. Annak ellenére, hogy rossz
anyagi és lakáskörülmények között éltünk Magyaror-
szágon, mégis a hazámnak éreztem azt az országot és a
mai napig bánom, hogy elhagytuk. Tudom, hogy a mi
sorsunk a visszaköltözés miatt nem tipikus eset. Az el-
üldözöttek döntõ többsége nem tért vissza Csehszlo-
vákiába. A legtöbbjük ügyes, kreatív, mûvelt ember
volt, akik idõvel érvényesültek Magyarországon is. S
valószínûnek tartom, hogy ha nem üldözik el õket,
Csehszlovákiának is a hasznára lettek volna.

Az Önök elüldözése azonban valós, s mondhatni
olyan szempontból tipikus, hogy az adott idõben
egyik napról a másikra csak azért utasítottak ki
több mint 31 ezer személyt, gyereket, öreget, nõt,
férfit, mert magyarnak vallották magukat. Vagyo-
nukat egyszerûen elvették, ha mérsékelten akarjuk
a történteket minõsíteni, de inkább azt kellene mon-
dani, hogy elrabolták, ellopták. Ugyanis semmilyen
hivatali eljárás sem elõzte meg ezt a cselekményt,
mint késõbb, amikor a Benes-dekrétumok alapján,
tehát törvényekre való hivatkozással és többnyire
írásban tették ugyanezt. -  Várady úr köszönöm,
hogy megosztotta olvasóinkkal az emlékeit. Szolgál-
jon ez okulásul a mai fiatalabb generációk számá-
ra. Ugyanakkor legyen ez az írás köszönet kifejezé-
se mindazoknak, akik a nehéz idõkben emberként
viselkedtek és önzetlenül segítettek az elüldözött fel-
vidéki honfitársaikon.

  VARGA SÁNDOR

Kiállás az erdélyi autonómia
kezdeményezés mellett

A Nyugat-európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége Nyilatkozatot juttatott el Izsák Balázsnak, a Szé-
kely Nemzeti Tanács elnökének. A Nyilatkozathoz a Latin-amerikai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége is
csatlakozott.

Tisztelt erdélyi Barátaink!
A magyar kisebbségek helyzetének egyre kritikusabbá váló alakulását lehet ugyan különbözõ megfontolással

megközelíteni, más és más orvoslást javasolni, közömbösen azonban nem szemlélhetjük az asszimiláció tragi-
kus méreteit. Nagyon szûk az a mozgástér, amelyen belül hallatni lehet szavunkat, éppen ezért a végcélt, a belsõ
területi önrendelkezést tekintve csakis egy nyelven és egy hangon kell felemelnünk szavunkat.

Tudjuk, Közép-Európában nem léphetünk a többségi népekkel való párbeszéd nélkül. Éppen ezért a legfonto-
sabb belátásra bírni õket, hogy az autonómia az élethez való jog, tehát fennmaradásunk záloga. Ugyanakkor ez
nem kisebbíti egyik többségi nép érdekeit sem, mi több, a feszültségek megszüntetésével helyre állna a hosszú
évtizedek óta mindegyik oldalról áhított bizalom, ami nélkül nem közelíthetõk és egyeztethetõk az álláspontok.

Népeink egymásra utaltsága axióma: összefogva erõsek lehetünk, egymás ellen acsarkodva csak meghosszab-
bítjuk a válsághelyzetet.

Amikor 2013. március 10-én síkra szálltok jogaitokért, ebben a szellemben cselekedjetek megalkuvás nélkül.
Veletek vagyunk ebben a küzdelemben és kívánjuk, hogy siker koronázza célkitûzéseiteket.

Nem éppen a legjobb eszköz a panaszkodás az EU különbözõ hivatalosainál, hiszen aligha értik kiáltó szavun-
kat, s legfeljebb nyûgösködésnek veszik sérelmeink, hátrányos helyzetünk felpanaszolását. Tanuljuk meg a szét-
húzás helyett az összefogást, és egységes erõvel a többségi népek meggyõzését arról, hogy bármiként is térnek
ki a minket megilletõ jussunk elõl, egymásért vagyunk, de nem egymás ellen.

Fogadjátok bátorító, baráti kéznyújtásunkat, amit azzal is kifejezünk, hogy Nyugat-Európa több országában a
marosvásárhelyi tüntetéssel egyidejûleg a Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége tagszerve-
zetei is hasonló megmozdulásokat szerveznek a román nagykövetségek, konzulátusok elõtt.

Bécs, Stockholm, Frankfurt, 2013. március 7. A NYEOMSZSZ elnöksége nevében:
Deák Ernõ

Kassák Lajos: Linoleummetszet
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Elsõ olvasatra biztosan meglepõ a társítás, ami még-
sem képzelet szüleménye, hanem valóság. Március 8-
án ismét bebizonyosodott, hogy Oberpullendorf/
Felsõpulya – KULMANN ERNÕ volt polgármesternek kö-
szönhetõen – élen jár a szomszédságpolitika terén.
Ugyanakkor nem szabad elfeledkezni WALTRAUD

EHRENHÖFLER volt városi tanácsosról sem, aki évek óta
mozgatja a rugókat, keresi a kapcsolatokat, amiknek
gyümölcseként egyre színesebb és hathatósabb együtt-
mûködés bontakozik ki, elsõsorban a képzõmûvésze-
tek terén. Most is ennek az egymásra találásnak lehe-
tett tanúja a nagyszámú érdeklõdõ, akik részt vettek a
jelenleg INGE PRAMMER-FEYLER vezetése alatt mûködõ
KULTURVEREINIGUNG OBERPULLENDORF által szervezett és meg-
rendezett kiállításon.

De végül is mi köze ennek 1956-hoz? – kérdezhet-
né bárki. Amilyen egyszerûen fogalmazódik meg a vá-
lasz, annál több meglepetést rejt magában.

2013. március 8-án nyílt meg a korábban teljesen
ismeretlen Görgényi István (1917-1973) tárlata. Ma-
gyarországon már több helyen bemutatták a nyo-
morban meghalt mûvész alkotásait, s tavaly Német-
országban is rendeztek bemutatót.  Hogy idáig ju-
tott felfedezése, RIGÓ ERIK vállalkozónak köszönhe-
tõ. Görgényi István pincében rejlõ, mintegy ötszáz
alkotásból álló hagyatéka, olajfestmények, akvarel-
lek, tus- és krétarajzok megvásárlása az adott körül-
mények között nagy kockázattal járt, de annál ered-
ményesebb lett. Rigó Erik csupán egyetlen képet

1956 Felsõpulyán
akart megszerezni, de az örökösök a teljes hagya-
ték megvételéhez ragaszkodtak. Az újdonsült mû-
gyûjtõ elsõ kézbõl nem tudhatta, milyen meglepe-
tésben lesz része. Mivel a tárolás miatt a képek res-
taurálásra szorultak, valamennyit meg kellett “pisz-
kálni”.  Így történt, hogy az egyik pálmafát ábrázo-
ló kép felsõ vége alól emberfej bukkant elõ. Óvatos
kíváncsisággal sikerült lehántani az álcának szánt
fedõ réteget, s ekkor vált bizonysággá, hogy a kivá-
ló arcképfestõ titokban képzõmûvészeti kivitelezés-
ben 1956  hiteles krónikása volt. Egész sorozatot
festett a tüntetéstõl, a harcokon át a kivégzésekig,
sõt, még a menekülõket is megfestette.

Ezek a festmények egészen elütnek korábbi stílu-
sától: expresszionista naiv irányzatnak is nevezhetõ
eljárása. Mindez feltehetõen nem tudatos stílusvá-
lasztás, sokkal inkább a belsõ feszültség, zaklatott-
ság mozgatta úgy kezében az ecsetet, hogy egészen
sajátságos módon adja ki magából élményeit. Ami-
kor elkészült egy-egy képpel, fedõréteget festett rá,
senki se sejtse, mi rejlik a felszín alatt. Csakis zseniá-
lis ráérzéssel dolgozhatott, hiszen, ha másként nem,
tudat alatt is a jövõre gondolt: sejthette, tudhatta,
hogy egy szép napon lehull az “álarc”, s megjelenik a
titokzatos múlt, 1956 lüktetõ, halálos valósága…

2013. március 8-án ennek a “leleplezésnek” lehettek
tanúi azok, akik részt vettek a megnyitón. Talán nem
túlzás úgy fogalmazni: mégiscsak vannak csodák, vagy
legalábbis alapélményt kínáló meglepetések. -de-

Nem csupán változatosságot, de felüdülést is jelent
leruccanni az Õrségbe, különösen olyan alkalmakkor,
mikor színre lép a Felsõõri Református Ifjúsági Olva-
sókör. Az idén 90. évét ünnepli a Kör, ill. a színjátszó
csoport, mint Gúthy László lelkész – ezúttal színház-
igazgató, ill. rendezõ  –  a függöny elé állva üdvözlés-
képpen bejelenti a nagyérdemûnek.

Ismét zsúfolásig megtelt a terem, a helyiekhez a
pulyaiak is csatlakoztak.  Szokatlan, de idõvel meg le-
het, meg kell szokni, hogy a kétnyelvûség a német ja-
vára egyre inkább eluralkodik még ebben a szûk szín-
házi környezetben is. Biztosan érthetõ okokból két-
nyelvû plakátok hirdetik Molnár Ferenc A doktor úr c.
darabjának bemutatóját négy alkalommal, ami érthe-
tõ is, hiszen hallásra német nyelvû közönség vonul a
terembe, és felvilágosításul német nyelvû lapon tud-
ható meg, milyen elõadásban lesz része.

Elõadás közben derül ki, hogy jobbára mindenki érti
a szöveget, vagy pedig olyan jól játszik a csoport, hogy
a többiek láttán a német ajkúak is nevetésben törnek
ki. Furcsa kisvilág, amit ma már jobbára a gyülekezet
lelkésze tart össze, igaz, õ is egyre több engedményre
kényszerül a német nyelvûség terén. Nem szabad azon-
ban elfeledkezni a Kétnyelvû Gimnáziumról sem, hi-
szen a magyartanárok nem csupán a közönség sorai-
ban fedezhetõk fel, hanem Gángoly Éva-Mária és
Istvanits Kerstin személyében a szereplõk között is.
Nem is említve a középiskola volt tanítványát, Bács
Lórántot, aki nem okozna meglepetést, ha egy szép
napon hivatásos színészként mutatkozna be.

Ne legyünk azonban igazságtalanok: jó és egyre fia-
talabb csapat állt össze; legfeljebb a magyar nyelvtu-
dás szintjén érezhetõ, mennyire buzgó, lelkes a társa-
ság minden tagja s ahol esetleg nem domborodik ki az
õstehetség, odaadással, szorgalommal egyenlítõdik ki
a helyenként érezhetõ bizonytalanság. Nem udvarias-
ságból kívánkoznak ide az elismerõ szavak, hanem

A doktor úr – színielõadás Felsõõrött
azon rendkívüli teljesítmény hangsúlyozásaként, mit
jelent a nyelvhez, kultúrához való ragaszkodás, ami-
kor különbözõ, távolabbi munkahelyekrõl legalább a
hétvégeken összejönnek a próbákra, hogy megmutat-
hassák, mire képesek.

Gúthy László tiszteletes töretlen lelkesedését meg-
tapasztalva Gyenge Imre emléke dereng fel: milyen jó,
sõt megnyugtató, hogy utóda is virágzásban tartja a
színjátszást. Amikor az õ érdemeit emlegetjük, méltat-
lan lenne a törzstagok közül Tölly Juliska, Miklós
Helmut és Gaál Mihály nevének elhallgatása. Ifj. Gyen-
ge Imre esetleges hiánya pedig egyenesen elképzelhe-
tetlen a színpadon. Ehhez még hozzátartozik: jaj de
csinosak az õri lányok, fiatalasszonyok!

Rajta hát, mûveljétek továbbra is az eddigi lelkese-
déssel, odaadással a magyar nyelvû színjátszást: meg-
van rá az igény, s magyar nyelven derülni, szórakoz-
ni, különösen az Õrségben csuda szép dolog.  -kõ-

(Magyar Szó; Vajdaságma.info) – Csorba Béla
személyében majdnem tizenhat év után új el-
nököt választott a Vajdasági Magyar Demokra-
ta Párt. A 2013. március 2-án megtartott tiszt-
újító kongresszuson a jelen levõ 154 küldött
közül 138-an támogatták az elnöki tisztségért
egyetlen jelöltként induló Csorbát. A visszavo-
nulását tavaly decemberben bejelentõ Ágoston
András eddigi pártelnök nem vállalta a jelölést.
Az új elnök nyilatkozatában többek között ki-
emelte: „Céljaink változatlanok. A vajdasági, vagy
ha úgy tetszik, a délvidéki magyar közösséget az
egyetemes magyar nemzet részének tekintjük, és
megelégedésünkre szolgál, hogy politikai doktrí-
nánk egyik, általunk már 1997-ben megfogalma-
zott és folyamatosan hirdetett alapelemét, a hét-
köznapi nyelven kettõs állampolgárságnak neve-
zett közjogi státust a határon túli magyarok szá-
mára a második Orbán-kormány sikeresen meg
is valósította. Ha semmi más nem történt volna
segítségünkkel és kitartó ösztönzésünkre az elmúlt
években, hát már csak ezért is érdemes volt a
VMDP-ben politizálni. A magyar autonómia vi-
szont még várat magára, hiszen az MNT sem legi-
timitását, sem jogköreit tekintve nem nevezhetõ
tényleges kisebbségi önkormányzatnak, s számom-

Új elnök a Vajdasági Magyar Demokrata Párt élén
ra nagy kérdés, hogy egy eleve rosszul tervezett gé-
pezet egyáltalán javítható-e”.

A továbbiakban arról nyilatkozott: „Azon két
legfontosabb alapelv közül, amelynek egyike a
magyar perszonális autonómia, a másik pedig a
kettõs állampolgárság, a második már lényegében
megvalósult. 1997 óta töretlenül küzdöttünk ezért
az eszméért, akkoriban, amikor még a Kárpát-
medencében egyetlen magyarországi és határon
túli magyar párt sem vállalta fel ezt az eszmét. A
második Orbán-kormánynak köszönhetõ az, hogy
ez végül is valósággá vált. Ami a másik alapel-
vünket illeti, a magyar autonómiát, ez az eszme-
kör, ez a politikai cél még megvalósításra vár. A
Kárpát-medencei magyarság nagy adóssága, hi-
szen csak ezzel tudnánk valamennyire ellensúlyoz-
ni azt a tetemes demográfiai, anyagi, kulturális
kárt, amit számunkra a trianoni döntéshozatal,
majd annak megismétlése a második világháború
utáni békekötés során magával hozott. Egyértelmû
itt a nagyhatalmak felelõssége, de a miénk is, hogy
ezt a még megoldatlan feladatot a nagyhatalmak
asztalára tegyük. Ebben elsõsorban a magyarországi
politikai elit felelõssége nagy, de azt gondolom, ha
az ország gazdaságilag talpra áll, akkor ez a lépés
is elõbb vagy utóbb meg fog történni”.

Balázs Tibor

Õrvidék

A Lajtán túli táj
a Föld és Ég között lebeg,
nem kószál itt már Hófehérke,
s nem poroszkál a Fekete Sereg.

Bécs városába, ha siklik a vonat,
csempészáruként viszem magamat,
az Ég magas, madárröpttel teli,
a Föld zöld füvet izzad, s nem fedi
lábam nyomát, hisz nem jártam soha
sehol oly úton, mi elvinne: haza.

Rendkívüli életkedvét a zene szeretete fûti. Kompo-
nálási közlésvágya kiapadhatatlan, csaknem meghazud-
tolja a pályakezdõk lendületét. Mûveit Európa számos
országán kívül Ausztráliában, Amerikában is játsszák.
CD- és rádiófelvételeinek száma is egyre gyarapodik.
Születésnapja alkalmából számtalan hangversenyt ren-
deznek tiszteletére.

   Magyar és német nyelvû család sarjaként 1923.
március 16-án született Budapesten. Édesanyja zongo-
ratanárként mûködött, nagybátyja Bartók egyik leg-
kedvesebb tanítványa volt. Elõször énekhangját képez-
ték, de saját bevallása szerint ez halva született ötlet
volt. Azonban meglepõen sok hangszeren tanult meg
játszani: zongorán, gordonkán, oboán, basszustubán
és ütõhangszereken. Zongora- és zeneszerzés szakot
Kadosa Pálnál és Lajtha Lászlónál végzett a budapesti
Zeneakadémián, s Ferencsik Jánosnál tanult vezényel-
ni. Egész élete során fontos volt számára a pedagógiai
tevékenység. Azt vallja, hogy a muzsikusnak olyan
mértékig kell megtanulni a mesterséget, hogy a véré-
vé váljék, és gondolkodás nélkül tudja alkalmazni a
tanultakat. – Székesfehérváron és Budapesten tanított,
ifjúsági zenekart vezetett. A kommunisták egyre-más-
ra zaklatták – ezért döntött úgy, hogy elhagyja Magya-
rországot. 1967-tõl a bécsi Raimundtheater korrepeti-

tora lett. 1969-ben kinevezést kapott a Gráci Zenemû-
vészeti Egyetem karmesterképzõ szakára, ahol zeneelmé-
letet, partitúraolvasást és hangszerelést tanított. A kiváló
muzsikust a Floridai Egyetem díszdoktorává avatta.

   Szerzeményeinek száma túl van az ötszázon. Öt
szimfóniát, több versenymûvet, fúvós- és ifjúsági ze-
nekari mûveket, kamarazenét – minden elgondolha-
tó összeállításban –, kórusmûveket (köztük öt misét
és egy requiemet) komponált, s a zongorairodalmat is
bõségesen gazdagította. Az ifjúság számára is értékes
pedagógiai mûveket írt.

   Stílusa – ha nem is hagyományos értelemben – de
tonálisnak mondható. Több szerzeményében észreve-
hetõ a magyar népzene és az osztrák gyermekdalok
közeli vagy távoli hatása. Mûveiben mindig felfedezhe-
tõ a tematikus anyag, melynek motívumai továbbfejlesz-
tésre alkalmasak. Harmóniavilágában különféle hang-
közökre épülõ rendszereket használ. Formamûvészete
jól követhetõ: gyakran alkalmazza a klasszikus zenébõl
jól ismert feszültséget és oldást, valamint az ismétlést.

   Még mindig tanít: amerre jár, mindig van biztató
szava, megszívlelendõ tanácsa. Figyelemmel kíséri az
ifjú tehetségek elsõ próbálkozásait, s örülni tud a kol-
legák sikereinek is. Kívánjuk, továbbra is õrizze meg
belsõ derûjét, a szépben-jóban való hitét! R.É.

A 90 éves
Arányi-Aschner György köszöntése

Megyek a minap egy autószerelõ mûhelybe, mert be
kellett állítanom valamit a biciklimen, és egy kulcsra
volt szükségem. Na de hogyan mondják azt németül,
mert addig rendben van, hogy Schlüssel, de hogyan
tovább? Õ is azt kérdi, hogy Was für eine Schlüssel
brauchst du? Mutatom a hüvelykujjam és a mutatóuj-
jam végeit összeérintve, hogy ilyen profilúra, de eb-
bõl sehogyan sem jön ki az a szabályos hatszög alak-
zat, mint amit mutatni szeretnék, inkább amolyan ka-
rika, ki tudja mire asszociál ebbõl. Aztán mondom,
hogy hexagonális, és közben inkább megmutatom
magát a biciklit, és rajta azt, hogy mit is akarok beállí-
tani. Ja IMBUSZ, vágja rá, hát persze, gondolhattam
volna, így mondják ezt több nyelven is. De hát milyen
fajta kulcsra is lehet itt Bécsben gondolni, a zene váro-
sában, Haydn, Liszt, Strauss, Beethoven, Schubert, Kál-
mán Imre, Mozart és Lehár városában, és akkor a fel-
sorolás lehet, hogy nem is teljes. Vajon violinkulcsra?
A kettõ nem ugyanaz. Nagy különbség van köztük, mert
violinkulccsal nem tudunk biciklit szerelni, ugyanúgy
ahogy a kottában sem szoktunk imbuszkulcsokat rajzol-
ni a sorok elejére. Errõl jut eszembe, hogy Boginak, a
lányomnak, aki zeneiskolába járt, már megvan a violin-
kulcs ajándékba, ha megtudja az sem gond, mert mégis-
csak meglepetés lesz, ugyanis a Grete néni és az õ tepsi-
jei c. olvasmányból tudjuk, hogy még van 3 olyan dolog
ami nagyon fontos: színe, anyaga, nagysága. Tehát ezek
még meglepetések lesznek számára, és õ szeret barcho-
bázni... De milyen kulcs is lehetett volna még? Esetleg
basszuskulcs? Ilyen is van a zenében néha a sorok ele-
jén. Persze, amikor nagyon bosszúsak vagyunk, akkor
is szoktuk emlegetni ezt a basszuskulcsot. Közben a ke-

ANDI TELLER KULCSKÉRDÉS
zünket ökölbe szorítva rántunk egyet a levegõbe felül-
rõl lefele, és egy kicsit oldal irányban kívülrõl befele.
Van aki ilyenkor a lábával még ráadásul dobbantani is
szokott egyet, de az már nagyon tánctanáros, és arról
mindig az a másik vicc jut eszembe. Ha nagyon ráérõ-
sen akarunk bosszankodni, akkor a basszusgitárt szok-
tuk emlegetni, de csak olyankor, ha tényleg van rá
idõnk, mert az egy szótaggal több mint a basszuskulcs,
ezért több idõbe és energiába is kerül a kimondása.
Amikor pedig végképp nagyon sietõsre vesszük a fi-
gurát, akkor röviden csak imigyen kiáltunk fel:
Basszus! Ilyenkor aztán mindenki gondoljon amire
akar, szabadon választott módon, akár basszuskulcs-
ra, akár pedig basszusgitárra, a jelzõ önmagáért beszél,
az utána következõ fõnév már csak amolyan díszítõ-
elem. Milyen kulcs lehetett volna még? Esetleg Schluss-
kulcs, vagy lakáskulcs. Ezeket jó, hogyha nem hagy-
juk el, mert akkor megint az elõbb említett basszus-
kulcs szóba hozatalának az esete áll fenn, ugyanúgy,
mint amikor magas az ÁFA-kulcs. A slusszkulcsról jut
eszembe a következõ: mondjátok gyorsan utánam azt,
hogy: Moszkvics-slusszkulcs. Ugye milyen nehéz? No,
de sebaj, ajánlok bemelegítésként egy másikat:
Zaporozsec-slusszkulcs. Aki ki tudja mondani az egyi-
ket, az nagy valószínûséggel a másikkal is meg tud bir-
kózni, és nem lesznek nehézségei a kimondásakor.
Csak gyakorlat kérdése. Egyébként is, ha már megy az
egyik KGST-termék, akkor a másiknak is mennie kéne.
Ránézek az órára: negyed tizenkettõ. Atyaúristen! Men-
nem kell ebédelni! Hol is van a biciklikulcsom? Tapo-
gatom a zsebem. Megvan! Hálistennek! Akkor most
nem kell azt mondanom, hogy: Basszuskulcs.

Közel ötven évvel ezelõtt emlékezetes tapasztalattal
lettem gazdagabb Közel-Keleten. Akkoriban már két
éve UNESCO-szakértõ, tanszékvezetõ egyetemi tanár-
ként dolgoztam Damaszkuszban. Fizetésemet az ENSZ
havonta dollárban utalta át Szíria Központi Bankjához,
ahonnan szír fontra átváltva vettem fel egy olyan írás
kíséretében, amely arra jogosított fel, hogy az összeg
70%-át ugyanazon árfolyamon visszaválthassam dollár-
ra. Így aztán - mivel nem bíztam túlságosan sem a szír
valuta értékállóságában, sem a bank megbízhatóságá-
ban - megtakarított szír fontjaimat 3-4 hónaponként dol-
lárra váltottam a bankban és családommal - péntek mun-
kaszüneti nap lévén -csütörtök délután átautóztunk a
kb. 100 km távolságban levõ Beirutba, ahol kellemes
tengerparti hétvéget töltöttünk, jómagam pedig bemen-
tem a Royal Bank of Canadába T. Sanyi barátomhoz,
aki - Sopronban végzett erdõmérnök létére - a bank
közel-keleti elnöke volt. Sanyival - elegáns elnöki eme-
leti irodájában - egy-két pohár hûsítõ ital mellett - el-
beszélgettünk, miközben ö csinos titkárnõjével leküld-
te takarékkönyvemet a magammal hozott dollárköteg-
gel a bank földszinti pénztárába, ahol a hölgy elintézte
a befizetést és visszahozta takarékkönyvemet.

1966 karácsonya elõtt néhány nappal is ilyen - kará-
csonyi bevásárlással egybekötött - kirándulást tettünk
Beirutba. Minden a szokott módon történt, egészen ad-
dig, míg a pénztárból visszajövõ csinos titkárnõ az iro-
dába belépve, kezében takarékkönyvemmel és egy jó-
kora dollárköteggel, az ajtóban zavartan állva maradt,
majd fõnöke kérdésére válaszolva elmondta, hogy 15 db
százdolláros bankjegyrõl a fõpénztáros megállapítot-
ta, hogy azok hamisítványok. Sanyi kérdésére elmond-

CSORBA EMÁNUEL

Hamispénz-kaland
tam, hogy azokat két nappal azelõtt Damaszkusz Köz-
ponti Bankjában kaptam. Barátom hivatta a fõpénztá-
rost, aki könyveivel és a sorszámokkal bizonyította,
hogy, bár kitûnõ minõségû, de kétségtelen hamisítvá-
nyokkal van dolgunk. Kérdésemre, hogy próbáljam-e
meg a Beirutban lépten-nyomon található utcai pénz-
váltóknál a váltást, azt felelte, világért se, mert a sas-
szemû pénzváltók azonnal rendõrt hívnának és letar-
tóztatnának. Egyébként ez lett volna a sorsom a bank
pénztáránál is, ha személyesen, és nem a titkárnõjével
küldtük volna a pénzt.

Nem a legjobb hangulatban tértünk vissza Damasz-
kuszba. Másnap elpanaszoltam a velem történteket Abdel
R. barátomnak, közismert, sikeres szír üzletembernek,
és megmutattam neki a hamis bankjegyeket. Õ megkér-
dezte: - Kölcsön tudnád adni ezeket egy-két napra? -
Persze, de mit érsz vele, nem tudom bizonyítani, hogy a
bankban kaptam, hiszen a sorszámuk nincs rajta az eladá-
si jegyzéken. - Tudom, tudom, ne törõdj vele - mondta.

Két nap múlva felhívott: Be tudnál ugrani az irodám-
ba, szeretném átadni karácsonyi ajándékomat.

Irodájában borítékban átadta az 1500 dollár ellenér-
tékét szír fontban, hozzáfûzve, hogy ha bemegyek a Da-
maszkuszi Központi Bankba, az elnök titkárnõjénél ga-
rantáltan eredeti dollár bankjegyekben is felvehetem.

Álmélkodó kérdésemre elmondta, hogy elõzõ este, he-
tenkénti rendszeres kártyapartiján elmesélte esetemet a
bankelnöknek, aki zsebébe nyúlva kicserélte a hamis dol-
lárokat szir fontra. Még mindig értetlen kérdésemre, hogy
mit csinál a bank a hamis dollárokkal, - lassú felfogáso-
mon csodálkozva mondta: Rásózza a következõ kliens-
re, aki dollárt vásárol.
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Korunk egyik legfõbb jellemzõje az informáci-
ók áramlásának nagy sebessége. Bizton állíthat-
juk, hogy minden látványos esemény, legyen az
ember által elõidézett katasztrófa vagy természe-
ti jelenség, villámgyorsan eljut az olvasókhoz,
akik kedvükre borzonghatnak a híreken. Szinte
nincs olyan történés a világban, melyrõl ne érte-
sülnénk azonnal. Nem volt ez másképpen a
Cseljabinszk közelében nemrég felrobbant égi-
testtel kapcsolatban sem, sõt, a jelenséget megje-
lenítõ videók is hamar felkerültek az internetre.
Kis internetes böngészést követõen mindenki
megnézheti a hatalmas tûzgömböt, melynek nyo-
ma sokáig látható maradt az égen. A felvételeken
az égitest felrobbanásának hangja is hallható,
melyet a beszakadó ablakok hátborzongató csör-
renése követ. De mi is volt ez a jelenség valójá-
ban? A közelmúltban néhányszor értesülhettünk
már arról, hogy hol közelebb, hol távolabb a
Földtõl egy-egy kisebb égitest suhan el mellet-
tünk. Sok gondolkodó emberben felmerül ilyen-
kor a kérdés, hogy honnan is származhatnak
ezek az égitestek. Látogatásuk a múltban is ilyen
gyakorisággal történt? Vagy éppen a cselja-
binszki esemény hatására, kissé aggódva kérdez-
hetjük magunktól, hogy mi történne, ha egy vi-
szonylag nagyobb égitest ütközne a Földdel. Vé-
dekezhetünk-e vajon ellene?

A fenti kérdésekre a választ a csillagászat tudo-
mánya adja meg. Naprendszerünkben a bolygók
mellett még számtalan kis égitest kering a Nap kö-
rül. Ezek mérete folytonosan változik a néhány
század milliméter és a több száz kilométer között.
Nap körüli keringése során a Föld sokszor talál-
kozik apróbb, legfeljebb néhány gramm tömegû
részecskékkel, melyek a légkörbe jutva a levegõ-
vel történõ súrlódásuk nyomán felhevülnek és
elégnek, még mielõtt elérnék a Föld felszínét. Ezt
a folyamatot fényjelenség is kíséri. A csillagászati
szaknyelvben ez a meteor, amit a köznyelv hulló-
csillagnak is nevez. A meteor jelenséget létreho-
zó égitestek a meteoroidok. Ha nagyobb égitest
éri el a Föld légkörét, gyakran elõfordul, hogy az
nem semmisül meg teljesen, hanem néhány da-
rabja eléri a Föld felszínét. Ezek a darabok a me-
teoritok. Fontos tudni még a mikrometeoroidok-
ról, hogy méretük és mozgási energiájuk nem ele-
gendõ a fényjelenség kialakulásához. Nekik kö-
szönhetõen ugyanakkor a Föld tömege évente
több ezer (azaz napi néhány) tonna kozmikus ere-
detû anyaggal gyarapodik! A kisebb meteoroidok
legfõbb forrásai az üstökösök, melyekrõl a Nap-
hoz közel kerülve apróbb darabok szakadnak le,
és szóródnak szét az üstökös pályája mentén.
Amint a Föld Nap körüli keringése során egy ilyen
anyagfelhõhöz ér, meteorzápor alakul ki. Ilyen a
mindenki által jól ismert augusztusi ,,csillaghul-

FELLOBBANÓ ÉGI VÁNDOROK
lás”, melynek elõidézõje a 109P/Swift-Tuttle nevû
üstökös. Természetesen elõfordulnak nagyobb
méretû égitestek is, melyek keresztezve a Föld pá-
lyáját behatolnak a légkörbe, és látványos külsõ-
ségek között, akár a teleholdnál is fényesebb tûz-
gömbként, úgynevezett bolidaként semmisülnek
meg. Ide tartozik a közelmúltban Cseljabinszk tér-
ségében észlelt tûzgömb is, melyet egy több ezer
tonnás égitestnek a földi légkörben történõ elégé-
se hozott létre.

A modernkori történelem egyik legnevezete-
sebb ilyen jelensége szintén Oroszországban kö-
vetkezett be. Ez a tunguszkai esemény, melyet
1908. június 30-án reggel észleltek a Közép-Szi-
béria fölött a légkörbe lépõ nagyobb égitest fel-
robbanása során. Felrobbanása elõtt az égitest
pár száz kilométert tett meg a légkörben, majd
6-8 km magasságban megsemmisült. A korabeli
tudósítások a robbanás nyolcvan kilométeres
környezetében igen súlyos pusztulásról tudósí-
tottak. Gyökerestõl kitépett fák, az egyik, körül-
belül hatvan kilométerre esõ településen betö-
rött ablakok és megrongálódott házak jól mutat-
ták azt a pusztító energiát, amely az égitest fel-
robbanása nyomán felszabadult. (Ez az energia
az égitest mozgási energiájából származik, mely
a levegõvel való súrlódás nyomán hõenergiává
alakul.) A tunguszkai eseményt nagy valószínû-
séggel egy üstökösrõl leszakadt darab okozta,
mely a feltételezések szerint teljesen megsemmi-
sült, mielõtt a földfelszínt elérte volna. A távol
esõ helyszín miatt az elsõ expedíció (L. A. Kulik
vezetésével) csak 1927-ben indult, hogy meg-
vizsgálja a robbanás helyét. Az expedíció mun-
katársai megtalálták ugyan a pusztítás nyomait,
nem lelték azonban a feltételezett meteorit be-
csapódási kráterét. Így jutottak arra a meggyõ-
zõdésre, hogy az égitest teljes egészében meg-
semmisült a légkörben, és nagy sebességû darab-
jai sem érhették el a földfelszínt. A Szovjetunió
felbomlása óta a helyszín újra látogathatóvá vált,
így a közelmúltban a tunguszkai eseményt újra
kutatni kezdték. A kutatások során olasz kutatók
megtalálni vélték a meteorit becsapódásának
kráterét, melyet jelenleg víz tölt ki. Ha a feltéte-
lezések helyesek, ez az esemény epicentrumától
8 kilométerre lévõ, körülbelül 300 méter átmé-
rõjû Cseko-tó, melyrõl a robbanás elõtti idõkben
nem történt említés. A kérdés végleges megvá-
laszolásához hozzásegítenek majd a tómederben
felhalmozódott anyag részletes vizsgálatai.

A földtörténet során az élõvilág néhány kiha-
lási eseményét szintén nagyméretû égitestek be-
csapódásával magyarázzák. Az egyik ezek közül
a kréta-tercier kihalási esemény, mely körülbe-
lül 65 millió évvel ezelõtt történt, és a dinoszau-
ruszok kipusztulásával hozható kapcsolatba.

Nagyszámú állat és növényfaj tûnt el egy föld-
történeti szempontból rövid idõszak alatt. A ki-
halási esemény jól megfigyelhetõ a Föld üledé-
kes kõzeteiben. A dinoszauruszok maradványai
mind ezen határ alatt helyezkednek el. Az álta-
lánosan elfogadott vélekedés szerint az élõvilág
tömeges pusztulása egy kisbolygó becsapódásá-
val hozható kapcsolatba. A becsapódás nyomát
õrizheti az 1970-es évek végén felfedezett 170
km átmérõjû mexikói Chicxulub-kráter, melyet
egy 10-15 km átmérõjû kisbolygó Földdel törté-
nõ ütközése okozott. A radioaktív izotópok elem-
zése azt mutatja, hogy a kisbolygó becsapódása
65 millió évvel ezelõtt történt, így összefüggés-
be hozható a kréta-tercier kihalási eseménnyel,
azaz végsõ soron a dinoszauruszok kihalásával
is. Az ütközés során hatalmas mennyiségû ener-
gia szabadult fel, mely szökõárakat és földren-
géseket okozott, valamint nagy mennyiségû por
került a légkörbe elnyelve a napsugárzást, meg-
szüntetve ezzel a növényvilág fotoszintézisét, ez-
által drámaian korlátozva a növényevõ állatok
táplálkozási lehetõségét. Léteznek más kihalási
események is a Föld geológiai története során,
melyeket szintén kisbolygók vagy üstökösök be-
csapódásával hoznak kapcsolatba.

A fenti példákból láthatjuk, hogy a nagyobb
égitestek becsapódása drámai következmények-
kel járhat az élõvilágra, és ezáltal a teljes embe-
ri civilizációra nézve is. A Föld nagyméretû égi-
testekkel való ütközésének szerencsére igen ki-
csi a valószínûsége, az ütközések nagyon ritkán
következnek be. Amennyiben az ütközés mégis
bekövetkezik, a következményei igen súlyosak
lehetnek. A nagyméretû, veszélyessé válható égi-
testek eredetileg jórészt a kisbolygóövbõl (a
Mars és a Jupiter bolygók közötti tartományból)
származnak, és Földhöz közeli pályájukra több-
nyire a Jupiter gravitációs hatásának eredménye-
képpen kerülnek. Az 1990-es években számos
nemzetközi program (például a NASA Spece-
guard Survey) indult a földközeli objektumok
megfigyelése és mozgásuk elõrejelzése céljából.
A programok a potenciálisan veszélyt jelentõ, 1
km-nél nagyobb átmérõjû objektumok azonosí-
tását és pályájuk nyomon követését tûzték ki fõ
célul. Jelenleg több mint háromezer földközeli
kisbolygót tartanak számon, ezek közül körülbe-
lül nyolcszáz égitestnek nagyobb az átmérõje 1
km-nél. A becslések szerint még körülbelül 200
azonosítatlan potenciálisan veszélyes kisbolygó
kering a Földhöz közeli pályán. Ezen objektu-
mok azonosítását a NASA a 2020. évig szeretné
befejezni.

A számunkra veszélyes égitestek azonosításá-
val párhuzamosan kutatások kezdõdtek az elle-
nük történõ védekezési módszerek és mechaniz-

musok kifejlesztése érdekében is. Egy ilyen kez-
deményezés a 2012-ben létrejött NEOShield
nevû szervezet (a NEO a Near Earth Objects sza-
vak rövidítésébõl származik, míg a Shield ma-
gyar jelentése pajzs). A csoportot az Európai
Unió támogatja, de mûködésében részt vesz az
Egyesült Államok és Oroszország is. A szervezet
célja, hogy az elkövetkezõ években elemezze, és
kifejlessze a lehetséges védekezési módszereket.
Különféle mechanizmusok jöhetnek szóba, alkal-
mazhatóságuk jórészt az égitest méretétõl és tá-
volságától függ. Az egyik lehetõség a mestersé-
ges becsapódás, melynek során az égitest moz-
gását egy nagy sebességgel nekivezetett ûresz-
közzel változtatják meg. A gravitációs vontatás
során egy nagytömegû ûrszonda mozogna a ve-
szélyes égitest közelében, melynek pályája az ûr-
eszköz gravitációjának hatására változna meg.
Szóba jöhet még a robbantásos elhárítás is,
melynek során az égitest pályáját egy nukleáris
bomba felrobbantásával módosítanák. Napvilá-
got láttak még olyan elképzelések is, melyekben
a veszélyessé váló égitest felszínére egy ûresz-
közt telepítenének, és az hajtómûvével szép las-
san biztonságosabb pályára terelné a kisbolygót.

A közelmúltban a tõlünk kis távolságban elszá-
guldó égitestek észlelése ismét felhívta az embe-
riség figyelmét Földünknek ezen égitestekkel
való ütközésének veszélyére. Ennek eredménye-
képpen minden bizonnyal újabb eszközöket te-
lepítenek majd a földközeli kis égitestek megfi-
gyelésére, valamint várható az ellenük való egy-
re kifinomultabb védekezési mechanizmusok
további kifejlesztése is.

DR. SÁNDOR ZSOLT,
Bécsi Tudományegyetem, Asztrofizikai Intézet

Hogy kicsoda Emma asszony? Schlesinger
Emma néven született Baján, 1863. március 17-
én. Késõbb Sándor Emmára magyarosított.
Majd Gruber Henrikné lett belõle. S miután
elvált férjétõl, 1910. augusztus 3-ától haláláig
Kodály Zoltánnénak hívták. Tisztelõi Emma
asszonynak szólították.

   Énekelni tanult és nagyszerûen zongorá-
zott. 1892 és 1910 között írt Daloskönyve szá-
mos zeneszerzõ, köztük Herzfeld Viktor és
Koessler János dalait is megõrizte. Zeneszer-
zéstanárt is az õ javaslataik alapján választott
magának: Dohnányi Ernõ, Bartók Béla, s leg-
végül Kodály Zoltán segítette kompozíciós ta-
nulmányait. Londonban és Párizsban pályáza-
tot nyert egy-egy szerzeményével. Zeneszerzõi
stílusa, dallam- és harmóniavilága, vagy éppen
a Valses Viennoises keringõritmusa is a XIX.
századi Monarchia romantikájára alapult. A
kisformák világában érezte magát otthonosan.
Mûvei közül fel-felcsendült a Berceuse, a
Scherzo, a Változatok, a Négy dal Heinrich
Heine verseire, a Két duett, s a Három dal.
Népdalokat is gyûjtött, õ dolgozta fel a Ma-
gyar népzene 34. (Dunaparton van egy malom)
és 35. (Béreslegény, jól megrakd a szekeret)
számait. Kísérletet tett egy magyar stílusú, Bar-
tók és Kodály hangszeres népzene-feldolgozá-
sainak jegyében fogant mû megalkotására is
(Székely népi tánc). Egyes témáit Bartók,
Dohnányi és Kodály is feldolgozta. Számos
ballada, népdal szövegét fordította le német-
re, pl. Bartók Gyermekeknek, sorozatának
összes népdalát, valamint más mûveket, pl.
Bartók operájának, A kékszakállú herceg várá-
nak librettóját és Kodály több kórusmûvének
szövegét.

Gruberné Schlesinger Emma rendkívüli

150 éve született Emma asszony
egyéniség volt. Elbûvölõ személyiségû, éles
eszû, mûvelt, sok nyelven beszélõ, szókimon-
dó és sziporkázóan szellemes. Szalonjában –
mely igazi kulturális központ volt – már a szá-
zad elején sok érdekes ember fordult meg, va-
lósággal vonzotta õket, mint a mágnes. Zene-
akadémiai professzorok és frissen végzett diá-
kok, írók, festõk, filozófusok voltak rendsze-
res vendégei. Csak néhányat említsünk: Bauer
Herbert (vagyis Balázs Béla), Bródy Sándor,
Deutsch Sándor hegedûmûvész és felesége
(Doráti Antal karmester szülei), Dohnányi
Ernõ és neje, Fényes Adolf festõmûvész,
Kerpely Jenõ gordonkamûvész, Mihalovich
Ödön, a Zeneakadémia igazgatója, Popper
Dávid gordonkamûvész és felesége, Thomán
István (egykori Liszt-növendék és Bartók ze-
neakadémiai zongoratanára) és neje stb. Itt
találkozott elõször 1905 márciusában két ifjú
zeneszerzõ: Bartók és Kodály, s rögtön volt kö-
zös témájuk: a népdal, a népdalgyûjtés, a ma-
gyar zenei nyelv megújítása. Bartók több mû-
vét mutatta be ebben a szalonban elõször a nyil-
vánosságnak. Emmának ajánlotta elsõ opusát,
a Rapszódiát, valamint I. Ábrándját. Itt formá-
lódott Kodály és Bartók közös népdalfüzete, s
több Kodály mû: az Énekszó népi szövegre írt
mûdalciklusa, egy sorozat zongoradarab és a
Gordonka-zongoraszonáta. Az I. vonósnégyes
„csendes társ-szerzõje”: a ház asszonya, Emma,
akinek 5/8-os témáját Kodály a zárótétel vari-
ációi közé illesztette be.

   Emma asszony kegyeit kereste többek közt
Debussy, Bartók és Kodály. Õ elvált Gruber
Henriktõl, s a nála tizenkilenc évvel fiatalabb
Kodályhoz ment feleségül. Ettõl kezdve „élet-
mûve” férje segítése volt. (Esküvõjükre szép
nászajándékot kaptak Bartóktól: a Vázlatok

címû zongoraciklusa Lentójának kéziratát,
„Emmának, Zoltánnak” szóló ajánlással.) Öt
évtizeden át harmonikus házasságban éltek,
megértés és szolidaritás uralkodott otthonuk-
ban. Emma – saját mûvészi terveit feladva –
biztosította Kodály számára az otthon meghitt-
ségét, az alkotáshoz nélkülözhetetlen nyugal-
mat. Egyszerre volt múzsa, lektor, korrepeti-
tor, közönség, kritikus és titkárnõ, az érdekes-
ség és értelem, az ösztönzõ erõ és a „kézifék”.
Jegyzeteibõl képet kapunk közös életükrõl:
hogy mit ettek, ki járt náluk, vagy min dolgo-
zott aznap Kodály. 1944-ben a zsidó szárma-
zású, de hívõ katolikus Emmának rejtõzköd-
nie kellett. Háromszor is keresték a nácik, hogy
a gettóba vigyék. „Nem ment volna egyedül.
Vele mentem volna.” – mondta Kodály. Elõ-
ször Járdányiékhoz, onnan az irgalmas nõvé-
rek zárdájába menekültek, majd az Operaház
pincéjében bújtak meg, ahol Nádasdy Kálmán
és Oláh Gusztáv függönyökbõl és színpadi bú-
torokból kis kuckót rendezett be számukra.

   Halálakor (Budapest, 1958. november 22.)
– minden közhelyet kerülve, gyöngédségrõl, ra-
gaszkodásról tanúskodó szavakkal – így fogal-
mazott Kodály: „… életem és munkám hû tár-
sa, Schlesinger Emmának született Kodály
Zoltánné… minden halandó utolsó útjára tért…
Élete útján áldást hozott minden vele találkozó-
ra. Ahová ragyogó szemének egy sugara elért, ott
világosság, melegség, élet fakadt. Mert szemébõl
végtelen jóság és szeretet áradt. Gyászolja min-
denki, aki szeretete melegébõl valamit is megér-
zett. De legjobban az, akire a legtöbbet pazarol-
ta, akinek életét földi paradicsommá tette.”

   Nádasy Alfonz bencés szerzetes – Kodály
gyóntatója, barátja és görög-latin szakos taná-
ra – tanúja volt, amint Kodály, miután megfo-

Böröndi Lajos

Innsbrucki ceruzarajz

Átrobog a szíveden az
Inn és zölden sistereg
Nézegetik magukat benne
Havakkal teli hegyek

Elrepül egy repülõ
A lapuló város felett
Nagy hasában csomagok meg
Kövéren szuszogó emberek

Mi itt állunk a teraszon
Tegnap nyár volt most hull a hó
S nézzük Innsbruckot amint
Ébred a városlakó

De már régen utazunk
Úgy megyünk el hogy maradunk

galmazta a gyászjelentést, kezében e különös
remekmûvel elindult a hálószoba felé, hogy
megmutassa – Emmának... Ez az önkéntelen
lépés tanúsította, hogy közös életük során min-
dig megosztotta feleségével örömét, bánatát;
ítélete elé bocsátotta elkészült mûveit.

Emma asszony – a legenda szerint – utódát is
kijelölte: dombóvári barátjuk kislányát, akit öt-
éves kora óta ismertek. A gyászév letelte után,
1959-ben Kodály el is vette Péczely Saroltát, aki
a mai napig ápolja Kodály életmûvét.

RADICS ÉVA
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MI - HOL - MIKOR?
Kulturális kaleidoszkóp

Az innsbrucki magyarok egyik jellegzetes sze-
mélyisége, Baittrok László 2013. március 10-én
váratlanul elhunyt. Általában becenevén Bubu-
nak szólítottuk. Budán a Vizivárosban született.
Iskolai éveit is ott töltötte. 1956-ban a Szénaté-
ren fegyverrel a kezében harcolt. Egyéniségé-
nek meghatározó tényezõi lettek azok a napok.
A forradalom leverése után Ausztriába mene-
kült, az érettségit Kammer am Attersee-ben tet-
te le 1958-ban. 1959 és 1964 között orvostudo-
mányi tanulmányokat folytatott, majd átnyer-
gelt a gyógyszerreferensi, ill. gyógyszermene-
dzseri szakmára, melyet államvizsgával zárt le.
E foglalkozását 1999-ben bekövetkezett nyug-
díjazásáig ûzte.

Munkája következtében rengeteg kapcsolat-
ra tett szert, melynek súlypontjai orvosi magán-
rendelõk mellett elsõsorban klinikák és kórhá-
zak voltak. Az újítások következtében régi, de
még kiváló és használható állapotban lévõ be-
rendezési tárgyakat selejteztek ki. Bubu felfe-
dezte ezt a „piaci hézagot” (Marktlücke) és több
mint 20 éven keresztül óriási mennyiségû, kór-
házak, iskolák, öregotthonok és szegények szá-
mára használható berendezést és ruhanemût
kéregetett össze. Az összegyûjtött dolgokat és
adományokat leginkább a Magyar Máltai Sze-
retetszolgálaton és a szombathelyi karitászon
keresztül juttatta el a rászorulókhoz. Összeállí-
tása szerint 1989 és 2012 májusa között közel
300 24-tonnás teherautónyi rakomány ment
Magyarországra és onnan részben tovább Er-
délybe, Felvidékre és Kárpátaljára. Így többek
között 2.321 ágy kórházak, öregotthonok, gye-

Baittrok László (1937–2013)
rekotthonok számára; 6 teljes rendelõi felsze-
relés fogászati, radiológiai és nõgyógyászati cé-
lokra; 9 röntgenkészülék; 800 orvosi és ápoló-
nõvéri ruházat; 400 tolókocsi; 500 iskolapad
asztalokkal együtt; 2000 matrac; 1200 iskolai
számítógép; több mint 100.000 zsák, ill. doboz
ruha és ágynemû.

E ténykedése mellett hosszú ideig részt vett
az innsbrucki egyesületi életben. Több éven át
volt az Innsbrucki Magyar Diákotthon és Kul-
túregyesület vezetõségi tagja, külügyi képvise-
lõje. Az összejöveteleket gyakran elvarázsolta
finom gulyáslevesével és ragyogó humorával.
Személyesen támogatott több fiatal magyaror-
szági diákot. Értetlenül állt azokkal a magya-
rokkal szemben, akiket 1956 nem igen érdekel,
vagy akik a nemzeti öntudatú társaikat megmo-
solyogják. A kétségbeesésig szenvedélyes ma-
gyar volt. Büszke volt rá, hogy felesége,
Madeleine és fia, Józsi is támogatták munkájá-
ban és a magyarsághoz való vonzódásában.

Munkálkodásának elismeréseként a Máltai
Lovagrend Nagykeresztes Lovagjává léptették
elõ, a Semmelweis Orvostudományi Egyetem
tiszteletbeli szenátorává nevezte ki, a magyar
állam pedig a Köztársasági Érdemrend Lovag-
keresztjét adományozta neki.

Március 16-án az Innsbruck melletti Igls-i túl-
zsúfolt templomban búcsúztatták itteni és ma-
gyarországi barátai, tisztelõi, élükön a Máltai
Lovagrend tagjaival. Méltóan és szépen tért
örök nyugalomra. Emléke sokáig fog élni kö-
zöttünk.

DR. SZENTKERESZTY GYÖRGY

   (Nyugati Hírlevél, 168. sz.) Münchenben,
90 éves korában elhunyt HALÁSZ PÉTER író, új-
ságíró. Regényei, novellái, újságcikkei a magyar
emigráns életet mutatták be.

Halász Péter 1922. április 10-én született. 1939
és 1943 között P. Hard, T. Mollock, P. Shering,
Pierre Pescer és Ravasz Miklós álnéven ötven-
nél több kalandregényt, lektûrt adott ki. 1940
óta újságíró. Dolgozott a Mafilm stúdiójában is,
õ volt többek között az 1952-es Állami Áruház
dramaturgja is. Elsõ regénye 1942-ben jelent meg
Budapesten Szülei elváltak címmel. Ezt követte
a Huszonegy éves férj és a Két férfi címû 1943-
ban. A regények mellett tárcákat, riportokat,
karcolatokat, elbeszéléseket írt. Rácz Vali színész-
és énekesnõvel 1946-ban kötöttek házasságot.

Az 56-os forradalom bukását követõen kül-
földre emigrált: New Yorkban, Londonban,
1975-tõl halálig Münchenben élt. 1957 és 1987
között a Szabad Európa Rádió munkatársa volt,
1987 április végén vonult nyugdíjba.

ELHUNYT HALÁSZ PÉTER ÍRÓ

Február 14-én a British-Hungarian Fellow-
ship rendezésében a londoni Balassi intézetben
bemutatták Clive Wilmer angol költõ összegyûj-
tött verseit és mûfordításait.

A Carcanet Press által gondozott kötet kü-
lönleges érdekessége, hogy 36 magyarból for-
dított verset tartalmaz Dsida Jenõtõl kezdve
Radnótin és Pilinszkyn át az ugyancsak erdélyi
származású Szabó T. Annáig. Az est második fe-
lében Clive Wilmer és Gömöri György bemu-
tatták Pilinszky János verseibõl készített válo-
gatásukat, a Passio-t (Worple Press), amirõl né-
hány hónapja elismerõ kritika jelent meg a Ti-
mes Literary Supplement c. irodalmi lapban. Ko-
rábban az angol olvasók fõleg Ted Hughes és
Csokits János fordításában ismerték Pilinszkyt
– a kritika szerint az újabb kis válogatás telje-
sebb képet nyújt az 1981-ben elhunyt nagy ka-
tolikus költõrõl.

Alsó-Ausztria
Michael Clark: come, been and gone, tánc –
St.Pölten, Festspielhaus; máj. 4.
Clint Lutes, Maurizio Grandinetti and some music
of John Cage, hangverseny a publikum részvételével
– St.Pölten, Festspielhaus, Box; jún. 6.
Romantic Greatness, hangverseny – St. Pölten,
Festspielhaus; máj. 6.
Deep Feelings, kiállítás – Krems, Kunsthalle; jún.
30-ig
Rudolf Goessl: Verwandlungen,  kiál l í tás –
St. Pölten, Landesgalerie für zeitgenössische Kunst;
máj.12-ig
Tillman Kaiser, kiállítás – Krems, Kunsthalle, Factory;
jún. 23-ig
Lucky Luke. Neues aus dem wilden Westen von
Achdé, kiállítás – Krems, Karikaturmuseum; jún. 2. –
nov. 17.
Feinhirn, Otto Kainz und Tom Gschwandtner,
Bildrätsel zum schräg Denken und Schmunzeln,
minden hónapban egy új „rejtvény“ – Krems, Karikatur-
museum, Foyer; okt. 6-ig

Bécs
J.-M. Schneitzhoeffer, La Sylphide, balett –
Staatsoper; ápr. 1., 5., 7.
F. Mendelssohn–Bartholdy, Szentivánéji álom
(Jorma Elo), balett – Volksoper; ápr. 3., 14., 19., 21.
L. Minkus, Don Quixote, balett – Staatsoper; máj. 25.,
29., 31., jún. 3., 15., 17., 19.
Nurajev Gála, balettösszeállítás – Staatsoper; jún. 29.
W. A. Mozart, A varázsfuvola, opera – Staatsoper;
máj.3., 6.
G. Puccini, Tosca, opera – Staatsoper; máj.18., jún.6.,
9., 12.
U. Giordano, Andrea Chénier, opera – Staatsoper;
máj. 16., 21., 24.
L. v Beethoven, Fidelio, opera – Staatsoper; ápr. 3.,
6., 10.
G. Verdi, Don Carlos, opera – Staatsoper; ápr. 9., 13.,
17., 21.
H. W. Henzes, Das Wundertheater, opera / R.
Leoncavallo, opera – Volksoper;  jún. 15., 18., 25., 28.
S. Sondheim, Die spinnen, die Römer, musical –
Volksoper; ápr. 30., máj. 1., 6., 12.,14.
J. Nestroy, Der Talisman, színmû – Akademietheater;
ápr. 5.,  6., 13., 25.
P. M. Kraxner, Die gesetzliche Verordnung zur
Veredelung des Diesseits, színmû – Vestibül; ápr. 17.,
25., 29.
Th. Bernhard, Der Ignorant und der Wahnsinnige,
színmû – Burgtheater; ápr. 9., 11., 23.
F. Bruckner, Die Marquise von O., színmû –
Akademietheater; ápr. 19., 21., 27., 28.
H. Ibsen, Gespenster, színmû – Akademietheater; ápr.
7., 23.
Hieronymus Bosch – Pieter Bruegel d. Ä. – Peter
Paul Rubens – Rembrandt Harmenszoon van Rijn,
kiállítás – Albertina; jún. 30-ig
„Baroque”, egy különleges összehasonlítás a mo-
dern mûvészettel, kiállítás – Belvedere; jún. 9.-ig
Felhõk. Az elillanó világ, kiállítás – Leopold Museum;
júl.1-jéig
Marco Dessí, Still Life, bútorkiállítás – MAK Museum
für angewandte Kunst; máj. 5-ig
100 Jahre Simpl, kabaré – Kabarett Simpl; ápr. 2–6.,
8–13., 15–20., 22–27., 29., 30., máj. 1–4., 6–11., 13–
19., 21–25., 27–31., jún.1.

Burgenland
Liszt fesztivál, hangversenyek – Raiding, Lisztzentrum,
Konzertsaal; jún.19–23.
Világzenei körút, koncert – Mattersburg, Kultur-
zentrum; ápr. 16.
“Monochromes”, fotó kiállítás – Oberschützen,
Kulturzentrum; ápr. 28-ig

Felsõ-Ausztria
J. Ulrich, Campo Amor, balett – Linz, Landestheater,
Großer Saal; ápr. 14., máj. 8., 12., jún. 27.
Ph. Glass, Spuren der Verirrten, opera – Linz,
Landestheater, Großer Saal; ápr.12., 19., 25., máj.1.,
10., 17., 22., jún.4., júl.1., 3.
P. Androsch, Opernmaschine, opera – Linz, Landes-
theater, BlackBox; máj. 12.,15.,18.
J.-B. Moliere, Der Geizige, színmû – Linz, Kammer-
spiele; ápr.1., máj. 4., 31.
F. Zeller, Triumph der Provinz, színmû – Linz,
Eisenhand; máj. 16., 23.
N.Gogol, Der Revisor, színmû – Linz, Kammerspiele;
máj. 11., 14., 15., 18., 25., 29., jún. 8., 14., 18., 19., júl.
3., 5.
S. Schmidtke, Illusionen, színmû – Linz, Eisenhand;
ápr. 6., 10., 13., máj. 17.
Régi nyomok. Új utak, kiállítás – Freistadt, Bad
Leonfelden, Vyssi Brod (Cseh Köztársaság), Krumau
(Cseh Köztársaság); ápr. 26. – nov. 3.

Isteni! – a mitológia lenyûgözõ világa, kiállítás – Linz,
Schlossmuseum; ápr. 28-ig

Karintia
A.L. Webber, Sunset Boulevard, musical – Klagen-
furt, Stadttheater; ápr. 2., 4., 6., 10., 12., 17., 19., 24.,
27., 30., máj. 7., 11., 15., 17., 18., 21.,23.
dance2art – a tánc és a mûvészet: Jörg Immendorff
(szobrok és festmények) és Martina Rösler (zene és
tánc), Anja Kolmanics (zene és tánc), Jochen Hein (táj-
képek és arcképek) és Leonie Humitsch (zene és tánc),
Silvia Salzmann (zene és tánc),  performansz és kiállí-
tás – Klagenfurt, Stadtgalerie; jún. 20, okt. 17.
Tavaszi Bál – Seeboden, Kulturhaus; ápr. 20.

Salzburg
G. F. Händel, Ariodante, opera – Salzburg, Landes-
theater; ápr. 26., 28., máj. 4., 8., 10., 12., 14.
P. Breuer, Blues im Berg, tánc – Salzburg, Probe-
bühne Rainberg; máj. 3., 8., 11., 12., 16., 17., 22., 23.,
25., 29., jún.2., 4., 14.
Robert Neuhauser / Thomas Rieder, kiállítás – Salz-
burg, Galerie Zwerglgartenpavillon; ápr. 5. – máj. 3.
Bartholomäus Kinner, Emma Macleod, kiállítás –
Salzburg, periscope:project:space, Sterneckstraße 10;
máj.17. – jún. 8.
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; ápr. 3., 5., 10., 26.,
máj. 4., 16., 31., jún. 9.
Styriarte, vegyesprogram – Graz, Helmut-List-Halle,
styriarteCelt, Stefaniensaal, Minoritensaal, …; jún. 21.
– júl. 21.
Tavaszi fesztivál, vegyes program – Graz; máj. 29. –
jún. 2.
The Location of Pictures, Maria Lassnig, kiállítás –
Graz, Neue Galerie; ápr. 28-ig
Biedermeier Ünnep – Bad Gleichenberg; jún.16.
Almavirág Ünnep – Puch; ápr. 28.

Tirol
J. Bock, Anatevka, musical – Innsbruck, Landestheater,
Großes Haus; máj. 11., 18., jún. 2., 6., 7., 12., 14.
Tyrol goes Austria, kiállítás – Innsbruck, Zeughaus;
ápr. 19. – okt. 6.
Lois Weinberger, kiállítás – Innsbruck, Ferdinandeum;
máj.17. – okt. 27.

Vorarlberg
M. Nigsch, M. V. Marcard, Gefährliche Liebschaften,
musical noir – Bregenz, Landestheater, Großes Haus;
ápr. 30., máj. 3., 21., jún. 2., 5., 15., 20.
W. Shakespeare, Was ihr wollt, színmû – Bregenz,
Landestheater, Großes Haus; ápr. 3., 16., 19.

Európa ajánlat
Building Memories: The Art of Remembering, kiál-
lítás – London, Victoria & Albert Museum, Cromwell
Road, Egyesült Királyság; máj. 31. – 2014. febr.24.

Öt kontinens egy ajánlat
L’art noble des Carrache et de leur école. Sélection
de dessins et d’estampes, kiállítás – Ottawa, Musée
des beaux-arts du Canada, Promenade Sussex 380,
Ontario, Kanada; máj. 31. – szept.8.

                             Válogatta: HOMONNAY LEA

Írásait az Irodalmi Újságban, az Új Látóha-
tárban, a Bécsi Naplóban, az Új Hungáriában,
az Amerikai Magyar Népszavában és az Új Vi-
lágban olvashatták az érdeklõdõk. A Második
Avenue címû regénye elõször 1967-ben jelent
meg Kanadában, majd 2011-ben a Park Kiadó
gondozásában Budapesten is. Fogócska címû
könyve 1969-ben, az Eltévedt utas 1972-ben
New York-ban, a Kölcsönkapott élet 1977-ben,
a Kádártánc 1983-ben Münchenben került ki-
adásra.

Halász Péter a rendszerváltás után több ki-
tüntetést is kapott: 1993-ban megkapta a Ma-
gyar Köztársasági Érdemrend tiszti keresztjét,
1995-ben a Nagy Imre Emlékplakettet, 1997-
ben a Magyar Újságírók Országos Szövetségé-
nek Örökös Tagja lett. 2000-ben Aranytoll-díj-
jal jutalmazták, 2010 februárjában pedig a
Magyar Köztársasági Érdemrend középke-
resztjét vehette át újságírói munkásságának el-
ismeréseként.

2013. január 21-én elhunyt Futaky István a né-
metországi finnugor nyelvtudomány és a magyar
kultúra kiemelkedõ egyénisége. Futaky István
adóhivatali tisztviselõ elsõ gyermekeként 1926.
május 12-én született Nyírcsaholyban, Mátészal-
ka közelében. A német eredetû Fruttinger család-
nevet 1938-ban magyarosították Futakyra. Isko-
láit Mátészalkán, Nagykállón majd Jászapátiban
végezte, ahol 1944-ben “kitûnõ” eredménnyel
érettségizett. A család még abban az évben Auszt-
riába menekült, ahonnan 1946-ban visszaköltöz-
tek Mátészalkára, ahol édesapja visszakapta régi
állását. A “fordulat éve” (1948) után viszont a fia-
tal Futaky István – származása miatt – egyetemi
tanulmányokat nem folytathatott. Tisztviselõként
dolgozott, majd 1952-ben (nota bene!) megkezd-
te tanulmányait a budapesti Római Katolikus Fõ-
iskolán, amit 1953-ban elhagyott. Még abban az
évben megkísérelte átlépni az osztrák–magyar
határt, elfogták és négy évre elítélték. 1956 júliu-
sában szabadult, majd segédmunkásként dolgo-
zott 1956 októberéig. Második menekülési kísér-
lete sikerült, 1957. január 7-én elhagyta Magya-
rországot. Ausztriából Ford-ösztöndíjjal
Göttingenbe (Németországba) került, ahol Farkas
Gyulánál finnugor nyelvészetet tanult.

Farkas Gyula halála után (1958), Wolfgang
Schlachter professzorsága alatt 1963-ban dokto-
rált, majd 1973-ban habilitált. Futaky kitûnõ mun-
kát végzett élete során, mint kutató, mint tanár.
Két jelentõs területet mûvelt: magyar és ural-al-
táji nyelvészet, valamint német–magyar mûvelõ-
déstörténeti kapcsolatok. Tanulmányai a többi kö-
zött az Ural–Altaische Jahrbücherben, az Ungarn–
Jahrbuchban és a Finnisch–Ugrische Mitteilun-
genben jelentek meg. Az utóbbi szaklapot 1977-
ben õ alapította meg, majd szerkesztette hosszú

Futaky István  (1926–2013)
éveken át. A Göttingeni Egyetem 1980-ban kine-
vezte professzornak, 1994-ben Pro Cultura
Hungarica elismerést kapott, a Magyar Nyelvtudo-
mányi Társaság 1995-ben meghívott tagként fel-
vette soraiba. 2011-ben a magyar állam a Magyar
Köztársaság Tiszti keresztjével tüntette ki.

Fontosabb munkái:
Untersuchungen über die Akzentmerkmale  des
Ungarischen – Dargestellt an der Mundart der
Sprachinsel Oberwart. Dissertation in Göttingen.
1963.
Tungisische Lehnwörter des Ostjakischen. Habili-
tation in Göttingen. 1973.
Hungarica Gottingensia – Verzeichnis der Ungarn
betreffenden Archivbestände in  Göttingen (1734–
1945). München 1978.
Ungarische Quellen zur Göttinger Universitäts-
geschichte des 18. und 19. Jahrhunderts.
In: Göttinger Jahrbuch 1968.
Die Frage der uralisch-tungusischen Sprachbe-
ziehungen. In Symposium Saeculare Societtatis
Fenno-Ugricae. Helsinki 1983.
A Wolfenbütteli Szójegyzék. In: Magyar Nyelv 82.
1986 Die Ungarn betreffenden Beiträge in der
Göttingischen Gelehrten Anzeigen, 1739–1839.
(Társszerzõ)  1987.
“Selige Tage in Musensitz Göttingen”. Stadt und
Universität in ungarischen Berichten aus dem 18.
und 19. Jahrhundert. Göttingen 1991.
Nyelvtörténeti vizsgálatok a Kárpát-medencei
avar–magyar kapcsolatok kérdéséhez. Budapest
2001.
A hazatérõ Farkas Gyula. Írások, dokumentumok
a kitagadott irodalomtudós életérõl és mûveirõl.
(Társszerkesztõ) Budapest, 2003.
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JELEN SZÁMUNK KÉPEI
Kassák Lajos és kortársai személyéhez kapcso-
lódnak. Lásd ehhez Kókai Károly Kassák és a
magyar avantgárd bécsi emigrációja címû írá-
sát az 5. oldalon.

Zsirai László

Bizakodás

Úgy repül a kifakult idõ,
mint  füstben táncoló korom.
Tudom, a reményt gyéren mérik,
ellenben mégis bizakodom:
rügy-fürdetõ tavaszi esõ
nyomában édes gyümölcs érik
napszítta, nyári lombokon.

Szamaras, madaras

Hajnalban ébred a madarakkal,
s száguldana szürke szamarakkal,

csakhogy a szamarak nem szaladnak,
a korszakhoz képest lemaradnak,

poroszkálnak csupán az idõben,
mellettük ballag poros cipõben,
s visszafütyülget a madaraknak,
így érezve magát szabadabbnak.

Klimt-kép
rekonstrukciós bemutatása

MÁRC. 19-ÉN A COLLEGIUM HUNGARICUM ÉS A

BÉCSI THEATERMUSEUM közös programja kereté-
ben elõször láthatta a közönség Gustav Klimt
elveszett festményének rekonstrukcióját a Ester-
házyak tatai színházáról. 1889-ben Esterházy
Miklós gróf vendégei szórakoztatására színházat
építtetett Tatán, majd megbízta a fiatal Klimtet,
hogy a bécsi Burgtheater nézõterérõl készített
nagysikerû képének mintájára fesse meg a tatai
színház belsejét is. A kép nagy elismerést szer-
zett mind szerzõjének, mind megbízójának, a
második világháború után azonban eltûnt, csu-
pán egy viszonylag nagyméretû fotó maradt fenn
róla. Most a fotó, a bécsi festmény és a számító-
gépes technika segítségével elkészült az elveszett
kép mérethû, színes rekonstrukciója, melyet
Czibula Katalin színház- és mûvészettörténész,
az ELTE docense elõadás keretében mutatott be
a nagyközönségnek. A bécsi festményrõl Ale-
xandra Steiner-Strauss, a Theatermuseum mun-
katársa beszélt – a rekonstrukciót Kurucz Dóra
grafikus készítette, a munkálatokat a Collegium
Hungaricum finanszírozta.

Az öregasszony átballagott az úton. Üres
bevásárlószatyrát lengetve perlekedett a zebra
elõtt türelmetlenkedõ autósokkal.

– Könnyû nektek onnan az autóból sürgetni
az embert. Igyekezzek, igyekezzek… nektek sür-
gõs dolgotok van. Tudom. Száguldoztok, mint a
veszettek, míg egymásba nem szaladtok. Én meg
a reumás lábaimmal csak cammogok. De mit
tehetek, ha ezzel vert meg az Isten? Most is föl-
írt az orvos egy kosárra való gyógyszert. Hogy
mibõl váltom ki, az senkit se érdekel. Azt mond-
ja, menjek be a városházára, ott adnak szociális
segélyt. Szociális segély… Már a neve is milyen
megalázó… Az én Istenemhez imádkozom én
segítségért, de ezekhez a puccos hivatalnokok-
hoz? Az nem nekem való. Majd’ negyven évet
dolgoztam ezért a kis nyugdíjért, és lám, mire
megkapom, semmire se elég. Kifizetem a közös
költséget, a villanyt, a gázt, aztán számolgatha-
tom a filléreimet, míg újra jön a postás. A bu-
szon már nem kell fizetnem, meg a tévét is in-
gyen nézhetem. Sokra megyek vele… A buszra
lassan már föl se tudok szállni a nyomorék lá-
bammal, abból meg alig értek valamit, amit a
tévében magyaráznak. El is alszom rajta, csak
az áramot fogyasztja. Istenem, mivé lett a világ…

A patikában hosszú sor kígyózott. Leült hát
egy székre, hogy kipihenje magát Egy középko-
rú asszony lépett hozzá, gyengéden a vállára
tette a kezét. A szomszédasszonya volt.

– Csak nincs valami baj, Juci néni? Segíthe-
tek?

– Baj? – kérdezett vissza. – A magamfajta vén-
asszonynak már csak az élettel van baja. Hanem,
ha megkérhetném, kiváltaná a receptemet?

– Persze, hogy kiváltom. Ha már úgyis végig
kell állnom a sort… Én is idehordom a fizeté-
sem felét. Nekem a gyomrom, meg az idegeim,
a Jóskának meg a szíve. Két infarktus egy év
alatt…

A sarki boltban alig lézengett néhány ember.
Azok is többnyire nyugdíjasok, mint õ. Nehéz-
kesen csoszogtak az árupolcok között. Levet-
tek róla valamit, gondosan megnézték a legújabb
árát, aztán visszatették. “Már ezt sem engedhet-
jük meg magunknak.” Fél kiló kenyeret vett. Ha
jól beosztja, akár három napig is kitart. Tejfölt
is kellene venni – gondolta –  de az túl drága.

Végtére is tejjel épp úgy be lehet habarni azt a
kis fõzeléket. A múlt héten vett a piacon egy fél
kelkáposztát… Már kétszer fõzött belõle, de
majdnem a fele ott van még a mélyhûtõben. Be
kell osztani. A lánya hozott neki a múlt hónap-
ban vagy fél kilónyi babot. Ott õrizgeti a kony-
haszekrény sarkában tartaléknak. Majd ha nem
lesz más, megfõzi. Fél tõle, mert puffaszt. Tu-
lajdonképpen nem is lenne szabad ennie, de ha
nincs más…

– Poharas tejük nincs, aranyoskám? – szólí-
totta meg az egyik fiatal eladót. – Tudja…

– Tudom, de nincs, mama. Ez van, ezt kell sze-
retni… Most vigye, mert lehet, hogy holnap ez
is drágább lesz… Az agyamra megy már ez az
állandó átárazás. Meg a lopások. Tegnap egy
csicsás bundás nõt kaptunk el. Tudja mit szo-
rongatott a bundája alatt?

 – Gondolom, valami drága italt.
 – A frászt! Egy vekni kenyeret. Na, hát így

züllik el a jónép. Akkor mit várjon az ember egy
csóró nyugdíjastól?

– Értem én, kislányom, maguknak se
könnyû...,  de látja, én nem lopok.

– Még nem, de ha elfogy a pénze… Én már a
saját anyámnak se hiszek…

A hentesnél ketten voltak. Az egyik csontot
kért, a másik csirkeaprólékot.

– No, mama, nem visz ebbõl a príma karaj-
ból? – fordult hozzá a nagydarab, izmos fiatal-
ember. – Reggel hozták, tegnap még röfögött.

– Hová gondol, fiatalember? Talán egy kis
párizsit feltétnek a fõzelékemhez…

– Ide nézzen, milyen gyönyörû ez a dió!
Az öregasszony elõvette a pénztárcáját, a te-

nyerébe öntötte az aprót, és olyan elmélyülten
számolgatta, hogy még a szája is mozgott hozzá.

– Valóban, nagyon szép, biztosan lesz rá vevõ.
Hanem az a fejhús, ott a pult sarkán friss, fia-
talember?

– Tegnapi.
– Jó lesz az is. Levágna belõle nekem egy tíz-

dekányit? Az se baj, ha csak nyolcra sikerül…
– Hazafelé menet a templom mellett vitt el

az útja. Fölnézett az ég felé meredõ toronyra és
könnybe lábadt szemmel mondta:

– Mi lesz velünk Uram, ha te is elhagysz ben-
nünket?

Botz Domonkos

Március

Hófödte a hegy,
csak sötétlõ folt, teher,
mi vagyunk rajta.

Fázom, havazik,
apró, cerka ujjait
tarkómra varrja.

Esti olvasmány,
madárléptek a hóban,
már olvadóban

a múló idõ,
és vele együtt mi is.
Lefelé csorgunk.

A bécsi végállomáson utolsóként szállt le a Lokal-
bahnról. A peron felé igyekezve akadt meg tekinte-
te az ülésen felejtett aktatáskán. Néhány másodper-
cig azon töprengett, mitévõ legyen. Kapja fel és sza-
ladjon a leszállók után, magasra tartva a táskát, hát-
ha jelentkezik a tulajdonosa? Vagy csapja a hóna alá
és úgy sompolyogjon el, hogy lehetõleg senki meg
ne lássa. Mert ki tudja, mit rejthet magában ez a ta-
lált tárgy.

Igaz, elég lapos, ám attól még tartalmazhat né-
hány ezer schillinget valamelyik rekeszében. Vagy
akár csak pár százat. Egy friss disszidensnek, aki két-
ségekkel tekint az ismeretlen jövõ elé, minden meg-
szerzett fillér újabb lépés lehet az áhított jómód felé.
Fõleg most, hogy eddig még munkát sem sikerült ta-
lálnia. Hiszen Bécsbe is ezért jött a traiskircheni lá-
gerbõl. Igaz, a lágerben is ajánlottak állást, de az a
szóbeszéd járta, azt nem szabad elfogadni, mert
mindaz, amit az ottani munkaközvetítõ felkínál,
rosszul fizetõ aljamunka. Olyanok állították ezt, akik
már jó ideje lágerlakók, ismerik a dörgést, tapaszta-
latból beszélnek. Rosszindulat kizárva. Egy csónak-
ban evezünk, ott segítsünk egymáson, ahol csak le-
het. Ha jól fizetõ munkát akar, hallotta többektõl is,
akkor Bécsben próbáljon szerencsét.

Hát most itt van, tanácstalanul persze, mert Bécs
nagyváros, és ki tudja, hol kell benne Fortunát keres-
ni. Ha legalább németül jobban tudna, könnyebben
megértené azt a néhány álláshirdetést, amit kinézett
az újságból. Néhány szóból álló német nyelvtudása
éppen csak arra elegendõ, hogy megértse, segédmun-
kást keres ez vagy az a cég. Hál’ istennek a címhez nem
kell nyelvzseninek lenni, elég, ha a térképrõl le tudja
olvasni, melyik felvételt hirdetõ vállalat hol található.
A többi lutri. Azt már csak megértik valahogy, bár-
mennyire is makogva s az osztrákok számára talán egy
kissé érthetetlenül mondja el, mi járatban van. Ám
ahhoz, hogy jelentkezését jóindulattal fogadják, sze-
rencse is kell.

Az, ami most – remélhetõleg - rámosolygott.
Várt még egy kicsit, széledjenek szét a vasútról le-

szállók. Aztán felkapta a táskát, s ha nem is lóbálta
feltûnõen, észrevehetõvé téve fogta a kezében. Elke-
rülve így nyilvánvaló szándékának látszatát. Ekképp
senki sem foghatja rá, hogy el akarja tulajdonítani,
hiszen, íme tessék, közszemlére bocsátotta. A járdán

türelmetlenül toporgott pár percig, majd látva, hogy
ügyet sem vetnek rá, sietve elindult az Opera felé.

Az Operaház árkádjainak rejtekében szemügyre
vette szerzeményét. Barna mûbõr, kissé kopott, ami
nem jelent semmit. Gazdag ember se vesz magának
havonta új táskát. Ezt nyilván megszokta már, ragasz-
kodik hozzá. Izgatottan, mint a gyerek a várva várt
születésnapi ajándékát, nyitotta ki az aktatáskát. Csa-
lódottan állapította meg, szegényes zsákmány került
a birtokába. Egyetlen schillinget sem talált benne,
még igazolványt sem, csak egy aktacsomót.

Az iratokat végigpörgette ujjai között, de semmi ér-
demlegeset nem tudott kisilabizálni belõlük. Azaz egy-
valamit igen. A legfelsõ lapon egy névre és egy címre
bukkant. Feltehetõleg a táska tulajdonosáéra.

Elsõ gondolata az volt, már megy is a jelzett címre,
aztán mégis másképpen döntött. Nem akart idõ elõtt
odaérni, tartva attól, ha túl korán érkezik, senkit sem
talál majd ott. Napközben kevés ember tartózkodik
odahaza. Ezért inkább úgy határozott, elõbb végigjár-
ja az újságból kinézett cégeket, s majd csak késõ dél-
után viszi el tulajdonosának a táskát. Mielõtt azonban
elindult volna álláskeresõ körútjára, farzsebébõl elõ-
húzta a térképet, s megkereste rajta az iraton talált
címet. A belvárostól messzire volt, valahol a Florids-
dorfban, viszont a térkép alapján nem lesz nehéz meg-
találni. Azt sajnálta csak, hogy gyalog túl hosszú az út
odáig, villamosra kell költeni legalább tíz schillinget.
De talán megtérül ez a kevés befektetés.

Az újságból kiszemelt munkahelyeket gyalog járta
végig, délutánra már elfáradt, elcsüggedt, mert egyet-
len cégnél sem termett számára babér. Tagadhatatla-
nul udvariasan bántak vele mindenütt, de ez sem eny-
hítette az okozott csalódást. A sikertelenség kedvét
szegte, s már azon volt, hogy a táskát se viszi el tulaj-
donosának. Hiszen miféle jutalmat remélhet? Néhány
schillinget, vagy egyszerûen csak szimpla köszönetet.
Az meg a fáradságot sem éri meg.

Végül meggondolta magát. Arra a következtetésre
jutott, ha semmi mást, ismerõst szerezhet magának.
Ismerõst, aki helyi lakos, beszél németül, és ha más-
sal nem is legalább a segítségével kifejezheti háláját.
Ez az elképzelés felvillanyozta.

Igen. Talán így a leghelyesebb. Még ha pénzt akar-
na adni, akkor se fogadja el. Segítsen neki munkát
találni, elvégre ennek az idevalósi osztrák embernek

sokkal könnyebb lehet. Vannak barátai, ismerõsei,
akiknek igénybe veheti közremûködését a becsüle-
tes megtaláló érdekében. Vagy beajánlhatja oda, ahol
õ maga is dolgozik.

A feltételezéstõl nagyobb optimizmussal szállt fel a
villamosra. A kezében tartott térképen követte a villa-
mos útját. Abban a megállóban szállt le, amely elkép-
zelése szerint a legközelebb volt a keresett címhez.

A mellékutcákba térve úgy érezte, egy esetleges ju-
talomhoz fûzött minden reménye szertefoszlik. Ha
nem villanegyedre, de legalább jólétrõl tanúskodó la-
kóházakra számított. Ehelyett raktárépületek, kisebb
üzemek, néhány üres telek és sivár bérkaszárnyák
között haladt. A környék a pesti külvárosokat jutatta
eszébe, s noha õ maga Angyalföldrõl disszidált Auszt-
riába, a bejárt utcák nyomasztóan hatottak rá. Úgy
tetszett, nemcsak Bécs csillogó, tiszta és rendezett bel-
városát hagyta maga mögött, de mintha 1969-bõl is
visszalépett volna az ötvenes évekbe. Felmerült ben-
ne, hogy megfordul, de gyorsan elejtette ezt a gondo-
latot. Ha idáig eljutott, végigcsinálja.

A ház elõtt megállt. Elfogta a félsz, mintha nem is
egy régi bérházba, hanem egy sötét és veszélyekkel
terhes barlangba kellene belépnie. Kinyitotta a tás-
kát, vetett egy pillantást az iraton feltüntetett címre.
Adolf Seibert, második emelet 21.

Belépett a félhomályos kapualjba, elindult felfelé
a töredezett szélû kõlépcsõkön. A második emelet kör-
folyosóján az az érzése támadt, hogy minden ablak-
ból figyelik. Körülnézett, a barátságtalan udvaron is
végigjáratta tekintetét, de sem ott, sem a gangon nem
látott senkit. Hangokat se hallott kiszûrõdni sehon-
nan. Ettõl megint csak arra gondolt, hiába jött, hiába
csönget, senki sem nyit ajtót.

A keresett lakást is nehezen találta meg. Az ajtókra
szegezett apró zománctábla a legtöbb helyen megko-
pott, olvashatatlanná vált a rájuk festett számozás.
Kettõt le tudott olvasni, ebbõl következtette ki, me-
lyik lehet Seiberték otthona.

Az ajtó mellett vékony, színes függönnyel eltakart
ablak nyílott a gangra, s a függöny mögül gyér világí-
tás szûrõdött ki, ami újabb reménnyel töltötte fel, hi-
szen valaki nyilván tartózkodik a lakásban. Csengõt
nem talált, elõbb erõtlenül, majd határozottabban
kopogtatott. Eltelt néhány másodperc, mire lépteket
hallott a lakásból, s végül kitárult elõtte az ajtó.

Középkorú, enyhén kopaszodó, borostásképû és
szemlátomást ittas férfi állt elõtte, zavaros, gyanak-
vó pillantást vetve rá. Torkán akadt a szó, hiába igye-
kezett összeszedni kevés német nyelvtudását, köszön-
tést is képtelen volt kipréselni a száján. Köszönés
helyett maga elé tartotta a táskát, így akarván jelezni
látogatása célját. A férfi bizalmatlan arckifejezése egy
csapásra rémületbe torzult, mintha robbanóanyaggal
tele táskát nyújtanának feléje. Dühös nõi hang hal-
latszott a lakásból, mire a férfi, se szó, se beszéd, ki-
kapta Zoltán kezébõl a táskát, s becsapta orra elõtt az
ajtót. Rögtön ezt követõen – noha számára érthetet-
len, mégis nyilvánvaló és tisztán kivehetõ – zajos ve-
szekedés szûrõdött ki az ajtó mögül.

Ez olyan váratlanul érte, hogy káromkodni is már
csak akkor kezdett, amikor a lépcsõhöz ért. Ekkor
ismét meghallotta a nõ hangját, ezúttal már kint a
gangról. Rikácsolása visszhangzott a szûk udvarban.
Megfordult, abban a hiszemben, hogy az elmaradt
jutalmat hozzák utána, s a látványtól egy pillanatra
kõvé meredt. A slampos, pongyolába burkolt, arcát
feltúrt szénaboglyára emlékeztetõ hajkoronával el-
csúfított nõ egyik kezében a nyitott táskát lobogtat-
va, másikkal zabolátlanul hadonászva, s közben
megfejthetetlen, talán nem is német szavakat fröcs-
kölve imbolygott felé. A szitkok özönét rázúdító és
vérmesen közeledõ hárpia elõl jobbnak látta elme-
nekülni.

Kettesével ugrált lefelé a lépcsõkön, az utcára érve
arra sem figyelt fel, merrõl érkezett, merre kellene
fordulnia. Idejébe telt, mire nagy kerülõvel megtalál-
ta a villamosmegállót. A villamosra várva másra sem
tudott gondolni, mint hogy milyen hülye volt. Hiszen
feltételezhette volna, netán számon kérik rajta azt,
ami nem is volt a táskában.

Ha nem hozza el, most legalább egy használható
táskával gazdagabb lenne.

BÁNYAI TAMÁS SZEGÉNYEK EGYMÁS KÖZT

T. ÁGOSTON LÁSZLÓ

Hazafelé
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A történelem folyamán a különbözõ régiókban és
fõként a különbözõ kontinenseken az építkezés irá-
nya eltérõ volt.

Az európai kultúrkörökben ismert stílusirányza-
tok nem egyezõk, például a latin-amerikai vagy ázsi-
ai építészettel. Még az egy kontinensen belül is kü-
lönbözõek, példa erre a német nyelvterületen talál-
ható építészmûvészet alkotásai.

A XIX–XX. század fordulóján a túlsúlyban uralko-
dó dekoratív szecesszió stílusirányzattal szakítva Kós
Károly, magyar építõ hagyományok alapján a ma-
gyar építészet szellemében alakította ki korszerû
építkezési stílusát.

1883. december 16-án, Temesváron született. Is-
koláit a Kolozsvári Református kollégiumban végez-
te, Budapesten szerzett építészmérnöki diplomát
(1901).

A stílusát jellemzõ számos alkotása bizonyítja pl.
Kolozsvárt a Monostori református templom, Sepsi-
szentgyörgyön a Székely Nemzeti Múzeum tornyos
palotája és több iskolaépület, zebegényi plébánia-
templom, marosvásárhelyi közmûvek épülete és
sorolhatnánk Erdély s Magyarország számos helysé-
gét, ahol meredek toronysisakos építészeti mûalko-
tásai megtalálhatók.

Addigi munkájának kiváló elismerése révén,
1910-ben a Kemény Zsigmond Társaság tagjává vá-
lasztotta a fiatal építõmûvészt.

Az angol John Ruskin és William Morris s a finn
Eero Saarinen irányzatot követve részt vett a pesti
Állat- és növénykert épületeinek megtervezésében.
Több építmény is az õ nevét fémjelzi.

Az elsõ világháború idején családjával Sztánán
(Kolozsvár közelében) családi „fõhadiszállást” ren-
dezett be. „… az utolsó szegig megtervezte a mun-
ka és élettervét, amelyben aztán nyomdát, grafi-
kai mûhelyt, tervezõ irodát, politikai központot
teremtett…” (Banner Zoltán)

1916-ban Ferenc József lovagkereszttel tüntette
ki, s megbízatást kapott IV. Károly koronázása alkal-
mából a budai vár ünnepi díszítésének megtervezé-
sével.

1917–1918 között ösztöndíjasként Konstantiná-
polyban megismerkedik a bizánci és török városépí-
tészettel, melyrõl 1918-ban kiadja a Stambul címû
könyvét az ott szerzett kutatómunkájáról. Még ab-
ban az évben a budapesti Iparmûvészeti Fõiskola épí-
tészeti tanszékére nevezték ki tanárnak, de lemon-
dó levelében megírta…”hiszem, hogy Erdélyben na-
gyobb szükség lesz rám…” s visszavonult sztána-i
otthonába.

S ha már az erdélyi városok urbanisztikai képé-
nek alkotásaiba 1918 után nem szólhatott bele,
mindössze két épületet tervezett: 1926-ban a sepsi-
szentgyörgyi református leánygimnáziumot, s 1943-
ban a Kolozsvári Mûcsarnokot.

EMLÉKEZZÜNK KÓS KÁROLYRA (1883–1977)
Építészeti ténykedése fokozatosan háttérbe szo-

rult, érdeklõdése a politikai közélet, szakmai, publi-
cisztikai s a szépirodalmi alkotások felé fordult.

1922-ben elindította és szerkesztette a Magyar
Néppárt képeslapját a „Vasárnapot”, amely a nyilvá-
nosság számára a demokratikus eszmék tudatosítá-
sára volt hívatott.

Elsõ szépírói kísérlete 1909-ben jelent meg, „Atila
királról ének” címû verses históriai elbeszélése, amit
követett a maga szerkesztette folyóiratával; a „Ka-
lotaszeg”-gel.

Álnév alatt írja a „Régi Kalotaszeg”, az „Emberek
a havas alatt” címû novelláit.

Az új román állam berendezkedése elõl kivándor-
lásra vagy passzivitásba menekülõk tájékoztatására
Zágoni Istvánnal és Paál Árpaddal 1921-ben kiadták
a híres „Kiáltó Szó” címû röpiratot, ezzel a kulcsmon-
dattal:

„Nem szabad elfelejteni, hogy mi nem az egysé-
ges magyarságból elszakasztott egyszerû lélekszám
vagyunk, de külön históriai egység, ezer esztendõ
óta… Kiáltom a jelszót: építenünk kell, szervezked-
jünk át a munkára. Kiáltom a célt, a magyarság
nemzeti autonómiája. Dolgoznunk kell, ha élni
akarunk és akarunk élni, tehát dolgozni fogunk.”

Õ volt az egyik meghirdetõje a transzszilvanizmus-
nak, mely „Magyarország feldarabolása után való-
sággal nemzeti ideológiát jelentett, s nagymértékben
hozzájárult, hogy az erdélyi magyarság felismerje a
maga válságos helyzetét és közös feladatát…”
(Pomogáts Béla)

A regény alkotásai közül 1925-ben jelentette meg
egyik fõmûvét, a „Varjúnemzetség”-et, amely a 17.
század erdélyi magyarság krónikájaként vált ismert-
té, s az irodalmi közélet homlokterébe került.

A regény hõse, Varjú János. Két fõrangú család ve-
télkedik a hatalomért, az erdélyi Bethlenek és a ma-
gyarországi Rákócziak. A regény kifejezett eszmé-
nyét azonban Kalotaszeg népe, a kalotaszegi táj és
népélet ábrázolása határozza meg.

Erdély XX. századi bölcs polihisztora Kós Károly
papírra vetette az akkor két évtizedében járó tria-
noni békediktátum csapásait. „Az ítélet végrehajta-
tott, Erdély, Bánság, Körös-vidék és Máramaros
magyarsága bekebeleztetett Romániába.”

A fájdalmas jogtiprás ellenére is a magyar mûve-
lõdési életet a hatalom nem tudta kerékbe törni. Élt
a nemzeti öntudat, amely töretlen biztosítéka volt a
folytatásnak.

1924-ben megalapította az erdélyi írók önálló ki-
adóját –az „Erdélyi Szépmíves Céh”-et, melynek
megszûnéséig két évtized során igazgatói mûködé-
se alatt 164 könyvet jelentetett meg. Nem kevés ön-
tudattal állapította meg: „a kulturális alkotó mun-
ka hozta létre az igazi nemzetpolitikai produkci-
ót, s nem a pártpolitika.”

1926 júliusában a romániai magyar írók és köl-
tõk elsõ marosszéki találkozóján határozták el az
erdélyi irodalmi élet szabad és kötetlen munkakö-
zösségének megalakítását HELIKON néven. A mû-
velõdési szellemi élet terjesztésére 1928-ban az Er-
délyi Szépmíves Céh anyagi támogatásával indít-
ják el az íróközösség folyóiratát „Erdélyi Helikon”
címen. Kós Károly fõszerkesztõi minõségben sike-
res gazdálkodásával számos irodalmi mûalkotást
jelentetett meg, nem csupán romániai, de magyar-
országi és a szomszéd államok magyar írói és köl-
tõi tollából.

Szépprózai munkájának legjelentõsebb alkotása
1934-ben István királyról szóló ORSZÁGÉPÍTÕ tör-
ténelmi regényének megjelentetése hozott nagy si-
kert, amit dramatizálva is kiadott. A mû magába ol-
vasztva a székely népballadák világát, képszerûen
idézi fel a pogányságból a kereszténységbe átlépõ
Magyarország kronológiai történetét. 1938-ban
Baumgarten-díjjal tüntették ki. A történelmi re-
gényirodalom újabb sikert hozó Budai Nagy Antal
címû drámáját 1936-ban jelentette meg, az 1437-
es parasztfelkelés fél évezredes évfordulójára.
1937-ben kitûnõ színpadi eszközökkel mutatta be
a Kolozsvári Magyar Színház.

Észak-Erdély visszacsatolása után, a két évtizedes
romániai magyarságért végzett társadalmi és nem-
zeti elkötelezettségért s a mûvelõdési kapcsolatok
szervezõi munkájáért a Corvin Kereszt kitüntetés-
ben részesítették.

A háború után 1944-tõl újra bekapcsolódik a köz-
életbe. Fõiskolai munkáját a gyakorlattal egybeköt-
ve, vállalta az Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület
elnökségét, népszerû formában a falusi építészetrõl
jelentetett meg felvilágosító kiadványokat, azon cél-
lal, hogy a háború okozta megromlott mezõgazda-
ság talpra állhasson.  Szakmai alkotó munkájának
elismerése terén újabb kitüntetésben részesült; a
Magyar Mérnök és Építész Egyetem Czipler-éremmel
jutalmazta meg.

A kommunista hatalom 1948-as népellenes ideo-
lógiája elõl menekül, s részletekben megjelenteti az
egyik regényterméket, a prágai Szent György szobor
megalkotójáról; Kolozsvári Mártonról és Györgyrõl.
Közismert, hogy több alkotása közül csak ez a szo-
bor (1373-ból) maradt meg Prágában.

Az építészeti szakmában elért kiváló
eredményeiért újabb elismerésként 1966-ban a Bu-
dapesti Gazdaságtudományi Egyetem díszdoktor-
rá avatta, ami alkotómûvészetének legszebb kitün-
tetését jelentette.

Kós Károly, a román–magyar–szász testvérisé-
get hirdetõ humánium embere, holta után került
a vádlottak padjára, s tiszteletre méltó emlékét dü-
hös üldöztetés gyalázta meg. „Raul Serban mû-
vészettörténész… halála után éppen születésé-

nek 100.évfordulója (1983) elõtt nacionaliz-
mussal vádolta meg feljelentésében, mire való-
ságos hadjárat indult Kós Károly emléke ellen.
Írásait leragasztották … könyveit kitiltották a
könyvtárakból, mellszobrát eltávolították a sep-
siszentgyörgyi múzeum elõcsarnokából, sírját
is meggyalázták a Házsongárdi temetõben. Hi-
ába volt az írók tiltakozása a centenáriumot
sem lehetett megünnepelni” (Romániai Magyar
Irodalmi lexikon).

Mûveit csak Magyarországon jelentették meg. A
„Korunk” irodalmi folyóirat csak a diktatúra bukása
után idézhette emlékét. Az 1983-ban kiadásra készen
álló életrajza is csak 1991-ben jelenhetett meg a
„Kriterion” könyvkiadónál Benkõ Samu irodalom-
történész gondozásában.

Utolsó útján kalotaszegi férfiak vitték koporsóját
a Házsongárdi temetõbe.

Szellemi hagyatékának üzenetébõl olvashatjuk:
„Amikor én már elpihentem, erõs ifjú lábak-

kal nyomomba lépnek. És nem szállnak le a he-
gyekbõl, hogy láncos rabjai legyenek hírnek, di-
csõségnek és idegen kultúrának. Mert erõsek
lesznek. Hatalmasok és magyarok. Az én lábam
nyomát pedig eltemetheti a hó, de síromnak so-
hasem lesz korhadt a fejfája”.

RÁDULY FERENC

Ahogy Ady Endre írta, az amerikai magyarokban is
élt a vágy, hogy környezetüket megismertessék szülõ-
földjük életével és történelmével. Ahhoz azonban, hogy
ezt a nagyközönségnek is elmondhassák olyan szinten
kellett megtanulniuk angolul, hogy írásukat könyvben
közreadhassák. Úgy tûnik, hogy ennek eljött az ideje,
mert több  angol nyelvû regény és életrajz jelent meg a
közelmúlt magyar történelmét is mutatva.

Csak, hogy néhányat említsünk: Thassy Jenõ hatal-
mas önéletrajzi írásának elsõ kötete, a RISKY REGION
(Veszélyes vidék) a húszas évektõl a második világhá-
ború befejezéséig követi nyomon a magyar történelmi
eseményeket, egy arisztokrata család sarjának élményei
kapcsán. Várdi Huszár Ágnes regénye MIMI, szintén egy
arisztokrata család történetének hátteréül az 1939. és
1945. közötti háborús évek Magyarországát mutatja be
az amerikai olvasónak. Lakatos Magdolna írása, THE
ROAD TAKEN (Az úton) elsõsorban a forradalom és
menekülés önéletrajzi leírása. Zachár Sári (Shari
Vester) most megjelent könyve DEGREES OF COURAGE
( Bátrak voltak) az egész huszadik századot jeleníti meg
egy magyar család három nemzedéke nagyanya, anya
és lánya élettörténetének leírásában.

„Sok amerikai alig tud mást Magyarországról, mint
gulyás és Zsazsa Gábor,  semmit az ország küzdelmei-
rõl” – írja a szerzõ.  „A te élményeid megörökítése kel-
lett ahhoz, hogy mi is emlékezzünk a nácik és a szovje-
tek által elkövetett gaztettekre” – teszi hozzá a könyv
egyik amerikai olvasója. Hiába szabadkozik a szerzõ a
megszokott módon, hogy „ Az események és személyek
kitaláltak – kivéve az ismert történelmi tényeket – ezért
élõ személyekkel való hasonlóságért a szerzõ nem vál-
lal felelõsséget”. Nyilvánvaló, hogy önéletrajzi és csalá-
di élmények elmondásáról van szó. Ennek felismerése
adja az olvasó számára a hitelesség bizonyosságát.

A történet 1900. július 31-én egy fiatalasszony teme-
tésével kezdõdik, mintegy szimbolikusan elõrevetítve
a XX. század jövõbeli tragédiáit. Az özvegyül maradt férj
kilenc gyermekének gondja a legidõsebb testvér, a 18
éves Angéla vállára nehezedett. A Monarchia tisztvise-

lõjét eredetileg Csehországból helyezték Sopronba, így
lett az osztrák család magyarrá. „Ubi bene, ibi patria” –
mondta a latin közmondás, valóban a Monarchia nagy
„olvasztótégelyének” egyik legkedveltebb helye Magyar-
ország volt. Így magyarosodott el számos német, szlo-
vák, horvát, zsidó család az évek során. Angéla is ma-
gyarnak nevelte testvéreit, majd a saját kislányát, aki
egy õt megkörnyékezõ katolikus papnövendéktõl szü-
letett. Csak sajnálni lehet az anyai felvilágosítás nélkül
felnõtt fiatal lányt, aki az évek során megállja a helyét
és anya helyett anyja lesz kisebb testvéreinek is. Köz-
ben azonban egyre sötétebb felhõk gyülekeznek a szá-
zadvég egén, majd az ország világháború utáni szétda-
rabolása következtében a  Selmecbányáról Sopronba
telepített József  Nádor Mûszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem Bánya-, Kohó- és Erdõmérnöki Kara hallgatói
hoztak új színt a város életébe.

A hallgatók között volt Zachár Jenõ, aki végzés után
Angéla lányát, Ilonkát, becenevén Lencsit, vette feleségül.
Az õ életük sem lett mentes a történelem viharaitól, né-
hány évi viszonylagos nyugalom után a második világhá-
borúba sodródott az ország. Közben azonban megszüle-
tett a harmadik generációt képviselõ kislány, Sárika. Az õ
korának a története képezi a könyv nagyobbik részét.
Nem csoda, hiszen volt mirõl beszámolni. Bombázások,
nyilas terror, zsidóüldözés, -mentés, szovjet megszállás,
kommunista hatalomátvétel, forradalom, majd a kétség-
beesett tépelõdés, amely akkor oly sok fiatal elõtt felme-
rült: menni, vagy maradni. Nemcsak az események, de az
egyéni történetek is mind ismerõsek azok számára akik
azokban az idõkben éltek. Melyik vidéki fiatal ne ismerne
magára Sári elszánt igyekezetében, hogy felkerülhessen
Budapestre az egyetemre. Akármelyik vidéki városban élt,
a fõváros vonzereje szívta magához. Az ország tragédiá-
ját egyénileg is átélte, amikor újonnan szerzett diplomá-
ját feladva,  Sári mint a kétszázezer, többségében fiatal,
magyar menekült egyike, az ország elhagyása mellett
döntött. Már Los Angelesben érte a hír édesanyja halálá-
ról, és ezzel a könyv története, amely temetéssel kezdõ-
dött, ugyanazzal végzõdik.

A regény  mintegy naplóként olvasható. Pontos dá-
tumok és valós történelmi események idézése adja a tör-
ténetek hátterét. Nem takargatja a kegyetlen magyar va-
lóságot és fejezetei címei elárulják, hogy értéssel követ-
te az eseményeket. „A háború pokollá változott”, vagy
„A terror évei” õszintén beszélnek a megélt borzalmak-
ról, mégis úgy érezhetjük, hogy a valóság megmutatása
mellett, amikor a magyar vezetõk felelõsségét kellene
felvetni a történtekért, szeretné szülõhazáját minél ked-
vezõbb színben feltüntetni amerikai olvasói elõtt. Vala-
hogy olyan formán felmentve az ország vezetõit min-
den felelõsség alól, mint ahogy a közelmúltban elfoga-
dott „Alaptörvény” bevezetõje (preambuluma) közli.
Eszerint Magyarországot 1944 márciusa és 1990 máju-
sa között megfosztották önrendelkezésétõl, tehát áldo-
zatnak, nem felelõsnek kell tekinteni.

A Degrees of Courage egy magyar család három nõ-
tagjának az élettörténetén keresztül mutatja be Ma-
gyarország XX. századi történelmét. A  sors kihívásai-
val bátran szembeszálló asszonyok sorsán nemzedé-
keik problémáit ismerhetjük meg. A hiszékeny hívõt
kihasználó pap, a kicsinyes vidéki társadalom elõíté-
lete, a háborúk nyomora, az önkényuralmi elnyomás,
a politika változásai és terrorja ellenére mind a hár-
man bátran megállták helyüket a kihívásokkal szem-
ben. A nagyanya minden viszontagságon felülkereke-
dett, az anya nehezen viselte a rámért végzetet, de a
végén felemelt fejjel búcsúzott szeretteitõl, a lány a
saját javára fordítva a sorsot kezdte el új életét. Õ az, aki
California-i Palm Springs-beli otthonában megírta ezt
az 566 oldalas könyvet. További információ és még to-
vábbi részlet olvasható a www.sharivester.com internet
címen. Akiket érdekel azok ott, vagy az Amazonnál meg-
rendelhetik. Kiváló ajándék amerikai barátoknak, vagy
magyarul már nem tudó leszármazottainknak. Úgy tû-
nik, hogy az ilyen visszaemlékezések, írások vették át
az amerikai magyarok  hagyományápolása gondját,
amikor a több mint száz éve alapított templomok és in-
tézmények kétharmada megszûnt.

PAPP LÁSZLÓ

„SZERETNÉM MAGAM MEGMUTATNI...”
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