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Folytatás a 2. oldalon

Aki felelõs anyaországi magyar, ha a szûkebb
hazában is él, mindig tudnia kell, hogy más or-
szágok lakóinál sokkal nagyobb arányú, határa-
in túl élõ nemzet figyel az óhazában történtek-
re. Ennek szellemében próbálom megfogalmaz-
ni gondolataimat.

Hol tartunk 25 évvel a rendszerváltás után?
Naponta olvashatok errõl – mostanában éppen
a nyugati határnyitás évfordulója kapcsán is –
elemzések, értékelések politikusi és politológi-
ai megközelítésben, mind ezzel a sajtónak is fo-
lyamatos témát adva. Eltérnék most ennek sé-
máitól. Egyrészt egy sajátos, általános választ
adnék arra, hogy miért érzem: rendszerkorrek-
ciós idõszakhoz érkeztünk! A régi és az új elit
megkötötte a maga megállapodását, s az embe-
reknek negyedszázada azt ígérték: a többpárt-
rendszer elhozza a demokráciát, a piacgazda-
ság az anyagi jólétet, Európa pedig a szabadsá-
got. Nos, mit érez ma a társadalom? Azt, hogy
az ígéretek egyáltalán nem, vagy csak töredéke-
sen teljesültek, még az Európai Unióhoz való
2004-es csatlakozásunk sem hozott ebben lénye-
gi változást. A rendszerváltozás a régi és új eli-
tek – valóban békés – kiegyezése volt, amely-
nek alkufolyamataiba a népnek nem volt döntõ
beleszólása. Valójában csak a végeredményt
hagyatták vele jóvá az elsõ szabad választások-
kal. Azóta persze nagyot fordult a belpolitika
világa. Gondoljunk csak arra, hogy pl. azóta
megszûntek egykor nagy támogatottságú, rend-
szerváltó pártok, korábbi más pártok ugyanak-
kor az ideológiai mezõben hatalmas átalakulá-
son mentek át, de a (bal?)liberális oldalon az
MSZP szétesése is úgy tûnik, mára visszafordít-
hatatlan folyamat.

Hol és hova tart Magyarország?
A politika feladata a közjó szolgálata kell,

hogy legyen. Nevezetesen, hogy olyan demok-
ratikus, kulturális és – mindenekelõtt – létkö-
rülményeket teremtsen az országban élõknek,
hogy azok ne csak itthon maradásra és itthoni
boldogulásra késztessék õket, hanem vonzó
mintát nyújtson az elszakított nemzetrészeken
élõk számára is. Olyan jövõben bíztunk akkor,
ahol minden kormányzati kurzus a társadalom
életét, boldogulását tekinti elsõdlegesnek, ahol
csak az a fontos, hogy mi a jó a népnek és a
nemzetnek, s ahol a politika megtartható ele-
meit a következõ idõszakokban tovább építik,
nem pedig porig rombolják. Ahol nem kell min-
denben négyévente teljesen új idõszámítást kez-
deni, ahol a közélet nem egyenlõ a pártok egy-
más megsemmisítésére irányuló, nemtelen har-
cával.  Ahol van értelmes társadalmi, a köz ja-
vát szolgáló, érvelõ párbeszéd, s van a nemzet-
nek legalább egy-két olyan nagy ügye, amiben
van kohéziót is biztosító egyetértés.

2010-ben gyökeresen új helyzet állt elõ az-
zal, hogy a FIDESZ–KDNP pártszövetséghez
tartozó erõk 2/3-os parlamenti többségükkel
erõteljesen élni is kezdtek. Tették ezt teljes fel-
hatalmazással, a jogszerûség megkérdõjelezhe-
tetlenségével, akár a könnyített magyar állam-
polgárság intézményének bevezetésével, a de-
vizahitelesek ügyében csúcsosodó, alapvetõen
külföldi érdekeltségû bankokkal és multikkal
való küzdelemben. De nem mindig – és egyre
kevesebb dologban – zajlott ez így az idén ta-
vaszig tartó, elõzõ ciklus végére. Magam és
sokak ízlése szerint már kevésbé volt elegáns
és a társadalom egészét pozitív módon átjáró

Potápi Árpád János nemzetpolitikáért fele-
lõs államtitkárnak jutott az a feladat, hogy be-
hatóbban megismerje a nyugati magyar közös-
ségeket, törõdõen megossza gondjaikat, értékel-
je tevékenységüket; a korábbinál nagyobb figye-
lemben részesítse az õket érintõ javaslataikat.
Ennek adta tanújelét a NYEOMSZSZ 2014.
szeptember 6-i közgyûlésén, majd pedig a köz-
vetlen azt követõ „Kufstein” Tanácskozáson
Oberpullendorf/Felsõpulyán. Fontosságára való
tekintettel közöljük a megnyitón elhangzott üd-
vözlõ beszédét. (Szerk.)

Tisztelt Elnök Urak! Tisztelt megjelentek!
Szeretettel köszöntöm a XIII. Kufstein-kon-

ferencia résztvevõit! Gratulálni szeretnék a
Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek
Szövetsége és az Ausztriai Magyar Szervezetek
és Egyesületek Központi Szövetsége áldozatos
munkájához, melynek köszönhetõen nem sza-
kad meg ez a szép hagyomány. Gratulálok az
újonnan megválasztott tisztségviselõknek is, bí-
zom benne, hogy munkájuk eredményekben és
sikerekben gazdag lesz!

Ez a tanácskozás azért is fontos, mert az
ausztriai magyarok mellett számos európai or-
szág magyar közösségeinek képviselõi is itt van-
nak.  A külhoni magyarok közösségeinek van-
nak speciális helyi problémáik, de az õket fog-
lalkoztató alapkérdések, függetlenül attól,
hogy melyik országban élnek, ugyanazok: az
identitás megõrzése, a nyelv és kultúra gene-
rációkon való átadása. Fontos, hogy idõrõl idõ-
re összegyûljünk és megvitassuk közös dolga-
inkat, áttekintsük az eredményeket, számba ve-
gyük a feladatokat.

Hasonló munkát végzünk mi most a magyar
államigazgatásban: a legfontosabb feladatunk a
nemzetpolitika új irányainak meghatározása.
Ezért is örülök most ennek a tanácskozásnak,
hiszen az itt elhangzó javaslatokat be tudjuk
építeni a közös gondolkodásba.

Ki kell emelnünk, hogy az elmúlt négy évben
sok mindent elértünk a nemzetpolitikában: meg-
erõsítettük a magyar nemzet összetartozását,
félmillió nemzettársunk magyar állampolgár
lett, új programokat indítottunk. Most eljött az
idõ, hogy átgondoljuk, mit tehetünk annak ér-
dekében, hogy ezek az intézkedések, programok
és rendszerek még jobban szolgálhassák a meg-
maradást.

A MAGYAR ÁLLAM ÉS
A DIASZPÓRA SZERVEZETEK

Az egyik legfontosabb feladatunk a kapcso-
latok megerõsítése, a folyamatos párbeszéd. Az
identitás megõrzése, a nyelv és a kultúra átadá-
sa közös célunk, de látjuk azt is, hogy a megva-
lósítást illetõen folyamatos és szoros kapcsolat
szükséges a diaszpóra és a magyar állam között.
Csak így lehet sikeres az a munka, amelyet kö-
zösen folytatunk a magyar nemzet érdekében.

Sokat gondolkozunk azon, hogyan tehetnénk
egyszerûbbé és gördülékenyebbé a magyar szer-
vezetek támogatását. Azon dolgozunk, hogy
olyan módon alakítsuk át a támogatáspolitikát,
amely megkönnyíti a pályázást és az elnyert tá-
mogatások elszámolását is. A Bethlen Gábor Alap
forrásainak elosztásába jobban be szeretnénk von-
ni a diaszpórában élõ magyarok szervezeteit is,
akár oly módon, hogy egy külön alkuratóriumot
hozunk létre számukra. Jelenleg is folyik a fel-
mérése annak, hogy milyen módon tudjuk ezt
megvalósítani, de ígérem, hogy mihamarabb tá-
jékoztatni fogjuk Önöket a megoldásról.

Az összetartozás érzése a személyes tapasz-
talatok, kapcsolatok, ismeretek révén válik va-
lósággá. Ezért is fontos a Nemzetpolitikai Ál-
lamtitkárság által 2013-ban létrehozott Kõrösi
Csoma Sándor program, amelynek ösztöndíja-
sait körünkben üdvözölhetjük, és akik idén is
mindenki által elismert hasznos munkát végez-
nek. Fontosnak tartjuk a program folytatását,
megújítva, új formában, más struktúrában, meg-
erõsítve. Elképzeléseink szerint a program meg-
valósításában mindhárom – az ösztöndíjasok, a
magyar állam és a diaszpóra szervezetek – sze-
replõnek hangsúlyosabb szerepet kell kapnia.
Tudjuk, hogy a program nagyon sikeres, folya-
matosan kapunk olyan jelzéseket, melyek sze-
rint még több ösztöndíjasra lenne szükség. Ezért
megfontolandó, hogy olyan módon terjesszük
ki a programot, hogy a magyar állam részt vesz
a kiválasztás folyamatában, anyagilag is segíti
az ösztöndíjasokat, de azok költségeiben na-
gyobb részt vállalnak a diaszpóra szervezetek.

Hasonlóan fontos, hogy meg tudjuk erõsíteni
a gazdasági kapcsolatokat is Magyarország és a
külhoni magyar közösségek között. Ez az egyik
legfontosabb alapfeltétele annak, hogy megma-
radhassanak szülõföldjükön magyarként, hogy a
fiatalok kellõ perspektívát láthassanak maguk
elõtt. Ez egy újabb kérdésre is rávilágít: az újon-
nan kivándorlók, fõként fiatalok problémájára.

Közös a felelõsségünk ebben: Magyarországnak
olyan vonzó országnak kell lennie, amelyet nem
hagynak ott a fiatalok – de ha valaki az elköltö-
zés mellett dönt, akkor az adott országban talál-
jon befogadó magyar közösséget, amely segíti
megõrizni a nemzeti identitást.

Nagyon köszönjük, hogy az elmúlt években
többször is kiálltak Magyarország mellett az õt
ért kritikákkal szemben. Köszönjük, hogy össze-
fogással segítettek a természeti katasztrófák ál-
dozatain, és adományaikkal támogatták a leg-
szegényebb régiókban élõ nemzettársainkat.
Tudjuk, hogy Önökre mindig számíthatunk!
Bízom benne, hogy az elkövetkezõ idõszakban
sikeresen és eredményesen tudunk együttmû-
ködni és együtt dolgozni a nemzetért. Ehhez a
közös munkához, közös gondolkodáshoz kívá-
nok Önöknek sok sikert!

POTÁPI ÁRPÁD JÁNOS

Zárónyilatkozat 2. oldal

A skótok után a katalánok
Spanyolország északkeleti részén november 9-

én népszavazást tartanak arról a kérdésrõl, hogy
Katalónia állam legyen-e? Josep Rull, a Konver-
gencia és Unió párt (CiU) képviselõje kijelen-
tette: „Nem kérünk elnézést, sem engedélyt. Ez
már nem csupán vágyálom a jövõnkrõl. Eljött a
függetlenség és a demokrácia órája.”

Közvélemény-kutatások szerint Katalóniában
nagyobb többség áll a függetlenségi mozgalom
mögött, mint állt Skóciában a szeptemberi nép-
szavazás elõtt. De a katalánok sokkal kevésbé
akarnak teljesen elválni Spanyolországtól, mint
azt a nacionalista skótok akarták Angliától.

Európában erõsödnek az autonómiára vagy
függetlenségre törekvõ mozgalmak. Ez a folya-
mat kihatással van a Székelyföld-vitára is. Csak
milyen irányban?

Skócia és Székelyföld: 7. oldal

Szeptember 17-én foglalkozott a szlovák Alkot-
mánybíróság azzal a 30 szlovákiai parlamenti kép-
viselõ által 2011 októberében benyújtott bead-
vánnyal, amely indítványozta a 2010 júniusában
a szlovák parlament által gyorsított eljárásban el-
fogadott kettõs állampolgárság elleni törvény azon
paragrafusai alkotmányellenességének megállapí-
tását, amelyek kimondják, hogy azok a személyek,
akik felveszik egy másik ország állampolgárságát,
automatikusan elveszítik szlovák állampolgárságu-
kat. A három éve tartó eljárás során több meghall-
gatás történt és többször elhalasztották a döntés-
hozatalt.

A fent jelzett napon szavazott a jelenleg 11 tagot
számláló bíróság és a leadott szavazatok 6 : 5 arány-
ban oszlottak meg. A tudósításokból nem derült ki,
hogy kinek a javára. De mivel egyik indítvány sem
kapott 7 szavazatot, így az érvényes jogszabályok sze-
rint, eljárásrendi okokból a panasz elutasításra került
anélkül, hogy érdemi döntés született volna. Tudni kell,
hogy a szlovák Alkotmánybíróság a törvény szerint 13
tagból áll. Jelenleg azonban két hely nincs betöltve. Ha
teljes létszámú a testület, akkor biztos születik ítélet –
magyarázta egy volt szlovák alkotmánybíró. „Az Alkot-
mánybíróság csõdöt mondott. Nem tudtuk meg, hogy
alkotmányellenes-e a bírált törvény” – nyilatkozta
Bugár Béla a HÍD szlovák magyar vegyes párt elnöke.
Ez a kijelentés természetesen csak a hivatalos álláspont
hiányára mutat rá. Egyébként teljesen egyértelmû,
hogy a 2010-es Fico, Meciar és Slota pártjai által alko-
tott parlamenti többségnek a magyar honosítási tör-
vény kivédésére hozott törvénye, egyértelmûen ellen-
kezik a szlovák alkotmánnyal, amely kimondja, hogy
saját akarata ellenére senki sem fosztható meg szlovák
állampolgárságától. Ennek megállapításához nem kell
jogi végzettség, sem alkotmánybírói talár.

Az Alkotmánybíróság eljárása elsõsorban csaló-
dást, de éles bírálatokat is kiváltott az érintett szlová-
kiai magyarok köreiben. Döntésképtelenséggel, jogi
alibizmussal és politikai részrehajlással is gyanúsít-
ják a testületet. Berényi József a Magyar Közösség
Pártjának (MKP) elnöke kiábrándítónak minõsíti a
(nem)döntést, majd így folytatta: „Az Alkotmány, a
jogállamiság nálunk csak addig érvényesül, amíg
nem ütközik a szlovák nemzetállam céljaival. Nem
egyszer tapasztaltuk már, hogy a magyar kérdések-
ben Szlovákiában sántítanak a törvények.”

A Szlovák Alkotmánybíróság nem döntése is döntés
Az ellentmondásos törvény meghozatalakor R.

Fico miniszterelnök nemzetbiztonsági kockázatról
beszélt a magyar honosítási törvény kapcsán. A szlo-
vákiai magyarok részérõl ez már akkor éles vissza-
utasításra került. Ez a vád és a mostani Alkotmány-
bírósági érdemi döntésképtelenség viszont jól mu-
tatja a szlovák politikai vezetõk görcsös fóbiáját
minden magyartól, fõleg saját félmilliót számláló
magyar állampolgáruktól. Egyébként az eddigi hi-
vatalos adatok szerint 886 szlovák állampolgár ve-
szítette el állampolgárságát. Ebbõl mindössze 55 a
magyar. A törvénynek tehát súlyos mellékhatásai
vannak, mondhatnánk azt is, hogy Szlovákia számá-
ra inkább ez a valós nemzetbiztonsági kockázat.

A szlovákiai magyar pártok és szervezetek vezetõi
egybehangzóan azt nyilatkozták, hogy alapos elem-
zés után nemzetközi testületek elé viszik az ügyet. Ez
korántsem problémamentes. Tudvalevõ, a fõ kérdés-
ben, hogy megfosztható-e valaki állampolgárságától
azért, mert felvette egy másik állam állampolgársá-
gát, nincs nemzetközi jogorvoslati lehetõség. A
strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságának, vagy
a luxemburgi EU Bíróságnak nincs hatásköre ezt meg-
ítélni. Panaszt lehet viszont benyújtani arra vonatko-
zóan, hogy az állampolgárság megvonása következ-
tében az érintett személyeknek sérültek az alapvetõ
emberi jogaik, mint például az egészségügyi ellátás-
hoz való jog, vagy a lakhatási jogok. A jogi lehetõsé-
gek tehát eléggé szûkösek.

Itt jön be a képbe viszont az erkölcsi és politikai
viszonyok kérdése. Tanúi voltunk az elmúlt négy év-
ben, hogy a magyar alkotmányt az Európai Parla-
mentben és szerte a világsajtóban szinte mikroszkó-
pon keresztül elemezték és ízekre szedték, holott az
alkotmány szövege egy országnak a szuverén bel-
ügye. Érdemi kifogást természetesen nem találtak.
Jogos tehát a felvetés, hogy mi van akkor, amikor egy
másik ország egyértelmûen megszegi saját Alkotmá-
nyának egyik alapvetõ szabályát? Azt látjuk, hogy sem
Brüsszelben, sem Párizsban, vagy Londonban senki
sem tiltakozik, és nem követel mindenféle szankció-
kat Szlovákiával szemben. Ugye jól ismert ez a kettõs
mérce, amit már majdnem hogy megszoktunk, de
soha nem nyugodhatunk bele és minden alkalmat
meg kell ragadnunk a tiltakozásra. Várjuk a további
fejleményeket a kettõs állampolgárság ügyében.

VARGA SÁNDOR



2 BÉCSI NAPLÓ 2014. szeptember–október

Határok nélkül

(MTI) 2014. szeptember 21-én, vasárnap
ünnepélyes keretek között került sor a Sopron
megyei Peresztegen Szt. István mellszobra,
Gyõrfi Lajos szobrász alkotásanak avatására.
Az ünnepély jelentõsége különösen kidomboro-
dott azáltal, hogy Áder János köztársasági el-
nök személyesen látogatott el a faluba és Sellei
Tamás polgármesterrel együtt avatta fel a mû-
alkotást. A bronz mellszobrot a település szü-
lötte, Békési István nyugalmazott iskolaigazga-
tó adományozta; felállításához több helyi lakos,
vállalkozó is nyújtott támogatást.

Az államelnök szerint ma is szükség van, és a
jövõben is szükség lesz annak megértésére, hogy
a bölcs ember sohasem öncélúan bátor. „Miként
mindig is szükségünk lesz arra is, hogy megért-
sük, nincs az a bölcs felismerés, ami többet érne
egy árva hajítófánál, ha nincs bennünk kellõ alá-
zat, összefogás és elszántság ahhoz, hogy érvény-
re tudjuk juttatni érdekeinket és akaratunkat”
– fogalmazott az államfõ.

A helyiekhez fordulva az államfõ méltatta,
hogy „személyes példájukkal, életükkel, min-
dennapi örömeikkel és erõfeszítéseikkel adnak
értelmet a szónak, amit a szülõföld megtartó
szeretete jelent”. Elismerõen szólt arról is, hogy
fenntartják, mûködtetik és munkájukkal gyara-
pítják azt a közösséget, amely - mint fogalma-
zott - ennek a több mint 700 éves településnek

Áder János szobrot avatott a Sopron megyei Peresztegen
a mai világra nyitott 21. századi lelkiségét, sem-
mi máshoz nem fogható megtartó erejét adja.

Ezzel „Szent István mûvének és szellemisé-
gének ma Önök a megõrzõi és továbbadói”,
akárcsak minden magyar, akinek fontos szülõ-
földjének sorsa, szûkebb és tágabb közösségé-
nek boldogulása, hazájának jövõje, nemzetének
gyarapodása – mondta az államfõ.

Áder János beszédében kiemelte, mindmáig
közös jövõt formáló ereje van Szent István ki-
rály fiához, Imre herceghez írt intelmeinek,
amelyekbõl ma is sok erõ, bátorság, önbizalom
és bölcsesség meríthetõ. Ezek közül idézte a ti-
zediket, amely szerint “az erények mértéke te-
szi teljessé a királyok koronáját”.

„Alkotni, adni, megõrizni és emlékezni. Van-e
ennél több?” – tette fel a kérdést a köztársasági
elnök, kiemelve, „alkotni annyi, mint értelmet
adni az életünknek, jobbá és gazdagabbá tenni a
környezetünket. Adni annyi, mint szeretettel for-
dulni azokhoz, akik számítanak ránk, akik szük-
séget szenvednek, és akik igazán fontosak szí-
vünknek. Megõrizni annyi, mint vigyázni értéke-
inkre, mindarra és mindazokra, akik számunkra
is megtartó erõt jelentenek. Emlékezni pedig
annyi, mint ismerni, érteni és továbbadni tapasz-
talatainkat, mindazt, ami abban segít minket, hogy
személyes és közös múltunkból képesek legyünk
felismerni, hogy mit kell tennünk a jövõben”.

A Szülõi Tanács támogatásával felújítottuk a
Bécsi Magyar Otthonban (Bécs I.,  Schweden-
platz 2/I./ 9-es ajtó) a könyvtárszobát, ami mos-
tantól sokkal szebb környezetet biztosít a Bécsi
Magyar Iskola  óvodájának és a tanóráknak.

Ebbõl az alkalomból október 10. péntek 19
órától (open end) baráti összejövetelt tartunk
kötetlen formában, háttérzenével. Egy pohár
üdítõ vagy bor mellett szeretnénk elbeszélgetni
a Bécsi Magyar Iskola jelenérõl, jövõjérõl és le-
hetõségeirõl. Jó alkalom lesz arra is, hogy szü-
lõk és pedagógusok közelebbrõl megismerjék
egymást, elmondják véleményüket vagy ötlete-
iket, hogyan válhatnánk még inkább összetar-
tozó közösséggé.

Hívunk minden felnõttet, akinek gyereke a
BMI-be jár vagy járt korábban, vagy érdeklõdik
az iskola iránt, esetleg valamilyen formában tá-
mogatni szeretné közösségünket.

A büféhez bármilyen hozzájárulást (étel, ital)
szívesen fogadunk.

Mindenkit szeretettel várunk!
A BMI pedagógusai és vezetõsége nevében

SEIDLER ANDREA és BLASKÓ KATALIN

Helyiségavató

Kocsis Károly
elõadása Bécsben

Az Ausztriai Magyar Kutatóintézet meghívá-
sára 2014. szeptember 26-án a Bécsi Magyar
Otthonban KOCSIS KÁROLY, egy. tanár, az MTA
Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bi-
zottságának elnöke A Kárpát-medence etnikai
arculatának változásai a 15. századtól napja-
inkig címmel tartott az Ausztriai Magyar Egye-
sületek és Szervezetek Központi Szövetségével
közösen megrendezett vetítettképes elõadást.

Az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek
Központi Szövetsége, a Nyugat-európai Országos Ma-
gyar Szervezetek Szövetségével, valamint Ober-
pullendorf/ Felsõpulya városával és a Közép-burgen-
landi Magyar Kultúregyesülettel karöltve 2014. szep-
tember 6–7-én 13. alkalommal rendezte meg a
Felsõpulyai “Kufstein” Tanácskozást.

Az elsõ eszmecserére Útkeresés a jövõbe címmel
1990 szeptemberében Kufstein várában került sor. Ezt
követõen Innsbruck, majd Eisenstadt/Kismarton volt
a helyszín, s immár tizedik alkalommal Oberpullen-
dorf/Felsõpulya, ahol végleges otthonra lelt az össze-
tartozás jegyében szervezett tanácskozás.

A kétévenként sorra kerülõ rendezvényen a magyar-
ság sorskérdéseit vitatják meg, s elõadások keretében
szellemi állapotáról, a szétszóratásban, diaszpórában
élés nehézségeirõl, az összefogás szükségességérõl
szólnak.

Az I. világháború kitörésének 100. évfordulója al-
kalmából idén a HÁBORÚ ÉS BÉKE  címet viselõ tanácsko-
záson napi politikától mentesen a világháború elõz-
ményeirõl, lefolyásáról és következményeirõl  hang-
zottak el elõadások.

Az eszmecsere I. részében az erõterek feltérképezé-
se, a balkáni problémák szerb-magyar összevetése, il-
letve az osztrák–magyar haderõ többoldalú bemuta-
tása volt a téma, ide értve a sebesültek ápolását és a
katonák lelki gondozását.

A II. rész irodalmi-történelmi szeizmográfszerûen
világította meg a lelkület változását, majd tovább lép-
ve a cseheket a délszlávokkal összekötõ “korridor”

tervezet ismertetése következett. Elõadás hangzott el
a hanyatlás motívumáról a két világháború közötti
történetírásban. Mintegy utolsó háborús akkordként
került sor az Unterwart/alsóõri Liszt József harctéri
naplójának bemutatására.

A tanácskozás III. részében a katasztrófából kilába-
ló útkeresésre kerestek indítékokat az elõadók. Rávi-
lágítottak arra, hogyan csapódott le a világháború
emlékezete az osztrák és magyar iskolai oktatásban.
Nagy hangsúly helyezõdött a föderációs tervek felgön-
gyölítésére a közép-európai térségben. A kilábalás
egyik sajátságos megnyilvánulása volt a badeni egyez-
mény (1926), amely a közös levéltári örökség gondo-
zását és kezelését szabályozza a jelenig.

Hektárnyi, sõt, négyzetkilométernyi temetõk  az elsõ
világégés  emberi poklának bizonyítékai. Ezek borza-
dállyal tölthetnek el mindnyájunkat. Mégis azzal a biz-
tató érzéssel hatnak ránk, hogy az erõszakos tömeg-
halál a kiengesztelõdés, szeretet magvait hordozza
magában, s ezeknek a magoknak ki kell kelniük.

A tanácskozás zenei fénypontja volt Teleki Gergõ
zongoramûvész, a Közép-burgenlandi magyar kórus
és a Misztrál együttes szombat esti mûsora.

A 20 országból érkezett mintegy 300 résztvevõben
a gazdag ismeretanyag felidézte az I. világháború múl-
hatatlan emlékét, a kétévenkénti találkozás pedig
megerõsítette az egymáshoz tartozás érzését.

Ennek tudatában a jelenlévõk egyhangúlag felkér-
ték az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek
Központi Szövetségét a “Kufstein” Tanácskozás továb-
bi megrendezésére a jövõben.

Z Á R Ó N Y I L AT KO Z AT

az alkotmányozási folyamat – benne kiemel-
kedõen a választási és a közjogi rendszer át-
szabása – és általában a törvény-elõkészítés és
döntéshozatali mechanizmus teljes átalakítá-
sa. Véleményem szerint kevés plusz munkával
és idõ ráfordítással szinte ugyanazok az ered-
mények lettek volna elérhetõk, de egészen más
társadalmi hangulatban és kevesebb, feleslege-
sen méltatlan külföldi megítélést magunkra
vonva. Ha valós szakmai és társadalmi párbe-
széd lehetett volna, az a politikai felhatalma-
záshoz az egyes ügyekben biztosította volna a
szélesebb körû támogatottságot is. Tehát a két-
harmados parlamenti többség sokkal lazább
nagyvonalúsággal, sok dologban a konszenzus-
keresés és kompromisszum készség felmutatá-
sával a politikai többséget meggyõzõbb társa-
dalmi többséggé is formálhatta volna. Sajnos,
nem látok még ma sem igazi törekvéseket erre,
így a meglévõ szakadék, a gyûlöletstruktúra
tovább mélyül.  A szándékot sejtem: „jót tenni
mindenáron” a néppel és országgal, akkor és
úgy is, ha ezt sokan nem értik. Ez ma még ki-
sebb és burkoltabb, késõbb nagyobb és nyíltabb
társadalmi elégedetlenséget, külföldi értetlen-
séget és ellenszenvet válthat ki. Ezekre a ta-
pasztalt politikusoknak – sok intõ, korábbi tör-
ténelmi példa alapján is – jobban kellene fi-
gyelnie! Nem érheti kritika azt a szándékot,
hogy az európai folyamatokban nemzeti érde-
keinket kell konzekvensen képviselni, hogy ha
ténylegesen jó újító ötleteinket idegenkedés is
fogadja, igazunkért kell küzdeni.  A stílust és a
módszert azonban nem egészen azok szerint a
racionalitások szerint fogadják be széles réte-
gek itthon és külföldön, ahogy mi azt hisszük
és várjuk. Ne csodálkozzunk hát, ha számos
olyan felületet hagyunk ezzel törekvéseink el-
lenzõinek, amelyek könnyen felnagyíthatók
akár a tartalommal szemben is. Nagy szükség
lenne a politikai többség társadalmi konszoli-
dációt célzó törekvéseire a második ciklusban
– ugyanakkor sajnos ennek csíráját sem látjuk
ma még.

Sajátos globális világban élünk. Olyanban,
ahol szükség van a szövetségi rendszerekre, hogy
az egyes társadalmak biztonsága – ebbe beleér-
tendõ gazdasági, környezeti, energiabiztonság
is – garantált legyen. Ugyanakkor ezen koope-
ráció erõs nemzeteket is feltételez, ahol az esé-
lyek mindenki számára egyaránt biztosítottak.
A világ kitágult, az egyes emberek, közösségek
kitettebbek, kiszolgáltatottabbak, következés-
képpen erõs Európa csak az azt alkotó erõs
nemzetekkel valósítható meg, ahol a társada-
lom tagjainak szociális, köz- és jogbiztonsága is
garantált.

Elérkeztünk tehát ahhoz, hogy az euro-atlanti
integrációban ki tudunk-e magunknak gyöke-
resen más szerepet vívni, mint annak idején a
totalitárius rendszerek nemzetközi együttmûkö-
désében? Ami világos: a mai európai és Euró-
pán kívüli világrend nem felel meg a népek,
nemzetek egyenrangú együttmûködése elvei-

nek. Nagy háttérgazdasági érdekcsoportok, erõ-
teljes, hatalomra törekvõ, magukat bármi ok-
ból kitüntetett szereplõnek tekintõ országok és
vezetõk ambíciói sokszor törik meg az egyéb-
ként helyes irányokat.

Eklatáns példa erre a frissen kialakult orosz–
ukrán válság egész folyamata.  Ami már most
látható, hogy még mögöttes törekvéseiben és
részleteiben is tananyag lesz, nemcsak diplomá-
ciai és katonai szakokon. Egyszerre jelentek meg
nagyhatalmi, katonai, gazdasági hegemónián
alapuló, de etnikai, belsõ demokratikus deficit-
bõl fakadó és regionális érdekekben gyökerezõ
indítékok is. Ukrajna olyan friss állam, ahol az
önállóvá válás mellett  egyszerre vannak jelen
egyrészt a beépült  szovjet hagyományok, refle-
xek, ugyanakkor másrészt erõteljes az Európá-
hoz tartozás, a progresszió igénye. Idõközben
Oroszország belsõ stabilizálódása és továbbra
is meglévõ gazdasági és katonai ereje kiegészült
egy – a régi Szovjetunió korszerûsített vízióját
felvillantó – politikai vízióval is. Ez nem csak a
közvetlenül, de a szomszédság és ott élõ magyar-
jaink miatt is a közvetve érintett országokat is
vita- és döntéskényszer elé állítja: hogyan viszo-
nyuljon a szereplõk szándékaihoz és módszerei-
hez. Ez sajátos magyar külpolitikai lecke, ben-
ne súlyos nemzetpolitikai kérdésekkel.

Az új külpolitikai paradigma szükségessé te-
szi a gazdasági érdekérvényesítés integrálását az
ország külügyi politikájába, úgy, hogy kellõ
egyensúlyt tudjon teremteni az új gazdasági le-
hetõségek feltárása és a tradicionálisan meglé-
võ euro-atlanti kapcsolatok erõsítése, ugyanak-
kor a nemzetpolitikai érdekérvényesítés között
is. Nekünk, itthonról, szétszóródott nemzetünk
valamennyi tagját, közösségét úgy kell tekinte-
nünk és kapcsolatainkat velük ápolnunk, mint-
ha egy-egy kis konzuli feladatot látnának el va-
lamennyiünkért, éljenek akár anyaországtól el-
szakított szülõföldjükön, vagy befogadó hazá-
jukban, szerte a világban.  Mindig szem elõtt kell
tehát tartanunk azon mondás igazságát: ha két
indián egymás skalpját követeli, annak csak a
sápadtarcúak örülnek. Ne tegyük ki magunkat,
nemzetünk egyetlen, a világ bármely pontján élõ
közösségét, tagját sem ennek – a sajnos mindig
fennálló – veszélynek!

DR. SZILI KATALIN,
 az Országgyûlés volt elnöke

Hol és hova tart Magyarország?

Rendezvények
a Pázmáneumban

2014. október 22-én, szerdán 18 órakor szent-
mise a Pázmáneum kápolnájában, 19 órától
megemlékezés az 1956-os forradalomról, majd
Mindszenty József bíboros, hercegprímás Bécs-
be érkezésének 43. évfordulója kapcsán koszo-
rúzás az emléktáblánál. Köszöntõt mond
Dr. Hajas Gábor követ, ideiglenes ügyvivõ, köz-
remûködik a Cantus Arcis énekegyüttes.

A Cantus Arcis  énekegyüttes és karnagya
Mag. Dombó Dániel  énekeseket keres és fel-
vételt hirdet minden szólamban. További infor-
mációk: http://www.facebook.com/CantusArcis,
www.danubiuskultur.eu Jelentkezni lehet elekt-
ronikus levélben a Kulturverein Danubius cí-
mén: danubiuskultur@gmail.com, vagy a
Pázmáneumban.

Bár háborús történet volt az idei “Kufstein”
Tanácskozás tárgya, mindehhez a babonás 13.
számot érte meg ez a nemzetközinek nevezhe-
tõ magyar fórum, mégis elmondható róla, hogy
az egyetértés légköre volt tapasztalható Ober-
pullendorf/Felsõpulyán. Az a hely, ahol koráb-
ban nem fogadta okvetlen bizalom a magyar lá-
togatókat, ma az ünnepi várakozás színhelye,
ahol elõzékenyen irányítják a helyszínre a rend-
õrök az érkezõket, a városházán pedig egészen
természetes az osztrák színek mellett a magyar
zászló is az európai lobogó társaságában. A be-
fogadás és fordulat nagyban Kulmann Ernõ volt
polgármester érdeme.

Osztrák részrõl Hans Niessl tartományfõnök
és Franz Steindl tartományfõnök helyettes mel-
lett Sebastian Kurz külügyminiszter vállalta a

Felsõpulyai XIII. “Kufstein” Tanácskozás
tanácskozás védnökségét, utóbbi írásban üd-
vözölte a megjelenteket. A megnyitón megje-
lent Nikolaus Berlakovich volt miniszter vala-
mint Rudolf Strommer az Osztrák Néppárt tar-
tományi klubelnöke.

Magyar oldalról Semjén Zsolt miniszterelnök-
helyettes volt a tanácskozás védnöke; képvisele-
tében Csallóközi Zoltán kabinetfõnök szólt a hall-
gatósághoz. Potápi Árpád János nemzetpolitikai
államtitkár köszöntõjében kiemelten foglalkozott
a magyar kormánynak a nyugati magyarságért ki-
fejtett lépéseivel, terveivel. A tanácskozás vendé-
ge volt Szabó Vilmos volt államtitkár és Szili Ka-
talin a magyar országgyûlés volt elnöke.

A tanácskozást Rudolf Geissler polgármes-
ter nyitotta meg, aki egyben vállalta a védnöki
és a város részérõl a szponzori szerepet.

Az Osztrák Rádió is hírt adott arról, hogy Magyaror-
szágon nagy port kevert fel a magyar állampolgárság
adományozásával kapcsolatos visszaélések felfedése.
Több tízezer, fõként orosz és ukrán személyrõl történt
említés, akik a laza ügykezelés miatt az illetékes ma-
gyarországi szervek megkerülésével vagy kijátszásával,
illegális úton jutottak a magyar állampolgársághoz.

(MTI 2014. szeptember 25.) Az Országgyûlés honvé-
delmi és rendészeti bizottsága, valamint a nemzetbizton-
sági bizottságnak tagjai szeptember 25-i együttes, zárt ülé-
sén az egyszerûsített honosítási eljárás nemzetbiztonsági,
rendészeti vonatkozásairól kaptak tájékoztatást. Molnár
Zsolt, a nemzetbiztonsági bizottság szocialista elnöke az
ülés után azt mondta: nem a kettõs állampolgárság intéz-
ményével vannak problémák. A kedvezményezett honosí-
tási eljárással kapcsolatban viszont sok visszaélés történt
- tette hozzá. Szél Bernadett, a nemzetbiztonsági bizott-
ság LMP-s tagja ugyanakkor az ülésen kapott tájékozta-
tás nyomán azt mondta: úgy véli az állampolgársági eljá-
rással kapcsolatos eljárásban nincs szükség szigorításra.
Elmondta továbbá, hogy a szakszolgálatok tájékoztatása
szerint ebben a vonatkozásban nem mûködik Magyaror-
szágon központilag szervezett, kiterjedt bûnhálózat.

 A magyar állam hatékony védelmet tud biztosítani
az állampolgársággal való visszaélésekkel szemben, jog-
szabály-módosításra nincs szükség – jelentette ki Németh
Zsolt, az Országgyûlés külügyi bizottságának fideszes el-
nöke. A képviselõ azután nyilatkozott a sajtónak, hogy
részt vett a fentebb említett ülésen, amelyen az egysze-
rûsített honosítási eljárás nemzetbiztonsági, rendészeti
vonatkozásairól kaptak tájékoztatást a résztvevõk. Né-
meth Zsolt kiemelte: teljesen megalapozatlanok azok az
– elõször az Index hasábjain megjelent – híradások, ame-
lyek szerint több tízezren szereztek volna hamis állam-
polgárságot, oroszok, ukránok, szerbek. Az elmúlt négy
évben 660 ezer kérelmet adtak be, és 630 ezer állampol-
gárságot adtak ki, mintegy 22 ezer kérelmet utasítottak
el – ismertette. Ez utóbbi szám alapvetõen azt bizonyít-
ja, hogy a magyar állam, a magyar belügyi, külügyi szer-
vek képesek arra, hogy hatékonyan kiszûrjék a vissza-
élõket – mondta. Ahol pedig valamilyen módon mégis
visszaélés történt, feljelentést tettek; az ilyen ügyek szá-
ma száz és kétszáz között van, és eddig 22 esetben már
vissza is vonták az állampolgárságot – közölte.

Folytatás az 1. oldalról

Bonyodalmak
a honosítások körül
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MINDEN NEMZETNEK, MINDEN NEMZETI KULTÚRÁNAK van-
nak „szakrális” eseményei és szövegei – ez utóbbiak
közé tartoznak a nemzeti himnuszok. Igaz, nem csak a
himnuszok tartoznak közéjük, vannak egyházi énekek,
ünnepi költemények, forradalmi riadók, amelyek ma-
guk is szerepet kaptak a közösségi kultúra, a közössé-
gi lélek kifejezõi között és ilyen módon a nemzet tör-
ténetében. Hogy példákat mondjak, a magyar történe-
lem „szakrális” magaslatra emelte a katolikus egyház-
ban oly népszerû Boldogasszony Anyánk kezdetû
egyházi éneket, a protestáns egyházakban a „Teben-
ned bíztunk eleitõl fogva” kezdetû XC. Zsoltárt, a nem-
zeti érzés ugyancsak magasba emelte Petõfi Sándor
Nemzeti dalát vagy éppen Berzsenyi Dániel A magya-
rokhoz („Forr a világ bús tengere, óh Magyar!”) címû
költeményét, ennek Kodály Zoltán kórusmûve is jó-
formán „szakrális” jelleget adott: nem egyszer énekel-
ték közösségi (így iskolai) ünnepségeken. Hasonlókép-
pen közösségi: a nemzeti identitás kifejezésével és
védelmével összefüggõ méltóságot kapott a Rákóczi-
induló és a Kossuth-nóta is.

 A LEGSZENTEBB KÖZÖSSÉGI HITVALLÁS mindazonáltal
Kölcsey Ferenc Himnusza és Vörösmarty Mihály Szó-
zata: mindkettõ a nemzet „szakrális” hitvallása, egye-
dül állnak azon a magaslaton, amelyen általában a
nemzeti himnuszok helyezkednek el. A Himnusz
és a Szózat mindig idõszerû költemény volt
és maradt, nem kíván különösebb indoklást
az, hogy éppen a Magyar Kultúra Napján
(különben is Kölcsey Ferenc Himnuszá-
nak születésnapján) az ünnep magasla-
tán foglalkozunk velük. Az ünnepi ese-
mény mintegy különösen kötelessé-
günkké teszi, hogy rámutassunk a két
„szakrális” szöveg irodalomtörténeti
értékére és nemzeti identitásunk vé-
delmében, erõsítésében betöltött sze-
repére. Mindkét költõi mû éppen nem-
zeti identitásunk megtartásában tölt be
különösen fontos szerepet, hiszen,
ahogy általában irodalmunk, ez a két
szakrális költemény is történelmi jelentõ-
séget kapott abban a mindannyiunk számá-
ra erkölcsi kötelezettséget elõíró feladatban,
amely a mögöttünk lévõ huszadik század so-
rán feldarabolt és nem egy helyen: éppen õsei-
nek évezredes lakóhelyén másodrendû sorsba
kényszerített nemzet szellemi és erkölcsi egységét és
szolidaritását megjelöli.

A MAGYAR HIMNUSZNAK VALÓSÁGOS ÉLETTÖRTÉNETE VAN:
voltak a nemzet életében feledhetetlen pillanatok, így
1848-ban, 1956-ban vagy 1989-ben, midõn a Himnusz
a történelmi újrakezdés és a nemzeti összetartozás bi-
zonyságaként fogta egybe a szíveket. És voltak idõk,
midõn a Himnusz nyilvános és közös megszólaltatá-
sa tiltva volt, vagy legalábbis nem volt ajánlatos: a sza-
badságharc vérbe fojtása után, az 1919-es vörös dik-
tatúra idején vagy az elszakított magyarság körében
egészen az 1989-1990-es történelmi változásokig. Igaz,
ezután is csak óvatosan és nemegyszer szorongó szív-
vel merték énekelni Erdély, Felvidék, Kárpátalja ma-
gyarjai és még a legutóbbi idõben is elõfordult, hogy
nem egy helyen rendõrök háborgatták azokat, akik
nyilvánosan megszólaltatták a Himnuszt. Az erdélyi
református egyház elõvigyázatos bölcsességgel vette
fel hivatalos énekeskönyvébe a zsoltárok és dicsére-
tek közé, hogy ne emelhessen vétót a mindig gyanak-
vó hatalom. A Himnusz sorsa ennyiben a magyarság
történelmi sorsának tükre, kivált az elszakított magyar-
ság esetében.

A KÖLTEMÉNY, A DALLAM ÉS A NEMZETI SORS mintegy
összefonódott egymással, és ez a történelmi összefo-
nódás szakralizálta Kölcsey és Erkel mûvét. A magyar
nemzet mindig történelmi sorsának mélypontján vagy
éppen magaslatain ragaszkodott leginkább himnuszá-
hoz. Mondják, az ötvenes években, midõn a Himnusz
szövege nyilvánosan alig hangzott fel, gondolom, a
Teremtõ megszólítása zavarta a zsarnokságot, szóval
az ötvenes években Rákosi Mátyás arra készült, hogy
új nemzeti himnuszt ajándékoz az országnak. Illyés
Gyulát és Kodály Zoltánt szemelte ki szerzõinek. Min-
denesetre megszégyenülten kellett elsompolyognia,
midõn egy operaházi díszünnepségen mindezt szóvá
tette Kodály elõtt. „Nincs rá szükség, a régi bevált” –
mondotta volt a tanúk szerint az õsz mester és ezzel a
kopasz diktátor perverz ötlete lekerült a napirendrõl.
A magyar Himnusz ezután is mindig felzengett, ha
szövegszerûen nem is az állami ünnepségeken, de pél-
dául a katolikus szentmisék és protestáns istentiszte-
letek végeztével. Kölcsey Himnuszát Erdély- és Kár-
pátalja-szerte többnyire ma is templomokban éneklik,
viszonylag ritka az a politikai vagy társadalmi ese-
mény, amelyen felhangzik az „Isten, áldd meg a ma-
gyart”. Magyarországon is gyakran tapasztalható bizo-
nyos visszafogottság vagy szemérmesség a Himnusz
megszólaltatásában.

TÖBBSZÖR MEGFIGYELTEM, HOGY valamilyen nemzeti
ünnepen, állami ünnepségen, midõn többnyire hang-
szórók közvetítésével, felhangzik a magyar Himnusz,
a köröttem állók némán hallgatják az éneket, nem moz-

dulnak a szájak; azért remélem, megmozdulnak a szí-
vek. Pedig ha a kolozsvári költõnek, Kányádi Sándor-
nak igaza van abban, hogy „a vers az, amit mondani
kell”, akkor a Himnusz az, amit énekelni kell. Kölcsey
költeménye és Erkel dallama együtt alkotja nemzeti
létünk és identitásunk egyik leginkább hatékony: ön-
tudatot alapozó és közösséget teremtõ szimbólu-
mát. Igazából ezek a nemzeti szimbólumok, mint ami-
lyen a piros-fehér-zöld lobogó, a magyar Szent Koro-
na, a történelmi magyar címer, nemzeti ünnepeink:
Szent István napja, március 15-e és október 23-a, a ma-
gyar történelem nagy hõseinek és eseményeinek em-
léke, alapozzák meg és teszik teherbíróvá a magyar-
ság nemzeti tudatát és szolidaritását.

EZEK KÖZÖTT A SZIMBOLIKUS SZEREPET KAPOTT EMLÉKEK

és fogalmak között, éppen kudarcokban bõvel-
kedõ történelmünk következté-
ben, többnek is gyá-
szos és tragikus
színezete
v a n .

M i -
ként a
Himnusz tör-
ténelmi visszatekin-
tésének és nemzeti számve-
tésének rendjében is, hiszen Kölcsey
a honfoglalás, az országalapítás és a katonai gyõzel-
mek biztató emlékeinek felidézését követve maga is a
„rabló mongol nyilára”, a „török rabigájára”, „vert ha-
dunk csonthalmaira”: az elnyomatás, az üldöztetés, a
viszálykodás nemzetet pusztító eseményeire emlékez-
ve vallja meg a magyarság vétkeit, és kér Istentõl felol-
dozást. Nemzeti imádságunk a bûnbánat megvallása,
ennyiben is „szakrális” szöveg, mélységes keresztény
gondolkodás és érzés hatja át: az elkövetett vétkek mi-
att érzett bûnbánat és az a keresztény remény, misze-
rint a bûnbánatot a megbocsátásnak kell követnie.

MINTHA VOLNA A HIMNUSZNAK EGY VIRTUÁLIS történelmi
erõtere, és ez mindazt összefogja, ami a nemzet törté-
nelmében siker és kudarc volt: a sikert és a gyászt, az
országépítõ munkát és az országos pusztulást. Ebben
a virtuális történelmi erõtérben mi, mai magyarok szá-
mon tarthatjuk azokat a történelmi eseményeket is,
amelyek már Kölcsey kora után szakadtak reánk, te-
hát nem csak a tatárjárás és a törökdúlás fájdalmas
eseményeit. A Himnusz történelmi visszatekintésében
ott érezzük Világost és Trianont, ott érezzük elveszí-
tett háborúinkat, levert forradalmainkat, országunk
feldarabolását, százezrek menekülését, milliók erõsza-
kos halálát – a „holtak vérét” és a „kínzó rabság
könnyeit”. A Himnusz panaszai, fájdalom, mindig újra
érvényesekké válnak, és a történelmi számvetést, a
bûnök megvallását, a lélek katarzisát csak ritkán kö-
veti nemzeti felemelkedés.

KÖLCSEY HIMNUSZA A NEMZETI SZIMBÓLUMOK magasla-
tára emelkedett, és ezen a magaslaton a magyarság
élettörténetének drámai tapasztalatait foglalja össze.
Természetesen mint költõi alkotás is egészen kivéte-
les: nem csak a történelmi hagyomány szentelte meg
szövegét, maga a költõi szöveg is megszentelte a hoz-
zá fûzõdõ hagyományt. A Himnusz szakralizált
(szakralizálódott) szöveg, egyszersmind természete-
sen irodalmi alkotás, amely éppen annak következté-
ben lehetett a magyarság nemzeti „imádsága”, hogy a
maga történelemértelmezése, mondhatnám így is: „tör-
ténelmi  látomása” által lezárt egy korszakot és elõké-
szített egy másikat. Létezik a Himnusznak egy (mond-
juk így) „jövõ idejû” jelentése is. Bíztat, erõsít, felszó-
lít, hûségre tanít és cselekvõ hazafiságra nevel. Köl-
csey verse, bármennyire a magyar nemzet történelmé-
nek tragikusan sötét korszakait és tapasztalatait idéz-

te is fel, a maga végsõ reménykedésével már egy új és
bizakodó korszak eljövetelét ígérte. Kölcsey, mondhat-
juk végül, a magyar történelem egyik emelkedõ szaka-
szának kezdetén írta meg költeményét: a magyar iro-
dalom és a nemzeti szellemû értelmiség mozgalmai
már jelezték a reformkor beköszöntését, azt az orszá-
gos felemelkedést, amely azután 1848-ban történelmi
magaslatra érkezett. Ennek az elõször lassan, majd
mind erõteljesebben kibontakozó felemelkedésnek a
lelkesítõ érzései között született újjá a magyar nemze-
ti identitás, a nemzeti szolidaritás szelleme. Ezért is zár-
hatta a költõ bizakodó fohásszal a történelmi visszate-
kintés sötét és gyötrelmes képeit.

AHOGY A HIMNUSZNAK, A SZÓZATNAK IS megvan a maga
története, megvan a maga történelmi szerepe, hiszen

Vörösmarty Mihály klasszikus költeménye
nem csak a magyar történelem

„lenyomata”, hasonló-
an Kölcseyé-

hez, alakí-
tója is

a törté-
nelemnek.

Ebben a tekintet-
ben eltér Kölcsey mûvé-

tõl, amely még a magyar történe-
lem egy viszonylag sötét idõszakában: a 19. század har-
mincas éveiben kibontakozó nagyszerû „reformkor”
elõtt született. A Szózat, amely 1836-ban: a megújulás
elsõ nagy eredményeinek diadala után jött világra, már
egy olyan költõnek a biztosabb önérzetét és jövõkép-
ét mutatja, aki büszkén tekinthet a nemzeti újjászüle-
tés eredményeire, és reménykedve mérheti fel a bizta-
tó jövõt. A Himnusz akkor született, amikor a 19. szá-
zad második negyedében még alig volt jele annak,
hogy Magyarország a reformkori újjászületés mozgó-
sító tapasztalatai közepette megújulásra készül, a Szó-
zatot viszont már ennek a megújulásnak az élménye
és lehetõsége hatotta át.

MÁSKÜLÖNBEN VÖRÖSMARTY IS, AKÁRCSAK KÖLCSEY, szá-
mot vetett a tragikus eseményekkel terhes múlttal, hi-
vatkozott a honfoglaló Árpád diadalára, majd ahogy
Kölcsey Mátyás király, õ Hunyadi János gyõzelmes csa-
táira. A Himnusz többnyire még a történelmi veresé-
gek riasztó képeit idézte fel: „Vár állott, most kõhalom:
/ Kedv s öröm röpkedtek, / Halálhörgés, siralom / Zaj-
lik már helyettek. / S ah, szabadság nem virúl / a holt-
nak vérébõl, / Kínzó rabság könnye hull / Árvánk hõ
szemébõl!” A Szózat inkább a történelmi múltnak arra
a tanulságára hivatkozik, miszerint a nemzet mindig
is fel tudott emelkedni sorsának mélységeibõl. Ezek-
bõl a tanulságokból merít új erõt: a nemzeti felemel-
kedés erkölcsi, közösségi erejét: „Az nem lehet, hogy
ész, erõ, / És oly szent akarat / Hiába sorvadozzanak /
Egy átoksúly alatt. / Még jõni kell, még jõni fog / Egy
jobb kor, mely után / Buzgó imádság epedez / Száz
ezrek ajakán.”

KÖLCSEY VERSE MÉG SZINTE TÖRTÉNELMI magányában mu-
tatta be a nemzetet, és éppen ez a történelmi magány:
a környezõ népek szolidaritásának szomorú hiánya
okozta a Himnusz baljós sejtelmeit. A Himnusz köl-
tõje magányos nemzetnek gondolta a magyarságot és
a történelmi magánynak ez a szorongató érzése-fájdal-
ma idõrõl-idõre mindig visszatért a nemzeti múltban,
különösen a végzetes történelmi vereségek és kudar-
cok idején. Midõn Budát elfoglalta a török, midõn Rá-
kóczi Ferenc bujdosásba kényszerült, midõn a negy-
vennyolcas és az ötvenhatos szabadságharcot leverték
az idegen seregek.Vörösmarty mindezzel szemben már
úgy látta, hogy a reformkori Magyarország nincs egye-
dül, és azoknak a küzdelmeknek a tapasztalatai nyo-

mán, amelyeket a 19. század leginkább általános és
leginkább szentesített eszméjének: a szabadságnak (a
Szabadságnak, így, nagy kezdõbetûvel) a gyõzelme ér-
dekében magára vállalt, a magyar nép történelmi ered-
ményeit el fogja ismerni a népek gyülekezete. Ez a re-
ménykedés jelenik meg a Szózat sokat idézett soraiban:
„Szabadság! Itten hordozák / Véres zászlóidat, / S
elhulltanak legjobbjaink / A hosszu harc alatt. / És annyi
balszerencse közt, / Oly sok viszály után, / Megfogyva
bár, de törve nem, / Él nemzet e hazán. / S népek hazá-
ja, nagy világ! / Hozzád bátran kiált: / Egy ezred évi szen-
vedés / Kér éltet vagy halált!”

VÖRÖSMARTY KÖLTEMÉNYÉNEK ALAPHANGJA az önérzetes
történelmi bizalom a nemzet jövõje iránt, ezt a bizal-
mat ugyanakkor a nemzet sorsán érzett aggodalom kí-
séri és ellenpontozza. Ez az aggodalom a magyar köl-
tészet sok évszázados érzése, forrása kétségtelenül a
nemzeti történelem mindig ismétlõdõ vereségeiben,
tragikus tapasztalataiban, a nemzeti közösség meg-
osztottságában és nem egyszer bekövetkezett össze-
roppanásában keresendõ. Más európai népek költé-
szetében szinte szokatlan az a sötéten látás, amely
rendre a szétszóródás és a végsõ pusztulás rémképeit
idézi fel. A magyar népnek, mióta megtelepedett a

Kárpát-medencében, bõven kijutott a tragikus ta-
pasztalatokból: a tatárjárás, a török hódoltság, a

levert forradalmak és szabadságharcok trau-
mái nyomán. Megannyi vereség, bukás,

országcsonkítás, megannyi nemzeti tragé-
dia. Ezeknek a tragédiáknak a mélyen
ható emléke és a miattuk érzett szoron-
gás ott van a máskülönben egy öntuda-
tos és reménykedõ nemzetet elõtérbe
állító Szózat  soraiban is. Ahogy ott van
a magyar költészetben, Balassinál,
Kölcseynél, Vörösmartynál (nem csak
a Szózatban), Petõfinél, Aranynál,
Adynál, Babitsnál, Illyésnél, Dsida Je-
nõnél, Nagy Lászlónál, Juhász Ferenc-
nél, az erdélyi Kányádi Sándornál vagy
éppen a kárpátaljai Vári Fábián László-

nál.. A példák, gondolom, ismertek, egész
antológiát lehetne belõlük összeállítani.
NOS, A NEMZETHALÁL RÉGÓTA KÍSÉRTÕ félelme

megjelenik a Szózat máskülönben bizakodó
soraiban is. A költemény végére gondolok,

amely a reménykedés után szólaltatja meg a nem-
zeti sötétenlátásból eredõ félelmeket: „Még jõni kell,

még jõni fog / Egy jobb kor, mely után / Buzgó imád-
ság epedez / Százezrek ajakán. / Vagy jõni fog, ha jõni
kell, / A nagyszerû halál, / Hol a temetkezés fölött /
Egy ország vérben áll. / S a sírt, hol nemzet süllyed el,
/ népek veszik körül, / S az ember millióinak / Szemé-
ben gyászkönny ül.” Ezek a versszakok olyan neveze-
tes magyar költeményeket idéznek elénk, mint Köl-
cseynek a Szózat születése után egy esztendõvel írott
nagy költeménye: a Zrínyi második éneke, Petõfi Sán-
dor 1849-es dátumot viselõ utolsó verse a Szörnyû idõ
vagy Ady Endre 1918-as költõi búcsúja: az Üdvözlet a
gyõzõnek.

IGEN, A SZÓZAT SORAIBAN (ahogyan nyolc évszázad
óta az egész magyar költészetben) jelen van a felemel-
kedés lelkesítõ élménye és az ebbõl fakadó remény,
és jelen van a történelmi vereségek okozta csalódott-
ság, az ebbõl fakadó tragikus érzés: a szorongás a nem-
zet pusztulásának rémképe miatt. Így teljes a költõ ér-
zelmi világa, így válik igaz és átfogó tanúsággá a köl-
temény. Hasznos tanúsággá, amelynek a magyarság
önvizsgálatában kell, hogy legyen határozott szerepe:
annak idején egy emelkedõ ország és egy emelkedõ
nemzet kereste benne a múlt tanítását és a jövõ fel-
adatait. Ezt keresheti a jelenben is, minthogy a mai
magyarságnak is hiteles eszmékre és eszményekre,
hiteles eligazításra van szüksége, és ez a hiteles eliga-
zítás, ahogy én gondolom, ma is mindenekelõtt az iro-
dalomtól, a költészettõl várható. Kevéssé bízom a ma-
gyar politikában, irodalmunkban azonban sohasem
kellett csalódnom. Ez az irodalom õrizte meg a magam
személyes bizakodását is, nehéz idõszakokban, így az
ötvenhatos forradalom leverése után, midõn a börtön-
világ sötétjében kellett magam elé idézni a magyar
költészet fénylõ csillagait.

 EBBEN A TEKINTETBEN VÖRÖSMARTYNAK és a  Szózat-
nak (akárcsak Kölcsey Himnuszának) a jelenben is ér-
vényes tanítása van. A nemzeti önvizsgálat mindig a
magyar költészet önként vállalt közösségi stratégiái
közé tartozott: írástudóink hagyományosan meg vol-
tak gyõzõdve arról, hogy a múltban elkövetett hibák
kívánatos elkerülése és egy megbízható jövõ felépíté-
se csakis a szigorú történelmi önvizsgálat révén válik
lehetségessé. Ez a meggyõzõdés (nem csak Vörösmar-
tyé, hanem Kölcseyé, Széchenyié, Kossuthé, Wesselé-
nyié, a legtöbb reformkori gondolkodóé) ad morális
erõt és méltóságot a Szózat költõi számvetésének. Az
már rajtunk, mai magyarokon múlik,   hogy mire ju-
tunk a költõ reménykedõ és kétségbeejtõ igéi nyomán,
de az is nemzeti költészetünk tanulsága, hogy a vere-
ségek mélyén is megtalálhatjuk a felemelkedésre biz-
tató lelki készségeket.

POMOGÁTS BÉLA

A HIMNUSZ ÉS A SZÓZAT
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NEMZETKÖZI SAJTÓSZEMLE
Összeállította: Fetes Kata

  (MTI Budapest, 2014. szeptember 11.) -
Európa alapja a szolidaritás és a felelõsségvál-
lalás, ezek nélkül elképzelhetetlen az unió –
mondta José Manuel Barroso, az Európai Bi-
zottság elnöke az Országházban.

A bizottság leköszönõ elnöke átadta Orbán
Viktor miniszterelnöknek a brüsszeli testület és
Magyarország partnerségi megállapodásának
dokumentumait.

Az eseményen José Manuel Barroso kiemelte:
az EU sikerrel vette az akadályokat a válságban,
ma már kifelé halad a krízisbõl, ez a szolidaritás-
nak és a felelõsségvállalásnak köszönhetõ.

Magyarország az egyik legnagyobb kedvezmé-
nyezettje az európai szolidaritásnak – mondta.
Közölte: 2007 és 2013 között több mint 63 ezer
fejlesztési projektet támogatott az EU, több
mint 8200 milliárd forintos támogatásból. 2014
és 2020 között 8 ezer milliárd forinttal többet
kap Magyarország, mint amennyit betesz az eu-
rópai költségvetésbe – mondta, hozzátéve: mi-
nél jobban kell elkölteni a forrásokat.

Úgy vélte, sok elõnnyel járhatnak az uniós
források a magyar gazdaság és az emberek szá-
mára is, és 2020-ra sokkal fejlettebbé válhat az
ország.

A bizottság elnöke emlékeztetett: valóban
rendkívüli megpróbáltatásokkal teli évek voltak
az elmúlt évtized évei Európában, 2004-ben ki-
bõvült az unió, mindössze tíz év alatt csaknem
megduplázták a tagállamok számát. Mindez a
válság közepette, az alkotmányos szerzõdés ra-
tifikációjának elmaradása ellenére sikerült.
Nagy kihívásokkal kellett szembenézni, de a bi-

Barroso: Európa alapja a szolidaritás
és a felelõsségvállalás

zottság képes volt hozzájárulni ahhoz, hogy
Európa egységes és nyitott maradjon, és ahhoz,
hogy az unió ma erõsebb, jobban felkészült a
globalizáció korszakában – vélekedett.

José Manuel Barroso szerint “sok nehézség
van még elõttünk”, de sikerült bõvíteni és kon-
szolidálni az EU-t, ezért büszkék lehetünk
az elmúlt évek erõfeszítéseire.

Mint mondta, amikor tíz évvel ezelõtt több
ország, köztük Magyarország csatlakozott az
EU-hoz, nagy volt a lelkesedés, de aggodalom
is volt a tagállamokban. A félelmek közül azon-
ban nagyon kevés igazolódott be, alapvetõen
sikeres volt a bõvítés – mutatott rá.

A bizottság elnöke a Magyarország és az EU
közötti kapcsolatról beszélve kifejtette: voltak
véleménykülönbségek fontos kérdésekben, és
nem mindig volt zökkenõmentes a párbeszéd.
Viszont a bizottság olyan intézmény, amely a
jogállamiság mellett kötelezte el magát, és Eu-
rópának meg kell védenie a közös jogon alapu-
ló uniót, amelyben minden tagállam egyenlõ az
európai jog elõtt - hangoztatta.

A partnerségi megállapodás a 2014 és 2020
között Magyarországra érkezõ uniós források
felhasználásának keretét jelenti. Az Európai
Bizottság és a magyar kormány között létrejött
megállapodásról szólva Lázár János Miniszter-
elnökséget vezetõ miniszter a múlt héten az
MTI-nek azt mondta: a kabinet és a brüsszeli
testület több mint 34 milliárd eurónyi támoga-
tásról állapodott meg, ez a hozzá szükséges ön-
erõvel mintegy 12 ezer milliárd forintos fejlesz-
tést jelent a 2014–2020-as idõszakban.

Energiánk ára az õslakosok élettere

 Világszerte nagy árat fizetnek az õslakosok az ipari
nemzetek kielégíthetetlen energia éhsége miatt.

 Akár olajtermelésrõl van szó Nigériában, Ecuador-
ban vagy Szibériában, vagy vízierõmûvek építésérõl
Brazíliában, Kanadában vagy a Skandináv területe-
ken, mindenütt az õslakosok életterét semmisítik
meg az energia igényeket kielégítõ vállalkozások.
Azért, hogy a lámpák világítsanak Kanadában, urán-
bányászat folyik Saskatschewan tartományban. A
szénbányászat miatt Kolumbiában eltûnik a Wayúuk
földje éppúgy, mint a szibériai külszíni kõszénfejté-
sek miatt, a Shor õslakosoké.

Világszerte az 5000 etnikai csoporthoz mintegy 350
millió õslakos tartozik. Ezek az öt kontinens hetven
országában élnek. Az ENSZ munkacsoportja, az ILO
megállapodást dolgozott ki az õslakosság emberi jo-
gainak védelmére, melyet az ENSz közgyûlés 2007-ben
plenáris ülésén el is fogadott. Sajnos, több kormány
nem tartja be ezt az egyezményt és a befolyásos válla-
latok is neglektálják azt.

   (J)

Magyarországon a világ elsõ vízháza

Az UTokyo, a tokiói egyetemén dolgozó magyar ku-
tató Gutai Mátyás 10 éve foglalkozik a víz hasznosítá-
sának témájával. Kutatásának középpontjában áll a víz
felhasználása az építészetben.

Az évtizedes munka és az Európai Uniótól kapott
120 ezer euró támogatás tette lehetõvé, hogy megva-
lósíthassa találmányát, a vízházat. A prototípus 10
négyzetméter alapterületû. A víz kiegyenlítõ hatása,
az épületben rendkívül rövid idõ, néhány másodperc
alatt megy végbe. A folyadékpanel rendszer szükség sze-
rint hûtõ vagy fûtõ funkciót lát el. A víztömeg az épüle-
ten belül a panelekben egybekapcsolódik, és így rend-
kívül gyorsan hasznosítja az épület teljes felületén tá-
rolt napenergiát. A prototípus elkészítésénél üvegfalat
és üvegtetõt is beépített. Olyan házméretet választott,
melynél már tudományos mérések is végezhetõk.

A vízház által bemutatott megoldások egybeépíthe-
tõk más szerkezetekkel is. Lehetõséget nyújtanak meg-
lévõ épületek ökologikus modernizálásához, de új
épületként is gazdaságos megoldást kínál a nagy üveg-
felületek beépítésénél.

Gutai Mátyás találmányát szülõhazájában Magyaror-
szágon mutatták be és már szabadalom védi.

   (UK)

Melegebb éghajlat, több rovar
Közép-Európában

A XX. század folyamán fokozatosan melegszik Közép-
Európa mérsékeltövi éghajlata. Ez a folyamat lehetõvé
teszi, hogy a rovarok korábban kezdjék aktivitásukat és
így az év folyamán több generációt tudnak világra hozni.
Nagyobb rovarpopulációk a mezõ- és erdõgazdaságban
természetesen több kárt is okozhatnak, de ugyanakkor
több élelem juthat a rovarokkal táplálkozó állatoknak.

A viharos szelek, a hosszantartó esõzések és ezek
következményei az egyre gyakrabban elõforduló ár-
vizek sokkal jobban sújtják a hidegvérû rovarokat,
mint a melegvérû állatokat. A klímaváltozás hatása
fõleg a rovarok alkalmazkodó képességétõl függ, nem
annyira a melegedés erõsségétõl.

A klímaváltozás következtében kevesebb lesz a hû-
vösebb nappal és éjszaka, viszont gyakoriakká válnak
a forró napok, mikor a hõmérséklet az éjszakai órák-
ban sem tud oly mértékben csökkenni, hogy elérje a
korábbi értékeket. Ez az élõlényeket elvándorlásra
készteti, mely rövidebb-hosszabb idõtartamra magá-
val hozza szaporodási kedvük csökkenését is. A kuta-
tók véleménye szerint, a hûvösebb északi tájakon
megjelennek majd azok a rovarok, melyek a melege-
déshez nem tudnak alkalmazkodni.

   (UK)

Lakásokat épít a Tesco

Nagy-Britanniában a Tesco korábban megszerzett
telkein nem szupermarketeket, hanem lakásokat épít.

A vállalat átgondolta fejlesztési terveit, ugyanis vé-
get ért a kereskedelmi láncok közötti verseny a bevá-
sárlóközpontok felhúzásáért. A cégek most kisebb, a
fogyasztókhoz közelebb esõ üzleteket építenek, így a
gyakran külvárosokban megvásárolt hatalmas telkek-
re az eredeti tervek szerint nincs szükség. Ezeket az ér-
tékes területeket azonban most valahogy mégis hasz-
nosítani kell.

A Tesco legutóbbi éves beszámolója alapján a válla-
lat tulajdonában lévõ telkek értéke 20,8 milliárd font
és gyakorlatilag Anglia minden szegletében van a cég-
nek üres területe. 4000 lakást építene a Tesco 2017-ig
Nagy-Britanniában, ahol a vállalat összesen akár 15
ezer lakás felépítéséhez elegendõ földterülettel rendel-
kezik. A cég mérlegeli, hogy hol épít lakásokat, és me-
lyek azok a telkek, amit bérbe-, vagy elad.

Nagy-Britanniában kevés a rendelkezésre álló jó
minõségû lakás, így az új vállalkozás sikeres lehet.

    (GB)

Gáz van, nincs gáz!

Ukrajnának a földgázt Oroszországból kellett impor-
tálnia és emiatt már hatalmas adósságot halmozott fel,
melynek kiegyenlítését javasolja az EU. Ugyanakkor
az ország évi 50 milliárd m3 szükségletét valahonnan
elõ kell teremteni, mert a Krímtõl délre esõ tengeri
földgázmezõi tavasz óta nem szállítanak Ukrajnának.

Már júniusban megkezdõdött a földgáz áramoltatás
Lengyelországból, Szlovákiából és Magyarországról is.
A közelmúltban átadtak egy Szlovákia és Ukrajna kö-
zött korábban megépített, de eddig nem használt ve-
zetéket. Ezen keresztül importálhat Ukrajna földgázt
az Európai Unióból. Nagy valószínûséggel így fedez-
hetõ lesz a szükséglet nagy része.

A Kelet-Ukrajnában Harkov és Donyeck között te-
rül el egy óriási palagázmezõ, melynek kitermelési jo-
gát a Royal Dutch Shell holland-angol cég kapta meg.
Palagáz kitermelésre jogosult a ciprusi székhelyû uk-
rán Burisma Holding Ltd. is, amely napi 1,8m3 gázt ter-
mel ki egyéb területeken. A Burisma igazgatótanácsá-
nak tagja Hunter Bident, az amerikai alelnök fia. Ez a
cég palagáz kitermelõ tevékenységét most már a ke-
let-ukrajnai forrásokra is összpontosíthatja.

A palagáz kitermelés nem hagyományos módon tör-
ténik, ehhez különleges technológiára van szükség,
mert az a pala pórusaiban található. A kitermelés so-
rán olyan vegyszerek használata is elkerülhetetlen,
melyek a talajvizet és a levegõt is szennyezik. Emiatt
Franciaország és Hollandia már nem tervez saját terü-
letén kitermelést. Ukrajnának viszont minden lehetõ-
séget meg kell ragadnia annak érdekében, hogy bizto-
sítsa a lakosság gázellátását.

A püspök, aki egyházmegyényi lélek pásztora,
atyja, csak tudja, mi fáj, és mi annak az oka.
Dr. Németh László SVD nagybecskereki püspök
minden rezignáció nélkül mondja el a régió jelen-
kori változásait.

A nagybecskereki egyházmegye nagyon fiatal,
II. János Pál pápa alapította 1986. december 16-
án. A trianoni békediktátumig Bánság a csanádi
püspökség része volt, amelynek területét három
részre szakították. 1923 és 1986 között a mostani
egyházmegye egy apostoli kormányzósághoz tar-
tozott, amelyet a Szentszék hozott létre az akkori
Szerb-Horvát-Szlovén Királyság engedelmével.
Abban az idõben több mint 210.000 katolikus la-
kott itt, ebbõl 120.000 német anyanyelvû volt.
1944 októbere azonban hatalmas változást idézett
elõ, hiszen nem egészen egy év alatt 120.000 né-
met katolikus tûnt el, és tizenegy papunkat ölték
meg. Ezzel a kormányzóság hihetetlenül legyön-
gült, a megszálló csapatok, az átvonuló partizánok
és a szovjet katonaság tizenhat templomot rögtön
ledöntött.

Bánátban a magyarokat kevésbé üldözték, mert
1941 és 1944 között ez a terület nem tartozott Ma-
gyarországhoz. Itt inkább a németek számítottak
ellenségnek. Az államosítás további épületeket
ítélt lebontásra, mert a korábban németek lakta
falvakban életveszélyessé váltak az üresen álló
templomok. Az egyházunk próbált újraszervezõd-

Bánáti tanulságok
ni, de ez mindenképpen hatalmas csapás volt szá-
mára.

A második világháború elõtt a bánsági apostoli
kormányzóság gazdag és önellátó volt, a saját
templomait rendben tudta tartani, iskolákat, ár-
vaházat vezetett, volt egy bizonyos anyagi forrá-
sa. Az államosítás gazdaságilag legyöngítette az
egyházat, mely utána évtizedeken át csak vegetált.
Változást a hetvenes évek hoztak, amikor Nagy-
becskerek és Nagykikinda erõs ipari központtá let-
tek, és a Németországban dolgozó vendégmunká-
sok is hozták haza a pénzt. A 90-es évektõl azon-
ban egy újabb, hatalmas szegénységi hullám ha-
rapózott el, melynek még mindig nincs vége.

A bánáti falvakban, különösen a román–magyar
határ mellett minden harmadik-negyedik ház
üres, a lakosság elöregedett, és most egy újabb ki-
vándorlási folyamatnak vagyunk a tanúi. A keresz-
telések 1990-tõl mintegy hatszázról tavaly már há-
romszázra estek vissza, az elhalálozások száma
pedig körülbelül ezernégyszáz személyrõl ezer alá
süllyedt, ami szintén a fogyatkozásunkat jelzi. Min-
den évben nagyjából hatszáz hívõt vesztünk, de
ebben nincsenek benne azok, akik elköltöztek.

Az egyház nem nemzetpolitikai alapon mûködik.
Beszélgetés dr. Németh János SVD nagy-

becskereki katolikus püspökkel… Hét nap. Vajda-
sági Magyar Hírlap. Szabdka, 2014 augusztus 6.,
12. old.,  részlet.

Több mint 200 éves a Szerbcsernyei (Srpska
Crnja) római katolikus templom. Ezt bizonyítja
az az emléktábla, melyet 1908-ban állítottak a
templom fennállásának 100. évfordulója alkal-
mából.

Most pedig le kell bontani?! Miért? Pénzhiány!
Így döntött a nagybecskereki egyházmegye

szenátusa.
Az 1800-as évek elején a község lakossága

összefogással épített magának templomot. Mun-
kájukat vezette a helyi földbirtokos Csekonits Jó-
zsef a „magyar lótenyésztés atyjának” nevezett
Csekonits báró fia. A hitközség elsõ plébánosa
1802–1827 között Zsolnay Mátyás volt. Õ volt a
templomépítés mozgalmának kovásza. 1808. ok-
tóber 18-án Kõszeghy László csanádi püspök – a
temesvári szeminárium alapítója – szentelte fel
ünnepélyes keretek között. 3 évvel késõbb 1811-
ben állították fel a templom elõtt a kõkeresztet
és a szobrokat. Az évek során a lakosság folya-
matosan szépítette a templom belsejét a tehetõ-
sebbek szobrokat, szentképeket adományoztak.

Az I. világháborút úgyszólván veszteség nélkül
túlélte a templom és a hitközség. A II. világháború
végéig a Bánságból kitelepítették, vagy kivándo-
rolt az ott élõ német nemzetiségû lakosság.

A településéken csak néhány római katolikus ma-
gyar család maradt. A háború után megkezdõdött
a szerbek „bevándorlása”. A megüresedett házak-
ba telepítették õket, hogy ezzel is hígítsák Vajda-
ság magyar nemzetiségének százalékos arányát.

Szerbcsernye lakosságának is kb. a fele tarto-
zott a 200–300 évvel azelõtt oda, az üres terüle-
tekre, telepített német nemzetiséghez. Akkor a
falu németek (szászok) lakta felét
Németcsernyének nevezték. A világégés végén te-
hát ezeknek is menni kellett. Aki nem ment ma-
gától, azt vitték. Nagyon sokan nem érték el úti
céljuk végét.

A túlélõk utódai szétszóródtak Európában és a
nagyvilágban. Itt lenne a lehetõség, hogy meg-
mentsék õseik verejtékének gyümölcsét. Egy 200
éves mûemléket, a magyar kultúra egy darabját
kell helyreállítani. Összefogásra lenne ismét szük-
ség. Ha már lebontották a parókiát, állomosítot-
ták a templomkert egy részét, hogy lakásokat épít-
senek, a nagybecskereki püspök felmentette tiszt-
ségébõl Szerbcsernye plébánosát, legalább a
templomot ne hagyjátok!

Ugyancsak lebontásra ítélték Törökbecse,
Párdány, Ópáva, Perlasz és Módos templomát.  

-Kafe-

Ne hagyjátok a templomot!

 (Nyugati Hírlevél, 184. sz.) A Magyar Nemzeti Le-
véltárba és a Petõfi Irodalmi Múzeumba (PIM) került
a mintegy háromszáz tételbõl álló Szathmáry Lajos-
gyûjtemény.

Szathmáry Lajos magyar újságíró, író, költõ, gaszt-
ronómus, mûgyûjtõ (1919–1996) a híres Bakery étte-
rem tulajdonosa és mesterszakácsa volt. Gasztronómi-
ai és irodalmi gyûjteménye világhírû.

A Központi Antikvárium 125. árverésén 2012 decem-
berében több közgyûjtemény anyagát érintõ kollekció
bukkant fel. Tulajdonosa az 1996-ban elhunyt
Szathmáry Lajos gasztronómiai szaktekintély, amerikai
emigráns volt. A hat egységbõl álló gyûjtemény kiemel-
kedõ tétele József Attila Döntsd a tõkét címû dedikált
kötete, az írók közül Berda József, Cs. Szabó László,
Herczeg Ferenc, Móricz Zsigmond, Szabó Lõrinc és Szép
Ernõ levelei, levelezõlapjai is szerepelnek a gyûjtemény-
ben. Külön egységet képeznek Márai Sándor anyagai,
amelynek gerincét az a mintegy 50 darab gépelt, aláírt
levél adja, amely Sziklay Andorhoz szól. Jókai Mór anya-
gai között az író három német nyelvû levele és a Deli

SZATHMÁRY–GYÛJTEMÉNY
Markó címû romantikus vígopera vázlatához írt német
nyelvû utasításai olvashatók. A színház és a film világá-
nak szereplõi közül Beregi Oszkár, Fedák Sári, Jászai
Mari, Márkus Emília, Szeleczky Zita, George Czukor és
Korda Sándor anyagai, a tudomány képviselõi közül
Szent-Györgyi Albert, Teller Ede levelei és Vámbéry Ár-
min autogramjai lelhetõk fel. Itt találhatók Munkácsy
Mihály, Kisfaludi Strobl Zsigmond, valamint a magyar
származású illuzionista, Harry Houdini levelei is.

A „politikusok-zene” gyûjteményi egységben magyar
és külföldi államférfiak levelei találhatók, egyebek mel-
lett Kossuth Lajos három levele, egy francia nyelvû Deák
Ferenc-féle levél, valamint IV. Károly nyilatkozata. A
zene világából Lehár Ferenc, Reményi Ede, Liszt Ferenc
és Zichy Géza dokumentumait õrzi a gyûjtemény.

A történeti vonatkozású anyagok között szerepel
Szálasi Ferenc naplója. A hatodik egységben Horthy
Miklós kormányzó nyolc levele mellett a családjával
kapcsolatban álló személyek írásai is szerepelnek. Az
anyag kis része magához a gyûjtõhöz, Szathmáry La-
joshoz írt leveleket is tartalmazza.

EGY TÉMA – KÉT NÉZÕPONT
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Magyarország értelmisége az 1850-es évektõl
kezdve folyamatosan végiggondolta az ország
politikai–geopolitikai alternatíváit, s több ter-
vet is vizionált. Az 1848–1849. évi magyar for-
radalom leverése arra ösztönözte Kossuth La-
jost (1802–1894), hogy a törökországi Viddinben
1851-ben kidolgozza a Szövetséges Szabad
Észak–Keleti Államok elnevezésû konföderáci-
ós tervét, amelyben Magyarország egységet al-
kotna Erdéllyel, s egyúttal a konföderáció köz-
pontja lenne. A lengyelek, csehek, horvátok és
románok együttmûködésével csak akkor szá-
molt, ha Magyarország áll a központban. A terv
a románoknál azonnal tiltakozást váltott ki, de
késõbb Kossuth állandóan visszatért elképzelé-
séhez, amely néhány pontjában hasonlított báró
Wesselényi Miklós (1796–1850), az erdélyi re-
formellenzék vezérének 1841–1842-ben a ma-
gyarok és szlávok viszonyát tisztázandó elkép-
zeléséhez.

Wesselényi 1844-ben németül is megjelent
Eine Stimme über die ungarische und slawische
Nationalität (Szózat a magyar és a szláv nemze-
tiség ügyében) címû írásában még úgy vélte,
hogy a Habsburg Monarchiának föderációs ál-
lammá kell változnia, amelyben alkotmányosan
rögzítik a németek, magyarok, olaszok és len-
gyelek különleges szabadságjogait. Elképzelé-
se nem egyezett Kossuthéval, mert a dinasztiát
érintetlenül hagyta volna.

Az 1848–1849. évi forradalmi események nyo-
mán azonban Wesselényi elejtette a Habsbur-
gokkal való megegyezés gondolatát, s kidolgoz-
ta a közép-európai államszövetség tervét, amely-
ben – Kossuth elképzeléséhez hasonlóan – Ma-
gyarország állna a középpontban. 1849. április
12-én így magyarázta elképzelését a Deutsche
Reform hasábjain: „Egy föderációs dunai köztár-
saságot óhajtok, a különbözõ államokból álló
köztársaságra jellemzõ minden rugalmasságával
együtt, amely teret enged minden nemzetiségnek.
Keleten a dákorománokkal, délen a délszlávok-
kal, nyugaton a német államokkal további szö-

A föderációs és konföderációs tervek a Monarchiában
– Kossuth és Wesselényi –

vetségben föderalizálódnánk. Magyarország így a
központi államot alkotja és Budapest Közép-Eu-
rópa metropolisza lehetne”. Magyarország csak
akkor tölthetné be központi állami funkcióját,
ha nem korlátozódik csupán magyar népiségû
magjára, hanem nagyvonalúan épül fel.

Wesselényi az orosz terjeszkedési ambíciók
veszélyességét igyekezett dokumentálni, s haté-
kony ellenlépéseket sürgetett. A szlávok támo-
gatásával és az ortodox hit védelmével össze-
kapcsolt orosz expanzióval szemben olyan el-
lenstratégiát javasolt, amelynek egyik kulcsele-
me az Orosz Birodalom határain kívüli szláv
népek „helyes és méltányos” követeléseinek a
teljesítése, illetve annak nyilvánvalóvá tétele,
hogy „mi a szlávokat sem nem gyûlöljük, sem
meg nem vetjük, sõt rokon érzettel óhajtjuk
õket, mint testvéreinket ölelni”. Ezért nemcsak
a polgári átalakulásból adódó polgári jogegyen-
lõséget tartotta alapvetõnek, hanem a Habsburg
Monarchia strukturális reformjára is javaslatot
tett, amely a Habsburg Monarchia elsõ konkrét
föderalizálási terve volt.

 „Álladalmi szövetsége”, amivel a bécsi cent-
ralizmust felváltani kívánta, öt állami hagyo-
mánnyal rendelkezõ történeti-politikai egység-
bõl állt volna: 1) német „alkotmányos” test a
szlovének lakta tartományokkal együtt, 2) Cseh-
és Morvaország, 3) Galícia „tisztán lengyel tar-
tományként”, 4) Lombardia és Isztria olasz ré-
sze, s végül 5) a Magyar Királyság Erdéllyel,
Horvát-Szlavóniával és Dalmáciával együtt.

Kossuth csupán a horvátoknak szánt saját
pozíciót a föderáción belül. Wesselényi az oszt-
rák birodalmi részek újjászervezésekor a nyel-
vek elterjedése miatt új határokat helyezett ki-
látásba (pl. Isztriában). Kossuth javaslatához
hasonlóan a horvátok különleges státuszt kap-
nának: Horvátország, Szlavónia, Dalmácia és
Isztria egyes részei szövetkeznének, s a szláv
nemzetiségek a „magyar korona kiegészítõ ré-
szeként” élveznék a magyar alkotmányosság
jótéteményeit.

Az 1848. évi forradalom elõtt Wesselényi a
dunai monarchia újjárendezésének legfõbb elõ-
nyét még abban látta, hogy az Oszmán Biroda-
lom széthullásakor a Balkánon több állam ala-
kulna, amelyek dinasztiáik révén részben Auszt-
riával, részben Németországgal lépnének kap-
csolatba. Bizánc esetében a német hercegi ház-
ból származó királlyal, a Bulgária, Szerbia és
Bosznia részvételével megalakuló illír–szláv bi-
rodalom esetében Habsburg-házi régenssel, va-
lamint egy megnövekedett Görögországgal és
Moldávia-Havasalföld királysággal számolt.
1848–1849-ben azonban már minden dunai ren-
dezési terv alapvetõ feltételének a Habsburgok
kikapcsolását tekintette.

Kossuth 1851–1862 között a dunai föderáci-
ós tervek egyéb variációit is mérlegelte. A for-
radalom bukása után fõleg a lengyel Adam
Czartoryski elképzeléséhez közeledett, amely
különleges jelentõséget szánt Szerbiának. Elha-
tározta, hogy a szerbeket megnyeri tervének,
ezért beleegyezett valamennyi délszláv egyesí-
tésébe, de elutasította a szerb lakosú Bánát és
Bácska csatlakozását a jövendõ délszláv állam-
hoz. Az Adriához való kijutásként megelégedett
Fiumével és a hozzá vezetõ úttal. Garašanin szerb
belügyminisztert azonban nem sikerült megnyer-
nie elképzelésének. A szerb politikus a Magas
Porta elõzetes beleegyezését követelte, amely
azonban elutasította Kossuth javaslatát, mert
olyan nemzetközi fejleményektõl tartott, ame-
lyekre Törökország még nem volt felkészülve.

Kossuth 1862-ben ismét visszatért a dunai ál-
lamszövetség tervéhez, mivel az Oszmán Biro-
dalom gyors összeomlásával számolt. Tervének
alapgondolata szerint a független magyar állami-
ság elképzelhetetlen a magyarországi nemzetisé-
gek felszabadítása és a velük való szövetkezés
nélkül. A dunai szövetség Magyarország, Hor-
vátország, Románia és Szerbia konföderációját
feltételezte a teljes egyenjogúság és a modern
szövetségi állam elvei alapján. A konföderáció-
nak Erdély is tagja lett volna, vagy Magyarország

Ferenc Ferdinánd és felesége 1914. június 28-
án merénylet áldozata lett Szarajevóban. Egy hó-
nappal késõbb, július 28-án az Osztrák–Magyar
Monarchia hadat üzent Szerbiának, és ezzel kez-
detét vette az I. világháború. Érdekes módon Nyu-
gaton a történészek másképpen ítélik meg a hely-
zetet. Belgiumban augusztus 4. a háború kezde-
te. Idén erre emlékezett Liegeben (Lüttich) ezen
a napon 80 ország képviselõje, élén Fülöp és
Matilde belga királyi párral, a francia elnök
Hollande, a német elnök Gauck, a brit trónörökös
és Kate, a spanyol király, az ír elnök részvételé-
vel. Mi történt az 1914. augusztus 4-ét megelõzõ
napokban? Belgium ellenállása – mai megvilágí-
tásban – hozzájárult ahhoz, hogy a német „Blitz-
krieg” a franciák ellen nem sikerült, és a szövet-
ségeseknek idejük volt arra, hogy mozgósítsák
csapataikat.

Belgiumot a bécsi kongresszus után alapították
1815-ben, azért, hogy a franciák ne tudjanak
észak felé terjeszkedni. 1830-ig Willem holland
király országához tartozott. 1830-ban felkelés tört
ki a hollandok ellen, és rövid harcok után a hol-
landok feladták az új országot. Belgium 1839 óta
királyság, de szigorúan semlegesnek kellett ma-
radnia, és hogy ezt meg tudja védeni - fõleg a né-
metek ellen – saját hadsereget állíthatott fel. Az
1870. évi német–francia háború tapasztalatai
után két város, Antwerpen és Liege körül erõd-
rendszert építettek ki. Liege körül 12, Antwerpen
körül 35 erõdöt építettek, az akkori XIX. század-
végi legmodernebb technológia szerint, de 1914-
re ezek már minden tekintetben elavultak.

1914. július 29-én Brüsszelben hat ország kö-
vetsége értesítést kapott a belga kormánytól: meg-
erõsítik a hadsereget, és három korosztályt hív-
nak be, azért, hogy határait jobban meg tudják
védeni. Különben is megígérték a nagyhatalmak,
hogy veszély esetén katonailag is segítik  Belgiu-
mot. A belga elit németbarát volt és bár tudomá-
suk volt a német Schlieffem tervrõl (a franciákat
a Maginot-vonal megkerülésével Belgiumon át
megtámadni). A belga haderõ újoncait 1909-ig
sorsolással toborozták; a jómódúak megválthat-
ták a sorozást. Az I. világháború elõestjén Belgi-
umnak két arca volt: gazdasági nagyhatalom, a
világ legnagyobb gyáripara, a világ 3. legnagyobb
iparcikk exportálója – Vallóniában nagy kohó-,
acél- és szénipar, Flandriában gazdag nagybirto-
kosok. De nagyok voltak a szociális ellentétek; 12
órás munkaidõ, alacsony bérek, a lakosság egy-

BELGIUM SZEREPE AZ I. VILÁGHÁBORÚBAN
negyede éhséggel küszködött, nem volt szociális
törvény, és alacsony volt az oktatási színt.

Augusztus 2-án este 19 órakor a német követ
von Below jegyzéket adott át a külügyminiszter-
nek, közölve, a német hadak Belgiumon keresz-
tül akarnak átvonulni a franciák ellen, s ha Belgi-
um ellenkezik, azt ellenséges lépésnek veszik. Al-
bert király rögtön minisztertanácsot tartott reg-
gel négy óráig. A lényeg: az ultimátumot elutasít-
ják, és errõl értesítik az angolokat és franciákat.
Az angol válasz egyértelmû volt: ha Belgiumot
megtámadják, az angolok és franciák hadereje se-
gítségül jön. Augusztus 3-án vihar elõtti csend; az
angolok bejelentik, hogy agresszió esetén hadat
üzennek Németországnak. A németek abban bíz-
tak, hogy átengedik õket a belgák.

Augusztus 4-én, reggel 10 óra körül Theodore
Pauchenne, a határ mellett lakó idõs vallon gaz-
da  a mezõre ment zöldért a nyulainak. Egyszerre
csak német alakulatok bukkantak fel. Valamit ki-
áltottak az öregnek, talán nem elég gyorsan segí-
tette felszedni az út menti torlaszokat; az ulánok
agyonlõtték. Õ volt az elsõ belga civil áldozat. Az
osztag tovább menetelt; röviddel az után az erõ-
dök gépfegyverei és ágyúi nagy veszteséget okoz-
tak. A németek visszavonultak Battice községbe,
ahol a polgári lakosságon töltötték ki bosszújukat.
A katonák gránátokat, fáklyákat, benzinbombá-
kat dobtak a házakra; a bennük lévõk tûzhalál ál-
dozatai lettek. Estig 33 személy halt meg, 147 ház
égett le. Két nappal késõbb Hervé községben ját-
szódott le hasonló eset: 38 halott, 300 ház égett
le, a környéken 30 tanyát égettek fel. Több mint
80 személyt, köztük asszonyokat, gyerekeket vé-
geztek ki a mezõn. A legnagyobb árat Soumagne
falu fizette: augusztus 5-én a visszavert németek
a falu minden lakóját összeterelték; a férfiakat kü-
lönválasztották, és mintegy száz férfit agyonlõt-
tek. „Ezt azért csináljuk, mert a testvéreitek az erõ-
dökbõl ránk lõttek...“ Utána több száz személyt
bajonettel gyûjtöttek össze, és egy hídon mint
emberi pajzsot tereltek maguk elõtt. Más esetben
a Maas folyó hídján embereket kötöztek ki, hogy
a belgák ne lõjenek az átvonuló németekre. Ezek-
rõl a terror cselekményekrõl keveset tudtak. Máig
is rejtély, mi késztette a németeket ilyen barbár
tettekre. A hadvezetés úgy számolt, hogy tíz nap
alatt átvonulnak Belgiumon (akkor még nem vol-
tak motorizált alakulatok, legfeljebb lóvontatás
és vasút). A Liege-i erõdök több ellenállást tanú-
sítottak, mint arra számítottak.

Liege körül – mint már említettem – 12 erõd
volt, a tetejük 4 m vastag beton (nem vasbeton),
egyenként 550 fõ legénységgel. A németek fel-
vonultatták legújabb büszkeségüket a Dicke
Bertat, ez ezerkilós 420 mm-es lövedéket lõtt ki.
Hátránya, hogy szállítása bonyolult, nagy  szó-
rása és a lövedékek 30%-a nem robbant fel. Az
egyik – Loncin – lõszerraktárát eltalálták, az
erõd felrobbant, és még ma is 200 halott nyug-
szik a romok alatt. Zeppelinrõl 12 bombát  is dob-
tak a városra, ez volt az elsõ légi bombázás. A
város hõsies ellenállásáért a Légion d´Honneur
legmagasabb francia kitüntetést kapta. Itt épült
fel az I. Világháború egyetlen nagy emlékmûve
is. Belgiumnak mint hadviselõ félnek másik hát-
ránya, hogy Európa legsûrûbben lakott országa,
sok folyója és csatornája van; a hidakat mind fel-
robbantották. A németek egyre dühösebbek let-
tek, különösen, mert Hallenál vissza kellett vo-
nulniuk. Ez volt a belgák egyetlen gyõztes csatá-
ja. Augusztus 25-én a németek bevonultak
Löwenbe, Európa egyik legrégibb egyetemi vá-
rosába (1426). Kegyetlenségük nem ismert ha-
tárt: három napig garázdálkodtak, 1200 ház
égett le, és ami a világot meghökkentette, fel-
gyújtották az egyetem több száz éves óriási
könyvtárát. Az épület földszintje késõi gót stílus-
ban épült 1320–1345 között, 1680-ban emeletet
húztak rá. 300.000 könyv, 920 kézirat, 800 incu-
nabile égett el. (A versaillesi béke egyik pontja,
hogy a német egyetemeknek hozzá kellett járul-
niuk a könyvtár berendezéséhez.) Löwenben 283
polgárt lõttek agyon, több százat elhurcoltak. A
sors iróniája, hogy 1940. május 16-án a németek
ismét felgyújtották az egyetemi könyvtárat; ekkor
900.000 könyv égett el. Az idén augusztus 4-i meg-
emlékezésen Gauck német elnök részt vett az aka-
démiai ülésen, és sajnálatát fejezte ki az akkor tör-
téntekért. „Ez rémes emlék, és a legszomorúbb,
hogy in illo tempore híres német tudósok még he-
lyeselték a történteket. Ma együtt emlékezünk a
halottakra, és egyek vagyunk a gyászban” – fejez-
te be beszédét Gauck német elnök.

A 120.000-es létszámú, rosszul felszerelt belga
haderõ a 750.000 fõs német haderõvel szemben
átmenetileg megállta a helyét. Az antwerpeni
erõdív felszámolása október 6-ig tartott, utána a
belga hadsereg felbomlott, 30.000-en átmenekül-
tek Hollandiába, ahol négy évig emberi körülmé-
nyek között hadifoglyok voltak. 1915 tavaszán a
németek 450 km-es elektromos drótkerítést épí-

tettek 2.000 volt feszültséggel, hogy megakadá-
lyozzák a menekülést a semleges Hollandiába.
Áramütéstõl itt is több százan haltak meg.

A belga had maradványa visszavonult a ten-
ger felé, még Ostendeben 10.000 katonát vittek
az angolok Angliába. Mintegy 50.000 katona
Flandria csücskében az Ijzer folyó mögé vonult
vissza. Egy zsilipõr kinyitotta a nieuwporti zsili-
peket és néhány nap múlva mintegy 50 km2 te-
rület került víz alá. Addig, amíg a belga minisz-
terek Le Havrebe menekültek, Albert és felesé-
ge, Erzsébet királynõ a helyükön maradtak, és
négy évig harcoltak a németek ellen. A „Flanders
Field” a háború egyik legsötétebb fejezete. 1915-
ben a németek itt vetették be a mustárgázt (Ype-
rit). Négy év alatt 600.000 ember pusztult el ezen
a néhány km-nyi frontszakaszon. A csodálatos
középkori város, Yper elpusztult. Több mint száz
temetõ tanúskodik a britek áldozatáról, és még
ma is minden este megfújják a takarodót a vá-
rosban. Az angolok számára a „Flanders Field”
nemzeti monumentum; idén félmillió angol tu-
rista érkezett. A másik szimbólum a flandriai
mezõkrõl a pipacs, a „poppy”, a Tower körül pi-
pacsmezõ van 900.000 égetett piros poppyval.
Már 1914. augusztus 7-én 100.000 angol katona
kelt át a Csatornán, és csatlakozott a maradék
belga haderõhöz. Annak jellemzésére, hogy az a
kis csatatér mennyire az angolok szívén fekszik,
álljon itt: amikor Ypernbõl a flamandok autópá-
lyát akartak építeni, az angolok megtettek min-
dent, hogy a tervet meghiúsítsák: még sok ezer
angol katona nyugszik ismeretlenül a környéken
és ne háborgassák utolsó nyughelyüket. A béke-
szerzõdésben a németeket jóvátételre kötelez-
ték, és ezek a kárt szenvedett városok, különö-
sen Löwen, Yper, Dinant a háború után néhány
év alatt 1922–1925 között újjáépültek eredeti fé-
nyükben; ma házanként csupán emléktábla em-
lékeztet a múltra.

Albert, belga király nagy népszerûségnek ör-
vendett a háború után, felesége, Erzsébet király-
né a brüsszeli nemzetközi zenei hangversenyek
alapítója volt. Albert király élete tragikusan ért
véget: 1935-ben hegymászás közben lezuhant és
a helyszínen meghalt.

Érdekes módon az augusztus 4-i megemlékezé-
sen szó sem esett arról, hogy az Osztrák–Magyar
Monarchia akkor már harcban állt Szerbiával. A
nyugati hatalmakat nem érdekelte a Balkán.

SZABÓ JENÕ

részeként, vagy pedig vele autonóm társországi
kapcsolatban álló területként. Azt is hangsúlyoz-
ta: a horvátokra kell bízni, helyre akarják-e állí-
tani a régi szövetséget a magyar koronával. Hor-
vátország–Szlavónia konföderációhoz tartozását
nem kapcsolta össze a Magyarországgal helyre-
állítandó különleges kapcsolattal, de kikötötte,
hogy a magyar koronának bizonyos jogokkal kell
rendelkeznie e területeken. E jogok egy határo-
zattal megszüntethetõk, ha Horvátország a tel-
jes elszakadást óhajtja. Egyébként úgy vélte, hogy
a horvátok akkor cselekednének okosan, ha
ugyanazt a királyt választanák, mint a magyar
nemzet. A horvát „nemzetet” elismerve Magyar-
ország és Horvátország–Szlavónia–Dalmácia per-
szonáluniójában reménykedett. Erdélyt azonban
Magyarország integráns részének tekintette,
amelynek leválasztása semmilyen körülmények
között nem jöhet szóba, s nem létezik erdélyi
nemzet sem. Mindössze Erdély – 1848 elõttihez
hasonló – saját közigazgatása képzelhetõ el,
amelyrõl az ország lakossága döntene „az oszt-
rák iga lerázása és a szabadság kivívása” után.

NÉMETH ISTVÁN
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1900 óta áll a Pázmáneum historizáló palo-
tája Bécs hangulatos 9. kerületében, az
Alsergrundon. A kerület térszerkezetét és ar-
culatát meghatározó nagy, világi és egyházi
épületek közé méltón illeszkedik a Collegium
Pazmanianum is. Alapítója, Pázmány Péter
(1570–1637) kezdeményezésének köszönhetõ
a Pázmáneum 1623-as, sikeres alapítása. Ala-
pítólevelének pápai megerõsítése 390 évvel
ezelõtt, 1624-ben érkezett meg.

Az épületbe lépve ma is érezni egyfajta genius
locit, a hely szellemét az Osztrák–Magyar Mo-
narchia Magyarországának erõs katolikus egy-
házát reprezentáló elegáns formák és tisztele-
tet parancsoló hatalmas belsõ terek, a kapu-
alj, lépcsõház, folyosók, valamint a magyar
szentek kultuszát hirdetõ kápolna falai között
mozogva. A második emeleten helyet kapó
rektori lakosztály berendezése XIX. századi
nemesi-nagypolgári miliõt áraszt, itt találkoz-
tam Varga János rektor úrral. A pompás rek-
tori fogadószoba faláról Pázmány Péter és
Mária Terézia alakját ábrázoló olajfestmények
néznek rám. A rektor atyához szóló elsõ kér-
désem kinevezésére vonatkozott: milyen fel-
adatokkal és küldetéssel bízta rá fõpásztora,
Erdõ Péter bíboros 2010-ben ezt a nagy múltú
intézményt, milyen papi életpálya áll eddig
mögötte?

János atya elõször a Budapesti Mûszaki Egye-
temen szerzett mérnöki diplomát, majd néhány
évig a Magyar Rádió hangarchívumában dolgo-
zott mérnök informatikusként. Vallásossága 28
éves korában irányította életét papi pályára: az
esztergomi szeminárium növendéke lett, de ha-
marosan Heiligenkreuzba került, ahol világi
papnövendékként a ciszterci novíciusokkal
együtt teológiát tanult négy éven át. 1995-ben
történt pappá szentelése után több budapesti
plébánián szolgált, közülük talán a két utolsót,
a budai Mátyás-templomot (2000–2007), illet-
ve Remetekertvárost (2007–2010) érdemes
megemlítenünk. Innen nevezte ki õt fõpásztora
négy évvel ezelõtt a Pázmáneum rektorává, mert
nyelvtudása, valamint szervezõkészsége folytán
érdemesnek bizonyult az intézmény vezetésé-
re, a magyar egyház szolgálatára külföldön. Ott-
hon, Magyarországon a Házas Hétvége lelkiségi
mozgalom nemzeti felelõs lelkipásztora, itt,
Bécsben pedig a Pázmáneum rektoraként – egy
390 éve folytonos hivatal betöltõjeként – hiva-
tásgyakorlása mellett személyében a Magyar
Katolikus Egyházat is képviseli. Számos felada-
ta ellenére köztudott róla, hogy készségesen
segít mindenkinek, aki hozzá fordul, szinte „a
nap 24 órájában” rendelkezésre áll.

Az intézmény korábbi és mai funkciójáról a
következõket mondta: „Az elsõ világháborút
követõen, de különösen 1945 után egyre keve-
sebb növendék jöhetett a Pázmáneumba tanul-
ni, 1949 után pedig végképp lezárultak a hatá-
rok és a több, mint három évszázados folyama-
tos papképzés – 1964-ben végzett az utolsó tel-
jes évfolyam – abbamaradt az intézményben. A
Pázmáneum arculata fokozatosan átalakult,
majd 1971-ben új fejezet nyílt a történetében.
1971. október 23-án Mindszenty József bíboros,
hercegprímás, a kommunista diktatúra alatt ár-
tatlanul meghurcolt fõpap elhagyta Magyaror-
szágot és a Pázmáneumba költözött.” Innen hir-
dette és demonstrálta egyháza töretlen helytál-
lását a kommunista önkénnyel szemben.
Mindszenty egészen 1975-ben bekövetkezett
haláláig példát mutatott a XX. század esemé-
nyei folytán a világban szétszórt magyarság és a
diktatúra alatt élõ anyaországi katolikusok szá-
mára. Ma is többen emlékeznek rá azok közül,
akiket szíves szóval fogadott, gyóntatott, keresz-
telt, esketett. Áldozatvállalása és hite iránti hû-
sége sokak számára volt vonzó; nem csoda, hogy
halála után személye körül kialakult egyfajta
kultusz a külföldi magyarság körében is. A kö-
zösségi összetartást erõsítette az a tény is, hogy
1975-ben a magyarok kedvelt, hét évszázados
zarándokhelyén, Mariazellben temették el.
„Amikor a kinevezést megkaptam a Pázmá-
neum élére, fontos kötelességemnek éreztem,
hogy ápoljam Mindszenty József emlékét és föl-
hívjam a figyelmet mindazokra az értékekre,
amelyeket életével és halálával képviselt. 2011-
ben, Bécsbe érkezésének 40. évfordulóján jó
alkalom kínálkozott egy átfogó konferencia és
megemlékezés szervezésére, amelyre a bécsi
katolikus magyarság körében mind ez idáig nem
volt példa. Az Irgalmasok kórházában, ahol
annak idején elhunyt, 2005 óta áll Rieger Tibor
szobrászmûvész portréja a Hercegprímásról,
amelynél azóta nem volt közös megemlékezés.
Elõször 2012-ben hagyományteremtõ szándék-
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kal méltó, bensõséges koszorúzási ünnepséget
szerveztünk. Idén immár harmadik alkalommal
került sor a megemlékezésre, amelynek kereté-
ben Szalay-Bobrovniczky Vince nagykövet úr és
Habsburg-Lotharingiai Mihály, a Mindszenty
Alapítvány elnöke mondott beszédet, jelentõs
számú megemlékezõ részvételével. 2012-ben a
Magyar Katolikus Egyház Mindszenty-emlék-
évet hirdetett meg, amelynek keretében – szé-
les összefogással – kiállítást szerveztünk a
Porcia-palotában. Kiemelkedõ esemény volt,
amikor Orbán Viktor miniszterelnök hivatalos
bécsi látogatását nálunk kezdte: megkoszorúz-
ta az épület falán lévõ Mindszenty-emléktáblát
és találkozott Christoph Schönborn bíborossal,
bécsi érsekkel, akivel az épület díszes tárgyaló-
termében személyes megbeszélést is tartott” –
idézte fel János atya.

A Pázmáneum szellemisége, a magyar kato-
licizmus szellemi hagyományainak õrzése a bé-
csi magyar kultúra ápolásával jut leginkább ki-
fejezésre. A házban havi rendszerességgel
könyvbemutatók, koncertek kerülnek megren-
dezésre, olykor neves elõadók, színészek, tu-
dósok, közéleti személyiségek tartanak elõadá-
sokat, ismeretterjesztõ programokat. A Pázmá-
neum szívesen és készséggel áll támogatóként,
társszervezõként minden olyan kezdeménye-
zés mellé, amely a keresztény értékrend, mû-
vészetek, tudományosság vagy a külhoni ma-
gyar (elsõsorban egyházi, de gyakran világi)
kultúra ápolását tûzte ki célul. Több bécsi ma-
gyar szervezettel állandó munkakapcsolatban
áll – ahogyan ezt azok a programok is mutat-
ják, amelyeket a Pázmáneum társszervezõként
készített elõ vagy rendezett meg – mindemel-
lett pedig nyitott minden olyan további kap-
csolatfelvételre is, amely a fenti célokban ér-
tékközösséget tud vállalni a pázmányi alapítás-
sal és az intézmény mai céljaival az ausztriai
magyarság összetartásának elõsegítésére.
„Rendszeres együttmûködés alakult ki többek
között például a Kaláka Klubbal, illetve az
Ausztriai Magyar Egyesületek Központi Szö-
vetségével, az Erdélyi Magyarok Ausztriai
Egyesületével, a Jakab Antal Keresztény Kör-
rel, a Cziffra Stiftung-gal és a Szent István Egy-
lettel közös rendezvényeinknek a Pázmáneum
ad helyet, Jó a viszony két állami intézménnyel
is: a Collegium Hungaricummal és a bécsi ma-
gyar nagykövetséggel, az évek során több kö-
zös kulturális rendezvényt valósítottunk meg”
– mondta el János atya.

Két éve alakult meg a Pázmáneumban a
Cantus Arcis énekkar, egy ambiciózus fiatal
magyar karnagy, Dombó Dániel kezdeménye-
zésére. A kórus neve Mindszenty József titkos-
szolgálati megfigyelésének egy emblematikus
kifejezése köré épül: a Pázmáneum fedõneve
„ostromlott vár” volt. Cantus Arcis: ‘a fellegvár
éneke’ – tehát a történelmi idõkre, a kitartásra,
helytállásra és hûségre, valamint a szellemi, mû-
vészeti igényességre is utal. Az énekegyüttes
névadója és jelentõs támogatója ugyancsak a
rektor atya, aki helyet és olykor fellépési alkal-
makat is biztosít számára. A rendezvények so-
rában legutóbb Osskó Juditnak az Antall József
miniszterelnökkel folytatott interjúsorozatának
kiadása alkalmából rendezett könyvbemutatón
vehetett részt az érdeklõdõ bécsi magyarság. A
kötetet Bába Iván közigazgatási államtitkár,
Antall egykori munkatársa mutatta be. A szép
számú vendégsereg mellett a bécsi magyar dip-
lomácia elsõ emberei is képviseltették magukat.

Középtávon rektor úr tervezi az intézmény
alapításának tíz év múlva esedékes, 400. évfor-
dulója megünneplését is, amely reményei sze-
rint jó alkalom lesz Pázmány Péter korának és
alakjának, valamint tágabban a barokk kultúrá-
nak és a katolikus megújulásnak a tudományos
megismerésére is.

A Pázmáneumnak 2011 óta igényes,
többnyelvû honlapja is mûködik (pazma-
neum.katolikus.hu), amelyen minden, a kato-
licizmus, a magyar kultúra, a bécsi magyar-
ság, valamint a hagyományokat szívesen ápo-
ló magyar és osztrák érdeklõdõ tájékozódhat
a különbözõ programok felõl. A ház század-
fordulós kápolnájában folyamatos, napi litur-
gikus élet zajlik, fenntartva a folytonosságot
a szemináriumi idõk és napjaink között. Az
egyedülálló oltárfreskó Angyalffy Erzsébet
munkája, a historizáló szecesszió egyik párat-
lan remekmûve. Évtizedek óta minden héten
szombaton, 17 órakor elõesti szentmisét mutat
be a Pázmáneum rektora, amelyre minden bé-
csi katolikust és érdeklõdõt szeretettel várnak:
mert „az Úr háza mindenki elõtt nyitva áll.”

RADÓ ISTVÁN

A Termin itt, Ausztriában nagyon fontos dolog, de ezt
a témát már egyszer alaposan kiveséztem, miért lenne
szükség ismételten ennek a felhozatalára?

Megyek a röntgenleletemmel és a kórházi beutalóm-
mal a megfelelõ helyre, ahova küldtek, hogy akkor most
kiírnak operációra, vagy mi lesz? Odaérek az ablakhoz,
kérdi is a hölgy, hogy a röntgen megvan-e, beutaló, bizto-
sítási kártya, tehát a kötelezõ tánclépéseket lejátszottuk,
de máris jött egy bökkenõ. Várjon csak fiatalember, ma-
gának lábbal kapcsolatos a problémája, igaz-e?

– Ahogy mondani tetszik.
– Egy pillanat – máris nézte – kereste a kartotékomat,

de nyomban ki is derült, hogy nekem abban a kórházban
nincs olyan, mivelhogy még nem jártam ott. Észre is veszi,
és közli: Uram magának istenigazából nem is a lábával van
problémája, hanem azzal, hogy nincs Terminje.

– Hát akkor miért nem ezt mondja? – Azt hittem, hogy
ott nyomban eldobom az agyam. Persze, hogyan is gon-
doltam azt, én kis naiv, hogy megyek egészségügyi intéz-
ménybe röntgennel, beutalóval felszerelkezve, mikor nincs
is Terminem? Tehát ki lettem oktatva, hogy tulajdonkép-
pen mi is az igazi panaszom. Úgy jártam, mint a viccben,
amikor a székely jóízûen falatozza a szalonnáját lilahagy-
mával, kenyérrel, ahogy kell, a fülkében vele szemben ülõ
románnak meg már folyik a nyála, annyira megkívánta õ
is. Te székely adnál nekem egy katonát? Mi az, hogy! Az
egész maradék kajámat neked adom lilahagymástul, kenye-
restül, ha elõbb kiiszod ezt a másfél literes ásványvizet. Ne-
kigyürkõzik a román, gyöngyözik a homloka a verejtéktõl,
vörös az egész feje, guvadnak a szemei, de nagy nehezen
mégis legyömöszöli. Megszólal a székely: Te, román, figyelj,
te igazából nem is éhes voltál, hanem szomjas!

Nos ennyit legutóbbi pofáraesésemrõl a Terminnel kap-
csolatosan. Viszont felmerül egy kérdés, ami még nem tisz-
tázott. Ha itt mindenhova Termin kell, lehet, hogy tulajdon-
képpen ettõl mûködik ez az ország! Ha nem létezne Termin,
meghalna az élet Ausztriában! Termin nélkül szinte vécére
menni sem lehet. Most képzeld el, ahhoz, hogy meghaljál itt
Ausztriában, nos ahhoz is Termin kell. Mert mi van, ha beál-
lítasz az Úr elé, mellette jobbján a fõmenedzsere, azaz Szent
Péter, te pedig várod a végelszámolást (Schlussabrechnung),
és szemed közé nyomja a kérdést: – Na mi van, Tellerkém,

ANDI TELLER

MI LESZ AZZAL, AKINEK NINCS TERMIN-JE?
van-e Termined? Te pedig hebegsz-habogsz, hímezel-hámo-
zol, hümmögsz-hammogsz, magyarázkodni próbálsz, majd
benyögöd: – Tudod Péterkém, az úgy van, hogy elvileg, eset-
leg, talán… Mire õ: – Na ne gyere ezzel a tipikus magyar
dumával, van Termined, igen, vagy nem? És továbbra is ott
állsz széttárt karokkal, fejcsóválva, mire õ: – Na ne szóra-
kozzál, Tellerkém, minek nézel minket, mit kóstolgatsz, mi
vagyunk az életben a legfontosabb hivatal, elfoglaltak va-
gyunk, nekünk a legnagyobb az adatbázisunk a világon, so-
kat kell adminisztráljunk, erre nem érünk rá, figyelj! Ha nincs
Termined, akkor húzzál el innen, de gyorsan, és „ab sofort“
eriggyél vissza az élõk közé! Mit gondolsz, miért van olyan
sok élõ-halott a földön? Ugye észrevetted, hogy olyanok õk
mintha élnének, de a te szavaiddal élve, elvileg élnek, de
gyakorlatilag meg vannak halva, ott téblábolnak-császkál-
nak-koslatnak föl és alá úton-útfélen, te pedig kis naiv azt
hiszed, hogy azért magasabb Ausztriában az átlagéletkor,
mert magasabb az életszínvonal. Fenéket! Ide is Termin kell,
most már vágod a témát? Más országokban, ahol ez nincs,
lehet, nem is tudják, hogy csak ez kéne, hogy ott is mûködõ-
képes legyen a gazdaság, meg a hivatalok. Mert ott, ahol
csak deadline-ok, appointment-ek, határidõk, idõpont
egyeztetések vannak, ott nem is mennek ám úgy a dolgok.
Nem véletlenül! Nem tudják a kulcsszót, ami nekik valójá-
ban hiányzik. Mindenfélével próbálkoznak: gazdaságélén-
kítõ csomagokkal, rezsicsökkentéssel, tõkeinjekciókkal,
bankkonszolidációval, stadionátépítési projekttel, türelmi
zóna áthelyezéssel, mûveleti terület meghatározásával rend-
õrök számára, akik még életükben egy sor paprikát sem mû-
veltek meg, meg még Isten tudja mivel, de a Termin, ez va-
lahogyan kikerülte a figyelmüket! Ezért aztán nem is men-
nek úgy a dolgok!

Viszont van még egy kérdés: – Mi lesz azzal, akinek
nincs Terminje Ausztriában? Mi van azzal a súlyos beteg-
gel, akin sürgõs életmentõ mûtétet kell végrehajtani? Nos
elárulom, ne legyen a kedves olvasóimnak nyugtalan és
álmatlan éjszakájuk e miatt. Ebben az esetben nem kell
Termin. Tehát ez kivétel (Ausnahme). Ekkor eszembe jut
a régi magyar mondás bölcsessége, miszerint: Kivétel erõ-
síti a szabályt, vagy az a másik, szintén hasonló, hogy szük-
ség törvényt bont. Mi, magyarok, ha másban nem is, de
ebben nagyon jók vagyunk.

Bár e betegségek Európában jellemzõen október végé-
tõl a téli hónapok végéig fordulnak elõ, a hideg idõjárás
semmiképpen sem tekinthetõ abszolút feltételnek. Erre
bizonyíték a nátha elszórt elõfordulása nyáron, valamint
az a tény, hogy a trópusi területek sem mentesek egyiktõl
sem, sõt, a nagy influenzajárványok ezeken a területeken
talán még több komplikációval és halálesettel járnak.

Alapvetõen két, esetenként hasonló tünetekkel járó, de
jellemzõ lefolyásában, idõtartamában és prognózisában lé-
nyegesen különbözõ vírusbetegségrõl van szó. Sajnos a kü-
lönbözõ nyelvekben fogalomzavar uralkodik ezen a terüle-
ten, amely a két betegség fogalmát összemossa, illetve össze-
keveri. Tekintsünk el a német nyelvterületen mindkét beteg-
ségre használt Grippe illetve grippaler Infekt kifejezésektõl
és használjuk a szerencsésebb – a két betegséget elkülönítõ
– nátha (szinonimák: megfázás, meghûlés, rhynitis, hûléses
hurut stb.), illetve influenza kifejezéseket.

A náthát (nem tévesztendõ össze a szénanáthával) nem
egy egységes vírus okozza. Legalább százra tehetõ azon
vírusok száma, amelyek e betegségre jellemzõ közismert
tüneteket elõidézhetik. A vírus cseppfertõzéssel vagy di-
rekt kontaktussal (fertõzött kézzel, orr vagy a száj nyál-
kahártyájához, ill. szemhez érni) terjed. A megfertõzött
egyén néhány óra, legkésõbb 1–2 nap múlva orrfolyásról,
könnyezésrõl, kellemetlen facsaró érzésrõl, fejfájásról,
rossz közérzetrõl panaszkodik. Elõfordulhat torokfájás,
köhögés, hõemelkedés. Súlyosabb tünetek és magas láz
ritkábbak. A komplikációk, amelyek bakteriális felülfer-
tõzésekre vezethetõk vissza – mint a gennyes bronchitis,
tüdõgyulladás, középfülgyulladás – elsõsorban idõs legyen-
gült embereknél, gyermekeknél, dohányzóknál fordulhat-
nak elõ. Tipikus – komplikációk nélküli – esetben ezek az
enyhe tünetek 2-6 nap múlva spontán megszûnnek. A be-
tegek nagy részénél elegendõ a házi gyógymód; inhalálás,
növényi köptetõk, esetleg fájdalom- és lázcsillapító (Asz-
pirin, Paracetamol). Bakteriális komplikáció hiányában
tilos antibiotikumot adni!

Sokkal súlyosabb kórkép az influenza. Az elõzõ, enyhe
lefolyású betegséggel ellentétben az influenza kórokozója
egy, bár idõben rendkívül változó, számtalan altörzsre ta-
golódó – mégis egységes vírus. Ez a vírus az „influenzaví-
rus” „A” „B” és „C” alcsoportra osztható, melyek közül
elsõsorban az „A”, kisebb mértékben a „B” típus okozza a
nagyobb járványokat. Ezek a vírusok folytonos genetikai
változáson mennek keresztül, ezért az emberi immunrend-
szer képtelen olyan ellenanyag termelésére, amely a kö-
vetkezõ fertõzésnél a kórokozókat visszaverné. Mai fel-
fogás szerint az „A” vírustörzs fertõzõ mutánsai állati
rezervoirból, elsõsorban madarak és sertések, eredetileg
emberre nem fertõzõ vírusaiból származnak, amelyek mu-
tációval és más vírusokkal való egyesüléssel képessé vál-

A nátha és az influenza
Az õszi-téli hónapok tipikus betegségei

nak az emberi szervezetbe való behatolásra és az ottani
szaporodásra. (Innen a madár-, ill. sertésinfluenza kifeje-
zés) Az élõ tömeges kirajzás az állati szervezetbõl az em-
beribe az immunrendszer felismerõ képességének hiányá-
ban mindig súlyos világjárványokkal jár („spanyol nátha”,
„orosz influenza”, „Hong-Kong-vírus”)

A lappangási idõ megegyezik a meghûléses hurutéval:
néhány óra és 2–3 nap között mozog.

Jellemzõ tünetei a hirtelen, gyakran drámai kezdet,
hidegrázással, magas lázzal, amely gyakran a 40–41°C-t is
eléri, valamint a rendkívül rossz, súlyos betegségre jel-
lemzõ közérzet. A fentebb említett náthára jellemzõ hu-
rutos tünetek kevésbé jellemzõek. Itt kell megemlíteni,
hogy atípusos lefolyás esetén a két betegség nehezen kü-
löníthetõ el egymástól. Így a szokásosnál súlyosabb lefo-
lyású nátha összetéveszthetõ egy enyhébb tünetekkel járó
influenzával.

A terápia súlyosabb esetben magába foglalja a – nem
mindig meggyõzõ hatású – antivirális gyógyszereket.
Egyéb esetekben tüneti kezelést kell alkalmazni: láz- és
fájdalomcsillapítást, valamint szükség esetén a nátha ke-
zelésénél használt gyógyszereket. Mivel a súlyos bakteri-
ális szövõdmények lényegesen gyakoribbak, gyakran van
szükség antibiotikumos kezelésre is. Idõsebb, legyengült
szervezetû emberek, szívbetegek nehezen bírják a ma-
gas lázzal járó fokozott szívterhelést. Ilyenkor szívelég-
telenség, szívritmuszavar léphet fel. A legsúlyosabb ese-
tek kórházi ellátást, esetenként intenzív osztályon való
elhelyezést igényelnek.

E súlyos és szövõdményes lefolyású, nehezen kezelhetõ
betegségnél, mely az idõsebb korosztálynál halálos kimene-
telû is lehet, önként adódik a megelõzés kérdése. Ennek
leglényegesebb eleme, az ismert általános magatartásbeli sza-
bályokon túl a védõoltás. Az influenzavírus említett válto-
zékonysága miatt ezt évente kell ismételni azon vírus alfa-
jok ellen, amelyek a virulógusok prognózisa szerint nagy
valószínûséggel a következõ idényben szerepet játszanak.
Ez olyan, mint az idõjárás elõrejelzés, de általában ponto-
sabb. A védelem az influenzavírus ellen kb. 90%-os, de
egy gyakori félreértést tisztázandó, nem véd az egyébként
is enyhe lefolyású hurutos betegségek ellen.

A védõoltás indokolt a fent említett betegségcsoport-
ban kortól függetlenül, valamint a 65 évnél idõsebbeknél.
A beadás ideális idõpontja október eleje-közepe.

Végezetül fel kell hívni a figyelmet a fentiekkel össze-
függésben a pneumokokkus elleni védõoltás fontosságá-
ra. Ez a baktérium okozza a vírusbetegség által legyengí-
tett szervezetben a legsúlyosabb szövõdményeket, jellem-
zõen a tüdõgyulladást. Így ennek megelõzése az influenza
prevenciójával együtt egy nagyon javallott kombináció.

DR. BARTOS DÉNES
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2014. szeptember 5-én, Felsõpulyán (Ober-
pullendorf) tartotta a Nyugat-Európai Orszá-
gos Magyar Szervezetek Szövetsége tisztújító
közgyûlését. Az elnökség tagjai: dr. Deák Ernõ
elnök, Bihari Szabolcs és dr. Klement Kornél
alelnökök, Aluuan Gabriella, Lindop Márta,
Lukácsfy Kristóf, Szennyessy László, Urbán
Ákos és Wurst Erzsébet, vezetõségi tagok. Az
elnök és az alelnökök jelentései átfogó képet
nyújtottak az elvégzett munka sokrétûségérõl.
A tagszervezetek a szûkös anyagi helyzet elle-
nére változatlan kötelességtudattal végzik fel-
adataikat. A tagországok száma Franciaország
és Norvégia felvételével örvendetesen tizen-
négyre gyarapodott.

A 2001-ben alakult, távlatokban gondolkodó
szervezetnek is köszönhetõen mára a nyugati
diaszpórát a nemzet szerves részének tekintik.

A Diaszpóra Tanácsban a NYEOMSZSZ
képviselõi megfogalmazhatják kívánságaikat,
támogatási igényeiket. Kérik a pályázati rend-
szer egyszerûsítését. A Kõrösi Csoma Sándor
Program ösztöndíjasainak sikeres tevékenysé-
gét tovább növelné, ha egy teljes éven át dol-
gozhatnának a fogadó országban.

Rendkívüli nagy hangsúlyt fektetnek a nyu-
gati diaszpórában az oktatási rendszer és az if-
júsági munka további fejlesztésére. Ezt a célt
szolgálja a NYEOMSZSZ által kiadott, a vilá-
gon egyedülálló többnyelvû tankönyv, Az én vi-
lágom, valamint az Õrszavak internetes újság.

A NYEOMSZSZ KÖZGYÛLÉSE
FELSÕPULYÁN

Az idén ismét egybeesett a NYEOMSZSZ, ezúttal vezetõségválasztó közgyûlése a XIII. „Kuf-
stein“ Tanácskozással Oberpullendorf/Felsõpulyán. Ennek a tanácskozás résztvevõivel való is-
merkedés és eszmecsere is elõnye. Ezúttal, a tavalyi rigai közgyûléshez hasonlóan találkozóra
hívta meg az elnökség a nyugaton tevékenykedõ ösztöndíjasokat, akik beszámoltak munkájukról
és a tevékenységüket képezõ magyar közösségekkel tett tapasztalatokról. Az alább közölt Záró-
nyilatkozat tükrözi a közgyûlés lefolyását, valamint tartalmiságát.

A „Kufstein” Tanácskozást a nyugati és Kár-
pát-medencei magyarság egyetlen szellemi és
kulturális fórumának tartja, ezért ennek tovább-
vitele elengedhetetlen.

A közgyûlés kötelességének tekinti a Bécsi
Napló anyagi és erkölcsi támogatását. A tagszer-
vezetek figyelmébe ajánlja, hogy megrendelé-
seikkel segítsék a lap megjelenését.

A tanácskozás több stratégiai tervet vetett fel,
úgy mint a nyugati magyar közösségek felméré-
se, szakkonferenciák rendezése, ifjúsági tábo-
rok hálózatának kiépítése.

A Tallini Magyar Nagykövetség bezárását a
küldöttek teljes értetlenséggel fogadták.

A közgyûlésen felszólalt dr. Schöpflin György,
európai parlamenti képviselõ, a diaszpóra kér-
dések megbízottja. A tanulságos eszmecsere
után mindkét fél kifejezte a kapcsolatok fenn-
tartásának és a folyamatos tájékoztatásnak a
szükségességét.

Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtit-
kár nevében dr. Szilágyi Péter kabinetfõnök biz-
tosította a közgyûlést, hogy a NYEOMSZSZ a
magyar kormány számára továbbra is fontos
stratégiai partner.

A mai megváltozott világban a nyugat-euró-
pai magyar szervezetek munkájának sikeressé-
géhez feltétlenül szükséges a mindenkori ma-
gyar kormány erkölcsi és anyagi támogatása.

Felsõpulya, 2014. szeptember 5.

Z Á R Ó N Y I L A T K O Z A T

Nyugaton mindig is éltek magyarok, de Tria-
non óta és miatt a nyugati diaszpóra háttérbe
szorult a határon túliakhoz képest. Ez vala-
mennyire érthetõ is volt. Azok, akik 1918–1919
után mentek el – sokan inkább menekültek – az
akkori Magyarországgal nemigen akartak élõ
kapcsolatot fenntartani. Ezt követõen a máso-
dik világháború alatti és utáni menekülthullám
pedig a kommunizmus miatt hagyta el az orszá-
got, így semmiképpen nem akart, nem tudott
azonosulni az akkori rendszerrel, ezáltal magá-
val Magyarországgal sem (nagyjából ez az én
esetem is). Ezt követte az 1956-os emigráció,
majd jöttek a Kádár-korszakbeli lelépések.

Nagyon leegyszerûsítve: az összes rendszer-
váltás elõtti migráns úgy élte meg a távozását,
hogy az végérvényes, nem fognak, nem tudnak,
nem is akarnak hazatérni, jóllehet a késõi Ká-
dár-rendszer sokakat próbált „hazacsalogatni”.

A rendszerváltással rengeteg minden megvál-
tozott és sokan – számokat nem tudok – kisebb-
nagyobb idõre elindultak külföldre dolgozni
valamelyik nyugati országba: fehéren, feketén,
szürkén, de már úgy, azzal a feltételezéssel, hogy
valamikor haza fognak menni. Magyarország
Európai Uniós tagságával ismét átalakult a hely-
zet. Most már legálisan lehet munkát vállalni
eleinte csak Nagy-Britanniában, Írországban,
illetve Svédországban, de hét év elteltével min-
denütt létrejött ez a lehetõség. Éltek is vele.

Érdekes életvitelek alakultak ki: gondolok itt
(a fapados járatoknak köszönhetõen) a hétvé-
gére ingázó orvosokra, az alacsonyan képzett
munkaerõre (a londoni londinerekre), külföl-
dön betöltött állásokat végzõ kishivatalnokok-
ra, a pénzügyi brókerekre, alapvetõleg azokra,
akik a nyugaton létrejött munkalehetõségeket
vállalták fel. Olyan is van, akit csak világlátás
késztetett a kiutazásra. Van, aki hosszú távra
rendezkedett be, van, aki csak egy pár évben
tételezi fel kintlétét.

Migráció-elméleti szempontból nézve tehát
rengeteg változata van a vándorlási folyamat-

Régi és új diaszpórák
képviselete az EU-Parlamentben

nak. Ami összeköti az 1990 utániakat, az a poli-
tikai tényezõ hiánya: nem a politika okozta ki-
utazásukat, hanem valami más, így ritkán talál-
kozunk a „hátat fordítunk Magyarországnak”
hozzáállással. Ebbõl  az is következik, hogy
amennyire javul Magyarországon a gazdasági
helyzet, elképzelhetõ, lesz, aki hazamegy.

Becslések szerint napjainkban körülbelül fél-
millióan élnek egyik vagy másik nyugati ország-
ban, bár ezeknek az összetétele változik az el-
és visszautazás fényében. Mindenesetre ez a szo-
ciológiai folyamat új kihívásokat jelent az or-
szág számára. A kint élõknek milyen támoga-
tást kell létesíteni? Milyen szerepet játsszon a
magyar hivatalosság velük kapcsolatosan? És
van-e egyáltalán elképzelése a befogadó álla-
moknak arról, hogy amikor a kint élõ magya-
rokról van szó, akkor európai állampolgárok-
ról beszélünk, akiknek alanyi jogaik, követelé-
seik lehetnek? Természetesen, itt nem csak a
magyar diaszpórával van dolgunk, hanem len-
gyel, balti, román és bolgár munkavállalók szá-
mára is felmerül ez a kérdéskör.

Lehet látni, hogy több nyugati országban fel-
erõsödik a közép-európai bevándorlók elleni
hangulatkeltés: a szélsõséges politikai pártok,
mozgalmak már több helyütt ágáltak az ún. „új
bevándorlók” ellen, amíg az Európán kívüli-
ekrõl ritkán esik szó, mert – persze – az már
rasszizmus lenne. Kettõs mérce? Nehéz lenne
ezt cáfolni. Tehát itt a sors fintora: mégis létre-
jött az újonnan alakult diaszpóra politikai di-
menziója.

A 2014-ben az Európai Parlamentbe megvá-
lasztott néppárti képviselõcsoport, amelynek én
is tagja vagyok, többek között arra is hivatott,
hogy az összmagyarságot képviselje és ezen be-
lül teljesen logikus, hogy enyém a nyugati di-
aszpóra képviselete – nem véletlenül éltem több
mint ötven évet Nagy-Britanniában. Így közel-
rõl követem a kint élõk érdekeit, sorsát, lehetõ-
ségeit és ahol lehet, képviselni is fogom.

SCHÖPFLIN GYÖRGY

A szeparatista mozgalmakat bemutató világtérké-
pen nem található Skócia, helyette négy magyar kötõ-
désû táj van bemérve: Bánság, Erdély, Partium és Szé-
kelyföld – az elsõtõl eltekintve mind Románia terüle-
tén. Nevetséges? Úgy látszik, szóltak a térképet készí-
tõ Stratfor elemzõ csoportnak, mert gyorsan javított:
A második verzión már „csak” Székelyföld van feltün-
tetve – Transznisztria és Novorosszija közelében, nem
túl messze Csecsenföldtõl.

Transznisztria 1992-ben orosz katonai támogatás-
sal, háborúban vált le Moldáviáról. Novorosszija ak-
kor akar állammá válni, ha a kelet-ukrajnai szepara-
tisták orosz segítséggel legyõzik Ukrajnát. Egyes
csecsenek pedig nem restek, Európában is gyilkolni az
oroszok elleni harcukban.

Nem tudni, a skótok örülnek-e annak, hogy a gyor-
san lövõ Texasban székelõ Stratfor-csoport elfelejtet-
te õket bejelölni a térképen. Nekik ez nem döntõ, mint
a „Szabadság” nevû Erdélyi napilap megírta: „Eddig a
sztereotípiákat kedvelõ köztudatban Skóciához a skót
duda, a skót whisky, az (angolok által?) rosszmájúan
kiagyalt skót viccek, a skót szoknya és a Loch Ness-i
szörny kapcsolódott.” Az újság szerint a szeptember
18-i népszavazás után bõvült a lista: „A Nagy-Britanni-
ától való elszakadás hívei ugyan nem gyõzedelmesked-
tek, a függetlenség pártiak ennek ellenére jégtörõ
munkát végeztek.”

Ez így igaz, és a skótok törölték magukat a szepara-
tisták világtérképérõl. Most inkább nem a Stratfor-tér-
képre kellene gondolnunk – amelyen a békés Kata-
lónia is be van jegyezve –, hanem a szeparatizmusuk-
kal rendfelborító vagy akár háborúskodó mozgalmak
térképére. Vagy arra a térképre, amelyet a világ köz-
véleménye rajzol.

A népszavazáson a skót függetlenséget ellenzõk
gyõztek 55,3 százalékkal. Quentin Peel, a Chatham
House nevû londoni politikai elemzõ mûhely vezetõ
munkatársa szerint a függetlenségpárti tábor a vere-

ség ellenére sikeres volt, mert „az Egyesült Királyság
ideája és a brit önazonosság elvesztette vonzerejének
jelentõs részét”. A jó hírt abban látja, hogy a referen-
dum eredménye alkalmat ad a valóban alapos vitára
egy új, föderálisabb rendszerre alapuló alkotmányos
berendezkedésrõl. Egy ilyen rendszerben jelentõs ha-
talmi jogkörök kerülnének át nem csak a skót parla-
menthez, de az angol régiókhoz, valamint Waleshez
és Észak-Írországhoz is, visszafordítva a több évtize-
des központosító folyamatot.

Alex Salmond skót kormányfõ mégis a skótok be-
csapásával vádolta meg David Cameron brit minisz-
terelnököt: Õ és más londoni politikusok hamisan ígér-
tek az eddiginél szélesebb függetlenséget Skóciának,
mert minden változtatáshoz alkotmánymódosításra
van szükség, ami hosszadalmas politikai csatározást
vetít elõre. „Félrevezették, gyakorlatilag becsapták
azokat az embereket, akik nemmel szavaztak. Õk azok,
akik igazán dühösek”, mondta Salmond.

Egész más irányban gondolkozik Herman van
Rompuy, az Európai Tanács távozás elõtt álló elnöke.
Ha egy sor európai régió állna elõ függetlenségi törek-
véssel, az olyan bizonytalan légkört teremtene, „ami-
rõl szívesen lemondanánk”, mondta a belga politikus,
akit november végén váltja a lengyel Donald Tusk.
Ezért más európaiakkal együtt örült a skót referendum
kimenetelének. Valószínûleg George Friedman, a „tér-
képkészítõ” Stratfor alapítója is örült. A referendum
elõtt õ tette fel a kérdést: „Mi állíthatja meg a romániai
magyarokat, hogy kövessék a skótok példáját?”

Sajnos tudjuk, hogy mi állítja meg õket. Csak egy
mondat: A Romániai Magyar Demokrata Szövetség
(RMDSZ) autonómiatervezete Izsák Balázs, a Székely
Nemzeti Tanács elnöke szerint „a Dél-Tiroli autonómia-
tervezet kritikátlan és automatikus másolása”.

Ilyen „magyar egység” láttára a román politikusok-
nak nem is kell hangoztatniuk, hogy ellenzik Székely-
föld autonómiáját. MARTOS PÉTER

Skócia és Székelyföld

(Felvidék.ma, 2014. szeptember 16.) A Ma-
gyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjét
Áder János köztársasági elnök “a csehországi
magyarság szervezõdésének elõsegítése, vala-
mint érdekvédelme terén végzett kimagasló te-
vékenysége elismeréseként” adományozta Rá-
kóczi Annának, a Cseh- és Morvaországi Ma-
gyarok Szövetsége (CSMMSZ) elnökének.

A kitüntetést Petõ Tibor, Magyarország prá-
gai nagykövete adta át. A magyar diplomata mél-
tatta Rákóczi Annának a csehországi magyarság
érdekében kifejtett eddigi tevékenységét. Kiemel-
te: Rákóczi Anna sokat tett a csehországi ma-
gyarság érdekében, s kitüntetése jelzi, hogy aktív
magyar közösség él a Cseh Köztársaságban.

„Nagy örömmel vettem át a magas érdemren-
det. Úgy érzem, hogy ez a kitüntetés nemcsak
az én munkám, hanem a Cseh- és Morvaorszá-
gi Magyarok Szövetsége tevékenységének az
elismerése is. Jó érzés látni, hogy munkánkat
mások is észreveszik és elismerik. A kitüntetés
engem és az általam vezetett szövetséget is to-
vábbi aktivitásra, munkára ösztönöz a magyar-
ság érdekében” –  mondta Rákóczi Anna az
MTI prágai tudósítójának.

A zoboralji származású Rákóczi Anna (ko-
rábban Hyvnar Anna) 2006 márciusa óta vezeti

a Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetsé-
gét, míg az ostravai helyi szervezet élén már a
kilencvenes évek vége óta áll.

A Cseh Köztársaságban a legutóbbi népszám-
láláskor (2011) mintegy nyolcezer ember vallot-
ta magát magyar nemzetiségûnek. Az ország-
ban mûködõ majdnem tucatnyi magyar szerve-
zet és klub közül a Cseh- és Morvaországi Ma-
gyarok Szövetsége a legnagyobb, és egyedüliként
fejt ki országos szintû tevékenységet.

Az 1990-ben alakult szövetségnek jelenleg hat
alapszervezete – Brünn, Lovosice, Ostrava,
Pilsen, Prága, Teplice – és több száz tagja van. A
CSMMSZ adja ki a Prágai Tükör címû kétha-
vonta megjelenõ társadalmi és kulturális folyó-
iratot is, amely immár negyedszázada az egyet-
len rendszeresen megjelenõ országos terjesztésû
magyar újság a Cseh Köztársaságban. A Cseh-
és Morvaországi Magyarok Szövetségének tevé-
kenységéhez, valamint a lap kiadásához a cseh
és a magyar állam is támogatást nyújt.

Rákóczi Anna a Nyugat-európai Országos
Magyar Szervezetek Szövetségében bizottsági
tagként tölt be fontos szerepet. Egyénisége és
kötelességtudása tiszteletet vált ki valamennyi
országos képviselõ elõtt.

KOKES JÁNOS

Magas állami kitüntetés Rákóczi Annának
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Apja, Móra Márton, miután kitanulta a szûcsmester-
ség csínját-bínját, úgy döntött, hogy Szegeden teremt
magának otthont. El is indult Jászberénybõl vonattal,
de Cegléden elkártyázta a pénzét. Sebaj! Kiszállt Kis-
kunfélegyházán. Elszegõdött Almási uramhoz szûcsle-
génynek; taposta a büdös nyersbõrt, foltozta a nyûtt
subát. Három év múlva az ottani gulyás leányát kom-
mendálták neki, és a mosolygós szemû jász legény egy-
bekelt a kicsi kiskun menyecskével. Márton 1879-ben
azt jegyezte be a naptárba: „július 14-én vettem két
malacot. Július 19-én Ferenc fiam született.”

… Ferkó nõtt. Elvégezte az iskoláit és egyetemi hall-
gató lett Budapesten. Szûkösen élt ablaktalan albérle-
tében. Felsõlövõn (Oberschützen) kapott tanítói állást,
de nem maradt ott, mert megrótta az igazgató, hogy sok
szekundát szerkesztett az úri kamaszok bizonyítványá-
ba. Erre amnesztiát hirdetett. Fölkerekítette minden ta-
nítványa osztályzatát és búcsút intett Bergengóciának.
A bátyja segítségével került a Szegedi Naplóhoz, ahol
elsõ szösszenete 1902-ben jelent meg. Jól írt, gördülé-
kenyen; járandósága nyolcvan forint lett. Közben fele-
ségül vette a bájos Walleshausen Ilonkát. „Fészekre
szállt” – ahogyan mifelénk mondják. „Viselõs vót a szí-
ve és mögfeleségösködött”. Kislányuk született, Panka.
Hosszú bajuszát trencséniesre stuccolta. (Késõbb meg-
vált a hamus, sódarillatú férfidísztõl.)

Akkor történt, hogy meghalt a szegedi nótakirály,
Dankó Pista. Temetésére egész tömeg sereglett össze:
sok-sok szegedi polgár, a vendéglátók céhének apra-
ja-nagyja, híres zenészek mindenhonnan, letört lum-
pok és kávéházi habitûek. A sírnál Pósa Lajos mondott
beszédet; Móra a közelében állt. Amikor Pósa zokog-
va összegyûrte a kezében tartott papírlapokat, Móra a
szerkesztõségbe sietett. Bámulatos emlékezõtehetsé-
ge volt. Hibátlanul leírta Pósa dagályos nekrológját.
Mire a hasban is vállas Pósa beszuszogott a szerkesz-
tõségbe, a beszéde ki volt nyomtatva. Elképedt. Ilyet
még nem látott. Intett a fiatal hírlapírónak, kikocsikáz-
tak egy csárdába és estefelé együtt meregették a bog-
rácsot. Pósa arra kérte Mórát, hogy írjon meséket Az
Én Újságom c. gyermeklapjába. Vajon miért volt olyan
megérzése a lapszerkesztõnek, hogy Móra Ferenc az
ifjúsági irodalomban remekmûveket fog alkotni? Nem
tudni. Van erre egy szavunk: Gondviselés.

Fölfigyelt rá a Városi Múzeum igazgatója, Tömör-
kény István is. Fölvette maga mellé munkatársnak,
majd gondolt egyet és kiküldte „õsöket kurkászni” a
homokra – maga helyett. Így lett Móra Ferenc régész
is. Ott legalább csöndben volt. Szeretett csevegni. Pi-
ros arca, élénk, fekete szeme, pajkos mosolya, gordon-
ka hangja vonzó férfivá tette. Szerették a nõk, és õ is a
nõket. Ilonka sokat bánkódott, míg fakanálon lovagló
boszorkány lett, amely a szegedi asszonyoknál nem
ritkaság. Földhöz vágta a drága Wedgwood-étkészle-
tet, mert nem volt valami olcsóbb porcelán a közelben.

Móra szorgalmasan írta jobbnál jobb tárcáit; gyor-
san dolgozott. Annyit töprengett a papír fölött, mint
Krúdy Gyula: azaz semennyit. A fõszerkesztõje, Békefi
Antal – az Eltörött a hegedûm dalszövegírója – szen-
vedélyesen javítgatta az asztalára tett kéziratokat, s ha
már nem volt mit javítania, akkor a saját javítgatásait
javítgatta. Móra írásaiba viszont semmit sem firkált.
Nem hát, mivel nem tudta elolvasni. Betûi az akkád ék-
íráshoz voltak hasonlatosak, s ha valaki azt hunyorítva
nézte, a bokharai szõnyeg hieroglifáit vélte látni.

Az élet cselédje volt
– Móra Ferenc a rendszerek között –

Móra Ferenc 1911-ben a Napló tulajdonosának,
Engel Lajosnak kezességével szabadkõmûves lett. Hit-
vallását, a szeretetet, a jóságot, a lélek erejét és annak
belsõ szépségét ebbõl a közösségbõl merítette. Jót tett
neki. Patriótának megmaradt, de kinõtte provincializ-
musát. Jellemzõ apróság: nem ostorozta tovább Buda-
pest erkölcsét. Korábban olyasmin háborgott, hogy
Fedák Sári a János vitéz daljátékban parasztlegénynek
öltözve bõgatyában táncolt Kukorica Jancsi szerepé-
ben… (A tárca miatt kritikusa lett Ilona asszony, aki
kedvelte a pesti színésznõt. Híres szakácskönyvében
is szerepel Fedák pitéje.)

1917. április közepén Tömörkény István felöltõ
nélkül ment haza a cudar hidegben, és belsõ fûtöttsé-
ge sem óvta meg a végzetes tüdõgyulladástól. Kedvel-
te a „hámozott szõlõt”, ahogy  a bort becézte. De csak
ha „kerepöltek” neki. Nem ivott meg mindenféle pan-
csolt, pudvás dongalét. Hollós doktor rábeszélte az
absztinenciára, a „tömör kényre”, ahogyan Kosztolá-
nyi nevezte;  el is járt a Good Templar antialkoholista
gyülekezet összejöveteleire (Tömörkény), de két hét
múlva  falhoz vágta a vizespoharat. Akár Ady. „Eh –
mondta – jobban szeretem az életet egy-két óráig va-
laminek látni, mintsem elengedjem magam a mámor
turistakötele nélkül a meredélyen”.

Az új múzeumigazgató Móra Ferenc lett.

Tanácsköztársaság

1918 õszén véget ért a nagy háború. Üszköt, gyászt
hagyott hátra. November 16-án Magyarország állam-
formája a köztársaság lett. Legsürgetõbb feladata az
ország területi épségének biztosítása lett volna, de a
Katonatanács nem akart katonát látni. Defetisták bom-
lasztották a társadalom erejét, s valami kollektív tu-
datvesztés miatt a nemzetnek nem volt egysége. Rá-
törtek. Letarolták. A köztársaság kikiáltása után Moszk-
vából a Keletibe befutott Kun Béla és a bolsevik párt
magyar tagozata vezetõinek különvonata. December
27-én Rákosi Mátyás Szegedre utazott. Testõre fejének
a dudorai bizonyosan fölkeltették volna Cesaro
Lombros doktor érdeklõdését. Megölelték, megpuszil-
ták a szegedi öregdiákot, aki 1910-ben a Fõreáliskolá-
ban érettségizett. Szót kapott egy gyûlésen, ahol más-
fél óráig beszélt… „Elvtársak! Mikor a vonatépítõket
szikla akadályozza a munkában, mit vesznek elõ? A
csákányt vagy a dinamitot?” Fölzúgott a kórus: „A di-
namitot!” Bródy Sándornak 1920-ban bemutatták a
fiatal Lengyel Menyhértet, akinek a korpulenciája ha-
sonlított Rákosiéhoz: zömök, nyaka nincs.

Károlyi Mihály 1919 márciusában bejelentette: „A
viszonyok kényszere új irányt parancsol” – és fölállt,
mint oly sokszor a bádeni kaszinóban, ha rossz volt a
lapjárás, és vesztett két falut. Lemondott.

Szegeden 1919. március 22-én kikiáltották a Tanács-
köztársaságot. Furcsán kezdõdött, mert a város kato-
naparancsnoka,  Neuberger Frigyes felszólította a fran-
ciákat: „Mönjenek haza Szenegálba és ögyenek ott-
hon.” Letartóztatási parancsot adott ki a francia tisz-
tek ellen. Ez már sok volt a gall kakasnak , új helytartó
érkezett, Betrix ezredes, aki rendet tett. Ötszáz polgár-

nak hirtelen tágasabb lett a körtöltésen túl, s azok el-
hurcolkodtak.

Móra Ferenc tagja volt a direktórium által szerve-
zett Kultúra- és Nevelésügyi Bizottságnak, részt vett az
alsóvárosi ferences rendiek mûkincseinek lajstromo-
zásánál. Utána a Szegedi Naplónál nem maradhatott.
Élete veszélybe került. Barátja, Szalay József rendõr-
kapitány betuszkolta szolgálati autójába és elvitte
„szemleútra” Gyoma környékére. Mennie kellett. Nyal-
ka vitézek, akik a román offenzíva alatt sehol sem vol-
tak, civileket tartóztattak le; megverték az utcán Juhász
Gyulát, mivel szakálla, papos öltözete és elmélyült arc-
berendezése miatt rabbinak hitték. (Móricz Zsigmon-
dot bilincsben vitték el Leányfaluról.)

Móra csalódott ember lett. Idézem: „Az emberek
ugyanabból az anyagból vannak gyúrva, mint a ve-
zetõik, s körülbelül meg is érdemlik egymást”. „A fej-
lõdésre képtelen társadalmak büntetése a forrada-
lom.” „Az emberiségre kétezer évente ráférne egy
megváltás.” Hite is megrendült. „Tudom, hogy az ég
üres.” „Nem én hiszek az istenben, isten hisz ne-
kem.” „Az isten már nem fért bele az iparengedé-
lyembe.” „Sok a templom, kevés a jámbor.”

Móra Ferencet elítéltem a kommün alatt játszott sze-
repéért, amelyre azt válaszolta a most 89 éves Péter
László professzor: „Nem szabad 1919-et az azóta el-
telt csaknem száz év tanulságaival megítélni. Azt úgy
kell értékelni, ahogy a kiváltságosok évszázados osz-
tályuralma és négy év véres háború után a forradal-
mi láz által megtévesztett értelmiség érezte akkor.
Móra Ferenc hitt az emberiség új, boldogabb korsza-
kában – és csalódott.”

1921 tavaszától több ideje maradt a régészetre.
Ezért is kikapott a feleségétõl. „Neked mindenütt jó,
ahol máshol. Mindenütt jó, ami távol” – korholta.

Sokan tartják szerencsés kincskeresõnek. Nincs iga-
zuk. Azok bírálják, akik a régészet mai rendszerét rész-
ben a tõle átvett tapasztalatokra is építik. Mit tud a tu-
dós? Amit megtanult. Az archeológia tudósainak intu-
itív (beleérzõ) képessége szerényebb, mint a nagy köl-
tõé. Gárdonyi Géza, amikor az Isten rabjait írta, ki-ki-
látogatott a Margitszigetre. Ott ásatott Lux Elemér, aki
azt a kutat kereste, amelyikbe Margit cselédje, Ágnes
beleesett. Gárdonyi kicsit tûnõdött, majd azt javasol-
ta a régészet öregjének, hogy a kutat a konyha és a
betegház között keresse. S ott volt.

Móráról tudott dolog, hogy nem csak megtalálta az
úzok, hunok, gepidák csontjait és cserepeit, hanem
napszámosainak el is mesélte azok életét, csatáit. S
nem herdálta a város pénzét, mert vele ugyan egyet-
len huncut paraszt sem ásatta föl a kertjét. Akkor ug-
rott a vérnyomásának alsó értéke a felsõ érték fölé, ha
szóba hozták neki Attila érckoporsóit. Nemcsak a ta-
nyák elõtt guggon ülõ öreg ángyók, akik még Köny-
ves Kálmántól kaptak amnesztiát, hanem az elõidõk
ábrándos történészei is abajgatták ezzel. Egyszer kifa-
kadt: „Akkor hiszem el, hogy a hun királyt keresz-
tény módra koporsóba zárták, ha kiderül, hogy Nagy
Leó pápát lóháton temették el és föléje halmot
domboltak.”

Nyelvezetének egyik érdekessége, hogy nem kedvel-
te a torlódó mássalhangzókat. Bántotta a fülét. Egy-
szer bemutatkozott neki egy cseh úr: „Mrtšek!” Hátra-
hõkölt. Nem szerette, ha rátüsszentettek. Egyszer be-
tért egyik vendéglõbe. Tikkadt atyafi telepedett mel-
lé, aki az elétolt fröccsöt szempillantás alatt lehúzta
öblös torkán. Mórában kigyúlt a képzelet. Húzás! Ez
az! Magyarosabb, mint a fröccs. (Vörösmarty ezt ép-
pen azért találta ki Fóton, mert az õ fülét a „svarcgelb”
spriccer bántotta.) Nosza! Móra beszélt egy nyel-
vésszel, aki fanyalgott. „Húzás. Nem jó. Húz, von. Sok
velök a probléma. Magyarázd meg egy osztráknak,
hogy a cigány miért a vonóval húzza el a kedves nótá-
ját. Miért vonul a vadmadár, míg a legvadabb liba is
húz?” Móra kihörpintette italát és hazament. Õt közel
sem érdekelte annyira a kocsma közönsége, mint Tö-
mörkényt. Ha maradt volna még (de nem maradt), mit
látott volna? Azt, hogy a korhely csak az elsõ pohara
tartalmát issza meg oly mohón, s ha beállította alko-
holszintjét, lelassul. „Enyeleg a pohárral” – ahogy az
áldott emlékû Berda József írta.

Móra Ferenc étkezési szokásait nehéz volt kinyo-
mozni. Alig evett. Talán a szivar miatt. Annyit elszívott,
mint Molnár Ferenc és Hunyady Sándor együttvéve.
Hanem! Elutazott néhány hétre Olaszországba. Úgy
irtózott  a taljánok  paradicsomszósszal összelucskolt
tésztakígyóitól, mint Petõfi a tejfeles tormától vagy a
kínai az orra alá tett kvárglitól. Elgyötörten tért haza.
Lógott rajta a ruha. Szegeden azonnal elloholt
Goldstein vendéglõjébe, ahol a kedve szerint pirítot-
ták, párolták a fokhagymás rostélyost pergelt tarho-
nyával, foszlós szegedi cipóval. Talán az egyetlen hús-
étel, amit kedvelt. Jóllakott. Viszont beismerte: „Se sok
gondot, se sok gyönyörûséget az evés nekem soha
nem okozott. Amit elém raktak, azt leginkább azért
igazítottam a gallér mögé, hogy fölkeljek az asztal
vagy a kazal mellõl és rágyújthassak.”

Beteg volt már. Visszajött Karlsbadból. Fárasztották
a látogatói, ezért az Aranykoporsót egy csöngelei er-
dész kunyhójában írta meg. Elbújt. „Még az öregisten
is kapott hat napot a teremtésre” – dörögte. Már csak
kevés ideje volt, s õ ezt tudta. Tudta, hogy „sok csók-
kal lesz rövidebb az élete”, hogy „kifakult az életbõl”
a „magában cirpelgetõ vidéki tücsök”, aki „cselédje
volt az életnek”. Kilencszobás Boldogasszony-sugár-
úti otthonában arról vallott: „Ingóságom nem egyéb
a tollnál, ami alól kitántorognak a betûk s ingatla-
nom ez idõ szerint még megásatlan az isten kertjé-
ben.” Nem bírt már felkelni. „Kiéhezett, sóvár szemû
varjak cserélnek rólam eszmét a kopasz fûzek kö-
döt csurgató gallyain.” S még elsuttogta:

Három angyal van felettem:
Az egyik megõriz engem,
A másik lezárja a szemem,
A harmadik várja a Lelkem.
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Tanévkezdés apropóján
Szeptember elsején a legkisebb fiam is iskolás lett.

Egy szülõ-újságíró számára ez egyszerre felejthetetlen
családi és közösségi élmény. Ahogy álltam az elsõsök
fogadására rendezett ünnepségen a tornateremben,
nem tudtam kizárólag a kisfiamra figyelni. Örültem,
hogy az idén két osztály nyílt az általunk választott ál-
talános iskolában. Igaz, nem nagy létszámúak, de ak-
kor is. Szerbiában egyre kevesebb gyerek ül az iskola-
padokba. Minden bizonnyal az alacsony születésszám
és az elvándorlás a felelõs a csökkenésért. Nem vigasz,
hogy az egész ország küzd ezzel a problémával. A nem-
zeti közösségeket mindig fájdalmasabban érinti a fo-
gyás. A tavalyinál 250-nel kevesebb, mintegy 1600 el-
sõs kezdte meg a tanulást szeptemberben a vajdasági
magyar tannyelvû tagozatokon az általános iskolákban.

Egy órával késõbb már az osztályterembe követtük
a kis iskolakezdõt. Meghitt, szinte családias hangulat,
hiszen 13 gyerek ült a padokban. Az 1/E osztály egy
szabadkai általános iskolában. Perceken belül hatal-
mas ajándékcsomag került minden kisgyerek elé. A
Magyar Nemzeti Tanács beiskolázási csomagja, tele
füzetekkel, rajzfelszereléssel, tolltartóval, labdával,
ugrálókötéllel, tornazsákkal. Megannyi kincs a kisdi-
ákoknak, és hatalmas anyagi segítség a szülõknek. A
Magyar Nemzeti Tanács Oktatásfejlesztési Stratégiájá-
ban kiemelt helyen szerepel a magyar gyermekek
anyanyelvû beiskolázásának a támogatása. A szerbiai
magyarok országos kisebbségi önkormányzata meg-
alakulása óta minden tanévkezdés elején járja a csalá-
dokat, és próbálja meggyõzni a szülõket, hogy kifize-
tõdõ a magyar oktatás. Anyagi és szellemi-lelki vonat-
kozásban is. A beiskolázási kampány nélkül lehet, hogy
sokkal kevesebben választanák az anyanyelvû okta-
tást. Fõleg a vegyes házasságokban. Habár vannak
most is, akik másként döntenek. Amikor a tornaterem-
ben felolvasták az elsõsök nevét, osztályonként, több-
ször is felkaptam a fejem, amikor magyar gyerekne-
vet hallottam a szerb tanitóé után. S bármennyire is
fájdalmas ez, mégis az öröm dominál, ahogyan nézem
az elsõsöket, a fiam osztálytársait. Önbizalom, maga-
biztosság, biztos tudás, a fejlõdési képességek lehetõ-
sége – ezt kapják majd azzal, hogy anyanyelvükön ta-
nulhatnak. F. M.

Magyar Nemzeti Tanács választások a Vajdaságban
Szerbia nemzeti közösségei október 26-án vá-

lasztják meg saját nemzeti tanácsukat. Így a vajda-
sági magyar közösség is urnák elé járul. 17 nemze-
ti közösség tagjai - köztük a magyarok - közvetlen
választásokon döntenek. Elektori választásokat a
lengyelek, a montenegróiak, a macedónok és a hor-
vátok tartanak. Ahhoz, hogy az adott nemzeti kö-
zösség közvetlenül választhassa meg kisebbségi ön-
kormányzatát, a legutóbbi népszámlálásokon ma-
gukat a közösséghez tartozónak vallók 40 százalé-
kának kell feliratkozniuk a külön választói névjegy-
zékbe. Az elsõ, 2010-es Magyar Nemzeti Tanácsi vá-
lasztáskor 138 ezernél is több magyar szerepelt a
listán, és közel 77 ezren szavaztak.

Az MNT a szerbiai magyarok országos kisebbsé-
gi önkormányzati szerve, amely törvényben szabá-
lyozott keretek között a nyelvhasználat, az oktatás,
a tájékoztatás és a kultúra kérdéseiben képviseli a
magyar nemzeti közösséget, részt vesz a döntésho-
zatali eljárásokban, egyes kérdésekben döntésho-
zatali jogkörrel rendelkezik, valamint hatáskör-
ében intézményeket alapíthat.

Négy év alatt sok minden változott. Sokan elmen-
tek Szerbiából. Fiatalok, idõsebbek pakoltak össze
és indultak el olyan országokba, ahol biztosított-
nak látják a megélhetésüket. Lehet errõl véleményt
alkotni, és sokan meg is teszik, pró és kontra. Le-
het ezen változtatni, ha az ország is úgy akarja –
kérdés, akarja-e, tudja-e. A vajdasági magyar poli-
tikum azt ígéri, olyan körülményeket kíván terem-
teni a belgrádi hatalmi többség részeként, ami
megállítja vagy legalábbis csökkenti az elvándor-
lás mértékét, és hazacsábítja azokat, akik már el-
mentek. Kiderül az elkövetkezõ idõszakban.

A Magyar Nemzeti  Tanácsi választások kapcsán
nem kérdés, hogy ki fog nyerni. A Vajdasági Magyar
Szövetség által vezetett Magyar Összefogás. Hat ma-
gyar párt van Szerbiában, de egyik sem tudott mit
kezdeni a szerbiai jogrendbe foglalt lehetõséggel.
Néhányan négy évvel ezelõtt sem kívántak élni ez-
zel, néhányan megpróbálták, de nem sokra jutottak
teljesítmény szempontjából. Akár a civil szerveze-
tekbe bújtatott szerb, pontosabban több nemzetisé-
gû pártok sem, amelyek négy évvel ezelõtt beálltak
a sorba a magyar szavazatokért és a lehetõségért. A
felkínált teret egyedül a Vajdasági Magyar Szövet-
ség tudta belakni. Beiskolázási program, kiemelt ösz-
töndíj, felvételi felkészítõ és mentor-program az
egyetemistáknak, folyamatos továbbképzések a pe-
dagógusoknak. A vajdasági magyar kulturális háló
életre hívása, a jelentõs magyar kulturális örökség-
gel bíró intézményekkel és rendezvényekkel. Hagyo-
mányõrzés, értékvédelem és értékteremtés. A ma-
gyar nyelvnek, mint hivatalos nyelvnek a használat-
ban való ösztönzése és népszerûsítése, magyar nyel-
ven közzétett törvények, iratok, jogi szaknyelvi to-
vábbképzések, nyelvrendõrség, folyamatos kapcso-
lattartás jogsértett és jogsértõ között. Anyanyelvû
tájékoztatási eszközök – magyar napilap, hetilap,
számos kistérségi elektronikus és nyomtatott média,
Vajdaság egészére kiterjedõ magyar nyelvû és szel-
lemiségû, egész napos televízió-mûsor a Pannon RTV
révén. Csak néhány eredmény azok közül, amelyek
az elmúlt négy évben születtek az MNT hatáskörein
belül. A Magyar Nemzeti Tanács által elfogadott te-
rületi stratégiák felölelik a tudományosságot, a ci-
vil szférát, a demográfiát... A Magyar Összefogás az
MNT által a következõ négy évben a folytonosság és

a változás jegyében tartalmi fejlesztéseket helyezett
a fókuszba. A magyar nyelvû oktatás és a magyar
kultúra megõrzése, valamint, hogy minél több ma-
gyar szakember legyen – ez a fõ célja a Magyar Össze-
fogás listájának. Így fogalmazott Pásztor István, a
Vajdasági Magyar Szövetség elnöke a lista és a prog-
ram bemutatása kapcsán tartott sajtótájékoztatón.
A Magyar Összefogás 35 fõs listáján a párt 17 képvi-
selõje mellett ezúttal is helyet kaptak az egyházak
tagjai, a civilek és értelmiségiek. A listavezetõ, va-
gyis a leendõ MNT-elnök pedig Hajnal Jenõ, a zentai
Vajdasági Magyar Mûvelõdési Intézet igazgatója, aki
jelentõs és kiemelkedõ szerepeket tölt be az egész
vajdasági magyarság kulturális életét felölelõ szer-
vezetekben és intézményekben.

De kanyarodjak vissza. A tét nem az, hogy ki
nyer, hanem hogy a közösség mekkora része érzi
úgy, hogy fel kell sorakozni az autonómia, a vajda-
sági magyar önrendelkezés mögött. Hogy az itthon
maradottak közül hányan veszik majd a fáradsá-
got, hányan érzik majd fontosnak, hogy október 26-
án voksoljanak. Lehet azt mondani, hogy a törvény
nem nyújt eleget, hogy ebben az országban nem
lehet megélni. És még számtalan indokot lehet ta-
lálni. Objektívet és szubjektívet. Fel lehet tenni a
kérdést, hogy a Magyar Nemzeti Tanácstól személy
szerint ki mit kapott. De akkor választ kell adni arra
is, hogy személy szerint ki mit nyújtott a közösség
tagjaként a közösségnek.

Gyakran természetesnek vesszük mindazt, ami
adott. Mint például a két magyar osztályt abban a
bizonyos szabadkai iskolában, ahová a legkisebb
fiam is belépett. De a dolgok nem adódnak ma-
guktól. FEHÉR MÁRTA
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Szeptember 24-én Borbándi Gyula 95. szü-
letésnapján, Budapesten a Petõfi Irodalmi
Múzeumban, majd százan gyûltek össze a le-
gendás szerkesztõre emlékezni, emberségét
felidézni. A július közepén elhunyt „króni-
kás” életét, munkásságát az „...elvégeztem,
amire rendeltettem” címmel megjelent más-
félszáz oldalas Emlékkönyv foglalja össze. A
kötet bemutatóján Szakolczay Lajos a szemé-
lyes emlékek summázatát így fogalmazta
meg: „Szinte mindegy is, hogy erkölcsi ne-
veltetése, mély vallásossága, a jóba, Magyar-
ország fölemelkedésébe vetett törhetetlen
hite indította-e el azon a pályán, amelyet so-
kan – volt kibõl a tehetség hiányzott, volt
kibõl az akarat és a gerinc – nem tudtak
megfutni. Õ azonban hallatlan munkabírás-
sal, sokfelé figyeléssel s kitartó szorgalom-

Borbándi Gyulára emlékeztek
mal bírta a próbát. [...] Hogy a müncheni Új
Látóhatár, nemzedékek szemnyitogató folyó-
irata, több politikai és irodalmi-mûvészeti
irányzat képviselõje volt, elsõsorban neki,
megértõ – az értéket egybetoborzó – szelle-
mének köszönhetõ. Íme, Borbándi Gyula, a
gyûjtõ medence, a tenger.”

A pályatársak, barátok és családtagok tör-
ténetek felidézésével, közös emlékeik meg-
elevenítésével tisztelegtek a külhoni ma-
gyarság mindenki által elismert, megbe-
csült szerkesztõje elõtt. A kötetet összeállí-
tó Szeredi Pál az irodalmi társaságok fel-
élesztésére, a Borbándi Gyulára jellemzõ
pontos, korrekt, hiteles történészi munka-
módszer meghonosítására hívta fel a figyel-
met. A hangulatos estet Faragó Laura gyö-
nyörû népdalai színesítették. 

Hamvas Béla szerint a földi lét legnagyszerûbb
adománya az éberség, amely mindenekelõtt a me-
tafizikai érzékenységet jelenti. Azt a különleges
adottságot, amikor az ember a fizikai észlelésen
túl a belsõ látás és belsõ hallás képességével is ren-
delkezik. Ennek köszönhetõen a szenzualitáson
alapuló empirikus tapasztalat metafizikai él-
ménnyel társul, és olyan tudást eredményez,
amely újfajta dimenziók felé nyitja meg az utat.

A metafizikai éberség Weöres Sándor fokozot-
tan befelé figyelõ, belsõ végtelenre fókuszáló köl-
tészetének is jellemzõ vonása. Magasságszférákat
és mélységperspektívákat egybekapcsoló versei-
ben az éteriség a mennybéli, a démoniság a po-
kolbéli terrénumok felé jelzi az irányt. Miközben
a Fogak tornáca címû vers a kettõ kölcsönös fel-
tételezettségét, lényegi összetartozását is érzékel-
teti: „Ha pokolra jutsz, legmélyére térj:/ az már a
menny. Mert minden körbe ér”.

Kevés olyan egységes életmû akad irodalmunk-
ban, mint a weöresi költészet. E líra-világ bámu-
latos koherenciáját, kontextuális összefüggés-
rendjét a magyar nyelv csodálatos szerkezetét és
hézagtalanul zárt, hibátlan logikáját dicsérõ pa-
radigmasorral lehetne érzékeltetni, melynek al-
goritmusszerû elemei a következõk: arany, arány,
erény, irány. A paradigmasor egyes elemei az ér-
tékjelkép és értéktudat relációjában a weöresi vi-
lágkép megkerülhetetlen szegletkövei, melyek a
költõ alapmotiváltságát, egész létbeli pozícióját
is nagymértékben meghatározzák.

Weöres mûvészetfilozófiai érvényû vallomásá-
ban napnál világosabban áll elõttünk költõi nö-
véstervének, idejekorán felismert transzcenden-
ciájának lényege: „Úgy szeretnék növekedni, mint
az élõ fa: gyökereivel lefelé, törzsével fölfelé, ága-
ival minden irányba”. Ehhez társítható a Nem
szándékom címû programadó versben olvasha-
tó mûvészi-emberi altruizmus, mely életre szóló-
an megfogalmazza a költõi törekvést: „Nem szán-
dékom, hogy kérjelek a jóra./ Perzselõ szomjat
kelteni a jóra: ezért jöttem./ Nem szándékom,
hogy hívjalak a jóra./ Korgó éhet kelteni a jóra:
ezért jöttem”.

Az éberség álmát az álom éberségeként megélõ
weöresi költészetet leginkább talán teljességigé-
nye és harmóniavágya teszi lebírhatatlanul von-
zóvá és igézõvé. „Erény mindaz, mely az örök
mértékkel megegyezik s a teljesség felé emel; bûn
mindaz, mely az örök mértékkel szembeszegül s
a teljességtõl távolít” – szól a költõi világképet is
alapvetõen meghatározó hitvallás A teljesség felé
címû prózavázlatokban. Ez az ars poetica a
Weöres-életmû két emlékezetes szépségû alkotá-
sában, a De profundis, illetve a Háromrészes
ének címû versben is sugallatos erõvel és transz-
parens módon jelenik meg.

Magyar Orpheus, avagy a kozmikus derû költõje
(Weöres Sándorra emlékezve)

Látnivaló, hogy mindkét vers a törekvés jegyé-
ben született, a lírai én mindkettõben az örök is-
teni törvényre figyelve, a legeszményibb vágy- és
célképzetek hívószavát követve az otthonosságot,
a harmóniát, a létteljességet célozza meg. A vá-
gyakra, birtoklásra, önzésre, rivalizációra és vi-
szálykodásra épülõ inautentikus létformával
szemben a De profundis és a Háromrészes ének

mintha egybehangzóan recitálná a hitelesen és
érvényesen megálmodott lét eszményi modelljét:
„Valósíts meg egyetlen dolgot, Istent! Boldog le-
szel.” A realizáció eléréséhez, a külsõ-belsõ har-
mónia megvalósításához természetesen az önnön
igazi lényünkhöz, a saját tiszta forrásunkhoz való
visszatérés elengedhetetlenül fontos. Hogyha mu-
száj, akkor árral szemben úszva, a pisztráng pél-
dáját követve. Mintha csak egymás visszhangja-
ként szólalna meg és szólítana meg bennünket a
két vers archaikus mélységekbõl feltörõ, elemi
erõvel áradó konnotációja, amely Sri Chinmoy
nemrég elhunyt spirituális mester tanítását juttat-
ja eszünkbe: „Ó, világ, ne köss, ne vakíts meg en-
gem; csak engedj szívem törekvõ otthonába
visszatérni engem!” A törekvõ életre éhet támasz-
tó és szomjat fakasztó weöresi „szívvirágok” ezek
az üzenetek, melyeknél fontosabbat, szebbet és
különbet költõ aligha adhat az olvasónak.

Amikor a múzsák különös kegyeltjeként, ma-
gyar Orpheusként és a minõség etalonjaként em-
legetett Weöres Sándorra összpontosítjuk a fi-
gyelmet, akkor egy olyan par excellence lírikust

emelünk a szemlélet középpontjába, aki kivéte-
les éberségével, kozmikus derûjével, nyelvi ere-
jével és univerzális lírai részvéten alapuló onto-
lógiai érvényû költõi igazságával segíti olvasóit
a külsõ-belsõ harmónia és a létteljesség felé. A
költõre irányuló megkülönböztetett figyelem
kultúrhistóriai és hermeneutikai szempontból is
indokolt, hiszen a szimfóniaszerûen összetett,

egyedülálló formakultúrájú Weöres-életmû fag-
gatása közben idõben és térben hatalmas távla-
tokat átfogva lehetünk részesei annak a miszté-
riumnak, amely a tiszta fényû õsi lét romlatlan
idilljétõl a 20. századi világomlás rettenetéig
vezet bennünket.

Az egzisztenciális érintettség és az esztétai el-
kötelezettség okán is mindig megújuló csodálat-
tal s áhítattal veszem kézbe a csöngei mester egy-
begyûjtött írásait. A róla alkotott kép összetettsé-
ge költészetének alaki-formai változatosságával,
mûfaji-hangnembeli sokszínûségével, világképi-
poétikai gazdagságával mutat megfelelést. Kár-
olyi Amy igen pontosan és plasztikusan fogalmaz,
amikor azt mondja, hogy a weöresi költészet szim-
fóniaszerû összetettségébõl, az élmény- és érzé-
kenységformák komplexitásából kitellett volna
akár egy tucat elsõrangú poéta életmûve is.

Weöres Sándor a szerénység monomániása
volt, aki zavarba ejtõ módon jellemezte önma-
gát: „Én nem költõ vagyok, csak kísérletezõ.” Mi-
közben némelyek formalistának, kozmopolitá-
nak és individualistának mondták, Illyés Gyula

egyszer így nyilatkozott róla: „Ki tudja, nem
Weörest fogják-e egyszer a legnagyobb magyar
költõnek tartani?”

A kreatív játékosságból, experimentáló haj-
lamból, formateremtõ ötletekbõl, nyelvi lelemé-
nyekbõl soha ki nem fogyó Weöres a szüntele-
nül szerepjátszó, alakváltoztató, maszkok mö-
gött rejtõzködõ, áttûnésekben tündérkedõ, ál-
landó tûnékenységben és rebbenékenységben
leledzõ, talányos, titokzatos költõként él a tuda-
tunkban. Kányádi Sándor sajátos optikájú port-
réverse (Weöres Sándor) ezt a sokfelõl táplál-
kozó szintetikus gazdagságot, világnyinak tetszõ
végtelenséget a színképelemzés technikájával
igyekszik megragadni, a Weöres-jelenség lénye-
gét mûködése közben fölmutatva.

A lírai hõs meglepõ metamorfózisai („tékozló
római polgár, keleti kényúr, fölényes arisztok-
rata, pap és bohóc egyszemélyben”), a mágikus-
liturgikus érzékenységformák megnyilvánulásai
(„orvosnak–sámán, bírónak– kádi”), a homo
ludens bohókás tréfálkozásai és mosolyt fakasz-
tó csínytevései („állandóan fügét mutat az olva-
sónak”, „bukfencet vet, madárrá változik”), az
orfikus költõi karakter jellegzetes gesztusai
(„gyermekkorod egy-egy rég kihunyt emlékét
villantja eléd, az anyaméh-sötét õsködre, az em-
beriség embriókorára emlékezõ tekercseidet
játssza le ördöngõs magnóján”) mind-mind reá-
lis alapját képezhetik a weöresi alkotó- és
alakítóerõrõl szóló legendáknak, mítoszoknak.

A Tûzkút, a Merülõ Saturnus és a Psyché ma-
gaslataival kultúrhistóriai szempontból is egye-
dülálló minõséget képviselõ Weöres-poézis
ikonikus darabjai a költõi lakozás távlatában vil-
lantják föl a vendéglét csöppnyi öröklétet ki-
gyöngyözõ esélyét. Íme, néhány különösen esz-
méltetõ és épülésünkre szolgáló hitvallás: „Fogd
el a lélek árján fénylõ forró igéket:/ táplálnak,
melengetnek valahány világévet/ s a te múló da-
lodba csak vendégségbe járnak,/ a sorsuk örök-
élet, mint sorsod örökélet,/ társukként megölel-
nek és megint messze szállnak.” (Ars poetica);
„Mit bánom én, hogy versed mért s kinek szól,/
csak hátgerincem borzongjon belé./(…) Ó, szép-
ség lázmérõje, hátgerinc,/ te néma bölcs: te légy,
te légy birálóm!”(„Harmadik nemzedék”);
„Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: igye-
kezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy
mindennek javára legyél. Egyetlen ismeret van,
a többi csak toldás: Alattad a föld, fölötted az ég,
benned a létra.” (A teljesség felé).

(Elhangzott a Tokaji Írótáborban 2014. augusztus
15-én, Weöres Sándor emléktáblájának avatásán)

Ködöböcz Gábor

Botos Ferenc

ANANKÉ

betévedt madár
az uszoda hatalmas

fogda: a halál

csendesen nézem
a zúgó zsilip felett

hintázó pókot

hold süt szobádba
miben reménykedhetsz még

megbotló árnyék
          

Legutóbb Felsõpulyán találkoztunk, s azelõtt
Kolozsváron, Szatmárnémetiben, Lendván. Ta-
lán csak a mai Magyarország határain belül nem.
Valahogyan jelképszerûnek tartom, hogy olyan
eseményeken futottunk össze, amelyeken a ki-
sebbségek megmaradásáról értekeztek, a ma-
gyar nyelvû folyóiratok helyzetérõl volt szó, vagy
legalábbis annak a hálónak az újbóli összeszö-
vésérõl, amelyet a pokoli huszadik század –
amely azonban mindkettõnk életének színtere
is volt – szétszaggatott.

Írhatnám, hogy irodalomtörténész, hisz az
elsõ tõle olvasott mû irodalomtörténeti mun-
ka, amelyben megpróbálja föllelni a folytatást,
annak reményében hisz konokul, s nemzedék-
rõl nemzedékre tekinti át a 45 utáni irodalmi

Pomogáts 80
folyamatokat, egészen a nyolcvanas évekig.

Hálátlan dolog irodalomtörténetet írni, de
nem írni lehetetlen. Kapott is érte fanyalgó kri-
tikákat, pedig azóta sincs ilyen átfogó mû, a fa-
nyalgók nem veselkedtek neki, hogy éveket föl-
õrlõ kutatásra adják a fejüket, s hogy döntse-
nek és értékeljenek.

Vélhetném jó szemû szerkesztõnek Pomogáts
Bélát, aki folyóiratok tucatjánál mûködött köz-
re. Vagy irodalomszervezõnek, hisz hat évig a
Magyar Írószövetség elnöke volt.

De szeretem inkább az irodalom szolgájának
nevezni. Katalizátornak, békítõ békülõnek.
Nagy öregnek. Olyan apafélének, mint volt ne-
kem Fodor András. Õ is ismer névrõl minden-
kit, aki egy hajszálnyival elõbbre vitte a nemzet

ügyét. Fáradhatatlan. Nála sincsen reménytelen
ügy, még a legreménytelenebbnek tûnõ idõkben
sem volt.

Néha Babits jut eszembe rágondolva, aki fizi-
kai és lelki sérülésektõl megsebzetten rója egy-
más alá a sorokat, s a legsötétebb idõkben is
tudja, nem reménytelen az élet, hisz a Teremtõ
ideje végtelen. S ebben a nagy idõben ott van a
gyógyír, ott van a megoldás.

Pomogáts is tudja, az idõ végül fölõrli a
rosszat, a jó ügyek szolgálata nem hiábavaló. Ha
rövid távon ez nem is mindig tûnik hasznosnak,
s célszerûnek.

Pomogáts Béla 80 éves. Tartsa meg Isten so-
káig szeretetünkben!

BÖRÖNDI LAJOS

S. Csoma János

KÉRELEM

Tudja kend Táncsics?

Tudja a kórság

édes hazánkban

hol a valóság

vagy annak mása

Tudja-e földi

politikával

hogy lehet ölni?

Miként támaszt

az ellen úgy falat

ahogy szél ellen

kár, vagy nem szabad,

ha erre fúj, vagy arra

védd magad, vagy kalapod

fejedrõl elszalad

elõtted gurul,

jobbra vagy balra

ha rossz felé futsz

nyakig a bajba

válassz irányt politikádnak

szombati napon sosincs vasárnap.

Tarts szárazon port, gyutacsot

ne használj soha két kulacsot!
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elnevezésû törpebolygó felfedezésérõl számoltunk
be. A cikkben a Naprendszer külsõ, eddig kevésbé is-
mert tartományaiba kalauzoltuk el az érdeklõdõ ol-
vasókat. Jelen cikkünkben visszakanyarodunk a Nap-
rendszeren kívüli, úgynevezett exobolygók kutatásá-
hoz. Az idén januárban megjelent bevezetõ cikkben
beszámoltunk az elsõ, az 51 Pegasi csillag körül ke-
ringõ exobolygó felfedezésérõl, majd röviden ismer-
tettük a radiális sebesség módszert, mely a Naprend-
szeren kívüli bolygók kutatásában sokáig egyedural-
kodónak számított.

Jóllehet a radiális sebesség módszerét alkalmazó
távcsövek, valamint a hozzájuk kapcsolt spektroszkó-
pok érzékenysége sokat javult az elmúlt évek erõfe-
szítései során, már a kutatások kezdeti szakaszában
világossá vált, hogy a kisebb (Föld-típusú, azaz szilárd
felszínnel rendelkezõ) exobolygók megfigyeléséhez
más módszereket kell alkalmazni. Ilyen lehet példá-
ul a fedési módszer, mely azon alapul, hogy amint a
csillag korongja elõtt elhalad egy bolygó, annak ke-
ringési síkjában (vagy ahhoz igen közel) lévõ megfi-
gyelõ a csillag fényének csekély mértékû csökkené-
sét figyelheti meg. Ez a fényességcsökkenés egy Nap-
hoz hasonló csillag esetében körülbelül egy százez-
rede a látszó fényességnek – feltéve, hogy az áthala-
dó bolygó átmérõje a Földével egyezik meg. Ilyen kis-
mértékû fényességcsökkenést a földfelszínre telepí-
tett távcsövekkel nem lehet megfigyelni a légkör za-
varó hatása miatt. Ugyanakkor a Föld-típusú bolygók
létének igazolása, valamint fizikai tulajdonságainak
megismerése igen fontos, nemcsak a Naprendszer
vagy az exobolygó-rendszerek kialakulását vizsgáló
elméletek szempontjából, hanem annak a kérdésnek
az eldöntésében is, hogy létezhetnek-e lakható boly-
gók idegen csillagok körül.

A földi légkör megfigyeléseket zavaró hatását úgy
lehet legkönnyebben kiküszöbölni, hogy a távcsöve-
ket és a hozzájuk csatolt berendezéseket Föld körüli
pályára állítják. Az ilyen mûszereket ûrtávcsöveknek
nevezzük. Az elsõ ilyen, az exobolygók észlelésére is le-
hetõséget nyújtó mûszer a 2006. december 27-én föld-
körüli pályára bocsájtott COROT ûrtávcsõ volt, melyet a
Francia Ûrügynökség (CNES) az Európai Ûrügynökség-
gel (ESA) karöltve tervezett és állított földkörüli pályá-
ra. Jelen cikkünk témája ezen ûrtávcsõ és a segítségével
elért tudományos eredmények ismertetése.

A COROT ûrtávcsõ számára két tudományos célt
határoztak meg: asztroszeizmológiai megfigyelések
elvégzését (ezek részletezésétõl most eltekintünk),
valamint a rövid keringési idejû (azaz csillagjukhoz
közel keringõ), a Föld bolygónál néhányszor nagyobb,
úgynevezett szuper-Földek felfedezését. A COROT ûr-
távcsõ észlelései során az exobolygók keresésére a fe-
dési módszert alkalmazták. Egy csillag fényessége azon-

ban több fizikai jelenség miatt is lecsökkenhet: változ-
hat a csillag aktivitása, vagy elfedheti egy bolygónál
nagyobb barna törpecsillag vagy egy kisméretû kísé-
rõcsillag is. Ha egy csillag fényének csökkenését egy
körülötte keringõ égitest (bolygó, barna törpecsillag,
kísérõcsillag) okozza, akkor ennek a fényességcsökke-
nésnek szabályos idõközönként meg kell ismétlõdnie,
mely az égitest keringési idejének felel meg. Mivel a
tervek szerint a COROT egy égi területet 150 napig
észlelt, az általa felfedezhetõ égitestek maximális ke-
ringési ideje 75 nap lehet. Ennek egy Nap-tömegû csil-
lag körül keringõ égitest esetén 0,3 Csillagászati Egy-
ség távolság felel meg (emlékeztetõ: 1 CsE az átlagos
Nap–Föld távolságnak felel meg). Ha a csillag fényes-
ségének csökkenése nem szabályosan ismétlõdik, ak-
kor kizárható, hogy azt egy körülötte keringõ égitest
okozta. Az égitest által okozott fényességcsökkenés
mértékébõl meghatározható magának az égitestnek a
mérete is. Egy szuper-Föld a csillag fényességének 0,01
%-os csökkenését idézi elõ. A fényességcsökkenések
idõközébõl tehát az égitest csillagtól való keringési tá-
volsága, míg a csökkenés mértékébõl az égitest mére-
te határozható meg.

 A COROT fõ mûszere egy földfelszíni viszonylat-
ban kicsinek számító, 27 cm átmérõjû tükrös távcsõ,
melynek fókuszába négy CCD kamerát helyeztek el.
Így a távcsõ látómezejében egyidejûleg pár ezer csil-
lag fényességet lehetett szabályos idõközönként rög-
zíteni. Az elsõ általa talált exobolygó (COROT-Exo-
1b) felfedezését 2007. május 3-án jelentették be. Ez
a bolygó egy gázóriás, melynek sugara a Jupiterének
1,7-szerese. A COROT ûrtávcsõ legfontosabb felfede-
zését 2009-ben jelentették be: ez a COROT-Exo-7b
jelû bolygó, melynek sugara a Föld sugarának 1,7-
szerese, így a felfedezés idõpontjában a legkisebb is-
mert exobolygó volt.

A COROT segítségével hat év alatt 32 exobolygó
felfedezése vált biztossá. Ennek a viszonylag alacsony
számnak az az oka, hogy egy exobolygót akkor tekin-
tenek véglegesen felfedezettnek, ha egy független el-
járással (például a már ismertetett radiális sebesség
módszerrel) is sikerül jelenlétét igazolni. A COROT
által felfedezett több száz exobolygó-jelölt megerõsí-
tése jelenleg is folyamatban van.

A COROT ûrtávcsõ tudományos célját 2013-ra tel-
jesítette, ezért kikapcsolásáról döntöttek, mely bõ egy
hónapja, ez év június 17-én következett be. A COROT
eredményei bebizonyították, hogy földkörüli pályá-
ra bocsátott ûreszközök alkalmasak a Föld-típusú
exobolygók felfedezésére. A COROT követõje a szin-
tén fedési módszert alkalmazó Kepler ûrtávcsõ, me-
lyet 2009-ben a NASA bocsátott pályára. A Kepler ûr-
távcsõ küldetésének ismertetése, valamint az általa
felfedezett igen nagy számú exobolygó jellemzése kö-
vetkezõ cikkünk témája lesz. DR. SÁNDOR ZSOLT

Világok idegen csillagok körül (II.)

Arany János módján úgy kezdhetném, hogy
régi elmúlt idõk ma már homályos titkának bur-
kát kell felpattintanom. Ezért nem is csoda, ha
nem adhatom meg, a Nemzetõr c. München-
ben megjelenõ lap melyik számában olvastam a
hírt arról, hogy Svédországban figyelemkeltõ
gyûjtõmunkát folytat az idén 70 éves Szõllõsi
Antal. Ez akkortájt lehetett, amikor 1973-ban
éppen hírt adott ÉSZAKI MAGYAR ARCHIVUM név-
vel megalapított magángyûjteményérõl. Gondo-
latban megsüvegeltem, de csak évtizedekre rá
sikerült a vele való találkozás a stockholmi Ma-
gyar Házban.

Furcsa, hallgatag remete benyomását keltet-
te; már ezzel is felhívta magára a figyelmet. Mi-
elõtt szóba elegyedhettem volna vele, már kör-
be suttogták: itt van Szõllõsi Tóni is. Mindjárt
azon voltam, hogy személyesen is megismerhes-
sem ezt a rejtélyesen tiszteletreméltó férfit. Csak
ott, akkor tudtam meg, hogy Tónit nem is annyi-
ra gyûjteményéért, hanem önfeláldozó szívós-
ságáért tisztelik a helybéli magyarok.

Amikor idén, augusztusban lakásában beszél-
gettünk viselt dolgai ezen oldaláról, a maga
módján helyesbített: no, nem egészen egyedül,
mások is bedolgoztak a Magyar Ház lakhatóvá
tételébe. A magánvállalkozóként dolgozó festõ
- így beszélték – egyedül vállalta az egész ház
kifestését, mindamellett cége bocsátotta rendel-
kezésre a festéket is.

Szerencsére Szõllõsi Antal egyedülálló vállal-
kozása annyira ismert, hogy elég, ha kiemelten
csak annyit említek: lakása annyira megtelt már
könyvekkel, folyóiratokkal és egyéb magyar vo-
natkozású anyaggal, hogy ténylegesen körülmé-
nyes benne a járás. Ennek ellenére gondos rend-
ben tartja gyûjteményét, legfeljebb hiányzik még
a teljes anyag rendszeres feldolgozása. Termé-
szetesen õ mindenben kiismeri magát. A 40.
évforduló  alkalmából említette, hogy gyûjtemé-
nyében megtalálhatók azok a gyermekrajzok is,

Szõllõsi Antal, a megszállott magyar
amik finnországi iskolákban készültek a magyar
forradalom hatására (válogatást közöltünk a
Bécsi Napló 1996/5. számában).

Hiába a helyszûke, nem tud ellenállni a kí-
sértésnek, ha valaki újabb és újabb anyaggal je-
lentkezik nála. Ezt csak az érti meg, aki egyet-
ért vele abban, hogy minden elérhetõt össze kell
gyûjteni, meg kell menteni, mert különben ele-
nyészik a jövõ számára. Szõllõsi Antalnak jelen-
leg ez a legnagyobb gondja. Kora ellenére vál-
tozatlanul fenntartja egyszemélyes cégét, külön-
ben nehézséget okozna neki gyûjteménye fenn-
tartása. Szerencsére megszállottan szívós ember
õ, ennek folytán nem éri be a gyûjtéssel, hanem
alaposan belefogott a svédországi magyar em-
lékek feldolgozásába is. Munkája mellett ez is
foglalkoztatja. Éppen arról számolt be legutóbb,
hogy I. világháborús emlékmûveket fedezett fel
az észak-svédországi Haparandban, ahol sebe-
sült magyar katonákat is ápoltak.

Mekkora lehet egy ember teherbíró képessé-
ge? Ezt nem lehet mérni, még szavakban sem
kifejezni, mert az áldozatkészségnek nincs mér-
céje, Szõllõsi Antal esetében még határa se. És
ez az ember soha nem akart élre kerülni, nem
törtetett tisztségért, rangért, hanem segített ott,
ahol szükség volt rá.

Nem azért, de mert ide kívánkozik: Szõllõsi
Antal évtizedek óta a Bécsi Napló svédországi
terjesztõje. Szégyenlõsen panaszolja, ha nem
gyûlik össze az elvárható összeg. Ilyenkor saját
zsebébe nyúl és azok helyett is törleszt. akik nem
sietik el a lap elõfizetését.

Amikor Magyarországon programként hir-
dették meg a magyar örökség megmentését, szá-
mon kell tartani azt a Szõllõsi Antalt, aki nem
törõdve a viszontagságos körülményekkel, a
növekvõ nemtörõdömséggel, végzi dolgát, mert
tudja: Kölcsey értelmében a haza, a magyarság
mindenekelõtt.

deák

Alsó-Ausztria
Bécsi Filharmonikusok, koncert – St. Pölten,
Festspielhaus, Großer Saal; okt. 24.
Tonkünstler Orchester, klasszikus koncert – St.
Pölten, Festspielhaus, Großer Saal; okt. 6., 13.,
nov.10., 24., 29.
O. Straus, Ein Walzertraum, operett – Baden,
Stadttheater; okt. 18.,19.,23–25.,31., nov. 2., 7., 8.,
9., 21., 28., 29.
Egy William Forsythe balettest, a Semperopera
– Drezda – vendégszereplése, modern tánc – St.
Pölten, Festspielhaus, Großer Saal; okt.19.
Utópia, Flamenco, María Pagés vendégszerep-
lése, tánc – St. Pölten, Festspielhaus, Großer Saal;
nov.14.,15.
Fekete mágia, Omara Portuondo & Roberto
Fonseca vendégszereplése, dzsesszkoncert – St.
Pölten, Festspielhaus, Großer Saal; nov. 22.
Musical pur, vegyes mûsor – Grafenegg Schloss,
Reitschule; nov. 21.
Fritz Karl - Du hörst mir ja doch nie zu...-Tango
de Salón, táncos, zenés mûsor – Grafenegg,
Reitschule; okt. 24.
Eduard Gurk (1801–1841), kiállítás – St. Pölten,
Landesmuseum; 2014. nov. 1. – 2015. márc. 22.
Kereszt, gyürû & infula, 900 éves a kloster-
neuburgi apátság, kiállítás – Klosterneuburg, Stift;
dec. 31-ig
Pilze – Mehr als nur Schwammerl, kiállítás – St.
Pölten, Landesmuseum;  2015. febr. 8-ig
Dominik Steiger, kiállítás – Krems, Kunsthalle;
nov.15. – 2015. febr. 8-ig
Attersee und das Wunder der Farbe, Christian
Ludwig Attersee, kiállítás – Essl Museum im
Schömer-Haus; 2015. ápr. 26.

Bécs
Romeó & Julia, balett – Staatsoper; nov. 1., 3., 6.,
9., 11., 13.
A Bécsi kongresszus, két kiállítás: Európa Bécs-
ben és A kongresszus utazik – Belvedere - Unteres
Belvedere & Orangerie, Kaiserliche Wagenburg;
2015. febr. 20. – jún. 21.
Shalom Oida, zsidó filmfesztivál – Votivkino, De
France, Künstlerhauskino, Urania; okt. 8–23.

Burgenland
Liszt Fesztivál Raiding, koncert – Raiding, Liszt
ház; okt. 22–26.
J. Strauß, Wiener Blut, operett – Eisenstadt, Kultur
Kongress Zentrum; nov. 6., 8.,15.
Viktor Gernot: „Im Glashaus”, kabaré – Eisen-
stadt, Kultur Kongress Zentrum; nov. 13., 14.
Goldene 20er Jahre, könnyûzene, koncert –
Eisenstadt, Kultur Kongress Zentrum; nov. 14.
G. Grimm, Schneewittchen und die sieben
Zwerge, gyermekszínház – Oberschützen, Matters-
burg, Eisenstadt; nov. 29., 30.
Baukultur im Fokus Burgenländische Landes-
fotoschau 2014, kiállítás – Eisenstadt, Landes-
galerie Burgenland; nov.16-ig

Felsõ-Ausztria
G. Bizet, Carmen, opera – Linz, Landestheater; nov.
12., 25., dec. 6.
CHKRTSCHKRZZ Als das Hollywood-Musical
singen lernte, musical – Linz, Landestheater; okt.
18., 25., nov. 2., 7., 30.
W. Busch, Max’n Morizz feat. TEXTA, színmû,
bábszinház – Linz, Landestheater; okt. 22., 28., 29.,
30., 31., nov. 15., 19., 26., dec. 4., 16.
100% Linz, városi kaleidoszkóp, kiállítás – Linz,
Nordico Stadtmuseum; dec. 30-ig
KUNSTGENUSS ESSEN Von der Linzer Torte bis
zur Bosna”, kiállítás – Linz, Nordico Stadtmuseum;
nov.14. – 2015. márc.15-ig
Oliver Ressler, kiállítás – Linz, Lentos Kunst-
museum; 2015. febr. 1-jéig

Karintia
P. Mascagni, Cavalleria Rusticana, opera – Kla-
genfurt, Stadttheater; okt. 19., 25., 30., nov. 4., 7.,
14., 16., 19., 22., dec. 3., 6.
J. Strauß, Die Fledermaus, komikus operett – Kla-
genfurt, Stadttheater; okt. 8., 10., 19., 29., nov. 2., 8.
H. Ch. Andersen, Das Märchen von den wilden
Schwänen, zenés mese – Klagenfurt, Stadttheater;
nov. 2., 14., 18., 19., 20., 21., 26., 27.,dec. 2.,3., 5.,12.
Kärntner Simfonie Orchester, „Szereti ön
Brahms-ot”, koncert – Klagenfurt, Konzerthaus; okt.
15. nov. 12.; Ossiach; nov. 5.
DEJA VU – Fotografie, fotókiállítás  – Klagenfurt,
Stadtgalerie; okt. 23. – 2015. jan. 25-ig

Salzburg
W. A. Mozart, Die Zauberflöte, opera – Salzburg,
Landestheater; okt. 10., 14., 19., nov. 15., 18., 21., 29.

P. I. Csajkovszkij, Der Nussknacker, balett – Salz-
burg, Landestheater; okt. 18., 22., 31., nov. 14., 19.,
dec. 6., 16., 21.
J. Herman; H. Fierstein, La cage aux folles, mu-
sical – Salzburg, Landestheater; okt. 11., 12.
F. Schiller, Kabale und Liebe, színmû – Salzburg,
Landestheater; nov. 22.,26., dec. 3.
Dramolette, Ein zweiteiliger Theaterabend mit
Dramoletten von Thomas Bernhard und einer
Uraufführung von Texten junger Autoren, szín-
mû – Salzburg, Kammerspiele; okt.  9., 11., 29., nov.
7., 23., dec. 21.
Prima Idea – Barocke Visionen aus der Samm-
lung Rossacher, kiállítás – Salzburg, DomQuartier
Salzburg | Nordoratorium; 2015. márc. 8-ig
Kosmoramen von Hubert Sattler – Wüsten und
Umkämpfte Stätten, kiállítás – Salzburg, Salzburg
Museum/Panorama Museum; 2015. jan. 12-ig
Tanz der Hände Tilly Losch und Hedy Pfundmayr
in Fotografien 1920–1935, kiállítás – Salzburg,
Museum der Moderne, Rupertinum; 2015. febr. 15-ig
Keltenmuseum Hallein, Hallein; egész évben

Stájerország
G. Rossini, Wilhelm Tell, opera – Graz, Opernhaus;
okt. 19., 22., 24., nov.  2., 7., 13.
G. Puccini, Tosca, opera – Graz, Opernhaus; okt.
18., 23., 26., nov. 1.,15., 28.
A. L. Webber, Evita, musical – Graz, Opernhaus;
okt. 11., 16., 25., 29., nov. 9., 14., 30., dec.10., 11.
Tanz Nite, táncszínház – Graz, Opernhaus
Studiobühne; nov. 26., 28., 29., dec. 17., 18., 20.
Musica Sacra, koncert – Köflach; okt. 19., nov.  2.
Museum a palotában, Graz, Palais Herberstein;
szerdától vasárnapig egész évben
Römermuseum Flavia Solva, Wagna; egész évben
Nincs véletlen, kiállítás – Graz, Volkskunde-
museum; nov. 30-ig
Aufbruch in die Moderne? Paul Schad-Rossa
und die Kunst in Graz, kiállítás – Graz, Neue
Galerie Graz; nov. 7. – 2015. febr. 22.

Tirol
E. Humperdinck, Hänsel und Gretel, gyermekope-
ra – Innsbruck, Landestheater, Großes Haus; okt.
4.,5.,10.,19.,25.,31., nov. 2., 20., 27., 28., 30., dec.3.,
4., 10., 12.
Klasszikus koncert – Innsbruck, Congress; nov.
13., 14.
F. Schiller, Die Räuber, színmû – Innsbruck,
Landestheater, Großes Haus; okt. 11., 15., 16., 17.,
nov. 6., 12., 13., 16., 23., dec. 5.
S. Vögel, Altweiberfrühling, komédia – Innsbruck,
Landestheater, Kammerspiele; okt. 9., 10., 12., 18.,
23., 24., 30., 31., nov. 9.
E. Gasa, Dante.Inferno, táncdráma – Innsbruck,
Landestheater, Großes Haus; okt. 18., 30., nov. 8.,
14., 19.
A maszk mögött, kiállítás – Innsbruck, Volkskunst-
museum; nov. 9-ig
Április 1914, kiállítás – Innsbruck, Kaiserjäger-
museum; nov. 30-ig
Karácsonykor otthon vagyok, kiállítás – Innsbruck,
Museum Goldenes Dachl, Stadtmuseum Innsbruck;
2015. ápr. 4-ig

Vorarlberg
W. Shakespeare, Ein Sommernachtstraum, szín-
mû – Bregenz, Landestheater, Großes Haus; okt.
22., 23., 24., 26., nov. 4., 22.
F. Lyman, Der Zauberer von Oz, zenés mese gyer-
mekeknek 6 éves kortól – Bregenz, Landestheater,
Großes Haus; nov. 30., dec. 1., 2., 7., 9., 14., 15.
G. Kreisler, Lola Blau, musical – Bregenz, Landes-
theater, Kleines Haus; okt. 5., dec. 10.
Ich, Felder. Dichter und Rebell, kiállítás – Bregenz,
Vorarlberg Museum; nov. 16-ig
Thilo Frank, kiállítás – Dornbirn, Kunstraum
Dornbirn; nov. 2-ig
Szó szerint Vorarlberg, kiállítás – Bregenz,
Vorarlberg Museum; dec. 31-ig

Öt kontinens egy ajánlat
Remarkable Contemporary Juwellery – Design
Lab, kiállítás – Montreal Museum of Fine Arts, Mont-
real, 1380 Sherbrooke Street West, Montreal,
Quebec, Kanada; 2014. nov. 30-ig (hétfõn zárva)

Válogatta Homonnay Lea

GYÁSZHÍR
Laurroude-Saáry Éva, közismert író, köl-

tõ, festõ- és fotómûvész, a SMIKK és a TME
volt elnöke, aranydiplomás geológus életé-
nek 85. évében Luganóban rövid betegség
után hirtelen elhunyt.
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JELEN SZÁMUNK KÉPEI

Zalán Tibor költõ, író, drámaíró, dramaturg,
pedagógus. Számos rangos irodalmi díj – töb-
bek között a Graves-díj, a József Attila-díj, a
Nagy Gáspár-díj, a Látó-nívódíj, a Mészöly-
Miklós-díj, az Artisjus-díj - és a Magyar Köz-
társasági Érdemrend Lovagkeresztjének birto-
kosa. A kortárs magyar irodalom egyik legje-
lentõsebb alkotója. „Elõtte a jelentõs költészet
útja sorompók nélkül nyitva áll.”- írta róla
Görömbei András 1986-ban.

Az 1954-ben Szolnokon született Zalán Ti-
bor tanulmányait elõbb Abonyban és Nagykö-
rösön végezte, majd a szegedi József Attila Tu-
dományegyetem Bölcsészettudományi Kará-
nak magyar–orosz szakán szerzett diplomát.
Egyetemi hallgató volt, amikor a 70-es évek-
ben a Tiszatáj c. szegedi folyóiratnál megjelen-
tek elsõ versei. Nevét ekkor változtatta Lipák
Tiborról Zalán Tiborra.

Gyermekkorának élményeit a „Göncölsze-
kér” (2010) c., tárcanovellákat tartalmazó kö-
tetében dolgozza fel. Ehhez kapcsolódva írja
gyermekkoráról: „Rá kellett jönnöm, hogy teli
van vérrel, szenvedéssel, megalázottsággal és
megalázásokkal, szégyennel, szegénységgel,
kiszolgáltatottsággal – minden olyasmivel,
amit nem lehet csak úgy, szavakkal eljátszód-
va felemlegetni. Ebbe a világba bele kell áll-
ni, vállalni kell, itt nem a szavak írják a törté-
nelmet, hanem a történet szolgálatába állítód-
nak a szavak.”

Alkotói pályája négy évtizede alakul, formá-
lódik. Csaknem 30 verskötete és három regé-
nye - a „Papírváros”-sorozat elsõ három kötete
- jelent meg, ezen túlmenõen színpadi mûveket,
mesék és esszéket írt. A teljesség igénye nélkül
megemlítjük tevékenységének néhány helyszí-
nét. Amikor még Weöres Sándor, Kálnoky Lász-
ló és Vas István is éltek, volt a Kortárs c. folyó-
iratnál versrovatvezetõ. Hazai társszerkesztõje
volt a chicagói „Szivárvány” c. folyóiratnak, ro-
vatot vezetett az Iskolakultúránál. Páskándi
Géza hatására fordult a színházak felé. Több
mint 10 évig dolgozott a Kolibri Színházban dra-
maturgként, de számos más színház részére is
végzett dramaturgiai munkát és írt darabot, je-
lenleg pedig a békéscsabai Jókai Színház sokat
foglalkoztatott és nagyra becsült dramaturgja és
drámaírója. Ír hangjátékokat, mesejátékokat és
Huzella Péter zeneszerzõnek dalszövegeket.
Tanárként színház- és drámaelméletet és törté-
netet tanít.

Elsõ, nagy visszhangot kiváltó mûve az „Ének
a napon felejtett Hintalóért” (1977) c. avant-
garde hatást tükrözõ versfolyam volt. A vers
sokrétegû, mozaikszerûen építkezik, megérté-
séhez – Görömbei András szavait idézve – „az
olvasónak szinte alkotótárssá kell válnia”. A 34
oldalas képvers szubjektív hátterérõl szerzõje a
következõket mondta egy interjúban: „Moszk-
vában töltöttem négy hónapot, ami számomra
a zavarodottság és az elmezavar felé tartó léte-
zés idõszaka volt. Az idehaza kommunikált
magasabb rendû szovjet lét és az ott megtapasz-
talt mocsok és barbárság, a nyomor és a fizikai
félelem, a testemen élõsködõ emberpoloskák és
az ajtómra fröcskölt vér [ …] és sorolhatnám az
„élményeket”, valamit visszavonhatatlanul föl-
szakított bennem.”

A hetvenes-nyolcvanas évek fordulóján nagy
feltûnést keltõ esszét írt „Arctalan nemzedék”,
címmel. A ma már kordokumentumnak számí-
tó írásban élesen bírálta az akkori irodalmi élet
intézményrendszerét. Elsõ verskötete a „Föld-
fogyatkozás” (1980), amely felhívta a figyelmet
tehetségére. A kötet verseit Görömbei András
Nagy Gáspár: „Koronatûz” c. kötetének darab-
jaihoz látja közelállónak. „Elõbb Zalán Tibor
is fölmérte fölnevelõ közegét, kipróbálta örök-
ségét. Vállalta a magyar költészet etikus, erõs
metaforákkal küzdõ, közösségi létkérdéseket,
történelmi sorsot szembenézõen elemzõ folyto-
nosságát. Személyiségének helyét e sorsküzde-
lemben, s nem a ’semleges zászlók alatt’ jelölte
ki.”  Kiemeljük itt a kötet „Heródes-idõ” c. vers-
ciklusát, amely történelmi számvetésként is ér-
telmezhetõ: reménytelen szabadságharcok,
akasztófán lengõ tábornokok, „mindig-vert se-
regek”, besúgások, árulások képe jelenik meg,
és egyértelmûen megfogalmazódik a költõ el-
kötelezettsége hazája iránt: „vállalom sorsod –
ha vesztes is/ magam indulok mezítláb elébe.”

Kísérletezõ-újító költõként – többek között -
József Attila, Ady Endre, Babits Mihály, Füst
Milán és Pilinszky János hatását beépítve - egy-
re jobban rátalált saját stílusára, amely segítet-
te abban, hogy személyiségének igazi mélységét,
érzelmi, gondolati gazdagságát felmutassa. Lí-

„Nincs könnyen született mû”
Zalán Tiborról, életének egyik kerek évfordulóján

rája a népies szürrealizmustól az avantgarde-on
át az általa „radikális eklektiká”-nak nevezett
költészetig ível. A kötött versformák és a
szabadvers világában egyaránt otthon van. Köl-
tészete vallomásos, posztmodern líra. A költõi
én mûveiben nem mindig azonos ugyanakkor
valódi énjével. Verseinek visszatérõ témája sze-
mélyes aggodalma az értékek devalválódása, az
ember, a nemzeti közösség, a világ veszélyezte-
tettsége, pusztulása miatt. Tarján Tamás mind-
emellett „nagyszabású monotematikus szeretet-
és szeretethiány költészet”-nek nevezi Zalán
Tibor líráját. „A szereteteszme, a szeretetvágy
mindig összefügg Isten jelenlétével vagy jelen
nem létével” - írja.

Zalán Tibor több kötetnyi verse lelki és fizi-
kai válsághelyzetet ábrázol és az elmúlás témá-
ját teszi központivá. Ilyenek legutóbbi kötetei-
nek versei is. A Fáradt kadenciák (2012) „a kín,
a fájdalom, a gyötrelem a magány, meg a láz és
a szenvedés enciklopédiája” – Jankovics József
megfogalmazásában. A „Holdfénytõl megvakult
kutya” (2013) – a költõ legutolsó kötete - leg-
alább 5 év verstermésébõl ad válogatást. A szer-
zõ ebben is filozófiai mélységgel vizsgálja az élet
és a halál viszonyát, s az elmúlást és a pusztu-
lást. A kötet verseiben Istentõl és a szeretõ társ-
tól elhagyott, már mindenrõl lemondott, a ha-
lál közelségét átélõ ember „szûkölésé”-nek le-
hetünk tanúi.

Prózaíróként, a „Göncölszekér” írásai alap-
ján Alexa Károly Hajnóczy Péterrel és Tar Sán-
dorral rokonítja Zalán Tibort, mert e köteté-
nek darabjai nem illeszkednek a posztmodern
irodalmi irányzatba. A szerzõ saját bevallása
szerint nagy hatással volt rá Mészöly Miklós
szemlélõdése, kívülállása is. A „Papírváros”
azonban már egészen más jellegû, posztmodern
regénysorozat.

Drámáinak sorából kiemeljük a délvidéki há-
ború idején írt „Katonák, katonák” c. darab-
ját, amelyet Székelyudvarhelyen mutattak be,
és amelyet egy romániai színház is programjá-
ra tûzött. A mûvet bizonyos befogadói a hábo-
rúról szóló tézisdrámaként értelmezik, ami
„örök modellek mûködését vizsgálja”. „A há-
ború nem ismeri a civil lét logikáját, nem is-
meri a civilizáció viselkedéskultúráját, viszony-
rendszerét. A háborúnak sajátos törvényei van-
nak, amelyek nincsenek köszönõ viszonyban a
békeidõével. Könnyû lenne a barbárság elural-
kodásaként definiálni a háborút, de ez felte-
hetõen csak eufemisztikus megfogalmazása
lenne az iszonyatnak. Mert a háború nem csak
katonák ügye katonákkal. A háború elfoglalt
területet jelent, meggyalázott civileket, meg-
erõszakolt nõket, meggyilkolt embereket és
megsemmisített kultúrákat.” „A háborúnak
nincs erkölcse, így nem lehetnek morális fenn-
tartásai sem.” Zalán Tibor darabja e felisme-
réseinek jegyében született.

Gyermekeknek szóló mûfajokban is sikere-
sen próbálta ki magát. Elsõ meséit két lányá-
nak írta, késõbb pedig ismertté váltak meséi és
gyermekversei, mesejátékait és meseadaptáci-
óit is nagy sikerrel játszották a színházak. Így
vall errõl: „A gyerekdarabot is ugyanúgy meg
kell szerkeszteni, mint a felnõttet, ugyanúgy ki
kell alakítani benne a konfliktusokat, a dialó-
gusokat össze kell szervezni. Természetesen a
gyermekdarabokban sokkal több a melegség és
a szeretet, mint a felnõtteknek írottakban, le-
csiszoltabbak a konfliktusok, és mindig pozitív
a végkifejlet.”

Zalán Tibor önvallomásait nem csak mûvei,
hanem a vele készült számos interjú kérdéseire
adott válaszai alapján is megismerhetjük. „Írni
ugyanolyan munka és erõfeszítés, mint bármi
más, amit az ember végez. Nincs könnyen szü-
letett mû, csak gyorsabban vagy lassabban elké-
szült munka van.” „A versolvasáshoz elmélyült-
ség kell és kellõ gyakorlat szükségeltetik.” „Aki
nem olvas rendszeresen, és nincs kellõ tapasz-
talata a versvilágban, annak a mai modern szö-
vegek kínaiul vannak írva.” „A vers számomra
létforma. Írom, mert másként nem tehetek, sze-
mélyiségem kifejezõ formája.”

 LIPÓCZI-CSABAI SAROLTA

Az 1929-ben Nyitrán született ANTON LEHMDEN

túlságosan is ismert ahhoz, hogy részletes élet-
rajzzal mutassuk be. Mégsem árt utalni arra,
hogy – saját bevallása szerint – édesanyja ma-
gyar volt, s gyermekkorában, hogy ne értse, egy-
más között magyarul beszéltek a szülei. Mind-
ezt azért is érdemes megemlíteni, mert – szin-
tén személyes beszélgetésben említette – Ma-
gyarországon kevésbé ismerik, legfeljebb tanít-
ványai vitték-viszik oda hírét, nevét.

Az 1966 óta a Deutschkreutz/keresztúri kas-
télytulajdonos mûvész 1945-ben kezdte meg ta-
nulmányait Bécsben a Képzõmûvészeti Akadé-
mián, ahol 1971–1997 között professzorként
maga is tanított. Mind térben, mind idõben be-
járta a világot; Gilgames annyira hatott rá, hogy
egész sorozatban vetítette ki egyes jeleneteit,
többek között Utanapisti/Noé alakját örökítet-
te meg, aki a mitológia szerint egyedül élte túl
a vízözönt és vált halhatatlanná.

1962–63-ban Isztambulban professzorként is
élt. Elbeszélése szerint egyetlen nap alatt élte
meg a keleti és a nyugati világot, amikor dél-
elõtt Isztambulban felszállt a repülõgépre, dél-
után, estefelé pedig már Rómában szemlélõdött.
Képzõmûvészetileg is inkább az antik, bizánci
világ csodálója: meghajol a Hagia Szófia elõtt,
s a Kolosszeum elõl sem tér ki, ellenben nem
éppen elismerõ szavakkal illeti – a kupolától
eltekintve – a Szt. Péter bazilikát.

Bécsben a 2-es földalatti Volkstheater-i meg-
állójának csarnokát Lehmden képsorozata dí-
szíti. Aki veszi magának a fáradtságot, nem csak
megláthatja, de meg is ismerheti a fantaszti-
kus realizmus bécsi iskolája jeles képviselõjé-
nek stílusát és mondanivalóját. Lehmden azt a
mûvészeti irányzatot jeleníti meg, amelyben az
alkotások a színek és a forma mellett súlyos tar-
talmakat is takarnak. Deutschkreutz/Kereszt-
úrban a kastély renoválási munkálatai külön
mûvészeti alkotómunkát jelentettek mind a ter-
vezésben, mind pedig a kivitelezésben. Itt ren-
dezte be 800 m2-en világát, itt mutatja be több-
órás vezetésben alkotásait, szinte valamennyit
egyenként.

Lehmden mûvészetében a teljes világkép
megörökítésére és kivetítésére törekszik. Színei
között – mintegy az örökifjú élet érzékeltetésé-
ül az élénk zöld és kék dominál. A föld felszíne
esetenként sajátságosan sárgás-barnás, a mé-
lyébõl kristályok, kövezetek szegmensei réteg-
zõdnek fantasztikusan realista színekben. Fi-
guratív alkotásain a világ három dimenzióban:
az alvilág, a valóságos és az égi, ill. a föld, víz és
a lég juttatja kifejezésre az univerzum tagoló-
dását, ugyanakkor együvé tartozását, mint aho-
gyan egymás mellett szemlélhetõ a Nap és Hold,
a nappal és az éjszaka. Mint ahogyan a holtak,
katakombák rétegzõdnek a földben, teljességet
alkotva váltja egymást élet és halál. Jézus fel-
támadása is lényegében átváltozás, átmenet
egyik halmazállapotból a másikba. A madarak
egymás mellé festett szárnycsapásai jelentik a
mozgást. A dinamizmus ugyanis Lehmden mû-
vészetének másik sajátossága.

A II. világháború katasztrófájából kinõve a
halál mellett hirdeti a feltámadást, a diadalmas,
három dimenziójú, örök mozgásban lévõ életet.

Az örökmozgó lendület határozza meg
Lehmden egyéniségét: az idén is megrendezte
kastélyában a nyári és õszi akadémiát. Egyes
képeit bemutatva nem kizárólag keletkezéstör-
ténetüket mondja el, de hozzá is teszi: még nem
készült el, vagy éppenséggel megint megfesti
majd a tárgyat. Tele gondolattal, elképzeléssel,
tervvel. Mindennek tudatában van, mégsem gon-
dol a gonddal, tudván, az már nem az õ dolga.

S. Csoma János

A VÁNDOR

Zalán  úrnak, Deák úr tanyáján

hajnalok vannak
meg erdõszélek
kis faházban fekszem
talán már nem is élek
aztán keresztet vet
Szent Mihály lova
minek kérdezné mi fáj
dolgát emberesen végzi
bár furcsállja hogy
olyan anyag a holt
aki tékozló költõ
s mellesleg Zalán volt
lovát felhámolja csendben
itt még nyárutó
de késõbb ott a végek végén
a palicsi tó

VÉGEL LÁSZLÓ NEOPLANTA – AVAGY AZ

ÍGÉRET FÖLDJE címû regényébõl készült szín-
padi feldolgozás kapta a legjobb elõadás díját
az 59. újvidéki Sterija Játékokon. A darabot
Urbán András állította színpadra. (Forrás: Ma-
gyar Szó) A Kossuth-díjas vajdasági magyar író
városregénye a Noran Libro Kiadónál jelent
meg 2013-ban.

Botz Domonkos

 VIDD HÁT

Ég alatt hálok,
hátizsák a vánkosom,
évekkel teli.
Míg alszom, vidd mindenem.
Még van idõd reggelig.

Holdasi-Szabó Zsuzsa

TÁVIRAT SZERETETTEL
KÉPZELT BARÁTAIMNAK

dögöljetek meg, kérlek
ne dobogjátok tovább a fájást
örökké, mégis láztalan
zörögtek csontjaim, és nem,
magányomtól, és hiányotoktól
volt nyirkos a padló, és nem,
közrefogott az elfeledettek
hallgatása, és nem
és nem,
és nem voltatok
ne legyetek most se,
keserûek vagytok, sõt íztelenek,
ne dobogjátok tovább a fájást,
dögöljetek meg bennem, kérlek,
ne másként,
mert gyermekek vagytok
még a halálra

MEGKÖNNYÍTI

megkönnyíti az élet életünket
el nem engedi soha a kezünket
helyettünk oldja meg ami nehéz
átkísér minket a túlnani partra
emlékezetünk ha nem is akarva
még visszanéz még visszanéz
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Orbán Viktor írja e könyv elõszavában, hogy
végsõ soron a világot kétféle emberi szándék
mozgatja: a jó és a rossz. Volt idõ, amikor ma-
gyarok és zsidók békében, sikerekben gazdagon
éltek együtt Magyarországon, és ezt mérgezte
meg az emberi gonoszságot kifejezõ antiszemi-
tizmus.  Orbán rámutat: “Tudatában vagyunk,
hogy voltak a történelemben rossz keresztények
és rossz magyarok, akik súlyos bûnöket követ-
tek el.” A válasz: a jó keresztények példáját kell
követni. A magyar kormány erkölcsi kötelessé-
gének érezte, hogy bevezesse az iskolákba a
Holokauszt emléknapját, hogy megalakítsa a
Holokauszt Emlékközpontot, hogy állva és fe-
jet hajtva meghallgassa a kaddist a Parlament-
ben, betiltsa a félkatonai szervezeteket és zéró
toleranciát hirdessen az antiszemitizmussal
szemben.

Az elõszó, amely Orbán Viktornak a Buda-
pesten tartott Zsidó Világkongresszuson elmon-
dott beszédébõl kiválasztott részlet, olyan össze-
állítás bevezetõje, amely tulajdonképpen vagy
a Terror Háza évenkénti Holokauszt-megemlé-
kezésén, vagy az ott rendezett kiállítások meg-
nyitójaként elhangzott beszédek nyomtatott
változata. Mindahány egy-egy embermentõ te-
vékenységéhez kapcsolódik.

Apor Vilmos boldoggá avatott gyõri püspök-
re legtöbben inkább úgy emlékeznek, mint aki
1945-ben mártírhalált halt, részeg orosz kato-
nák lõtték agyon, amikor a Püspökvárban me-
nedéket keresõ nõk védelmére kelt. De nem
feledhetõ, hogy õ volt annak a Szent Kereszt
Egyesületnek az egyházi elnöke, amely a kike-

resztelkedett zsidókat próbálta védeni az elhur-
colás ellen. Sajnos, nem sok sikerrel.

A református egyháznál a Jó Pásztor Misszió
töltötte be ezt a szerepet, ennek volt a titkára
Éliás József lelkész. Hozzá jutott el 1944 tava-
szán az úgynevezett Auschwitzi Jegyõkönyv, két
szökött auschwitzi fogoly leírása a szörnyûségek-
rõl.  Ezt Éliás lefordíttatta, majd továbbította
Serédi hercegprímásnak, Ravasz László refor-
mátus és Raffay Sándor evangélikus püspöknek,
Komoly Ottó cionista vezetõnek valamint Hor-
thy István ifjú özvegyének, a kormányzóhoz való
eljuttatás céljával.  Ez közrejátszott abban, hogy
Horthy Miklós 1944. július 6-án leállíttatta a
zsidók deportálását.

Karády Katalinról a 2011-es emléknapon
emlékeztek meg a Terror Házánál. A színésznõ
eljegyzett menyasszonya volt Újszászy István-
nak, a katonai hírszerzés fõnökének, ezt kihasz-
nálva mentett ki zsidó munkaszolgálatosokat a
táborokból. Egy ízben egy zsidó csoportot sike-
rült megmentenie a Dunába lövetéstõl, úgy,
hogy lefizette a nyilas különítményeseket.

Márton Áron gyulafehérvári püspökrõl 2003-
ban nyílt kiállítás Budapesten. Õ 1944-ben, a
kolozsvári papszentelés alkalmával tiltakozott
a zsidó elhurcolások ellen. Mindszenty József-
rõl 2012-ben nemzetközi konferenciát tartottak,
bevezetõként Áder János köztársasági elnök
emlékezett a zsidódeportálásokkal szembehe-
lyezkedõ veszprémi püspökre. Salkházi Sára, a
katolikus Szociális Testvérek egyik vezetõje,
1944 tavaszától a rendházaikban bújtatta el ül-
dözött zsidók százait, ezért december végén a

EMBERMENTÕK
nyilasok belelõtték a Dunába. 2006-ban a kato-
likus egyház boldoggá avatta. Róla szólt a 2008-
as megemlékezés.

Slachta Margit legendás alakja volt az 1944-
es zsidómentésnek. 1920-ban a magyar parla-
ment elsõ nõi képviselõje lett, amikor a Ke-
resztény Nemzeti Egyesülés jelöltjeként bevá-
lasztották. 1943-ban pápai kihallgatáson siker-
rel járt közben a szlovákiai zsidóság védelmé-
ért, a magyarországi német megszállás után
pedig a Szociális Testvérek házában rejtette el
többek közt Heltai Jenõt, Radnóti Miklósnét,
Rusznyák István orvosprofesszort, Márkus
Emília színésznõt, a szobrász Vilt Tibort, és
szociáldemokrata politikusokat is. A háború
után bekerült a Nemzetgyûlésbe, de miután az
új rendszer üldözöttjei mellett is kiállt, hama-
rosan emigrálnia kellett.

A Terror Háza 2009-es megemlékezésének
középpontjában a száz évvel ezelõtt született
zsidómentõ evangélikus lelkész, Sztehló Gábor
állt. 1944 õszén 32 otthont hozott létre üldö-
zött gyerekek számára, 1540 gyereket mentett
meg. A Terror Háza elõtti pódiumon, mint haj-
dani jó ismerõse szóltam rendkívüli humaniz-
musáról.

A Schmidt Mária által szerkesztett könyv utol-
só fejezetei Raoul Wallenbergrõl és a példáját
követõ bátor magyar zsidómentõkrõl szólnak,
akik emberek maradtak az embertelenségben.

Akik mertek bátrak lenni. Közép- és Kelet-
európai Történelem és Társadalom Kutatásá-
ért Alapítvány. Budapest 2013, 206 old.

SÁRKÖZI MÁTYÁS

Nem csalódott az a joggal türelmetlen olvasó, aki
évek óta várta, hogy Márai Sándor életmû-sorozata
kiegészüljön az írónak a Szabad Európa Rádióban ti-
zenhat éven keresztül (1951 és 1967 között) felolva-
sott, igen változatos tartalmú, a Márai-beszéd teljes
gazdagságát prezentáló tízperceseivel. Az életmû-ki-
adást figyelemmel kísérõk már eddig is kaptak válo-
gatást az író publicisztikájából, a Kassai Naplóban, az
Ujságban, majd Az Ujságban, aztán 1936-tól a Pesti
Hírlapban közreadott írásaiból, amelyek csak külsõ
formájuk miatt nevezhetõk egyszerûen újságcikkek-
nek. Valójában, lett szó köznapi esetek kommentárjá-
ról, kül- vagy belpolitikai kérdésekrõl, verseskötetek,
regények szemléjérõl, az irodalom, az együttélés prob-
lémáiról, gondolati mélységük alapján népszerû filo-
zófiai traktátusoknak minõsíthetõk, irodalomkritikai
és irodalompolitikai elgondolások kifejtésének, egyik-
másik hozzászólásnak, javaslatnak társadalmi kérdé-
sek lehetséges megoldására. Az emigrációban, 1948-
tól kezdve kereste Márai annak módját, miként marad-
hatna kapcsolatban olvasóival, miként õrizhetné meg
a közvetlen szólás révén véleménye eljuttatását azok-
hoz, akik az egynemûsítõ diktatúra korszakában szí-
vesen hallgatták (volna) az írástudók igaz megnyilat-
kozását.

Erre kínált esélyt a Szabad Európa Rádió, amelynek
alapító munkatársai között ott leljük az éppen Itáliá-
ban emigráns Márait, aki egyre növekvõ aggodalom-
mal fogadta a Magyarországról érkezõ riasztó híradá-
sokat. „Nem engedjük elrabolni lelkünket” – fogalmaz-
za meg elsõ üzenetében, a személyiség önmagát védõ
stratégiáját igyekszik kidolgozni – ígérte. Méghozzá
azáltal, hogy nemcsak leleplezi a totalitárius állam
manipulációs technikáit, rámutat a történelemhami-
sításokra, hanem azáltal is, hogy vállalja a közvetítést.
A szögesdróttal/aknazárral elzárt ország lakói számá-
ra beszámol a „nyugati” életforma, kultúra fejleménye-
irõl, a kitelepítetteknek, deportáltaknak, a börtönbe
zártaknak elbeszéli, hogy érdekükben nyugaton moz-
galmak indulnak, az egyoldalú tájékoztatástól elkese-
redetteknek ismerteti:  az Egyesült Államok és a nyu-
gati országok miféle védekezési stratégiát dolgoznak
ki, hogy határt szabjanak a szovjet agresszivitásnak; s
ezzel párhuzamosan nem kevés iróniával kommentál-
ja túllihegõ honi költõk versszerû tákolmányait.

Márai a világot hozza be a rádió hullámain keresz-
tül a tudatlanságban tartott magyar hallgatónak; föl-
vázolja a nyugati világ politikai törekvéseinek iránya-
it, élénk képekben ábrázolja az amerikai elnökválasz-
tást, a vasfüggöny mögött sínylõdõ országok szavazá-
si komédiájának ellentétjét; elvisz egy frissen emigrált
magyar házaspár lakására, bemutatja, hogyan keres-
nek, mire telik, miféle terveik vannak. Ellátogat egy
áruházba, és tudósít arról, mik az „egyszerû” amerikai
vásárlási szokásai. És nem mulasztja el, hogy szót emel-
jen a látszatperek áldozataiért. Viszont megemlékezik
Herczeg Ferenc kilencvenedik születésnapjáról. S
visszaemlékezik találkozására Benedetto Crocéval, a
XX. század legjelentõsebb olasz filozófusával, aki bel-
sõ emigrációba vonulva jelenlétével, beszédes hallga-
tásával tiltakozott a fasizmus rendszere ellen.

„A magyarság és a Nyugat között épített szellemi híd”
Márai Sándor: Fedõneve: Ulysses I.

Mai távlatból különlegesen fontosnak minõsül, hogy
írónk már 1952-ben figyelmeztet a megteremtendõ
Egyesült Európa elõtt megnyíló lehetõségekre. A „ke-
leti” tömbbel szemben, az európai gondolat és egymás-
ra utaltság szellemében fejtegeti nemzet és Európa kap-
csolatrendszerének lehetséges módját, azt nevezete-
sen, hogy nemzeti és európai gondolat nem zárja ki,
éppen ellenkezõleg igényli egymást. A nemzetek Eu-
rópája mellett emel szót, költõien érvelve, érzelem és
értelem összehangolásával: „Megõrizni nemzeti egyé-
niségünket, nyelvünk egyéni szellemét, mûveltségünk
és történelmi életformáink alkotó erejét, s ezeket a kü-
lönféleségeket tudatos neveléssel az európai együtt-
mûködés szolgálatába, a kezdetben kisebb, késõbb
mind nagyobb federációk közé illeszteni: ez a feladat,
a legnagyobb és bizonyosan a legnehezebb, amelyre
az európai ember most már kényszerül.”

Ha közelebbrõl megvizsgáljuk idézetünket, sze-
münkbe (és fülünkbe) tûnhet, hogy Márai ezúttal és
szinte minden üzenetében megkomponálta, nemcsak
olvashatóvá, hanem meghallhatóvá, hallgatandóvá
tette tízperceseit. Az írásjelekkel sûrûn tûzdelt, olykor
igen hosszú mondatok épp azáltal lesznek követhetõk,
hogy – képes kifejezéssel élve – dallamuk van, a felol-
vasás ritmusának vannak alárendelve, s ezzel nem el-
lentétben kisebb egységekbe fogják a részlet-mondan-
dót, s ezeknek a kisebb egységeknek összessége (írhat-
nám olyképpen is: szintézise) felfokozott hatást kíván
elérni. S megteszi ezt oly módon, hogy egyfelõl az egész
mindig több mint az egyes részek összessége, másfe-
lõl az egyes részek egy-egy szegmens, mozzanat arti-
kulálásával kiemelik a fontosabbat, e részek írásjellel,
a beszédben szünettel (olykor hatásszünettel) válnak
el a többitõl, persze csak annyira, hogy a folyamatos-
ságban ne essék jelentõsebb rés, illetõleg megvalósul-
jon az elõkészítések és visszautalások állandó játéka.
Az idézetben érzékelhetõvé válik, miként lesz egymás-
ba nyíló a sajátnak meg az idegennek gondolt; nem
alá/fölérendelésben érdekelt a két egymással szemben
is meghatározható tényezõ. Sem a saját, sem az ide-
gen nem törekszik kizárólagosságra, „csupán” a má-
sik el/befogadására, a megértésre, a kölcsönösségre.
Sem a sajátnak, sem az idegennek nem kell feladnia a
lényegét, éppen ellenkezõleg: szövetkezésük gazdagít-
ja a másikat, az európai együttmûködés szó szerint
értendõ, a hazai és az európai hagyomány – mint mon-
dani szokás – kölcsönösen feltételezik egymást. Mind-
ez tagadása az 1952-es évben a „keleti blokk”-ban, a
szovjet érdekszférában mûködõ viszonyoknak, ame-
lyekben sem a nemzeti egyéniségeknek, sem a mûvelt-
ségnek, történelmi életformáknak, sem az európai gon-
dolatnak nem jut hely. Márai üzeneteiben példáját adja
az érdeklõdõ, a mûveltségre fogékony, a jelenségeket
szuverén módon értékelõ publicistának, akinek publi-
cisztikája valódi irodalom. Az elõbb szó volt arról, hogy
a lendületes elõadás nem egyszer többszörösen össze-
tett mondatokat igényelt. Ám nem csupán az ellenté-
telezés kedvéért, hanem a Márai-stílus régebben kidol-
gozott alakzataiból következõen, idõnként rövid, tö-
mör, szentencia-szerû mondatokba ütközünk, mint
amelyek a végsõkig letisztultan adnak tudtunkra egy

igazságot, egy megfontolni való megállapítást. Néhány
példát érdemes leírni: „Zavaros idõkben kótyagos
emberek zavaros fogalmakkal élnek.” „Mindig Nyugat-
ra kell nézni, mert onnan kaptunk egy mûveltséget.
Nem szabad elfelejteni, hogy Keletrõl jöttünk, mert
onnan kaptuk az életet.” (A kassai polgárok nyitó
mondatának parafrázisa.) „A fürgén bicegõ versbõl
kilátszik a lóláb.” „De minden nemzedéknek olyan
májusa van, amilyent megérdemel.”

A vaskos kötet az 1951–1953 közötti három eszten-
dõ anyagát adja. A visszaemlékezés szerint Márai min-
den határidõt betartott, sosem beszélte túl a kiszabott
idõt, nem kellett rá várni, amit vállalt, pontosan telje-
sítette. A kassai polgár kötelességtudása és elhivatott-
ság-érzése munkált benne. Vállalását az elsõ adás elsõ
évfordulóján így összegezte: „Ígértük, ahogyan az ost-
romzár alá helyezett milliós lakosságú német fõváros-
nak vittek heteken, és heteken át minden elképzelhe-
tõ közszükségleti cikket a nyugati repülõgépek ezrei,
úgy iparkodunk mi, a magunk szerényebb eszközei-
vel, e rádió spirituális légihídján nappal és éjszaka el-
juttatni a vesztegzár alatt senyvedõ Magyarországnak
minden hírt, mindenfajta szellemi terméket, minden-
féle ösztönzést és tájékoztatást, amely megkönnyíti az
otthoniak tájékozódását.” A hivatalos Magyarország
zavaró tornyokat épített, hogy ne lehessen érteni a
rádióban elhangzó szavakat, de a szavak mégis, vala-
hogyan keresztüljöttek, és tájékoztattak, éltették a re-
ményt. Márai jelenléte, sok-sok tízperce írói tevékeny-
ségének mellõzhetetlen része. Mûfajt formált a hang-
jára, a leírt változat meg a háború elõtti „publiciszti-
ka” szerves folytatásaként illeszthetõ be az életmûbe.

Márai Sándor: Fedõneve: Ulysses I. Sajtó alá rendezte:
Kovács Attila Zoltán, Mészáros Tibor. Utószó: Mészáros Ti-
bor. Helikon, Budapest, 2014, 602 lap, 4490 Ft.
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Budapesti Tánc és Beat zenekarok almanachja
1960–70

Kiadó: MagyaRock Hírességek Csarnoka Egyesü-
let (2013), 250 oldal, keménykötés

A könyv több mint 300 fotómelléklettel a Magyar
Beat 1959 és 1970 közötti legfontosabb zenekarai
mellett, nagy hangsúlyt fektet a kevésbé ismert, vagy
idõközben méltatlanul elfeledett zenekarok bemuta-
tására. Nemcsak zenekari történeteket tartalmaz, ha-
nem egy beatkislemez-diszkográfiát is, és feleleveníti
a Táncdalfesztiválok felemás világát.

A bemutatás fókuszában a budapesti beatélet és an-
nak szereplõi állnak. Így kerül nyilvánosságra, hogy ak-
koriban a magyar fõvárosban olyan zenei élet volt, mely-
hez csak a londoni klubélet pezsgése volt hasonlítható.

A könyv 3500 forintos áron személyesen megvásá-
rolható hétfõn, szerdán és pénteken 10 és 14 óra kö-
zött a XIII. kerület Kárpát utca 23. szám alatt a Rad-
nóti Miklós Mûvelõdési Házban, illetve megrendel-
hetõ a rockcsarnok@gmail.com e-mail címen.

Kelemen András & Oláh Árpád:

A MAGYAR ROCK BÖLCSÕJE


