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(Munkatársunktól) Április 6-án országgyûlési vá-
lasztások lesznek Magyarországon. Amikor ezeket
a sorokat írom, még szûk két hét van hátra a válasz-
tásokig, de jelentõs változásokra már nem lehet szá-
mítani. A FIDESZ–KDNP pártszövetség jelentõs
elõnyre tett szert a közvélemény-kutatások szerint.
Igaz, a kormánypártok népszerûsége néhány száza-
lékponttal elmarad a legutóbbi választásokhoz ké-
pest, de az újonnan bevezetett egyfordulós válasz-
tási rendszer nagyobb mértékben kedvez a gyõztes-
nek, mint a korábbi kétfordulós.

A Fidesz, amelyet Nyugat-Európában gyakran szél-
sõséges antiszemita pártként vagy legalább azzal ko-
kettálóként mutatnak be (némileg megfeledkezve a
holokauszt emléknap bevezetésérõl), igazi néppárt-
ként viselkedve a gazdasági válság terheit igyekezett
részben a multinacionális vállalatok és bankok válla-
ira helyezni, jelentõs mértékben megterhelve ezzel a
magyar–osztrák kapcsolatokat is. A Valutaalaptól fel-
vett kölcsön visszafizetése, a gazdaság élénkítése ér-
dekében tett lépések, az õstermelõk helyzetének ja-
vítása, a közmunkaprogram, a határon túli magyarok
könnyített honosítási eljárása, a nagy ellátórendsze-
rek (közigazgatás, egészségügy, oktatás) átalakítása,
az adórendszer átalakítása (egykulcsos adó, családi
adókedvezmény), az irreálisan magas közüzemi dí-
jak csökkentése („rezsiharc”), a romák felzárkóztatá-
sa érdekében tett jelentõs politikai és gazdasági lépé-
sek összességében elnyerték a lakosság nagyobb há-
nyadának támogatását. „Magyarország miniszterel-
nöke: Orbán Viktor” – hirdetik önbizalomtól duzza-
dóan a Fidesz óriásplakátjai.

A kormánypártok politikájának vannak azonban
sebezhetõ pontjai. Ide tartozik az oktatás átalakítá-
sa, amely csak részben és túlzottan központosítva va-
lósult meg. Az ellenzék határozottan támadja a do-
hányboltok kialakítását, továbbá az ú.n. paksi szer-
zõdést is, amely orosz vállalkozóknak engedi át a
paksi atomerõmû felújítását, illetve a kormány föld-
politikáját is, utóbbi az osztrák gazdák érdekeit is sérti
az ú.n. zsebszerzõdések vonatkozásában. A politikai
kampányt azonban eddig nem sikerült az ellenzéknek
tematizálni. Ennek oka részben az ellenzékben, rész-
ben a magyarországi sajtóviszonyokban keresendõ.

2002-ben az elsõ Orbán-kormány kiváló kormány-
zati teljesítményt nyújtva veszítette el hajszálnyi kü-
lönbséggel a választásokat. A vereség egyik tényezõ-
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jét a Fidesz elemzõi a közszolgálati média erõsen el-
lenzéki beállítottságában jelölték meg. Képviselõiket
ezek után többször is médiaképzésben részesítették,
majd négy évvel ezelõtt hatalomra kerülve megszün-
tették az ellenzék direkt befolyását a közszolgálati mé-
diában. Ezzel együtt tematikus csatornákat hoztak lét-
re, amelyeknek nyertesei a határon túli magyarok
mellett a gyerekek és a nyugdíjasok voltak. Az ellen-
zék így a korábban szokásos hírgyártástól elesve,
kénytelen lenne tartalmi térre terelni a küzdelmet,
ami eddig nem járt sikerrel.

Az ellenzéket a választási rendszer közös fellépés-
re bírta, ugyanis külön-külön az egyfordulós rendszer-
ben esélytelenek lennének. Ez viszont azzal járt, hogy
noha Mesterházy Attila pártelnök a szocialista párt jö-
võbeni frakcióját részben megtisztította az egykori
kádárista funkcionáriusoktól, de egyúttal kénytelen
volt koalícióra lépni a Gyurcsány-kormány néhány
meghatározó politikusával is. Így egy olyan sokfejû
ellenzék jött létre, amely képtelen egységes kampányt
folytatni. A legnagyobb probléma maga Gyurcsány
Ferenc, aki szívósan és szellemesen kampányol jó 5%-
os támogatottságának birtokában, már csak az a kér-
dés, hogy a maradék 95% nem idézi-e fel azt a csõdtö-
meget, amit maga után hagyott kormányzati tevé-
kenységét követõen. A szocialista Mesterházy Attila
miniszterelnök-jelöltként eltörpül Gyurcsány mellett,
ráadásul helyettese, a választmány volt elnöke, Simon
Gábor a politikai korrupciónak még Magyarországon
sem szokásos formáját választotta. Simont március
10-én a hatóságok orizetbe vették mivel egy 240 mil-
lió forintos, Ausztriában tartott titkos bankszámlát
tartott fenn. A nyomozás során elõkerült Simon
Bissau-guineai útlevele is, amit egy hamis személy-
azonossággal nyitott bankszámlánál használt.

A Simon-féle botrány közepette az ellenzék olyan
régi motorosokat is bevetett, mint Kuncze Gábor vagy
éppen Fodor Gábor. Utóbbi nem csak arról híresült
el, hogy a kilencvenes években miniszterként önha-
talmúan tanársegédi névtábláját adjunktusira cserél-
tette le az egyetemen, hanem azzal is, hogy az elmúlt
négy évben alig-alig fejtett ki nyilvános politikai te-
vékenységet. Sok mindent elárul az ellenzék állapo-
táról, hogy néhány nyilatkozatot követõen máris az
ellenzék legnépszerûbb politikusai között köszönthet-
tük. Az LMP (Lehet Más a Politika) egy heveny pártsza-
kadást követõen most ismerkedik a vidéki léttel: a párt-

elnök miskolci fórumára egy, azaz egy ember sem volt
kíváncsi, leszámítva az újságírókat, õk azért eljöttek.
Ha szerencséjük van, bejuthatnak a parlamentbe, de
ehhez kelet-magyarországi szavazóik számát növelni-
ük kellene. A paksi szerzõdés és a nõk jogainak képvi-
selete hozhat nekik elegendõ szavazatot.

Az ellenzék legnagyobb problémája a Jobbik. Ez a
szélsõséges párt ugyanis a hagyományosan baloldali
körzetekre telepedett rá, sok bosszúságot okozva ez-
zel a baloldali indulóknak. A viszonylag fiatal pártel-
nök magabiztos, szelíd kampányüzenetei már a leg-
utóbbi eredményeket ígérik a pártnak, s azt sem sza-
bad elfelejtenünk, hogy az ú.n. rejtõzködõ szavazók
nagy hányada szintén rájuk fogja adni a voksát. Míg
a jobbik ilyen erõs, matematikailag ki van zárva a bal-
oldali ellenzék gyõzelme, hiszen a Jobbikot nem le-
het a parlamentben a baloldal mellé rendelni, igaz a
kormánypártok mellé sem. Hiába harsogja az ellen-
zéki sajtó, hogy a többség kormányváltást akar, de jó
15% nélkül ez nehezen kivitelezhetõ.

A baloldal ebben a helyzetben a 2002-ben már be-
vált altatásos taktikájához folyamodott. A közvéle-
mény-kutató intézetek segítségével azt sugallják (tisz-
telet a kivételnek), hogy a választásoknak nincs tétje,
a Fidesz már nyert, nem is fontos elmenni választani,
miközben maguk a személyes meggyõzés erejében bíz-
va próbálják meg választóikat mozgósítani. Válaszul a
Fidesz is általános mozgósítást rendelt el, a következõ
napokban, a választásokig önkéntesek ezrei hívják te-
lefonon a Fidesz támogatóit, hogy feltétlenül menje-
nek el szavazni, s aktivistáik a személyes meggyõzés
eszközeivel is élni fognak. Lényegében ezen múlik a
választás kimenetele is. Ha a Fidesz kellõ mértékben
fogja tudni mozgósítani szavazóit, akkor nyerni fog, ha
az MSZP altatásos taktikája válik be, és ezzel több bille-
gõ körzetet meg tud szerezni az ellenzék, akkor az ered-
mény szoros is lehet. A választások során eloször ad-
hatják le szavazataikat a határainkon túl élõ magyar
állampolgárok. E gesztus szimbolikus értékén túlme-
nõen nem árt arra is emlékeznünk, hogy az ellenzék
soraiban azok is ott vannak, akik 2006-ban azzal rio-
gatták a magyar választókat, hogy Fidesz gyõzelem
esetén majd a sok ausztriai magyar el fogja venni a ma-
gyarországiak nyugdíját. Ma ugyanezek a politikusok
az ország függetlenségéért aggódnak. Bizonyos, hogy
a politikai erkölcs, ha létezett valaha egyáltalán, ma
nem tartozik Magyarország húzóágazatai közé.

Lapzárta után érkezett:  A SZLOVÁKIAI ELNÖKVÁLASZ-
TÁS MÁSODIK FORDULÓJÁBAN, MÁRCIUS 29-ÉN A HIVATALOS VÉG-
EREDMÉNY SZERINT ANDREJ KISKA VÁLLALKOZÓ ÉS FILANTRÓP

KAPTA A SZAVAZATOK 59,4%-ÁT, ROBERT FICO MINISZTEREL-
NÖK 40,6%-OT ÉRT EL.

(ALÁBBI CIKKÜNK A MÁSODIK FORDULÓ ELÕTT KÉSZÜLT)
Elõzõ lapszámunkban beszámoltunk arról, hogy a

szlovákiai köztársasági elnökválasztásnak magyar in-
dulója is van Bárdos Gyula személyében, akit a Ma-
gyar Közösség Pártja (MKP) jelölt. Idõközben lezaj-
lott a választás elsõ fordulója, amelyben Bárdos Gyu-
la megszerezte a szavazatok 5,1 százalékát (97 035

Magyar részsiker a szlovákiai elnökválasztáson
szavazat). Ezt a fordulót egyébként R. Fico jelenlegi
miniszterelnök nyerte meg 28,0 százaléknyi szava-
zataránnyal. A második helyen, a várakozásoknak
megfelelõen, a függetlenként induló, Andrej Kiska
vállalkozó végzett 24,0 százalékkal. Mivel egyik je-
lölt sem szerezte meg a szavazatok több mint ötven
százalékát, az elsõ két helyezett indulhat az elnöki
posztért, a március 29-iki második fordulóban.

Az elsõ forduló elõtt Bárdos Gyula így nyilatkozott:
Én bízom a jó szereplésben. Az 5 százalék alatti
eredménnyel nem lennék elégedett. Ellenszél is van.
De bízom a szlovákiai magyarok és a Dél-Szlováki-
ában élõk józanságában, ítélõképességében, vala-
mint az 5 százalék feletti eredményben.  Az elért
eredmény tehát õt igazolta. Az ellenszélre való uta-
lásra vonatkozó kérdésünkre kifejtette, hogy a kam-
pány során meg kellett küzdeni neki és az õt jelölõ
MKP-nak a felvidéki magyarok egy részének közönyé-
vel is. A folyamatosan közölt felmérések alapján
ugyanis sokan úgy vélték, hogy fölösleges rá szavaz-
niuk mivel úgy sincs esélye a továbbjutásra. Nos,
ezeknek a választóknak a meggyõzése, ha nem is tel-
jes mértékben, de nagy százalékban sikerült. Más
kérdés, hogy az országos részvételi arány 43,4 szá-
zalékot ért el. A magyarlakta régiók lakosságának
pedig csak mintegy 38 százaléka ment el szavazni.
Kár, hogy sokan nem ismerték fel annak szükségét,
hogy egyértelmû, tömeges kiállással lehet csak a jö-
võben javítani a felvidéki magyarok életfeltételein

Az ellenszelet gerjesztõ másik tényezõt pedig, a
másik, magyarokat is magában foglaló párt, a Híd sze-
replése jelentette. Ez a párt ugyanis szövetséget kötött
a két legnagyobb szlovákiai jobboldali párttal a Szlo-
vák Demokratikus Keresztény Unióval és a Keresztény-
demokrata Mozgalommal. E három párt közös jelöltet
indított Pavol Hrušovský személyében, aki katasztro-
fálisnak mondható vereséget szenvedett, mindössze
3,3 százalékot elérve. Mélyebb elemzések arra a kö-
vetkeztetésre jutottak, hogy a Híd párt szimpatizánsa-
inak egy része inkább A. Kiskára szavazott, egy részük
pedig Bárdos Gyulára adta szavazatát. Kérdésünkre ezt

Nyugtalanítóak az ukrajnai fejlemények, és csak
nehezen láthatók be a következményei. Mindeneset-
re Európa jövõjét tekintve nagy megterhelést jelen-
tenek. Az Európai Uniónak nyilvánvalóan nem sike-
rült megfelelõ hatásfokú stratégiát kidolgoznia Uk-
rajna irányában, és az EU Keleti Stratégiájának nincs
hatása, de leginkább megmutatkozik, hogy több mint
kérdéses az Oroszországhoz való viszony. Jegyzi meg
Erhard Busek (IDM).

Kijev, az ukrán fõváros Majdan terén a múlt õsszel
viszonylag jelentéktelen diáktüntetés kezdõdött,
amelynek folytatásai az államhatalom beavatkozásai
következtében egyre erõsebbek lettek és három hó-
nap után már naponta többszázezerre növekedett a
résztvevõk száma. A tüntetések végül is sikerrel jár-
tak. A népszerûtlen államelnök Janukovics, aki ellen a
tüntetések fõleg irányultak február végén elhagyta
Kijevet és Oroszországba menekült.

A tüntetések kiváltó oka az volt, hogy Ukrajna 2013
novemberében az EU-val való társulási szerzõdés alá-
írása elõtt állt, amely megnyitotta volna az EU-val való
szabad kereskedelmet. Janukovics államelnök viszont
elállt az aláírástól, és elõtte Oroszország olcsóbb gáz
szállítására tett ígéretet és 15 milliárd Euro hitelt ígért
Ukrajnának.

 A Majdan-forradalom és a következményei
Ukrajna több szempontból is nagyon nehéz gazda-

sági problémákkal küzdött.
Pénzügyileg az országot csõd fenyegette, mert majd-

nem minden téren fizetésképtelen volt, amelyet a ka-
tasztrofális gazdaságpolitika és a rendkívül széleskö-
rû korrupció okozott, és ez a legfelsõbb politikai és
gazdasági köröket is érintette. Az ország energiaszük-
ségletét csaknem teljesen Oroszországból szerezte be,
amely nem volt olcsó, mert az oroszok a gázt és olajat
drágán adták el Ukrajnának.

Az EU-val való társulási szerzõdés elutasítása meg-
lepte a lakosságot, mert egyrészt csalatkozott abban,
hogy javulni fog a gazdasági helyzet, másrészt
Janukovics rendszere az erõs korrupció miatt sem volt
népszerû.

Az államhatalom erõszakos fellépéssel  akarta letör-
ni az egyre agresszívebb tüntetéseket, ahelyett, hogy
kompromisszumokat keresett volna. Különbözõ ígé-
reteket tettek ugyan, de ezeket nem tartotta be. Kijev
és az ország nyugati részének lakossága egyre nagyobb
szolidaritást vállalt a tüntetõkkel és támogatta õket. A
karhatalmi alakulatok bevetése a tüntetõk ellen növek-
võ számú sebesülttel és halottal járt, igaz, az államha-
talomnak is voltak veszteségei.

Bárdos Gy. is megerõsítette azzal, hogy szerinte a rá
adott szavazatok mintegy 20 százaléka származhatott
a Híd szimpatizánsaitól. Most így utólag már csak saj-
nálhatjuk, hogy a magyar jelölt támogatására nem jött
létre megegyezés, az MKP és a nagyrészt magyarokat
maga mögött tudható Híd párt között. Akár 10 száza-
lékos eredmény is születhetett volna a magyar jelölt
javára. A második fordulóban tehát, a két állva maradt
jelöltnek komolyan számolnia kellett volna a magya-
rok szavazataival.

  A második forduló elõtt kiélezett kampány zajlott
a két jelölt között. R. Fico élesen támadta A. Kiskát.
Röplapokat terjesztettek Kiska lejáratására megvádol-
va õt azzal, hogy a scientológiai mozgalommal szim-
patizál, valamint, hogy a vállalkozásai során uzsora-
kamatokra adott kölcsönök útján szerzett jelentõs va-
gyont. A politikában kevésbé jártas A. Kiska fõleg vé-
dekezett, s a számos nyilvános elnökjelölti vita so-
rán, mindvégig visszafogott maradt. Lehet, hogy ezzel
szerzett elõnyt az agresszíven támadó R. Ficóval szem-
ben. A választás kimenetelét nehéz megjósolni. Fej-fej
melletti küzdelem és szoros eredmény várható.

R. Fico a kampány utolsó napjaiban, tõle szokatlan
módon, megszólította a Dél-Szlovákiában élõ magyar
választókat is. A magyarok lakta vidéken az elsõ fordu-
ló elõtt  kihelyezett óriásplakátjaira utólag magyar fel-
iratot is ragasztottak „Köszönöm a támogatást” szöveg-
gel. Ez óriási nemtetszést váltott ki az emberekbõl. El-
sõsorban cinizmusként fogták fel a köszönetet, mert az
elemzések világosan kimutatták, hogy a magyarlakta
községekben R. Fico igen kevés, mindössze 8 százalék
körüli szavazatot kapott. Tehát csak az ott élõ szlová-
kok szavazatait szerezhette meg tömegesen. A. Kiska
ezzel szemben a magyarok által is lakott helységekben
a szavazatok 22 százalékát kapta. A magyar választók
jól emlékeznek R. Fico magyarellenes kirohanásaira és
kormánybeli tevékenységére, amelyek mindmáig sér-
tik a magyar választók érdekeit és igazságérzetét. Ezért
bizonyára kontraproduktívnak bizonyul az óriásplaká-
tokon elhelyezett magyar nyelvû felirat.

Folytatás a 2. oldalonFolytatás a 4. oldalon

Batthyány Lajos (1807–1849), az elsõ, felelõs minisz-
térium elnöke. Kõnyomat, 1860 körül (31–22 cm)

Adolf Buchheim*
 
A derék magyarok
 
Hol az a nép, mely hõsök népe,
S magát áldozza a honért?
Hol az a nép, amely vezére
Kezébe  teszi le szeretetét,
S melléje áll, ha veszélyben forog?
Õk azok, õk, a derék magyarok!
 
Hol az a nép, mely szembetámad
Ádáz és szemtelen fölényt?
Hol a nép, mely sok  elnyomottat
A zsarnoki gyûlölettõl véd?
Kik védik meg az ember-jogot?
Õk azok, õk, a derék magyarok!
 
Hol az a nép, hol az ifjú lányok
Úgy illatoznak, mint a rózsák?
Hol az a nép, hol az ifjak izzó
Vágya jog, érdem és szabadság;
Kik elõl futnak a barbár csapatok?
Õk azok, õk, a derék magyarok!
 
Hol az a nép, kit el nem vakított
Õrült, hiú vágy és hamisság?
Hol vannak, akik el nem hagyták
Oseik hõsi csillagútját;
Kik Rómával s Athénnal rokonok?
Õk azok, õk, a derék magyarok!
 
*) Bécsi egyetemista, írta a Zrínyi gõzösön

1848. április 9-én)
Fordította: Lengyel Ferenc
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Határok nélkül

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

nyokat – a Bécsi Napló 2014/1. számában közzétett 81.022,01 euró összeg 2014. március 20-ig az alábbi
hozzájárulásokkal növekedett:

A támogatások eddig befolyt teljes összege 81.794,01 euró.
Hálás köszönet mindazoknak, akik támogatásukkal lehetõvé teszik a Bécsi Magyar Otthon fenntartását, mely
a legkülönbözõbb rendezvények, társas összejövetelek mellett a „Bécsi Magyar Iskolának” is otthonul szolgál.

Deák Ernõ elnök, Albert László fõtitkár,     Kántás János pénztáros

További támogatások az alábbi bankfolyószámlára utalhatók át: P.S.K., A1010 Wien, Georg Coch-Paltz 1, ,
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Lapzárta
minden páratlan hónap 15-én

Veszprémben a Pannon Egyetem Modern
Filológiai és Társadalomtudományi Kara a Vaj-
dasági, Kárpátaljai és Felvidéki napok után ne-
gyedik alkalommal 2014. március 31. és április
5. között Erdélyi napokat rendez a romániai
magyar kultúra jeles tudósaival, íróival, mûvé-
szeivel. Az egyhetes rendezvénysorozat kereté-
ben lesz nagyszínházi és bábszínházi elõadás,
hangverseny, táncház és slam poetry, nyelv-,
színház-, irodalom- és mûvelõdéstudományi elõ-
adások, több tudományos tanácskozás, képzõ-
mûvészeti, néprajzi és levéltári kiállítás, az 1914-

Erdélyi napok a Pannon Egyetemen
es világháborús évforduló jegyében nemzetkö-
zi mail art-installáció. Erdélyi, ill. erdélyi témá-
kat feldolgozó filmesek több programhoz is kap-
csolódnak, dokumentumfilmet láthatunk az egy-
házüldözések megpróbáltatásairól, a hétköz-
napok hõseirõl, és az újabb erdélyi filmes útke-
resések is helyet kapnak a programban.

A rendezõk már most felhívják a figyelmet,
hogy jövõre, szintén áprilisban a diaszpóra, te-
hát a nyugati magyarok bemutatását tervezik.
A rendezvénysorozat keretében nyugati magyar
mûvészek fellépésére is számítanak.

100
A nagy háborús emlékév címmel Szombathely me-

gyei jogú város önkormányzata, a Savaria Történelmi
Karnevál Közhasznú Közalapítvány valamint a Vasi
Honvédség Bajtársi Egyesület rendezvénysorozattal
készült 1914 évfordulójára.  Március 28-án konferen-
ciát rendeztek, amit Dr. Puskás Tivadar polgármester
köszöntõje után Dr. Hende Csaba honvédelmi minisz-
ter nyitott meg és Dr. Kovács Vilmos, a Hadtörténeti
Intézet és Múzeum parancsnoka vezetett le. Elõadtak
Dr. Balla Tibor, Dr- Pollmann Ferenc, Dr.Kiss Gábor,
Pála Ferenc, Németh Balázs. Az alsóõri születésû Liszt
József nemrég fellelt háborús naplóját unokája, Liszt
Ferenc vezette be, szemelvényeket olvasott fel belõle
Jagadics Péter ny. alezredes, egyébiránt a konferencia
egyik fõ szorgalmazója. A konferenciát követõen Bíró
László püspök tábori misét mutatott be a jáki úti teme-
tõben.

65
Diószegen,  Kultúránk – megmaradásunk záloga jel-

szóval egésznapos mûsorral ünnepelte a Szlovákiai
Magyar Társadalmi és Közmûvelõdési Szövetség (Cse-
madok) fennállásának 65 . évfordulóját. Délelõtt elõ-
adások hangzottak el a magyar kisebbségek helyzeté-
rõl többek között Erdélyben és Szerbiában; felszólal-
tak a szomszédos államokból érkezett szervezetek kép-
viselõi. Ausztriából az Ausztriai Magyar Egyesületek és
Szervezetek Központi Szövetségének háromtagú de-
legációja jelent meg. Külön hangsúlyt nyert a rendez-
vény Bárdos Gyula elnök által, aki mint szlovákiai el-
nökjelölt lépett fel.

A hivatalos Magyarországot Répás Zsuzsanna he-
lyettes-államtitkár képviselte.

A délutáni ünnepi mûsor keretében Józsa Mónika,

Jubileumok
Gémesi Zoltán vezetésével a Szõttes Kamara Néptánc-
együttes, a Vígh Sándor vezetésével pedig a diószegi
DióHéj citerazenekar lépett fel. Valamennyihez hason-
lóan nagy sikert aratott a Szlovákiai Magyar Pedagó-
gusok Vass Lajos Kórusa.

50
Magyarországról egyházi és világi személyiségek

bevonásával követségi fogadás tette nyomatékossá a
bécsi „Europa“-Club fennállásának 50. évfordulóját.
Az 1964-ben alakult egyesület az utóbbi évtizedben a
Collégium Hungaricum épületében, vele szoros együtt-
mûködésben fejti ki tevékenységét.

25
Tallinnban 2014. március 14-én konferenciával

ünnepelte az Észtországi Munkácsy Mihály Egyesüle-
te alakulásának 25. évfordulóját. Bereczki Urmas, a
Tallinni Magyar Intézet igazgatója az észt-magyar kap-
csolatok évszázadairól számolt be, Bán István, az egye-
sület elnöke vetítettképes elõadásában ismertette az
egyesület eddigi munkáját. Nagy hangsúly helyezõdött
a kezdeti idõkre, amikor az észtországi magyar közös-
ség, ill. a fiatal egyesület bekapcsolódott az ország füg-
getlenségét eredményezõ „éneklõ forradalom“-ba.
Ennek is tudható be az élénk érdeklõdés a hivatalos
Észtország részérõl. Magyar oldalról jelen volt Haupt
Erik nagykövet és Potápi Árpád János, a Nemzeti Össze-
tartozás Bizottságának elnök. A Nyugat-európai Orszá-
gos Magyar Szervezetek Szövetségét Deák Ernõ elnök
képviselte. A konferenciát a nagykövetség által rende-
zett hangverseny zárta az operaházban. Fellépett Sza-
kács Ildikó (ének), Kiss Péter (zongora) és Szûcs Péter
(klarinét).

Bán István elnök ez alkalomból a Magyar Érdem-
rend lovagkeresztje kitüntetésben részesült.

Kulcsár Ferenc Dunaszerdahelyen élõ költõ
és Sander Liivak észt mûfordító vette át az idei
Balassi Bálint-emlékkardot február 14-én Bu-
dapesten. Az irodalmi esemény osztrák vonat-
kozása, hogy a Bálint-napi díjkiosztás alkalmá-
ból az idei évben a Bécsi Magyar Iskola tanuló-
ja, Tök Tamás (tanárnõje Lengyel Melinda) szó-
laltatta meg Balassi Bálint emlékére Búcsú ha-
zájától címû versét.

Négy éve vezették be, hogy az ünnepélyen
minden alkalommal egy-egy határon túli fiatal ,
természetesen mindig más országból, szaval egy
Balassi-verset. A Bécsi Magyar Iskola számára
nagy megtiszteltetés volt, hogy tanítványuk ve-
hette át ezt a szerepet.

LENGYEL

Dr. Aumüller Peter 12,00
Aykler Enikõ 20,00
Dombi Csaba 35,00
Fabian László okl. mérnök 10,00
Máthé Edit 20,00
Dr. Parsons Ilona 50,00

Mag. Pusztay Csaba 25,00
Ráduly Andrea Beáta 500,00
Tunyogi-Csapó Márta Mária 30,00
Wagner Ilona 20,00
Dr. Zimics Zsolt Gyula 50,00
összesen: 772,00

Alsóõrött
A szabadság, valamint a magyar nyelv és kultúra

szeretete hozta össze Alsóõrött a nemzet ébredésének,
újjászületésének 166. évfordulóján a szavalókat és a
helybéli, valamint a Magyarországról jött közös törté-
nelmi gyökerû közönséget. Március idusát nagy ma-
gyar költõk verseivel köszöntötték. Természetesen
Petõfi versei alkották a gerincet, de elhangzott Kölcsey
Ferenc, Czuczor Gergely, Tompa Mihály, Juhász Gyu-
la, Kányádi Sándor, Farkas Árpád és Sajó Sándor egy-
egy verse is. A jelenlévõk részletet hallhattak Liszt Fe-
renc megrendítõ „Funerailles 1849” c. gyászzenéjébõl,
melyben az aradi vértanúknak és a szabadságharc hõ-
seinek állított zenei emléket.

   Ünnepi beszédet mondott, a verseket válogatta,
betanította és a közös énekeket vezényelte Dr. Radics
Éva. Felidézte a 48-as magyarországi eseményeket, s
megemlékezett a magyar szabadságért életüket áldo-
zó osztrák hõsökrõl is. Felhívta a figyelmet március
idusának örök érvényû tanulságaira: az összefogás, az
állhatatosság, az egymás megbecsülése, és a közössé-
gért való tenni akarás hegyeket megmozgató erejének
fontosságára. Rámutatott, hogy a szabadságharc cél-
jai egyetemes érvényûek, idõtállóak, nem vesztettek
semmit jelentõségükbõl. Hiszen ma is szükségünk van
jó törvényekre, értelmes vezetõkre, összefogást párto-
ló, dolgozni akaró és egymást megbecsülõ emberekre.

   Feltétlenül meg kell említeni, hogy az apró gyer-
mekektõl a közép korosztályon át a hajlott korúig,
minden nemzedéket bevont a versmondásba. Álljon
itt a közremûködõk névsora, akiket csak elismerés
illet: Binder Gyöngyi, Balogh Máté, Baloghné Wéber
Mónika, Bodó Jutas, Bodó Kinga, Bodó Tuzson, Bodó
Zalán, Dr. Bodó Zsombor, Kacsó Emese, Kacsó Kon-
rád, Leczki Zsuzsa, és a korelnök, aki negyedszáza-
don át vezette az alsóõri ünnepségeket: Dr. Radics
Jenõné. A mûsorba a közönség is buzgón bekapcso-
lódott: szívvel-lélekkel fújták a Kossuth-nótákat, s az
ünnepély végén áhítattal énekelték nemzeti imánkat,
a Himnuszt.

Linzben
A FELSÕ-AUSZTRIAI MAGYAROK KULTÚREGYESÜLETE március

15-én délután rendezte meg az 1848/49-es szabadság-
harcnak szentelt megemlékezését a welsi Magyar Ott-
honban. Az ünnepélyt megelõzõen vetítettképes bemu-
tató volt a múlt évi tevékenységrõl. A rendezvény sze-
retetvendégséggel zárult.

Bécsben
A MAGYAR NAGYKÖVETSÉG március 13-án 1848/49 166.

Március idusa
évfordulója alkalmából fogadáson látta vendégül a
magyar konyhára éhes meghívottakat. Ennek kereté-
ben Hölvényi György államtitkár tartott ünnepi beszé-
det, mintegy emlékeztetve arra, hogy nem csak kenyér-
rel él az ember.

A KÖZPONTI SZÖVETSÉG által meghirdetett kétnyelvû
megemlékezésre március 12-én a volt magyar Testõr
palotában az Igazságügyi Minisztérium által rendelke-
zésre bocsátott teremben került sor. Ennek keretében
1848 osztrák-magyar összefonódását idézték fel az
emlékezõk. A megemlékezés védnöke Dr. Wolfgang
Brandstetter igazságügyi miniszter, osztrák részrõl
ünnepi szónoka Dr. Andreas Khol a Parlament koráb-
bi elnöke volt. Magyarul Deák Ernõ a szólt több mint
150 ünneplõhöz. A Bécsi Magyar Iskola két diákja
Schneider Tamás és Molnár Dávid németül, ill. Lengyel
Ferenc átültetésében magyarul adta elõ a kortárs Adolf
Puchheim Das sind die tapferen Magyaren c. versét.
Pécsrõl két pedagógusuk kíséretében vendégként részt
vettek az ünnepélyen a Bálicsi Integrációs Nevelési és
Oktatási Központ diákjai; közülük Barkóczi Gyula Pe-
tõfi Nemzeti dal c., Bogdán Krisztina Feltámadott a ten-
ger c. versét szavalta el. Ripka János J. S. Bach C-dúr rd
G-dúr csellószvitjét játszotta. Simon Lévay Márta ve-
zényletével a Liszt Ferenc kórus negyvennyolcas da-
lokat énekelt és Halmos László Áldjátok Istenünket
nemzetek c. szerzeményét adta elõ. Az osztrák és a
magyar Himnusszal zárult az ünnepélyes megemléke-
zés. Brandstetter miniszter fontosnak tartotta, hogy
felsõ-ausztriai útjáról visszatérve még külön üdvözöl-
je a megjelenteket.

Magyarországról díszvendégként Asztalosné Zsu-
pán Erika helyettes-államtitkár és Ékes Ilona valamint
Talabér Márta országgyûlési képviselõ jelent meg; a
magyar nagykövetséget Dr. Hajas Gábor követ és
Dr. Csobánczi Horváth Iván fõkonzul képviselte.

A megemlékezést megelõzõen Szalay-Bobrovniczky
Vince nagykövet röviden  köszöntötte a megjelente-
ket és helyezte el  Bessenyei György szobra elõtt a
nagykövetség koszorúját.

Az „EUROPA” CLUB március 15-én, a pesti forradalom
kitörésének napján Bessenyei György szobrának meg-
koszorúzása után a Collegium Hungaricum épületében
90 érdeklõdõ jelenlétében táncokkal és szavalattal
adózott 1848/1849 emlékének. Ünnepi szónok volt
Dr. Fodor Pál. Pataki András, a soproni Petõfi Színház
tagja Arany János A walesi bárdok c. versével  lépett
fel. A nagykövetséget – mindkét színhelyen –
Dr. Csobánczi Horváth Iván fõkonzul képviselte.

A Napló postája
Sike Lajos – Bodó Barna
Lapunk 2013/6. számában: Határon túli op-

tika c. írásában Sike Lajos (Szatmárnémeti)
úgy tálalta véleményét, hogy azt nem hagyhat-
ta annyiban Bodó Barna (Temesvár). Határon
túli avagy személyes? c. ellenvéleményére Sike
Lajos újabb észrevételekkel válaszolt, amik erõ-
sen személyi síkra szállították le az elvinek in-
duló vitát. Mielõtt szóba került volna Sike La-
jos válaszának közlése, eljuttattuk sorait Bodó
Barnának, aki arra az álláspontra helyezkedett,
szívesen folytatja a vitát Sike Lajossal, de sem-
mi esetre sem a Bécsi Napló hasábjain. Való-
jában nincs is helye olyan replikáknak, ahol
már személyes ügyekkel kapcsolatos vélemé-
nyek ütköznek egymásba, mindamellett alig
számíthatnak az olvasók érdeklõdésére.

Az ígért folytatás tehát történjen személyes ta-
lálkozás formájában, ahol a korábbi baráti
kapcsolatok felújítása legyen a fõtárgy a ma-
gyar-magyar kapcsolatok javára.  Szerk.

Március 15-én, szombaton délután népviseletbe öl-
tözött gyermekek – a legidõsebb 12, a legifjabb még
nincs 3 éves – izgatottan várnak  elsõ fellépésükre.
Március 1-jén, a szokásos gyermektalálkozó keretében
gyönyörû pártákat, huszárcsákókat készítettek. Meg-
beszélték az elõadásra kerülõ verseket, melyeket szü-
leik segítségével  begyakoroltak.

Sarkady Sándor, Weöres Sándor, Donászy Magda
versei hangzanak el, de természetesen  Petõfi Sándor
Nemzeti dala sem maradhat ki a mûsorból.

Minden jól sikerült, senki sem sült bele a versébe.
Látszik, komolyan vették a felkészülést.

Csak én töröm a fejem. Eredetileg 8 szereplõrõl volt
szó, s ugyan a biztonság kedvéért 10 csomagocskát ké-
szítettem, nehogy valakinek ne jusson „mûvészi hono-
rárium“, most a sorban 13 gyermeket számolok.... Most
mit tegyek?  Valahogy ez is megoldódik.

Több, mint egy éve három  tagunk vette kézbe a  gyer-
mekcsoport  irányítását: Borsos Edit  (néptánc)
Annamaria Ildikó Sztasko-Kovács (óvónõ)  s Orbán Vica

Hamburgi Magyarok Egyesülete
(szervezõ). Kitunõ együttmûködésüknek  köszönhetõ-
en folyamatosan növekszik a gyermekcsoport létszáma
s a foglalkozások színvonala.  A  március 15-i  megemlé-
kezés elsõ felvonása  lelkes munkájuk eredménye.

A második felvonást, az ünnepi beszédet Nagy-
mihály Zoltán, a Korösi Csoma Sándor-program ösz-
töndíjasa tartotta. A „forradalom” szónak az Értelme-
zõ Szótárban olvasható jelentésébõl kiindulva vizs-
gálja az 1848. március 15-én lezajlott eseményeket.
Elemzi a reformkori elõzményeket és kifejti: akár-
mennyire eltér is mindaz, ami e napon Pesten  és Bu-
dán történt az Értelmezo Szótár szigorúan vett defi-
níciójától, a lelkekben és érzésekben biztosan forra-
dalom zajlott akkor.

És mi is pont úgy szeretnénk gyõzni mindennapja-
ink harcaiban, mint ahogy õk tették: azzal a gyorsa-
sággal és véres áldozatok nélkül. Mert végsõsoron mi
is azt szeretnénk, hogy saját magunk dönthessünk sor-
sunkról“  –  fogalmazott.

FRIEDRICH IREGHY ANNAMÁRIA

Átadták a Balassi-kardot:
bécsi diák szavalt

A BÉCSI MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
 idén augusztus 23-án, szombaton 13 órai kezdettel

 a bécsi Szent István dómban szentmisével ünnepli elsõ szent királyunk emlékét.
Idén Msgr. dr. Pintér Gábor pápai prelátus mutatja be az ünnepi szentmisét.

A szentmise után szeretettel várnak mindenkit szeretet vendégségre.
15 órától a Stephansplatz-on népdal, népzene és néptánc bemutató lesz.

Bárdos Gyula és az MKP vezetõi a második fordu-
ló elõtt szerettek volna a támogatásról tárgyalni A.
Kiskával. Õ azonban elzárkózott a kapcsolatfelvétel
elõl. Arra hivatkozott, hogy ezután biztos megvádol-
nák õt egyfajta magyarbarátsággal, amely a szlovák
lakosság többségének a szemében szinte eredendõ
bûnnek számít. A kívülállók számára ez jól mutatja,
hogy milyen állapotban van Szlovákiában a demok-
rácia ügye. De A. Kiska a kampány utolsó napjaiban
még az elõbbi kijelentését is alulmúlta. A Benes-dek-
rétumok kapcsán feltett kérdésre azt válaszolta, hogy
egyetért a kormány jelenlegi politikájával és nem lát-
ja szükségesnek a kollektív bûnösség elvének vissza-

vonását és a bocsánatkérést sem. Ezért az MKP és Bár-
dos Gyula úgy döntött, hogy: R. Ficót nem támogat-
juk és a magyar választók bölcsességére bízzuk,
hogy miként kívánnak élni a voksukkal” – mondta
el lapunk kérdésére Bárdos Gyula. Tehát A. Kiskát
sem nevezték meg támogatott jelöltként. A Híd párt
ezt sietett megtenni mindjárt az elsõ forduló után,
hogy gyorsan elterelje a figyelmet a jelöltjük kudar-
cáról. Ezzel tehát bianko csekket állítottak ki A. Kiska
részére. Nagy a kockázata annak, hogy az elõzetesen
megígért támogatás csakúgy viszonzás nélkül marad,
mint az elmúlt két évtized alatt, szlovák politikai pár-
toknak ilyen módon nyújtott többszöri támogatás.

 VARGA SÁNDOR

Magyar részsiker a szlovákiai elnökválasztáson
Folytatás az 1. oldalról
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Miért vált március 15-e a magyarság legfon-
tosabb ünnepévé?

A választ részben 1848 történelmi jelentõsé-
gében, részben pedig a hagyomány alakulásá-
ban találhatjuk meg.  Az 1848. március 15-i for-
radalom Pest-Budán  – s ez magyar sajátosság –
vér nélkül gyõzött. Ebben az európai politikai
helyzetnek éppen úgy szerepe volt, mint a fõvá-
ros lakosságának az európai fõvárosokkal össze-
vetve archaikusabb társadalmi összetételének.
Az átalakulás gyorsan lezajlott és törvényes ke-
retek között valósult meg. Miközben Poroszor-
szágban vagy Csehországban egészen nyár ele-
jéig alkotmányozó gyûlés összehívásával kísér-
leteztek, addig Magyarországon már 1848. áp-
rilis 11-én az uralkodó szentesítette az új, pol-
gári alkotmányt. Az akkori magyar politikai elit,
liberálisok és konzervatívok egyaránt elégedet-
tek voltak az átalakulással. Ezt tükrözte a kor-
mány összetétele is, amelyet koalíciós kormány-
ként írhatunk le. Világos tehát, hogy a politikai
élet résztvevõi számára 1848, a forradalom sok-
kal inkább sikernek, mint vereségnek számított
és az 1848-ról alkotott késõbbi képükben is ez
vált meghatározóvá.

Az 1848/49-es forradalommal és szabadság-
harccal kapcsolatban ki kell emelnünk azt is,
hogy e sorsfordító két év nem hagyományozott
át meghatározott ellenségképet az utókorra. A
korabeli politikai ellenfelek sokan voltak: oszt-
rákok, nemzetiségek, oroszok, „kamarilla”, a
császár stb. Windisch-Grätz vagy Haynau neve
ma is felidéz egy bizonyos ellenségképet, de sem-
miképpen sem alkalmazható a magyar közgon-
dolkozásban minden baj okozójaként. Vessük
össze ezt az állapotot Horvátországgal, ahol az
1867-ben felállított zágrábi Jellasics-szobor
kardjával Magyarország felé mutatott. Tito mar-
sall 1947-ben – tekintettel Magyarországra –
eltávolíttatta a szobrot. Az új horvát állam
visszaállíttatta, igaz, a lovas most már nem Ma-
gyarország, hanem a szerb Krajna felé mutat
kardjával. Magyarországon az emlékmûvek, pl.
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a szegedi Kossuth szobor ilyen jellegû forgatá-
sára nem volt szükség, mert ezek még szimboli-
kusan sem jelölnek ellenséget.

A politikai élettel nem, vagy csak kismérték-
ben foglalkozó társadalmi rétegek sem vonhat-
ták ki magukat az átalakulás hatása alól. A gyors
ütemben végrehajtott, kötelezõ, állam általi kár-
mentesítéssel egybekötött jobbágyfelszabadítás
a magyarországi társadalomnak kb. 80%-át érin-
tette. A nagy esemény évszázadokra nyomot
hagyott a parasztság emlékezetében. A korabe-
li társadalom döntõ többségében az agrár verti-
kumhoz kapcsolódott. E vertikumban a döntõ
súlyt a kis-, és közepes birtokosok képviselték.
Másrészt ez a társadalom folytonosságot muta-
tott, s így szerkezeténél fogva is tompította az
ellentéteket.

Kossuth, az európai forradalmak egyik iga-
zán karizmatikus vezetõje, mind a politikai elit,
mind a nép nyelvét ismerte és mozgósító erõvel
tudta és merte használni.

Mi történt itt? Egy országos hírû politikus
alászállt a politika felhõrégióiból és közvetle-
nül szólította meg a „nép”-et, a politikából ed-
dig kirekesztetteket.

Az örökös tartományokkal ellentétben Ma-
gyarországon a lakosság mozgósítása a polgári
átalakulás védelmében sikerrel járt. Maga a sza-
badságharc a kb. fél millió résztvevõjével ismét
csak sokak közös élményévé vált. Magyarorszá-
gon olyan korszerû tömeghadsereget sikerült
megszervezni, amely sikeresen vette fel a har-
cot Európa egyik legerõsebb haderejével, a csá-
szári-királyi hadsereggel is. Méltán lehetünk
büszkék az 1848-49-es magyar hadsereg kato-
náira, akik olyan hõstetteket hajtottak végre,
mint az 1849. július 2-i komáromi csata, amikor
a honvédek Görgei Artúr tábornok irányításá-
val nem csak visszaverték a kétszeres túlerõben
lévõ császári csapatok támadását, hanem az el-
lenséges arcvonalat egyúttal ketté is szakították.

A katonai sikerek mellett szólnunk kell a
nemzetiségi kérdésrõl is. Annál is inkább, mert

politikai ellenfeleink a múlt századtól kezdve
egészen napjainkig gyakran riogatják az Ameri-
kai Egyesült Államok és Európa népeit az „úr-
hatnám magyar” képével. 1848-49-ben a magyar-
országi nemzetiségek egy része a szabadságharc
mellett, más része a szabadságharc ellen harcolt.
Noha a Batthyány-kormány kétségtelenül köve-
tett el hibákat ezen a téren, ugyanakkor a hor-
vátoknak még az elszakadást is felajánlotta, mire
Jellasics fegyverrel tört be az országba. Köztu-
domású, hogy az aradi vértanúk közül többen
csak káromkodni tudtak magyarul, mégis hûsé-
gesen szolgálták a magyar kormányt és a szabad-
ság ügyét. Nem feledhetjük azt sem, hogy Szege-
den, 1849. július 28-án a magyar országgyûlés
olyan széleskörû jogokkal ruházta fel a magyar-
országi nemzetiségeket, amilyenekkel a kisebb-
ségbe szorult magyarság a XX. század végén sem
rendelkezik Közép-Európa minden államában.

A magyar szabadságharc az óriási osztrák-
orosz katonai túlerõ ellenében elbukott. A ve-
reség oka elsõsorban a külpolitikai elszigetelt-
ségünkben keresendõ. Ennek ellenére paradox
módon maguk a gyõztesek is gondoskodtak ar-
ról, hogy 1848/49 emléke ne merüljön feledés-
be. A brutális megtorlást követõen a pesti mun-
kásság tüntetéseken követelte március 15-e
munkaszüneti nappá nyilvánítását. A kiegyezés
– néhány államjogi módosítástól eltekintve – az
1848-as, áprilisi törvényeken alapult. 1848 azon-
ban ekkor, és ezt követõen is, politikai mozgó-
sító erõt jelentett. 1898-ban mégsem március 15-
ét, hanem április 11-ét, a pozsonyi törvények
szankcionálásának évfordulóját emelték ünnep-
nappá. Még a XX. században is számos politi-
kai változást követelõ politikai irányzat 1848-ra
hivatkozott. 1927-ben azután március 15-ét nyil-
vánította az országgyûlés nemzeti ünneppé.

A kommunista diktatúra éveiben újra mun-
kával kellett ünnepelni március 15-ét. Az 1956-
os forradalmárok teljesen tudatosan nyúltak
vissza március 15-e és a szabadságharc öröksé-
géhez, a lengyel–magyar szolidaritás gondola-

tához. A magyarországi szocialista rendszer
utolsó hónapjainak tüntetésein az ellenzék
transzparensei között gyakorta lehetett látni a
Haynau, illetve a Kádár parancsára kivégzettek
számát: 127:386. Miközben a demokráciát kö-
vetelõ ellenzék március 15-re hivatkozott, szo-
cialista aktivisták az Erzsébet-hídra hatalmas
transzparenst feszítettek ki: „Vissza a lenini
úton!”

A rendszerváltással elvileg megadatott az a
lehetõség, hogy 1848 elvessze közvetlen politi-
kai aktualitását. Történelmi anyaggá válhatott
volna, amely így a maga tisztaságában kerülhe-
tett volna hagyományaink középpontjába. Há-
nyatott sorsú 21. századunk más utat jelölt ki
számunkra Magyarországon, de sosem szabad
feladnunk a reményt, hogy egyszer így fogjuk
szemlélni a márciusi ifjakat.

ZAKAR PÉTER

Kultúránk – megmaradásunk záloga*

Mottó: Különleges geográfiai és etnikai viszo-
nyainál fogva Erdély a történelmi kultúra kísér-
leti laboratóriuma, és az idõk tanúsága szerint
benne mindig elõbb érik meg a történelem ve-
tése.  (Dsida Jenõ)

Dsida Jenõ intelmei szerint érdemes górcsõ alá ven-
ni azt a mûvelõdési modellt (esetleges általánosítható
tanulságok szemszögébõl is), amely szerint 1989 után
az erdélyi magyar civil társadalom építkezett.

I. Erdélyi mûvelõdési modell történelmi sugallatai
– Az önálló erdélyi fejedelemség 185 éve (mohácsi

tragédiától kuruc korig) kikristályosította a nemzet-
megtartó elveket: Bethlen Gábor, Apafi Mihály ország-
építõ politikájuk középpontjába a mûvelõdés ország-
megtartó erejének hasznosítását helyezték.

– Attól a kortól kezdve, amikor önvédelmi harcot
folytattunk identitásunk megõrzéséért, világossá vált:
a kultúra mûvelés = szellemi honvédelem. A hatalom
nem támogatott, legfeljebb megtûrt, ebbõl alakult az
alapstratégia két irányú eszköztára: – önszervezõdés
és az önkormányzatra törekvés. Mikó Imre, a kor
emblematikus személyisége, így fogalmazta meg az
erdélyi önépítés gyakorlati módszertanát: „az egyesü-
leti élet az önkormányzat iskolája.”

– A XX. században Márton Áron a mûvelõdés és a
népnevelés közé tett egyenlõség jelet. Szerinte a fõ
feladat az értelem mûvelése: „Az élet régi, áttekinthe-
tõ formái felbomlottak és összekuszálódtak. Népünket
meg kell tanítanunk gondolkodni, hogy az összevissza-
ságban tudjon eligazodni.” A népnevelés alapeszmé-
jévé azt a követelményt tette, hogy nemzetté nevelje
azokat, akiket a közös származás, nyelv, történelmi
múlt, közös mûveltség és közös sors összeköt.

– Gyakran panaszkodunk: anyagi, szellemi értelem-
ben szûkül a magyarságunk életlehetõségeit magába
záró kör. Venczel József erre így válaszolt:

„A borúlátóknak azonban e vitathatatlan jelenségek
ellenére sincs igaza, mert a kör csak addig szûkülhet,
amíg a körbe zárt kisebbségi népközösség belsõ ellen-
állása a nyomásnak enged. Ha ez az engedékenység
megszûnik, úgy az önvédelem cselekvõ korszakába
lépünk: minden területen, a gazdasági és szellemi élet
térségein egyaránt megindul az ellenállás kiépítése, s
ha nem is sikerül az elvesztett birtokokat, anyagi és
szellemi kincseket visszaszerezni, bizonyára sikerül a
további veszteségeket megakadályozni.”

– Kós Károly mindezekbõl a sugallatokból bontotta
ki az önálló erdélyi entitássá válás követelményét, amely
létre kell hozza a maga kulturális alrendszereit: „Nem
szabad elfelejtenünk, hogy mi nem az egységes magyar-
ságból elszakasztott, egyszerû lélekszám vagyunk, de

külön históriai egység ezer esztendõ óta, saját külön
erdélyi öntudattal, önálló kultúrával, önérzettel. Tud-
tunk számolni minden helyzettel, tudtunk kormányoz-
ni és tudtunk nehéz vereségek után talpra állni.”

II. Az erdélyi mûvelõdési modell mûködése ma
1. Politikai küzdelmünk fõ célja a jogalanyiság stá-

tusának kivívása lehetett. Kiderült, hogy a demokrati-
kus jogállam gyakorlata távoli álom, hisz a hatalom az
asszimilációra törõ nemzeti hegemonisták kezén ma-
radt, de még az ellenzéki, magukat demokratáknak
valló román közéleti emberek is visszariadtak a romá-
niai magyarság autonóm nemzeti közösségként való
elismerésétõl. Ilyen körülmények között civil társadal-
munk felépítése feltételeként az önkormányzat érvé-
nyesítését kellett célul tûznünk.

2. A politikai célkitûzésbõl eredt a társadalomszer-
vezési gyakorlatunk fõ módszere: az önszervezõdés,
amely a civil társdalom kiépítésének egyetlen útja le-
hetett. Létre kellett hoznunk egyesületeinket, alapít-
ványainkat.  Mikó Imre, Erdély Széchenyije, az egye-
sületi életet az önkormányzat iskolájának tartotta. Az
önszervezõdési forma egyben felkészíthette nemzeti
közösségünket az önkormányzatra. Mára nincs Erdély-
ben magyarok által is lakott település, ahol ne lenne
valamilyen magyar civil egyesületünk. Önépítésünk
alapkövetelménye: létre kellett hoznunk a magunk
párhuzamos társadalmát.

3. A jogbiztonságot nyújtó alkotmányos keretek ta-
nulmányozása sürgetõleg vetette fel a közjogi kultu-
rális autonómia kivívásának szükségességét.

Az 1887-ben alapított, 42 évig betiltott, majd 1992-
ben újraalapított EMKE szakmai kollégiumait önálló
országos szakmai civil szervezetekké alakította át, hoz-
zájárulva a romániai magyar kulturális élet intézmé-
nyesüléséhez.

2001-tõl az EMKE önálló ernyõszervezetként tevé-
kenykedik tovább, majd alapszabályzat módosítás ré-
vén 2004-tõl mûvelõdési és civil szervezetek szövet-
ségévé válik.

Az EMKE jelenlegi felépítése és intézményei:
– 17 saját fiókszervezettel rendelkezik
– 67 társszervezete van 14 erdélyi megyében és

Bukarestben
– Magyar Házak láncolatát koordinálja (ezeknek jó

része az EMKE tulajdonában van; 10 erdélyi megyé-
ben 39 magyar ház, valamint Pusztinán, Bákóban és
Bukarestben 1–1 Magyar Ház mûködik). EMKE szere-
pe fontos volt a csángó magyar identitást õrzõ infrast-
ruktúra létrehozásában is.

Az EMKE közgyûjtemények létrehozását kezdemé-
nyezte.

a)  kéziratok
b)  könyvtárak
Az 1989 utáni romániai magyar társadalom legna-

gyobb eredménye a saját politikai érdekképviselet lét-
rehozásán túl, hogy sikerült az önazonosságát szava-
toló mûvelõdési ágazatokban, a horizontális önszer-
vezõdés egyesületi infrastruktúrájára alapozva megte-
remtenie legitim, demokratikus vezetõségekkel bíró,
országos koordináló szerveit.

Az elmúlt 20 év alatt az erdélyi magyarság önálló
entitássá vált saját intézményrendszerrel.

III. A kor kihívásai
a)  Régiónkban az asszimiláció, a migráció és a csök-

kenõ szaporulat nyomán tragikus méretû népességfo-
gyás tapasztalható: 1991–2011: 384.407 fõs fogyás.
Szórvány megyékben (Temes, Arad, Brassó, Mára-
maros 95.920 fõs fogyás – kb. 40%). Mûvelõdési tevé-
kenységünk a trend megfordítására kell irányuljon.
Rajtunk is múlik, hisz a nyelvcsere, a lélek csere nem
csak külsõ körülmények nyomására történik, hanem
szubjektív döntésünk is belejátszik.

b) Gazdasági és mûvelõdési konszolidáció
Erdélyben mindkettõnek erõs hadállásai vannak.

Népi kultúránk õrzi autentikus formában mûveltsé-
günk õsi gyökereit. Elit kulturális intézményeink, al-
kotóink európai viszonylatban is versenyképesek.
Hogy ezek az ágazatok továbbra is a nemzeti lét meg-
õrzõi lehessenek, két belsõ feltétele van: a gazdasági
és a mûvelõdési konszolidáció. A mûvelõdési konszo-
lidáció alapja az anyanyelvû oktatás és kultúra fejlesz-
tése, egyszóval a kulturális autonómia mûködõképes-
ségének biztosítása és közjogi szavatolása szükséges.

c) A globalizáció kettõs kihívása
Váljunk gyökértelenekké, váljunk világpolgárokká,

adjuk fel patriotizmusunkat? Vagy zárkózzunk be régi-
ónkba, sodródjunk a peremre? A Jakabffy Elemér szer-
kesztette Magyar Kisebbség címû folyóiratban erre is
választ kapunk: a mûvelõdési konszolidációnak az
„összemberi mûvelõdés” jegyében kell végbemennie.

d) A politika kihívásai
Kisebbségi helyzetben nem választható szét a civil

társadalom és a politikum. Önvédelmi harcunkban a
civil társadalom érdekeit a politikum védheti, a politi-
kumot a civil támogatottság legitimálhatja. Különös
aktualitást ad a kérdésnek, hogy az RMDSZ újból kor-
mányzati tényezõ lett, a szlovákiai magyar közösség
pedig államfõjelöltet indít a közelgõ választásokon.
Nemzeti közösségünk olyan szerepre vállalkozott,
amely megkísérel a történelmi kényszer által egy akol-
ba tereltek közös érdekei mentén új kisebbségi modus
vivendit kimunkálni, a kezdeményezõ magyarét, aki

megpróbálja felszámolni jogi és érzelmi kisebbrendû-
ségét. Persze a szerepre vállalkozás gesztusa mellé tár-
sul a kockázat fogalma is. Ez éberségre kötelez, napon-
ta fel kell tennünk a kérdést, nem bizonyul-e illúzió-
nak szándékunk, valóban partnerekre találunk? Az
immár negyedik ciklusban vállalt kormányzati szere-
pünk arról tanúskodik, hogy oktatásban, infrastruk-
túrában, kulturálisan, vidékfejlesztésben sok segítsé-
get tudtunk nyújtani a magyarság által is lakott öveze-
tek életminõségének javításában. A politikai eszköz-
tárral akkor sáfárkodunk bölcsen, ha megõrizzük tisz-
tánlátásunkat.

e) A mûvelõdési élet finanszírozása
Középosztályunk fejlõdik és gyarapodik, még nem

vállalkozhat a kultúra mecenatúrájára, habár helyi
szinten jelentõs szerepet vállal rendezvények finan-
szírozásában. A nagy kulturális alrendszereket, ame-
lyekbõl az állam teljesen kivonult (könyv-, folyóirat
kiadás például) az országos hatáskörû egyesületeket,
szövetségeket a Communitas Alapítvány és anyaorszá-
gi támogatások részben finanszírozzák. A minõségi
kultúramûvelés alapja az intézményesülés, az intézmé-
nyes mûködés alapfeltétele viszont a tervezhetõség.
Úgy vélem, az a döntés az anyaország részérõl, amely
ezt lehetõvé tette azáltal, hogy létrehozta a nemzeti
jelentõségû intézményhálózatot, bölcs elgondolás
volt, hisz a nemzet kulturális versenyképességét, a
megtermelt tudás mennyiség növelését ösztönzi, ép-
pen azokat a tennivalókat, amelyek a XXI. században
a talpon maradást szavatolhatják. Ez a kezdeménye-
zés már egy valós nemzetstratégia eleme is lehet,
amely az európai közösségben is hatékonnyá válhat.

IV. Boldogulásunk alapelvei
Emlékeztetnünk kell egy olyan erényre, amelyet

nagy nemzetek nagy idõkben tesznek napi gyakorlat-
tá: az összefogásra, az egymásba kapaszkodás képes-
ségére egy nagy cél megvalósítása érdekében. Ma gyil-
kos csatározások és önpusztító marakodások korát
éljük, amelyek versenyképességünket, a világban ki-
vívott helyünket veszélyeztetik. Figyeljünk erdélyi
költõnk, Horváth István üzenetére, aki egyik gyönyö-
rû versében így fogalmazott:

„Ültünk egymásba kapaszkodva,
Fogództunk lõcsbe, csatlásokba.
Egymást kereste markunk, markom,
hogy fenntartson és összetartson.”

DR. KÖTÕ JÓZSEF, az EMKE fõtanácsosa
*)  A 2014. március 8-án, a szlovákiai Diószegen, a CSE-

MADOK 65. születésnapját üdvözlõ konferencián elhangzott
elõadás rövidített változata.

Széchenyi István (1791–1860), reformpolitikus.
Kõnyomat, 1842 (25–20 cm)
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NEMZETKÖZI SAJTÓSZEMLE
Összeállította: Fetes Kata

A kijevi tüntetések intenzitása meglepte az EU-t
és az orosz vezetést is.

Az EU – nem sok sikerrel – megpróbált közvetí-
teni a tüntetõk és Janukovics között. Az Európai
Unió külügyminisztere Ashton asszony többször
járt Kijevben, de lényegében nem ért el ered-
ményt. Ez nem az õ személyes hibája volt, hanem
az EU politikai súlya nem bizonyult elég erõsnek a
válság megoldásában.

Az ez alkalommal ismét a megerõsödött francia-
német együttmûködés hozott dinamikát az aktivi-
tásba. Angela Merkel kancellár tárgyalt Párizsban
Hollande államelnökkel, és megegyeztek az együtt-
mûködésben az ukrán krízissel kapcsolatban.
Steinmeier német és Sikorski lengyel külügymi-
niszter Fabius francia külügyminiszterrel Kijevbe
utazott tárgyalni, utóbbi aztán hamarosan tovább-
utazott Pekingbe.

A két külügyminiszter elérte, hogy az ukrán el-
lenzék és Janukovics egyezményt írt alá, amelyben
fegyverszünetben és további lépésekben egyeztek
meg. Ezt követõen az elnök eltûnt Kijevbõl és né-
hány nappal késõbb Oroszországban tûnt fel. Így az
egyezmény sem tartott sokáig, mert az államelnök
ígéretei nagy részét nem teljesítette.

A német sajtó sikeresnek ítélte Steinmeier fellé-
pését, mert nehéz helyzetben a német külpolitika
kompromisszumot teremtõ aktivitását látta ebben.

Kijevben az államelnök eltûnése után három el-

lenzéki pártból alakult koalíció jött létre. Timosenko
volt miniszterelnök asszony kiszabadult a börtön-
bõl, de nem lépett be a kormányba, pártja viszont
igen. Nyugat-Ukrajnában a koalíció átvette a köz-
igazgatást. Keleten, az oroszok által lakott részeken
a lakosság nem volt hajlandó elfogadni az új kor-
mányt és felfegyverzett oroszbarát csoportok lép-
tek színre. Ukrajna 48,5 millió lakosságából mint-
egy 17% (8,3 millió) orosz .

A további meglepetés akkor következett be, ami-
kor a Krím félszigeten az orosz lakosság (az 1,9 mil-
lió lakosból 1,2 millió) a helyi és a beszivárgott orosz
fegyveres csapatok segítségével harcok nélkül át-
vette a hatalmat. Putyin a helyi orosz lakosság vé-
delmével indokolta ezt a beavatkozást. Ezek a fejle-
mények hasonlítottak a korábbi orosz intervenci-
ókra, amikor a beavatkozást a lakosság védelmével
és a szélsõséges elemek fellépésével indokolták
meg. Ukrajna hatalmi vákuumot jelentett, mert ed-
dig sem az EU-hoz, sem az erõs orosz befolyás alatt
álló országokhoz (mint pl. Fehéroroszország) nem
tartoztak.

A megváltozott összetételû krími parlament gyor-
san és „egyhangúan” az Oroszországhoz való csat-
lakozás megtartását „kívánó” népszavazásról hozott
határozatot. Ez a döntés azáltal vált lehetõvé, hogy
a parlamentben és a közigazgatásban a Krím félszi-
geten leváltották az ukránokat.

Így megerõsödött Ukrajna feldarabolásának és az
orosz befolyásnak a veszélye, mert Kelet-Ukrajná-

Az Európai Parlament Magazin szervezésében
– immáron tizedik alkalommal – évente kerül
megrendezésre az „Év Képviselõje” megméret-
tetés. Kimagasló munkájuk alapján a 766 fõs
Európai Parlamentben 16 szakpolitikai terüle-
ten minden évben 3–3 EP-képviselõt jelöltek a
díjra. A különbözõ kategóriákban azok a jelöl-
tek lettek díjazottak, akik képviselõtársaiktól a
legtöbb titkos szavazatot kapták. Ebben az év-
ben alapjogi kategóriában Gál Kinga néppárti
európai parlamenti képviselõ versengett egy
finn néppárti, valamint egy bolgár liberális kép-
viselõvel. 

Gál Kinga a március 18-i díjátadást követõ

ünnepségen kiemelte: „Különösen értékes a
képviselõ kollégáim bizalma. Elismerik azt a
küzdelmet, ami évek óta mögöttem van Ma-
gyarország érdekeinek érvényesítésében”. „Kü-
lön öröm, hogy nyelvi kisebbségi szervezetek
jelöltek a díjra elismeréseként mindannak a
sokéves munkának, amit a kisebbségi és nyel-
vi jogok érvényesítése érdekében folytattam
kollégáimmal együtt, amelyik, valljuk be, nem
a legnépszerûbb küzdelem ma a Parlamentben.
Hangunkat minden lehetõséget megragadva
továbbra is hallatni kell a nemzeti és nyelvi ki-
sebbségek védelmében. Rengeteg további
munkára van még szükség ezen a területen.”

Gál Kingát az „Év Képviselõjévé” választották

ban az ottani oroszok is az Oroszországhoz való csat-
lakozást követelik.

Az ukrajnai és fõleg a Krími események az USA-
ban és az EU-ban meglepetést és felháborodást   vál-
tottak ki. De Oroszországban sem maradtak el a
negativ visszhangok, mert a rubel árfolyama kb.
10%-t vissszaesett és az orosz részvények is jelen-
tõsen vesztettek értékükbõl.

Az ukrajnai események USA-ban és az EU-ban
intenziv diplomáciai ténykedést váltottak ki, amely-
nek célja Ukrajna feldarabolásának és fegyveres
összeütközések megakadályozása. Telefonhívások
zajlottak le Obama/Putyin és Merkel/Putyin között.
A német kancellár ú.n. kapcsolati csoport létrehozá-
sát javasolta Oroszország, USA és az EU részvételé-
vel, amelyet Oroszország eddig figyelmen kívül ha-
gyott. Egyidejûleg Washingtonban és Brüsszelben
szankciókról döntöttek az ukrajnai beavatkozás mi-
att. Ezek az intézkedések (beutazási tilalmak az orosz
politikusokkal szemben, valamint bankkontóik be-
fagyasztása) egyelõre nem bizonyultak sikeresnek, de
a helyzet rosszabbodásával súlyosabb lépések is kö-
vetkezhetnek. A német politika kompromisszumokra
törekszik, így közben, akarva , akaratlanul az Oroszor-
szággal való tárgyalásoknál az EU szóvivõje lett.

A Krím félsziget mintegy 22 ezer orosz katona
jelenlétében a napokban, 80%-os részvétellel le-
zajlott népszavazás 95%-ban az Oroszországhoz
való csatlakozás mellett döntött. A moszkvai poli-
tikai vezetés ezután önálló államként elismerte a
Krím félszigetet. A Krími új politikai vezetök kér-
ték államuk felvételét az Orosz Államszövetségbe,

amelyet hivatalosan el is fogadtak Moszkvában. Az
USA és az EU elítélte a népszavazást és Krím felvé-
telét az Orosz Államszövetségbe. Ugyanakkor Uk-
rajna keleti fõleg oroszok által lakott részében a
helyi Moszkva-barát aktivisták hasonló népszava-
zást követelnek, mint a Krím félszigeten.

Putyin az orosz nemzethez intézett beszédében
megerõsítette a Krím felvételét Oroszországba és
aláírta az erre vonatkozó szerzõdést. Egyben kije-
lentette, hogy Ukrajna más részeire nem tart igényt.

Az elmúlt napokban az USA és az EU kibõvítették
az eddigi szankciókat. Az EU viszont aláírta a politi-
kai társulási szerzõdést Ukrajnával. Merkel kancel-
lárnak OSZE megfigyelõk kiküldésére vonatkozó ja-
vaslatát Kelet-Ukrajnába Putyin elfogadta.

A szankciókkal való fenyegetések – úgy látszik –
eddig nem gyõzték meg az orosz vezetést. Oroszor-
szág is tehet hasonló lépéseket. Az kétségtelen, hogy
az egymás közötti kereskedelem fenntartása mind
Oroszország, mind az EU érdekében van. A feszült-
ség további fokozása mindkét fél számára elõnyte-
len lenne, sõt, káros következményekkel járna. Az
ebbõl származó válság veszélyeztetné az orosz gaz-
daságot és rontaná a közhangulatot.

Bízzunk abban, hogy létrejönnek és eredményre
vezetnek a kétoldalú tárgyalások (egyrészt az USA és
az EU, másrészt Oroszország) között, ezáltal csökken-
nének a feszültségeket és nem forogna veszélyben
Ukrajna léte. Sajnos nincs kizárva, hogy a kapcsola-
tokban olyan negatív helyzet alakulhat ki, ami súlyos
következményekkel járhat az érintett felek számára.

HARSAY GYÖRGY

A Majdan-forradalom és a következményei
Folytatás az 1. oldalról

  (FR)

A Plank ûrszonda végnapjai
A 2009 óta a világûrben dolgozó kozmikus obszer-

vatórium megkapta az Európai Ûrügynökségtõl (ESA)
az utolsó utasításokat. A Plank-szonda felbocsátása óta
kutatja az ûrrobbanás maradványait, a kozmikus hát-
térsugárzást. Most azonban véget ért küldetése.

A megfigyelõ állomás 2013 tavaszán küldött felvé-
telei azt mutatják, hogy a világûr közel 100 millió év-
vel korábban keletkezett, mint a tudósok ezt eddig fel-
tételezték. A Plank-szonda segítségével jöhetett létre
a galaktikus komplexumok eddigi legmegbízhatóbb
katalógusa. Az általa közvetített új adatok a jövõben
segítséget nyújtanak a születendõ új csillagok helyé-
nek felkutatásához.

    (DK)

Grönlandi korallok
Meglepetés érte a dán mélytengeri kutatókat. Grön-

land délnyugati partjánál, az eddig itt még nem felté-
telezett Lophelia pertusa kõkorallt fedeztek fel.

Hidegvízben élõ kõkorallok jelenlétérõl már tudtak,
de e korall fajta létezésére ebben a térségben nem szá-
mítottak. A rózsaszín, gyöngyházfényû Lophelia per-
tusa már korallzátonyt épített ki a tenger mélyén, 900
méterrel a tengerszint alatt. Ez a korall fajta a kb. 4°-os
vagy melegebb vízhõmérsékletet szeret. Az Atlanti óce-
án meleg vízû áramlataival érkezhettek jelenlegi telep-
helyükre. Bár nekik maguknak nincs szükségük nap-
fényre, de táplálékuk a napfénnyel táplálkozó algák.

A Lophelia pertusa korallfajta létezése Norvégia és
Svédország part menti vizeiben már régóta ismert. Itt az
általuk kiépített zátonyok magassága elérheti a 20 mé-
tert is. Élõ korallok viszont csak a zátonyok legfelsõ ré-
szén 10-20 centiméter közötti vastagságban találhatók.

      (UK)

Bambusz szövet
A lucerni Technikai és Építészeti Fõiskola kutatói új

anyagból kötöttek pulóvert: környezetbarát bambuszból.
Köztudott, hogy a gyapottermesztés, rendkívül hely-

és mûtrágya igényes. Ezek a vegyi anyagok tartósan
rontják a talaj minõségét. Jó minõségû gyapot termesz-
téséhez növényvédõ szerekre is szükség van. Tehát, a
gyapottermesztés tartósan károsítja környezetünket.
A kutatók olyan anyagot kerestek, mely természetes,
folyamatosan megújuló forrásból származik.

Isabel Rosa Müggler, a textiltervezés tanára szerint,
a bambuszból készült fonal rugalmas és tartós. Vise-
léskor kellemes száraz érzetet ad a testnek. A fonal el-
készítéséhez a finom bambuszszálakat ki kell nyerni a
merev csõbõl. Ehhez a növényt elõször összetörik,
majd enzimfürdõben oldják fel.

Bár már eddig is sok gyártó kínált bambuszból ké-
szült szövetet, ezek mind bambuszcellulózból nyert
mûszálak. Az elsõ igazi bambusz fonalat most a luzer-
ni fõiskolán állították elõ.

  (USA)

Épül a világ legerõsebb lézere
Cseh Köztársaságban, az EU finanszírozásában

épül az ELI Beamlines elnevezésû projekt.  Ez az ext-
rém fény infrastruktúra sugárcsóva rendkívüli erõs-
ségû lézer. Az asztrofizikusok bizonnyal irigykedve
tekintenek majd rá.

A készülék gyors ismétlõ magas petawatt (1015 W)
erejû lézerrendszer (HAPLS). Rövid, 1023 watt/cm2

erejû lövéseket fog kibocsátani. Egy-egy lövés
100.000-szerese annak a teljesítményének, melyet
a földkerekség összes erõmûve együtt ad. Akkora
energiatömeg , mintha a Nap által kibocsátott tel-
jes energiát összegyûjtenék egy 10 cm átmérõjû su-
gárnyalábba.

A lézer lövések idõtartama csak egy nanoszekun-
dum százezred része lesz, mégis lehetõséget nyújt a
kutatóknak arra, hogy a kozmosz mûködésébe bepil-
lantsanak. Remélik, hogy az ELI Beamlines projekt
segítségével utolérik majd a pulzárok sugárzását,
megfejthetik a barna törpecsillagok és a masszív exo-
bolygók anyagának viselkedését.

A berendezés elõreláthatólag 2017-ben lesz mûkö-
dõképes.

  (NL)

Okos autópályák
Érdeklõdést keltõ koncepcióval hívta fel magára

a közlekedési szakemberek figyelmét a holland
Daan Roosegaarde. Smart Highway névre keresz-
telte azt az inteligens autópályát, mely a jövõben
megkönnyítené a gépkocsivezetést.

Az autópályák speciális színeket tartalmaznának.
A segédvonalakat fénylõ színek alkotnák. Ezeket a
napfény töltené fel és az éjszaka folyamán, vagy
csökkentett látási viszonyok esetén 10 órán keresz-
tül külsõ energiaforrás nélkül fénylenének.

A hõmérséklet változásával változik az útburko-
lat színe. Az autópálya felszínén hópelyhek jelen-
nek meg, amennyiben a hõmérséklet bizonyos ér-
ték alá esik. Napos idõben a burkolat zöld színár-
nyalatot kap.

Az okos autópálya indukciós sávval is kiegészül
majd, melyen haladva menetközben feltöltõdnek az
elektromobilok. A tervekben szerepel interaktív fé-
nyek bevezetése is. Ezek a gépjármû haladása so-
rán folyamatosan kapcsolódnak be.

Az elsõ párszáz kilométer Smart Highway  Bra-
bant tartományban már mûködik.  A tervek szerint
hamarosan újabb autópálya részek alakulnak át
okos pályává.

Az Ars Humanica Hungarica Kör 2014-ben, a Ci-
vil Kurázsi Évében harmadik alkalommal ítélte oda a
Magyar Civil Becsületrend kitüntetést, mint a felsza-
badult gondolkodású civil társadalom értékelvûségét
kifejezõ elismerést azoknak, akik cselekedetükkel, te-
vékenységükkel egyaránt képviselték a humánumot
és a civil bátorság értékeit.

Az ünnepség megnyitója után Görgey Gábor, Kos-
suth díjas író mondott szép beszédet, amelyben – töb-
bek között – így szólt: „Hölgyeim és Uraim, vissza-
térve a kezdeti mondatokra: most egy szigeten va-
gyunk, a becsület, a tisztesség, a helytállás szigetén.
Azok, akik ide eljöttek, azok ebben egyetértenek. Azt
szeretném, és a Magyar Civil Becsületrend mûködé-
se egyben errõl is szólna: ne maradjunk szigeten, ha-
nem a becsületnek és a helytállásnak legyen ismét
becsülete ebben az országban, és szigetre pedig azok
kerüljenek, akik a becsületet nem becsülik.”

Ezután Sumonyi Zoltán költõ emlékezett Batthyá-
ny Lajos mártír miniszterelnökre, mert hagyományo-
san az õ születésnapján adják át a Magyar Civil Becsü-
letrendet.

Majd Pomogáts Béla, irodalomtörténész rajzolt ké-
pet a civil társadalom kérdéseirõl: „Úgy gondolom,
hogy a civil bátorság és a civil szervezõdés legfõbb
ellensége ma a magyar társadalomban eluralkodó
közöny. A mi mostani kis ünnepségünk talán arra
világíthat rá, hogy a civil gondolkodásnak, helytál-
lásnak, bátorságnak igenis vannak esélyei. Hogy ci-
vilnek (és nem pártkatonának) lenni remélhetõleg
érdemes.”

Ezt követõen hangzott el Ady Endre alkalomhoz   illõ
verse: „A Tûz csiholója”, Pasqualini Éva Junior Príma
díjas fiatal elõadó tolmácsolásában.

Az elõadásokat a kitüntetések átadása követte.
Az idei két kitüntetés egyikét a bocsánatkérés ne-

mes emberi gesztusáért Sz. Bíró Zoltán történész,
Deák Gábor könyvkiadó, Iványi Gábor lelkész, Ungváry
Rudolf író kapta, akik 2012 októberében saját költsé-
gükre és kockázatukra kiutaztak Jerevánba, hogy a
magyar nép nevében bocsánatot kérjenek az örmény
néptõl, az azeri baltás gyilkos, Ramil Safarov kiadatá-
sa miatt. Ezzel remélvén némileg enyhíteni a kialakult
diplomáciai feszültséget és helyreállítani a magyar
nemzet becsületét.

Méltatásuk szolgálatát Fabiny Tamás evangélikus
püspök végezte, aki beszédében megemlékezett az
örmény kereszténység 1700 évérõl. A civil kurázsi

Magyar Civil Becsületrend 2014
méltatásában több példát felsorolva végsõ soron el-
jutott azoknak az asszonyoknak a bátorságához,
akik Jézus Krisztus sírját látogatták meg a harma-
dik napon.

A püspök beszédét a következõképpen zárta: „Sze-
retném, ha az egyházak nem válnának a politikai
kereszténység áldozataivá, részei lennének viszont
a civil társadalomnak, ahol természetes a közös-
ségi felelõsségvállalás. Ennek jegyében úgy gondo-
lom, hogy fontos üzenetünk lehet a társadalom egé-
széhez, benne a politikai pártokhoz, kormányhoz
és ellenzékhez egyaránt. Ez pedig: a politika és az
erkölcs igenis össze kell, hogy férjen. Nem, lehet
olyan vélt, vagy valós érdek, amely szemben áll nem
csak a zsidó-keresztény erkölccsel, hanem általá-
ban a humánus értékrenddel. Arra szeretnék rá-
mutatni, hogy egy közösséget ne az érdekek, hanem
az értékek határozzanak meg. A ‘jereváni négyes-
fogat’ ilyen értéket képviselt, képvisel. Köszönet
nekik érte.”

Deák Gábor mondott a kitüntetésért köszönetet,
amiben hangsúlyozta a bocsánatkérés civil, emberi
kötelességét.

A másik kitüntetést Harmathy Ildikó, vegyész, ag-
rárgazdász, a káptalantóti Liliomkert õstermelõi piac
és közösségi tér létrehozója, életben tartója kapta,
amivel azt a civil kurázsit és állampolgári küzdelmet
ismerték el az odaítélõk, amit ez a humánusan prakti-
kus kezdeményezés képvisel, és százaknak, sõt ezrek-
nek a megélhetését, örömét szolgálja.

Méltatását a legnagyobb mûvészi hevülettel Hege-
dûs D. Géza színmûvész adta, elõadásában a Civil Ku-
rázsi Nagyasszonyának nevezte a kitüntetettet, akit
példaként állított a társadalom elé. Beszédét Ady End-
re két szimbolikus értékû versével színezte: A tó neve-
tett és A Halál-tó fölött.

Harmathy Ildikó köszönetében hangsúlyozta a kis-
termelõi magyar biogazdálkodás jelentõségét, ami
mindenképpen megérdemli a figyelmet.

Az ezt követõ zenei mûsorban Paul Gulda bécsi zon-
goramûvész játszotta el Bach egyik fugáját, majd az
alkalomhoz illõen Hacsaturján: Trió klarinétra, hege-
dûre és zongorára c. mûvét élvezhette a közönség Paul
Gulda zongora-, Szatmári Emõke klarinét-, és Vucu-
revic Elvira hegedûjátékában.

Az ünnepség után a budapesti és bécsi értelmiségi-
ek mintegy 150 jeles képviselõje állófogadáson is ta-
lálkozhatott.
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Legemlékezetesebb élményem Franz König bíbo-
ros-érsekrõl 2003. június 10-hez kötõdik. Akkor 98
éves bíborosnak a Bécsi Stephansdom-ban megren-
dezett „Europa-Friedensvesper” alkalmával tartott
elõadása gondolataival kapcsolódott a 2004-es
Mariazelli Népek Zarándoklatához, ahová Közép-Ke-
let-Európa nyolc országából érkeztek a hívek. 2004
szimbolikus dátum volt több tekintetben, mindenek-
elõtt a térség tíz országának EU-hoz való csatlakozá-
sa miatt, mellyel összefüggésben ismét szóba került
az egyház – jelen esetben az osztrák egyház és König
érsek – európai integrációban játszott szerepe. Franz
König 1956 és 1985 között volt Bécs érseke, tehát a
hidegháború meghatározó évtizedeiben, ez a pozí-
ciója, illetve Ausztria geostratégiai helyzete szinte
predesztinálta a vasfüggöny mögötti egyházakkal
való kapcsolatfelvételre, kapcsolattartásra.

König érsekre emlékezve érdemes néhány fogal-
mat kiemelni, melyekkel az osztrák egyházfõt
elõszeretettel illetik: az egyik a „Jahrhundert-
kardinal”(az évszázad bíborosa): és valóban sok
tekintetben meghatározó szerepet töltött be mind
az osztrák, mind a világegyház életében; „Brücken-
bauer” (hídépítõ): ez a titulus is vitathatatlan, még-
pedig több irányban, a dialógus bázisán hidakat épí-
teni minden lehetséges úton és eszközzel. Megemlí-
tendõ ebben az összefüggésben, hogy az osztrák ön-
azonosságnak szinte szerves elemévé vált a híd sze-
rep hangsúlyozása az említett geostratégiai okokból,
és Ausztriának kialakult igen sajátos küldetéstudata
a közép-kelet-európai térségben, érdemes König
keleti útjait ebben a kontextusban is értelmezni.
Talán meglepõ kifejezés Königgel kapcsolatban az
„Icebreaker”, hiszen nem volt erõszakos személyi-
ség, mégis milyen feladata volt Könignek, az egyhá-
zi diplomáciának a hidegháború évtizedeiben az
osztrák külpolitikai konstellációk realizálásában.
König bíboros egy alkalommal felidézte azt az emlé-
kezetes vallomást, amit Josef Klaus osztrák kancel-
lár tett neki 5–6 évvel azután, hogy 1960-ban meg-
kezdte látogatásait a keleti szomszéd országokban:
„Bíboros úr, most ismerjük csak fel, hogy helyes volt
ezeket az utazásokat megtenni. Bevallom õszintén,
hogy gondot okozott nekünk az, hogy Ön nagyobb
kockázatot vállal, mint amit Bécs érsekének vállal-
nia kellene.” Még egy fontos fogalom a „der rote
Kardinal” (a „vörös bíboros”), ami kontextustól füg-
gõen lehet pejoratív, de elismerõ is. Jelentheti ez
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ugyanis az osztrák szociáldemokratákkal, konkrétan
Bruno Kreiskyékkel való együttmûködést – termé-
szetesen a lehetõségek határain belül, igen sok konf-
liktussal terhelve, az említett dialógus keresés szel-
lemében –, és utalhat a kommunista országokba tett
utakra is.

König elõadását 2003-ban a Stephansdom-ban
„Wohin geht Europa” címmel tartotta, elmélkedése
Európa jövõjérõl indította az egykori keleti blokk or-
szágaiban tett útjaira való visszaemlékezésre, érté-
kelésre. Meghatározó volt e „missziónál” 1960. feb-
ruár 13-án Varazsdnál elszenvedett autóbalesete,
amikor Zágrábba indult Alojzije Stepinac érsek te-
metésére. König bíboros számára ez a baleset szim-
bolikusan az új vatikáni keleti politika kezdetét je-
lentette. Ekkor fogalmazódott meg benne a kérdés,
vajon a bécsi érseknek nem lenne-e feladata – kül-
detése – a vasfüggönyön túli keresztényekrõl gon-
doskodni, kapcsolatba lépni az addig hermetikusan
elzárt világ egyházaival? Tervei megvalósításában
meghatározó természetesen az új pápa, XXIII. János
személye és gondolkodása volt. Pontifikátusával új
korszak kezdõdött, mely hatással volt a Szentszék
külpolitikai konstellációira is. Az aggiornamento
szellemében a Vatikán szakított korábbi – XII. Piusz
pápa uralkodását egyértelmûen meghatározó – an-
tikommunista szemléletével és kapcsolatot keresett
a szatellit államokkal. König bíboros missziói is en-
nek az új külpolitikai irányvonalnak kontextusában
értékelendõek. Kettejük kapcsolatáról sokat elárul,
hogy XXIII. János nevezte ki Königet bíborossá 1958.
december 15-én.

A „Besuchspolitik” keretein belül a bécsi bíboros
tizenegy alkalommal járt Mindszenty József bíboros-
nál a budapesti amerikai követségen, elsõ ízben
1963. április 18-án, utoljára 1971. június 23-án. Bécs
érseke elsõ budapesti útjakor továbbította Mind-
szenty bíborosnak XXIII. János üdvözletét, illetve
meghívását a II. Vatikáni Zsinatra. Már az elsõ talál-
kozásnál is, és ezt követõen minden alkalommal az
volt a König utak fõ célja, hogy Mindszentyt meg-
gyõzzék Magyarország elhagyásáról. Bécs érseke
1991 áprilisában Mindszenty hazahozatala apropó-
ján így emlékezett a prímásnál tett elsõ látogatásá-
ra: „Annyira megrázott a találkozás, hogy még utá-
na, az osztrák követségen adott fogadáson is remeg-
tek a kezeim.” Az évek múlásával, illetve a térség
több országában tett útjai hatására König egyre mé-
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lyebb benyomásokat szerzett a hallgatás egyházának
tényleges helyzetérõl. Miután Mindszenty bíboros
1971. október 23-tól 1975. május 6-án bekövetke-
zett haláláig Bécsben a Pazmaneumban élt, így a két
bíboros kapcsolata Mindszenty Budapestrõl való tá-
vozását követõen sem szakadt meg. A néhány közös
„fellépés” egyike volt Mindszenty bíboros bécsi be-
mutatása 1971. november 21-én a Stephansdom-
ban, valamint 1972-ben, a prímás 80. születésnap-
ján közös mise szintén a Szent István dómban. 1975.
május 10-én König celebrálta a Requiemet a
Stephansdom-ban, május 15-én pedig a prímás tes-
tamentumának megfelelõen a búcsúztató szertartást
Mariazellben, ahol Mindszenty 1991. május eleji ha-
zahozataláig nyugodott. 1996 novemberében az
1956-os forradalom 40. évfordulóján a bécsi érsek
e gondolatokkal emlékezett Mindszenty bíborosra:
„Számomra Mindszenty bíboros budapesti útjaim és
a prímás bécsi tartózkodása miatt nemcsak a magyar
egyháztörténethez kötõdik, hanem az osztrákhoz is.”
2000. május 16-án a prímás halálának 25. évfordu-
lója alkalmából Mariazellben tartott megemlékezé-
sen König a következõ megindító gondolattal mél-
tatta Mindszenty Józsefet: „A Mindszenty név kivi-
láglik a 20. század mártírjainak sorából.”

1999 novemberében Franz Königet a Parlament-
ben kitüntették a Magyar Köztársasági Érdemrend
nagykeresztjével.

König bíboros meghatározó szerepet játszott a II.
Vatikáni Zsinaton, 1965-ben VI. Pál pápa kinevezte
az akkor életre hívott Nem-Hívõk Titkárságának ve-
zetésével. A bécsi érsek elkötelezett támogatója volt
a vallások közötti dialógusnak, közismerten kezde-
ményezte az ökumenikus kontaktusok ápolását,
1964-ben az ortodoxiával való kapcsolatok kiépíté-
se céljából alapította Bécsben a „Pro Oriente”-t.

König életútját tekintve, nem meglepõ, hogy
Ausztria egykori elnöke, Rudolf Kirchschläger a bé-
csi érseket „Pontifex Austriacus”-ként méltatta.

Amikor 2013. március 13-án, Franz König halálá-
nak kilencedik évfordulóján I. Ferenc pápát megvá-
lasztotta a konklávé, többen érdekes párhuzamot
véltek felfedezni az új pápa és König bíboros életút-
jában. Egy évvel a pápaválasztást követõen, megis-
merve az új pontifex életfilozófiáját, valóban érzé-
kelhetõ a kontinuitás XXIII. János, Franz König és I.
Ferenc pápa szemléletében.

PALLAGI MÁRIA

A XV. század végén, Moldva török fennhatóság alá
kerülésével kezdõdött az ott élõ népek – így a
csángómagyarok — számára az az öt évszázados idõ-
szak, amit belülrõl a fejedelmi és bojári érdekcsopor-
tok küzdelme, kívülrõl pedig a török és tatár hadak
hódító-, megtorló- és rablóhadjáratai jellemezték. Ezek
és a nyomukban járó éhínségek, járványok következ-
tében Moldva népessége jelentõsen megfogyatkozott,
katolikus magyarsága pedig, a XVII. század végén tör-
ténelmi minimumra, az évszázaddal korábbinak csak-
nem tizedére csökkent.

Ez az 1696. évi 2799 fõs létszám a moldvai magyar-
ság megmaradási esélyeinek mélypontja volt. Mai vi-
szonyok között egy átlagos nagyságú település létszá-
ma, de akkor sem jelenthetett sokkal többet tízfalunyi
magyarnál. Persze lehet, hogy pontatlanok a misszio-
náriusi jelentések, lehet, hogy kétszer annyian voltak
a katolikusok, de akkor is olyan demográfiai gödör-
ben, ahonnan belsõ erõforrásból már aligha tudtak
volna kikapaszkodni. Mutatja ezt, hogy még 50 eszten-
dõ múlva sem tudták lélekszámukat megkétszerezni,
ami a moldvai magyarok körében a teljes biológiai le-
targia jele. Aligha túlzás tehát, ha úgy gondoljuk, hogy
a 1760-as években lezajlott katonaságszervezés, majd
az ennek nyomán bekövetkezett madéfalvi veszede-
lem során kapott, a szó szoros értelmében „vér- átöm-
lesztés” nélkül ma aligha lenne Moldvában magyar
ember, de talán még katolikus sem.

1764. január 7. azonban nemcsak a székelység egyik
nagy tragédiájának dátuma, hanem a magyarság több
népcsoportjának kezdete is. Olyan születésnap, amit
nem kiváltságlevél, hanem gyilkos ágyúszó tett emlé-
kezetessé. Mégpedig olyan ágyú dörgése, ami nem dísz-
sortûz volt, hanem amivel õket lõtték. 1764. január 6-
ának hajnalán a Csík megyei Madéfalván összegyûlt, s
igazságukat szolgáló tárgyalásra készülõ székelyek
békés gyülekezetét vérfürdõvé változtató osztrák csá-
szári ágyútûz hozta létre ezt a népcsoportot, amikor
régi királyainktól kapott határõrzõ székely kiváltsága-
ik elvesztése miatt kívántak tiltakozni, s azt kérték
volna a Mária Terézia nevében Bécsbõl érkezõ küldött-
ségtõl, hogy ne használják õket osztrák birodalmi ér-
dekekért. És ahogy e népcsoport születését vér és szen-
vedés kísérte, úgy egész késõbbi történelmük során is
mérhetetlenül sok bánat, könny, keserûség volt osz-

„Szaladj magyar, amerre tudsz!”
A madéfalvi veszedelem 250. évfordulójára

tályrészük. Minket anyánk megátkozott, mikor a vi-
lágra hozott… énekelte a bukovinai székely anya gyer-
mekének, így készítve õt fel az életre.

Kétszázötven esztendeje kezdõdött tehát a székely-
ség nagy szétszóratása. Mert a Moldvába menekültek-
nek csak egy része települt föl az 1780-as években
Bukovinába, nagyobb részük ottmaradt Moldvában,
gyarapítva ezzel a XIII. századtól, vagy talán még ré-
gebbtõl ott élõ magyarok számát. De a madéfalvi ágyú-
tûz és gyilkos lovasroham indította el azt a folyamatot
is, aminek nyomán a XVIII. század vége felé elkezdett
benépesülni a Tatros folyó felsõ vidéke és megszüle-
tett a gyimesi csángó népcsoport, a legmagasabb ten-
gerszint feletti magasságban élõ magyar etnikum. Ha-
bos hegyi patakokkal, fenyvesekkel ékes, balladás,
keserves világuk nélkül – ami Orbán Balázs szerint a
Székelyföld múzeuma – sokkal szegényebb lenne a
hagyományos magyar népi mûveltség sokszínû szõt-
tese. Ám ne feledkezzünk meg Bukovinából a XIX. szá-
zad nyolcvanas éveiben, Nándorfehérvár mellé tele-
pült nehéz életû székely népcsoportról sem, akik er-
dõs, szántóföldhiányos bukovinai hazájukat cserélték
az Al-Duna akkor még mocsaras, posványos, maláriás
kanyarulataira, amely vidék részben éppen az õ ke-
mény munkájuk nyomán vált lakhatóvá, mûvelhetõ-
vé.  És ott vannak a többiek: a XIX–XX. század fordu-
lóján Dévára, Vajdahunyadra, Csernakeresztúrra,
Strigyszentgyörgyre, Erdõszentgyörgyre, Magyarne-
megyére, Marosludasra, Sepsiszentgyörgyre és Erdély
más vidékeire került bukovinai csoportok; s akiket
még messzibbre: Kanadába, Brazíliába vetett a sors.
1940-ben pedig másfél évszázados idegenben lét után
hazajöhettek az ismét magyarrá vált Bácskába, hogy
aztán 1944 õszén mindenüket hátrahagyva kelljen
továbbmenekülniük a bosszúra szomjas szerb partizá-
nok elõl, de akik így is vérfagyasztó tömeggyilkossá-
gokat követtek el a védtelen és ártatlan székelység
soraiban. Csak 1946 után találtak immár biztos otthon-
ra, Tolna, Baranya és Bács megye falvaiban, ahol – bár
az erõszakos kollektivizálás elõl egy részük továbbme-
nekült Érd városába – ma már környezetükkel meg-
békélve, hagyományaik tiszteletében, valóban hazá-
ra találva élnek és emlékeznek.

A székelység tehát, amelynek testét a madéfalvi
ágyútûz megrongálta, a csonka törzsbõl számos új ágat

hajtott, erõs sarjakat nevelt. Ebbõl a szempontból alig-
ha becsülhetjük túl a Siculicidium jelentõségét. A sor-
tüzet vezénylõ osztrák tisztek aligha gondoltak arra,
hogy végsõ soron jót tesznek a székelységgel. Mert az
áldozatok és a menekültek elpusztultak és szenvedtek
ugyan, de a székelység máig ható erkölcsi erõt merí-
tett ebbõl a próbatételbõl, a moldvai magyarság pedig
esélyt kapott a megmaradásra.

Hányan lehettek a XVIII. századvég székely mene-
kültjei? Háromszáz családról tudunk, akik már az 1760-
as évek elején, a határõrszervezés kezdetekor elbuj-
dostak. Ezernél valamivel többen lehettek, akik 1764
januárjában elmenekültek, s nem fagytak meg a télbe
dermedt Kárpátokban. Azután akik az osztrákok által
felállított „bûnvizsgáló” bizottság elõl menekültek el,
majd akik bujdosó hozzátartozóik után eredtek? Akár-
hogy is számolunk, néhány - talán négy-öt - ezernél
nem lehettek többen. De ha arra gondolunk, hogy
1744-ben mindössze 5500 volt a moldvai katolikus
magyarok száma, akkor már érzékeljük, hogy a 250
esztendeje történt véres események következménye-
ként csaknem megduplázódott a moldvai magyarság
lélekszáma. Ezzel az exodussal olyan migrációs folya-
mat indult el tehát, ami kihatott az egész moldvai ma-
gyarság sorsára, jó néhány településrõl pedig határo-
zottan tudjuk, hogy ma is a madéfalvi sortûz és követ-
kezményei elõl menekültek lakják.

Végül föltehetjük a kérdést: összetartja-e valami a
székelység szétszóródott csoportjait? Igen, mégpedig
a közös származás tudata és az egymásért való felelõs-
ségérzet. Ez hozza össze esztendõrõl esztendõre pün-
kösdkor a csíksomlyói búcsúra a Kárpátok két olda-
lán élõ csángó- és székely-magyarokat. Ez készteti a
csíkszeredai és a gyimesfelsõloki középiskolákat, hogy
falai közé fogadják a Moldvából érkezõ, anyanyelv-
ükön tanulni kívánó csángó diákokat. Az összetarto-
zásnak ez az érzése hatja át a Völgységbe, vagy az Érd-
re került egykori bukovinai székelyeket, amikor ün-
nepségeikre rendre meghívják az al-dunai, vagy Déva-
környéki székely népcsoport képviselõit.

2014-ben a Madéfalvi veszedelem évfordulója is al-
kalmat nyújt számunkra, hogy a 250 éve szétszóródott
székelység közös múltjára és sorsára emlékezve erõ-
sítsük bennük és magunkban az összetartozás érzését.

HALÁSZ PÉTER

2014. március 3-án Dr. Kántor Zoltán, a Magyar
Nemzetpolitikai Kutatóintézet igazgatója az erdélyi
magyar autonómia kérdéseirõl tartott elõadást Bécs-
ben, a Collegium Hungaricumban. Ebbõl az alkalom-
ból készült vele az alábbi beszélgetés.

Elõadásában megemlíti, hogy jelenleg cca.
1 200 000 magyar anyanyelvû él Erdélyben és az el-
múlt 20 év népességfogyási tendenciái alapján tíz
évente 150–200 000 fõvel csökken a számuk. Ezek
szerint 120 év múlva Romániában már nem fognak
élni magyarok?

Nem egészen és nem biztosan: 1990-ben 1,6 millió
magyar élt Erdélyben, most pedig a 2011-es népszám-
lás adatait figyelembe véve már csak 1,2 millióan van-
nak. A ’hiányzó’ erdélyiek egy része Magyarországon
telepedett le. A fogyás vagy az esetleges reményteli gya-
rapodás szorosan összefügg Románia gazdasági hely-
zetével, vagyis ha rosszul mûködik a gazdaság, nincs
állás, jövedelemszerzõ lehetõség, akkor megugrik a ki-
vándorlások száma, ha javulnak a szülõföld életkilá-
tásai, akkor többen maradnak otthon. Ne felejtsük el,
hogy pl. Romániából elvándorolt 2 millió román él és
dolgozik 1990-tõl szerte Európában, annak is elsõsor-
ban a latin nyelvû tájain.

A kivándorlások mellett népességfogyásnak számít
a magyar népszaporulat csökkenése, a gyermekválla-
lás alacsony számaránya. Ezzel összefüggésben sokat
számít a gyermekek magyar nyelvû iskoláztatásának
lehetõsége, amely megakadályozhatja, illetve csök-
kentheti az asszimilációt. Azt sajnos valószínûsíthet-
jük, hogy tíz év múlva legalább 100 ezer fõvel ismét
kevesebb magyar fog élni Erdélyben.

Bemutatott egy grafikont a kárpát-medencei ma-
gyarság fogyásáról, annak arányairól.

Szlovákiában ugrásszerûen növekvõ a fiatalabb
magyar generációk asszimilációs aránya. Sajnos ez
már egyértelmû és tudományos módszerekkel mérhe-
tõ, hogy a szlovákiai magyar fiatalok nagy számban
törekednek szlovák nyelven karriert építeni.

Megfigyelhetõ, hogy Szlovákiában jelentõs számban
döntenek a szülõk úgy, hogy gyermekük jobban érvé-
nyesülhet szlovák iskolában. Ugyanakkor tudjuk, hogy
a tanuló iskolai teljesítménye összefüggésben van a
család anyagi és kulturális helyzetével.

Erdélyben és a Vajdaságban a magyar gyermek job-
ban teljesít az iskolában, ha azon a nyelven tanul, amit
otthon is használ. Emellett a magyar iskolaválasztás
hatással lehet a párválasztásra, a késõbbi családalapí-
tásra is, hosszútávon etnikailag homogén magyar há-
zasságokat eredményezve. A felvidéki magyar fiatalok
mintegy 25%-a választ magának szlovák élettársat. Er-
délyben szintén született felmérés errõl és ott 18% a
vegyesházasságok aránya, amiben ráadásul nagy te-
rületi eltérések is vannak. A szórványvidékeken (pl.
Szilágyság) több a vegyesházasság, a nagyvárosokban
vagy a Székelyföldön pedig kevesebb, mert ott na-
gyobb létszámú magyar kulturális közösség él.

Meg kell említeni még azt is, hogy a határon túli
magyarság emigrációs céljai között ma már Magyaror-
szág mellett megjelent Nyugat-Európa is. Jelenleg még
nem állnak rendelkezésünkre pontos adatok arra néz-
ve, hogy hányan keresik szerencséjüket német nyelv-
területen, de a trendek már érzékelhetõek.

Elõadását azzal kezdte, hogy ma lépett koalíció-
ra Victor Ponta kormányával Romániában az
RMDSZ (Romániai Magyarok Demokratikus Szövet-
sége). Segítheti ez fokozottabban a magyar érdekek
érvényesítését?

A többségi román nemzet egységesen és kategori-
kusan ellenzi azt. Románia alkotmányában egységes,
román nemzetállamnak határozza meg önmagát.

Azonban a magyar közösségek kulturális és gazda-
sági fejlõdését, a magas színvonalú magyar nyelvû,
alap-, közép- és felsõfokú oktatást igen nagymértékben
elõsegítheti az, hogy a kormánytöbbség létét, legitimi-
tását a magyarok biztosítják. Lejegyezte: RADÓ

Széchényi György (1605/06 – 1695), gyõri püspök.
Rézmetszet, 1650 körül (15 x 12,5 cm)

2014_2c.p65 30.03.2014, 19:015



6 BÉCSI NAPLÓ 2014. március–április

Bemutattak egy bizonyos Grétinek. A hölgy látta a
szemem, illetve a szám sarkából az enyhe mosolyt,
rá is kérdezett:

- Maga min vigyorog? (akkor még magázódtunk)
- Elnézést, de én vagyok Andy Teller, néhány írásom

megjelent a Bécsi Naplóban is, és Grétinek hívják pár
ilyen irományom fõszereplõjét, ez az a névazonosság,
ami mosolyra fakasztott. De ha van magának e-mailje,
elküldöm az említett alkotásokat, ne legyen addig sem
nyugtalan és álmatlan éjszakája emiatt.

Aztán elküldtem, és el is olvasta, azt mondja, jót
szórakozott rajtuk. Gréti egyébként szintén erdélyi
származású, ráadásul õ is kolozsvári, és mint nõvér-
ke egészségügyben dolgozik Bécsben, a Donau-
spitalban, a baleseti sebészeten. Mit ad Isten, mikor a
lábam kitört, pont abba a kórházba kerültem, ahol õ
is dolgozik. Itt vagyok ebben a nagy idegenben, a tö-
rött-gipszelt lábammal, magatehetetlenül, hogy még
a WC-ig is alig tudok kimenni, és akkor milyen a Jóis-
ten gondviselése? Itt terem ez a hölgy, aki szinte is-
meretlenül, önzetlenül, semmiféle viszonzást nem
várva annyit segít, hogy még a megadott határidõs
ügyeimet is lebonyolítja helyettem telefonon. Csodál-
koznak is beteg szobatársaim, mert kiváltságos hely-
zetem nyilvánvaló.

És mindez miért?
Mert mind a ketten magyarul beszélünk. Az én né-

pem egy kis darabkája ez a Gréti. Hízott is a májam
kapásból 5 grammot, mert azelõtt csak a szobatársa-
kat látogatták a rokonok-barátok-ismerõsök, a tuné-
ziaihoz egy egész futballcsapat érkezett, a fél Afrika,
merthogy õ sportbalesetbõl kifolyólag került ide.

Aztán meséli Gréti, hogy amikor hétvégén szolgá-
latos, minden második beteg megkéri a kezét, az egyik

ANDY TELLER

MAGYAROK A NAGYVILÁGBAN
meg is jegyezte, hogy milyen finom, sima.

- Add a kezed Gréti! Ne félj, nem akarlak feleségül
venni! Valóban jó a tapintása. Van ízlése a betegnek!

- Na de várjál, Andy Teller! A módosult tudatálla-
potban lévõ paciens nem vette észre, hogy miközben
simogatta a kezem, gumikesztyû volt rajtam.

- Ne csináld, Gréti! Te így, gumikesztyû nélkül is na-
gyon jó bõrben vagy.

Egy korábbi alkalommal, amikor a vállam rándult
ki, a szanitécek hõzöngve-hõbörögve pakoltak engem
egyik ágyról a másikra, gondolom borravalót vártak
volna, de mivel kisebb bajom is nagyobb volt annál,
így aztán ez elmaradt, az orvos viszont nem törõdve
a fröcsögõ felhangokkal, kizárólag a szakmai dolgok-
ra koncentrálva, miután megröntgenezett, fölém ha-
jolt és röviden ennyit szólt:

- Magának kiment a válla, most helyre fogom ten-
ni. (Addig nem is tudtam, hogy õ is magyar)

- De doktor úr, nem kéne érzésteleníteni?
- Nem, csak csinálja azt, amit mondok: lazítson!
És úgy fogta meg a kezem, mint egy hangszert, egy-

re feljebb emelte, már vártam, hogy mikor recseg
vagy ropog, de semmi ilyesmi nem történt, aztán
amikor teljesen kinyújtotta, eleresztette, mint egy
colostokot. Csak ennyit mondott szûkszavúan:

- Megvagyunk.
Hát ennek az embernek aranyból van a keze. Õ dr.

Wechszler György.
Hát így vagyunk itt Bécsben mi, magyarok a nagy-

világban.
A doki készített még egy újabb röntgenfelvételt, majd

mikor látta az eredményt, elégedetten nyugtázta:
- Valóban megvagyunk.
Legyen úgy, ahogy a doktor úr mondta!

Németország délnyugati csücskében, a svájci–fran-
cia határ szögletében található a vadregényes hatal-
mas kiterjedésû Fekete-erdõ (Schwarzwald). A déli
részen már megszelídült lejtõk és a svájci-német ha-
tárt képezõ Rajna találkozásánál fekvõ középkori kis-
város, Vöröskereszt szolgálata (Deutsches Rotes Kreuz,
DRK) egy nagy kiterjedésû, mélyen a völgyekbe éke-
lõdõ terület sürgõsségi eseteit látja el.  Ez magába fog-
lalja kiemelt szolgáltatásként a betegszállítás mellett,
a mentõorvosi ügyeletet is.

Mint aneszteziológus és belgyógyász szakorvos, ki-
egészítve a kötelezõ sürgõsségi orvostan, (oxiológia)
szakággal, rendszeresen „mentõzöm“ ezen a területen.

Bizonyos betegségekben az az idõ, amely a hívástól
az effektív orvosi beavatkozásig eltelik, rendkívüli je-
lentõségû; élet-halál kérdése. Ilyenek a szívinfarktus,
agytrombózis, akut szívelégtelenség, asztma, súlyos
közúti baleset sérültjei, akut allergiás kórképek pl.
méhcsípés.   Rendkívül nagy az idõfaktor jelentõsége
bármely okból bekövetkezõ szív- és légzésmegállás
esetén. Már négy perces oxigénhiány az agy visszafor-
díthatatlan károsodásával járhat, még az esetleg sike-
res újraélesztés esetén is.

Érthetõ hát az a precíz logisztika és a mentõszolgá-
lat minden tagjára kiterjedõ fegyelmezettség, amely
lehetõvé teszi a betegek leggyorsabb elérését. Kezdve
a szolgálatirányítótól, aki gyors és célzott kérdések
után pillanatok alatt eldönti, hogy a segélyhívónak
tényleg  mentõorvosra van-e szüksége, folytatva a spe-
ciálisan képzett gépkocsivezetõvel, aki mellesleg men-
tõasszisztens is és akinek a gyors és biztonságos kiér-
kezésben a legnagyobb a szerepe.

Nagy a jelentõsége a mentõápolók és mentõasszisz-
tensek képzésének és továbbképzésének, hiszen egy
mentõ-team három asszisztensbõl és egy mentõorvos-
ból áll és ennek a „négyesnek” tökéletes harmóniában
kell „zenélni“. A legdramatikusabb helyzet esetén is
tudni kell mindenkinek a dolgát, meg kell õriznie a
higgadtságát és a szakma szabályai szerint kell tevé-
kenykednie.

Mikor a mentõorvosi csipogó („piepser“) megszó-
lal és a kis monitoron olyasmi jelenik meg, hogy: „bel-
gyógyászati eset“, vagy „közlekedési baleset“, még drá-
maibban az „eszméletlen beteg“ és igazi drámaként a
„gyermek sürgõsségi eset“, még a tapasztalt mentõs-
rókáknál is megemelkedik az adrenalinszint és gyor-
sabban ver a szív. Ritkán kap az ember precízebb in-
formációt a beteg állapotáról, vagy netán diagnózist
ebben a korai fázisban, úgyhogy többnyire csak a meg-
érkezéskor szembesülünk a való helyzettel. Ilyenkor
néha megkönnyebbülésünkre kiderül, hogy csak egy
békésen alvó enyhén becsípett emberhez hívtak az
„eszméletlen beteg“ elõzetessel. Máskor viszont egy
szédülés voltaképpen súlyos szívritmuszavart takar,
mely esetenként a mentõszemélyzet szeme elõtt szív-
megállásba torkollik, amelynél az újraélesztést (rea-
nimációt) haladéktalanul meg kell kezdeni. Van eset,
amikor az agyvérzést vagy agyi trombózist valószínû-
sítõ bénulásról kiderül, hogy egy sokkal ártatlanabb
pszichés zavar következménye. Az alkoholos befolyá-
soltság idõnként súlyos agyi traumát palástol.

Mentõorvosként a Fekete-erdõben
Sajnos, vannak esetek mikor késõn érkezünk és már

csak a halál beálltát tudjuk megállapítani. Vannak olya-
nok is, amikor az egyórás professzionális újraélesztési
procedúra minden erõfeszítését sem koronázza siker.
Elõfordulnak súlyos letális közlekedési balesetek is.

Szerencsére azonban sokkal nagyobb számban van-
nak pozitív példák, amikor tudunk segíteni. Néha ke-
zelésünk folyamán a szemünk elõtt drámai mértékben
javul a beteg állapota. Jócskán van példa arra is, hogy
tevékenységünk nélkül a beteg nem élné túl az ese-
ményt. Erre lehet a kicsit elcsépelt – de ezekre az ese-
tekre valóban illõ – kifejezést alkalmazni: életet men-
tettünk. Ezek a pozitív példák nagyon kedvezõen hat-
nak az egész mentõcsapatra és hosszan – néha egész
életünkben – emlékeinkben élnek.

Egy modern mentõkocsi gyakorlatilag mozgó in-
tenzívosztály. Hála a már említett kiváló képzettsé-
gû személyzetnek és a fedélzeti mûszerparknak, va-
lamint a rendelkezésre álló speciálisan kiválasztott
gyógyszerpoolnak, a legtöbb intenzívterápiás tevé-
kenység a mentõkocsiban is elvégezhetõ. Rendelke-
zésre áll a reanimáció és az utána következõ kezelés
teljes eszköztára: az infúzió kellékei, intubációs esz-
közök, modern lélegeztetõ-gép bonyolult monitor-
rendszerrel, perifériás és központi vénás katéterek,
defibrillátor, szívritmusszabályzó (pace maker), se-
bészeti eszközök, még az életmentõ gégemetszéshez,
sõt a mellkas punkcióhoz szükséges mûszerek sem
hiányoznak.

Ennek az egyenes következménye, hogy – az angol
vagy amerikai paramedic rendszertõl eltérõen, ahol
a beteg gyors klinikára való beszállítása a stratégia –
Németországban a fõ hangsúly a beteg állapotának
stabilizálásán van. Ezért áll a mentõkocsi a súlyos be-
teggel gyakran egy órát az utcán, amit a hozzátarto-
zók néha értetlenül fogadnak.

Ennek a viszonylag nagy kiterjedésû erdõs-hegyes
területnek a sürgõsségi mentõellátása nagyban kü-
lönbözik egy nagyváros ilyen jellegû szolgáltatásá-
tól.  Az utóbbinál kis távolságon belül rendelkezésre
állnak a különbözõ profilú kórházak, bizonyos beteg-
ségekre specializált klinikák és gyakran egyetemi in-
tézmények, így a mentõkocsival való gyors célba jut-
tatás ideális módon véghezvihetõ.  A mi vidékünk
speciális földrajza ezt nem teszi lehetõvé. Gyakran
kell együttmûködnünk a helikopteres mentõszolgá-
lattal, hogy a nagyobb távolság ellenére, pl. egy szív-
infarktus, vagy agyér-trombózis esetén a beteg idõ-
ben speciális klinikára kerüljön mechanikus értágí-
tás, vagy gyógyszeres érrögfeloldás céljából.  Ilyen
esetekben a helikopter akár egy kis falu fõterére,
vagy egy erdei tisztásra is leszállhat és az addig már
ellátott és stabilizált állapotú beteget 8–10 perc le-
forgása alatt Freiburgba, Lörrachba, vagy éppen a
svájci Zürichbe repítheti.

Egy szirénázó, száguldó mentõkocsi látványa a lai-
kusok számára is drámai, a kocsi belsejében pedig idõ-
rõl idõre tényleg drámai események játszódnak le: „a
harc az életért”. Ennek a küzdelemnek a megnyerése
minden idõben csodálatos érzés.

DR. BARTOS DÉNES

,,Nézd, az itt a helyzet, hogy Ausztria megtelt.
Mindenki ide tart a világ összes tájáról. Hallgasd
a villamoson, elõfordul, hogy egy kocsiban több
és hangosabb az idegen szó, mint a német. Tudod,
ez már az osztrákoknak is sok. Elegük van belõle.
Pedig a magyarok már innen is elkéstek. Minden-
hol, minden munkahely foglalt, sõt, sok ,,benn-
szülött”, bocsánat, Ureinwohner osztrák sem ta-
lál munkát. A munkanélküliek aránya lehet már
vagy 10% is… Bezzeg más volt itt a helyzet 1980
táján, amikor mi jöttünk. Akkor még minket, ma-
gyarokat szívesen fogadtak Ausztriában. Mi való-
ban menekültek voltunk, súlyos összeget kellett le-
fizetnünk a román államnak, hogy kiengedjenek.”

Kedves ismerõsöm eme igencsak elfogult sza-
vakat egyáltalán nem dicsekvésbõl vagy panasz-
képpen mondta egy hangulatos, de amúgy meg-
lehetõsen belterjes magyar közösség összejöve-
telén, hanem csupán jóindulatú tájékoztatásként.
Ugyanakkor azt is elismerte, hogy nem bánta meg
az emigrálást szülõhazájából. Szeret hazajárni –
mesélte késõbb – évente egyszer, de csak akkor
érzi magát  biztonságban, ha ismét átlépi az oszt-
rák határt, mert tudja, hogy itt az állam óvja és
gondoskodik róla. Mert Ausztriában nyugalom
van és kiszámíthatóság.

Természetesen mindenki onnan számítja auszt-
riai sorsát, amikor ide érkezett, befogadták, sike-
rült munkát találnia és itt elfogadták a munkáját
meg, õt magát is, mert onnantól kezdve az élete
sínre került.

Egy Ausztriában népszerû, magyar származá-
sú publicista írja önéletrajzában az osztrákokról,
hogy ,,bizony jó és segítõkész nép ez”, melyet fé-
nyesen bizonyított 1956-ban is, amikor alig hogy
egy éve visszanyerte függetlenségét mintaszerû
segítséget nyújtott 200 ezer magyar menekült
befogadásával. Az osztrák emberek általában a
magyarokat nem is tekintik igazán külföldinek,
hanem többnek, közelebbinek. Bennük eleve-
nebben élnek a történelmi emlékek, hagyomá-
nyok, a dualizmus, az Osztrák-Magyar Monar-
chia, a sok évszázados közös történelmi sors.
(Mint bennünk Magyarországon. RI.) Rajtunk az
osztrákok általában még nem is gúnyolódnak,
mint más, közép-kelet-európai népeken. Az ope-
rettekben pl. a magyar szereplõ mindig talpra-
esett, szimpatikus, jóvágású fickó. Ezt igazolni
látja személyes élményem is, amikor pl. egy
echter Wiener ,,bennszülött” szimpátiája meg-
erõsítésére azzal kezdte ismerkedésünket, hogy
elmesélte, hogy még közmondás is szól rólunk,
miszerint minden rendes osztrák családfában
akad egy magyar, meg egy cseh…

De hát mi is történt Magyarországon…?
 Az elmúlt 8–10 évben egyre növekvõbb számban

jönnek Ausztriába elsõsorban 20 és 40 közöttiek.
Az emigránsok elsõ generációjára a megkapasz-

kodás, az új egzisztencia teremtése, a nyelvi, te-
hát az alapvetõ kommunikációs nehézségek min-
dig hatalmas plusz életterhet rónak, amely mel-
lett nemigen akad idõ az óhaza történéseivel tö-
rõdni. A szociológusok ezt az érzést identitás am-
bivalenciának hívják. Amikor tehát itt is élek-ér-
zek, meg nem is, ide is tartozom, meg mégse, hi-
szen nincsenek idegenben gyökereim (családi,
gyermekkori, iskolai, barátok, ismerõsök, meg az
ismerõsök ismerõsei… stb.)

Miért is jönnek mostanság Ausztriába?
Egyáltalán nem kalandkeresés céljából, hanem

csupán azért, hogy munkát és biztos megélhetést
találjanak. Szeretnének megtervezhetõ, boldo-
gabb jövõt látni, amiért érdemes élni, küzdeni,
dolgozni. Szeretnének nyugat-európai módon jól
élni, nem szûkölködni. Egyszerûen tisztességes
munkára, munkalehetõségekre vágynak, amit az
utóbbi idõben egyre többen és egyre inkább nem
találnak meg szülõhazájukban.

Miért csak az utóbbi években?
Elõször, 1990 után a nyugati határ széleirõl, il-

letve a Dunántúlról indultak el a munkavállalók.
Ismerek olyat, aki már 20 éve ,,pendlizik” Bécs és
Gyõr között. Villanyszerelõként a zömmel osztrá-
kokból álló brigádja mókamestere és megbecsült
tagja. Közben megnõsült, elvált, újranõsült, felépí-
tett – amint elmesélte - kölcsön nélkül (!) két csa-
ládi házat. Nem szenvedi, ezért büszkén lenézi a
hazai megélhetési gondokat és minden hétfõ reg-
gel elindul Bécsbe, itt tölti a hetet és pénteken au-
tózik haza. Másik ismerõsöm Lentiben él, bár
nincs tanult szakmája, de jól beszél németül, szin-
tén ,,lehúzott” vagy 20 évet egy kertészetben. So-
káig megpróbált ,,osztrákabbnak” lenni az oszt-
ráknál, de nem ment, végül hazament a szintén
második házasságába gyereket nevelni és azután
nagy nehezen elhelyezkedett negyedannyi fizeté-
sért. Nem lett boldog…

Az ,,újemigráns” ausztriai magyarok a közis-
mert történelmi okok miatt  négy, ugyan nem éle-

Kalandkeresõk vagy muszájherkulesek?
Legalább 60 ezer magyar munkavállaló fiatal érkezett az utóbbi években Ausztriába

sen elkülönülõ, de jól megkülönböztethetõ cso-
portot alkotnak: vannak az erdélyiek (Románia),
a felvidékiek (Szlovákia), délvidékiek (Bácska,
Bánát azaz Szerbia) és végül az ún. anyaországi-
ak. Arányait tekintve természetes az elsõ és fõleg
utolsó csoport a legnagyobb, azonban szinte ki-
vétel nélkül – és ez e sorok írójának személyes
tapasztalata és véleménye -, igencsak összetartók,
mellyel alaposan rácáfolnak arra a keserû és
pesszimistán hamis hiedelemre, miszerint, a ma-
gyarok idegenben nem segítik egymást

De miért is összetartók a bécsi magyarok?
Röviden: azért, mert idegenben az életérdeke-

ik ezt a racionális viselkedést diktálják.
Részletesebben talán három, lényeges okot tud-

nék állításom megerõsítésére leírni.
Itt Bécsben, amint mindenki hamar felismeri,

mi magyarok vagyunk talán a legkisebb létszámú,
idegen nyelvû közösség. Ezért nincsenek évtize-
dek alatt szerves fejlõdéssel kiépült foglalkozta-
tási, kapcsolati hálózataink, mint pl. a horvátok-
nak, törököknek, szerbeknek, bosnyákoknak
vagy más muszlim népeknek. Mert mi már nem
ún. archaikus, patriarchális, valláshoz is szorosan
függõ és kötõdõ viszonyokból, hagyományosan
szorosan családközpontú társadalomból jöttünk,
mint az említettek zöme.

Az évtizedek óta itt élõ, már sikeresen osztrák
társadalmi gyökereket is eresztõ magyarokkal leg-
többször nem lehetséges ún. mentorális (segítõ,
támogató) kapcsolatot találniuk. Az újonnan jöttek
legtöbbször azt sem tudják, hogy hol keressék, mi-
ként találják meg õket. Ha egyáltalán nagyobb
számban lennének is ilyen jó lelkek… Talán lenné-
nek? Talán igen. E sorok írója is – szerencséjére -
találkozott néhány nemes altruistával.

Az itteni vallási közösségek
Nem túl vonzóak számukra, mivel a hazai tár-

sadalom több, mint kétharmada már régóta telje-
sen vallástalan (szekularizált), tehát az újonnan
jöttek is. A Singerstrasse-i Deutschordenskirche
kicsiny temploma vasárnaponként 11 órától, a
magyar misén, azért mindig tele van és a Pázmá-
neum Boltzmanngasse-i kápolnája is megtelik
szombat délutánonként.

Zömükre nem jellemzõ a politikai, közéleti ér-
deklõdés sem. Általában nem értik és ezért ide-
genkedve, szokványos szópanelekkel, közhe-
lyekkel, rövid féligazságokat emlegetve elutasít-
ják e témát.

Marad tehát az utolsó és egyben a legfontosabb,
leghatékonyabb mód és eszköz az egymást segítõ
és rugalmasan, interaktívan informáló kö-
zösségteremtésre és annak mûködtetésére: az
Internet kapcsolati hálója.

Ennek lényegében két nagy központja van: A
Facebook: (Bécsi Made in Hungary - 3500 tag, Hir-
detések magyaroknak Bécsben - 10630 tag, Bécsi
Barátkozós szoba, ezek az állás-, fuvar-, segítség-
és társkeresõ, szabadidõ-szervezõ portálok. Azu-
tán van egy másik, ami nem ,,fészbúkos”de, talán
ezért is a legjobb, leghatékonyabb és a legnépsze-
rûbb, ez a wungarn.at ca. 10 000 vagy ennél is
több taggal.

Ez utóbbi portál megérdemli, hogy róla bõveb-
ben szóljak, mert nem csupán egy jól felépített,
sokrétû információs szolgáltatás, hanem valódi,
élettel teli fórum, agóra.

Voltaképpen színes piac, üzlet-, vélemény- és
kapcsolatközvetítõ fórum, ahol az osztrák (bécsi)
mindennapok állandóan felmerülõ, apró-cseprõ,
de mindig létfontosságú életgondjaira, problémá-
ira lehet rákérdezni és legtöbbször órákon belül
érkezik rá, akár tucatnyi válasz, tanács, megoldás.
A jószívû, névtelen tanácsadók közül legtöbbször
nem is egy, azonnal fel is ajánlja személyes segít-
ségét, jólelkû önzetlen módon. Miért? Talán mert
similis simile gaudet (hasonló a hasonlónak
örül). A wungarn.at-t  bécsi magyar önkéntesek
alapították, karban tartják és folyamatosan fej-
lesztik. Végzik ezt a munkát díjtalanul, névtelenül,
küldetéstudattal és segítõen szolgálva. Szívesen
megneveznék közülük néhányat, mert megérde-
melnék, de nincs felhatalmazásom hozzá…

Végezetül talán ideillik egy hangulatos hirde-
tésrészlet a Bécsi Made in Hungary fészbúk-olda-
láról: Március 7-én nem engedjük, hogy szingli-
ként kezdd el a tavaszt! A bejáratnál kérd a meg-
felelõ színû szalagodat! Piros: Hódíts meg! Fe-
hér: Foglalt vagyok, csak bulizni jöttem. Zöld:
Mindenre nyitott vagyok!”

Tehát mint látható, 2014 tavaszán a bécsi ma-
gyarok között is az élet él és élni akar. Mert aho-
gyan a Stadt Wien hivatalos jelmondata is szól:
Wien ist anders. Bécs (egészen) más. De ebben
a sokszínû másságban nekünk magyaroknak –
hitem szerint – õsi helyünk van, hiszen Bécs a
miénk is.

RADÓ ISTVÁN
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A rendszerváltozás elõtt (1989) – tudtommal –
csak Bécsben volt magyar hétvégi iskola Nyugat-
Európában. Idõközben az osztrák kormány elis-
merte a burgenlandi magyarok mellett az osztrák
fõvárosban és környékén élõ magyarokat, mint
ausztriai kisebbségi népcsoport. Ezzel õk hivatalo-
san megszûntek szórványmagyarság lenni, de ma-
gyarságukban és problémáikban ma is erõsen a
diaszpóraérzés és tudat él bennük. A jogi különbö-
zõség és ebbõl származó elõnyök ellenére kevés
különbséget látok köztük és a nyugat-európai di-
aszpóra között.

A múlt század ’80-as éveiben kezdõdött el a ten-
dencia, hogy magyarok növekvõ számban kerültek
nyugatra. A kivándorlásnak két fõ oka volt: nõk ese-
tében házasságkötés nyugaton élõ személlyel, és
vízummal kiutazó, de visszatérni nem óhajtó, fõ-
leg jól képzett fiatalok számára az érvényesülés. A
rendszerváltozás után ez a mozgás felerõsödött.
Mindenekelõtt a fiatal férfiak kiáramlása vált jel-
lemzõvé. A ’90-es évek elején megalakultak az elsõ
hétvégi magyar iskolák Nyugat-Európában. Az ala-
pítók szinte kizárólag házasság útján kivándorolt
magyar nõk voltak, kik önszervezésben hozták lét-
re ezeket az intézményeket. Mivel új otthonukban
általában a férj, a befogadó ország nyelvét beszél-
ték, igényelték gyerekeik magyar nyelvismeret-
ének a támogatását, már csak azért is, hogy hazalá-
togatásaik alkalmával tudjanak beszélni a közeli ro-
konsággal. Nehogy megszólják õket, és felróják
nekik, hogy elfelejtették, honnan jöttek. Valószínû-
leg több okuk is volt arra, hogy gyerekeik legalább
alapfokon tanulják meg a magyar nyelvet. Szárma-
zásuk, múltjuk és kulturális identitásuk megismer-
tetése gyermekeikkel természetes igénynek tûnik.

Magyarország 2004-ben lett az Európai Unió tel-
jes tagja. 2007. december 21-én csatlakozott a sza-
bad mozgást biztosító schengeni tagsághoz. 2011-

Anyanyelv nélkül nincs haza
Hétvégi magyar iskolák a nyugat-európai diaszpórában

ben véglegesen megszûnt minden tagországban a
magyar munkavállalókat átmenetileg korlátozó in-
tézkedések érvényessége. Mindegyik fejlemény be-
folyással volt a nyugati migrációra, de a munkavál-
lalás felszabadítása volt az a döntés, amely robba-
násszerûen erõsítette a nyugatra való vándorlást.
Mindehhez még hozzájárult a magyar gazdasági krí-
zis kitörése. Ugyan nyugaton is krízis volt, de a hi-
ányszakmákban még mindig voltak lehetõségek
munkavállalásra. A nagy bérkülönbség és a szociá-
lis ellátó rendszer minõsége közti különbség Ma-
gyarország és a célország között szintén szerepet
játszott a tömeges elvándorlásban.

Az utóbbi években érkezett magyarok más affi-
nitással állnak a befogadó országgal szemben. Szá-
mukra nem cél a végleges letelepedés, a beillesz-
kedés a számukra új, de ugyanakkor idegen társa-
dalomba. Dolgozni jöttek, nem letelepedni. Ittlétü-
ket csupán ideiglenesnek tekintik. Kapcsolatuk szo-
rosabb Magyarországgal, mint közvetlen környe-
zetükkel. Közben az idõ múlik és õk maradnak. A
nagy többségben fiatal migráns férfiak kihozatják
élettársukat, családjukat, vagy élettársat keresnek
az óhazából.  Régebben az országba érkezett hon-
fitársaikkal ellentétben csak ritkán keresik a kap-
csolatot az itt mûködõ magyar szervezetekkel, an-
nak ellenére, hogy ott szíves fogadtatásra számít-
hatnának. Egy intézmény azonban kivételt képez,
a hétvégi iskola.

Míg a kilencvenes években alapított iskolák szer-
vezõi – mint fent már említettem – házasság révén
nyugatra költözött magyar nõk voltak, akik megelé-
gedtek azzal, hogy gyermekeik tudjanak legalább
alapfokon magyarul, addig a közelmúltban ideérke-
zett magyarok ezzel az iskolai céllal már nem tud-
nak azonosulni. Jobb híján elfogadják az e célt kö-
vetõ iskolákat is, de igényük inkább egy olyan isko-
la volna, amely párhuzamosan követi a magyar ok-

tatást, hogy Magyarországra való visszatérésük ese-
tén gyermekeik aránylag könnyen tudjanak beillesz-
kedni a hazai iskolarendszerbe. Az Európai Unió elõ-
írása szerint minden tagállam köteles egy másik tag-
államból érkezõ iskolás gyermeket ugyanabba az
osztályba bevenni, mint amelyikbõl távozott. Az új
ország nyelvének, irodalmának és történelmének
alapfokú ismerete nélkül azonban nagyon nehéz az
integráció az új iskolában. A hiányosság gyakran
frusztrációval és kisebbségérzéssel jár. Amennyiben
a magyarok száma a jövõben tovább nõ – ami való-
színû – akkor igyekeznünk kell olyan hétvégi isko-
lákat is létrehozni, melyek ennek az igénynek is meg-
felelnek. Az új típusú iskola követné a magyar isko-
larendszert azokban a szakokban, melyek magyar
szempontból pótolnák a nyugati iskolák hiányossá-
gát. Gondolok itt a magyar nyelv, irodalom és törté-
nelem oktatására. A nyelv ebben az iskolában nem
csak kommunikációs eszköz lenne, hanem a magyar
kultúra hordozója a legszélesebb értelemben.

Az új típusú hétvégi iskola létrehozása és fenn-
tartása túlmutat a nyugati országos központi szer-
vezetek lehetõségein. Elengedhetetlen az anyaor-
szág részvétele mind a finanszírozásban, mind az
iskolák pedagógiai és didaktikai alakításában, va-
lamint minõségi ellenõrzésében. Az utóbbi esetben
talán a Balassi Intézet lenne erre a célra a legalkal-
masabb intézmény.

Az itt felvázolt iskolatípus nem újdonság nyuga-
ton. Szinte minden országnak vannak ilyen iskolái
külföldön, melyek célja nem csupán a haza nyelvé-
nek és kultúrájának terjesztése. Létük az óhazába
való visszatérés egyik jelentõs záloga. A nagy nem-
zetek példája számunkra nem példaadó, mert ott
általában többrõl van szó, mint a mi esetünkben.
Nem kell a spanyolviaszt újra feltalálnunk. Köves-
sük a kisebb népek példáját. Ebbõl a megfontolás-
ból jó példa lehet Hollandia esete.

MAG. ZSÓTÉR IRISZ

1. A Szövetségi Kancellári Hivatal tanácsadói
funkcióban hívja össze a népcsoporttanácsot. A ta-
nács képviseli a népcsoport kulturális, társadalmi
és gazdasági érdekeit Ausztriában, és javaslatokat
tehet az etnikai csoport helyzetének a javítására.

2. A Magyar Népcsoporttanács jogi szempontból
képviseli a Népcsoporttörvény által kinevezett bé-
csi és burgenlandi magyar népcsoportot, de törek-
szünk összosztrák magyar érdekében tevékenyked-
ni és kapcsolatot tartani a többi tartományban mû-
ködõ magyar egyesületekkel is.

3. A népcsoporttanácsok hatáskörét nem tartom
kielégítõnek, mivel csak tanácsadói és semmilyen
politikai funkcióban nem szerepelnek.

4. Az 1976-ból származó népcsoporttörvénynek
mindenképp adaptálásra van szüksége a mai viszo-
nyokhoz. Mivel a magyar népcsoporthoz tartozók
száma is növekedett, fontos lenne a támogatási
összeg felosztását is újra átdolgozni. Per pillanat a
többi népcsoporthoz képest, a magyar népcsoport-
nak kiosztott támogatási keret túl alacsony. Továb-
bá, meg kellene határozni a magyar oktatási-isko-
lai rendszert és a magyar nyelvû médiákat Ausztri-
ában.

5. A támogatások kerete már 19 éve stagnál, a ma-
gyar népcsoporton belül az aktív egyesületek vi-
szont egyre jobb munkát végeznek, mindenkinek
több pénzre lenne szüksége.

6. Spórolási célból az egyes egyesületek közt pró-
bálunk szinergiákat találni, az együttmûködés egy-
re fontosabb lesz. A támogatások elosztása mellett
a magyar nyelvoktatás is téma. Levélben folyamod-
tunk a Képzési Minisztériumhoz és a Kancellári Hi-
vatalhoz, melyben kérvényezzük, hogy emeljék meg
a burgenlandi, általános iskolai magyar tanfelügye-
lõ óraszámát (jelenleg heti 5 óra). Bécsben is át akar-
juk tekinteni a magyar nyelvoktatás helyzetét, mi-

Ausztria új Magyar Népcsoporttanácsáról...

lyen iskolákban, mennyi óraszámban, milyen lehe-
tõségekkel oktatják és mennyire van igény a magyar
nyelv iránt. Az ORF Közönségtanácsában (Publi-
kumsrat) is szeretnénk képviseltetni magunkat,
ennek érdekében második helyen nomináltuk
Szemerédi Tibort. (Elsõ helyen nominált a cseh nép-
csoporttól Karl Hanzl).

7. A különbözõ népcsoportok képviselõivel szo-
rosabban kívánunk együtt dolgozni, a népcsoport-
tanácsok elnökeivel tervezek egy találkozót, mely-
re elõreláthatólag májusban kerül sor.

8. A rendszeres tájékoztatást a munkánkról igen
is fontosnak tartom, mivel az új népcsoporttanács
tagjai intenzív munkát kezdtek, regionális találko-
zókat is tartunk, e-mailben pedig majdnem napi
szinten folyik az eszmecsere.

HOLLÓS JÓZSEF

1. A népcsoporttanácsba elvileg minden bejegy-
zett ausztriai magyar szervezet nevezhet kandidá-
tusokat, amelyek csoportját a politikai pártok és az
egyházak által nevezett személyek egészítik ki. Az
évek óta bevett szokás viszont az, hogy a BKA azo-
kat kéri be a javaslatok beadására, akik szerinte kvá-
zi reprezentatívnak nevezhetõk.  Tény az is, hogy
mivel  a 16 személyes tanácsba  lehetetlen az összes
megnevezett személyt beválasztani, az a gyakorlat
nyert alkalmazást, hogy több szervezet közös képvi-
selõben egyezik meg és a Kancellária ezeknek a cso-
portjából választja ki azokat a személyeket, akiket az
itteni magyarság reprezentatív képviseletének tart-
ja. Szerintem, mivel ez az eljárás – ha nem is tökéle-
tesen – az egyesületek zömét bevonja,  a Népcsoport-
tanácsot  mint egyedüli legitim képviselõ-testületet
el lehet fogadni, már csak azért is, mert nincs más
alternatíva. Hogy a testület aztán mennyire képes
arra, hogy az összmagyarságot átkarolja, az teljesen
tagjaitól és azok együttmûködésétõl függ.

2. Mivel a Tanács elsõrendû kötelessége arra ja-
vaslatot tenni, hogy az osztrák állam által a magyar
népcsoport egyesületeinek számára rendelkezésre
bocsátott anyagi támogatás hogyan kerüljön  elosz-
tásra és mivel a törvény pontosan elõírja, hogy ki
részesülhet ebben az anyagi támogatásban, kétség-
telen, hogy az Ausztriában élõ osztrák állampolgár-
ságú magyar kisebbség  támogatásáról van szó.
Tény viszont az is, hogy az ebbõl a pénzbõl megszer-
vezett rendezvényekre bárki eljöhet, ezeken bárki
részt vehet, teljesen függetlenül attól, hogy milyen
állampolgársága van vagy milyen az anyanyelve.  A
Tanács képviseleti joga csak az itteni , az osztrák ál-
lam által elismert osztrák állampolgárságú magyar
kisebbségre szól. De annak, hogy azoknak az itt élõ
nem osztrák állampolgárságú magyarok hangja, vé-
leménye, érdeke is  befolyjon a szervezetek minden-
napi munkájába, nincs szerintem semmi akadálya.
Ezeknek az embereknek egy része biztos itt fog
Ausztriában maradni és elõbb vagy utóbb befonód-
nak õk is az egyesületek mindennapi munkájába.
Nem szabad viszont azt sem szem elõl téveszteni,
hogy a magyar állam is ad több szervezetnek anya-
gi támogatást, amivel szemben  neki is megvannak
az elképzelései. Ezeket is figyelembe kell venni.
Egyesületeink, szervezeteink nem zárhatják be aj-
taikat bizonyos személyek elõtt, ezek minden ma-
gyar számára nyitottak kell hogy legyenek.

3. Nem. Igazából az osztrák állam részérõl nem
tisztázott a népcsoporttanácsok tényleges szerepe.
Nagyon sokszor felmerül a kérdés, hogy nem csak
alibirõl van-e szó, hisz nincs semmire felhatalmaz-
va, csak tanácsot adhat vagy javaslatot terjeszthet
elõ: a végsõ döntés mindig a Kancellária kezében
van. Így nem lehet kisebbségi munkát koordinálni.
Van ugyan arra ígéret, hogy az anyagi elosztásra szó-
ló  javaslattevést  egy az egyben elfogadja a Kancel-
lária, de eddig a gyakorlat sajnos nem ezt mutatta.
Ahhoz viszont, hogy komolyabb szerepe legyen a
Tanácsoknak, arra lenne szükség, hogy együttesen
leüljünk, megbeszéljük, hogy mi is az, amire a ki-
sebbségeknek szüksége van, milyen érdekeink van-
nak, hogy tudjuk ezeket a célokat a legjobban elér-
ni és milyen támogatást várunk el ezek megvalósí-
tására az osztrák államtól. Ha sikerülne megtalálni
az összhangot, akkor sokkal könnyebb lenne az ál-
lam felé argumentálni és szükség esetén nyomást
gyakorolni. Hogy aztán mennyire lenne pl. az egy-
szerû, hogy a tanácsok maguk osszák el a rendelke-
zésre álló anyagi támogatást, azt nem merem meg-
válaszolni, mert ugyebár maguk az egyesületek kép-
viselõi is bent ülnek a tanácsban….

4. Csaknem mindenben. Európa megváltozott,
egész más világban élünk, mint pár évvel ezelõtt.
A nyitott határok, az EU-ban érvényes  letelepedé-
si/munkavállalási jog, egy teljesen új helyzet elé

állította a kisebbségek helyzetét. Látnunk kell  azt
is, hogy az államnak sem könnyû a szerepe, hiszen
az elismert hat autochton kisebbség mellett van
több más olyan, akiknek a csoportja sokkal na-
gyobb és sokkal radikálisabban kéri az állam tá-
mogatását közösségi munkájához. Persze ezen a
téren is keresni kell a többi népcsoportot, hogy
együttesen dolgozzuk ki az új alapokat, amelyeket
aztán átadnánk a politikának, hogy tegye meg a
kötelességét.

5. A jelenlegi keret évek óta nem változott, ami
azt jelenti, hogy több mint a felével kisebb, mint
amikor megduplázták (1993). Igaz, hogy közben
több szervezet kap Magyarországról is támogatást,
de ez semmiképpen sem kompenzálja a hiányzó
anyagi feltételeket. De az alapkérdés mindig az kell
maradjon: mi az én egyesületemnek a célja, hogy
tudom ezeket a legjobban elérni, mire van tehát
szükségem és milyen formában/mennyiségben.
Nem szabad elfelejteni, hogy a közösségi munka el-
sõsorban önkéntes, nem attól függ, hogy van-e rá
pénz vagy nincs. Ha az itteni magyar kisebbségünk
fennmaradása a cél, akkor ez mindnyájunk felada-
ta. Az osztrák állam kötelezte magát arra, hogy anya-
gilag támogatja a kisebbségek munkáját, erre a
megfelelõ nagyságrendben szükségünk is van, de
elsõsorban saját magunkban van a felelõsség, hogy
mit teszünk saját magunk érdekében. Ezt nem le-
het az államra átruházni.

6. Azt tervezzük, hogy a többi népcsoportok kép-
viselõvel közösen beszéljük meg a következõ lépé-
seket. Így nem áll fenn az a veszély, hogy valaki ki-
táncoljon a sorból, de ami sokkal lényegesebb, így
a követeléseinknek sokkal erõsebb hangot tudunk
adni és sokkal nagyobb az esélye annak, hogy a po-
litika nem ignorál minket, hanem elismeri azt, hogy
milyen nyereség is az állam számára a kisebbségek
potenciáljának fel- és kihasználása.

7. Amint már jeleztem, a tervünk a szoros együtt-
mûködés, a közös hangadás, az érdekegyeztetés, és
ami talán a legfontosabb, a magyar kisebbség való-
di „nagyságának“  elismertetése a többi népcsoport-
tal. Ez nem lesz könnyû feladat, de van idõnk a fa-
lak ledöntésére.

Az embereink, tagjaink állandó tájékoztatása ko-
moly része a létünknek. Ha nem tudunk egymás-
ról, akkor könnyen egyedül érezzük magunkat, és
hogy tudnánk a többi népcsoporttal egyeztetni, ha
nem vagyunk arra képesek, hogy az egymásközti
munkát egyeztessük, egymást informáljuk. Nép-
csoportunk több generációt karol át, ami azt jelen-
ti, hogy különbözõ kommunikációs utakon kell jár-
junk. A lényeg, hogy elérjük a munkánkban érde-
kelteket és megszólítsuk azokat, akik még nem tud-
nak rólunk és felkeltsük az érdelõdésüket, meg-
nyerjük támogatásukat.

A hollandok már száz éve aktívak ezen a téren.
Jelenleg több mint 200 hétvégi iskola mûködik kül-
földön 11000 tanulóval. Röviden összefoglalva a
holland iskola külföldön a következõ alapokra épül:

- Az iskola minimális létszáma tíz gyermek
- Az iskola alkalmaz legalább egy diplomás pe-

dagógust
- Az iskolának van felelõs igazgatósága
- A szülõk fizetik a költségek felét, míg a máso-

dik felét a holland állam vállalja magára
- Holland központi intézet felügyeli az iskola mi-

nõségi mûködését.
A felvázolt elgondolást ajánlom megvitatásra a

nyugati magyar szervezeteknek, a Nyugat-európai
Országos Magyar Szervezetek vezetõségének és a
Diaszpóra Tanácsnak.

PIRI ZOLTÁN

2014. február 17-én megalakult a 16 tagú, új magyar népcsoporttanács. A reprezentatívnak nyilvánított
egyesületek jelöltjeibõl, valamint a parlamenti pártok és az elismert egyházak küldötteibõl összeállt tes-
tület elsõ ténykedéseként Zsótér Irisz és Mag. Hollós József személyében elnököt és elnökhelyettest válasz-
tott. Ebbõl adódóan nem érdektelen bemutatni a két személyt és megtudni elképzeléseiket. Mag. Zsótér
Irisz (Õrisziget) pedagógus, a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület alelnöke, Mag. Hollós József (Bécs)
nyugdíjas, az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetségének és a Bornemissza Péter
Társaságnak vezetõségi tagja. Mindkettõ ugyanazon kérdésekre válaszol.

1. A magyar népcsoportnak egyedül legitim képviselõje-e a Magyar Népcsoporttanács?
2. Jogi szempontból csak az osztrák honosságú magyarok érdekeit képviseli, vagy pedig állampolgár-

ságától függetlenül minden Ausztriában élõ magyarra kiterjed hatásköre?
3. Kielégítõnek tartja-e a népcsoporttanácsok hatáskörét?
4. Miben szorulna módosításokra a jelenlegi népcsoporttörvény?
5. Mennyire fogadható el a támogatások jelenlegi kerete?
6. Milyen lépéseket tesz a Magyar Népcsoporttanács a helyzet jobbítása érdekében?
7. Tervezi-e a többi népcsoporttanáccsal az együttmûködést?
8. Helyesnek, fontosnak tartja-e a népcsoporttanács munkájával kapcsolatosan a rendszeres tájé-

koztatást?

Zrínyi Miklós (1508 körül – 1566), a szigetvári hõs.
Színes fametszet, 19. sz. 2. fele (30 x 22 cm)

2014_2c.p65 30.03.2014, 19:017



8 BÉCSI NAPLÓ 2014. március–április

Október végén Kisinyovban részt vettem egy nép-
egészségügyi konferencián. Úgy adódott, hogy a helyi
történelmi múzeum munkatársával és a jászvásári rá-
dió kisebbségi mûsorának szerkesztõjével ellátogat-
tunk Gagauziába. Másfél órányi autózást követõen
hatalmas útszéli építményhez érkeztünk, mely a Mol-
dovai Köztársasághoz tartozó Gagauzia (Gagauz Yeri)
kétnyelvû üdvözletét, valamint a gagauz és moldáv
címert és zászlót ötvözte magába.

A baskán vendégeként
Néhány települést elhagyva, Gaidar falu határában a

kormányzó (baskán, bashcan) elegáns fekete kocsija
várt, a sofõr illedelmesen bemutatkozott. Õt követve,
úttalan utakon haladva mesebeli helyre, gyönyörû ta-
vak közé, pávákkal benépesített területre értünk. Mint-
ha összeesküvésre vagy éppen a függetlenség kikiáltá-
sára gyûltek volna össze – másfél tucatnyi férfi, fontos
személyiség: egykori és mai kormányzó, képviselõk,
polgármesterek. Egy megtermett kutya vigyázott rájuk.

Mihail Formuzal, Gagauzia kormányzója látható ér-
deklõdéssel elegyedett szóba velünk, és kitûnõ ven-
déglátónak bizonyult. Emberségesen és szeretettelje-
sen viszonyult hozzánk. Türelmesen megvárta, hogy
elfogyasszuk a jó meleg birkagulyást, és csak azt köve-
tõen veselkedett neki az interjúnak. Amikor megtud-
ta, hogy erdélyi magyar vagyok, nagy lelkesedéssel fel-
emlegette Tusványost, hiszen idén a nyári tábor meg-
hívottja volt. Kellemes emlékeket elevenített fel, majd
elõkapta telefonját, és rögtön felhívta barátját, Szilágyi
Mátyás kisinyovi nagykövetet. Az orosz társalgásból
nem értettem semmit sem, de amikor kezembe nyom-
ta a telefont, és tört románsággal tudtomra adta, hogy
ki van a vonal végén, bizony nagyon jól esett a gesz-
tus. Ráadásul számunkra kedves ismerõs, az egykori
kolozsvári fõkonzul jelentkezett a vonal végén.

A gagauzok két-, sõt háromnyelvûek. A törökkel szo-
ros rokonságban levõ, saját írással nem rendelkezõ
gagauz nyelv az anyanyelvük. Szinte ugyanolyan fo-
lyékonyan beszélnek oroszul, ami annak idején állam-
nyelv volt, tanítása most is elõtérben van, cirill felira-
tai dominálnak. Amúgy a Pruttól keletre az orosz a vi-
lágnyelv, közös kommunikációs lehetõség az egykori
Szovjetunió egykori és mai népei között. Románul,
azaz moldávul sok gagauz nem tud, és aki igen, az is
törve és akcentussal beszéli. Az átlagos gagauz rosszab-
bul beszéli ezt a nyelvet, mint az átlagos erdélyi. Min-
denesetre a törvény szerint három hivatalos nyelve
van Gagauziának.

Amúgy a bolgár nyelv használata is elterjedt a kör-
nyéken, fõleg Taraklia városkában és az azonos nevû
közigazgatási területen, ahol jelentõs számú bolgár
kisebbség él. Annak idején olyan elképzelés is létezett,
hogy a Moldova Köztársaságban élõ gagauzok és bol-
gárok közösen alkossanak autonóm tartományt. A bol-
gárok azonban ettõl elálltak, mivel a Dnyeszteren túli
nagyobb bolgár közösség kiszorult volna ebbõl a köz-
igazgatási formából.

A baskán fõleg románul beszélget velünk, néhol
akadozva, párszor orosz kifejezésekhez fordulva
segítségül. Elmondása szerint ritkán ad románul
(moldávul) interjút, a kisinyovi rádió számára oroszul
szokott nyilatkozni.

Mihail Formuzal 1959. november 7-én született
Odesszában. Tizennyolc éven át a katonaságban szol-
gált, veszélyes területeken (állítólag Afganisztánban),
ezért már 35 évesen nyugdíjba került. Pontosan ak-
kortájt, amikor Moldova hivatalosan is elismerte a
gagauz tartomány önállóságát. Ezután közössége jo-
gainak a képviseletét vállalta fel, sorsa jobbulásáért
tesz-vesz nap mint nap. Két mandátumon át Ceadir-
Lunga kisváros polgármesteri tisztségét töltötte be,

majd kormányzóvá választották, sõt újraválasztották
ebbe a legmagasabb tisztségbe. A bûvös hármas szám-
hoz érkezve: három fiútestvére, három leánytestvére
és három gyermeke van. A legnagyobb, Cristina a le-
hetõ legtávolabb, Ausztráliában él a férjével együtt. Öt
nyelvet tökéletesen beszél, a már említett triász mel-
lett angolul és franciául tud. Nagyobbik fia Essenben
németül tanul, míg a kicsi, Igor csak kilencéves.

Gagauz autonómia és identitás
A baskán a lexikális adatoknál „hivatalosabb” ada-

tokkal szolgál: 164 ezren élnek Gagauzia 1848 négy-
zetkilométerén. A három város és 23 falu összlakossá-
gának 86%-a gagauz. Négy terület alkotja az autonóm
tartományt, közülük kettõ a gagauz tömbtõl különál-
ló falu, amelyek gagauz többsége annak idején meg-
szavazta a Gagauziához való tartozását. A lakosság
fõleg mezõgazdaságból él: gabona-, zöldség- és gyü-
mölcstermesztés, bortermelés, állattartás. Százötven-
ezer juh, jelentõs szarvasmarhaállomány, pávate-
nyésztés. Sokan Törökországban, Oroszországban vál-
lalnak idénymunkát, vagy akár hosszabb ideje ott dol-
goznak.  Nincsenek nyelvi nehézségeik. A tehetõseb-
bek hazajönnek, és házat építenek maguknak.

A baskán röviden ismerteti „országa” történetét és
álláspontját a legfontosabb politikai kérdésekben. A
tartomány autonómiája még a volt Szovjetunióban jött
létre, hiszen a gagauzok 1991-ben elsõként jelentet-
ték be igényüket, bár függetlenségüket csak 1994 ka-
rácsonyát megelõzõen fogadta el Moldova. Az 1998-
ban életbe lépõ alkotmány kimondja, hogy Gagauzia
autonóm területhez tartoznak mindazok a közösségek,
ahol a gagauzok a népesség több mint 50%-át teszik
ki, valamint azok a helységek, ahol a helyi népszava-
zásokon a többség Gagauziához akar tartozni.

A harmincöt tagú parlamentet, az úgynevezett Halk
toplusut (Népgyûlés)  négyévente választják. A baskánt
(kormányzó) is, aki egymás után legfeljebb kétszer tölt-
heti be mandátumát. Gagauzia legmagasabb rangú hiva-
talnoka egyben Gagauzia kormánya, a Végrehajtó Tanács
feje, továbbá a moldovai kormány mindenkori tagja.
Moldova Köztársaság törvényeit és alkotmányát maximá-
lisan tiszteletben tartják, nem hoznak azokkal ellentét-
ben álló határozatokat. Az önmeghatározás békés eszkö-
zeit alkalmazzák, és nyilvánvalóan nincs saját hadsereg-
ük és rendõrségük, saját pénzt nem nyomtatnak.

Gagauziában alacsonyak az átlagbérek, de az auto-
nómia lehetõséget ad saját gazdaság kialakítására sa-
ját értékeikre hagyatkozva. Minden beszedett adó
Gagauzia területén marad, és az államtól is kapnak
támogatást (vámok). Az autonóm gagauz tartomány-
nak saját intézményei vannak: egyetem, iskolák, kul-
turális intézmények (például saját múzeum). Az egye-
tem négy karán fõleg oroszul folyik az oktatás, de
gagauz, angol és német nyelven is oktatnak. Összesen
mintegy kétezer fiatal jár ide.

.

Gagauz földön
A 18. század úgynevezett deákos iskolájának meg-

alapítója, aki 1739. április 10-én a Háromszék vár-
megyei Baróton született. A deáki mód képviselõi a
görög metrum (idõmérték) szerinti hagyományok-
ra támaszkodtak, s adták közre írásaikat.

1757. november 30-án belépett a jezsuita rend-
be, kassai teológiai tanulmányai után 1770-ben
pappá szentelték. Nagyváradon és Besztercebá-
nyán tanított, ahol Rauch Ignác egykori szerzetes-
társa ösztönzésére próbálkozott óklasszikai alakú
versírással.

Az egyházi értelmiségnek, mint az írásbeliségi
mûveltség letéteményeseinek, a soha nem tapasz-
talt változások következtében, 1773. július 21-én
tudomásul kellett vennie, hogy XIV. Kelemen pápa
feloszlatta a jezsuita rendet. Mária Terézia Magya-
rországon az év szeptember 21-én követte a pápai
rendelkezést. Az intézkedés következtében a ha-
zai alsó és felsõfokú iskolák mintegy felének meg-
szüntetésével az iskolákat állami kezelésbe vették.

A jezsuita szerzetesek életét az intézkedés nagyon
válságossá tette. Új helyet, új társadalmi szerepet
kellett keresniük, világszemléletüket is újra kellett
értelmezniük. Többen közülük, így Rájnis József és
Baróti Szabó Dávid is, ekkor kezdtek foglalkozni a
magyar nyelv irodalmi mûvelésével.

1773-ban, a feloszlatási rendelet után, Baróti Sza-
bó Dávid Komáromban retorikai tanári állást vál-
lalt, ahol folytatta költõi kísérletezéseit. Szeretett
volna a közönség elõtt megmutatkozni, ha Rájnis
József gyõri szerzetest közös fellépésre meg tudta
volna nyerni. Minthogy ajánlatát Rájnis nem fogad-
ta el, 1777-ben egyedül lépett a nyilvánosság elé az
„Uj mértékre vett külömb verseknek árom könyvei”
címû három kötetével, amellyel a hexameter, s az
ódai versforma óklasszikai irányzata bevonult a
magyar irodalomba.

Új szellemben szólít fel a hagyomány tiszteleté-
re, a nyelv védelmére, az õsi erkölcs és szokások
megtartására, a „Magyar ifjúság”, s a „Köntös – vál-
tozásáról” címû verseiben.

1780-ban jelenteti meg Jacques Vaniére tanító
„Praedium rusticum” költeményének hexameteres
fordítását „Paraszti majorság” cím alatt. Négy évvel
késõbb kiadja a magyar szavaink hexameterbe sze-
dett szótárát „Kisded szótár, mely a ritkább magyar
szókat az abc rendi szerént emlékeztetõ versekben
elõadja” cím alatt, amelyet a széles közönség igény-
léséért 1792-ben másodszor is kiadott.

Írói munkásságát gazdagította a Kazinczy Ferenc-
cel és Batsányi Jánossal 1788-ban Kassán megala-
pított „Magyar Múzeum” címû elsõ magyar folyóirat,
s a „Kassai Magyar Társaság” megalakítása. A lap
kezdetben szépirodalmi és nyelvészeti írásokat kö-
zölt, késõbb több tudományos ismeretterjesztõ cik-
kek és zenei darabok is szerepeltek a folyóirat ha-
sábjain, fõleg a kor zenekutatói tollaiból.

A szépirodalmi termékenységén kívül kemény vi-
tákat vívott Rájnis József, volt jezsuita társával és
Révai Miklós nyelvésszel a prozódiai kérdések fe-
lett. A vitatkozások jelentékenyen és kedvezõen
hatottak a kor íróinak alkotásaira, fõképp a magyar
verselés technikájára.

275 éve született Baróti Szabó Dávid
Hozzákezdett mûveinek átjavítására és újabbak

gyarapítására, s kiadta „Ki nyertes a hangmérséklés-
ben? Az erdélyiek nyelvjárása szerént” címû írását.
1786-ban ezt követte az „Ortographia és grammati-
kabéli észrevételek a magyar prosodiával” együtt.

1802-ben jelenteti meg a „Verskoszorú” címû új
kötetét s a „Megjobbított és költeményes munka”
cím alatt újabb könyvét. Éles szavakkal utal „A ma-
gáéval élni nem tudókról” címû versében, a henyék
dologra nem képes, sült madarakra várók, szájtáti-
ak életére.

„Lent, kendert nevelünk, más nemzet
Elhordja, s nagy olcsón,
Van gyapjunk: ezt is fele pénzen, s mi nem
Gyõzzük posztóját már kifizetni tovább.
Nincs-e fonó? Hát nincs-e szövõ s kallóra való szer?
Volna fonó s a többi, de mink csak készre
Sült madarat várunk szánkba repülni, henyék
Ilyen az, aki midõn étellel, itallal eluntig
Lakhatnék, inkább nézi, s akarva koplal.”

Értékesebb írói alkotásaihoz sorolható „A ledõlt
diófához” címû allegóriája, melyben nemzeti érzésé-
vel, költõi nyelvezetével igyekezett kifejezni a nem-
zet új pre-romantikus irányzatainak aggodalmát.

A 18. század során a nyelv gazdagítását fõleg gö-
rög és római irodalomtörténet fordításai képezték.
Baróti Szabó Dávid alkotásainak gyarapítását
ugyancsak a fordításokban látta. 1810-ben latinból
fordította John Milton „Elveszett paradicsom”-át,
majd Vergilius „Eneisse” elsõ felének második rész
VI–XII. énekeinek Eklogák alakzatait.

A latin klasszicizmus megjelenésével a 18. század
hetvenes éveiben gyorsan terjedt a régi angol bal-
lada versek ossziánis fordítása. Leghamarabb az
olasz Melchiorre Cesaroni adta közre elsõ fordítá-
sait 1763-ban. A magyar Osszián-kultusz kialakulá-
sát a bécsi császári könyvtár igazgatójának, az ud-
vari tanácsosi címet is viselõ jezsuita papnak,
Michael Denisnek (1729–1800) köszönheti. Denis
adta ki az elsõ teljes ossziáni fordítást, német hexa-
meterekben. Baróti Szabó Dávid közeli kapcsolat-
ban állt az osztrák költõvel. A metrikus versek kom-
ponálása során meglepõdve látta, a magyar nyelv
mennyivel megfelelõbb, mint a német, ami fordítás
vitát váltott ki a folyóirat lapjain.

Az igazolható megállapítás az, hogy az osszián
elsõ korszaka Baróti Szabó Dávid nevéhez sorolha-
tó s nem kevésbé az Osszián-kultusz befogadása a
magyar irodalomba.

Arany János kitûnõen ismerte az elõzõ (XVIII.)
század magyar íróit, nemcsak korabeli irodalomtör-
ténészek tanulmányaiból, hanem közvetlen mûal-
kotásaikból. Bár Baróti Szabó Dávidot nem sorolta
a legnagyobb írók közé, de mégis megjegyezte: „…a
vele egy úton éppen úgy nincsen Berzsenyi Dáni-
el, Virág Benedek nélkül Vörösmarty.”

1799-ben Baróti nyugalomba vonult, s a Komá-
rom megyei Virtre költözött egykori tanítványa
Pyber Benedek vendégszeretõ házához. A magyar
irodalom nagyra becsült, értékes irodalmi alkotá-
saiban töltött 80. életévét ott fejezte be 1819-ben.

RADULY FERENC

Kovách Aladár (1908–1979) korábban közis-
mert bécsi magyar értelmiségi, író, szerkesztõ,
dramaturg, 80 napig a Nemzeti Színház igazgató-
ja (valószínûleg a legrövidebb ideig, 1944. július
vége-október 16. között). Ha a könyveirõl, vala-
ha volt könyvtáráról („kis lakásában könyvek,
plafonig könyvek” – Elizabeth Kovács) próbálunk
fogalmat alkotni, két nagyobb csoportra gondol-
hatunk. Elõször az általa írt és szerkesztett mûvek,
igen jelentõs számúak ezek is, hiszen például a
Bolyai Akadémia könyvsorozatban 36 kötetet je-
lentetett meg 1940–44 között. Szerzõként Halasy
András álnéven írt, a generációja íróit bemutató
Új Szó lexikont jegyezzük föl, de hasonlóképpen
úttörõ jelentõségû A Mindszenty per árnyékában
(Innsbruck, 1949) és a Die siebenbürgische
Frage (Zathureczky Gyulával, München 1965)
címû munkája. Ez utóbbi megtalálható ugyan az
Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Köz-
ponti Szövetsége könyvtárában, de a másik ket-
tõhöz ma már nehéz hozzájutni. A második cso-
portba a könyvtára használatra tartott és a kapott,
neki dedikált köteteket soroljuk. Kovách Aladár
írásos hagyatéka vásárlással került a bécsi
Nationalbibliothek-ba, könyveinek egyik része
Kovách Andor, Aladár öccse jóvoltából adomány-
ként a Központi Szövetség könyvtárába. Az ado-
mány részét képezi az ifjú Kovách Aladár fejszob-
ra és Ady Endre halotti maszkja.

Évekkel ezelõtt bécsi ösztöndíjasként a levele-
zésébõl kigyûjtöttem a legfontosabbnak ítélteket,
amelyeket most könyvvé próbálok szerkeszteni.
Ezért igyekszem megkeresni a könyveit mindkét

kategóriában, a Központi Szövetség nagy darab-
számú könyvtárában is. Föltehetõen sok olyan
könyve is oda került, amely nem dedikált, vagy
nincs sajátkezû beírása a tulajdonlásról. Ilyen a
színháztörténeti kollekció, irodalmi mû-gyûjte-
ménye vagy a korai Liszt Ferenc irodalom számos
darabja. Az a tény meglepett, hogy nem hagyták
együtt, különálló egységként, „Kovách Aladár
könyvtára”-ként a tõle származó mûveket (pl. kü-
lön szekrényekben elhelyezve). Mert valójában
úgy lehetne szellemi arcképének  megrajzolásához
a könyvtárát is evidens módon számításba venni.

A Kovách Aladárnak dedikált darabok közt er-
délyi szerzõktõl (pl. Bartalis János, Gyallay Domo-
kos, Gy. Szabó Béla, Kányádi Sándor) és magyar-
országi barátoktól, ismerõsöktõl, harcostársaktól
származók egyaránt vannak (Jékely Zoltán, Ká-
rász József, Kosztolányi Dezsõné, Magyar Bálint,
Sinka István, Siklós Olga, Varga Nándor Lajos
stb.). A legnagyobb számban az emigrációban élõ
írók, költõk, szellemi emberek keresték föl dedi-
kált mûveikkel Kovách Aladárt (pl. Gombos Gyu-
la, Kannás Alajos, Kerecsendi Kiss Márton, Kocsis
Gábor, Lökkös Antal, Mózsi Ferenc, Nyisztor Zol-
tán, Szathmáry Lajos, Tollas Tibor). Konkoly Kál-
mán a dedikációjában próbálta meghatározni
Kovách Aladár irányultságait: „Szabó Dezsõ uno-
kaöccsének és Krúdy Gyula íródeákjának” aján-
lotta a mûvét. Kovách Aladár könyveinek, könyv-
tára meghatározó részének a számbavétele hoz-
zásegíthet munkássága részletesen árnyalt bemu-
tatásához.

SÜMEGI GYÖRGY

Kovách Aladár könyvei között

Magyar kenyér Bécsben
A közelmúltban Bécs 5. kerületében a

Pilgramgasse 10 szám alatt nyílt meg a Bu-
dapest Bistro névre hallgató kellemes légkö-
rû üzlet.

A tulajdonosok, Módos Lívia és Mentes Pé-
ter hosszú keresgélés után találtak rá a megle-
hetõsen rossz állapotban lévõ üzlethelyiségre.
Tervük valóra váltásához nagyszerû ötleteket
alkalmaztak. Modern, de mégis kissé romanti-
kusan nosztalgikus üzletet alakítottak ki.

A Sopronban sült foszlós fehérkenyér és an-
nak finom, teljes kiõrlésû lisztbõl készült test-
vére, a péksütemények népes rokonságával
együtt gyorsan vándorol a bécsiek asztalára.
Nagy az érdeklõdés a termékek iránt. Sokan
szívesen költik el reggelijüket a Budapest Bistro-
ban. A vendégek körében kedveltek a meleg-
szendvicsek éppúgy, mint az aprósütemények,
vagy a különbözõ ízû magyar lekvárok és a kü-
lönleges teakeverékek.

A régi varrógépek vaslábain álló asztalok szin-
te állandóan foglaltak. A kávék és friss péksü-
temények illata rögtön csiklandozza az utasok
orrát, amint a Margaretenstraße felõl érkezõ 13-
as jelzésû autóbuszról leszállnak.

Zeneszeretõ családban, 1949-ben március 15-én,
Csíkszeredán látta meg a napvilágot Barla Ibolya. Kis-
gyermek korának leghõbb vágya volt, hogy zongorázni
tanulhasson, de egy harmonikát kapott. Hamarosan már
egy zenekarban játszott a helyi táncmulatságokon.

A gimnázium elvégzése után a kolozsvári zenei kon-
zervatórium hallgatója lett. Itt végzett karvezetés és éne-
kes szakon. A Cappella Transsylvanica oszlopos tagja-
ként járta be a világot. Az együttessel fellépett több euró-
pai országon kívül Japánban, Amerikában és utolsó állo-
másként Angliában is. 1980-ban az angliai turnéról már
nem tért vissza a Ceaucescu diktatúrájától szenvedõ Er-
délybe. Egy kollégájával együtt Németországba ment.

Kórusvezetõ pályafutását Lörrach-ban kezdte. 1983
óta egyre több férfi- és vegyeskórus karnagya lett. Ve-
zetése alatt jelentõs sikereket ért el a fischingeni,
maulburgi, tumringeni férfikórus, a weitenaui vegyes-
kórus és a brombachi kórus is. Megismertette és meg-
szeretette velük a népzenén túl az egyházi zenét, sõt
az operát is. Olyannyira, hogy a kottaolvasásban já-
ratlan kórustagok nagy sikerrel mutattak be opera
részleteket is, például a Nabucco-ból.

30 éves karmesteri jubileumát az általa vezetett leg-
nagyobb (70 tagú) weitenaui kórussal ünnepelte. Az
ünnepi mûsor keretében Mozart és Verdi requiem rész-
leteket mutatott be a kórus. Ezeket a nehéz mûveket is
Barla Ibolya tanította be, a gyermekekbõl és felnõttek-
bõl álló, kottát nem ismerõ, de lelkesen éneklõ csapat-
nak. A siker és Ibolya nagyszerû munkájának híre ter-
mészetesen az ország határain is túlszárnyalt.

7 kórus 1 magyar nõ kezében
Basel környékén

Nevessünk...!
A professzor egy röntgenfelvételt mutat a medi-

kusoknak:
- Nézzék uraim. A beteg nagyon sántít, mert a

bal lába kétszáz milliméterrel rövidebb, mint a má-
sik. Nos, kolléga – fordul az egyik hallgatóhoz –,
ön mit tenne ilyen esetben?

- Hát, én is sántítanék... DR. BIRTALAN IVÁN VICCE
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Gömöri György

Palimpszeszt

A legtöbb élet szüntelen palimpszeszt.
Korábbi éveinket újra-, meg újraírjuk,
és újraírják majd azok, akik
utánunk jönnek. Mert ahogy
nem léphetsz kétszer ugyanegy folyóba,
minden életidõd más. Néha a létezõ,
frissen-írt szöveg mögül elõbukkan
egy korábbi változat – akkor a filológus
döntheti el, hogy melyik a valódibb.
De mégsem a késõbbi olvasat a lényeg,
hanem a szavak mágikus körtánca, ami
elragad és magával sodor.

Eljött a nyolcvanévesek jubileumi idõszaka,
magam is közéjük tartozom (néhány hónappal
barátom: Gömöri Gyuri születésnapja után), és
elmondhatom, hogy az ünnep nem csupán fel-
emelõ, inkább elgondolkoztató. 1953 szeptem-
berében ismerkedtünk meg és barátkoztunk
össze a budapesti bölcsészkaron. Tehát barát-
ságunk is már hat évtizedes. Hamarosan megis-
merhettem Gyuri verseit, nem csak kéziratok-
ból, irodalmi lapokból is. Akadt még néhány
költõ az évfolyamon, Ladányi Mihályra, Hárs
Györgyre, Máté Imrére emlékszem, azt hiszem,
Ladányién kívül egyedül Gyuri nevét õrzi az iro-
dalomtörténeti emlékezet. Megszerettem Gyu-
ri verseit, már csak annak következtében is, hogy
erõsen eltértek az akkori költõi közbeszédtõl,
ott volt rajtuk a „Nyugatos” költészet vízjele. A
történelem elsodort minket egymás közelébõl:
Gyuri lengyel földön, Erdélyben járt, aztán el-
érkeztek az ötvenhatos forradalom napjai, ba-
rátom Angliába menekült, késõbb bejárta Ame-
rikát, sõt Indonéziában is töltött egy esztendõt.
Emlékszem, éppen akkor jött tõle egy képes-
lap, midõn kiszabadultam a tököli internálótá-
borból. Korábbi lapjai egy házkutatás áldozatai
lettek, azóta sem tudtam visszaszerezni õket.

A késõbbi esztendõkben többször is találkoz-
tunk, Budapesten és Oxfordban, ahol egy nyári
angliai barangolás során (már a „rendszervál-
tást” követõen) feleségemmel együtt Gyuri ven-
dégei voltunk. Találkozásaink krónikája egyszer-
smind az utóbbi sok-sok évtized magyar törté-
nelmének és irodalmának krónikája lenne: min-
den találkozás mögött vagy körül ott zajlottak a
hol örvendetes, hol kiábrándító történelmi ese-
mények, a magyar történelem (a lengyel törté-
nelem, az európai történelem) eseményei. Ta-
lán nem lenne érdektelen ezeknek a találkozá-
soknak (és a kölcsönösen váltott leveleknek) a
tükrében visszapillantani ezekre az események-
re, amelyeknek egyszerre voltunk a gyõztesei és
az áldozatai.

Gömöri Gyuri nyolc évtizede nem csak tör-
ténelmi eseményekben volt gazdag, hanem
munkában és eredményekben is. Ahogy végig-
fut szemem a könyvespolcomon, huszonnégy
könyvét számolom össze, ezek a magyarnyelvû
mûvei, és vannak bõséggel angolul és lengyelül
közreadott mûvei is. Verseskönyvek, tanulmá-
nyok, személyes krónikák. Költõként, talán így
mondanám, azt a klasszikus örökségre épülõ
modernitást követte, amelynek huszadik száza-

KÖZÖS MÚLTUNK
– Gömöri György nyolcvanéves –

di irodalmunkban József Attila és Radnóti Mik-
lós volt a mestere, esszéíróként talán Kosztolá-
nyi és Cs. Szabó európai tradícióját vitte tovább.
Mindehhez hozzájárult a magyar közéletben, az
emigrációs közéletben vállalt feladatok sokasá-
ga: egyesületi tevékenység, konferencia-szerep-
lés, a politikai életben vállalt szerep. Ez utóbbi-
nak centrumában, és ezt én igen fontosnak és
rokonszenvesnek tartom, a folyamatos kiállás
az ötvenhatos magyar forradalom eszményei és
hõsei mellett. Az a nemzedék (a mi nemzedé-
künk), amelynek személyes köze van ezerkilenc-
százötvenhathoz, szomorú módon megfogyat-
kozott a mögöttünk maradt évtizedben, és a
magyar forradalom eseménytörténete, szellemi-
sége is, még szomorúbb módon, a napi politika,
a pártpolitika áldozata lett. Nos, Gömöri Gyuri
mindig kitartott ötvenhat hiteles története és
eszmei-morális igazsága mellett.

Nem az én tisztem köszönetet mondani a kö-
vetkezetes hûségért, vagy mondjam így: az én
tisztem is, mindannyiunk tiszte, akik abból a
nemzedékbõl még megvagyunk. Ezért mondha-
tom: amikor most egy pohár borral felköszön-
töm Gyurit, közös múltunk elõtt is fejet hajtok.
Õrizzük meg ezt a múltat, ameddig lehet, amed-
dig az Úristen engedi.

POMOGÁTS BÉLA

Alábbi, társadalomlélektani, egyben politikai
pszichológiai kísérletünk a labdarúgás világával
kapcsolatos. A kutató ilyenkor igazolva láthatja an-
nak a sok órának az értelmét, amelyeket futball-
mérkõzések nézésével és elemzésével töltött.

LÓRÁNT GYULA (Kõszeg, 1923 – Szaloniki, 1981)
az Aranycsapat középhátvédje, nyugat-dunántúli
iskolavárosban született. Családja a két világhábo-
rú közötti társadalmi nomenklatúra szerint az ál-
lami alkalmazottak alsóbb rétegéhez tartozva erõ-
teljes öntudattal, a munka és a becsület rendíthe-
tetlen értékeinek élõ szobraiként élt. Ez a réteg
megingathatatlan kísértetként, állandó összeha-
sonlítási alapként alkotta a kádári konszolidáció
nemzetépítõ teljesítményeinek örökös összeha-
sonlítási alapját, miközben a kádárizmus frusztrál-
tan kezelte, némelykor még üldözte is a szegé-
nyebb rétegek látványos tisztességének megma-
radt maradványait.

 A „megérdemelt” felemelkedés eufóriája nem-
csak Lóránt, de az egész család valóságérzékét is
képes volt megingatni. A háború éveiben (1942)
elsõ profi ajánlatát Nagyváradról kapja, amit rög-
tön el is fogad. Azokban az években Kõszegrõl
Nagyváradra menni már valóságérzék kérdése is,
hiszen amikor a fronton esetleg megfordulnak a
dolgok, Kõszeg sokszorosan biztosabbnak tûnõ
helyszín. Lóránt hívja maga után öccsét is, majd
követi õket az egész család, apját arra a listára te-
szik, amely az újonnan elfoglalt területek periféri-
áira irányít közigazgatási személyzetet. Az apa
mindezek után kötelességteljesítés közben akkor
veszíti életét, amikor Kõszegen még bizonyosan
nem került volna veszélybe.

Lóránt teljesítményfilozófiája szerint a felfelé
menõ utat kizárólag a legönfeláldozóbb és -becsü-
letesebb munkával lehet csak bejárni. Ezek az ele-
mek sajátos egységet körvonalaznak: a szilárd ér-
tékrendszer, az erõk végsõ megfeszítésével célba
vett felemelkedés és a szenvedéllyé fokozott tel-
jesítménykényszer. Az egyén lélektana egy társa-
dalom szociológiájának releváns része (értékes
anyagokat tartalmaz errõl Somos István – Peterdi
Pál, Lóri. Lóránt Gyula életregénye c. munkája, Bu-
dapest, é.n.). Lóránt a magyar labdarúgás legna-
gyobb korszakában is mindenkit megelõzött átlag-
teljesítményével. Az õ teljesítményét még az elve-
szített világbajnoki döntõ után is dicsérni kellett.
Sikerei egyáltalán nem csillapítják azt az elszánt
akaratot, hogy értékrendszerének bélyegét rá ne
nyomja a körülötte lévõ egész környezetre. Az õ
esetében nem a felemelkedés vagy a siker elérése
jár konfliktusokkal, az õ nagy konfliktusai a si-
kerek tetõpontján kezdõdnek.

Lóránt 1963-ban, drámai körülmények között
távozott külföldre. Mivel ekkorra már régen le-
szakadt az 1954 után amúgy folyamatosan fel-
bomlóban lévõ Aranycsapatról, ezt is egyedül
szervezte meg és vitte végbe. Családját nem tud-
ta magával vinni, és egy külön személyre szóló
(ám nem tisztázott) tiltás következményeként
élete végéig nem is látta viszont feleségét és gye-
rekeit. Egy ilyen erejû büntetés különösen bru-
tálisnak látszik napjaink „szoft” társadalmában.
A legendák szerint a szövetség vezetõi, Hegyi
Gyula és Kutas István álltak a tiltás mögött. Ku-
tas esetében valószínûleg egy konfliktus lehetett
az ok, hiszen Kutas kommunikatív és tapasztalt
sportvezetõ volt, aki teljes meggyõzõdéssel tekin-
tette magát karizmatikus vezetõnek. Bizonyosan
más volt a helyzet Sebes Gusztávval. Sebesnek
döntõ része van abban, hogy a saját élet-program-
ját megvalósító Lórántot kiemeli abból a Vasas-
ból, ahol hosszú és nem veszélytelen odüsszeia
után az ötvenes évek elejére már révbe érne.
Egyenesen az akkori Kádárhoz megy el, hogy
Lórántot megszerezze a Honvéd számára. Kádár,
késõbbi korszakára jellemzõ józansággal, még
megkérdezi Sebestõl, hogy szerinte Lóránt nem
akar-e majd disszidálni. Sebes írásos véleményei

Herr Lóránt, a teljesítmény és a lélek
hitelesítik, hogy Lóránt a pályán mindig százszá-
zalékosan teljesít. Ezért jogos a kérdés, miért en-
gedi el az 56 után magas sportvezetõvé avanzsá-
ló Sebes Lóránt kezét, miközben Lóránt habitu-
sához is hozzátartozik, hogy nem kér segítséget.

Minden tragikummal együtt: Lóránt Nyugaton
elért edzõi sikerei csak Puskás játékosként kihar-
colt sikereivel mérhetõek össze. Egy sor Bundes-
liga-együttesnél ért el kiemelkedõ eredménye-
ket, statisztikai rekordokat döntött meg. Még
meglepõbb eredménylista, hogy hány világsztár-
játékos kibontakozásához tette hozzá a maga tu-
dását, sõt, hogy hány késõbbi szuperedzõ volt já-
tékosa vagy éppen már asszisztense. Mindez
azokban a hatvanas és hetvenes években történt,
amikor a nyugat-német labdarúgás világbajnoki
döntõket játszott, egyet meg is nyert, több Euró-
pa-bajnokságon volt elsõ és második, nem is be-
szélve a Bayern vagy a Mönchengladbach akkori
folyamatos sikereirõl.

A felszín és a mély a nyugatnémet években is
pontosan úgy vált ketté, mint Magyarországon
az Aranycsapat korszakában. A felszínen Lóránt
erõteljes, ha éppen nem erõszakos, macho-típus,
aki Puskás egy odavetett megjegyzésére rendet
vág az ellenfél csatársorában, vitatkozik a sajtó-
ban, botrányosnak látszó ügyek hõse, aki minden-
kibõl minden erõvel ki akarja hozni azt, ami a fut-
ballban fontos, egyre vastagabb szivarok, egyre
jobb autók és egyre magasabb fizetések birtoko-
sa, aki, ha szemére vetik, hogy többet keres, mint
az NSZK kancellárja, azzal riposztozik, hogy a kan-
cellár miért nem lett futballedzõ.

Különös pikantériát ad mindennek, hogy Néme-
tországban is pontosan ugyanaz volt a konfliktu-
sok gyökere, mint Magyarországon lett volna. Ló-
ránt kegyetlenül meghajtja csapatait, nem ismer
kíméletet a szükséges erõnlét megszerzésében.
Eközben ez a magatartás, ami a felszínen konf-
liktusokhoz, majd szükségszerûen botrányok-
hoz vezet, ugyanaz, mint a mélyben a saját tel-
jesítményeivel felemelkedõ és saját értékeit min-
denkor megkövetelõ alapattitûd. Lóránt x-edik
csapata – talán meglepõen – éppen úgy és ugyan-
akkor lázad fel a kegyetlen edzések és a kérlelhe-
tetlen harci morál ellen, mint ahogy és amikor az
Üllõi úton Dálnoki Jenõ edzésmunkáját sokallja
meg Nyilasi Tibor és nemzedéke.

A saját erõbõl megcélzott felemelkedés akár
üres kifejezésnek is tûnhet, netán egyenesen tau-
tológiának, de ez az ítélet látszat, ha arra gondo-
lunk, hogy az önmagát sors üldözte társadalom-
nak látó Kelet-Európa minden korszakban milyen
tömegben tette lehetõvé a saját teljesítmény nél-
kül felkínált erõteljes felemelkedéseket.

A magyar társadalom saját erejébõl felemelke-
dõ részének számára elsöprõ többségben volt
meghatározó az erõs értékrendszer. Nem az ér-
tékrendszer eleve deklarált fölényével kívánt
más értékrendszerek fölé emelkedni, de a legál-
dozatosabb munkával. Nem a felemelkedésért ke-
veredik konfliktusokba, de a siker magaslatain.
Ez az attitûd diametrálisan ellentétes, az elmúlt
évtizedek társadalmi rendszerektõl függetlenül
átmanipulált világával, amelyben különbözõ ér-
tékrendszerek vívják virtuális küzdelmüket, anél-
kül, hogy annak a teljesítményre vagy annak
megítélésére nézve bármilyen meghatározó kö-
vetkezménye lenne.

E meghatározó paradigma tehát ellentmondó
tartalmakat egyesít. Megtalálható benne a fennál-
lóval kibékülés és az elementáris feltörekvés, a
rend és a forradalom kettõssége.  Ez a típus min-
den sokrétûsége ellenére is csak egy programot is-
mer. Sajátos merevség jellemzi, minden csak egy-
féleképpen lehetséges.

Tragédia két oldalról érte hõsünket. E csapat
szétesése önmagában is tragédia volt, ami mind-
egyik játékosra egyként vonatkozott. Személye-
sebb és erõteljesebb csapás volt az a törés, amellyel

életének két centruma kibékíthetetlenül került
szembe egymással. Igaza volt, hogy a szó szoros
értelmében életveszélyesnek látta, hogy otthon
maradjon. Másfelõl azzal, hogy nem vihette ki csa-
ládját, sõt velük élete végéig nem is találkozhatott,
a tragédia a végtelenségig fokozódott. A család nél-
kül értelmét veszti a felemelkedés.

Lóránt története valamelyest el is tér a csapat
többi tagjától. Ezt az eltérést elsõsorban a maga-
tartás középosztályi elemében látjuk, a nem kért
kedvezményekkel elért érettségi vizsgában, a di-
csõséges diáksportolót körülvevõ lelkes ünnep-
lésben, az értékek és kötelességek megfogalma-
zásának tudatosságában (Barcs Sándor fontos-
nak tartja kiemelni, hogy magánéletében értel-
miségi társaságokba járt). Erõteljesebben tarto-
zott a középosztályhoz (ha nem is teljesen), mint
a csapat külvárosi, szegényebb rétegekbõl szár-
mazó tagjai.

Lóránt ugyanaz az ember Magyarországon és
az NSZK-ban is. Az összehasonlításból a Bundes-
republik jön ki gyõztesen. Egyszerre emberibben
és okosabban reagált arra, amit Lóránt eredmé-
nyei és konfliktusai jelentettek. Emberibben,
mert bármi történt is, õk mindig tudták, hogy ki-
vel állnak szemben, és ezt a tiszteletet, Sepp
Herbergertõl és a két Walter-fivértõl lefelé, min-
den helyzetben ki is nyilvánították. Ezzel szem-
ben Magyarországon Lóránt 1963-as illegális tá-
vozásáig a társadalmi lehetetlenné válás külön-
bözõ fajtái között keres kiutat (ami mutathatja,
miért nem politikai, hanem egzisztenciális kény-
szer vezette külföldre az Aranycsapat más legna-
gyobb alakjait is).

De az NSZK okosabban és gyakorlatiasabban is
reagált Lórántra, mint a magyarok. Megtalálják
(szakmailag csak a totális futball fejlõdésének
egyes állomásaihoz mérhetõ) futball-filozófiájá-
nak alkalmazását. Nemcsak edzõk és játékosok lé-
legzetelállító galériája tanul tõle, de megtalálja õt
a kiesés réme által fenyegetett Bundesliga-csa-
patok végeláthatatlan sora is, akiket Lóránt a

Tisztelgés Saáry Éva
és Kabdebó Tamás elõtt

Ez év március 6-án, a Magyar Írószövetség,
Szentmártoni János elnök vezetésével, zártkö-
rû fogadást rendezett a Svájcban élõSaáry Éva
és az Írországból érkezett Kabdebó Tamás tisz-
teletére, aznap este pedig a Petõfi Irodalmi
Múzeum dísztermében nagyszabású mûsor ke-
retében Csorba Csilla igazgatónõ beköszöntõje
után, Varga Katalin, az Irattár vezetõje, bemu-
tatta be a szereplõket. Saáry Éva életérõl, mun-
kásságáról beszélt, Kabdebó Tamás a Lugánói
Tanulmányi napok jelentöségét és légkörét idéz-
te fel. Sor került a Saáry Éva által 1992-tõl a
mai napig a PIM-nek ajándékozott nyugati ma-
gyar irodalmi dokumentumok nyugtázására és
köszönet nyílvánításra is.

Valóra vált álom:
Házavató Horvátországban

(ÚMKÚ) Március 16-án  Répás Zsuzsanna helyet-
tes államtitkár Bellyén ünnepélyes keretek között
adta át a Horvátországi Magyarok Demokratikus Kö-
zössége (HMDK) székházát. A HMDK országos szer-
vezete a magyar kormány 40 millió forintos támo-
gatásából vásárolta és újította föl a Bellye foutcáján
álló kétszintes épületet. A saját tulajdonú székház-
ban tavaly az év elején kezdodött meg az érdekvé-
delmi munka. Több irodahelyiséget is kialakítottak
a házban, amelyet a szervezet keretein belül
muködo egyesületek használhatnak. Itt bonyolítják
le a magyar állampolgársággal kapcsolatos ügyin-
tézést, valamint konzuli fogadónapokat is tartanak
benne. Az épületet a HMDK március 15-i központi
rendezvénye keretében adták át hivatalosan.

maga „kegyetlen” edzésmódszereivel kivétel
nélkül megment a kieséstõl. Az már más lapra
tartozik, hogy a bennmaradás után a játékosok
rendre felfedezik, hogy innentõl már kisebb erõ-
feszítés is elég lenne a nagy célok eléréséhez.

Lóránt perspektívájából jobban megértjük az
Aranycsapat legendáját is. A mítosz a csapat bol-
dogságának ténye. Maga ez a csapat volt nélkü-
lözhetetlen ahhoz, hogy mindenki élhesse azt az
olümposzi realitást, amelyben a másik teljesítmé-
nye nemhogy nem akadálya, de egyenesen felté-
tele volt az õ teljesítményének. Legjobbnak lenni
a legjobbak között – ez nemcsak a futballra érvé-
nyes álom.

KISS ENDRE

Oláh Miklós (1493–1568), esztergomi érsek.
Rézmetszet, 1830 körül (26 x 19 cm.)

2014_2c.p65 30.03.2014, 19:019



10 BÉCSI NAPLÓ 2014. március–április

MI - HOL - MIKOR?
Kulturális kaleidoszkópA Naprendszeren kívüli, tehát más csillagok körül

keringõ bolygókról szóló cikksorozatunk második ré-
sze helyett jelen cikkben egy szenzációs csillagászati
felfedezésrõl tudósítunk, mely a Naprendszer még
eddig kevéssé ismert területére kalauzolja el az olva-
sót. A  közérdeklõdésre is számot tartó tudományos
eredményeket közlõ Nature folyóirat legújabb, ez év
március 27-én megjelent számában két amerikai csil-
lagász (C. Trujillo és S. Sheppard) egy igen távoli, a
2012 VP113 elnevezésû, kb. 500 km átmérõjû tör-
pebolygó felfedezésérõl tudósított. Ez az égitest egy
olyan elnyúlt (elliptikus) pályán kering a Nap körül,
melynek a Naphoz legközelebbi pontja (perihéli-
uma) 12 milliárd kilométerre, a Naptól való legtávo-
labbi pontja pedig 70 milliárd kilométerre található.
A törpebolygó tehát soha sem kerülhet közelebb a
Naphoz, mint a Nap-Föld átlagos távolság nyolcvan-
szorosa (azaz 80 csillagászati egység), és a Napot
négyezer év alatt kerüli meg. Minden valószínûség
szerint ez a törpebolygó az úgynevezett Oort-felhõ
egyik égitestje. Az Oort-felhõ a Naprendszer legtávo-
labbi régiója, melyet rengeteg jeges égitest alkot
messze a Naprendszer legkülsõ bolygójának, a Neptu-
nusznak a pályáján kívül. A 2012 VP113 törpeboly-
gó nem az egyedüli távoli ismert  égitest: hozzá hason-
lóan igen távoli elnyúlt pályán kering a 2003-ban M.
Brown, C. Trujillo és D. Rabinowitz által felfedezett
Sedna törpebolygó, melynek napközeli pontja a Nap-
tól 76 csillagászati egység távolságban van. Mielõtt rá-
térnék a felfedezés jelentõségének részletezésébe, te-
kintsük át röviden a Naprendszer szerkezetét.

A Naprendszer középpontjában lévõ csillag, a Nap
körül különbözõ méretû és összetételû égitestek ke-
ringenek. A legnagyobbak közülük a bolygók: ezek a
Föld-típusú kõzetbolygók (Merkúr, Vénusz, Föld és
a Mars), valamint a gáz- (Jupiter, Szaturnusz) és a
jégóriások (Uránusz, Neptunusz). A bolygókon kí-
vül igen nagyszámú kisebb égitest is található a Nap-
rendszer megfelelõ tartományaiban. A Naptól kifele
haladva a Mars és Jupiter bolygók között találjuk az
úgynevezett fõ kisbolygó övezetet, melyet a néhány
métertõl a többszáz kilométer átmérõjû, különféle kõ-
zetekbõl álló égitestek foglanak el. A kisméretû égi-
testeket  kisbolygóknak (aszteroidáknak), míg a na-

Új bolygó a Naprendszerben?
gyobbakat törpebolygóknak nevezzük. A törpeboly-
gók egyik legismertebb képviselõje a Ceres. Tovább
haladva kifelé a fõ kisbolygó övezetet az óriásboly-
gók követik, majd a Neptunusz bolygón túl helyezke-
dik el a Kuiper-öv, melyet igen nagyszámú, többnyi-
re jégbõl álló égitest népesít be. A Kuiper-öv a Naptól
körülbelül 30 és 50 csillagászati egység távolságok
között helyezkedik el. A legismertebb Kuiper-övbeli
égitest a korábban bolygóként számontartott Plútó
törpebolygó. Az elsõ  kisméretû Kuiper-övbeli égites-
tet 1992-ben fedezték fel, a Kuiper-övön kívül kerin-
gõ égitesteket azonban sokáig egyáltalán nem lehe-
tett megfigyelni, létezésükre csak az innen származó
hosszú periódusú üstökösök feltûnésébõl lehetett
következtetni. Rövid kitérõként megjegyezzük, hogy
a feltételezések szerint azon égitestek, melyek üstö-
kösként jelennek meg a Naprendszer belsõ tartomá-
nyaiban, eredetileg körpályán keringenek éppen a
Kuiper-övben vagy az Oort-felhõben. Mozgásuk az
óriásbolygók vagy a közeli csillagok gravitációs za-
varó hatásának köszönhetõen instabillá válhat, és
ezen égitestek elnyúlt pályán a Nap közelébe kerül-
nek, majd a Nap sugárzásának hatására az õket alko-
tó jég megolvad, párologni kezd, és az égitest üstö-
kösként lesz megfigyelhetõ.

A Kuiper-övön jóval kijjebb keringõ Sedna és a
2012 VP113 törpebolygó sohasem közelítik meg a
Napot 76-80 csillagászati egységnél jobban, mozgá-
sukat tehát – a Kuiper-övbeli égitestektõl eltérõen –
a Neptunusz bolygó gravitációsan nem zavarhatja.
Mivel azonban ezen égitestek Nap körüli pályája na-
gyon elnyúlt ellipszis alakú, valamikor keletkezésük
után egy zavaró hatás következtében kerülhettek a
most megfigyelhetõ elliptikus pályáikra. A jelenlegi
feltételezések szerint ez a gravitációs zavar származ-
hatott egy közeli csillagtól, valamint az Oort-felhõben
lévõ egyelõre még nem ismert néhány Föld-tömegû
égitesttõl is. A  2012 VP113 és a Sedna törpebolygók
felfedezése valószínûsíti, hogy több hozzájuk hason-
ló égitest keringhet az Oort-felhõ belsõ részén. Pályá-
juk további elemzése újabb ismeretekkel gazdagíthat-
ja a Naprendszerünk kialakulásával és korai fejlõdé-
sével kapcsolatos ismereteinket.

DR. SÁNDOR ZSOLT

Alsó-Ausztria
„Pelléas et Mélisande“: Claude Debussy, Arnold
Schönberg, hangverseny – St. Pölten, Fest-
spielhaus, Großer Saal; máj. 26.
Geschichten aus dem Horváth-Land, polgárok
mint szinészek, színmû – St.Pölten, Landes-
theater, Theaterwerkstatt; máj. 8.,13.
hic et nunc: modern mûvészet és jelentõs hely-
színek, kiállítás – Klosterneuburg, Stift; ápr. 25. –
nov. 16.
Kereszt, gyûrû & infula, 900 éves a kloster-
neuburgi apátság, kiállítás – Klosterneuburg, Stift;
dec. 31-ig

Bécs
W. A. Mozart, La clemenza di Tito, opera –
Kammeroper; ápr. 20., 23., 25., 27., 30., máj. 4.,
8., 10.
G. Donizetti, Anna Bolena, opera – Staatsoper;
ápr. 10.,13., 17., 20.
G. Verdi, Nabucco, opera – Staatsoper; máj.1., 4.,
7., 10., 14., 18., 22.
L. v. Beethoven, Fidelio, opera – Staatsoper;
jún.3., 6., 9.
G. Rossini, Il Barbiere di Siviglia, opera –
Staatsoper; máj.7., 12.
P. Hindemith, Cardillac, opera – Staatsoper;
jún.22., 25., 29.
T. Adès, The Tempest, opera – Staatsoper; jún.14.,
18., 21., 24., 27.
J. Schneitzhoeffer, La Sylphide, Filippo Taglioni,
Pierre Lacotte, balett – Staatsoper; máj.19., 24., 29.,
jún.15.
Agatha Christie, Die Mausefalle, színmû –
Kammerspiele; ápr. 16., 17., 19–21., máj. 2–6., 22–
27., jún. 10–15., 20–24.
Az emberi méltóság, kiállítás – MUSA Museum
Startgalerie Artothek, Felderstraße 6–8; máj.31-ig
Világvége. Zsidó élet és halál az Elsõ Világhábo-
rúban, kiállítás – Jüdisches Museum; szept.14-ig
Az Albertina alapítása, a kiállításon Albrecht Dü-
rer mezei nyula is látható lesz sok más mester-
mûvel, kiállítás – Albertina; jún.29-ig
Peter Carl Fabergé, kiállítás – Kunsthistorisches
Museum; máj. 18-ig

Burgenland
Marc-André Hamelin, zongora hangverseny –
Raiding, Lisztzentrum; jún.18.
The Philharmonics, hangverseny – Eisenstadt,
Kulturzentrum; máj. 8.
Koncert anyáknak, hangverseny – Güssing,
Kulturzentrum; máj.10.
“vocaloGRAFic” & Triffnix Horns, Disney meets
Rocky, koncert – Oberschützen, Kulturzentrum;
jún.6.
Herbert Schügerl, kiállítás – Oberschützen,
Kulturzentrum; máj. 6. – jún.15.

Felsõ-Ausztria
C. Orff, Carmina Burana, tánc-színház – Linz,
Landestheater, Großer Saal; ápr. 20., máj. 1., 3.,
9., 26.
100% Linz, városi kaleidoszkóp, kiállítás – Linz,
Nordico Stadtmuseum; dec. 30-ig

Karintia
Sz. Sz. Prokofjev, Die Liebe zu den drei Orangen,
opera – Klagenfurt, Stadttheater; ápr. 3., 6., 9., 11.,
16., 25., máj.3., 10.
Tokyo Ballett Tanzcompany, modern tánc – Kla-
genfurt, Stadttheater; máj.22-25., 27., 28., 30., 31.,
jún.1–4.
H. Ibsen, Hedda Gabler, színmû – Klagenfurt,
Stadttheater; máj.16–18.
A. Mäkelä, „FlussPferde“, elõadás gyermekek szá-
mára, próza – Klagenfurt, Stadttheater; máj.8., 9.
Edgar Knoop, kiállítás – Klagenfurt, Museum
Moderner Kunst; máj. 25-ig

Salzburg
W.A. Mozart, La Clemenza di Tito, opera – Salz-
burg, Landestheater; máj. 4., 6., 10., 14., 18., 30.,
jún. 12.
K. Saariaho, Emilie, opera – Salzburg, Landes-
theater; máj. 24., 28., jún. 5., 10.
D. Seidler, The King’s Speech, színmû – Salz-
burg, Landestheater; ápr.8., 17., 23., 25., 27., máj.1.,
8., 9., 21., 23., jún.11.

Christian Bazant-Hegemark: Mapping Inexact
Thoughts, kiállítás – Salzburg, Galerie Frey; máj.
2–31.
Justyna Smolen: “Wasser”, kiállítás – Salzburg,
Galerie Sandhofer; jún.13–23.
liquid-gas-solid, kiállítás – Salzburg, Textil-Kunst-
Galerie Sammlung; ápr. 5. – máj. 17.
Alfred Kubin, kiállítás – Salzburg, Galerie Altnöder;
ápr. 3. – jún. 21.
Manners of Matter, kiállítás – Salzburg, Künstler-
haus; máj. 1. – júl. 13.
Háború, trauma, mûvészet, kiállítás – Salzburg,
Salzburg Museum; máj. 9. – szept. 28.

Stájerország
Nemzetközi Táncgála, modern tánc – Graz, Oper;
máj. 10.
Tavasz Fesztivál, vegyes program – Graz, Helmut-
List-Halle, Dom im Berg, Kunsthaus, PPC,
Orpheum, Auditorium, Parkhouse, Postgarage,
Lesliehof; máj. 28. – jún. 1.
Styriarte, nemzetközi klasszikus zenefesztivál,
hangversenyek és zenés városvezetések – Graz,
Aula der alten Universität, Burggarten, Helmut-
List-Halle, Minoritensaal, Stefaniensaal; jún. 20.
– júl. 20.
Undine geht, színmû – Graz, Dramagraz; ápr. 3–
5., 9–12.
Húsvéti kiállítás, kiállítás – Gnas, Eigenart am
Bauerhnof; ápr. 18-ig
Húsvéti kiállítás, kiállítás – Kornberg bei Feldbach,
Schloss Kornberg; ápr. 21-ig
Húsvét és pünkösd, kiállítás – Graz, Diözesan-
museum; jún. 8-ig
Mezzotinto, kiállítás – Graz, Schloss Eggenberg,
Alte Galerie; jún. 30-ig
Nincs véletlen, kiállítás – Graz, Volkskunde-
museum; nov. 30-ig
Szavak mint ajtók, kiállítás – Graz, Künstlerhaus;
máj.18-ig
James Benning, kiállítás – Graz, Kunsthaus;
jún.1-ig
Bruno Gironcoli, kiállítás – St. Johann bei
Herberstein, Gironcoli Museum beim Gartenschloss
Herberstein; ápr. 5. – máj. 24.
Biedermeier Ünnep, vegyes program – Bad
Gleichenberg; jún. 15.

Tirol
Marie Stockhausen: Salt and Pepper, Natalia
Horecna: Its Black Nature, modern tánc – Inns-
bruck, Kammerspiele; ápr. 13., 25., 26., máj. 9., 11.,
17., 18., 25., jún. 6., 12., 25., 27.
Cie Ultima Vez Company, What the Body Does
Not Remember, modern tánc – Innsbruck,
Congress, Dogana; ápr. 20.
Enrique Gasa Valga: KÖRPER.SEELEN, modern
tánc – Innsbruck, Landestheater; máj. 8., 14., 21.,
jún. 1., 14.
D. Goggin, Non(n)sens, musical – Innsbruck,
Kammerspiele; máj. 15., jún.1.
„land.schafft.sprache”, Tirol soknyelvû, kiállítás
– Innsbruck, Barockkeller der Kaiserlichen Hofburg;
máj.16-ig
Április 1914, kiállítás – Innsbruck, Kaiserjäger-
museum; nov. 30-ig
Vágy 3D, kiállítás – Innsbruck, Museum im
Zeughaus; máj. 23. – nov. 23.
Ecset, festõ paletta és olaj, gyermekprogram –
Innsbruck, Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum;
máj. 4.

Vorarlberg
G. F. Händel, Alcin, opera – Bregenz, Landes-
theater; máj. 2., 8., 18.
P. Calderón, Das grosse Welttheater, színmû –
Bildstein, Platz vor der Wallfahrtskirche Maria
Bildstein; máj. 31., jún. 4., 7., 12., 13., 15., 17.,
20., 22.
H. v. Kleist, Der zerbrochene Krug, próza –
Bregenz, Landestheater; ápr. 11., 16., máj. 4.
Szószerint Vorarlberg, kiállítás – Bregenz,
Vorarlberg Museum; jún. 21. – dec. 31.
Wissenschaft im Gespräch: David Stadelmann,
Wirtschaftswissenschaftler, beszélgetés –
Bregenz, Vorarlberg Museum; máj. 21.

Európa ajánlat
Viva Musica!, nemzetközi zenei fesztivál, szabad-
téri koncertek – Pozsony, Staré mesto (óváros),
Szlovákia; jún. 21–28.

Öt kontinens egy ajánlat
Joyas, smaragd és ékszer kiállítás – Bogotá,
Museo de la Esmeralda, Distrito Capital, Cundina-
marca, Kolumbia; dec. 31-ig

Válogatta HOMONNAY LEA

Villámcsapásként érkezett a hír: február 19-én,
Debrecenben elhunyt Borbély Szilárd, az egyik leg-
tehetségesebb magyar író és költõ. Nagyon korai ha-
lálát (még nem volt 50 éves!) rejtély övezi, hiszen
korábban Bécsben volt ösztöndíjas az ottani Ember-
tudományi Intézetben, s még néhány nappal halála
elõtt is fellépett egy budapesti irodalmi esten. Bár
elmondta magáról, hogy gyakran szenved depresszi-
ótól, látszólag minden oka megvolt arra, hogy örül-
jön az életnek. Új mûve, a Nincstelenek, az elmúlt
év talán legnagyobb magyarországi könyvsikere lett,
különös verseit pedig nem csak irodalmárok olvas-
ták fokozódó érdeklõdéssel. Családos ember volt,
két kisgyerek apja. Mivel magyarázható hát a „tragi-
kus körülmények közötti” halál híre, ami öngyilkos-
ságot sejtet?

Meglehet, súlyos betegséggel, amelynek tünetei
csak néhány héttel az író döntése elõtt jelentkeztek.
És az író korábbi élményeivel: nehéz gyerekkorával,
illetve egy késõbbi borzalmas rablógyilkossággal,
aminek néhány éve áldozatául esett Borbély Szilárd
édesanyja. Emlékét megörökíti a már említett Nincs-
telenek , a falun töltött gyerekévek doku-regénye.
Ami Borbély két korábbi versgyûjteményét, a több
kiadásban megjelent Halotti pompá-t, illetve A Test-
hez c. „Ódák és legendák” alcímû kötetet illeti, mind-
kettõ újat hoz a magyar lírába: a zsidó-keresztény
misztika Pilinszkyn túli verseit, illetve olyan natura-
lisztikus átiratokat a Holokauszt-túlélõk, illetve  a
magzatjuk-vesztett anyák történeteibõl, amibe bele-
borzong az olvasó. Vagyis Borbély a végletek költõ-
je, akit nem csak a bûntudat gyötör, hanem annak a
felismerése is, hogy a béke-idõkben az ember iga-
zán csak egyetlenegy dologgal rendelkezik maradék-
talanul: saját halálával. Már-már emberfölötti rész-
vét élteti egyes verseit. Csak két sort idéznék a Ha-
lotti pompá-ból:”Mert aki egy embert megöl,/ az
Krisztust is megölte”. Ha ezzel egyetértünk, láthat-

Meghalt Borbély Szilárd
juk, hogy a huszadik század nemzeti- vagy osztály-ala-
pon indokolt tömeggyilkos eszmerendszereinek ér-
telemszerûen semmi közük sincs a kereszténységhez.

Alulírott Borbély egy korábbi versciklusáról (Ber-
lin-Hamlet) írt ugyan recenziót, és bár A Testhez szá-
mos verse, illetve prózavers-szövege megérintette,
nem volt képes errõl a kötetrõl egyértelmûen (te-
hát meggyõzõen) írni. Annyit mindenesetre felis-
mert, hogy Borbély Szilárd a teljesen a maga útján
jár, a beszélt és a filozófiai nyelv lehetõségeit egy-
aránt szinte a végsõkig feszíti.Viszont a Nincstele-
nek , ami egy kisgyerek szemszögébõl írja le a szá-
mára ellenséges falu világát, annak elõítéleteivel,
alantas gyûlölködéseivel és gépies létformáival
együtt, közel áll ahhoz, amit „remekmû”-ként szok-
tunk jellemezni. Magyar szerzõtõl én még ilyen köny-
vet nem olvastam – más nyelvbõl fordítottat is csak
egyet, Emile Zola La terre c. regényét. Borbély Szi-
lárd saját családjának nyomorúságán át észleli és
nézi ezt a kis világot: szeretné megérteni magányá-
nak hátterét, hogy miért gyûlöli a falu többsége azt,
aki „máshol született”, akirõl gyanítják, hogy „el-
megy”, vagy azt, aki valamilyen módon az adott hely-
zetnél jobbat és szebbet akar. Mintha ezen a tájon
az embereket gúzsba kötné a sors, képtelenek moz-
dulni, másképp viselkedni és élni, mint felmenõik.
Ezen nem változtat a Kádár-rendszer, illetve a „szo-
cializmus építése” és valószínûleg keveset változta-
tott a rendszerváltás – Észak-Kelet-Magyarország
talán ma is úgy él, mint ezelõtt ötven évvel. Sõt, ha
hihetünk az újabb szociológiai felméréseknek, a nyo-
mor még általánosabb ma ezekben a magyar falvak-
ban, mint harminc, húsz, vagy akár négy évvel ez-
elõtt volt.

Talán közhely, de mégis le kell írnom: úgy érzem,
Borbély Szilárd távozása a magyar irodalom igen
nagy, szinte pótolhatatlan vesztesége.

 GÖMÖRI GYÖRGY

S. Csoma János

Tömören

négy sorban mondom el
ha akar, hát felel
ha nincs rá válaszod,
úgy visszakérdezel

Létkanyar

önmagába
visszatérõ csigalépcsõ
mögém érek
már csak a hátam
elõre néztem,
de hátra láttam

A Központi Szövetség Könyvtára
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JELEN SZÁMUNK KÉPEI
A Burgenlandi Tartomány Múzeum 2014.

február 28. és november 11. között Eisenstadt/
Kismartonban különkiállításon mutat be
Dr.  FELIX TOBLER történész és levéltáros ma-
gángyûjteményébõl száz a Burgenland-nyugat-
magyarországi térség személyiségeirõl készült
réz- és acélmetszetet, ill. kõnyomatot. A
Gestochen scharf (Élesen metszett) címmel
megrendezett tárlaton hét részre tagoltan te-
kinthetõk meg egyházi személyek, nemesek, a
politika és közgazdaság terén, valamint a ze-
nei élet, képzõmûvészet és a tudomány köré-
bõl közismert személyiségek. A hadtörténeti
rész számos hadvezére, ill. magasrangú tiszt-
je között található a szigetvári hõs, Zrínyi
Miklós, de a soproni születésû és Grácban el-
hunyt, a vesztes Königgrätz-i csatáért elma-
rasztalt Benedek Lajos táborszernagy is.

A Draßburg/darázsfalvi születésû Felix
Tobler 1970 óta – kezdetben  esetlegesen, majd
a nyolcvanas évek óta rendszeresen – gyûjti a
pannon térségre vonatkozó anyagot. Sokezerre
menõ térkép- vár- és város-, arckép- és nép-
rajzi gyûjteményébõl házi kiállításon eddig is
többször nyújtott kínálatot. Jelen kiállítás elõ-
készítésében nagy segítségére volt felesége, Dr.
BARBARA TOBLER is. Az életrajzi adatokkal bõ-
velkedõ kiállítás szép kiállítású katalógusában
megtalálható valamennyi kiállított személy
arcképe.

Botos Ferenc

EPERSZÍNÛ  VÉR

Csak egy nap volt
a monoton futásban
szürke nappalok és
dögszagú éjszakák során
a város szívében tavasz ébredt
még az ég is ünnepelt
aznap nem esett
eperszínû vér lódult
izzó vörössé a fojtott erekben
néhány órára csupán
késõbb eltört évekbe zárt
maró retorziók kordona
néhány óra: jó illatod Március
érzem azóta is
                         

Miért érzem magam a napsugaras fülkeforradalmá-
rok és elszánt rezsiharcosok békés világában is a sza-
badság rabságában?

Ködöböcz Gábor A költészet, mint megtartó és meg-
tisztító erõ címû esszéjébõl idézem: „…a mindennapi
kenyér mellett a mindennapi vers is feltétlenül szük-
séges.” A magyarországi napilapok szerkesztõi elvet-
ték a költõk és olvasóik mindennapi „kenyerét”, mert
lassan évtizede nem, vagy csak elvétve közölnek ver-
set. Szerkesztõik így váltak lélekgyilkossá.

Az elmúlt hetekben valamennyi, mûfaji silányság-
tól hervadó megyei újságot megkerestem kézirattal:
cikkel, verssel, novellával. Egyedül a veszprémi Nap-
ló szerkesztõje méltatott annyira, hogy válaszul meg-
írta: „nem közlünk verseket”. Volt olyan esztendõ a
kivívott szabadságunk elején (’90-es évek), hogy kö-
zel 50 versem jött megyei lapokban és szerényen bár,
de ki is fizették az érte járó honoráriumot. De aztán,
interjút kért szülõmegyém lapja, s kértek hozzá új ver-
set is. „Ugye, nem gondolod, hogy költõknek egy fil-
lér honoráriumot is tudok itt utaltatni?” – kérdezte a
rovatvezetõ a líra kiirtásának hajnalán. Itt értem el a
szabadúszók lehetõségeinek korlátozásához. A tisz-
teletdíj megvonása ugyanis annyit jelent, mintha
kiszippantyúzták volna alóluk a vizet, nehogy úszni
tudjanak.

Az utóbbi hónapokban gyalog járok a lakásomtól 4
kilométerre lévõ áruházba, mert busz- és vonatjegyre
sem futja. Az áruházban figyelgetem a pénztárnál, hogy
mennyit fizetnek az emberek elõttem a sorban.  Ne-
megyszer 20-30 ezer forintokat, egyetlen bevásárlás-
nál. Volt szerencsém látni, amint az egyik népszerû,
több trafiküzemeltetési engedéllyel rendelkezõ rock-
énekes 84 ezer forintot hagyott ott sörért, borért, ko-
nyaért egyetlen alkalommal. Én pedig éppen 600 fo-
rint körüli összegért vettem valami ennivalót, mint a
Gárdonyi-féle nemes erkölcsû szépirodalom kortárs
képviselõje. Igaz, hogy volt már olyan idõszak, ami-
kor a nép nevelõi, a kántortanítók házról házra járva
ebédeltek a faluban.

 „Álomvilágban élsz! – mondják nekem sokan, ami-
kor és általában nem arról beszélek, ami volt és van,
hanem sokkal inkább arról, ami lehetne, vagy aminek
lennie kellene. E magtartásom nyert megerõsítést,
amikor figyelmesen hallgattam Áder János újévi kö-
szöntõjét a televízióban. Többek között arról szólt,
hogy az ember soha ne adja fel az álmait, és arról is,
hogy »mindennél nagyobb erõ lakozik az egymás iránt
érzett szeretetben és jóakaratban«. Köztársasági elnök-
tõl még nem hallottam ennyire harmonikusan szívbõl
jövõen és szívhez szólóan õszinte, az egész magyar
nemzetet átölelõ, lényegi beszédet. Nem véletlenül ír-
hatta Egyetlen ima címû könyvem tiszteletpéldányát
köszönõ levelében: »Írásai közvetve engem is megerõ-
sítenek; hiszen mindnyájunknak szükségünk van har-
mónia-teremtésre. Kívánom, hogy pillanatnyi nehéz-
ségei ne tántorítsák el valós küldetésétõl.”

Sosem éreztem magam oly mértékben a nemzethez
tartozóan magyarnak és annyira otthon Magyarorszá-
gon, mint a 2013-as év elsõ, újévköszöntõ perceiben,
amikor hazánk jelenlegi köztársasági elnöke a szere-
tet és a jóakarat erõt növelõ szerepét hangsúlyozta.
Mintha itt állt volna mellettem a szobában, kezében
pezsgõs pohárral, bizalmat ébresztõ tekintettel oldva
magányom feszültségét. »Olyan hazát kell alkotnunk,
amelynek fundamentuma az egymásnak megadott tisz-
telet, a jó szó és a jó szomszédság, a jövõnkért viselt
felelõsség és egymás teljesítményének megbecsülése«.
Hát nem emberi?

Csakhogy azt az esszémet, amibõl az elõbbi négy
bekezdést idéztem, esztendeje jegeli közlési ígéret-
tel egy magyarországi folyóirat, s a hasonló esetek
következtében jutottam odáig, hogy jelenleg 800 fo-
rintomat kell beosztanom 5 hétre, amíg valahonnan
nettó 11280 forintos tiszteletdíjam várható, ami a
gázszámlára elég, másra nem. Több mint 200 életraj-
zot küldtem szét az utóbbi 25 évben. Egy hirdetési

A szabadság rabságában
újság kiadója értesített csupán, hogy nem én nyer-
tem el az állást, de az legalább felhívott, megköszön-
te a jelentkezést. A többiek hallgattak. Megkerestem
60 polgármestert azzal az ötlettel, hogy jeles telepü-
léslakókkal készítendõ interjúkat tartalmazó köny-
vet írnék. Mindössze 6-an válaszoltak, kettõt érdekelt
is volna a dolog, de aztán kiderült, hogy nem áll mód-
jukban fizetni a munkámért. Több mint 200 kultúr-
házat, könyvtárat kerestem meg irodalmi est, író-ol-
vasó találkozó ajánlatával, ahol esetleg neves szín-
mûvész társaságában mutatnám be mûveimet. Mind-
össze 10%-uk válaszolt késõbbi idõponttal hitegetve,
de az õszintébbek megírták, hogy ilyen jellegû ren-
dezvényre nincsen pénzük. Miközben felléptetnek
mindenféle amatõr „Jancsi bohócot”. Kisregényt ír-
tam három esztendeje, miniszteri alkotói támogatás-
sal. A megkeresett 40 könyvkiadóból talán 5-6 vála-
szolt; kettõ azt írta, hogy amennyiben pénzt tudok
szerezni a nyomdaszámlára, akkor lesz könyv. Leg-
alább 1500 módosabb vállalkozót, cégek, milliárdost
kerestem fel mûveim kiadásának támogatását remél-
ve, elenyészõ eredménnyel. Szintén 10%-ra tehetõ a
válaszolók száma, akik megírták, hogy vagyonukból
más célokat támogatnak, vagy minimális összeggel
járultak hozzá céljaim töredékéhez. Az Írószövetség
tagjainak tetemesebb hányada évek óta képtelen a
néhány ezer forintos tagdíjat fizetni…

Magyarország mûvészeti kultúrája tömegméretek-
ben eljutott odáig, hogy Arany János írhatna 36 balla-
dát, nem kapna értük egy jobb Ladát. S meggyõzõdé-
sem, egyáltalán nem biztos, hogy ma, itt, ebben a totá-
lisan felhígult irodalmi életben József Attila József At-
tila-díjhoz juthatna.

Azok a pillanatnyi nehézségek, amikrõl a köztársa-
sági elnök úr említést tett válaszlevelében, legalább
évtizede tartanak. Sokszor úgy érzem, mintha belsõ
emigrációban, a szabadság rabságában élnék. Kiadat-
lanul hever 12 könyvem, három esztendeje képtelen
vagyok egészségbiztosítást fizetni, közös költség díj-
hátralékom a házban, ahol közel 40 éve lakom, a ne-
gyedmillió forintot meghaladja. Azért mégis megalá-
zó, hogy a horthysta csendõr tiszthelyettes fiaként
nagyon várt változás rosszabb körülmények közé so-
rolt, mint ami az átkosban biztosabb megélhetéssel
ölelt. A szomszéd néni süteménye és barátaim szánal-
mából származó kölcsönök, ételek segítenek átvészel-

ni az egyre sûrûsödõ, nehéz napokat. Miközben min-
denféle disznóságokból milliókat húznak például a
kereskedelmi tévécsatornák, a bulvárlapok „szellemi
és gyakorlati lélekszennyezõi”.

Nem hagytam el a hazámat. Ellenkezõleg. A hazám
hagyott el engem. Pedig én jót akartam. Hirdetem is
magamról minden sorommal: jó oldali vagyok. S az a
jelek szerint még ma sem hálás cselekedet. Ám azért
valahol tompán és nagyon a lelkem mélyén még pislá-
kol bennem a remény, hogy a komoly anyagi ráfordí-
tásokkal megújuló stadionokban, a mérkõzések kez-
dõrúgása elõtt vagy netán a szünetekben színmûvé-
szek szavalhatják verseinket a lelátókat zsúfoltságig
megtöltõ, boldog, lelkes szurkolótáborok elõtt, leg-
alább annak az összegnek a töredékéért, amit az
eredmények tekintetében lomhán teljesítõ focisták és
sportvezetõik lezseren zsebre vágnak. Író kollégáim
ilyenkor felvetik a kérdést: „Elmegyógyász látott már?”.
Minek? Az önkormányzat majd a legolcsóbb szétszóra-
tással eltemet. Gyakorolom már jó ideje, hiszen erõsen
úgy fest: élve temetnek. Választások elõtt állunk. Idõs,
súlyos beteg barátom említette, hogy azért, ha lehet,
elmegy szavazni, mert szokni kell az urnát.

Csak ennyi volna? ZSIRAI LÁSZLÓ

A Balassi Kiadó most adta ki a Magyar Népköltészet
Tára sorozat 14. köteteként a pesti egyetem hajdani
mesekutató munkaközössége rejtélyes sorsú tagjának,
Belatini Braun Olgának (1905—196?) 1942 és 1944
között Csíkszentdomokoson lejegyzett gazdag mese-
gyûjteményét több mint ezer lapon (Estefia, Éjfélfia,
Hajnalfia, 2013). Ez a kötet annak a sajátosan magyar
népmesekutató „iskolának”, az „egyéniségkutatásnak”
rendkívül értékes terméke, amely a közösségi hagyo-
mánynak és az egyéni alkotótehetségnek jellegzetes
kölcsönhatását — a Pindarosztól származó mûszóval
(idiosz en konoi) jellemzett alkotómódszert — vizsgál-
ja. Ennek még öntudatlan úttörõje Kálmány Lajos
(1852-1919) volt, Móra Ferenc epiteton ornansa sze-
rint „a legnagyobb magyar folklorista”, aki
Egyházaskéren (Torontál vm.) fölfedezte az írástudat-
lan napszámost, Borbély Mihályt (1882–1953), és me-
séit egyetlen kötetben (Hagyományok, 1. k. Szeged,
1914) közreadta. Az egyéniségkutató iskolának kezde-
ményezõje az említett munkaközösség vezetõje, a ké-
sõbbi kevéssé dicsõséges politikai pályát befutó
Ortutay Gyula (1910–1978) volt a Szabolcs megyei
Fedics Mihály (1851–1938) meséinek kiadásával
(1940), és bevezetõjében a folklóralkotások egyéniség-
vizsgálatának elméleti alapvetésével. Munkatársa,
Dégh Linda (*1920) szintén talált jeles mesemondót,
Pandur Pétert (1881–194?), az õ meséi a megjelent két
kötetbe (1941) sem fértek bele. Azóta számos jeles
mesélõt fedeztek föl gyûjtõink, Erdélyben is.

Idõrendben Fedics és Pandur után, 1942 és 1944
közt jegyezte le Belatini Braun Olga a csíkszent-
domokosi Albert Andrást (1905–1949), a legnagyobb
magyar mesemondót. Meséibõl elõször Ortutay Gyu-
la adott kóstolót a Szépirodalmi Könyvkiadó biblio-
fil sorozatában (Magyar népmesék, 1–3 k., 1960), és
nemrég végre önálló kötetben adta ki a Balassi Kiadó
Antal Albertnak és 19 csíkszentdomokosi mesemon-
dónak páratlan gazdagságú, 1942 óta az Eötvös Lo-
ránd Tudományegyetem folklórtanszékének archívu-
mában pihenõ gyûjteményét. Sajtó alá rendezte, szer-
kesztette, és a jegyzeteket Benedek Katalin, a beve-
zetõt Hermann Zoltán írta.

A gyûjtõnek, Belatini Braun Olgának életpályája
rejtélyes. Gazdag, német eredetû gyáriparos család-
ban született, Münchenben, 1905-ben, katolikusnak.
Édesanyjának, Hadzsy Flóra szobrászmûvésznek al-
kotása Hunfalvy Pál mellszobra a szegedi Nemzeti Em-
lékcsarnokban (1931) és a fõvárosban a svábhegyi
hõsi emlékmû (1934). Nagynénje, Belatini Braun Ma-
rietta, Bárdossy László miniszterelnök felesége volt.

Olga elsõsorban könyvek illusztrátoraként tette
nevét ismertté. Õ illusztrálta Selma Lagerlöf Nils
Holgersson címû regényének Beke Margit fordításá-
ban megjelent magyar kiadását (Amikor én kislány
voltam), Sigrid Boo Kisasszony szobalány, Nagy
Méda Zsóka levelei, Dánielné Lengyel Laura Rhédey
Claudina, Hajós Terézia Az állatok beszélnek, Tutsek
Anna Cilike mátkasága címû könyveit, és Kovács Dé-
nes (1893–1981) két meseregényét (A csíki hava-
son, Fûrészmalom). Az utóbbi arról a világról ad hírt,
amely a mesegyûjtõt is foglalkoztatta, mivel a hava-
sok fakitermelõ munkája, közelebbrõl az erdéllõk, fa-
vágók esti együttléte volt a mesélés legfõbb alkalma.
Hermann Zoltán joggal veti föl a megfejtendõ össze-
függést a mesegyûjtõ és a csíki író között.

Olga Hollandiában és Svájcban képzõmûvészeti ta-
nulmányokat végzett, majd 1942-ben a pesti egyete-
men különbözeti vizsgát tett görögbõl. Nem iratko-
zott be a bölcsészkarra, de baráti kapcsolatban volt
Dégh Lindával és Kovács Ágnessal, Ortutay hallgató-
ival, így került a mesekutató munkaközösségbe,
amelynek férfitagja Banó István volt.

Neki, a szinte mûkedvelõ folkloristának jutott a
történelmi érdem, hogy fölfedezte a mesélõ falut,
Csíkszentdomokost, és a legkiválóbb magyar me-
semondót, Albert Andrást. Szintén most napvilág-
ra került tanulmányában remek képet fest a falu
meseéletérõl, a mesélõk, a mesélés sajátosságairól.

Az annyi év után közkinccsé lett kötet 136 mesét
tartalmaz. Ebbõl 72 Albert Andrásé, négy az édes-
anyjáé, kettõ Gurzán Józsefé, kettõ Kosz Mártoné,
hat Kovács Alberté, öt Mákszem (Maxim) Györgyé,
egy Máté Jánosé, öt Péter Ignácnéé, egy Péter Lajo-
sé, három Péter Mihályé, egy az édesanyjáé, Péter
Mihálynéé, négy Sally Andrásé, kilenc Sándor Már-
toné, hét Sinka Ferencé, egy Sinkódinéé, hat Szakács
Andrásé, egy Székely Mártoné, egy a fiáé, Székely
Ároné és öt Zsók Jánosé.

Hermann Zoltán szóbeszédbõl, rokonaitól, isme-
rõseitõl annyit tudott meg, hogy Olga ismeretlen ok-
ból 1944 novembere elõtt elhagyta az országot. Az
ötvenes években állítólag gépészmérnök és autóver-
senyzõ Rudolf öccsével és sógornõjével Mexikóvá-
rosban élt. Öccsének 1961-ben bekövetkezett halá-
la után visszatért Európába. Más családi följegyzés
szerint a háború után férjhez ment az 1938 óta In-
diában élõ osztrák mûvészettörténészhez, a modern
indiai festészet szakértõjéhez, Rudolf von Leyden-
hez, és vele térve vissza Bécsbe, itt halt meg az 1960-
as években.

Ezért írtam ezt az emlékezést: talán él még Bécs-
ben idõs magyar, aki ismerte õt, s pontosabb fölvi-
lágosítást tud adni életérõl, haláláról. Mindenkép-
pen többet illik róla tudnunk, hiszen népmesegyûj-
teménye páratlan a maga nemében: egy mesélõ szé-
kely-magyar falunak, Csíkszentdomokosnak, és a
legnagyobb magyar mesemondónak, Albert András-
nak életmûvét mentette meg, és adta a magyar tu-
dománynak, mûvelõdésnek.

PÉTER LÁSZLÓ

Belatini Braun Olga emlékezete

Könyvmeglepetés
Dr. Ferenc Nagy (Bécs): Die Ungarische Post in den

Donaufürstentümern  1867–1869. [A Magyar Posta a
dunai fejedelemségekben 1867–1869). Német és an-
gol nyelven, 150 oldal, 111 színes képpel.

A szerzõ tisztában volt azzal, hogy az osztrák-ma-
gyar kiegyezés ez eddig jóformán teljesen ismeretlen
fejezete csak  szûkkörû  érdeklõdésre tarthat számot.
Pedig az a tény, hogy Ó-Románia területén 6 magyar
postahivatal mûködött a kiegyezés váratlan eredmé-
nyeként, nagyobb érdeklõdésre számíthat. Így tehát
könyvét úgy írta a szerzõ, hogy a téma iránt nem érdek-
lõdök sem bánják meg, ha elolvassák  a történetet.

Belemerülünk az akkori idõkbe, de nem mint re-
gényben, hanem tények, pénzérmék, dokumentumok,
bélyegek, levelek színesítik a történetet, a két román
fejedelemség  egyesítése idejébõl (1868).

A kiegyezés eredményeként 1867-ben a Magyar
Posta is függetlenné vált. Új bélyegsorozat került for-
galomba, a magyarok kívánságára a Habsburg-féle
„Doppeladler“ helyett a közös uralkodó, I. Ferenc Jó-
zsef  arcképével. A dunai fejedelemségek területén az
akkor az anyaországban érvényes Forint-Krajcár pénz-
nemmel szemben az ott kereskedelmi forgalomban
levõ soldo értékjelzéssel.

A Leu-Ban (így írják egyesszámban) pénznem csak
akkor jött éppen létre, és alig volt elég és megfelelõ
értékjelzésû  érme forgalomban.

De hogyan került a Magyar Posta Romániába?  A ki-
egyezés eredményeként legnagyobb meglepetésünk-
re nem csak a Magyar Posta, mint olyan lett önálló,
hanem, ma már írásos bizonyítékok teljes hiányában
nem rekonstruálható okokból, a 12 akkor ott mûködõ
osztrák postahivatal fele, tehát 6 magyar kézbe került.

Bucarest, Ibraila, Giurgevo, Plojestie, Fokschan és
Galatz városában magyar postaigazgatóság vette át az
osztrákoktól a hivatalt a nagyszebeni igazgatóság ve-
zetése alatt. Az infrastruktúra hiányában más  népek
is tartottak fenn ott postahivatalokat, franciák, görö-
gök, oroszok a nemzetközi levelezésre, a román posta
pedig a belföldire állt rendelkezésre.

Nem lehet ezt az izgalmas történelmi korszakot dió-
héjban elmesélni. Magyarországon ezt a témát alig is-
merték, mert az anyag 99%-a külföldön kallódott. Dr.
Nagy élete 40 évét szánta a téma feldolgozására, össze-
gyûjtésére. Olyan nagy sikerrel, hogy a tavalyi Bang-
kok 13. filatéliai világkiállításon a legmagasabb pont-
számmal, mint a világ legjobb szakkönyve részesül el-
ismerésben.

Érdemes belenézni.

Batthyány Ignác (1741–1798), Erdély püspöke.
Pontozott metszet, 18. sz. 2. fele (19 x 11 cm)
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Amikor Bem 1849. június 20-án Kossuthtal tárgyalt
– többek között a fõvezérség átvételérõl –, nem tud-
hatta, hogy az orosz csapatok Bukovinából és Hava-
salföldrõl betörtek Erdélybe. Bem minderrõl Kolozs-
várra visszatérve értesült. Maga sem gondolta, hogy
olyan hamar találkozni fog katonáival. A bukovinai ha-
tárvidékre, Besztercére igyekezett, de június 24-én már
Désen belefutott a besztercei hadosztályba, amely né-
hány nap alatt 80–100 kilométerre szakadt (és szaladt)
el eredeti állomáshelyétõl. Meglátszott rajta a gyors fu-
tás, mert csak a nevében volt hadosztály. Bem riadt
katonák zilált tömegein át kocsizott végig Désen. Meg-
tudta, hogy a besztercei hadosztályt váratlanul érte
Grotenhjelm június 20-i támadása. A meglepetést maga
Dobay József alezredes, a hadosztály parancsnoka is
elõsegítette, mert nem szállta meg a hosszan kanyar-
gó Borgói-szorost. Mondhatni, semmibe vette a Czetz
által megfogalmazott elvet: „A hegyek nem tartóztat-
ják fel az ellenséget szurony nélkül.” Elgondolhatjuk,
mekkora volt a 73. zászlóalj békésen táborozgató elõ-
õrseinek döbbenete, amikor az orosz elõhad a Kárpá-
tok innensõ oldalán megjelent. Mintha a földbõl nõtt
volna ki. Dobay a június 21-én tanúsított kezdeti eré-
lyesebb ellenállást követõen másnap néhány kisebb
összecsapás után elrendelte a visszavonulást. Részben
újoncokból álló, gyengén felfegyverzett csapatai ekkor
olyan pánikba estek, hogy hetven kilométert futottak
anélkül, hogy üldözték volna õket. Visszavonulni kény-
szerült a Radnai-szoros térségébõl Klement György
õrnagy dandára is.

Szerencsére Grotenhjelm beérte a nem várt köny-
nyû sikerrel, s a Lüderstõl kapott utasításnak megfe-
lelõen berendezkedett a Bukovinába vezetõ szorosok
védelmére. Erélytelennek tetszõ mûködésére szolgá-
ló magyarázat: az õ számára is vezérelvül szolgált,
hogy a Bécs érdekében indított háborúban embere-
it, amennyire csak lehet, kímélje, s lehetõleg az oszt-
rák csapatokkal kapartassa ki a gesztenyét, õket ves-
se elõször harcba.

Elképzelhetõ Bem haragja, amikor Désen átvette a
szétzüllött és a szökések következtében megfogyatko-
zott besztercei hadosztály vezetését. Dobayt azonnal
elcsapta (igaz, miután meggyõzõdött visszavonulása
okairól, rehabilitálta, és a székely hadosztály élére ál-
lította), s pár óra alatt vasmarokkal helyreállította a
fegyelmet. Másnap már újévi dicsõségük színhelye felé
meneteltek a honvédcsapatok. Június 26-án Bem el-
lenállás nélkül megszállta Besztercét. Másnap a Borgói-
szoros felé kimozdulva már õ intézett támadást
Grotenhjelm kétszeres túlerõben lévõ, Jádon túl csa-
tarendben felsorakozott orosz–osztrák csapatai ellen.
Grotenhjelm, bár gyõzött, a június 21. és július 10.
között vívott harcok során ezen napon szenvedte el
legnagyobb veszteségeit: 150 halottat és sebesültet.

A besztercei ütközetek
lengyel, orosz és magyar tisztek szemével

Az erdélyi hadjárat orosz szemmel 1849 címû
1858-ban kiadott munkájában Adam Artur Nyepo-
kojcsickij – Lüders vezérkari fõnöke a Segesvárnál el-
esett Szkarjatyin tábornok halála után – nyolc mon-
datban számol be az orosz gyõzelemmel végzõdõ üt-
közetrõl. Idézzük az összegzõ sorokat: „Az ellensé-
get (…) mindhárom ponton visszaszorítottuk. Üldözé-
sére megindult az egész lovasság, de mivel lovas-
tüzérsége nem volt a különítménynek, a tüzérségi fede-
zet mellett hátráló magyarok üldözése nem lehetett iga-
zán kitartó. Az ulánusok ennek ellenére Olaszfaluig
(Vallendorfig) szorították a magyarokat. A csata délelõtt
tizenegykor kezdõdött, és este nyolckor ért véget.”

Mivel a magyar történeti irodalom folyamatos
visszavonulásként, menekülésként írja le a június 27-
i besztercei ütközetet, érdemes annak részleteit szem-
tanúk segítségével is kinagyítani:

„Ennek az emlékezetes napnak csendes, gyönyörû
reggele volt, a nyári nap teljes fényével ragyogva emel-
kedett a fölé az elbûvölõen szép, harmattól csillogó
völgy fölé, amelyet hamarosan bajtársaink vére öntö-
zött” – írja szinte költõi ihletettséggel, de némi baljós
sejtetéssel az addig Erdélyben még be nem vetett
jelizvatgradi ulánusezred tisztje, N. Gorjacsov. Számol-
jon be az ütközet kezdetérõl „túloldali” résztvevõ is,
az összecsapásban megsebesült Zathuretzky István, a
11. székely huszárezred alszázadosa: „Seregünk közép-
pontját kormányozta Bem maga, négy ágyújával az
országúton az ellenség felé keményen tüzeltetett, bal
felõl alig 150 lépés távolságra egy ágyúval mi 42 lova-
sok egyaránt (egy vonalban) haladtunk Bemmel, tõlünk
még balra az erdõt elfoglalta egy osztály vadász és Sárosi
õrnagy zászlóalja. Ily állásban az ellenség háromfelõli
kemény ágyútüze közt nyomultunk elõre a Borgorusz
és Jád határai közt az országútján átfolyó kis, mélyárkú
patakon lévõ kõhídig, melyre Bem ágyúit felállíttatván
ezen állásból igen keményen ágyúztatott.”

Hogy a lengyel honvéd tábornok meglepetésszerû
ágyútüze mekkora pánikot váltott ki az orosz táborban,
arra hiteles szemtanúként idézzük ismét N. Gorjacsevet:
„Az ellenség elõretolt állásainkat támadó tüzérsége lõni
kezdte elõõrseinket: az elsõ ágyúlövés vészjósló döreje
elektromos szikraként hatott a táborra. Egy szempillan-
tás alatt mindenki talpra ugrott, s az emberek, mintha a
föld lökte volna el magától õket, lovuk mellett termet-
tek. Hihetetlen kapkodás kezdõdött. A közvetlen pa-
rancsnokok szakadatlan kiáltozása, hogy Nyergelni!,
Lóra!, Indulj!, Gyorsabban! Gyorsabban! csak növel-
te a fejetlenséget, ami egyébként is rossz hatással volt a
hasonló helyzeteket nem ismerõ katonákra. Az elõõr-
söktõl egyesével befutó kozákok azt kiáltozták, hogy Az
ellenség rengeteg emberrel támad, ami tovább fokoz-
ta a közkatonák idegességét. Az egyenként száguldó lo-
vasok nyomában a legnagyobb rendetlenségben vágta-

tott be ezredünknek az a szakasza, amely járõrön volt.
A vágtázó lovasok szinte mindegyike azt kiabálta, hogy
Talpra! Az éles kiáltozás, a táborban eluralkodó teljes
zûrzavar nem használt felvonuló csapatainknak. Fel-
tûnt, hogy a járõrözésbõl visszatért szakasz katonái a
többieknél jobban kiabálták, hogy Talpra!, és erõseb-
ben sarkantyúzták lovaikat. Nehéz megjósolni, med-
dig vágtattak volna hátrafelé a megzavarodott embe-
rek, ha nem ütköznek bele a táborból az állásba felvo-
nuló saját századaikba.

A pánik ártalmas és gyakran helyrehozhatatlan kö-
vetkezményei kapcsán eszembe jut, hogy ezen a na-
pon az ezredírnokunk, amikor legjobban tombolt az
ütközet, kíváncsiságból odaóvakodott állásunk mögé.
Amint ott állt, egy ellenséges lövedék széthasított egy
fát, s az éppen közelben kíváncsiskodót teleszórta fa-
forgáccsal. Az írnok úgy megrémült, hogy hanyatt-
homlok menekült hátra, s az ezred kocsisora mellett
azzal a kiáltozással rohant el: »Verik a mieinket, me-
neküljön, aki hisz Istenben!« Kiáltozására, mint egy
jelre, az egész kocsisor fejvesztett menekülésbe kez-
dett, aminek a következményei felettébb súlyosak let-
tek volna, ha a kocsisor parancsnoksága nem fogana-
tosít a futók megállítására szigorú s egyben célraveze-
tõ intézkedéseket. A kocsisor és a málha egy része így
is leborult az út két oldalán húzódó meredek lejtõn.”

A csatának a magyarokra nézve biztató kezdetérõl,
az ellenség soraiban támadt pánikról Bem tábornok mit
sem tudhatott. A másfélszeres túlerõ ezúttal is meghát-
rálásra kényszerítette a honvédséget. Része volt ebben
annak is, hogy hadosztály tüzérparancsnoka, Goger
Ferenc százados a centrum ágyúival együtt megfutott, s
ezzel felbomlott a középhad gyalogsága. Grotenhjelm
ezt látva küldte rohamra a jelizavetgrádi ulánusezredet.

A támadó orosz lovasságot karabélysortûzzel foga-
dó huszárok nem tudták feltartóztatni. Megfutottak.
„Elõfordult, hogy egy-két ulánus vetette magát egy tu-
cat huszár után, de akadt példa arra is, hogy egyetlen
huszárnak egy tucat ulánus eredt a nyomába” – írja
Gorjacsov, de máris hozzáteszi: „A csata, melyet lovas-
ságunk ilyen sikeresen kezdett, végül súlyos vesztesé-
gekkel járt számára.” Az érzékeny veszteséget nem
Bem ágyúi okozták az üldözõknek, hanem éppenség-
gel a meghátrált, de meg nem futott honvéd gyalog-
ság. „Egy völgyben nyomultunk elõre, amelyet egy alig
észrevehetõ szakadékos meredek partú, ingoványos
folyócska szelt át. Ulánusainknak a szétszóródott hu-
szárokat üldözõ, magától értetõdõen rendezetlen osz-
tálya nekifutott ennek a folyónak, ami számára várat-
lan akadály volt, a magyarokat viszont megmentette
– folytatja Gorjacsov. Itt meg kell jegyeznem, hogy az
osztályunk elõrenyomulását megszakító folyó a roham
színhelyétõl nem messze jobbra elkanyarodott. Az ulá-
nusoktól visszavetett gyalogososzlop a folyó számára

elõnyös kanyarulatát jól kihasználta. Amint az osztály
megrohanta a huszárságot, az ellenséges oszlop átfu-
tott a folyó túlsó oldalára, s abban a pillanatban, ami-
kor az ulánusok megtorpantak az akadály elõtt, össz-
tüzet zúdított osztályunk szárnyára és hátába. Ezzel egy
idõben az addig bokrok között rejtõzködõ székelyek,
akik sötét egyenruhában voltak, s akiket addig nem
vettünk észre, szembõl vették tûz alá az ulánusokat.
Az elsõ ulánuslépcsõt további két osztály követte, ame-
lyeket magával ragadott az elöl haladók energikus tá-
madása és szakadatlan hurrázása. Addig, amíg az el-
lenséges gyalogság tüzet nem nyitott, ügyet sem vet-
ve a szárnyon elhagyott magyar oszlopra, törtek elõre
az elsõ lépcsõ nyomában, így részben õket is érte az
elsõ osztályra zúdított tûz.

Nehéz megjósolni, mi lett volna e szerencsétlen vé-
letlenek említett összejátszásának a következménye,
ha az elsõ orvul leadott lövések után Bem egész külö-
nítménye nem vonul teljesen vissza, és ha mind a fo-
lyócskán átkelt oszlop, mind a szemben álló székelyek
nem futnak az ellenség által felgyújtott közeli Jád fal-
vának védelmébe. A magyaroknak ez a sietõs vissza-
vonulása az ezredet valószínûleg súlyos veszteségek-
tõl mentette meg, ugyanis az ezred második és harma-
dik lépcsõje, nem tudván, miért állt meg az elsõ osz-
tály, s közben a balról húzódó országúttól is akadályoz-
tatva, olyannyira megközelítette az elsõ lépcsõt, hogy
ha az ellenség hosszabban tüzel, akkor az ezred aligha
tud lõtávolon kívülre visszahúzódni.

Részlet a „Bem tábornok. Az örök remények hõse” címû
március végén megjelenõ monográfiából.

KOVÁCS ISTVÁN

Csatolmány címmel jelentette meg Markó Béla
„közéleti”, közületi, közelléti, közelítõ verseskötet-
ét, az utóbbi három esztendõ termésébõl válogat-
va. A sokértelmû „csatolmány”, el- és vissza-, majd
ismét elcsatolások versbéli történései, Erdélybõl
szólnak, kevésbé a költõ míves szonettjeibõl és gon-
dosan megszerkesztett haikuiból ismert dallammal,
inkább karcosabban, keserûbben, küszködéseirõl
számot adóan, hírül adva: sok minden történik,
aminek nem feltétlenül kellene megtörténnie, és
sok minden nem történik, aminek viszont feltétle-
nül meg kellene történnie. Így a versekbõl kiolvas-
ható a hiány miatt érzett aggodalom, de a bosszan-
kodás is, az idõnként fölös bõséggel túl-retorizált
önsajnálat miatt. Ezzel párhuzamosan családi beszá-
molóként is helyt áll ez a verseskötet, a nagyszülõk,
a szülõk történeti viszontagságait nem oldja béké-
vé a mindig összetettségével jelentkezõ történelem,
az Amerikába kitántorgott Ignác bácsi nem lelheti
föl a valahol otthonra lelés élményét, s az Erdélyre
rálátott vámpírtörténet a jelen eseménysorában
lesz igazán értelmezhetõvé. Pillanatnyira, a szûkebb
család védettségében enyhül a komorság, a töpren-
gés az elmulasztottak miatt, az önmagával szembe-
nézés mellõzését felróva, de a néven nevezés, a nyílt
beszéd lehetõségétõl nem tágítva. Ilyen sorokban,
mint: „Vámpírt hozott nyakunkra/ a trianoni kény-
szer,/ mosolyog napvilágnál,/ s belénk mar minden
éjjel.” Vagy: „Ki jobbra dõlt, ki balra hajlott,/ s lehet,
hogy ez rendjén is volna, / csak ne szórnák a sót s a
borsot/ a leves helyett mind a porba.”

A 60. életévét 2011-ben elért poétát nem az idõ
tûnékenysége aggasztja, hanem a megannyi kihasz-
nálatlanul maradt esztendõ, s mindezt nem pusztán
a sosem kedvezõ külsõ körülmények árnyékolják
be, hanem az is, hogy – mint ez a beszédes címû
versbõl: Fakard kitetszhet – a külsõségeknek oly-
kor nagyobb a becsük, mint az igazi értékeknek, a
szavak olykor jelszavakká kopnak, a zászlódíszek
elfedik, ami lényegesebb. Az önbírálat, a szatirizáló
hangnem nem ígér könnyed olvasmányt, s ha a csa-

ládtörténet verses megszólaltatásakor felhangza-
nak is a részvét(el) hangjai, nincs, nem lehet fölmen-
tés a rossz döntésekre, a pusztán elfogadó, bezár-
kózó magatartásra. Önnön élettörténetét sem lát-
tatja másként: „Hány táblát lelepleztem,/ hány szob-
rot felavattam,/ míg árleszállítás volt/ az égi
lerakatban,//hõsökkel megjelöltük/ Erdély ránk esõ
részét,/ és kellõképpen nagy volt/ a részvétel s a
részvét.” Indokolt a lelkesedés a zsarnoktól megsza-
badulva, de indokolt a felelõsség követelése, a szo-
boravatást követõ munka, amely messze nem azo-
nos a szüntelen ünnepet mímelõ csoportosulással.
A létezés, a történelem nem áll meg, s aki nem ala-
pozza meg a jövõt, a múltban ragad meg. Szemléle-
tes kép jelzi, hogy az európai nyelveken a gyõzelem
a V felmutatásával lehet jelenkorivá, mennyivel ne-
hezebb a magyar közlés: a Gy miként jelezhetõ? A
közéletbe lépõ költõ nem elégszik, nem elégedhet
meg azzal, hogy szavai közül olykor kilát, koránt-
sem akkor végzi jól a dolgát, ha pusztán a múlt ár-
nyait idézi meg, az újratemetések sem hozzák az ön-
tudat jövõbe tekintõ formálódását. Föltekintve ef-
féle verszárlat születik meg: „Drakulát ránk
grófolták,/ vagy mindig a miénk volt?/ Csak vérzik
reggelente/ a lágy erdélyi égbolt.” Az önirónia nem
engedi az ellágyulást, az érzelem nem érzelgõs-
túllírizált formában követeli jogait, hanem az egye-
nes beszédben, amelynek egyáltalában nem ellen-
téte az erõteljes képiség. Nem egyszer az úgyneve-
zett kancsal rímek hívják föl a figyelmet, hogy a lé-
tezés eltorzulása kínoz, máskor szintén a rímek hív-
ják föl a figyelmet arra, hogy a külvilág miképpen
megítélendõ. Legyen szó az emberi élet „végsõ”
dolgairól, a verses megalkotottság humora szembe-
száll: „ha kínlódik is,/ kíntalan,/ nem fél, hogy meg-
hal/ hirtelen.” A „rontott” rím felhívja a figyelmet,
hogy itt valami nagyon fontosról van szó. A minden
versbéli helyzetben eligazodó költõ számára a vers
nem játék, de a megfogalmazás olykori játékossága
a nyelvben biztonsággal eligazodó ajándéka az ol-
vasónak.

Markó Béla új verseskötete idézi jóval korábbi kor-
szakának „közéletiség”-ét, egyben a költõi pálya ki-
munkált eszközeinek gazdag tárházával szolgál. A
kötet egésze azokat igazolja, akik idõszerûnek vélik,
hogy a költõ beleszól, nem kioktató módon, hanem
a költészet távlatos-mûvészi sugalmaival, abba, ami
sokakat foglalkoztat, amirõl sokaknak van vélemé-
nyük, amirõl sokan így-úgy-amúgy beszélnek. A szé-
pen kiállított kötet újabb lépcsõfok az egyre maga-
sabbra ívelõ költõi pályán. Kételkedései, válasz-kísér-
letei, megrovásai és ritka lelkesítései egyként a tisz-
tánlátás akarását sürgetik. A keresés az európai szub-
jektum egyik legfontosabb cselekvési formája. Ilyen
értelemben keresi a hazát, a Hazát a Csatolmány po-
étája: „Annyi hazám van, hogy már egy sincs,/ tény-
leg a bõség zavara,/ s lassan-lassan be is sötétül,/
menjünk haza! Haza? Haza!” A felkiáltójelek eligazít-
hatnak.

Markó Béla: Csatolmány. Versek, 2011-2013. Bookart,
Csíkszereda, 2013. 103 lap, 30 lej, 2790 Ft.
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