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TÕKÉS LÁSZLÓ, a fáradozó forradalmár útja
és újabb nyilatkozatai egyre-másra fedik fel a
Székely himnusz göröngyös útján porló marok-
nyi székely vergõdését. Borbély Zsolt Attila
Negyed évszázad erdélyi magyar politikatörté-
nete: 1989–2014 c. könyvének bemutatóján bo-
rúlátását aláhúzva úgy fogalmazott, hogy a Tri-
anon óta eltelt idõszak felõrölte a magyarság
erejét, „olyanok vagyunk, mint egy horogra akadt
nagy hal, amit kifogás elõtt kifárasztanak”.

Látószögébe kerülhetett LUCIAN BOIA törté-
nész Hogyan románosodott el Románia  c. köny-
ve is, amit május 7-én mutattak be Bukarest-
ben. A szerzõ azt vizsgálja, hogy Trianon óta
miként nõtt meg a román etnikumú lakosság
számaránya az országban, miközben csökkent
a kisebbségeké. Boia a nemzet fogalmáról leír-
ja, hogy Romániában a politikai nemzettel el-
lentétben ma is elsõsorban etnikai nemzetben
gondolkodnak az emberek, és a vallás is fontos
szerepet játszik a nemzet meghatározásában. A
nemzetállamok soha nem azért léteztek, hogy
védjék a kisebbségeket, mert elsõsorban az a sze-
repük, hogy erõsítsék a többségi nemzetet, és
növeljék az állam homogenitását. „A nemzetál-
lam adottságai révén elnyeli a kisebbségeket, és
asszimilálja õket” – állapította meg. Kelet-Kö-
zép-Európában színes volt a lakosság etnikai
összetétele, a nemzetiségek meglehetõsen össze-
keveredve éltek, így az elsõ világháború után le-
hetetlen volt úgy meghúzni a határokat, hogy
mindenkinek megfeleljenek.

Boia következtetése, hogy az elmúlt csaknem
egy évszázad alatt Románia vesztett nemzetisé-
gi sokszínûségébõl, hiszen az 1930-as romániai
népszámlálás szerint a lakosság 72 százaléka volt
román, míg 2011-ben már csaknem 90 százalé-
ka. Sikerrel járt a román nemzetállam homo-
genizációs törekvése. Ennek ugyanakkor meg-
voltak az elõnyei is, hiszen ma Románia sokkal
összeforrottabb és szilárdabb, a különbözõ tör-
ténelmi régiókban élõ románok közötti különb-
ségek is jelentõs mértékben csökkentek.

A román nemzetállam homogenizációs törek-
vése egyáltalán nem egyedülálló, hiszen számos
európai országban csökkent a nemzeti kisebb-
ségek aránya az elmúlt mintegy száz évben.
Románia ugyanakkor védte is a kisebbségeit,
hiszen például Lengyelország és Csehország ma
sokkal homogénebb a lakosság nemzetiségi
összetételét tekintve mint Románia, holott a két
országban a nemzeti kisebbségek aránya maga-
sabb volt az elsõ világháború után, mint Romá-
niában. Ugyanakkor elismerte, hogy a németek
és a zsidók drasztikus létszámcsökkenése nagy
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„Az ukrán nép nélkül nem lehetett volna meg-
nyerni a második világháborút, ezért senkinek
sincs joga kisajátítani a nácizmus fölött aratott gyõ-
zelmet, ráadásul nagyhatalmi törekvéseire magya-
rázatként felhasználni azt.” Amit Petro Porosenko
ukrán elnök május 8-án a kijevi parlament emlék-
ülésén mondott, az a történelem és a mai realitás
szomorúan perfekt egyesítése. Ukrajna saját ün-
nepségeken emlékezett a második világháború
végére – már csak azért sem, mert ukrán politikus
nem is volt meghívva a Vörös térre.

Ami ott, Moszkvában végbement, az egy skizof-
rén hatalom drámája. Vagy ahogy Nagy András a
felvidéki „Új Szó” hasábjain fogalmazott: „Moszk-
vában a szovjet idõket idézõ gigászi katonai dísz-
szemlével emlékeztek meg a második világháború
végérõl, állítólag közel negyedmillióan masíroztak
a Vörös téren. Ám nem a tömeg számított igazán,
hanem a meghívást elfogadó politikusok, közülük
is különösen az európaiak, hiszen õk voltak Putyin
kalapján a bokréta.“ És tovább: „Robert Fico volt
az egyetlen uniós kormányfõ Moszkvában, miután
a görög miniszterelnök az utolsó pillanatban le-
mondta a látogatást. Rajta kívül Miloš Zeman volt
jelen, de a cseh államfõt valószínûleg nem tekintik
teljesen komoly politikusnak, Robert Ficót viszont
igen.“ Áder János magyar államfõ és Orbán Viktor
miniszterelnök ugyanúgy távol maradt, mint Auszt-
ria politikai vezetõi.

Nem kis meglepetésre Ban Ki Mun ENSZ-fõtitkár
részt vett a moszkvai gyõzelmi parádén. De az õ hely-
zete más, mint az EU és az uniós tagállamok vezetõ-
ié, írta a „Népszava” megértõen: „Õ a világszervezet
vezetõje, amelynek oszlopos, Biztonsági Tanácsában
vétójoggal rendelkezõ tagja Oroszország. Az ENSZ
pedig az ukrán válság mellett számos más konflik-
tussal szembesül, fõleg a közel-keleten, amelyek ren-
dezéséhez nélkülözhetetlen szereplõ Oroszország.”

Angela Merkel német kancellár is ott volt, de tu-
datosan egy nappal a díszszemle után. Tiszteletét le-
tette: Putyinnal együtt megkoszorúzta az ismeretlen
katona sírját. De fõleg arra használta fel Putyinnal
való találkozását, hogy megint bemondja, mi a világ
problémája Oroszországgal: „Továbbra sincs tûzszü-
net Ukrajnában!“

Még egyszer hadd szabadjon Nagy Andrást idéz-
ni: „Ha csak a világháború befejezésére emlékez-
nénk, egy nagyon fontos rendezvényrõl lenne szó,
ahol igenis illene részt venni minden ország vezetõ-
jének, amelyet hetven éve a Vörös Hadsereg szaba-
dított fel. Szovjet katonák milliói haltak meg azért,
hogy Európában béke lehessen”, olvasható az „Új
Szó”-ban. „Ám ez a mostani parádé nem errõl szólt.
Az, hogy a békét katonai eszközök felvonultatásával
ünneplik, már önmagában nonszensz. Ahogy az is,
hogy az ünneplõ ország alig egy éve foglalt el egy
területet a szomszédjától, és azóta is a vele harcoló
szakadárokat támogatja.”

Érdekes, milyen különbözõ címeket adtak a ma-
gyarországi lapok az MTI-tõl átvett tudósításnak:
„Putyin: Az USA egypólusú világot akar“ (Magyar
Nemzet Online), „Putyin eljárta a saját pávatáncát”
(Origo), „Ilyen még nem hangzott el a Vörös téren!”
(InfoRádió), „Putyin világszintû biztonsági rendszert
sürget” (Világgazdaság) vagy „Putyin: nem a kato-
nai tömbök logikája alapján kell a biztonságot meg-
szervezni” (HVG). És a saját tudósítások a Vörös tér-
rõl? „Putyin üzent a moszkvai díszszemlén – ünnepé-
lyes fenyegetés?” (Napi.hu) meg „Putyin most jól meg-
mutatta a világnak“ (Népszabadság Online).

MARTOS PÉTER

Anakronisztikus hasonlattal egy hét választja el vi-
rágvasárnapot húsvéttól. A keresztény szertartás ebbe
az egyetlen hétbe sûríti a jeruzsálemi bevonulást, a
keresztrefeszítést, majd pedig a feltámadást.

1945 és 1955 között ugyan tíz év a távolság, ellen-
ben egy hét választja el a május 8-i kapitulációt a 15-i
osztrák államszerzõdés aláírásától. Egy hét leforgása
alatt ünneplõen emlékezett többek között Ausztria a
II. Világháború végére, majd pedig éltette tíz év küz-
delmének a végét, amely meghozta az ország függet-
lenségét. Minden alkalommal, különösen most, a 60.
évforduló alkalmával ismételten lehetett olvasni, hal-
lani Leopold Figl akkori külügyminiszter szívet és ve-
lõt átjáró ünnepélyes bejelentését a Belvedere kastély
erkélyérõl: Österreich ist frei! – Ausztria szabad! Hihe-
tetlennek tûnhet, de a mai Ausztria, a III. köztársaság
akkor született meg, lett valóság.

Ahogyan kissé gunyorosan nevezni szokták – az al-
pesi köztársaságnak hihetetlenül nagy és hosszú utat
kellett megtennie az 1918. évi összeomlástól a polgár-
háborús két világháború idõszakán, majd pedig a Né-
met Birodalomba való „hazatérésen“ át az újabb össze-
omlásig, végezetül a magáratalálás feltámadásáig.

Aki õszintén lapozza fel a történelem lapjait, látnia
kell, hogy 1918-ban a monarchiával szemben a Német-
országgal való egyesülés kínálkozott kiútnak, és ezt
fõként a szociáldemokrata oldal szorgalmazta. Épp úgy
mint 1938-ban Karl Renner kiadta a jelszót: a szociál-
demokraták a Német Birodalomba való beolvadás
mellett szavaznak. Ugyanezen Renner az összeomlás
utáni napokban felkereste a szovjet fõparancsnokságot,
és a Sztálinnal való korábbi kapcsolataira hivatkozva

70… 60…

»Österreich ist frei!«
felajánlkozott az új helyzetben a kormányzás átvételé-
re. Bizony nem valami dicséretes, de fõként nem követ-
kezetes útkeresés. A párt meg is tett mindent annak ér-
dekében, hogy ne váljon közismertté a vargabetû, mint
ahogy arra is a feledés fátylát akarták borítani, hány tíz-
ezer volt NSDAP tag vedlett szocialistává…

Nem a múltban való dicstelen vájkálás akar lenni
ez a kurta emlékeztetõ, sokkal inkább válaszkeresés
arra, hogyan sikerült ezzel a tudatzavarral eljutni a
független és semleges állam megteremtéséig. Ismere-
tes, hogy 1964-ben a lakosságnak 53%-a nem tekintet-
te nemzetnek Ausztriát. Még a hetvenes években sem
volt idegen a „németséggel“ takarózó azonosulás ke-
resés. A kilábolásnak mindamellett megvoltak a kül-
politikai kényszerpályát jelentõ okai is, míg napjain-
kig a hatvanas-hetvenes években nem is annyira
népszerûtlen mint ismeretlen Himnusz férfi-nõ vállve-
téséig alkottak törvényt: Ausztria jelenleg már nem ki-
zárólag a nagy (haza)fiak, de a (hon)leányok hazája is.

A külpolitikai és gazdasági megfontolások mellett
nem utolsósorban identitás dolgában is meg kellett
teremteni, fel kellett építeni ezt a mai Ausztriát, amely
végül is a történelmi torzók és mozaikok mellett hihe-
tetlen teremtõerõbõl is született. Ma egészen termé-
szetes, hogy Ausztria nem csupán ország és állam, de
nemzet is, oly annyira, hogy keletkezését és felépíté-
sét a szomszédos Svájchoz lehetne hasonlítani.

Nem hagyhatók figyelmen kívül a gazdasági csoda
évei, sõt, évtizedei, amiknek sikere és eredményessé-
ge azt sugallta: mi mégiscsak osztrákok vagyunk és
megéri osztráknak lenni. A (nagy)német árnyékból
kinõtt a kis osztrák világ a maga kulturális értékeivel

Folytatás a 3. oldalon

Szenvedés

és földrajzi szépségeivel, lakóinak tirolira, karintiaira,
stájerországira stb. különülõ lakóival, akik egy-egy
sajátságos színnel gazdagítják az amúgy is nagyon vál-
tozatos országot.

Az 1994-et megelõzõ EU-tagságra irányuló kezdemé-
nyezések, majd tárgyalások kezdetben nem okvetlen
voltak a Szocialista Párt ínyére, mert felrémlett: az EU-
tagsággal veszélybe kerül az ország semlegessége, nem
is említve, hogy ezáltal Ausztria olyan „alakulatba“
kerül, amiben Németország bizonyos értelemben a
hangadó. Közben alig érdeklõdött bárki az iránt, va-
jon milyen befolyást gyakorol a német gazdaság Auszt-
ria fejlõdésére.

Mára bizony sok minden megváltozott, s mint aho-
gyan valamennyi EU-s tagállam azzal szembesül, mivé
vajúdik ez a mikéntjét alig meghatározható érdekká-
osz, Ausztriának is újfent keresnie kell, ha nem is tu-
lajdonképpeni, de jövõbeni arculatát. A távozni nem
akaró gazdasági válság közepette egyre-másra globá-
lis gondok foglalkoztatják az embereket. Az osztrák
patriotizmus kinevelésében nagy szerepet játszó
„Heimatfilmek” híres, de közben elhunyt rendezõivel
és színészeivel legfeljebb nosztalgikus hangulatot kel-
tenek, az internetes globalizáció világában a megvál-
tozott (világ)viszonyok közepette bizony anakronisz-
tikus „ereklyék”, amikbe aligha lehet kapaszkodni,
még akkor sem, ha a legnagyobb példányszámú napi-
lap ezt a nosztalgikus kispolgári lelkületet igyekszik
megtartani az emberekben.

Átmeneti idõket élünk, s Ausztria arculata, lelküle-
te is változik…

PANNONICUS

veszteség Románia számára, és ma sokkal jobb
lenne, ha létezne ez az egykor 750–750 ezer fõt
számláló két közösség.

A román történelemírás tabuit feszegetõ tör-
ténész rámutatott, hogy Románia felbomlásá-
nak a veszélye az ország határain belül már nem
létezik, és a magyarok végérvényesen elvesztet-
ték Erdélyt azáltal, hogy számarányuk ebben a
történelmi régióban 20 százalék alá csökkent.

*
2015. május 7-i sajtóközlemények szerint –

BOGDAN AURESCU román külügyminiszter buda-
pesti látogatásakor újfent kijelentette: Az etni-
kai alapú autonómia összeférhetetlen a román
alkotmánnyal, támogatása pedig nem része az
európai normáknak, ezért elfogadhatatlan.

Nem meglepõ, ha már ezt megelõzõen ma-
gyar részrõl WETZEL TAMÁS helyettes államtit-
kár április végén a csíkszeredai magyar konzu-
látuson az akadozó párbeszéddel kapcsolatosan
úgy fogalmazott: Magyarország érdekelt a nyílt
és õszinte párbeszédben. A legégetõbb kérdé-
sek között a református egyháznak korábban
visszaszolgáltatott Székely Mikó Kollégium
visszaállamosítását, a magyar himnusz éneklé-
se és a székely zászló, a MOGYE, illetve a két-
nyelvû utcanévtáblák elleni hatósági fellépése-
ket említette. Ugyanakkor nem leplezte: nem
látja értelmét, hogy barátságos fotók készülje-
nek egy közös kormányülésrõl, ha annak nin-
csen megfogható eredménye az erdélyi magyar-
ság számára is.

A pengék villogtatása közepette SZIJJÁRTÓ

PÉTER külügyminiszter leszögezte: a magyar
kormány feladata az, hogy támogassa a határon
túli magyar közösségeket az általuk kitûzött cé-
lok elérésében. Kijelentette: ésszerû együttmû-
ködésre van szükség Magyarország és Románia
között, a vitákat ésszerû mederben kell tartani,
hogy meg lehessen oldani õket. Kiemelte: Ma-
gyarország elkötelezett amellett, hogy a kisebb-
ségekkel kapcsolatos vitákat európai módon, az
európai értékeknek megfelelõen kell rendezni,
európai megoldást kell találni rájuk.

Másként látja mindezt NÉMETH ZSOLT, az Or-
szággyûlés külügyi bizottságának fideszes elnö-
ke, elismerését fejezve ki Bogdan Aurescu ro-
mán külügyminiszternek azért, mert felvállalja
a magyar–román párbeszédet. A politikus ki-
emelte azt is, hogy megállapodás született a két
ország közötti gázösszeköttetés kétirányú-
sításáról. A külügyi bizottság elnöke találkozott
a budapesti látogatáson lévõ Bogdan Aures-
cuval. Megbeszélésük után az MTI-nek azt
mondta: aggasztó volt, hogy az elmúlt években

- különösen mióta baloldali kormánya van Ro-
mániának – kifejezetten akadozott a két ország
közötti magas szintû párbeszéd. Ez a látogatás
azt jelzi, a román külügyminiszter nyitott arra,
hogy folytatódjon ez a párbeszéd a jövõben –
mondta, hozzátéve: úgy gondolja, hogy ehhez a
köztársasági elnök személyében bekövetkezett
változás is jó alapot teremt.

Erre ismét vissza kell térni a Fidesz képvise-
letében Brüsszelbe kijutott Tõkés Lászlóhoz, aki
ebben az összefüggésben szokatlan szóhaszná-
latot alkalmazott: Már én magam sem értem
Orbán Viktor miniszterelnök nemzetpolitikáját
– jelentette ki május 7-én este nagyszámú hall-
gatóság elõtt. A beszélgetésen nagy hangsúlyt
kapott a Kárpát-medencei nemzetpolitika hely-
zete, különös tekintettel a magyarországi intéz-
kedésekre. A jelenlegi kormány nemzetpoliti-
kai lépéseit követhetetlennek, átláthatatlannak
tartja. A politikus szerint az egyéb teendõk és
küzdelmek miatt a miniszterelnöknek nincs kel-
lõ ideje arra, hogy a nemzetpolitikával foglal-
kozzon, hozzátéve, a Romániai Magyar Demok-
rata Szövetség (RMDSZ) az erdélyi MSZP. Sza-
vaiból a csalódottság mellett a féltékenység is
beszélt, mert úgy látja, a Fidesz-kormány a töb-
bi romániai magyar pártalakulatokkal szemben
elõnyben részesíti az RMDSZ-t.

Mit lehet tenni mármost ebben a helyzetben?
Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke-

ként Tõkés László május 5-i sajtónyilatkozatá-
ban messzemenõkig támogatja a Székely Nem-
zeti Tanács kezdeményezését, amelynek kere-
tében 2015. október 25-én lármafákkal akarják
kivilágítani a Székelyföld történelmi határait,
felhívva a figyelmet az erdélyi magyarság és szé-
kelység súlyos jogsérelmeire. Az elgondolás a
Székelyek Nagy Meneteléséhez hasonló megnyil-
vánulás. Még inkább emlékeztet az annyiszor
emlegetett Dél-Tirolra: májusban/júniusban,
Úrnapja éjszakáján a tiroli hegyekben kigyúltak
az autógumik tömkelegébõl összeállított tüzek:
FREIHEIT  FÜR SÜDTIROL felirattal. Az emléktü-
zek kétségtelen ébren tartották a megoldatlan
Dél-Tirol kérdését, mégsem ezeknek volt kö-
szönhetõ az évtizedes tárgyalásos küzdelem után
az autonómia kivívása.

 Az autonómiatervezet ügyében ultimátum
elé állította a Magyar Polgári Párt az RMDSZt:
amennyiben szeptember végéig nem nyújtja be
a két politikai alakulat munkabizottságának a
területi autonómiát érintõ törvénytervezetét a
román parlamentnek, Bíró Zsolt MPP elnök
felfüggeszti a további együttmûködést.

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

nyokat – a Bécsi Napló 2015/2. számában közzétett 84.773,34 euró összeg 2015. május 25-ig az alábbi
hozzájárulásokkal növekedett:

A támogatások eddig befolyt teljes összege 84.943,34 euró.
Hálás köszönet mindazoknak, akik támogatásukkal lehetõvé teszik a Bécsi Magyar Otthon fenntartását, mely
a legkülönbözõbb rendezvények, társas összejövetelek mellett a „Bécsi Magyar Iskolának” is otthonul szolgál.

Mag. Hollós József elnök, Albert László fõtitkár,     Dr. Seidler Andrea pénztáros

További támogatások az alábbi bankfolyószámlára utalhatók át: P.S.K., A1010 Wien, Georg Coch-Paltz 1,
Bankleitzahl/Bankirányítószám 60000, Zentralverband Ungarischer Vereine und Organisationen in Österreich,
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Határok nélkül
A 2015. április 16-án és 17-én a Bécsi Egyete-

men és a bécsi Magyar Követségen megrende-
zett „Migráció vagy mobilitás?” címû konferen-
cia az utóbbi évek egyre erõsödõ ausztriai ma-
gyar bevándorlásáról adott tudományosan meg-
alapozott képet. A rendezvény címében feltett
kérdést az indokolja, hogy az Ausztriában is ér-
vényes törvények és szabályok az Európai Uni-
ón belüli migrációt „mobilitásnak” nevezik. Így
a migránsok támogatására bevezetett intézke-
dések –  nyelvoktatás, jogi tanácsadás, az anya-
országban szerzett iskolai bizonyítványok és
szakképzések érvényesítéséhez adott támogatás
– nem vonatkoznak az ide érkezõ magyarokra.

A rendezvény szervezõi, az Ausztriai Magyar
Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsé-
ge, a Bécsi Egyetem Finnugrisztika Intézete és
az Ausztriai Magyar Kutatóintézet, a tények
megállapítása mellett az új migránsok támoga-
tási lehetõségeinek a megtárgyalását is célul tûz-
te ki, az illetékes ausztriai intézmények, így Bécs

Konferencia a bevándorlásról
városának integrációs magisztrátusi részlegének
és az osztrák Integrációs Alapítványnak, a be-
vonásával. A feladat nagyságrendje Stefan Ma-
rik-Lebecknek, az osztrák statisztikai hivatal
munkatársának az elõadása alapján becsülhetõ
fel. Ausztriában 2015. január 1-jén 68.190 ma-
gyar illetve magyarországi származású osztrák
állampolgár rendelkezett bejelentett lakó-
hellyel, további 45.000 tartózkodott bejelentett
lakóhely nélkül (tehát ingázott, illetve bejelen-
tés nélkül, feltehetõleg barátoknál és ismerõsök-
nél lakott). A becsült teljes szám 130.000, ter-
mészetesen a Magyarország területén kívül szü-
letett magyarok nélkül, hiszen ezek nemzeti
hovatartozása a Marik-Lebeck számára rendel-
kezésre álló adatok alapján nem állapítható
meg. Az utóbbi éveket figyelembe véve a szá-
mok erõsen növekvõ tendenciát mutatnak.

További információk a www.univie.ac.at/oeius
weboldalon találhatók.

KÓKAI KÁROLY

(orf.volksgruppen) 2015. április 11-én, a ma-
gyar költészet napja alkalmából a Bécsi Magyar
Iskola ismét megtartotta a „Verõfény” címû sza-
valóversenyét és ezzel megünnepelhette a Ve-
rõfény huszadik jubileumát. A szavalóversenyt
a Központi Szövetség és a Kaláka-Club támo-
gatásával Lengyel Ferenc tanár szervezte.

A versenyen a Felsõõri Kétnyelvû Gimnázi-
um is képviseltette magát. A rendezvény meg-
mutatta, hogy a versek manapság is örömet sze-
rezhetnek. Az ötéves gyerekektõl kezdve a fel-
nõttekig minden korosztály képviselõi elõadtak
egy-egy verset. A burgenlandi gimnázium tanu-
lói szép eredményeket értek el: Kocsis Emese

Nagy siker volt
a „Verõfény” szavalóverseny Bécsben

elsõ, Szele Dóra harmadik helyezést a korcso-
portjukban.

Az idei zsüri tagja volt Burgenland tartomány
magyar nyelvért felelõs szakfelügyelõje, Mag.
Pathy Lívia, aki Czibula Katalin tanárnõvel
(ELTE – Budapest) és Böröndi Lajos költõvel
(Mosonmagyaróvár) közösen méltatatta a tel-
jesítményeket. A megzenésített versek közös
éneklése közelebb hozta egymáshoz a jelenlé-
võket. A rendezvény szervezõi mind a résztve-
võknek, mind a közönségnek kellemes, barátias
hangulatú délelõttöt nyújtottak az irodalom
iránt érdeklõdõ gyerekek, fiatalok és felnõttek
körében.

Kassa, a Felvidék egyik nagy múltú magyar városá-
nak számított hosszú évszázadokon keresztül, ma
azonban már csak 6428 magyar ajkú lakosa van. Leg-
alábbis a 2011-es népszámlálás szerint, a 235 ezer la-
kosból ennyi vallotta magát magyarnak. A városban
azonban igen intenzív a magyar élet. Mûködik vagy
egy tucat magyar civil szervezet, amelyek rendszere-
sen tartanak rendezvényeket, összejöveteleket, és
ápolják Kassa magyar emlékeit, hagyományait. Az
alábbiakban ebbõl szeretnénk adni némi ízelítõt. Ez
év tavaszán több magyar és kassai vonatkozású sze-
mélyre és évfordulóra emlékeztek.

Esterházy János (1901–1957. március 8.) halálának
évfordulójáról minden évben megemlékezik a kassai
magyarság. Az idei ünnepségen Surján László, Magyar-
ország volt Európa Parlamenti képviselõje mondott
beszédet a szép számban összegyûlt közönség elõtt.  A
megemlékezést és koszorúzást a mártír politikus 2008-
ban felállított mellszobránál tartották, amely magán-
területen, – de az utcáról jól látható helyen – van el-
helyezve. Ugyanis a szlovákiai hivatalos szervek nem
engedélyezték a szobor közterületen való elhelyezé-
sét, mivel Esterházy Jánost Szlovákiában még mindig
a háborús bûnösök között tartják számon. Ebbõl ere-
dõen a szobor készítõi és támogatói a mellszobor ta-
lapzatára nem a gróf nevét tüntették fel, hanem a
börtönbéli rabszámát (7832). Ez addig marad így, amíg
Szlovákia nem rehabilitálja Esterházyt.  Az ártatlanul
elítélt gróf életének utolsó éveit rács mögött töltötte,
szimbolikus, hogy a szobra is rács (kerítés) mögé kény-
szerül Kassán.

Egy hónappal késõbb, április 8-án, Rákóczi Ferenc
vezérlõ fejedelem halálának 280. évfordulójáról em-

Példás hagyományápolás Kassán
lékeztek meg, Magyarország Kassai Fõkonzulátusa és
a CSEMADOK Kassai Városi Választmányának rende-
zésében. A Szent Erzsébet székesegyház (az itteni al-
templomban van a fejedelem eltemetve) északi falán
elhelyezett Rákóczi-dombormû elõtt, Szesztay Ádám
Magyarország kassai fõkonzulja tartott ünnepi megem-
lékezést. Ezután a résztvevõk levonultak Rákóczi krip-
tájához, ahol a koszorúzást követõen, a megemléke-
zés befejezéseként elénekelték a magyar himnuszt.

Megemlékeztek a Kassán 115 éve született Márai
Sándorról is. A kassai Polgári Klub és a Nemzetiségi
Klub szervezésében, a 2004-ben felállított Márai szob-
ránál, a 2013-ban róla elnevezett téren Szesztay Ádám,
Magyarország kassai fõkonzulja tartott ünnepi megem-
lékezõ beszédet, majd a jelen levõ szervezetek koszo-
rúzással zárták az ünneplést. A rendezvényt három fi-
atal, magyarellenes transzparensek bemutatásával és
Márai szobrának megbecstelenítésével próbálta meg-
zavarni. Õket a városi rendõrök rövid úton eltávolí-
tották a helyszínrõl. Ez az epizód is mutatja, hogy még
olyan, szlovákiai viszonylatban toleránsabbnak számí-
tó városban, mint Kassa, sem lehet gond nélkül ma-
gyarként megnyilvánulni, nem is beszélve néhány más
szlovákiai városról, ahol a helyzet nemzetiségi szem-
pontból még feszültebb.

A kassai magyar polgárok hagyományápolása és
következetes kiállása a magyar identitás mellett, min-
denesetre példaértékû. Csak az elismerés szavaival
lehet illetni azt a kezdeményezést és gyûjtési akciót
is, amellyel a kassai Szent István Társulás eltervezte
Szent István szobrának közadakozásból történõ fel-
állítását Kassán.

BUDAY ERNÕ

BORSZKY Katalin & John 10,00
Dr. CATOMIO István 30,00
GERZSEI Erzsébet 20,00
Dr. JUSITS Margit & István 50,00

KOSZMOVKSZKY Mária 20,00
Dr. NAGY Ferenc 30,00
Dr. PALOTAY Tamás Lajos 10,00
Összesen: 170,00

Tevékeny hétvégét tudhat maga mögött a Magyar
Cserkészszövetségek Fóruma, mely május 8-10. között,
ezúttal Bécsben tartotta rendszeres tavaszi ülését a
Külföldi Magyar Cserkészszövetség vendéglátásában.

A magyarországi és határon túli magyar cserkész-
szövetségeket tömörítõ Magyar Cserkészszövetségek
Fóruma azon túl, hogy egyeztetõ közösség, az utóbbi
években több nagyobb, közös projektet is felvállalt.
Együtt dolgozták ki az Összmagyar Cserkészstratégi-
át, melynek hosszú távú célja a cserkészet elterjeszté-
se, létrehozták az Összmagyar Cserkészirodát, amely
a szövetségek közötti munkát koordinálja, vagy épp
szakmai konferenciákat rendeznek.

Az idei tavaszi ülés is ennek a jegyében telt. A tag-
szövetségek elnökei beszámoltak arról, hogy milyen
eredményeket értek el a stratégia kapcsán, valamint
elhangzott egy részletes beszámoló az iroda mun-
kájáról és a folyamatban levõ projektekrõl. Szó volt
a közös vezetõképzések – segédtiszti és tiszti – elõ-
készületeirõl, a közös iroda igazgatójának újravá-
lasztásáról és a határon túli hátrányos helyzetû gye-

rekek táboroztatását célul tûzõ Határtalanul Tábo-
rok részleteirõl is.

A Kárpátaljai és a Magyarországi Cserkészszövetség,
valamint az Összmagyar Cserkésziroda ötletébõl nõtt
ki egy kezdeményezés Kárpátalja megsegítésére,
amely túlmutat a rövid távú anyagi segítségen, és vég-
sõ célja a kisközösségek szervezése a kárpátaljai ma-
gyar fiatalok számára.

Az ülés utolsó részében a résztvevõk a Magyar Cser-
készszövetségek Fórumának jövõjével foglalkoztak.
Keresték azokat a területeket, amelyeken szorosabb-
ra lehet fûzni az együttmûködést, és gondolkodtak,
hogy mely ügyeket, és hogyan lehet megoldani
összmagyar szinten a fórumon keresztül.

Az ülés másnapján a cserkészszövetségek képvise-
lõi megtekintették Bécs néhány, magyar vonatkozású
látnivalóját, majd részt vettek a helyi magyar nyelvû
szentmisén. A közös munka azonban nem áll meg, hi-
szen júniusban egy cserkésznevelési konferenciával
folytatódik a magyar cserkészet fejlõdése.

BODZÁS GERGELY, SZMCS

MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉGEK BÉCSBEN

Seidler Andrea idén június 6-án ünnepli 60.
születésnapját. Kerek születésnap: leírva, ki-
mondva meglepõnek tûnik, hiszen egy fiatalos,
dinamikus, rendkívül nyitott  személyiséget kö-
szöntünk.

Seidler Andrea a Bécsi Egyetem Finnugor
Intézetének irodalomtudományi professzora.
Tanulmányait a Bécsi Egyetemen végezte, ger-
manisztikát, anglisztikát és finnugrisztikát ta-
nult, doktori disszertációját magyar irodalom-
ból védte meg. A magyar irodalommal, kultú-
ratudománnyal való elkötelezett foglalkozásra
származása is predesztinálta: szüleivel egyéves
korában emigrált Ausztriába, két nyelven nõtt
fel, s ez a kétnyelvûség és kétkultúrájúság, a
nyelvek és kultúrák közötti átjárás az õ termé-
szetes közegévé vált.

Fõ kutatási területei a magyar irodalomtör-
ténet és nyelv, ezen belül az irodalmi többnyel-
vûség, a történeti médiakutatás, az utazás mint
narratíva, ill. elsõsorban 18. századi tudósok le-
velezése és a felvilágosodás kora.  Számos ku-
tatási projektben vett részt munkatársként vagy
projektvezetõként, a két legjelentõsebb általa
vezetett projekt – a Pressburger Zeitung reper-
tóriuma és a Hungarus Digitalis adatbankja –
eredményei digitalizált formában az interneten
is hozzáférhetõek a kutatók számára. Tudo-
mányszervezõi tevékenysége fellendítette a
Finnugor Intézet/Tanszék tudományos életét:
számos nemzetközi konferenciát, workshopot
szervezett, s hívott meg nemzetközileg elismert
elõadókat, ezen keresztül a tanszék nemzetkö-
zi szakmai súlyát erõsítve, s elismerést szerezve
a Bécsben folyó kutatómunkának. Vendégtanár-
ként többek között a Chicagói Egyetemen, ill. a
berlini Humboldt Egyetemen is oktatott.

A kutatás mellett mindig fontos feladatának
tekintette a hallgatókkal való foglalkozást, az
utánpótlás kinevelését. Számos diplomamunka
és doktori disszertáció vezetõje volt, dokto-
randuszai pályájának támogatásához projektjei-
ben tudott létrehozni állásokat, hogy a fiatal
kollégák lehetõséghez jussanak a tudományos
életben és a szakmai fórumokon.

Mindig szem elõtt tartotta az intézet/tanszék
fejlesztését és nemzetközi kapcsolatainak erõ-
sítését. Az õ kezdeményezésére jött létre a mai

napig kitûnõen mûködõ tanszéki Erasmus-há-
lózat, amelynek keretében 14 európai egyetem
partnerintézeteivel valósulhat meg évrõl évre
oktatói és hallgatói mobilitás.

Bár Seidler Andreát sokan irodalompro-
fesszorként ismerték meg, pályája elején ugyan-
akkor aktívan foglalkozott a magyar nyelv ok-
tatásával is. Tanított többek között  a bécsi Dip-
lomata Akadémián, a külügyminisztériumban,
a Bécsi Agrártudományi Egyetemen és a Finn-
ugor Intézetben is. Gyakorlati nyelvoktatási ta-
pasztalatainak eredménye a Szia! címû magyar
nyelvkönyv (Szajbély Gizellával közösen), ame-
lyet Ausztriában a mai napig  széles körben hasz-
nálnak a nyelvoktatásban. A Finnugor Tanszé-
ken állami alkalmazásban oktató tanárként
(Bundeslehrerin) fõ feladata szintén a nyelvok-
tatás volt, s ebbõl az idõszakból származik az a
megvalósult ötlete, hogy a rendszerváltás utáni
lehetõségeket kihasználva osztrák és magyar
egyetemisták számára olyan nyári egyetemet
kellene létrehozni, ahol a hallgatók egymás nyel-
vét és kultúráját tanulják. Ez az osztrák–magyar
nyári egyetem az intézet/tanszék idén 24 éve
nagy sikerrel mûködõ projektje.

Az egyetemen több fontos funkciót is betöl-
tött: volt intézetvezetõ, a Filológiai-Kultúratudo-
mányi Kar dékánhelyettese és dékánja. Számos
olyan bizottság és munkacsoport tagja volt, ame-
lyek a felsõoktatási stratégia kialakításában, tan-
tervek megírásában, az egyetem, ezen belül a kar
ill. a Finnugor Intézet jövõjének tervezésében
vettek részt. Saját intézete pozíciójának megerõ-
sítését és fejlesztését mindig szem elõtt tartotta.

Seidler Andreát kutatói, oktatói tevékenysége
mellett szépirodalmi fordítói munkája révén is
megismerhettük. Az õ fordításában olvashatja a
német nyelvû olvasó többek között Garaczi Lász-
ló, Kukorelly Endre vagy Szijj Ferenc mûveinek
egy részét. A szépirodalmi fordításról szeminá-
riumokat is tartott a Collegium Hungaricumban.

Mindemellett mindig maradt ideje arra, hogy
újabb célokat tûzzön ki maga elé. Így elvállalta az
Ausztriai Magyar Kutatóintézet és a Bécsi Ma-
gyar Iskola vezetését, amely azóta egyre ismertebb
és elismertebb a Bécsben élõ magyar anyanyelvû
családok körében.

CSIRE MÁRTA

Seidler Andrea köszöntése

A magyar identitás erõsödéséhez gazdasági-
lag is támogatni kell a magyar közösségeket szü-
lõföldjükön – mondta Potápi Árpád János nem-
zetpolitikáért felelõs államtitkár a Kaláka-Club
„A nõi munkaerõ- és szakképzés helyzete a
Kárpát-medencében” témában szervezett nem-
zetközi konferencián, Bécsben.

Az Ausztriai Magyarok Gazdasági Érdek-
közössége – a Kaláka-Club fennállásának 30.
évfordulója alkalmából rendezett nemzetkö-
zi konferencián Potápi Árpád János nemzet-
politikáért felelõs államtitkár bemutatta a
2015 a külhoni magyar szakképzés éve prog-
ramot. Az államtitkár a programmal össze-
függésben felhívta a figyelmet a szakképzõ
intézmények stratégiai fontosságára, meg
kell alapozni a magyar nyelvû szakképzés fej-
lesztését a határon túli régiókban, és ezt a
tevékenységet össze kell hangolni a Kárpát-
medencében. A külhoni magyar szakképzés
fejlesztése érdekében 2015-ben régiónként
néhány nagyobb fejlesztés megvalósítását tá-
mogatjuk, tangazdaságok, tanmûhelyek lét-

30 éves a Kaláka-Club
rehozását, korszerûsítését, valamint együtt-
mûködési megállapodást kötünk a külhoni
magyar partnerszervezetekkel - hangsúlyoz-
ta az államtitkár.

A konferencián elõadást tartott továbbá Ékes
Ilona az ERGO – Európai Regionális Szerve-
zet elnöke a magyar nõk nemzetgazdaságban
betöltött szerepérõl, dr. Mikes Éva a Pécsi Vá-
rosfejlesztési NZrt. jogi igazgatója,valamint a
Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Hivatal
osztályvezetõje Nagy Norbert.

A konferencia második felében pódium be-
szélgetésre került sor, amelyen részt vett Potápi
Árpád János nemzetpolitikáért felelõs államtit-
kár, Dr. Grezsa István a Miniszterelnökség ha-
táron átnyúló beruházások ellenõrzéséért fele-
lõs miniszteri biztosa, Dr. Perényi János Magyar-
ország bécsi nagykövete és Kovátsné Vörös
Ágnes a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzé-
si Hivatal projekt vezetõje. A beszélgetés során
hallgatói kérdések hangzottak el a szakképzés
helyzetérõl és annak fejlesztésérõl.

(Nemzetpolitikai Államtitkárság)
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Éppen kilencvenöt esztendeje: 1920. június 4-én
a Versailles melletti Kis-Trianon-palotában Benárd
Ágoston munkaügyi és népjóléti miniszter, valamint
Drasche-Lázár Alfréd rendkívüli követ és meghatal-
mazott miniszter (a magyar kormány megbízottai-
ként) aláírták a Magyarország és a Szövetséges és
Társult Hatalmak (a Brit Birodalom, Franciaország,
Olaszország, az Egyesült Államok, Japán, Kína, vala-
mint több kisebb állam, így Görögország, Portugá-
lia, Panama, Nicaragua, továbbá a szomszédos álla-
mok: Románia, Cseh-Szlovákia és a Szerb-Horvát-
Szlovén Királyság) között megkötött békeszerzõ-
dést, amely trianoni szerzõdés néven vonult be a
históriába, és vált a huszadik századi magyar törté-
nelem talán legvégzetesebb eseményévé. A béke-
szerzõdés lezárta a magyar történelem ezereszten-
dõs folyamatát, és mindenképpen lezárta azt a több
mint kétszáz esztendõs korszakot, amely a török ura-
lom felszámolása: a három részre szakított ország
állami egységének helyreállítása óta eltelt.

Ebben a három évszázadban az ország nem volt a
teljes állami függetlenség birtokában, és voltak olyan
korszakok is, így az 1848–1849-es forradalom és sza-
badságharc leverése után, amidõn a szuverenitás
még erõsen korlátozott módon sem érvényesülhe-
tett. Mindenesetre az 1867-es kiegyezés után ez a szu-
verenitás fokozatosan kiteljesedett és a huszadik szá-
zad elején már akadtak olyan magyar politikai gon-
dolkodók (Tisza Istvántól és Apponyi Alberttõl Kár-
olyi Mihályig és Jászi Oszkárig), akik abban bíztak,
hogy az Osztrák-Magyar Monarchia hatalmi rendsze-
rének elõbb-utóbb nem Bécs, hanem Budapest lesz
a szervezõ központja.

Annak a gazdasági, politikai és kulturális fejlõdés-
nek, amely egy közel fél évszázadon keresztül (1867
és 1914 között) Magyarországon végbement, igen
meggyõzõ eredményei voltak, és ezek valóban úgy-
szólván „nagyhatalmi” státust ígértek – természete-
sen csak további fejlõdés esetén. Ez további konszo-
lidációt igényelt volna, ugyanakkor volt két – késõbb
végzetesnek bizonyuló – akadálya is. Az egyik a tár-
sadalmi, a másik a nemzetiségi kérdés, tudniillik
az, hogy minden jótékony polgári fejlõdés ellené-
re Magyarország társadalmi szerkezetét továbbra
is tragikusan megterhelték annak a feudális beren-
dezkedésnek és mentalitásnak az intézményei, gon-
dolkodásmódja és hagyományai, amelyek a magyar
mentalitástörténetben szinte egy egész évszázad-
ra tehetõ lemaradást okoztak, és nem tették lehe-
tõvé (vagy csak szûkebb körben, például a Nyugat
címû folyóirat irodalmában tették lehetõvé) az Eu-
rópában már széles körben érvényesülõ polgári
(azaz demokratikus) gondolkodás és intézmény-
rendszer kifejlõdését.

Nemzetiségi kérdés

Ebben a tekintetben a Monarchia osztrák tartomá-
nyai, különösen Ausztria és Csehország már jóval a
magyarországi társadalom elõtt jártak. A másik vég-
zetessé váló országos terhet a nemzetiségi kérdés ra-
dikális megoldásának halogatása vagy inkább: elma-
radása okozta, az, hogy egy „svájci” típusú államszer-
kezet kialakítása helyett fennmaradt az a magyar
nemzetállami ideológia, amely egy olyan országban,
amelynek lakossága 46 %-os mértékben nem tarto-
zott az államalkotó etnikumhoz, eleve reménytelen-
né tette az állam és a társadalom konszolidációját.

A magyar politikai vezetõ csoportoknak az 1867-
es kiegyezéstõl a világháború végéig a történelem
éppen ötven esztendõt adott arra, hogy konszolidál-
ják a dualista államszerkezetben adott elõnyöket és
elõkészítsék egy több nemzetiségû államigazgatási
szerkezet létrehozását. Õk viszont nem éltek a tör-
ténelmi kényszer által felkínált lehetõséggel: egy-
részt konzerválták azt a korszerûtlen társadalmi és
hatalmi berendezkedést, másrészt képtelenek vol-
tak arra, hogy választ adjanak az ország vegyes etni-
kai összetételébõl adódó kérdésekre. Könnyû dolog
a történelem menetét sok eltelt évtized után kritiká-

A TRIANONI TRAGÉDIA
nak alávetni, mégis úgy gondolom, hogy ennek a kri-
tikának, éppen nemzeti sorsunk józan megítélése vé-
gett és különösen a trianoni kényszerbéke értel-
mezése miatt jogosultsága van. A paraszti és mun-
kásrétegek, valamint a nemzetiségi közösségek ha-
tékony bevonása az állam irányításába, tehát a vá-
lasztójog kiterjesztése, a helyi autonómiák rendsze-
rének fokozatos kiépítése, végül pedig egy „keleti
Svájc” jellegû államszerkezet létrehozása, a nem
magyar (nemzetiségi) népesség szolidaritásának
megnyerése egy „magyarországi (hungarus) patri-
otizmus” érzésének kialakítása, és persze az elsõ
világháborús kaland elutasítása talán megkímélte
volna Magyarországot attól a tragédiától, amelyet
Trianon okozott.

„Hungarus” patriotizmus

A „Hungarus” patriotizmus korábban sem volt is-
meretlen a magyarországi németek, a kárpátaljai ru-
szinok, a felvidéki szlovákok (tótok) és az asszimi-
láns zsidók körében, inkább csak a románok és a
szerbek álltak szemben azzal az identitással, amely-
nek kialakítása, meggyökereztetése olyan fontos
stratégiai cél lett volna. A „hungarus” patriotizmus
eszméje különben nem pusztán a baloldali értelmi-
ség (a Huszadik Század körül gyülekezõ „polgári ra-
dikálisok”) javaslata volt, megfelelt volna a régi
Magyarország politikai hagyományainak is, amely a
vajdaságok és bánságok rendszerével hasznosan
tudta artikulálni a regionális érdekeket.

Az elsõ világháborús hadba lépés, – miként azt
már akkor (1914-ben) az ország legvilágosabban
látó elméi pontosan látták – a legkevésbé sem felelt
meg a magyarság történelmi érdekeinek. Valójában
a német birodalom, illetve a bécsi udvar (különösen
a meggyilkolt, egyébként magyargyûlölõ trónörö-
kös: Ferenc Ferdinánd) körül gyülekezõ katonai ve-
zetõk erõszakossága hajszolta bele Tisza István mi-
niszterelnököt a háború gondolatának elfogadásá-
ba. Annak ellenére, hogy 1914-ben Magyarország és
általában a Monarchia sem katonailag, sem gazda-
ságilag, sem politikailag nem volt felkészülve egy
többfrontos háborúra. Az osztrák-magyar hadsereg
hosszú idõn keresztül a lényegesen gyengébb Szer-
biát sem volt képes térdre kényszeríteni, és az 1916-
ban hitszegõ módon Erdélyre támadó Romániát is
csak német segítséggel tudta legyõzni. A Monarchia
vezetése igen sok stratégiai hibát követett el, példá-
ul képtelen volt arra, hogy a korábban szövetséges
Olaszország esetében legalább a semleges státus
megõrzését elérje, holott az olaszokkal Trieszt és
Trentino átengedése fejében kompromisszumot le-
hetett volna kötni, ott szinte teljesen olasz lakosság
élt, és az olaszok által követelt terület lényegesen
kisebb volt annál, mint amelyrõl Ausztriának végül
le kellett mondania.

A Monarchia hadserege különben egyedül az olasz
fronton szenvedett vereséget, Szerbia és Románia
fölött gyõzedelmeskedett, Oroszország pedig az
1917-es forradalom következtében békét kért, erõ-
it saját belsõ háborúja kötötte le. A békerendszer kö-
vetkezésképp nagyrészt a francia politikai akaratot
érvényesítette, ez pedig az 1871 óta titokban ápolt
németellenes revanche-vágyhoz igazodott, a közép-
európai régió tekintetében pedig alárendelte magát
a Monarchia és a történelmi Magyarország romjain
létrejövõ kisállamok: Cseh-Szlovákia, Románia és a
Szerb-Horvát-Szlovén Királyság rendkívül ambició-
zus, semmiféle mértékletességet nem ismerõ, állam-
építõ és területszerzõ érdekeinek. Ha a háború „né-
met” volt, minthogy kierõszakolásában a császári Né-
metország játszotta a fõ szerepet, a béke „francia”
lett, és a francia békecsinálók messze elmaradtak
attól a mértékletességtõl és józanságtól, amelyet
(nagyrészt az osztrák Metternich hatására) a napó-
leoni háborúkat lezáró bécsi kongresszus tanúsított
akkor, midõn a restaurált francia királyság határait
megállapította, és például Elzászt és Lotharingiát
nem juttatta vissza német fennhatóság alá.

A békefeltételek megfogalmazása tekintetében a
francia politika feladta a maga korábbi méltányos-
ságát és józanságát is abban a hiszemben, hogy az
utódállamok majd jobban féken tarthatják a német
és az orosz terjeszkedési politikát, közelebbrõl a bol-
sevizmus fenyegetését, mint egy kompromisszumok-
ra épülõ közép-európai államszövetség, tehát a Habs-
burg-birodalmat felváltó valamiféle „dunai konföde-
ráció”. Mindebben, miként ez mára jól tudható, Pá-
rizs erõsen csalatkozott, és a francia politikai veze-
tés nem egy kiváló képviselõje, legutóbb Mitterand
elnök és Balladur egykori miniszterelnök volt kény-
telen elismerni, hogy a trianoni rendezés, miközben
súlyos igazságtalanságokat tartalmazott és okozott,
valójában nem érte el a kívánt eredményeket.

A békeszerzõdés végül is a világtörténelem egyik
legkíméletlenebb államközi szerzõdése lett, amely
Magyarországot teljes mértékben régi és új szomszé-
dai zsákmányszerzõ törekvéseinek rendelte alá. A
történelmi Magyarország 283 ezer négyzetkilométer-
nyi területet birtokolt, ebbõl a csonka ország birto-
kában 93 ezer négyzetkilométer maradt, a 18,2 mil-
liós lakosság 7,6 millióra csökkent: az ország-
területnek így csupán 30 %-a, a lakosságnak csupán
42%-a maradt magyar szuverenitás alatt. Románia
102 ezer négyzetkilométernyi területet kapott (ez
több volt, mint a Magyarországnak meghagyott te-
rület) 5,2 millió lakossal, akik közül az 1910-es utol-
só osztrák–magyar népszámlálás szerint 1,66 millió
(az 1918-as becslések szerint 1,8 millió) volt magyar
nemzetiségû. Csehszlovákia 63 ezer négyzetkilomé-
terhez jutott, 3,5 millió lakossal, közöttük 1,1 millió
magyarral, Jugoszlávia (Horvátországot nem számít-
va) 21 ezer négyzetkilométert kapott, 1,6 millió la-
kossal, közöttük 461 ezer magyarral, Ausztria 4 ezer
négyzetkilométert, 292 ezer lakossal, közöttük 26
ezer magyarral, ezen kívül Lengyelország is kapott
két kisebb területet a Tátra környékén, Olaszország
pedig Fiumét szerezte meg, amelyre egyébként a
délszláv állam is igényt tartott, holott a kikötõváros
lakosságának többsége olasz volt.

43 százalék „idegen”

Közel három és félmillió magyar: a magyarság lé-
lekszámának egyharmada került idegen és vele
szemben ellenséges érzületet tápláló és általában a
magyar nemzeti identitás elfojtására törekvõ kor-
mányzatok uralma alá. Emellett a régi Magyarország
társadalmában és közéletében általában jól elhelyez-
kedõ németeket (szászokat, svábokat, cipszereket)
is merõben új állami keretekbe kényszerítették a
békeszerzõdés rendelkezései, az õ számuk is meg-
haladta az egymilliót. Ilyen módon a régi Magyaror-
szágtól az utódállamokhoz került tíz és félmillió fõ-
bõl nagyjából négy és félmillió, vagyis az elcsatolt
lakosság negyvenhárom százaléka etnikai és kultu-
rális értelemben idegen elemként került az újonnan
létrehozott nemzetállamokba.

A trianoni rendezés nem vitte közelebb a térséget
ahhoz az igazságos megoldáshoz, amelyet hosszabb
távon a magyar közvélemény is elfogadhatott vol-
na, és mint akár a két világháború közötti idõszak-
ban, akár az utóbbi húsz évben kiderült, nem tudott
érdemleges eredményeket felmutatni a térség kon-
szolidációjában sem. A három „trianoni” állam
(Cseh-Szlovákia, Jugoszlávia és Románia) közül ket-
tõ a kommunista rendszer bukása után szét is esett.
A régi Magyarország terület- és népességveszteségé-
re nem találunk példát az utolsó kétszáz esztendõ
európai történetében, mindehhez képest jóval ki-
sebb az a veszteség, amelyet például a háború miatt
elsõsorban felelõsnek tartott Németországnak el
kellett szenvednie.

A trianoni végzést végül is több politikai ténye-
zõ alapozta meg. Csupán felsorolást próbálok adni
ezekrõl:

1. A háborús vereség, amely egy olyan háború
következménye volt, amely egy pillanatig sem ál-
lott a magyarság érdekében, ellenkezõleg, eleve a

nemzeti tragédia lehetõségét vetette fel, hiszen
bizonyos volt, hogy a vereség után az országot
mohó szomszédai és kisebbségei feldarabolják, egy
esetleges gyõzelem esetén pedig a Habsburg-biro-
dalom átalakítására irányuló stratégiák fogják
megváltoztatni, nyilván a magyarság kárára, a
Monarchia szerkezetét.

2.  A korábbi teljesen hibás nemzetiségi politika,
amely a nemzeti kisebbségek (vagy legalább egy ré-
szük: a németek, a horvátok, a szlovákok és a ruszi-
nok) megnyerése helyett szükségtelen és hatástalan
intézkedésekkel idegenítette el a magyar államtól a
nemzetiségeket.

 3. A katonai csõd, az a politika, amely az (írásunk
elején említett nagy létszámú) magyar katonaságot
szétzavarta, miközben az elszakadni kívánó nemze-
tiségieket jóformán felfegyverezte (az 1918-ban
megvert román hadsereg kezében pedig, a világtör-
ténelemben példátlan módon, meghagyta a fegyve-
reket – ezekkel vonultak be a románok 1918 végén
Erdély területére).

4. A szociális reformok elmaradása,, amely jófor-
mán érdektelenné tette a paraszti és munkás-réte-
geket az ország védelmében (szemben például a
negyvennyolcas szabadságharccal, mikor is a job-
bágyfelszabadítás a honvédelem egyik legnagyobb
politikai és erkölcsi erõforrása volt).

5. A Kun Béla-féle „vörös” uralom, amely Magya-
rországgal szembefordította a nyugat-európai pol-
gári kormányzatokat (igaz, azt is el kell mondani,
hogy az országterület védelmének egyetlen sikeres
és ígéretes akciója az az északi hadjárat volt, amely
Stromfeld Aurél - egykori császári és királyi ezredes
- nevéhez fûzõdött, és amelyet a népbiztosok, az
antant követelésére, visszarendeltek – már pedig
egy gyõztes hadsereget visszarendelni mindig vere-
séghez vezet).

POMOGÁTS BÉLA

MAGYAR KÜLPOLITIKA ROMÁN–MAGYAR VISZONYLATBAN
Folytatás az 1. oldalról

Átfedések, kettõsségek, párhuzamosságok
jellemzik a magyar kormány jelenlegi külpoli-
tikáját. Ez mutatkozott meg POTÁPI ÁRPÁD ál-
lamtitkár Budapest und die Auslandsungarn
(Budapest és a külföldi magyarok) címmel a
Nagykövetségen április 29-én megrendezett
bécsi fellépésében is. Ezekre a visszásságokra
tett célzást kétszeri kérdésfeltevésében is
REINHARD OLT, a FAZ nyugalmazott kelet-eu-
rópai tudósítója. Jelen sorok írójának úgy nyi-
latkozott a német újságíró, hogy talán nem is
tett volna fel kérdéseket, amennyiben jobb
minõségi fordítás lett volna hallható a fejhall-
gatóból. Véleményét az alábbiakban foglalta
írásba:

Az I. Orbán-kormány országlásának végétõl
Medgyesyn és Gyurcsányon át Bajnaiig, ill. a je-
len II. Orbán-kormánnyal bezárólag  szerzett ta-
pasztalataim alapján mindenkor az volt a benyo-
másom, hogy a trianoni és valamennyi „külföldi
magyar“ politikai illetékességét párhuzamos
struktúrák jellemezték. A Gyurcsány-szakaszra
vonatkoztatva illetékesnek tartotta magát a kor-
mányfõ, a külügyminiszter, végezetül az ezen a
téren dicséretes Szili Katalin, a parlament elnö-
ke, nem feledkezve el Sólyom László államelnök-
rõl. Elméletileg nem okvetlen rossz a két- és há-
romvágányúság, a II. Orbán-kormányban pedig
az „ötvágányúság”, amennyiben Áder János ál-
lamelnököt is hozzá veszem, csakhogy mindez
túlságosan sok „dörzsölési veszteséggel” jár. Az

én fõ kritikai észrevételem: hiányzik a koordiná-
tor; valakinek ugyanis illetékesnek kellene len-
nie az „irányelvek” vitelében. Ismételten megél-
tem – különösen a Romániával folyó viták során
(ide értve a romániai magyar szövetségeket és
pártokat is), hogy – képletesen szólva – Buda-
pesten nem tudja a bal kéz, mit tesz a jobb. En-
nek egyik következménye az is, hogy adott eset-
ben nem tudni, ki az igazán illetékes. Szili Kata-
lin szakértõkénti bevonása a határon túli magya-
rok ügyintézésébe, megítélésem szerint nyereség-
nek számít, õ ugyanis kiismeri magát, mégis nö-
veli a kavarodást. Meggyõzõdésem, hogy Szili
asszony nem rendelkezik kivitelezési jogosultság-
gal. Még egyfajta koordinációs meghatalmazása
sincs, és így nem tudja létrehozni az egyeztetést

az államelnök, a miniszterelnök és helyettese (õ
lenne az illetékes a „nemzetpolitikába”) a parla-
ment elnöke, a külügyminiszter (és diplomatái)
valamint az intézményi apparátus – lényegében
errõl beszélt Potápi Árpád – között. Ehhez túl-
ságosan sok az egymás ellen szegülõ (személyek-
re lebontható) érdek. Potápi Árpád idevágó ki-
jelentése, miszerint valamennyi érintett a felme-
rülõ kérdésekben sajátságos illetékességgel ren-
delkezik, erre a visszásságra vonatkoztatható.

A Nyírõ-eset bizonyítja, hogy annak idején öt
különbözõ véleményezés terjedt el, a nyugati
médiában azonban – kiélezetten fogalmazva –
„gonosz magyarok” az antifasiszta Romániára
akarták tukmálni egy fõfasiszta hamvait véle-
kedés kapott felhangot. DEÁK ERNÕ

Együtt egyedül
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NEMZETKÖZI SAJTÓSZEMLE
Összeállította: FETES KATA

2015. március elsejével Semjén Zsolt miniszterel-
nök-helyettes úr felkérésére Orbán Viktor miniszter-
elnök úr miniszterelnöki megbízottként a határon túli
autonómia-ügyek egyeztetési eljárásai során szemé-
lyes közremûködéssel és munkájának támogatásával
bízott meg.

E megbízatás keretében felkért a Kárpát-medencei
autonómia-törekvésekkel, valamint a társadalmi po-
litikai és civil szervezetek autonómia koncepcióival
kapcsolatos koordinációs feladatok ellátására. Ennek
keretében munkámat a Nemzetpolitikáért Felelõs Ál-
lamtitkársággal együttmûködve látom el. Feladatom
továbbá az európai uniós és nemzetközi szervekkel
történõ kapcsolattartás az autonómia-törekvések vo-
natkozásában.

Rendkívül megtisztelõnek tartom, hogy volt ház-
elnökként a Kárpát-medencei Magyar Képviselõk Fó-
rumának alapító elnökeként ezt a nem egyszerû, de
szép feladatot kaptam.  Megbízásom jól illeszkedik
azon stratégiai célok közé, amelyek az állampolgár-
ság és a választójog megadását követõen az európai
keretek között az autonómia-törekvések kiteljesedé-
sét jelenthetik. Amikor a magyarság ezt a kérdést az
asztalra teszi csak és kizárólag annyit kér, ami Euró-
pában számos õshonos kisebbség körében szokáso-
san alkalmazott autonómia-modellek részesei lehes-
sünk.  A tömbben élõ magyarság számára a területi, a

„Magyarnak és magyarnak össze kell fognia”
szórványban élõ magyarság számára a kulturális au-
tonómia.

Ennek természetesen alapfeltétele, hogy a magyar-
ság érdekeit szem elõtt tartó társadalmi-, civil- és po-
litikai szervezetek teljes egyetértésben egy és ugyan-
azon álláspontot képviseljék. Másként fogalmazva
magyarnak és magyarnak össze kell fognia és komp-
romisszumokon nyugvó koncepciót kell megfogal-
maznia.

A feladat sürgetõ, hiszen, ha a többi közt a demog-
ráfiai tendenciákat, az elvándorlást, a vegyes házas-
ságokat, a szórványosodást tekintjük, nem messze az
idõ, amikor az igény megfogalmazása már minden
alapot nélkülöz.

Az Alaptörvény Alapvetés D) cikk elsõ fordulata vi-
lágosan rögzíti, „Magyarország az egységes magyar
nemzet összetartozását szem elõtt tartva felelõsséget
visel a határain kívül élõ magyarok sorsáért, elõsegí-
ti közösségeik fennmaradását és törekvéseiket, egyé-
ni és közösségi jogaik érvényesítését”.

Mindezen alapvetés figyelembevételével elsõdle-
ges feladatunk, hogy a szülõföldön megmaradást, bol-
dogulást és gyarapodást segítsük.

A feladatom nem a koncepciók kidolgozása, hanem
a határon túl élõ közösségek által megfogalmazott és
támogatott elképzelések menedzselése.

  SZILI KATALIN

2. rész 
Mint ahogy az elõzõ számok egyikében megállapí-

tást nyert, a szív, valamint a kis- és nagyvérkör artéri-
ás és vénás rendszerének betegségei a fejlett országok
halálozási statisztikájában az elsõ helyet foglalják el. Bár
itt a vezetõ halálok a szívinfarktus és következményei,
az érrendszer más területén történõ károsodás is több-
nyire súlyos, - gyakran fatális - következményekkel jár.

A verõerek falában lejátszódó folyamat élettanilag
nem különbözik a koszorúerekben leírtaktól. Zsírsze-
rû anyagok lerakódása az erek belsõ felületén, vala-
mint ennek elmeszesedése az erek belsejének egye-
netlenségéhez és beszûküléséhez vezet, és ez – külö-
nösen vérrög képzõdés esetén – a vér áramlását aka-
dályozza, esetenként teljesen leállítja. A panaszok és
tünetek mindig a mögöttes terület vérellátási zava-
rától függenek.

A trombo-embóliás betegségek a nagyvérkör (test-
vérkör) minden pontján felléphetnek.

A helyi szûkület és/vagy vérrögképzõdés gyakori
helyei az artériák elágazási területei: a gyomor-bél-
rendszer, az alsó végtag és az agy ellátó artériái. Ha-
sonló tüneteket okozó mechanizmus az embólia, ami-
kor egy máshol keletkezõ vérrög sodródik a véráram-
lással, és az ér egy bizonyos szûk keresztmetszeténél
megakad.

A tünetek az ellátási területtõl és a szûkület fokától
függõen az emésztési zavaroktól a bélelhalásig, a láb-
szárfájdalomtól (kirakat betegség) a súlyos gangréná-
ig terjedhetnek. Amennyiben az agyi erek vérellátási
zavara következik be, agyembóliáról, agytrombózis-
ról, sztrokról, vagy a régi kifejezéssel szélütésrõl be-
szélhetünk. Ez utóbbi, gyakoriságát, súlyosságát és így
népegészségügyi jelentõségét tekintve külön tárgya-
lást érdemel.

Említést érdemelnek még az artériáknak azok a vi-
szonylag ritka megbetegedései, amelyekben az ér be-
szûkülése nem a fenti érelmeszesedési vagy embóliás
mechanizmus alapján következik be. Ezek az erek gyul-
ladásos betegségei, néha rendszerbetegség megnyil-
vánulásaként jelentkeznek.

A kisvérkör (tüdõvérkör) egyik leggyakoribb, leg-
súlyosabb és gyakran legdrámaiab betegsége a tüdõ-
embólia. A fentiektõl eltérõen itt a vénás és a kisvér-
köri artériás rendszer közös folyamatáról van szó. Elõ-
feltétele egy – többnyire az alsó végtagra lokalizált –
vénás trombózis. A nem szervült (az ér falához nem
szorosan kötõdött) vérrög a vénás rendszeren és a szív
bal felén keresztül bekerül a jobb szívfélbe, innen pe-
dig a tüdõartériába. Amennyiben kis anyagmennyiség-
rõl van szó, ez csak a tüdõperiféria egy kis verõerét
zárja el, esetleg tüdõgyulladást okozva, de esetenként

tünetmentes is maradhat. Ezzel ellentétben egy nagy
volumenû trombus a fõ-tüdõverõér elzárásával azon-
nali halált okozhat.

A fenti betegségek viszonylag egységes fiziológiai
háttere ellenére tünettanuk rendkívül sokrétû. Az
említett példákon túl: az alsó végtag vérellátási zava-
rát a fájdalom mellett a lábfej vagy lábszár sápadtsá-
ga, hideg tapintata, esetleg érzéketlensége jellemzi. A
sztrok beszédzavarral, bénulásokkal, kettõs látással,
zavartsággal, eszméletlenséggel járhat.

Tüdõembólia esetén néha feltûnik az egyik alsó vég-
tag duzzanata (a kiváltó trombózis), valamint lég-
szomj, szívszáguldás, ritmuszavarok.

A kezelés módja nagyban függ az elzáródás helyé-
tõl és súlyosságától. Mivel a cél az elzárt artéria mielõb-
bi megnyitása, alapvetõen sebészi megoldások, illet-
ve a vérrög gyógyszeres feloldása jön számításba. A
lassabb trombotikus folyamatok esetén, jó hozzáférés
mellett, a szívinfarktus akut kezelésénél ismertetett
katéteres eljárást alkalmazhatják, melynek során a
szûkületet egy ballon felfújásával kitágítják, és eset-
leg egy fémgyûrûvel (sztent) stabilizálják.

A gyógyszeres kezelés is hasonló a koszorúerek el-
záródásánál alkalmazott módszerhez. Az ún. lyzis-
terápia segítségével vénába, infúzióval bejuttatott
gyógyszerrel feloldják a vérrögöt.

Miután e betegségek nagy része az érelmeszesedés
talaján keletkezik, a megoldás ennek megelõzése. Ez
tehát gyakorlatilag nem különbözik a szívinfarktus pro-
filaxisától, amely az ismert rizikófaktorok kiküszöbölé-
sét jelenti: magas vérnyomás kezelése, amennyiben
szükséges, a cukorbetegség beállítása, a koleszterin és
a vérzsírok csökkentése, dohányzásmentesség, rendsze-
res mozgás és a testsúly normális szinten tartása.

Mint említettük, a tüdõembólia keletkezési mecha-
nizmusa a fentiektõl eltér. Alapja az alsó végtag trom-
bózisa, amely nélkül gyakorlatilag nem következhet
be. Ezért ennek megelõzése egyenlõ a trombózis meg-
akadályozásával. Különösen az alsó végtagon végzett
operációk után véralvadásgátló injekciókkal, anti-
trombózis-harisnyával, és lehetõleg korai mobilizálás-
sal nagyban csökkenthetõ az ilyenkor meglévõ ve-
szély. Hosszabb ágyban fekvés esetén, hosszabb repü-
lõút vagy autóbusz utazás alkalmával bõ folyadékbe-
vitel indokolt, esetleg szintén kompressziós harisnya
viselése. Bizonyos betegségek, pl. rosszindulatú tumo-
rok is hajlamosítanak a trombózisra, ezért a fenti in-
tézkedések itt is szükségesek lehetnek. Egyes emberek-
nél genetikus alapon intenzívebb a véralvadás folya-
mata. Itt esetenként élethossziglan tartó alvadás gát-
ló gyógyszer szedése is szükséges lehet.

DR. BARTOS DÉNES

Szív és érrendszeri betegségek

(Veritas Történetkutató Intézet, 2015. ápr. 14.) Bûn-
cselekmény hiányában felmentette Hóman Bálint né-
hai kultuszminisztert a háborús bûntett vádja alól a
Fõvárosi Törvényszék 2015. március 6-án, pénteken
kihirdetett elsõ fokú, jogerõs döntésében.

Hóman Bálintot 1946-ban a Népbíróságok Országos
Tanácsa életfogytiglanra ítélte, mert álláspontja sze-
rint háborús bûntettet követett el azzal, hogy 1941-
ben kormánytagként megszavazta Magyarország Szov-
jetunió elleni hadba lépését. Hóman a váci börtönben
hunyt el 1951-ben.

Miután egy évtizede fia sikertelenül kezdeményezett
perújítást, a jelenlegi eljárást Harmath Kálmán, indítot-
ta. A február 27-i tárgyaláson az ügyész és a védõ egy-

Felmentették Hóman Bálint néhai kultuszminisztert
aránt felmentést indítványozott, az elsõ fokú felmentõ
rendelkezés március 6-án jogerõre emelkedhetett.

A bíró az ítélet szóbeli indoklásában – a törvényszék
által felkért Újváry Gábornak, a VERITAS Történetkuta-
tó Intézet történészének szakvéleményére támaszkott.

A felmentõ ítélet egyik alapvetõ oka, hogy háborús
bûntettet csak szándékosan lehet elkövetni, és Hóman
Bálint esetében nem állapítható meg, hogy szándéko-
san kívánta a háborúba lépést.

Újváry Gábort, a Veritas Történetkutató Intézet
Horthy-kori kutatócsoportjának vezetõje, január végé-
re készítette el hatvanoldalas szakvéleményét, amely-
ben az ügyész, a védõ és a bíró írásban feltett kérdése-
ire adott választ.

Közös anyanyelv, különbözõ jelentéssel
  Az ország kettészakadása után az anyanyelv is el-

vesztette összekötõ szerepét.
  Több mint hetven éve létezik két különbözõ rend-

szerû ország a Koreai-félszigeten. Ennyi idõ alatt gyö-
keres változások nyomták rá bélyegüket a közös anya-
nyelvre, melyek következtében alig értik meg egymást
az azonos nyelven beszélõ lakosok.

  Északon, Kína és Oroszország politikai, gazdasági
befolyásának következtében a koreai nyelvbe is beszi-
várogtak a fenti országok szókincsének elemei. Ter-
mészetesen ezek a szavak kisebb-nagyobb változáso-
kon is keresztülmentek. Dél-Korea gazdaságát és en-
nek kapcsán nyelvezetét is túlnyomó részt amerikai
befolyások érték.

  Nyelvészeti kutatások eredménye azt mutatja, hogy
Phenjan és Szöul mindennapi nyelvének több mint egy-
harmad, a hivatali nyelvhasználat esetében több mint
kétharmad a különbség. Az északról délre menekülõk
ennek következtében rengeteg nehézséggel szembesül-
nek. Ezekben az esetekben különösen nagy problémát
jelent a jogászok nyelvhasználatának különbözõsége.

  A probléma megoldását egy koreai-koreai szótár
jelentené, melyet mindkét országban elfogadnának és
használnának.

Márk evangéliuma múmiamaszkban
Idõszámításunk elsõ századából származó írott pa-

piruszlapok szövegét tárták fel a kutatók.
Az uralkodók múmiája maszkjának belsejét Egyiptom-

ban általában arannyal vonták be. A szegényebb lakosok
viszont erre a célra papiruszt használtak. Mivel ez sem
volt nagyon olcsó ezért a már teleírt lapokat is újra fel-
használták, például a múmia maszkok készítésénél.

Dr. Craig A. Evans a kanadai Acadia University pro-
fesszora kutatótársaival együtt olyan módszert dolgozott
ki, amellyel a ragasztót úgy tudják eltávolítani a papirusz-
lapok közül, hogy nem sérül a tinta, s olvasható marad a
szöveg. A harminc kutatóból álló csapat az i.sz.1–3.század-
ból való száznál is több dokumentum megmentésén dol-
gozik. A klasszikus görög szövegek, bibliai szövegmásola-
tok, üzleti és egyéni levelek tömege közül került elõ egy
múmiamaszk belsejébõl Márk evangéliumának i. sz. 90 elõtt
íródhatott másolattöredéke. A szakemberek szerint az
evangéliumok legrégebbi ismert másolatáról van szó.

  A szöveg nagyon rövid, de mégis jelentõs informá-
ciókat tartalmaz Márk evangéliumának változásairól.
A kormeghatározó szénalapú vizsgálatokkal meg tud-
ják állapítani a szövegek pontos dátumát, így kiderül,
meddig használhatták a papiruszokat, mielõtt masz-
kot készítettek belõlük. Mindez a korabeli szövegek
másolási, valamint sokszorosítási szokásairól is adhat
információt. Az eredeti írások, valamint a legkorábbi
másolatok a legtöbb esetben akár két évszázadon át is
forgalomban lehettek.

Napfényen lebomlik az új mûanyag
Nem kell évtizedekig várni, néhány óra alatt eleme-

ire esik szét az új mûanyag.
Világszerte nagy problémát okoznak a mûanyag cso-

magolóanyagok éppúgy, mint az elektronikai eszkö-
zökben, bútorokban és jármûvekben egyaránt felhasz-
nált egyéb, fõleg kõolajalapú mûanyagok. Ezek lebom-
lása több évtizedig, a régebbieké akár néhány évszá-
zadig is eltart.

A további környezetszennyezõdés megállítása érde-
kében évek óta folynak kísérletek gyorsan lebomló
mûanyagok elõállítására. Sikerült már egy évtized alatt
eloszló anyagot is kikísérletezni. Az amerikai North
Dakota State University kutatói viszont ennél is jobb
eredményt értek el. Létrehozták a phototrigger anya-
got. Az új mûanyag molekulái elnyelik a beérkezõ ult-
raviola sugarakat, és ennek hatására megváltoztatják
kötésüket. Ez az új mûanyag miután szükségtelenné
válik, lebomlik.

  A kutatók fruktóz alapú keverékük hevítésével el-
érték, hogy a kis molekulák hosszú láncba rendezõd-
jenek. A lehûlés szilárd mûanyagot eredményezett. Ezt
a Nap sugárzásának megfelelõ 350 nanométeres hul-
lámhosszú UV-fényhatásnak tették ki. A molekulák lán-
colata ennek hatására felszakadozott. A mûanyag el-
kezdett lebomlani. A folyamat annyira hatékony volt,
hogy mindössze három óra hosszat tartó UV-sugárzás-
ra volt szükség a teljes lebomlásig. A kutatócsoport
szerint, a létrejött anyag újra felhasználható.

Az új phototrigger-t csomagolóanyagként ugyan nem
lehet majd használni, de jól alkalmazható például elekt-
ronikai eszközöknél, melyek ártalmatlanítása egyre
nagyobb problémát jelent az emberiség számára.

Kelták Bécs III. kerületében
Többezer éves római kori és kelta leletekre bukkantak

egy építkezés földmunkálatai során Bécs III. kerületében.
A Rochusmarkt melletti 3 ezer négyzetméternyi terü-

letre tervezték az új postaközpontot. Ahogy egyre mé-
lyebbre haladnak a markológépek, fokozatosan hoznak
felszínre több évezredes tárgyakat, ill. azok töredékeit.

Az archeológusok nagy örömére a munkagödörbõl
új kõkori, kelta, római kori és újkori leletek kerülnek
a felszínre. Az amforák, íróeszközök és kerámiadara-
bok most elõször bizonyítják a régészeknek, hogy Bécs-
ben a kelta és római kultúra keveredett.

50 ládányi lelet látott eddig napvilágot. Az ásatásért
felelõs Karin Fischer Ausserer a városi fõarcheológu-
sok szerint, minden egyes leletnél átragad a lelkese-
dés az építkezés munkásaira, és ez is hozzájárul ahhoz,
hogy fokozott figyelemmel végzik a földmunkálatokat.

Nagy meglepetést okozott a régészeknek, hogy a kelta
kort felölelõ földrétegben olyan csont-stílust találtak,
melyet írásra használtak. Ez annál is meglepõbb, mert
keltáknak nem volt írás kultúrájuk. A feketekerámia ma-
radványok egyértelmûsítik, hogy ezen a területen kelták
éltek, akik kereskedelmi kapcsolatban voltak a rómaiak-
kal. Erre utalnak továbbá azok a cseréplap leletek, me-
lyeket a kelták pénzérmék elõállításához használtak.

A leletek feldolgozása éveket vesz majd igénybe. Az
eredményeket publikációkban és kiállításokon kívánják
majd bemutatni. A felszínre került régészeti tárgyak a
bécsi múzeumok Himbergben levõ tárolójába kerülnek.

Current Biology
Az okostelefon és a hegedû
A Zürichi Egyetem kutatói Arco Ghosh professzor

vezetésével az agy kommunikációját kutatták az
okostelefonok használata közben.

Több évtizedes kutatások kimutatták, hogy az agy
minden egyes tevékenysége során megváltoztatja ön-
nön szerkezetét, és folyamatosan tökéletesíti áramkö-
reit, annak érdekében, hogy a feladatokat jobban tud-
ja elvégezni. A változásokhoz a gondolkodás, tanulás
és környezeti ingerek szükségesek. A kutatások új
eredménye szerint ezt a mobilnyomkodás is elõidézi.

EEG segítségével figyelték meg a kutatók, hogyan
reagál az agy a középsõ-, a mutató-, és a hüvelykujj
használat közben. A megfigyelés során az agykéreg
szomatoszenzoros része a speciális használatnak (érin-
tõképernyõ kezelése) köszönhetõen magas aktivitási
szintet mutatott. Az okostelefon miatti ujjhasználatot,
egy több éve hegedülõ ember ujjhasználatához hason-
lítva, az agyi mérések szerint mindkettõ egyaránt spe-
cifikusan mûködik.

Az aktivitás mértéke hegedûsök esetében attól függ,
hogy milyen idõs korban kezdtek el a hegedüléssel
foglalkozni. Az agy vizsgálata kimutatta, hogy azok,
akik nap mint nap pötyögnek a telefonon, intenzívebb
agyi kommunikációt tudhatnak magukénak.

Melegvérû hal
A mélytenger legsikeresebb ragadozója egy most felfe-

dezett, állandó testhõmérsékletet tartani képes lazacfaj.
  Nicolas Wegner és Owyn Snodgrass amerikai ten-

gerbiológusok legnagyobb meglepetéssel tapasztalták,
hogy a mélytengeri halak egyike, a jól ismert és zama-
tos húsáért kedvelt lazacfajta a Lampris (tündöklõhal,
aranylazac, vagy istenlazaca) melegvérû. Míg a töb-
bi hal testhõmérséklete a környezettel együtt változik,
addig ez a halfajta éppúgy, mint az emlõsök, vagy ma-
darak hõt termel. Képes a környezetétõl függetlenül
fenntartani állandó testhõmérsékletét.

  A fémesen csillogó lapostestû, izzó narancssárga,
vagy piros uszonyú lazac, nemcsak színeit, de mérete-
it tekintve is impozáns állat. Nem ritkák a 1,80 méte-
res példányok, melyek súlya az 1 mázsát is elérheti.

  Eddig még senkinek sem jutott eszébe, hogy a
tündöklõhalak hõmérsékletét megmérje. Az Amerikai
Óceanográfiai Intézet kutatatásai keretében került sor
többek között erre a vizsgálatra is. Az eredmény meg-
lepte a kutatókat. A hal testhõmérséklete 5 fokkal mele-
gebb volt környezeténél. A tündöklõhal melluszonyai-
nak állandó mozgásával képes a hõtermelésre, kopol-
tyúinak egyedülálló felépítése pedig minimalizálja a
hõveszteséget és az erek is „temperálják” a hal vérét.

  Az aranylazac a mélytengerek száguldozója. Meleg-
vérûsége elõnyeit jól ki tudja használni vadászata so-
rán. Képes nagy távolságok megtételére, jobbak az agyi
funkciói mint a sötétben lapulva áldozatra váró raga-
dozó társainak.   Intenzív mozgásának eredménye rend-
kívül zamatos húsa is. Bár nagyon ritkán kerül a halá-
szok hálójába, mert vadászterülete az 50–300 m közöt-
ti mélység, mindig különös öröm, ha véletlenül egy-egy
példányt kihalásznak.
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Közép-Európa és a Visegrádi Négyek
1335. november elsõ napjaiban „csúcsértekezle-

tet” tartottak Visegrádon Károly Róbert magyar, Lu-
xemburgi János cseh és III. Nagy Kázmér lengyel ki-
rály, valamint a Német Lovagrend nagymesterének
részvételével. Az elsõdleges cél az osztrák terjeszke-
dés megakadályozása, és az árumegállító joggal ren-
delkezõ Bécs megkerülésével új kereskedelmi útvo-
nalak kijelölése volt, Budáról Zsolnán át Brünnbe
(Brno), lengyel viszonylatban Kassáról a Szepes-
ségen át Krakkóba. Az igazi nagy átrendezõdés Len-
gyelországot érintette: János lemondott lengyel trón-
igényérõl, Kázmér viszont Sziléziáról, amely Szent
Vencel koronája alá került: a Sziléziával és a szerb-
lakta Luzsicével (Lausitz) bõvült Cseh Királyság ek-
kor érte el legnagyobb területi kiterjedését. Pome-
ránia – a tengermellék – a Német Lovagrend birto-
kában maradt. Kázmér délkeleten keresett és talált
kárpótlást: magyar támogatással, de legalábbis jó-
indulatú semlegességgel uralma alá vonta a mongol
hódítás nyomán szétforgácsolódott Kijevi Rusz nyu-
gati területeit, Vörös Oroszországot/Halicsot, a ké-
sõbbi Kelet-Galíciát. Egy második visegrádi király-
találkozón 1339-ben Károly morva õrgróf (késõbbi
cseh király–német-római császár) egyetértésével
megállapodtak arról, hogy Kázmért – más utód hí-
ján – a magyar király egyik fia – unokaöccse – köve-
ti majd a lengyel trónon (Nagy Lajos 1370–1382).

Bécs természetesen hamar visszanyerte vezetõ
szerepét a térségben, de a 15. század második felé-
ben még nem dõlt el, melyik uralkodóház szerzi meg
a Közép-Európa feletti uralmat: a Habsburgok, a lit-
ván-lengyel Jagellók, vagy netán Hunyadi Mátyás,
Magyar-Morva–majd Csehország–Szilézia–Luzsice,
és az osztrák területek egy részének (Bécs) királya.
Halála után II. Ulászló (a várnai csatában elesett I.
Ulászló lengyel-magyar király unokaöccse) örököl-
te birodalmát, s ezzel a Jagellók uralták a Bajoror-
szágtól a Moszkvai Nagyfejedelemségig húzódó
egész óriási területet.

A – többek között a Jagellókkal kötött – elõnyös
házasságok révén 1526 után a Habsburgok Ausztriá-
ja lett a térség vezetõ hatalma, amely Lengyelország
felosztásait követõen (1772–1815) lengyel-lakta te-
rületekkel (Galícia) bõvült. A Monarchián belül létre-
jött – és kitûnõen mûködõ – óriási termelési kapaci-
tás, egységes vámterület, a tõke árú- és munkaerõ sza-
bad áramlása az Európai Unió, de szûkebben a viseg-
rádi csoportosulás elõképének tekinthetõ. Német,
cseh, szlovák, lengyel, magyar munkások dolgoznak
a sziléziai iparvidéken, építik a nagyvárosokat, terem-
tik meg – lendítik fel az elmaradott erdélyi, dél-ma-
gyarországi, horvátországi, boszniai gazdaságot.

A két világháború közötti 20 éves „fegyverszünet”
(1919–1939) idején nem beszélhetünk közép-euró-
pai összefogásról. A romokból kiemelkedõ „nemzet-

államok” (az életképtelennek tekintett Ausztria ki-
vételével egyik sem volt az) mindegyike saját, leg-
többször kényszerpályás útját járta, és a nyugati ha-
talmakhoz – Franciaországhoz, Nagy-Britanniához,
majd egyre inkább Németországhoz igazodva igye-
kezett megoldást találni, elsõsorban gazdasági ter-
mészetû problémáira. Ausztriában mindvégig jelen
volt a Németországhoz csatlakozás, az Anschluss
elõbb baloldali-szociáldemokrata, majd pángermán-
nemzeti szocialista gondolata. A magyar revíziós tö-
rekvésekkel szemben létrejött Kisantant megszerve-
zõje-vezetõje a nyugati demokráciák mintaállama,
Csehszlovákia volt, központi helyzetét és politikai-
gazdasági befolyását tekintve talán az egyetlen kö-
zép-európainak nevezhetõ állam. A román–magyar
perszonálunió délibábos elképzelését egy rövid éle-
tû magyar–csehszlovák, majd magyar–(szerb)-
jugoszláv közeledés követte, de külpolitikánk ve-
zérelve egy angol, olasz, majd német támogatással
elérendõ területi revízió volt, s az eleve kizárt min-
denfajta együttmûködést a szomszédos államokkal
az ideiglenesnek tekintett határok között. A román
és a szerb-központú délszláv politika súlypontja a
Balkánra helyezõdött át, míg a feltámadt Lengyelor-
szág Nyugat- és Kelet-Európa közötti nagyhatalom-
nak képzelte magát.

A 2. világháború alatt és után számos rendezési
javaslat született Közép-Európa jövõjét illetõen.
Churchill felvetette egy dunai, katolikus alapú kon-
föderáció megszervezését Bajorország, Ausztria, Ma-
gyarország részvételével. A Londonba menekült
emigráns kormányok kidolgozták egy lengyel–cseh-
szlovák (Sikorski-Beneš nyilatkozat 1942) és egy
balkáni, görög–jugoszláv(-bolgár) konföderáció ter-
vezetét. Sõt Moszkvában is körvonalazódtak egy
hasonló balkáni és lengyel-csehszlovák államszövet-
ség tervei, természetesen kommunista vezetéssel; ez
utóbbit az ukrán–román–magyar föderáció egészí-
tette volna ki. Ezzel kettészakadt Közép-Európa: egy
szerencsésebb, gazdagabb Nyugat- és egy egyre in-
kább leszakadó Kelet-Közép-Európára. A „boldog
Ausztriának” 1955 után sikerült felzárkózni a Nyu-
gathoz; a tõle keletre esõ területek szovjet csatlós
országait elnyelte Kelet-Európa – Közép-Európa év-
tizedekre eltûnt, s még nosztalgikus emlegetése is
szovjet-ellenesség gyanúját ébresztette.

A moszkvai ideológiai-politikai nyomás gyengü-
lésével, a gazdasági válságjelek szaporodásával kez-
dett feltámadni a Közép-Európa fogalom, lengyel,
cseh és magyar gondolkodók fejében és mûveiben.3
Az ideák-nosztalgiák szellemvilágából a politikai re-
alitás talajába Antall József, a történész-miniszter-
elnök ültette át a közép-európai összefogás egy le-
hetséges, és akkor kockázatosnak tûnõ változatát –
ne feledjük: országainkban 1991-ig még szovjet csa-

patok állomásoztak! A középkori királytalálkozók
mintájára 1991. február 15-én Lech Walesa lengyel
és Václav Havel csehszlovák elnökkel nyilatkozatot
fogadtak el az „Európai integrációhoz vezetõ (közös)
út”-ról; az együttmûködés fõ célja az volt, „…hogy se-
gítse a térség három rendszerváltó országának … euro-
atlanti integrációját – tulajdonképpen a közös állás-
pontok hatékonyabb képviseletérõl volt szó az EU-val
szemben”.  A kezdeményezést – a német újraegyesí-
téshez hasonlóan – nem fogadták kitörõ örömmel a
nyugati fõvárosokban, különösen Párizsban, mert
„német lerakat”-nak látták.

Elõzményei természetesen voltak. Ahogyan a bi-
poláris rendszer béklyói lazultak, s csökkent a kelet-
nyugati szembenállás, a változó intenzitású hideg-
háború feszültsége, úgy születtek kezdeményezések
a mesterségesen megosztott közép-európai térség or-
szágainak – régióinak együttmûködésére. Az 1972
óta mûködõ Arge Alp munkacsoport mintájára,
amely Német- Olaszország, Svájc és Ausztria tarto-
mányai-kantonjainak érdekvédelmére jött létre,
1978-ban megalakult az Alpok-Adria munkaközös-
ség Bajorország, négy osztrák tartomány és három
északkeleti olasz régió, valamint a két legnyugatibb
jugoszláv tagállam, Szlovénia és Horvátország rész-
vételével, melyhez késõbb csatlakozhatott a magyar
Vas- és Gyõr-Moson-Sopron megye.

Szélesebb körûnek és sikeresebbnek bizonyult a
Közép-Európai Kezdeményezés, amely „… Ausztria
és Olaszország 80-as évekbeli indítványából szüle-
tett azzal a céllal, hogy Közép-Európa államai számá-
ra közös fórumot biztosítson”.  A résztvevõk után
Quadragonale-nak nevezett laza tömörülés az oszt-
rák, olasz, jugoszláv és magyar külügyminiszter bu-
dapesti tanácskozásával indult 1989 novemberé-
ben, amelyhez rövidesen csatlakozott Csehszlovákia
(1990), majd Lengyelország (1991), így neve Penta-
, illetve Hexagonale-ra változott. Jugoszlávia tagsá-
gát azonban „… a szövetségi állam felbomlásához ve-
zetõ hadmûveletek miatt – olasz kezdeményezésre
– 1991 novemberében felfüggesztették”.  Utódálla-
mai: Szlovénia, Horvátország, Bosznia-Hercegovina,
Makedonia, függetlenedésük után, 1992–93-ban
visszanyerték tagságukat. Hasonlóképpen Csehor-
szág és Szlovákia, 2000-ben pedig – Miloševic buká-
sa után – „Kis Jugoszlávia” azaz Szerbia és Monte-
negro/Crna Gora. Az együttmûködõk köre 1996-ban
társult tagokkal bõvült, belépett Albánia, Bulgária,
Románia, Moldova, Ukrajna és Fehér-Oroszország/
Belarusz. Ezzel a KEK/CEI vált „… a térség országai
közötti kapcsolatok legnagyobb kiterjedésû, 17 or-
szágot és mintegy 250 millió lakost magába foglaló,
nem intézményesített együttmûködési keretévé,
(melynek) „ … feladata a tagországok közötti együtt-
mûködés erõsítése, azok segítése az európai integ-

A csók

Európa háború utáni rendjének kialakítása
1943 õszére nyúlt vissza, amikor a Hitler-ellenes
koalíció három hatalma (az Egyesült Államok,
Nagy-Britannia és a Szovjetunió) a sztálingrádi
fordulatot követõen egyeztette katonai lépéseit.
Ennek nyomán Európát két nem európai hata-
lom szállta meg, s befolyási övezetükben saját
társadalmi rendszerüket vezették be. Európa fel-
szabadulásának pillanatában nem volt realitásuk
a nyugat-európai szövetségi-állami (föderális)
terveknek, amelyeket az ellenállási mozgalmak
javasoltak válaszként Hitler „Európa-erõdjére”,
s az esetleges nemzeti túlburjánzás megismétlõ-
désének elkerülésére. Mivel Roosevelt világmé-
retû biztonsági szervezetben gondolkodott s Eu-
rópa ügyében nem kívánt ujjat húzni Sztálinnal,
utóbbi tántoríthatatlanul folytatta hatalmi és biz-
tonságpolitikai céljai megvalósítását Közép- és
Kelet-Európában.

A sztálingrádi gyõzelem után az európai kon-
tinens legerõsebb hatalmának kilátásával a Szov-
jetunió felkínálkozott arra, hogy átvegye a „rend
és a nyugalom” fenntartását Európában. Szovjet
részrõl azzal számoltak, hogy a terv egyszerre te-
remtene biztonságot Németországgal szemben,
biztosítaná a kontinens feletti hegemóniát és je-
lentene elõnyös pozíciót a nagyhatalmak sorában.

A háború utáni Európa arculatáról a „há-
rom nagy” (Roosevelt, Churchill és Sztálin)
1943. november–decemberi teheráni konferen-
ciája döntött. A nyugati hatalmak egyetértet-
tek a régi Curzon-vonalon (a Bug és a San fo-
lyók mentén) húzódó új lengyel–szovjet határ-
ral és a Königsberg-környéki északi kelet-po-
rosz területek szovjet bekebelezésével. Ezzel
Lengyelországot Németország rovására nyu-
gatra, az Oderáig tolták el. Elvi egyetértés szü-
letett Németország szövetséges megszállásáról
is. Az 1944. május–júniusi elsõ brit–szovjet
katona-stratégiai megállapodás nyomán Romá-
nia és Bulgária szovjet, Görögország és Jugo-
szlávia brit „operációs övezetté” vált. Ezen or-

Európa 1945-ben
Közép- és Kelet-Európa szovjet befolyás alatt

szágok kapitulációja után Sztálin és Churchill
elhatárolták délkelet-európai befolyásukat.
Gyakorlatilag egész Délkelet-Európa szovjet
befolyás alá került. Jugoszlávia pozíciója bi-
zonytalan maradt. Lengyelországban a szovjet
csapatok támogatásával 1944 júliusában meg-
alakított lublini Nemzeti Felszabadítás Lengyel
Bizottságát a Szovjetunió Lengyelország egye-
düli képviselõjének ismerte el. A vele kötött
egyezmény Lengyelország jövõbeli határát az
Odera és a lausitzi Neisse vonalában rögzítet-
te. A Szovjetunió nem támogatta a londoni
emigráns kormány által szorgalmazott Honi
Hadsereg 1944. augusztusi varsói felkelését, s
hagyta elvérezni azt.

A német Wehrmacht feltétel nélküli kapitu-
lációját 1945. május 7-én Reimsben, Eisenhower
tábornok fõhadiszállásán, majd másnap Berlin-
Karlshorstban, a németországi szovjet hadsere-
gek fõhadiszállásán írták alá. Az ezerévesre ter-
vezett nemzetiszocialista birodalom totális ve-
reséggel fejezte be tizenkét éves fennállását.

1945 májusában a Vörös Hadsereg elfoglalta
Lengyelországot, Romániát, Magyarországot,
Bulgáriát, Csehszlovákia nagy részét Prágával
együtt, Kelet-Ausztriát és Németország terüle-
tének több mint felét. Észak-Finnországon ke-
resztül elõrenyomult Észak-Norvégiába, s a né-
met kapituláció napjaiban elfoglalta a Dániához
tartozó Bornholm szigetet. A jugoszláv kor-
mánnyal kötött megállapodás értelmében kiürí-
tette Jugoszlávia észak-keleti részeit Belgrád fõ-
várossal együtt, amelyet még 1944 októberében
Tito partizánhadseregével együtt szabadított fel.

A Szovjetunió közép- és délkelet-európai
politikája két pilléren nyugodott. Az egyik az
ország biztonsága volt, hogy a jövõben Európa
felõl ne érhesse váratlan támadás. Szétzúzta a

ráció felé haladás útján. …Célja az új választóvona-
lak nélküli Európa, a közösen vállalható értékek ér-
dekében történõ munkálkodás.”  A szép elveket nem
sikerült valóra váltani: nem sikerült közös progra-
mokat kidolgozni, s elutasították „… a már elõkészí-
tett kisebbségpolitikai nyilatkozatot, … (így) a KEK
megmaradt a kötelezettség nélküli eszmecsere fóru-
mának”, noha „… egy 1997 júniusában aláírt doku-
mentum a szállítás, kereskedelem, beruházások, inf-
rastruktúra, energia, telekommunikáció és turizmus
területén, valamint a szervezett bûnözés és a drog-
csempészet elleni harcban irányozza elõ az együtt-
mûködés kiépítését”.

A KEK nem intézményesült; „…az irányítás a so-
ros elnökséget adó ország feladata; … az elnököt …
a megelõzõ és a következõ elnökséget adó ország
képviselõibõl álló „trojka” segíti; … a technikai hát-
teret a Triesztben mûködõ végrehajtó titkárság biz-
tosítja”.

A Közép-Európai Szabadkereskedelmi Társulást
/CEFTA-t a visegrádi országok külkereskedelmi mi-
niszterei alapították a Krakkóban 1992. december
végén aláírt egyezménnyel, amely csupán 1994 júli-
usában lépett hatályba. Kettõs célja: az egymással
folytatott kereskedelem liberalizálásával elõsegíte-
ni gazdasági kapcsolataik bõvítését, másfelõl össze-
hangolt fellépéssel támogatni országaik belépését az
Európai Közösségekbe. Ennek érdekében fokozato-
san csökkentették, majd teljesen eltörölték az ipari
termékek vámját (2001. január 1.) s javították az ag-
rártermékek kereskedelmének feltételeit”… Az ipa-
ri termékekre vonatkozóan 2001. január 1-jétõl meg-
szûntek a mennyiségi korlátozások is.”10  Az együtt-
mûködõk köre kibõvült Szlovéniával (1996), Romá-
niával (1997) és Bulgáriával (1999). Az EU-csatlako-
zás elõestéjén, 2003. július 4-én Bledben kimondták:
„ …ha valamelyik tagállam EU-taggá válik, számára
a CEFTA-tagság automatikusan hatályát veszti”,11
így 2004-tõl Románia és Bulgária mellett csak az idõ-
közben csatlakozott Horvátország vitte tovább a
CEFTA-t, amely 2007-ben értelemszerûen beszüntet-
te mûködését.

Folytatás a következõ számban

határai mentén a két világháború között létre-
hozott „cordon sanitaire”-t (egészségügyi öve-
zet), s minden befolyását latba vetve akadályozta
a vele szemben ellenséges érzületû kormányok
alakulását a térségben. Másik törekvésként a
Hitler-ellenes koalíció fenntartására irányuló
törekvésén belül támogatta a régióban zajló,
hosszabb távon a szocializmus felé mutató át-
alakulásokat.

A norvég és dán területek szovjet megszál-
lása fõleg a skandináv országokkal, illetve a há-
borúban semleges maradt, de átmenetileg Né-
metországhoz közeledõ Svédországgal szembe-
ni szovjet erõt demonstrálta. 1945. szeptember
végén a Vörös Hadsereg kivonult Észak-Nor-
végiából, immáron közös határukra. A Finnor-
szággal 1944. szeptemberben kötött fegyverszü-
netben annektálta ugyanis a Barents-tengernél
Petsamo (Pecsenga) területét, így közös nor-
vég–szovjet határ jött létre. Bornholm szigetét
a szovjetek csak 1946 áprilisában ürítették ki,
mert birtoklásával a dán kormány összetételé-
re igyekeztek nyomást gyakorolni. A nyugati
hatalmak reakcióira és Svédország esetleges
„nyugati” közeledésére való tekintettel le-
mondtak Finnország teljes megszállásáról, de
az országot a Helsinki közelében fekvõ
Porkkala-Udd haditengerészeti támaszponttal
(1956-ig) tartották sakkban, jelentõsen befo-
lyásolva a finn kül- és belpolitikát.

Lengyelország kulcsszerepet kapott a szovjet
Európa-politikában, mivel átmenõ, s összekötõ
országot jelentett Németország szovjet megszál-
lási övezetéhez. Ezért szorosan bevonták a Szov-
jetuniót körülölelõ biztonsági gyûrûbe. Az
esetleges német reváns miatti lengyel félelmet ka-
matoztatva azt sugallta, hogy az új Lengyelország
biztonsági érdekét csak a Szovjetunióval való szo-

ros kapcsolat garantálhatja. 1945 júniusában hely-
reállították a régi cseh–lengyel határt is.

A szovjet értelmû váltóállítás legkönnyebben
Csehszlovákiában ment végbe, ahol a Szovjetunió
régi szimpátiával rendelkezett, amely a nyugati
hatalmak 1938. szeptemberi müncheni „árulása”
miatt tovább erõsödött. A szovjet célok Csehszlo-
vákián belül annyira biztosnak tûntek, hogy a
Vörös Hadsereg 1945. december 1-jén – a Nyu-
gat-Csehországban állomásozó amerikai csapa-
tokkal egyidejûleg – kivonult az országból.

Ausztriában és Magyarországon a kommunis-
ta párt jóval szerényebb lakossági támogatással
rendelkezett. 1945. október végén szovjet–ame-
rikai megállapodással, nyugati kompromisszum-
mal feloldották a két kormány elismerése körüli
konfliktusaikat. Ausztriában az 1945. november
25-i választásokon az Osztrák Néppárt és az Oszt-
rák Szocialista Párt szerzett többséget, s a nép-
párti Leopold Fiegl miniszterelnökségével nagy-
koalíciós kormány alakult. A lépés az ország egy-
ségét fejezte ki a megszálló hatalmakkal szem-
ben, s hozzá kívánt járulni a két világháború kö-
zötti idõszakra jellemzõ „fekete” és „vörös” kö-
zötti túlzott feszültség megszüntetéséhez.

Az 1945. õszi magyarországi választási tapasz-
talatok miatt a szovjet befolyási övezetben sza-
kítottak a szabad választásokkal való „kísérle-
tezéssel”. Az 1945. decemberi moszkvai külügy-
miniszteri konferencián csak abban állapodtak
meg, hogy az ellenzék „lojális” képviselõit be-
veszik Románia és Bulgária kommunista több-
ségû kormányaiba.

1945 kora nyarán a legélesebb kelet–nyugati
feszültség Európában, a jugoszláv–osztrák–olasz
határterületen jelentkezett. 1945 májusában Ju-
goszlávia kivonult Dél-Karintiából, majd a Tito,
illetve az olaszországi brit–amerikai megszállók
közötti megállapodást (demarkációs vonal
Venezia Giuliában és az Isztrián) követõen Tri-
esztet és Polát a britek szállták meg.

NÉMETH ISTVÁN
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 „A kémiát  arra használni, hogy mérgesgázt
állítson elõ, ez a tudomány perverziója,”
Immerwahr Klára   mondta ezt férjének, és hoz-
zátette, mint tudós az életet kell szolgálja és nem
a halált. Férje Fritz Haber válasza: „A  békében
a tudomány az emberiséget, a háborúban a ha-
zát szolgálja.”

Azelõtt sem volt túl harmonikus a Haber csa-
lád házassága, de a háború kitörése óta a fe-
szültség fokozódott közöttük.  Klára és Fritz
mindketten kiváló kémikusok voltak. Hogy
könnyebben érvényesüljenek II. Vilmos antisze-
mita Németországában, mindketten áttértek a
protestáns hitre. Klára volt az elsõ nõ, aki egye-
temen „cum laude” eredménnyel szerzett dip-
lomát. Ezzel meg is hódította a zseniális Fritz
Haber szívét, de õ ambiciózus feleségét inkább
háziasszonynak szerette volna.

 Fritz is égett a vágytól, hogy II. Vilmos
Poroszországában karriert csináljon, bár addigi
életében zsidó  származása hátrányt jelentett pá-
lyafutásában. 1914 októberében nemcsak veze-
tõ tudós lett, akit a gyárosok ünnepeltek, de úgy
érezte, a hazának is szüksége van rá. Õ volt az
elsõ, akinek sikerült nitrogént oxigénnel kötni
és ammóniát elõállítani. A mûtrágyagyártásnak
még ma is ez az egyik alapja. Ezért 1919-ben
Nobel-díjat kapott és kinevezték a híres Vilmos
Császár Intézet vezetõjének. 1914 októberében
rájött, hogy találmánya megoldhatja a német
haderõ növekvõ munícióhiányát. A nitrát beho-
zatala Chilébõl az angol blokád következtében
megszûnt. Addig nitrát segítségével állították elõ
a salétromsavat, a robbanóanyag bázisát. A né-
met haderõnek volt ugyan 6 havi készlete, de
ha a háború tovább tart, ez hamar elfogy. Új
üzemeket indítottak be, melyekben Haber öt-
lete nyomán salétromsavat gyártottak. Haber
többszörös milliomos lett. Õ is aláírta azt a nyílt
levelet, melyben 93 német tudós megcáfolja a
német atrocitásokat Belgiumban, amiket a bel-
gák „provokáltak”.

Fritz Haber hatására a tudomány és a katonai
vezetés fausti szövetséget kötött. Az  1 VH  olyan
technológiai versenyt indított el, amelyben a fla-
mand mezõkön, gázt, lángszórót, tankokat vezet-
tek  be, de  késõbb  az évszázad folyamán atom-
bombát, rakétákat, drónokat, internetet  fejlesz-
tettek tovább. Haber hazaszeretete mindent fe-
lülmúlt.  Az Intézetben tovább kutatta, hogyan
lehet a haderõt még jobban szolgálni. A franciák
közben már elõször alkalmaztak könnyfakasztó
gázt a harctéren; a németek is próbálkoztak, de
komolyabb eredmény nélkül. Haber lázasan  ke-
reste hatékonyabb gázt. A német katonai veze-
tõk Lepernél szerették volna kikényszeríteni az
áttörést gázzal. Haber személyesen lett az elõké-
szítés vezetõje. Végre katona lett. „Több lettem,
mint egy hadvezér, alapítója lettem egy új ipar-
ágnak, munkám lényeges Németország gazdasá-
gi és katonai fejlesztéséhez.” 1915. áprilisában 22-

A Ypres/Ieper-i  gáztámadás  története
én alkalmaztak elõször klórgázt a franciák ellen
Leper térségében. Az akkori hadijelentés 15.000
áldozatról számolt be, ebbõl 5.000 halott. Ezek a
lekerekített számok túlzottak, az angol–francia
hírverés érthetõen eltúlozta a németek barbár tet-
tét. Április 24-én újabb gáztámadás indult a ka-
nadai erõk ellen, itt 5.000 katona haláláról szól-
nak, de ebben  a számban benne vannak a ro-
ham közben golyók által elesettek is. Egészen
pontosan nem derült ki, mekkora volt a gáztá-
madás hatása, de végsõ fokon nem történt meg a
várt áttörés. Haber személyesen tekintette meg
a gáz szörnyû hatását személyeken és a termé-
szetben. Visszatérve Berlinbe barátaival megün-
nepelte a „sikert”. Felesége Klára, aki mindig is
ellene volt  a mérgesgáz kifejlesztésének, május
1-jén éjjel férje pisztolyával véget vetett életének.
Másnap reggel Fritz Haber az orosz fontra uta-
zott, hogy gáztámadást készítsen elõ az orosz csa-
patok ellen...

A Haber által késõbb kifejlesztett mustárgáz
sem vezetett a szövetséges front áttöréséhez.
Végül is az új fegyverek nem voltak döntõek a
német oldalon. A német ipar kimerült és az
amerikai óriási hadiipar döntötte el a háború
kimenetelét. A háború után Fritz Haber tovább-
ra is ünnepelt tudós maradt. Kifejlesztett még
egy nagyon hasznos permetezõszert a mezõgaz-
daság számára, a Zyklon B-t... De  zsidó szár-
mazása végül is utolérte. 1933-ban a nácik fel-
szólították,  hogy az összes zsidó munkatár-
sának mondjon fel,  erre õ maga is felmondott.
Svájcba távozott, 1934-ben meghalt és utána
még több millió zsidó áldozat halt meg a halál-
táborokban a Zyklon B gáz hatására...

A ieperi 40x5 km-es hadszíntér a háború után
sokáig lakatlan, és a föld mûvelhetetlen maradt.
10 évig tartott, amíg a sós tengervíz után a me-
zõk ismét kizöldültek.  A krátereket betemet-
ték, kivéve a nagy földalatti aknarobbanások
helyét, melyek ma is kis tavak. 19 nagy robban-
tás történt, 400.000 kg robbanóanyaggal, ere-
jük olyan nagy volt, hogy még Londonban is
”megmozdultak a teáscsészék.”  Érdekes mó-
don a sok elásott vagy  fel nem robbant lövedék
lassan felfelé mozog,  a  gazdák ezeket az el-
rozsdásodott lövedékeket az utak mentén  tá-
rolják és a belga aknakeresõk ezeket rendszere-
sen elszállítják.  Évente 150–300 tonna lõszert
találnak még ma is.   A háború után Oostendétõl
néhány km-re 30.000 tonna tüzérségi és gáz lö-
vedékeket süllyesztettek a tengerbe, ma vastag
iszap fedi be, de senki sem tudja, mi történik, ha
az erózió hatására a mérgek kiszabadulnak...

Ma a vidék – az angolok „Flanders Field”-je –
fõleg idegenforgalomból él. 1915-re  750.000 an-
gol turistát várnak a helyreállított lövészárkok,
fedezékek és a több mint száz szép temetõ  meg-
tekintésére... A ieperi pompás katonai emlékmû-
nél ma is minden este megfújják a takarodót.

SZABÓ JENÕ

Mintha megbolondult volna a világ a 20. század ele-
jén, a háború szele kísértett a vén kontinensen. Olasz-
ország 1911-ben, majd a kis balkáni államok 1912 õszén
megtámadták Törökországot. Az Osztrák–Magyar Mo-
narchia, tartva a balkáni katonai egyensúly megbomlá-
sától, tiltakozást jelentett be. Ugyanakkor Oroszország,
abban a reményben, hogy megszerezheti a kijáratot a
Földközi tengerre, a támadókat preferálta. A levegõben
lógott a háború kirobbanása a két nagyhatalom között
is. Még le sem zárultak a béketárgyalások, 1913 nyarán
újabb háború robbant ki a gyõztesek egy része között.
Mindenki érezte, hogy a balkáni „csetepaté” egy na-
gyobb háború elõjátéka volt csupán. A nagyhatalmak
hadseregei már régen felkészültek arra, hogy mit lépje-
nek, ha eljön az ideje. A franciák revansra vágytak, meg-
bosszulandó a németektõl 1871-ben elszenvedett vere-
séget. A németek arra, hogy övék legyen a vezetõ sze-
rep a vén kontinensen, s otthon legyenek a világtenge-
reken is az angolok ellenében. A szentpétervári cári
udvarban arra, hogy egy nagy, közös birodalomban
egyesítsék a szláv népeket, megszerezzék a Darda-
nellákat és a Balkánon pozíciót szerezve, kijussanak
végre a világ meleg tengereire is. Olaszország arra, hogy
kiterjessze befolyását a dalmát tengerpartra és a Föld-
közi-tenger térségére. A század elejére kialakultak a nagy
katonai tömbök. Egyik oldalon Németországgal, az Oszt-
rák–Magyar Monarchiával és Olaszországgal – a Hármas
Szövetség, a másik oldalon az Antant – Anglia, Francia-
ország és Oroszország. Ehhez a nagyhatalmi kavalkád-
hoz csatlakozott a nemrég szabaddá vált balkáni törpe-
államok kórusa – Románia, Bulgária, Szerbia, Monte-
negro. S hogy teljesebb legyen a kép, a Távol-Keleten a
modernizálódó Japán arra aspirált, hogy vezetõ szerep-
hez jusson abban a térségben. Ennyi érdekellentét fel-
oldása aligha történhet meg egy nagy háború nélkül.
Csak arra várt mindenki, hogy ki lõ majd elõször?

A kérdésre hamarosan megérkezett a válasz, s 1914.
június 28-án Szarajevóban eldördült az elsõ lövés.
Gavrilo Princip szerb anarchista diák lelõtte Ferenc
Ferdinánd osztrák trónörököst és feleségét. A merény-
let híre ugyan megrázta a világ közvéleményét, ám a
felelõsök megnevezésében és fõleg megbüntetésében
már korántsem volt egyetértés. A szarajevói merény-
let nem maradhatott válaszlépés nélkül. A kérdés az
volt, hogy a Monarchia megelégszik-e csak az elköve-
tõk megbüntetésével, s diplomáciai keretek között ren-
dezi az ügyet a szerbekkel, vagy háborúval torolja meg
a dinasztiát és a birodalmat ért megalázó sérelmeket.
A közös minisztertanácsban a többség azonnal hábo-
rút kiáltott, mondván „eljött az ideje, hogy végleg le-
számoljanak Szerbiával”. Tisza István magyar minisz-
terelnök elõször ellenezte, s úgy vélte, hogy a Monar-
chia hadereje nincs felkészülve egy háborúra. A német
ígérvények, s a korabeli sajtóban felerõsödõ, háború-
ra uszító írások hatására azonban nem a józanész, ha-
nem a katonai stratégák akarata kerekedett felül. Egy
hónappal a szarajevói merénylet után, 1914. július 28-
án, az Osztrák–Magyar Monarchia hadat üzent Szerbi-
ának. Ezután felgyorsultak az események, s mindenki
háborút kiáltott. Néhány nap múlva dörögni kezdtek
a fegyverek, Keleten, Nyugaton és Délen, s a regioná-

EMLÉKEZÉS A PRZEMYSLI ERÕD ELESTÉRE
lisnak vélt csatározás világháborúvá, minden addigi
idõk legpusztítóbb háborújává terebélyesedett.

Akkor még sokan hittek abban, hogy az uralkodó
mindent jól meggondolt, jól megfontolt mielõtt kiadta
a hadparancsot, s “mire a falevelek lehullnak, visszatér-
nek a katonák”. De arra néhány nap, néhány hét eltelte
után rácáfoltak az események. Az oroszok felvonulása
gyorsabban történt, mint ahogyan azt a bécsi hadveze-
tés elképzelte. Olyannyira kritikussá vált a helyzet, hogy
a Szerbia ellen felvonuló csapatok egy részét is a galíci-
ai frontra kellett átirányítani. Súlyos harcok voltak
Kamincbrotnál, Grodek mellett, Mitrovicánál – az orosz
elõnyomulást nem lehetett megállítani. Szeptember kö-
zepére Lemberg is elesett, s a Monarchia csapatait vissza
kellett vonni. Szeptember végére az orosz hadsereg el-
érte és körbezárta Przemysl erõdrendszerét. A veszte-
ség rettenetes, több mint negyedmillió ember alig egy
hónap alatt – s ez csak a galíciai hadszíntéren. Ugyanak-
kor délen, a szerbek ellenállása is nagyobb volt a várt-
nál. A kezdeti, sikeres elõrenyomulás után – a Cer hegy-
ségnél a szarajevói merénylet idején a boszniai katonai
körzet parancsnoka, Oscar Potiorek tábornok vezette
5. osztrák–magyar hadsereg is vereséget szenvedett. A
veszteség hasonlatos a galíciaihoz – a szerb hadifogság-
ba került osztrák–magyar katonák száma mintegy 80
ezer fõre tehetõ, nem számolva a halottakat, sebesülte-
ket. Az Osztrák–Magyar Monarchia alig egy hónap alatt
elvesztette a két hadszíntéren harcoló haderõinek mint-
egy harmadát. Ezért majd még nagyobb árat kellett fi-
zetni a háború további idõszakában.

Az oroszok ostromolni kezdték a przemysli erõd-
rendszert, s a hátráló osztrák-magyar haderõ maradé-
kát tovább nyomták nyugat felé. A tél közeledtével már
Szilézia elõterében álltak, egyes egységeik pedig ma-
gyarországi területekre is benyomultak. Az orosz of-
fenzívát csak a németek limanovai gyõzelme állította
meg. Európa harmadik legnagyobb erõdrendszere bár
bevehetetlen volt, de a körbezárt 130 ezer fõnyi oszt-
rák–magyar haderõ a háború további menetében már
nem játszott szerepet. Bár többször voltak kísérletek
Przemysl felmentésére, ám az orosz vonalakat német
segítséggel csak 1915 májusában sikerült áttörni, de
addigra már késõ volt. A fél évre Przemyslbe zárt had-
seregnek, s a 30–40 ezer fõnyi polgári lakosságnak
elfogytak az élelmiszerkészletei, s az utánpótlásra még
remény sem volt. Ezért az erõd hadvezetése,
Kusmanek von Burgneustadten tábornaggyal az élen,
miután megsemmisítették a még meglévõ hadianyag-
készleteket, fegyvereket és felrobbantották az objek-
tumokat, 1915. március 22-én átadták az erõdrendszer
romjait az oroszoknak. Ugyanezen a napon a mintegy
120 ezer fõs osztrák–magyar védõsereg, közöttük 9
tábornok, 93 fõtiszt, 2500 tiszt, altiszt és 117.000 ka-
tona orosz fogságba került, s a menetoszlopok megin-
dultak a szibériai hadifogolytáborok felé.

Jelen írásunk keretei csupán arra adtak lehetõséget,
hogy néhány sorban megidézzük a Nagy Háború egyik
sorsfordító eseményét, s a 100. évforduló alkalmából
fejet hajtsunk a Przemysl védelmében elesett és orosz
fogságba hurcolt katonáink emléke elõtt.

C. TÓTH JÁNOS

Elõzõ számunkban beszámoltunk a bencés rend
többszáz éves komáromi rendházának szlovákiai
megszüntetésérõl, a szlovákiai nagyszombati ér-
sekség részérõl. A leírtak alapján világossá vált,
hogy Szlovákia területén, egy független magyar in-
tézményt, mint amilyen a bencés szerzetesi rend,
sem az egyházi, sem az állami szervek nem szíve-
sen látnak, és minden erejükkel azon dolgoznak,
hogy ellehetetlenítsék a mûködését.

A háttérben azonban egy fontos vagyonjogi
probléma is meghúzódik. Mégpedig az oroszvári
Lónyay-kastély tulajdonlásának ügye. (Oroszvár
(Rusovce) 1972 óta Pozsony egyik városrésze.)
A kastélyt Lónyay Elemér gróf (1917-tõl herceg)
1906-ban vásárolta meg. Majd amikor 1910-ben
házasságot kötött Stefánia belga királyi herceg-
nõvel, a szerencsétlenül járt Rudolf trónörökös
özvegyével, a kastélyba költöztek. Itt éltek 1944-
ig. A front közeledtével, az oroszok elõl menekül-
ve, a Pannonhalmi Bencés Fõapátságban kaptak
menedéket, ahol Kelemen Krizosztom fõapát búj-
tatta õket, más menekültekkel együtt. Az idõs há-
zaspár, még 1944-ben szabályos végrendeletben
rendelkezett a vagyonáról. Mivel utódaik nem
voltak, az oroszvári kastélyt és a hozzátartozó
gazdaságot és ingatlanokat a Magyar Bencés
Kongregáció jogelõdjére a Pannonhalmi Szent
Benedek Rend Pannonhalmi Fõapátságára hagy-
ták. Amennyiben azonban a Magyar Bencés Kong-
regáció nem tudná a kastéllyal kapcsolatos jog-
igényét érvényesíteni, úgy – a végrendelet értel-
mében – az oroszvári kastély és a hozzá tartozó
ingatlanok örököse, a római bencés Szent Anzelm
Apátság és Kollégium.

SZLOVÁKIA RÁTESZI KEZÉT A BENCÉS VAGYONRA
Röviddel a háború után, 1945. augusztus 23-án

Stefánia hercegnõ Pannonhalmán elhunyt. Nem
egészen egy évvel késõbb, 1946. július 29-én,
Lónyay Elemér is távozott az élõk sorából. Mind-
ketten a pannonhalmi fõapátsági templom kriptá-
jában nyugszanak. Ezzel a Magyar Bencés Kongre-
gáció örökössé lépett elõ, és érvényesítette jogát
a hátrahagyott vagyonra. A vagyon ausztriai részé-
re ez mindmáig érvényes, a rend háborítatlanul
használja az ottani vagyonrészeket.

Az 1946-ban aláírt Párizsi Békeszerzõdés értel-
mében azonban három, Pozsonyhoz közeli magyar
települést 1947-tõl Szlovákiához csatoltak, köztük
Oroszvárt is. A szlovák állami szervek az akkori
rendkívül aggályos törvényekre hivatkozva
(Benes-dekrétumok) az oroszvári kastélyt és a hoz-
zá tartozó birtokokat elkobozták. A kommunista
rendszer alatt, az óangol neogótikus stílusban fel-
épített kastélyt és a hozzá tartozó 13 hektáros par-
kot, különbözõ állami intézmények használták. Ér-
demben azonban senki sem áldozott a karbantar-
tására és felújítására. A bencések, a rendszervál-
toztatás után, 1994-tõl próbálják érvényesíteni
jogilag teljesen érvényes tulajdonjogukat a kas-
télyra és a hozzá tartozó ingatlanokra. A több mint
húsz éve tartó pereskedés azonban mindeddig
nem vezetett eredményre. Több bírói instancián
keresztül eljutott az ügy a szlovák alkotmánybíró-
ságig. Itt is elutasító döntés született. Ezek után a
bencések az európai bíróságokon kívánják folytat-
ni a harcot jogos örökségük elismerése érdekében.

Közben a szlovák kormány és a köztársasági el-
nöki iroda 2010-ben azt kezdte tervezni, hogy fel-
újítják a kastélyt és a parkot. Legfelsõbb szintû rep-

rezentációs célokra kívánnák hasznosítani. Arra szá-
mítottak, hogy 2016-ra, amikor Szlovákia adja az
Európai Unió elnökségét, sikerül részben uniós,
részben pedig magán pénzekbõl teljesen rekonst-
ruálni az épületet, ahol megfelelõ környezetben fo-
gadhatnák az uniós partnerek küldöttségeit. A mai
napig azonban a felújítás nem kezdõdött el. Tehát
az 2016-os EU elnökségi rendezvényeket máshol
kell lebonyolítani. Közben a kastély beázik és állan-
dóan romlik az állaga. Veszélybe kerültek a belsõ
térben lévõ értékes freskók és egyéb berendezések.

Várszegi Asztrik, pannonhalmi fõapát még 2012-
ben közzétett nyilatkozata a bizonyíték arra, hogy
a bencések hajlandóak peren kívüli megegyezés-
re, egészen nagyvonalú ajánlatot téve. Részlet a
Nyilatkozatból: „Az oroszvári (Rusovce) kastély,
amely a Szlovák Nemzeti Kulturális Örökség listá-
ján szerepel, egyre rosszabb állapotba került.
Többször javasoltuk a legfelsõbb állami vezetés-
nek szándékunkat a peren kívüli egyezségre, fel-
ajánlottuk, hogy tulajdonjogi rendezés után az in-
gatlant felajánljuk a Szlovák Köztársaságnak rep-
rezentációs célokra, kulturális és egyházi rendez-
vényekre. Kértük, hogy Szlovákiában szüntessék
meg a jogtalanság eme formáját és állítsák vissza
a törvényes örököst jogaiba. Mindeddig eredmény-
telenül, ezért fordultunk az EU fórumaihoz. Az
Európai Uniónak sem lehet közömbös, hogy Szlo-
vákia a közelgõ uniós elnöksége színteréül szere-
pelhet-e olyan kastély, amelynek tulajdonjoga az
európai értékrenddel ellenkezõ módon került ren-
dezésre. Kérjük, a Szlovák Köztársaság kormányát,
mérlegelje döntését, tisztázza nemzetközi szinten
is az oroszvári kastély tulajdonjogát, tárgyaljon és

egyezzen meg a jog szerinti örökössel és csak azu-
tán hozzon döntést.” – Eddig a nyilatkozat szövege.

A nagyvonalú ajánlat ellenére mindmáig sincs
érdemi fejlemény a kastély ügyében. Még laikus
számára is érthetõ, hogy ez olyan ügy, amely jogi-
lag teljesen egyértelmû. A szlovák felsõ vezetés
azonban mereven ragaszkodik jogellenes magatar-
tásához. Ha valaki azt gondolná, hogy Szlovákiá-
ban ez ritka kivétel, nagyon téved.  Gondoljunk
csak  az emberi jogokkal teljesen ellentétes Beneš-
dekrétumok 2007-es megerõsítésére, vagy a több
szempontból diszkriminatív nyelvhasználati tör-
vényre, az egyértelmûen alkotmányellenes állam-
polgársági törvényre, vagy az égbekiáltóan felhá-
borító, hazug eljárásra, amelyet Malina Hedvig el-
len folytatnak. Ezek az ügyek csak a jéghegy csú-
csát jelentik. Akkor még nem beszéltünk az állami
életben tapasztalható korrupcióról, amely egyre
terjed. Hosszan sorolhatnánk a közéleti visszaélé-
seket is, amelyekkel a szlovákiai sajtó és médiák
napi szinten foglalkoznak. Mit tehet ilyen helyzet-
ben az átlagpolgár? Mindenképpen tiltakoznia kell.
Szélesebb vonatkozásban pedig fel kell tenni azt a
kérdést, hogy ezeket a visszásságokat miért nem
teszi szóvá, a magyar ügyekben oly éberen (de ha-
misan) bíráló nemzetközi sajtó, vagy a vele egy
húron pendülõ brüsszeli bürokrácia!?

A komáromi bencés rendház felszámolása és a
rend által teljesen jogszerûen megörökölt oroszvá-
ri kastély elkobzása, jól illeszkedik abba a magyar-
ellenes szlovák magatartásba, amelyre az erõszak
és a jogellenesség a jellemzõ. Közben anyagi érté-
kek mennek tönkre és szellemi rombolás történik.

 VARGA SÁNDOR
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Május 4-e óta szerepel az Interpol körözési
listáján Markó Attila volt RMDSZ-es ország-
gyûlési képviselõ. A nemzetközi körözés kibo-
csátásának pillanatában a Budapesten tartóz-
kodó Markó Attila elsõ helyen szerepelt a ro-
mán rendõrség által leginkább keresett bûnö-
zõk listáján. Azóta ugyan kissé „visszacsúszott”,
de továbbra is sikkasztók, lányfuttatók és na-
gyobb kaliberû betörõk társaságában tûnik fel
a fényképe. A sepsiszentgyörgyi illegális
restitúciós ügyek kapcsán hivatali visszaéléssel
és korrupcióban való bûnrészességgel vádol-
ják a korábbi parlamenti képviselõt. Gyakor-
latilag szökésben várja a magyar fõvárosban
sorsa jobbra fordulását.

Az Interpolon keresztül kibocsátott európai
elfogatóparancsot azt követõen tették közzé,
hogy a román legfelsõbb bíróság alapfokon jó-
váhagyta a DNA Markó elõzetes letartóztatási
kérelmét. Mint ismeretes, Markót három év fel-
függesztett szabadságvesztésre ítélték a sepsi-
szentgyörgyi Székely Mikó Kollégium visszaszol-
gáltatása miatt. Ezt követõen meggyanúsították
abban az ügyben, amelyet Alina Bica, a szerve-
zett bûnözés elleni ügyészség volt fõügyésze el-
len indítottak. Ebben azzal vádolják, hogy csú-
szópénzért háromszoros áron felülértékeltetett
egy visszaigényelt bukaresti telket, majd ez alap-
ján a restitúciós bizottság tagjaként a kárpótlás
kifizetésérõl döntött.

Az ügyben végül ejtették a Markó elleni vá-

Markó Attila: a korrupcióellenes harc,
vagy a romániai magyarellenesség áldozata?

dat, de hasonló alapon megvádolták egy másik
restitúciós ügyben. A DNA szerint kilenc akko-
ri restitúciós bizottsági taggal összesen 84 mil-
lió euróval károsították meg a román államot,
három esetben is jócskán túlértékelt ingatlanok
után fizetve kárpótlást. Markó ártatlannak vallja
magát, mint korábban közölte: nem fogadott el
csúszópénzt, arról pedig nem volt tudomása,
hogy mások igen-e.

A magyar Igazságügyi Minisztériumhoz egy-
elõre nem érkezett sem megkeresés, sem érte-
sítés Markó ügyében. Ennek ellenére a nyilvá-
nosságot jelentõs mértékben kerülõ volt politi-
kus gyakorlatilag bujkál Budapesten, attól tart-
va, hogy megnyilvánulásai csak rontanak a hely-
zetén. „Akárhányszor megszólaltam, kimond-
tam az igazat, rögtön jött a pofon. A Kossuth
Rádiónak adott interjúm után a vádemelés, múlt
hétfõi Facebook-bejegyzésem után a letartóz-
tatási kérelem. Most nem tudom, mi lesz, de már
nem is érdekel” – fogalmazott nemrég a
Mandiner.hu címû portálnak adott interjúban.

A nagy kérdés természetesen, hogy meddig
maradhat hasonló körülmények között a magyar
fõvárosban. Menedékjog kérelmezésére, de még
inkább megszerzésére – ahogy a Jobbik köve-
telte – semmi esély, hiszen egy EU-tagállamból
érkezõ személy nem kaphat menedékjogot egy
másik uniós országban. A magyar félnek viszont
jogában áll megvizsgálni, hogy a másik ország-
ban hozott bírósági ítélet megfelel-e – uniós jog-

Kevés olyan dolog történik Vajdaságban, amely
széles körben megüti az ingerküszöböt. Botrány-
nak, vagy legalábbis botrányszagúnak kell lennie
annak, ami hírként, témaként kíván megjelenni.
Ami csak úgy, önmagában jó vagy pozitív, annak
nincs hírértéke. Például: hír az, ha gyerekek hiányá-
ban megszûnik egy magyar osztály, de nem hír, ha
hatalmas erõfeszítésként megmarad. Hír az, hogy
tömegesen vándorolnak el gazdasági okokból a
pártpolitikával átitatott Vajdaságból a fiatalok, de
az nem, hogy közben ugyanennyien vagy még töb-
ben itthon akarnak maradni.

Le merem fogadni, hogy soha nem lett volna hír,
téma abból, hogy Vajdaságban létezik egy gazda-
ságfejlesztési stratégia, legfeljebb egy huszadran-
gú hírecske, ha nem robban mellé a lista, ami az-
óta bejárta a közösségi oldalakat és a különféle hír-
portálokat.

Két évvel ezelõtt, egy választási program része-
ként jelentette be a legerõsebb vajdasági magyar
párt, a Vajdasági Magyar Szövetség, hogy gazdaság-
fejlesztési stratégia készül. A dokumentumot idõ-
közben szakértõk bevonásával el is készítették, egy-
két konferencia erejéig valamelyest ismertették
anélkül, hogy az anyagot bárki is elolvashatta vol-
na. Majd csend. Idõnként újságírói kérdésre elhang-
zott, hogy megvalósítására sor fog kerülni, hiszen a
magyar miniszterelnök errõl biztosította a VMSZ
elnökét. Idõnként napvilágot látott egy-egy közle-
mény, mely beszámolt arról, hogy Orbán Viktor és
Pásztor István tárgyalt, egyeztetett, megállapodott
és folytatják a konzultációt. A közlemény pedig hír-
ré lépett elõ, mivel a részletekbe egyik fél sem me-
rült bele, arra hivatkozva, hogy kész tények nélkül
nem lehet nyilatkozni. Nemrégiben viszont „kiszi-
várgott” egy lista (honnan?, kitõl?, miért?), amely
azoknak a vajdasági vállalkozóknak a nevét tartal-
mazza, akik a még részleteiben nem ismertetett ma-
gyarországi támogatási összegbõl hitelt kapnának/
kapnak. Eszerint a VMSZ-hez közvetlenül köthetõ
személyek, illetve vállalkozások a kedvezményezet-
tek, majd azt is kiderítették, hogy két offshore hát-
terû vállalkozás is szerepel a listán. A táblázatban
szereplõ 38 vállalkozás mintegy 11 milliárd forint-
nyi kedvezményes kölcsönt kaphat. A magyarorszá-
gi szélsõjobboldali sajtóértesülésre hivatkozva nyil-
vánossá vált lista kapcsán Pásztor István azt nyilat-
kozta, „méltatlan és gyalázatos az a hadjárat, amit
egyesek valószínû, hogy saját tehetetlenségük és
dühük leplezése érdekében tesznek azzal a listával,
amit forgatnak a világhálón, azt a fajta képzetet pró-
bálva kialakítani, mintha valami pártpolitikai pénz-
osztás lenne”.  Pásztor István azt mondta, a lista azt
a csaknem 40 céget tartalmazza, amelyeket felkér-
tek, hogy írják össze fejlesztési elképzeléseiket, és
amelyek tevékenységét bemutatják a magyar kor-
mánynak. „Az a fontos, hogy kinek van olyan el-
képzelése, amelyet ha támogatunk, támogat-
nánk hitel formájában, kedvezõ hitel formájá-
ban, akkor azzal munkahelyeket és beszállítói
kört tudnánk generálni” –  fogalmazott Pásztor.
Az április végén „kiszivárgott” lista után május

Súlyos kimondott és elhallgatott mondatok
Közösségi konfliktusok Vajdaságban

közepére „kiszivárgott” az egész Vajdasági ma-
gyar közösségek terület- és gazdaságfejlesztési
stratégia címet viselõ 149 oldalas dokumentum,
s rögtön bejárta a világhálót, hogy a program
 költségvetése nagyjából 102 millió euró, amelyet
a magyar állami költségvetés áll, a 11 milliárdos
kedvezményes hitelprogram mellett pedig a kö-
vetkezõ öt évben legalább 12 millió euró  vissza
nem térítendõ támogatást osztanak ki délvidéki
vállalkozások között, és további 46 millió eurót
“részben hitelek, részben vissza nem térítendõ
támogatások”  címszó alatt osztanak majd szét.
A hosszú hónapok után nyilvánosságra került
majd 150 stratégia kapcsán ez lett a hír. Meg a
sorra megjelenõ közlemények és hozzászólások
alapján az, hová vándorolhat ennyi pénz. Illet-
ve a kérdés: miért a mágnások, a pártklientúra
soraiból feltörõ nábobok kapják a pénz?!

Válasz nincs, állítja az ellenzék, mert a VMSZ tény-
leg hallgat. Ugyanakkor például kiragadnám a stra-
tégia 137. oldalán megjelenõ következõ mondatot:
„Start-up inkubációs program létrehozása és mû-
ködtetése, amely képes felkarolni és ténylegesen
segíteni az induló innovatív és tudás-intenzív vál-
lalkozások piacra kerülését külön pénzügyi alap
segítségével, konkrét anyagi eszközökkel.”  A do-
kumentum a 3. évben évi 20 induló vállalkozásról
beszél, a 4. évben 35-rõl, az 5. évben pedig 50 in-
duló vállalkozásról, akiket vissza nem térítendõ tá-
mogatással, a nyertes pályázók utófinanszírozásá-

harmonizáció ide vagy oda – a saját jogrendsze-
rében foglaltaknak. De honnan tudhatná a ma-
gyar bíróság, hogy megalapozott-e a román ké-
rés? „Itt van nálam a dosszié, 19 kötetes ügy-
irat, meg lehet vizsgálni. Mint mondtam, tiszta
a lelkiismeretem, állok a magyar bíróság ren-
delkezésére” – mondta Markó a Mandinernek.

Markó ellen nincs és nem is volt soha olyan
vád, hogy csúszópénzt tett volna zsebre – sem a
Mikó-ügyben, sem a Bica-ügyben, sem a leg-
újabb eljárás során. A Mikó-üggyel elmennek
Strasbourgig, mert ott nem kell személyesen je-
len lennie. „Nincs pénzem ügyvédre, de próbá-
lok forrást keresni. Végigcsináltam a Mikó-pert,
bíztam a román igazságszolgáltatásban, mint az
anyaszentegyházban. Mentem, mint a birka.
Hogy csak van igazság ezen a földön. 2007-ben
indult a nyomozás, hét évig tartott. Ráfáztam.
Még öt év egy másik sztoriban? 12 év az éle-
tembõl. Hagyjanak békén!”

Szakértõk szerint ugyanakkor jelentõs fe-
szültségforrást jelenthet az amúgy sem prob-
lémamentes magyar–román viszonyban, ha a
magyar fél hosszasan nem járul hozzá Markó
Attila kiadatásához. „Mivel tudom, hogy sem-
mi jogelleneset nem tettem, semmilyen bûnt
nem követtem el, tiszta lelkiismerettel állnék
bármely jogállami bíróság elé. A román bíró-
ság velem szemben többszörösen bizonyította,
hogy nem az.”

CSINTA SAMU

val, az önrésszel elszámolásával is támogatnának,
illetve kedvezményes hitelekkel, kereskedelmi
banki hitelek kamattámogatásával, ingyenes vagy
kedvezményes szolgáltatások nyújtásával.

Kimondott és kimondatlan súlyos mondatok. Ki-
ragadott mondatok, lista, kész, kerek tényként tá-
lalt csúsztatások. A VMSZ kivár, kommunikációs
stratégiája szerint szinte minden témában a pártel-
nöknek van nyilatkozási joga, aki viszont csak ak-
kor számol be arról, mi történik, amikor már min-
den papír aláírva. Addig meg ki-ki kreálja a saját
történeteit, így vagy úgy, és a kimondott és kimon-
datlan súlyos mondatoktól forrong a közösség.

Akárcsak a Magyar Nemzeti Tanács kapcsán, ha-
sonló forgatókönyvvel. „Kiszivárgott” belsõ infor-
mációk az MNT-ben döntõ többségben jelen lévõ
VMSZ elnökségi üléseirõl, ahol egymásnak ugranak
az egyes, fõleg személyi kérdésekben más-más vé-
leményt/érdeket valló pártvezetõségi tagok. Ezzel
egy idõben hosszú hallgatás után a szerbiai magya-
rok országos kisebbségi önkormányzatának koráb-
bi elnöke több oldalas lapinterjúban és városjáró
fórumokon beszél arról, merre tartson a Magyar
Nemzeti Tanács. Súlyos mondatok hangzanak el tisz-
togatásról, szakmaiatlanságról, bedõlõ programok-
ról és diktatúráról, Hitler-videós mém kering a
VMSZ-rõl és elnökérõl, a magyar „független média”
pedig melegen tartja a témát, a szerb átveszi, ez a
hír, veszekednek a vajdasági magyarok,  a közélet
szabadságot követel.

A VMSZ pedig nem vitázik, nem érvel, nem mond
semmi érdemit. Miközben a súlyos kimondatlan
mondatok miatt a féligazságok töltik be a közéle-
tet, s akik feloldhatnák ezt a hangulatot, és megold-
hatnák a helyzetet, hallgatnak.

A súlyos kimondott mondatok kiragadott fél-
mondatok, féligazságok. Ez az egész történet
ezekrõl szól. Vegyünk elõ egy történetet, egy stra-
tégiát, kapjunk el egy listát, egy táblázatot, emel-
jük ki önállóként és építsünk köré egy újabb tör-
ténetet. Ki-ki érdeke szerint. Vegyünk hozzá egy
csapat civilt, másik oldalon meg egy megbukott
pártot, amely csak évtizedekkel ezelõtti, történel-
mi nevébõl és féligazságokból kovácsolhat magá-
nak politikai pontokat, az embereknek pedig dob-
juk oda koncnak a féligazságokat. A féligazság pe-
dig sokkal veszélyesebb, mint a hazugság, mert a
féligazság igazságnak látszik. Úgysem veszi sen-
ki a fáradtságot, hogy elolvasson egy 150 olda-
las stratégiát.

FEHÉR MÁRTA

Lehet vitatni, hogy Bitcoin a jövõ valutája
lesz-e vagy a jelen nagyvonalú csalása. Egy azon-
ban biztos: a mai világ digitális forradalmának
mozgatói és haszonélvezõi elõtt nincs semmi
amit ki ne próbálnának, hogy ügyeskedésükbõl
hasznot húzhassanak. Ennek a sokunk számára
megfoghatatlan mûködésnek egyik rejtélyes
mozgatója és lehetséges haszonélvezõje a ma-
gyar származású Nick Szabó.

Az 51 éves mérnök, programozó, jogász 56-
ban Amerikába érkezett magyar szülõk gyerme-
ke. Akkor figyeltek fel rá, amikor mint a
Cypherpunknak nevezett lazán szervezett prog-
ramozó aktivista csoport tagja, egyike volt azok-
nak, akik megpróbáltak egy látszólagos „virtu-
ális”, a bankoktól és államoktól független pénzt
kialakítani.  Õ elõször egy Digi-cash nevû pró-
bálkozás készítõivel dolgozott együtt, majd egy
Bit Gold néven ismert cyber valuta megvalósí-
tására hívta barátai, követõi segítségét.

Közben azonban 2008 októberében egy ma-
gát Satoshi Nakamotonak nevezõ személy je-
lent meg a piacon a Bitcoin-nal. Mindenki lá-
zasan kereste, hogy ki lehet ez a rejtélyes prog-
ramozó, aki azonban a nyomozás elõl 2011-ben
egyszerre eltünt. Ez még jobban felcsigázta az
érdeklõdést személye iránt. A New York Ti-

mes újság nyomozó reportere, Nathaniel Pop-
per végül arra következésre jutott, hogy túl
nagy a hasonlóság a Bit Gold és a Bitcoin kö-
zött, Satoshi Nakamoto nem lehet más, mint
Nick Szabó. Õ persze váltig tagadja, hogy azo-
nos lenne a Bitcoin kifejlesztõjével, bár elis-
meri, hogy „sok parallel van a két koncepció kö-
zött, amelyet sehol másutt nem lehet találni”.

A Bitcoin olyan digitálisan terjesztett elekt-
ronikus valuta, amelyet interneten keresztül
„bányásznak” – ahogy az amerikai szóhaszná-
lat ezt említi. Ez a pénz független minden köz-
ponti szervtõl, banktól, államtól. Nem kell fel-
állítani bankszámlát, olyan mintha egy leve-
let írna valaki, egyszerû utasítással közvetíti
számlája fizetését. Ez valóban igen könnyû-
nek és egyszerûnek tûnik, a baj csak az, hogy
egyrészt sok állam csalónak és törvénytelen-
nek tartja ezt a pénzkezelést, másrészt, még
ott is, ahol ez engedélyezett, mint az Egyesült
Államokban, az üzleteknek csak egy kis szá-
zaléka fogadja el. Számos további kérdés meg-
oldatlan, így az adózás, az esetleges kockázat,
a nagy értékingadozás következménye. A sta-
bilitás hiánya miatt „kollektív káprázat” né-
ven emlegetik azok, akik kételkednek a
Bitcoin jogosultságában.

Szabó gyakran írt cikkeket, blogokat,  a di-
gitális valuta elképzelésével kapcsolatban. Oly-
annyira, hogy õt tekintik a kifejezés megalko-
tójának. Az elképzelést „temporal (világi)
programnak” nevezte. Azt mondja, hogy
libertarian (nem teljesen fedi ezt a fogalmat a
magyar szabadelvû szó) hajlamát, lázadó ter-
mészetét a magyar forradalomban résztvevõ
apjától örökölte. „A libertarian ember meg akar
szabadulni a kormányzat uralmától, örömmel tör
borsot a hatalom bírtokosainak orra alá ügyes-
kedéseivel.” Megjelenésében is kifejezi a világi
dolgok iránti megvetését.

Az elegánsan öltözött üzletemberek között
õ ócska tornacipõben és nadrágon kívül lógó
ingujjban jelenik meg tanácskozásra. Úgy tud-
ják, hogy Satoshi Nakamoto csaknem egy mil-
lió Bitcom-ot halmozott fel, ami mai érték-
ben 240 dolláros árfolyamon több mint 200
millót ér. Lehet, hogy Szabó nem más, mint
Nakamoto és õ a tulajdonosa ennek a vagyon-
nak, ugyanakkor szerényen él. 15 éves autója
van, az eredmény érdekli, nem az anyagi ja-
vak. Egyelõre visszavonult a világ szeme elõl,
de biztosak lehetünk, hogy még fogunk halla-
ni felõle a jövõben.

PAPP LÁSZLÓ

A LÁTSZÓLAGOS PÉNZ REJTÉLYE

Odaadás
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Az Európai Ûrügynökség (ESA) Rosetta kül-
detésének sikerérõl írott beszámolónk után je-
len cikkünkben ismét a fõ kisbolygóövezetbe ka-
lauzoljuk el a kedves olvasót, ezúttal a NASA
Dawn ûrszonda küldetésérõl tudósítva. A Dawn
ûrszondát 2007 szeptemberében indították el a
fõ kisbolygó övezet két nagyméretû égitestjének,
a Vesta kisbolygó és a Ceres törpebolygó tanul-
mányozására. Mindkét égitestet a tizenkilence-
dik század elsõ éveiben fedezték fel: a Cerest
1801-ben, míg a Vestát 1807-ben. A Ceres fel-
fedezése Giuseppe Piazzi olasz csillagász érde-
me, de az égitest felfedezésében jelentõs szere-
pet játszott még a magyar Zách János Ferenc,
valamint Carl Friedrich Gauss német matema-
tikus is, aki éppen ezen égitest égi útjának meg-
határozására fejlesztette ki a pályaszámítás máig
is használt módszerét. A Ceres törpebolygó ne-
vét a római mitológiából kapta a növények ül-
tetése és anyai szeretet istennõjérõl. A Vesta kis-
bolygót Heinrich Wilhelm Olbers német csilla-
gász fedezte fel, de az elnevezést Gaussra bízta,
aki az égitest nevét szintén a mitológiából vá-
lasztotta: Vesta az otthon és a tûzhely istennõ-
je. A mitológiai nevek választása nem volt vé-
letlen, abban az idõben még mindössze négy
nagyobb égitestet ismertek a Mars és Jupiter
között, így ezeket bolygóknak tekintették. Jelen-
leg a Cerest a Nemzetközi Csillagászati Unió tör-
pebolygóként tartja számon, míg a Vesta – noha
alakja nagyon közel áll a gravitáció által kialakí-
tott lapított gömbhöz – kissé szabálytalan volta
miatt nem kaphatta meg ezt a besorolást.

Tudománytörténeti érdekességként szintén
érdemes még megjegyeznünk, hogy a Dawn az
elsõ ionhajtómûvel ellátott ûrszonda, így a két
törpebolygó meglátogatása mellett a küldetés
másik célja az volt, hogy a NASA meggyõzõd-
hessen az ilyen típusú hajtómûvek hosszú idõ-
tartamon történõ alkalmazhatóságáról is.

A Dawn ûrszonda 2011 júniusában állt a Vesta
kisbolygó körüli pályára, melyet 14 hónapnyi
keringés után elhagyott, és a Ceres törpebolygó
felé vette útját. A Cereshez néhány napja, már-
cius 6-án érkezett, majd sikeresen az égitest
körüli pályára állt.

A legutóbbi cikkünkben bemutatott Rosetta
misszióhoz hasonlóan, a Dawn ûrszonda tudo-
mányos célja is a Naprendszer kialakulásának
kutatása. A Ceres törpebolygó a Mars és Jupi-
ter bolygók között elhelyezkedõ fõ kisbolygó-
övezet legnagyobb tagja, amely a kisbolygó-
övezetben keringõ égitestek teljes tömegének
közel felét adja. A Vesta szintén egy viszonylag
nagyméretû égitest, benne összpontosul a fõ
kisbolygóövezetet alkotó égitestek tömegének
egytizede. Tanulmányozásuk azért fontos, mert

Újabb ûrbéli kirándulás
– Látogatás a Vesta és Ceres kisbolygókhoz –

a bolygók kialakulásának elmélete szerint mind-
ketten megrekedtek a bolygóvá fejlõdéshez ve-
zetõ úton. Az elmélet tükrében mindkét égites-
tet protobolygónak, azaz bolygó-kezdeménynek
tekinthetjük, ugyanis a Föld, valamint a belsõ
Naprendszer szilárd kéreggel rendelkezõ kõzet-
bolygói az ilyen protobolygók növekedésébõl,
majd a késõbbiek során ezek kölcsönös ütközé-
seibõl jöttek létre. Valószínûleg mind a Ceres,
mind pedig a Vesta elindultak a bolygóvá válás-
hoz vezetõ úton, de az akkor már kialakult Ju-
piter gravitációs zavaró hatása miatt a környe-
zetükben lévõ kisebb égitestek (planetezimálok)
kiszóródása meggátolta további növekedésüket.
A két égitest közel egyidõben keletkezett,
ugyanakkor kémiai összetételük, valamint fel-
építésük merõben különbözik egymástól. Töb-
bek között a Dawn ûrszonda méréseinek fel-
használásával megállapítható, hogy a Vesta kis-
bolygó vízben szegény kõzetekbõl áll. A Vesta
belseje differenciálódott, azaz a kialakulásához
vezetõ kisebb égitestek (planetezimálok) ütkö-
zései során az anyag felmelegedett, és megol-
vadt. Ennek következményeképpen a Vestának
vélhetõen egy vasból és nikkelbõl álló magja van,
melyet egy kõzetburok vesz körül. Felszínét krá-
terek borítják, és a Hold felszínéhez hasonlóan
bazaltfolyások jellemzik. A Vesta kisbolygóval
ellentétben a Ceres törpebolygó összetétele és
felépítése sokkal inkább az õsi Naprendszer
Naptól távolabbi anyagi összetételére jellemzõ.
A feltételezések szerint a Ceres anyaga szintén
differenciálódhatott a 26-os tömegszámú alu-
mínium izotóp radioaktív bomlása során kelet-
kezõ hõ hatására, így a feltételezett kõzetma-
got egy jégköpeny veszi körül. Összetételét te-
kintve a Ceres törpebolygó a vízben gazdag ún.
karbonátos (szenes) kondritokra hasonlít.

A Dawn ûrszonda legfontosabb tudományos
célkitûzése tehát a Naprendszer kialakulását
meghatározó folyamatok vizsgálata, melyhez az
adatokat a két legnagyobb, a keletkezésüket
követõen nem sokat változó protobolygó rész-
letes tanulmányozása szolgáltat. A Dawn ûr-
szonda küldetésének igen fontos célja még an-
nak vizsgálata, hogy milyen szerepet játszott a
víz a bolygókeletkezés során. Mivel a két égi-
test geológiailag teljesen különbözik egymástól,
feltételezhetõ, hogy a Vesta a korai Neprendszer
vízszegény, míg a Ceres a bolygórendszerünk
vízgazdag tartományában keletkezett. Mûködé-
se során a Dawn ûrszonda várhatóan ki fogja
deríteni, hogy milyen körülmények uralkodtak
a korai Naprendszerben ezen égitestek kelet-
kezése során – hozzájárulva bolygórendszerünk
keletkezésének jobb megértéséhez.

DR. SÁNDOR ZSOLT

Félórás város — viccesen így emlegetik a csehorszá-
gi várost lakosai, pedig a legtöbbeknek inkább a világ-
hírû söreirõl, no meg a Skoda gyárról és márkanévrõl
ismerõs. S hogy miért ez az elnevezés? Hát azért, mert
fél óra alatt elérhetõ innen a cseh fõváros, Prága,
ugyanennyi idõ alatt Németország, és lényegében
ennyi idõ alatt körbe is járható a helység. Persze ah-
hoz, hogy minden látnivalót megtekintsünk, nem elég
fél óra, de még fél nap sem.

Ezeket a csodálatos látnivalókat akarják most az év
folyamán, rendezvénysorozat keretében az idelátoga-
tóknak bemutatni. Öt évvel ezelõtt nyerte el a kulturá-
lis fõváros rendezvénysorozat szervezési jogát a vá-
ros, azóta folytak az elõkészületek, majd a megnyitó-
ra január 16-án került sor. Már akkor 25 ezer ember
volt kiváncsi az elsõ attrakcióra, amely bemutatta a
város történelmi eseményeit élõképek és videó-
felvételek segítségével. Majd elbûvölten nézhették
David Dimitri svájci kötéltáncos mutatványát, aki két-
száznegyven méteres kötélen haladt végig a fõtér fe-
lett, és gyönyörködhettek a katedrális új harangjának
elõször felcsendülõ játékában.

Az ezt követõ hetekben, hónapokban hatszáz ren-
dezvény várja a helyi lakosokat és a látogatókat, köz-
tük számos külföldit, akiket mind-mind a városba vár-
nak, illetve a környékére, hiszen a környékbeli tele-
pülések is bekapcsolódnak a rendezvénysorozatba.
Lesz itt cirkuszbemutató hazai és külföldi mûvészek-
kel, remek,  egyedülálló kiállítások, köztük az egyik
helyi mûvész, Gottfried  Lindauer maori emberekrõl
készült portréi, a város barokk mûemlékeinek bemu-
tatása, tûzijátékok és színházi elõadások, gasztronó-
miai rendezvények, a város különlegességének szá-
mító Loos objektumok bemutatása. Adolf Loos neves
építész volt, aki a huszadik század elején több olyan
házat, épületet alkotott itt és Prágában, de Bécsben

A FÉLÓRÁS VÁROS
A belga Mons mellett a csehországi Pilsen idén Európa kulturális fõvárosa

is, amelyek újszerû architektúrájukkal egész Közép-
Európában elnyerték az emberek, és szakértõk figyel-
mét. Számos mûvész, gyáros, orvos, üzletember vele
készíttette villája terveit. Ezekre az egyedülállóság,
a különlegesség, a luxus, a korszerûség volt jellem-
zõ. Közülük néhány ma is megvan, és a rendezõk sze-
rint felejthetetlen élményt nyújt a megtekintésük.
Nagy reményeket fûznek a felszabadulási ünnepsé-
gekhez: a várost az amerikai katonák szabadították
fel, és ennek hetvenedik évfordulóját több akcióval
ünneplik meg, többek között a legendás amerikai ze-
nekar, a Lynyrd Skynyrd fellépésével, veteránok ta-
lálkozójával, a korabeli hadi technika, mintegy há-
romszáz harckocsi felvonulásával, és terveik szerint
erre a napra az egész város felveszi a hetven évvel
ezelõtti idõk hangulatát.

A rendezõk szerint havonta újabb és újabb esemé-
nyek várják az érdeklõdõket. A nyár nagy szenzáció-
jának igérkezik például a Rock for People elnevezé-
sû fesztivál, amelyen 28 európai ország zenészei mu-
tatkoznak be.

Pilsen persze a legtöbb ember számára a söreirõl
nevezetes. Bár az elsõ sörfõzésrõl már a 13. századból
vannak adatok, az igazán ismert sört a Prazdrojt, 1842.
október 5-én kezdték fõzni. Az Európa kulturális fõvá-
rosa eseménysorozat keretében a nagyközönség szá-
mára is megnyitják a sörgyár kapuit, az érdeklõdõk sa-
ját szemükkel gyõzõdhetnek meg róla, miként készül
a finom nedû. A program része a történelmi sörgyári
pince megtekintése, ahol közvetlenül a tölgyfahordók-
ból csapolják a híres-nevezetes Pilsner Urquell sört,
és amely természetesen meg is kóstolható.

Pilsen méltán lett idén Európa kulturális fõvárosa.
Az 1295-ben II. Vencel király által alapíitott város mára
nyüzsgõ, 168 ezer lakosú nagyváros lett, amely híven
õrzi hagyományait, de ugyanakkor állandóan fejlõdik.

Számos egyeteme, fõiskolája, múzeuma, színháza, ga-
lériája van, és több leggel  is büszkélkedhet. A Szent
Bertalan székesegyház tornya például a legmagasabb
Csehországban, a Nagy Zsinagóga a negyedik legna-
gyobb a világon.

Csehország és Pilsen az idei alkalom kapcsán újabb
híveket szeretne megnyerni magának, megmutatni
nevezetességeit, láttatni mindazt, ami eddig széles
körben nem volt ismert. Bíznak benne, hogy ezután
már nemcsak a sör és a Skoda márkanév kötõdik a
városhoz, s hogy akik az idén ide látogatnak, csupa
kellemes élménnyel gazdagodva viszik el jó hírüket,
és szívesen térnek vissza máskor is.

Pilsen mindenkit szeretettel, tárt kapukkal és õszin-
te szívvel vár.

BENYÁK MÁRIA

Érdekvédelmi szövetség és párt, elpártosodó érdek-
védelem

Huszonöt éve alakult meg a Romániai Magyar De-
mokrata Szövetség. Már a legelsõ gyûléseit és kongresszu-
sát az a dilemma uralta, hogy érdekvédelmi szövetség-
nek vagy pártnak határozza meg önmagát. Aztán meg-
született a döntés: legyen mindkettõ. Ez a döntés foko-
zatosan egyre nagyobb lehetõséget nyújtott a hatalmi
rendszer kiépítésére és fenntartására, a kiszorítottak és
önmaguktól kiszorultak mellõzésére. Anyagiassá vált vi-
lágunkban ugyanis az RMDSZ inkasszálta be mind a
pártba tömörülõ, mind az érdekvédelmet képviselõ ma-
gyar közösségi támogatásokat, amelyeket aztán saját
hatalma megszilárdítására és klientúraépítésre használ-
hatott fel legnagyobb mértékben. Közben egy-egy kevés
másnak is jutott az elvárt lojalitás jegyében. De engedtes-
sék meg a bírálat a csúcspolitika és ugyancsak számos
„alattvalója” szintjén. Hiszen a választók látnak, hallanak,
tapasztalnak, és kialakítják véleményüket, amit a közössé-
géért élõ bölcs vezetõnek figyelembe kellene vennie.

Az RMDSZ „keresztszülei” közé tartozom, mint a
Maros megyei Intézõ Bizottság egykori tagja, küldött-
gyûlések képviselõje. Én is megszavaztam az elsõ alap-
szabályzatot, a lényegében máig érvényes alapelveket és
struktúrákat. Akkor még hittem abban a nagy lehetõség-
ben és optimális ernyõszervezetben, ahol egyesek ügye-
sen politizálnak, mások pedig kíméletlenül kimondják a
közösség alapigazságait. A kölcsönös hatalmi verseny, a
hiúság azonban kiszorítósdiba, egyénieskedésekbe torkol-
lott. Miközben közös ügyeink képviselõi némelyikérõl be-
bizonyosodott, hogy õk „sem jobbak a deákné vászná-
nál”. Kiderült, hogy a romániai magyarság soraiban hí-
ján vannak az igazán nagy vezéregyéniségek. Mítoszok
omlottak össze, amikor a balkáni értékrend, a posztkom-
munista módszerek, a példamutatás hiánya, az egyéni ér-
dekek eltolódása, a hatalmi arrogancia és dölyfösség, a
hatalomfüggés és hatalomféltés, a saját köreinkben ki-
alakuló mássággal szembeni intolerancia  a magyar kö-
zösségben és képviseletben is egyre inkább felerõsödött.
Miközben vezetõink között elszaporodtak a kisistenek.

Sajnálatos, hogy az RMDSZ nem a magyar „verseny-
pártokban” és nem az éleslátású és szókimondó román
értelmiségiben látja legfõbb szövetségeseit, nem rendel-
kezik jó szász vagy zsidó kapcsolatokkal, nincs romastra-
tégiája. Hazai környezetben inkább baloldali, mintsem
néppárti, és nincs feltétlen és felhõtlen egyetértésben az
erdélyi magyarok többsége által támogatott budapesti
nemzeti kormánnyal. Külpolitikájában nem helyez hang-
súlyt az autonómia-partnerekkel való párbeszédre. An-
nál inkább a mindenkori román hatalommal szövetkezik.
Eképpen pedig az érdekvédelem-párt kettõsség teret
nyújt mind a kaméleontermészet, mind az olykor tudat-
hasadásos állapot fokozására.

Mára a közösség számára közvetített román-magyar
kapcsolat mitikussá, „mesebelivé” vált. A jó és a rossz küz-
delmérõl szól. A román polgármester szinte biztos, hogy
csak rosszat csinál, a magyar polgármester, alpolgármes-
ter, tanácsos pedig csupa jót, amennyiben RMDSZ-es.
Eközben negyedszázad romániai magyar politizálása egy-
re inkább ellentmond a demokrácia alapelveinek: egye-
sek már hetedik mandátumukat töltik, és nyugdíjasként
vonulnak majd vissza a parlamenti vagy önkormányzati
munkától. Eközben az egészséges önkritika hiánycikk,
amit az is bizonyít, hogy  RMDSZ-es vezetõtõl távol áll
a sikertelenség beismerése és a lemondás vállalása.

A választót a balkáni hiteltelenség szele is meg-meg-
csapja, és egyre több történetet hall erkölcsi tartásban
tõle messzeálló közképviselõkrõl. Hazugság, lopás, kor-
rupció, nõcsábászat, gyávaság, kiskirályság, adósság, sik-
kasztás, csúszópénz – a román és a hozzáidomult ma-
gyar politikai elit jellemzõivé váltak.

Az erdélyi magyar értelmiség köreiben is tiszteletet ki-
érdemlõ Lucian Boia olyan országnak írja le Romániát,
ahol a kiválóság és a csalás jól megférnek egymás mellett,
ahol nehezen lehet a valót a hazugtól elválasztani. Szavai
nemzetiségtõl függetlenül érvényesek: “A versengésbõl nem
feltétlenül a legjobbak és a legbecsületesebbek kerültek ki
gyõztesen, és a jól elhelyezkedett nyertesek barátaikat és ke-
gyenceiket is maguk mellé állították. […] A román politi-
kus egyben üzletember is, vagy ha nyilvánosan nem is az,
akkor egy-egy hozzá közel állót használ paravánként.”

Merre tartunk, merre menjünk?
A merkantilista politizálás oda vezethet, hogy közös-

ségi és egyéni érdekekkel szemben cselekszenek politi-
kusaink. Hogy választások alkalmával a székelyföldi több-
ségben sincs sokszor valós versenyhelyzet, a személyi ér-
tékek helyett inkább a pártos elkötelezettség számít. Hogy
nem alakulhatott ki valós érdekvédelem, hiszen az önös
érdekek gyakorta erõteljesebbek. Sajnos, nem sikerült al-
ternatívát állítani a hagyományos román politikai erkölcs-
telenségre.

Eltelt negyedszázad, és valóban haladtunk elõre. Ma-
gunk erejébõl, mások nyomására. De oldalt és hátra is…
Az erdélyi magyar politikai elit nem nõtt fel ahhoz a
demokratikus feladathoz, hogy pártként és érdekvéde-
lemként tudjon egyszerre megnyilvánulni egységet hirde-
tõ csúcsszervezete által. Egyre többekben fogalmazódik
meg a kétség, hogy a teljes magyar közösség érdekvé-
delmét egyre szûkebben képviselõ, eközben egyre in-
kább elpártosodó, a pártérdekeket és ezáltal a saját ér-
dekeket kiemelten szolgáló RMDSZ helyes úton járna,
amikor egyszerre nyilvánul meg átfogó érdekvédelmi
szervezetként és mindenkor szûkebb ideológiát megtes-
tesítõ pártként.

Túlpolitizált világ, egység vagy választás dilemmája
Túlpolitizált világunkban politikafüggõkké váltunk. Ezt

az érzést erõsíti a sajtó, amely a legtöbb esetben függet-
lenségét hangoztatva bár, a politika kinyújtott kezévé vá-
lik. Így van ez a többségében balliberális romániai ma-
gyar sajtóval is, amely már-már mitikus szintre emeli az
RMDSZ-t, és csak a kinyilatkoztatás vagy a kényszerû-
ség szintjén enged teret polarizált véleményeknek. Mi-
közben a pártok, az eltérõ nézetek közötti esélyegyenlõ-
ség csorbát szenved, és az újságírók saját véleményeiket
sulykolják a potenciális választók agyába.

Az erdélyi magyarság sokféle vallású, világnézetû, po-
litikai meggyõzõdésû. Sokan eljutottak már arra a kö-
vetkeztetésre, miszerint az érdekvédelem és a pártszel-
lem mesterséges összekovácsolása helyett olyan jövõké-
pet, stratégiát kellene kiépíteni, ahol külön utakon jár-
nak a különbözõ ideológiákat megtestesítõ magyar pár-
tok, és tõlük függetlenül szervezõdik az egyházakat, ci-
vileket, „minden magyart” összefogó erdélyi magyar ér-
dekvédelem és közszolgálat. Másfajta politizálásra és
mentalitásra lenne szükség. Arra, hogy szakmaisága és
hozzáértése mellett a politikus alázattal szolgálja közös-
ségét,  erkölcsi tartása az átlagosnál magasabb legyen,
érdekek helyett a lelkiismeretére hallgasson, ellenfeleit
ne ellenségnek tartsa és egyetemes vagy magyar ügyek-
ben tudjon összefogni velük, saját akaratát ne kénysze-
rítse másokra, ne éljen vissza hatalmával, ne a szélfúvás
szerint változtassa véleményeit, példamutató legyen, és
tudjon négyszemközt szembenézni a Jóistennel.

Az új politikai pártok (MPP, EMNP) vagy részben po-
litikai szerepet vállaló szervezetek (SzNT, EMNT)  az új
politizálási stílus igényébõl fakadóan, a többnyire nem-
zeti érzéseket tápláló erdélyi magyarság baloldalra irányuló
képviseletének ellensúlyozására jöttek létre. Az egészsé-
ges verseny megteremtésére, amely a hatalmon levõk szá-
mára is teljesítménynövelõ. Csupán egyetlen példa: az
erdélyi magyarság fennmaradásához, a székelyföldi több-
ség megtartásához elengedhetetlen autonómia célkitû-
zése csak a magyar választók számára létrejött verseny-
helyzet óta került napirendre az RMDSZ-nél, legalábbis
választási jelmondatként.

Az elmúlt választások eredményei alátámasztják, hogy
az erdélyi magyarság számára nem bizonyult elégségesnek
a gondolkodás és a véleménynyilvánítás szabadsága, egyút-
tal a megújulás és a váltás lehetõsége. Magyar összefogás
hiányában az egység féltése, a nagy többség számára a
magyarság jogainak kizárólagos jelképévé vált tulipán
megszokása került elõtérbe. És ami a legsajnálatosabb:
egyre gyakoribb, hogy az egykori lelkesedést megfára-
dás, a nemzeti érdekekért való küzdelmet érdektelenség
váltja fel.

Meglevõ társadalmi elemzések bizonyítják, és újabbak
bizonyítanák, hogy a (magyar) fiatalság nem találja he-
lyét ebben a országban. Az általános, ezen belül nemzeti
jogai kivívása helyett inkább a gazdasági és szakmai ér-
vényesülés, a könnyû pénzszerzés útját keresi - máshol.
Az itthonmaradás, a becsületes munkával elért hazai
eredmények a nehezebben járható utat jelentik számára.
Miközben be kell vallanunk: a globalizált világ és a piac-
gazdaság csábításai ellenében nem létezik olyan ifjúság-
stratégia, olyan alternatív értékrend, amely egyöntetûen
az itthoni boldogulás biztosítékát jelenthetné gyermeke-
inknek, unokáinknak.

Az erdélyi magyarság közérzete határozottan rossz. Saj-
nos az alternatíváknak vélt csoportosulások, pártok sem
voltak képesek a helyzet magaslatára állni. Nem lehet
erre egyoldalú mentség az, hogy megjelenésükkor az er-
délyi magyarok választókedve már csappanásnak indult.
Önkritikusaknak kell lenniük: nem tudtak egyöntetûen
pozitív és követendõ példát nyújtani, maradt köreikben
a demokráciásdi. Ráadásul összehasonlíthatatlanul ki-
sebb hatalom birtokában megvalósításokban és reklámo-
zásban messze elmaradtak a hatalmas gépezetet mûköd-
tetõ, magasfokú pártfegyelmet gyakorló és jól lavírozó
egyensúlypolitikában jelesre vizsgázó bíráltjuknál.

DR. ÁBRÁM ZOLTÁN
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Széchenyi István és Lonovics József barátsága a döb-
lingi remete életének egyik fontos alkotóeleme volt.
A két angolszász mûveltségû férfi már az 1830-as évek-
ben ismerte egymást. A csanádi káptalan 1834. szeptem-
ber 16-án meghívta Széchenyit Lonovics József temes-
vári püspöki beiktatására, de az al-dunai szabályozás
királyi biztosa nem tudott részt venni az eseményen.

Miközben Széchenyi gyakran tett csípõs megjegyzé-
seket kortársaira, köztük papokra is, Lonovicsról min-
dig tisztelettel emlékezett meg. 1836. augusztus 19-20-
án, Temesváron tett látogatása kapcsán Lonovicsot
„eszes” személyiségként jellemezte. A csanádi püspök
az 1840-es évektõl kezdve szerepel gyakrabban Szé-
chenyi naplóiban. Széchenyi István ekkoriban olyan
politikai pozíciót foglalt el, amely egyszerre képvisel-
te a kormány támogatását és a polgári reformprogra-
mot. Úgy tûnik, az ellenzéki politika által kiváltott ag-
godalmak egyre közelebb hozták egymáshoz a két
embert. 1843. szeptember 5-én Széchenyi elõször az
ellenzékkel találkozott Batthyány Kázmérnál, majd
Lonovicshoz ment, akivel egy pár órán át beszélget-
tek, végül a gróf Zichy Emíliát látogatta meg, aki kifo-
gásolta, hogy a liberálisokhoz jár, amit a szabadelvû-
ek is megtettek, csak fordított elõjellel. „Erõszakkal
pártemberré kell lennem” – sóhajtott fel ekkor napló-
jában Széchenyi. Lonoviccsal viszont egyre jobban
megértették egymást. Fenti látogatásáról így számolt be:
„Néhány órán át maradok. Szomorúan beszélgetünk –
a helyzetünkrõl.” Az országgyûlés 27. ülésén, amikor
Lonovics állhatatosan védelmezte a vegyes házasságok
tárgyában kiadott pápai brevét, Széchenyi így összegezte
véleményét: „Lonovics remek.” 1846-ban az árvízi mun-
kálatok kapcsán is együttmûködtek, hiszen a csanádi
püspökség birtokait is mentesíteni kellett az árvízve-
szélytõl. Kapcsolatuk a forradalmat megelõzõen meg-
lazult, noha Széchenyi bizonyos politikai terveiben, pl.
1847 decemberének végén, a konzervatív mágnások
konferenciáján, számított Lonovics Józsefre is.

Széchenyi István gróf és Lonovics József püspök barátsága
Adalékok a bécsi magyarság történetéhez

Lonovics és Széchenyi 1854 elején, Döblingben talál-
kozott ismét. Lonovics Józsefet, a konzervatív politikai
beállítottságú püspököt, aki azonban a liberálisokkal is
jó kapcsolatokat ápolt, lemondatták javadalmáról, in-
ternálták, s csak 1853-ban engedték meg számára, hogy
Bécsbe költözzön. Elsõ döblingi találkozásukat a szelle-
mileg lassan magára találó Széchenyi kezdeményezte.
Falk Miksa szerint Lonovics látogatásával kezdõdött
Széchenyi állapotának javulása, mert a püspök megta-
nította a beteget remélni, s e reménnyel együtt tért vissza
életöröme is. Lonovics mellett Széchenyi feleségének,
gyermekeinek, Albach Szaniszló ferences atyának és az
idõs Metternich hercegnek a szerepe sem lebecsülendõ
ebben a javulásban. A késõbbiekben Széchenyi mindig
örömmel vette Lonovics leveleit, illetve látogatásait. Egy
ízben például így fogalmazott: „Levele kegyelmes Úrnak
igazi élvezetben részesített, valamint legkiválóbb sora
mindig! Bár írna nekem minden nap, és pedig sokat, mi-
hez képest én aztán leveleit nyomtatásban másokkal és
sokakkal is közölhessem, nehogy mint egoista csak egye-
dül magam, legfeljebb kevés látogatóimmal gyönyör-
ködjek kegyelmes Úrnak, annyira érdekes és csípõs
emlékezet kincsein.”

Lonovics gyakran kölcsönkért egy-egy könyvet Szé-
chenyi döblingi könyvtárából. A gróf mindig örömmel
olvasta a püspök megjegyzéseit az átolvasott és köszö-
nettel visszaküldött könyvvel kapcsolatban, amelynek
tartalma beszélgetéseik tárgya volt. A lemondatott
püspök 1857. november 2-án gyengélkedésével men-
tegette látogatása elmaradását, majd kifejtette, hogy
éppen most olvasta el V. Károly életrajzát. Azonnal
párhuzamot is vont a császár és Széchenyi között: az
uralkodó, miután visszavonult a kolostorba, a szerze-
tesek legapróbb dolgaival sem szégyellt foglalkozni;
Széchenyi pedig, aki egy dicsõ pályafutás után Döbling-
be vonult vissza, övéi és barátai apró-cseprõ ügyei iránt

is érdeklõdött. A gróf Béla fiához írt intelmeiben is szó-
vá tette, hogy többször kérte fiát, látogassa meg
Lonovicsot, „a jó prelátust”.

Széchenyi rendkívüli tájékozottságát részben nö-
vekvõ számú látogatójának, részben az általa megren-
delt újságoknak köszönhette. 1858 januárjától elõfi-
zetett a magyarországi újságokra és a magyar nyelvû
könyvekre is. Rengeteg külföldi újságot is olvasott. A
püspökkel közösen olvasták az angol szatirikus lapot,
a Punch-ot is, amelynek a katolikus papság és az
ultramontanizmus is gyakori célpontja volt. Az 1858.
április 3-i szám például a francia, ultramontán Univers
címû folyóiratot támadta, amiért az az angolok büsz-
keségén gúnyolódott. Az ultramontán vipera címû
cikk szerint „ennek a kígyónak a sziszegése, amely nem
tud megmarni minket, rendkívül mulatságos”. Majd
John Bull-ra (Angliára) utalva hozzáteszi a cikk írója:
„Ha élve megsütne egy-két jezsuitát vagy kínpadra
vonna egy pár oratoriánust, akkor legalább felismer-
né az Univers íróinak és úgy általában az ultramontá-
noknak az alapelvét, amelyet saját személyére is bol-
dogan alkalmaznának.”

A közös együttlétek és szellemi tornák erõsítették
barátságukat. 1858. május 25-én például Lonovics Szé-
chenyinél ebédelt. „Ach! Weche Recollectionen! Min-
dig repedezett szívem!” – jegyezte fel a gróf másnap
naplójába. Figyelemre méltó, hogy Lonovics mentesült
Széchenyi sajátos tréfái alól, amelyeknek például
Danielik János kanonok is áldozatul esett. Az 1850-es
években ellenzéki hírben álló kanonok ugyanis szen-
vedélyesen kedvelte a pezsgõt. Széchenyi erre elhatá-
rozta, hogy csak egyszerû ebédet szolgáljanak föl ne-
kik közönséges asztali borral. A gróf késõbb elmesélte
Kecskeméthy Aurélnak, mennyire mulattatta az eset,
de Danielik Jánosnak nem volt érzéke a humorhoz, az
ebédet követõen felhagyott Széchenyi-kultuszával.

Köztudomású, hogy Széchenyi 1858. november 6-án
kelt levelében visszavonta „a haza oltárára tett” áldoza-
ta kamatjait, ha az „más vágásba szoríttatnék, mint az,
mely a magyar Akadémia eredeti céljával megegyez”.
Dessewffy Emil gróf, az Akadémia elnöke Lonovicsot
kérte fel, hogy beszélje rá Széchenyit levele visszavéte-
lére és elhallgatására. A barátság kétségtelen jele volt,
hogy a gróf méltányolta Lonovics érveit és levelét vissza-
vette azt családi archívumba. Ennek ellenére a levél Ma-
gyarországon egy másolat következtében széles körben
ismertté vált, így a rendõrség is tudomást szerzett róla.

Széchenyi még 1857. november végén kezdte írni a
Blick-et. 1858. június 8-án Lonovicshoz fordult, és a
püspök titkárának, Hopf Jánosnak a segítségét kérte
ehhez a munkához. Hopf János állította össze a kötet
függelékét, és Lonovics hívta fel Széchenyi figyelmét
Rónay Jácint bencés szerzetesre, aki Londonban a kéz-
irat kinyomatásáról gondoskodott. A lemondatott püs-
pök 1859-ben is gyakori vendég volt Széchenyinél.
Néha Széchenyi feleségével, néha titkárával, Hopf Já-
nossal vagy más közös ismerõsökkel együtt vizitált a
grófnál. A látogatások száma 1860-ban sem csökkent,
április 24-én találkoztak utoljára.

Széchenyi 1860. január 7-én döntött felesége és
gyermekei társaságában a nagycenki katolikus temp-
lom újjáépítésérõl. A gróf özvegye az egykori barátot
is meghívta a templom felavatására. 1864. augusztus
17-én kelt levelében Lonovics sajnálatát fejezte ki,
hogy betegsége miatt nem tud eleget tenni a meghí-
vásnak, majd így zárta gondolatait:

„Mindazonáltal adódni fog nekem, ha késõbbiekben
is, legfõbb vágyamnak megfelelõen megfelelõ alkalom
Nagycenkre utazni, hogy ott egészen csöndben felejt-
hetetlen barátom lelki nyugalmáért abban a templom-
ban imádkozhassak, amelyet õ rendelt meg és kezdett
el. Mûvei között ez, ha nem is a legnagyobb, a legün-
nepeltebb, de az utolsó, és az örök bíró szemében vi-
tathatatlanul a legérdemesebb.” ZAKAR PÉTER

Talán a célpont elõtti harmadik falunál tartottunk.
Biztonság kedvéért megkérdeztük: helyes-e az irány
Apátújfaluba (Opatovska Nova Ves). A válaszadók nem
érték be a felvilágosítással, hanem nagy kiváncsian rá
is kérdeztek: ugye lakodalomba mennek? Ugyancsak
meglepett, milyen kicsi ez az Ipoly melletti magyar vi-
lág, bár úgy is lehetne fogalmazni, a lakodalom híre
elérte a környék falvait is.

A helyszín elõtt németül érdeklõdött nevünk után
egyik – szintén vendég – fiatalasszony. Elõttünk a fel-
díszített faluház, a bejáratnál „Szent István király”
magyar feliratú szobra fogadja a látogatót. Betérve
minden az ünnepi alkalomról árulkodott. A termet fi-
atal, Dél-Tirolt megjárt házaspár készítette elõ a rend-
kívüli alkalomra. Imre, az egyik fõszervezõ eligazított,
hogyan találunk a házhoz, ami egyúttal szállásunk is
lesz. Ott már várt minket Attila, tulajdonképpeni házi-
gazdánk, Jámbor László idõsebbik fia. Ugyancsak el-
állt szemünk-szánk a látottakon, Attila azonban még
inkább nyomatékosított rajta, amint elmondta: az EU-
pályázaton nyert támogatásból sikerült teljesen felújí-
taniuk öccsével, Krisztiánnal anyjuk szülõi házát. A va-
lamikori istálló helyén ebédlõ-társalgó fogadja a ven-
dégeket. A falon fényképek; Attila mindegyikrõl el-
mondja, ki kicsoda.

Apa és fiai nagyon büszkék arra, hogy eladás helyett
sikerült minden kényelmet kielégítõ „panzióvá“ vará-
zsolni a házat, udvart és a kertet, ahol természetesen
nem hiányozhat a fedett úszómedence sem. A pajtát
garázsokká alakították át.

Mire átöltözés után visszatérünk – meglepetésre –
már játszik a háromtagú cigányzenekar Nagykürtös-
rõl. Igen, meglepetés, ugyanis Jonas Laci, az ottani ci-
gány önkormányzat volt elnöke önként ajánlkozott,
hogy fellépjen Zuzana (tulajdonképpen Zsuzsi) lako-
dalmán, akinek szlovák apja mellett magyar az anyja
a Jámbor családból. Persze ez csak a kezdet, a felszín,
már a keveredés dolgában. Martin, a võlegény szintén
szlovák, nem konyítva a magyar nyelvhez. A cigány-
bandáról viszont nem árt tudni, hogy hálából jöttek el
játszani, mert Jámbor László, a család legidõsebb tag-
ja, sokat segített nekik. Így esett a választás is a volt
polgármester falujára: itt gyûltek össze lakodalmat ülni
a Jámborok: Erzsi, menyasszony lányával, Valéria Ju-
hász Ferivel férjestõl, lányostól, vejestõl, unokástól és
természetesen a legfiatalabb Jámbor lány, Teri is, aki
Dóri lányával és annak barátjával érkezett.

Nehogy teljesen összebogozódjanak a családi köte-
lékek nem árt tudni, hogy Dóri barátja odaátról, Ba-
lassagyarmatról való. Juhászék lánya, Ildikó meg ép-
penséggel belga férjre tett szert; jelenleg Luxemburg-
ban laknak Noah fiukkal, aki másfél éves. Nem árt tud-
ni a helyi Jámbor család összetételét sem: Magda, a fe-
leség szülõháza került elõbb említésre. A két fiú közül
Attila, már nõs és két leány után a néhány hónapos
Attila fiacskáját tartja karján. Krisztiánnak magyar a

H I D A K
Találkozás Jámbor Lászlóval

menyasszonya Dunaszerdahelyrõl. Ezen túlmenõen
minden vegyes. Így járja a szó a a menyegzõn is: ve-
gyesen szlovákul-magyarul. Attila felesége, Ivana szlo-
váknak számít, bár a Szepességbõl való.

Az esküvõi szertartás szlovákul zajlik, bár vacsorai
szomszédjaként megtapasztalhatom, hogy a Párkány
környékérõl származó plébános szlovákos kiejtés nél-
kül beszél magyarul. A templomi kórus viszont vegye-
sen szlovák és magyar nyelven énekel. Laci, a „nem-
zetségfõ” lényegében a tekintély a családban. 24 évig
volt Apátújfalu polgármestere; legutóbb Pozsonyban
arról tanakodtunk, hogy elérkezett a nemzedékváltás
ideje s azon múlik, hogyan mennek a dolgok tovább.
Mindamellett MKP-színekben megtartotta képviselõi
tisztségét a besztercebányai kerületi gyûlésben, ahol
a közlekedésügyekben illetékes. Itt is már 14 éve tevé-
kenykedik.

Az esten – vegyes zenekar – magyar szövegû dalok
mellett magyar dallamok is egyre másra megütik füle-
met. A harmadik-negyedik után már nem számolom
õket. Szlovákul adja elõ az énekes, de tudható, hogy a
dallam magyar, a szöveget pedig lefordították, ill. újat
költöttek hozzá szlovákul. Az órák teltével már szinte
hiányérzetem támad, miért is nem tudok szlovákul,
annyira természetes ez az átfonódás. Hogyan is állunk
ezzel? A Jámborok nyilvánvalóan magyarok, így a va-
lamelyik szomszédos faluból meghívott unokatestvér,
Gyula is, akinek három fia és egy lánya van. A Jámbor
testvérek öten vannak, közülük kettõ elvált. A máso-
dik nemzedék azonban erõsen megcsappant: Terinek
egy fia és lánya van, Józsinak szintén, Lacinak két fia,
Valéria Ildikó lányuknak adott életet. Erzsi, a meny-
asszony személyében szintén egyetlen lányt tudhat
magáénak. A politikus Laci mindent elkövetett annak
érdekében, hogy fiai megmaradjanak magyarnak, ami
felesége, Magda személyében nem volt nehéz feladat.
Mégis izgalmas volt átmenetileg, vajon milyen megle-
petést tartogat a szerelem, már csak azért is, mert Attila
Szentpéterváron (a volt Leningrádban) tanult és ott is
diplomázott. Ha nem is általánosítható, de Dóri mellett
kiemelkedik Ildikó és Gilles esete: a szlovákiai magyar
lány és a belga fiú ösztöndíjasként Finnországban ismer-
kedtek meg. Attila pedig Norvégiában málnaszüreten
lépett kapcsolatba Ivanával. Nagy kérdést jelentett, va-
jon hogyan sikerül megoldani a gyermeknevelés kér-
déseit? Az ötéves Laurát Pozsony mellett magyar óvo-
dába járatják. Nagyapja büszkén beszéli, hogy a jablkát
magyarul használta, olyan határozottsággal, hogy az
egyik szlovák anyukát kijavította kislánya, hogy az pe-
dig alma, mert így mondja Laura az óvodában. Laci nagy-
papa könnyekkel küzd, amikor rákérdez a március 15-i
ünnepségre, amin Laura szavalta el a Nemzeti dalt, és
most ezt csengõ magyar nyelven nekem is felmondja.

És mégis, mégis fáradozni kell, emlékeztetve a köl-
tõi szóra. Nézzük a 719 (2011) lakosú falut: a felújított
házak mellett ott árválkodnak a gazdátlanok, ahonnan

kihaltak a tulajdonosok, vagy elköltöztek az utódok.
Sajátságos keveredés ez is, mert bármennyire örven-
detes a szülõföldön maradás, bizony itt alig kínálko-
zik megélhetés. A Jámbor testvérek is ingáznak a fõvá-
ros és szülõfalujuk között. Az építkezõk, éveken át
magukra hagyva családjukat, Ausztriában, Németor-
szágban, sõt, Angliában találnak megfelelõ munkát.
Ugyancsak hátrányosan érinti a falut a gyermekhiány.
A körülmények ugyan nem csábítják a (szlovák) be-
költözõket, a falu mégis mind egyre kezd elszlováko-
sodni, ami a magyar iskolai oktatás elégtelenségébõl
következik. Az évek folyamán egészen észrevétlen
megy végbe a nyelvváltás.

Az adott körülmények között Jámbor László egészen
sajátságos kisebbségpolitikát folytat. Nyilvánvalóan rá
is nehezedik a kisebbség-többség lelki egyenetlensé-
ge, õ mégis inkább arra törekszik, hogy környezetével
elfogadtassa a szlovák–magyar kettõsséget, oly érte-
lemben, hogy a szlovákok ne kisebbségnek, hanem
atyafiaknak tekintsék a magyarokat. Nagyon egysze-
rû, de annál hatásosabb módszert alkalmaz: egyszerû-
en „lekenyerezi”, lefegyverzi szlovák képviselõtársa-
it, ha bármit el akar érni náluk. Mielõtt a tárgyra tér-
ne, megkínálja beszélgetõ társait saját készítésû és
nevû italával, amit egyedül tõle kaphatnak. Mert na-
gyon sok borfajta van ugyan, de Jám-bor csak egy. A
minõség mellett ezzel a tréfás cimborasággal sikerül
levenni lábukról szlovák kollégáit. Mindamellett õ
meggyõzõdéssel adja elõ, hogy bármely javaslata, lé-
nyegében a régió javát szolgálja.

Jámbor László híd-ember. Nem növelni, hanem csök-
kenteni kell a távolságokat, történetesen Magyaror-
szág felé. Az Ipolyt mint határfolyót hidakkal kell áthi-
dalni; így a Madách-híd és a Katalin-híd az õ nevéhez
fûzõdik. Minden igyekezetével a határtalanításon dol-

gozik: hogy ismét egymásra találjanak az emberek a
határ mindkét oldalán. Már polgármester korában sé-
táló hidakkal íveltette át a községháza mögött folyó
két patakot, de sokkal jelentõsebb ennél, mert jelké-
pes is: két harangláb létesítése. Az egyik a községháza
udvarán áll, a másik odaát, a testvértelepülés Perény-
ben. Az ottani hajó alakú, a szlovákiai magyar Adonyi
Péter Gyurkovics-díjas mûvész munkája. Az avatót úgy
tervezték meg, hogy egy idõben szólalt meg mindkét
torony harangja. Mert a harangok nem ismernek
határokat – vallja Jámbor László, aki nem panaszko-
dással, hanem szívós, meggyõzõ munkával tett és tesz
ezért, hogy sikeres legyen a nemzedékváltás. A fiatal
magyar generáció minden terheltségtõl mentesen
kulcspozíciókban vállvetve állja meg a helyét a szlovák-
kal, akik végre meggyõzõdhetnek arról, hogy a magya-
rokban nem idegeneket, vetélytársakat, hanem sorstár-
sakat kell látniuk. A magyarok pedig éppenséggel ma-
gyar identitásuk erõsítését szolgálják abban, hogy bel-
sõ és külsõ határok, akadályok nélkül mindkét nép szá-
mára otthonossá varázsolják ezt a történelmében és lel-
kületében hasonló, sõt, rokon régiót.

Ha kissé elmerengek, Zsuzsi nem csak szépségével,
de felkészültségével is ennek a jövõnek hordozója le-
het. Pozsonyban a Közgazdasági Egyetemen végzett,
jelenleg a Környezetvédelmi Minisztériumban a vízgaz-
daság egyik ügyvivõje; unokatestvére, Krisztián szin-
tén a környezetvédelmi egyetemen végzett Selmecbá-
nyán. Õ meg bátyjával, Attilával önállóan dolgozik a
nemzetközi kapcsolatok terén Pozsonyban. Elnézem
õket: mint valamikor az aranycsapat tagjai vonultak ki
a pályára, olyan sportos, magabiztos a járásuk, tekinte-
tük. Ebben Puskásnak is része van, ugyanis apjuk révén
személyes kapcsolatban voltak Öcsi bácsival.

 deák

A csók I.
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Ha még köztünk járna a törékeny termetû mester,
barátunk, a költõ és mûfordító Sarkady Sándor: ezt a
rendezvényt bizonyára Õ nyitná meg. Kölcsey
Parainesisének igazságára tanítana minket, arra, hogy
ragaszkodó szeretettel függjünk a HON nyelvén. De a
leghûségesebb város hûséges költõ fia december óta
a Szent Mihály temetõben nyugszik szeretett hitvese
mellett. Még néhány nappal halála elõtt arról tájékoz-
tatott egy telefonbeszélgetésünk során, hogy várjak:
hamarosan eljut hozzám a Soproni Füzetek ez évi kö-
tete. Már a postára elmenni sem volt ereje de még Õ
címezte meg az új kötet borítékját.

Nehéz szívvel szólok a barátomról, de a Biblia is a
haláláig szolgáló irodalomszervezõ költõre emlékez-
tet. „Vigyázzatok és imádkozzatok,(…) ha a lélek kész
is, de a test erõtlen.” (Máté, 26,41.) Nehezen nyílik szó-
ra a szám, hogy számadást adjak fél százados barátsá-
gunkról. Mégis Lackner Kristóf gyertyás emblémája
merül fel lelki szemem elõtt: Másokért égette el magát
ez a fényt sugárzó igaz ember!

Mert gyertyaként világított ez az 1961-ben Sopron-
ba érkezõ fiatal költõ. Feladatot keresett és talált is ma-
gának abban a városban, ahol 1877-tõl egyre erõsebb
fénnyel lobbant fel a magyar szó világossága addig,
amíg 1949-ben egy politikai parancs el nem fojtotta a
szép szó zengését városunkban. Az ifjú tanár megke-
reste az Irodalmi Kör félreállított íróit, és figyelt még
az akkor „Jövendõ” címen  megjelenõ lapban helyet
kérõ fiatalokra. Késõbb „Soproni Fiatalok Mûvészeti
Kollégiuma” névvel ismerték meg közülük a legjobba-
kat. Sarkady Sándor vigyázott arra, „hogy kõbe ne üs-
sék a lábukat”. Már ekkor is „a rajban repülõkre” vi-
gyázott. Bár fejjel magasabb volt az irodalomba akkor
készülõknél, de azt soha nem éreztette senkivel. Õ volt
az „Új szövetség” öt kenyere és két hala, önmagát osz-
totta szét. Érezte és tudta a feladatát. „Vallomások egy
városról” kötetben rangos antológiába gyûjtötte össze
a Sopronról valló neves írók Sopront megörökítõ val-
lomásait és párdarabként megszerkesztette a „Sopro-
ni Írók antológiáját”is.

Már ekkor sejteni lehetett az önmagát háttérbe szo-
rító író jövendõbeli sorsát. Harminc esztendõn át szer-
kesztette a Soproni Füzeteket, mely országos rangú
vállalkozássá magasodott fel kezében. A Haza, a szép
Dunántúl rangos közlönyévé emelte fel a sorozatot,
mely szellemi õrhellyé nõtt fel.

Sarkady Sándor életében az irodalom, a mûvésze-

Sarkady Sándorra emlékezve
tek terjesztése mûvészeti teljességû feladattá vált. De
hol kapott a nagy vállalkozásban helyet saját alkotói
világa? Gyermekversei a „Télkergetõ” kötet országos
ismertségre tett szert, a rövid remekmûvek Weörös
Sándor költõi világát sugározzák. A mûfordításai sem
muszáj-feladatként jelentkeztek számára. Számos
orosz fordítása ma is élõ. De a középkor világát hite-
lessé, átélt remekké teszi az „Ómagyar Mária-siralom”
megrázó parafrázisa. Wiener János soproni német
paszkvillusa is jobb a botladozó eredetinél az Õ fordí-
tásában. Kolbenheyer Mór „Nagy hó” címû verse a sza-
badságharc leverése utáni lelki fagyról Vörösmarty
Elõszavának hangján zeng Sándor tolmácsolásában.

 Így valamennyi mûfordítása szervesen beletartozik
a Sarkady-költészetbe, bár saját versei megalkotásá-
hoz jutott legkevesebb ideje. Ami azonban megszüle-
tett, az mind szépséges remekmû. Hitvesét, Magdolnát
Madonnát köszöntõ hangon szólaltatta meg, akárcsak
kétezer év emlékeit felmutató remekeiben. Verse a
Szent Mihály templomtól zengõ harangszavú soraival
válik hitelessé azzal, hogy minden jó szándékú ember
temploma az õsi Istenháza. A bakancsos Petrovics Sán-
dor baka verse éppúgy beletartozik ebbe a költõi
Panteonba, mint a bölcs tanárt, Pröhle Jenõt sirató
verse is. Nem véletlen, hogy Sopron himnusza, a
„Laudatio Scarbantiae” is Sarkady Sándor alkotása,
melynek méltó zenéjét Soproni József alkotta meg.

Ezért sem tudom elfogadni, hogy nincs köztünk Sán-
dor! Csoóri Sándor verse jut eszembe, akinek édesany-
ját egy kismadár fogta meg jelképesen csõrével, és el-
ragadta a földi létbõl.

A halál madara elragadhatta közülünk az egyre tö-
rékenyebb Mestert, de élõ valóságként maradt itt az
alkotó élõ költészete, a MÛ! Ez az, amit soha nem sza-
bad elfelejtenünk. Az önmagát égõ gyertyaként elége-
tõ költõ számos feladatot hagyott a számunkra. Õ, aki
az Igazság pajzsát soha nem ejtette el. Élete példa, köl-
tészetének egésze, humanizmusa követendõ életmû.

Ezért marad velünk és közöttünk Sarkady Sándor
Sopron XX.-XXI. századának klasszikus alkotója, aki-
nek életmûve szépséges és fájdalmas egész! Példa egy
ezután következõ idõszak valamennyi Sopron-szívû
alkotója számára! Egy Sarkady monográfia tudná csak
felmérni az életmûvét, melynek megírása a mi köte-
lességünk.

Isten Veled Sándor!
KOVÁCS JÓZSEF LÁSZLÓ

Elhunyt Lámfalussy Sándor
(HVG) 86 éves korában elhunyt Belgium-

ban Lámfalussy Sándor magyar származá-
sú közgazdász, bankár, akit az „euró atyjának”
is nevezték. Életpályája során az elméleti, tu-
dományos tevékenység mellett kezdettõl fog-
va jelen van az aktív döntéshozói, szakértõi
elhivatottság is. 1955-tõl közgazdász, banki
tanácsadó a Banque Bruxelles-nél, valamint
1965-tõl betöltötte a Banque de Bruxelles ve-
zérigazgatói, majd a bank igazgatótanácsának
elnöki tisztét. 1976-tól a jegybankok bankjá-
nak nevezett bázeli Nemzetközi Fizetések
Bankjánál dolgozott gazdasági tanácsadóként.
1981-tõl vezérigazgató-helyettes, majd 1985-tõl
vezérigazgató lett; ezt a posztot 1993-ig töltöt-
te be. Közben a Delors-bizottság tagjaként
részt vett 1988–1989 között az Európai Mone-
táris Unió megvalósítási tervének kidolgozá-
sában, majd az Európai Monetáris Intézet (az
Európai Központi Bank elõdje) elnökeként
1994. január 1-jétõl 1997. június 30-áig õ felelt
az euró bevezetésének elõkészítéséért. 2000–
2001 között az Európai Értékpapírpiacokat
Szabályozó Bölcsek Tanácsa elnöke.

Örökifjú sportember volt halála napjáig, min-
denkinek Pista, legfeljebb Pista bátyám, még a leg-
ifjabbaktól sem várta el, hogy bácsizzák. Közvet-
len, szívélyes modorával percek alatt mindenkivel
megszerettette magát és nagyon zárkózott, magá-
nak való embernek kellett lennie annak, aki egé-
szen rövid idõn belül nem tudott felmelegedni irán-
ta. Akivel szót értett – és ugyan kivel nem tudott
kapcsolatot létesíteni, aki arra érdemesnek mutat-
kozott? – annak kitárta szívét-lelkét és akit egyszer
barátságába fogadott, az bízvást mindig számítha-
tott rá. Közösségi embernek született és szíve utol-
só dobbanásáig az is maradt.

Hosszú élettel áldotta meg a Mindenható, de
testben-lélekben még magas korban is sokkal fia-
talosabb volt annál a generációnál, amelyhez év-
szám szerint tartozott. Tetõtõl talpig megtestesí-
tette a klasszikus ideált: Mens sana in corpore
sano. Egészséges, teljes életet élt és ez tartotta if-
jan szellemileg is: ezért igazán jól magát csak fia-
talok között érezte. Idõs korában is az ifjúság hul-
lámhosszára hangolódva szemlélte a világot és
szinte küldetésnek tekintette az ifjabb nemzedé-
kek tájékoztatását, látókörük bõvítését és hosszú,
eseményekben, sikerekben oly gazdag élete ta-
pasztalatainak átadását. Szívesen utazott Magya-
rországra, ahol mindig szerét ejtette annak, hogy
elsõsorban szûkebb pátriájában, Veszprémben ta-
lálkozzék fiatalokkal, a jövõ letéteményeseivel és
elbeszélgessen velük. Szívesen tett eleget felké-
réseknek, amelyek alkalmat adtak ünnepi megem-
lékezésekre: beszédeit és elõadásait hallgatósága
mindig nagy érdeklõdéssel fogadta.

Amikor a Rákosi börtönében letöltött évek után
sikerült Ausztriába, majd az Egyesült Államokba jut-
nia, egész életét arra tette fel, hogy a magyar ügyet
képviselje a világ elõtt. Három tettével írta be ne-
vét az amerikai magyar emigráció történetébe. Elsõ
huszárcsínye az volt, hogy 1959-ben, amikor Hrus-
csov New Yorkba látogatott, fekete lepellel kötöt-
te be a Szabadság-szobor szemét, az USA vakságá-
ra utalva. 1960-ban New Yorkból Washingtonba fu-
tott, ahol a rabnemzetek memorandumát adta át
Nixon alelnöknek a Fehér Ház elõtt. 1962-ben San
Franciscoból “Remember Hungary” felíratú trikó-
ban 74 nap alatt New Yorkba gyalogolt és teljesít-
ményére a világsajtó is felfigyelt. Végül egész hát-
ralévõ életében, ahol lehetett, minden földrészen
fáradhatatlan szószólója volt a magyar ügynek.

Búcsúzunk Serényi Pistától
(Trencsénteplic, 1917. XII. 13. – Bécs, 2015. III. 27.)

Nagy tisztelõje volt Mindszenty József bíboros-
nak, akit még veszprémi püspöksége idejébõl is-
mert és akkor került vele közeli kapcsolatba, ami-
kor a háború utolsó éveiben a püspök rábízta az
egyházmegye lapjának szerkesztését. Ez az akkor
kezdõ fiatal újságíró egész késõbb pályafutását
meghatározta.  Amikor a két ember az emigráció-
ban újra találkozott, a számûzött sorsot vállaló bí-
boros fogadta õt és élete párját, Zsókát s áldását
adta mindkettõjükre. Ez az áldás – úgymond –
erõt adott további küzdelmeihez.

Most búcsúzunk Serényi Pistától és megtört
szívvel állunk sírja mellett, hogy utolsó Istenhoz-
zádot intsünk Feléje. Földi vándorútja befejezé-
séhez érkezett, hogy most végleg megpihenjen.
Harcát megharcolta s élete példaként állhat va-
lamennyiünk elõtt, fõképp barátai elõtt, akikkel
a közös emigrációs sors révén kovácsolódott
össze. Isten Veled Pista! Emlékedet õrizni fogjuk
szívünkben mindhalálig.

STIRLING GYÖRGY

Ausztria
A Bécs melletti Baden Nyári Aránájában jú-
nius 19-én, 20-án, 27-én és 28-án, július 4-
én, 5-én és 18-án, augusztus 1-jén, 14-én,
20-án és szeptember 3-án mutatják be
Johann Strauss Denevér cimû operettjét.
A három felvonásos darab librettóját Karl
Haffner és Richard Genée írta Julius Roderich
Benedix „A börtön” címû színdarabja és Henri
Meilhac/Ludovic Halévy „Le réveillon” címû víg-
játéka alapján. Az õsbemutatót 1874. április 5-
én tartották a bécsi Theater an der Wien-ben. A
Magyar Operaház 120 évvel ezelõtt, május 10-
én, 1895-ben mutatta be, és azóta ez a világ
egyik legközkedveltebb szilveszteri programmja.
A mû cselekménye
Egy átmulatott farsangi éjszaka után, báró
Gabriel Eisenstein, az utcán hagyja Falke ba-
rátját egy denevér kosztümben, így a közismert
tisztviselõt nevetség tárgyává teszi a  nyilvános-
ság elõtt.
Falke nem tudja sem megbocsátani, sem elfe-
lejteni az õt ért sérelmet. Így bosszúra készül,
zürzavart kieszelve, mellyel gyermekkori barát-
ját meg akarja leckéztetni.
Orlofsky herceg bálja lehetõséget kínál terve
megvalósítására. A vendégek a gondtalan élet-
ben, házasságon kívüli gyönyörökben és hazug-
ságban lelik örömüket.
A maszkok, álarcok mögött, gyorsan világossá
válik, hogy itt senki se tetteti magát,  legyen az
úr vagy szolga, itt a boldogság csoportképét a
pezsgõ uralja.

Európa
A francia fõváros, Párizs legnagyobb múze-
uma, a Louvre Napoleon udvara ad otthont
június 29-ig a Poussin és az Isten cimû
kiállitásnak. A tárlat naponta 9 és 18 óra kö-
zött, szerdán és csütörtökön 21.45-ig tekint-
hetõ meg.
Poussin et Dieu & La fabrique des saintes
images Rome-Paris, 1580–1660
Nicolas Poussin (1594–1665) Franciaország
Raffaelloja, a klasszikus barokk nagy mûvésze,
350 éve halt meg. A kiállítás középpontjában
nem a görög vagy római mitológia által inspirált
mûvek állnak, hanem a nagy közönség által
kevésbé ismert vagy tudatosan figyelemre mél-

tatott egyházi mûvek, azaz maga Poussin és
az Isten. Közel 100 festményben gyönyörköd-
het a látogató.
Ugyancsak ott látható a másik kiállitás, amely-
nek cime
«A szentképkészítõk mûhelye Róma-Párizs,
1580–1660»
VIII. Orbán pápa – és udvari környezete jelen-
tõs megbízatásokkal ösztönözte munkára a fran-
cia iskola rendkívüli képviselõit 1580 és 1660
között. Kálvin idejére radikalizálódtak a vallási
áramlatok és a krízis a festõket is megérintette.
A szakrális mûvészet Itáliában a hit tisztaságá-
ban és igazságában kereste a mûvek bázisát,
de ez egyidejüleg az újraéledõ reneszánsz pél-
dátlan virágzásának kezdete is lett. Ezt a két
egymással ellentétesen és mélyen összefonó-
dott, a pápai Róma és a francia iskola  közötti
pólust kívánja bemutatni a kiállítás.

Ázsia
Az indiai Mumbaiban július 28-ig látható a
Thukral & Tagra: Games People Play címû
kiállitás.
Jiten Thukral-t és Sumir Tagra-t, akik komoly
felvilágosító munkát végeztek a HIV és az AIDS
elleni harcban a fiatal városi lakosság körében,
kérte fel a Dr. Bhau Daji Lad Museum, hogy
szervezzenek egy különleges játékkiállítást. A
kiállítás „Games People Play” a múzeumi ob-
jektumokat felhasználva, mutatja be a játékot,
mint az élet tükrét, illetve, mint a szerencse for-
gandóságát. Fizikai, mentális és spirituális játé-
kok elevenítik meg az érdeklõdõknek a múltat,
a jelent és a jövõt. Négy állomás tárul a látoga-
tó elé: az elsõ, az élet útja, egy kártyajátékból –
Ganisa –  megújult táblajáték, az élet völgyeit
és hegyeit, körülményeit, kiszámíthatatlanságát
és szépségét mutatja be. Verbal Kabaddi, a má-
sodik programpont, ötvözi a szellemi kíhívást és
a fizikai erõt. A harmadik játékállomás életre kelti
a múzeumi objektumokat, és birtokba veszi a
múzeum terét. A koloniális idõket felidézõ asz-
tali tenisz –  The Game of Table Tennis – zárja a
programsorozatot. A látogató nem csupán nézõ,
hanem aktív résztvevõ is egyben, aki a kiállí-
tást megéli és alakítja.

Válogatta: HOMONNAY LEA

KULTURÁLIS ESEMÉNYEK

Május 4-én, 19 órakor mutatták be a bécsi Collegium
Hungaricumban az utóbbi évek egyik legizgalmasabb
könyvét, a Széchényi Pál érsek mumifikálódott tete-
mének vizsgálati eredményeit összegezõ kötetet,
amely több kérdésre is választ ad.

Néhány évvel ezelõtt röppent fel a hír, hogy termé-
szettudományos vizsgálatok alá vetik Széchényi Pál
érsek (1645–1710) mumifikálódott holttestét, amely
a nagycenki mauzóleum kriptájában található, szaba-
don álló, nyitott és üveglappal fedett koporsóban. A
vizsgálatoknak az adott alapot, hogy széles körben
terjedt el a nézet, miszerint a pálosból lett érsek mér-
gezés áldozata lett. Az arzénmérgezés gondolatát a test
állapota inspirálhatta, hiszen Széchényi Pál földi ma-
radványai „csodálatos épségben maradtak meg”. Ezt
sokan az arzénmérgezéssel magyarázták, amelynek
okaként a Rákóczi-szabadságharcban betöltött béke-
közvetítõi szerepét jelölték meg.

Most szép, tartalmas és izgalmas könyv jelent meg,
amely a sokoldalú vizsgálatok eredményérõl számol
be az olvasóknak, a méltatlanul elfeledett Széchényi-
õs életútjának megrajzolása mellett. A vállalkozás
összehangolt szervezõmunkát igényelt, mert a szakem-
berek csak egyetlen napra kapták meg a 300 éves
mumifikálódott testet, és ez alatt több helyszínen,
Gyõrben és Budapesten kellett a különbözõ vizsgála-
tokat elvégezniük.

„A múmia olyan, mint egy múltba vezetõ kapu – írja
a könyv egyik szerzõje –; a tudomány a kulcs, amely
megnyitja ezt a kaput, a kutató pedig elfordítja a kul-
csot, és feltárul elõtte az õsök élete.” A vizsgálatok
résztvevõi a legkülönfélébb tudományágak képviselõi
voltak: bölcsészek, mérnökök, orvosok és természet-
tudósok, akik a legmodernebb technikai eljárásokat
vették igénybe.

A történelem viharait ismerve, már az is csoda, hogy
Széchényi Pál földi maradványai aránylag jó állapot-
ban maradtak meg. Végrendeletében úgy rendelkezett,
hogy a sopronbánfalvai pálos templom kriptájában
helyezzék el. Így is történt. Csakhogy az 1809-es fran-
cia megszállás idején idegen katonák dúlták fel a krip-
tát, és ez vezette Széchényi Ferencet, a „legnagyobb
magyar” édesapját arra az elhatározásra, hogy 1811-
ben a Széchényi család mauzóleumába hozassa át a
holttestet. (A mérgezés teóriája egyébként az átteme-
tést követõen terjedt el.) 1906-ban egy kertészsegéd
tört be a mauzóleumba, és több sír mellett az érsek

Széchényi Pál érseket nem mérgezték meg arzénnal
koporsóját is kirabolta. A második világháború végén
pedig a szovjet hadsereg katonái fosztották ki a
nyughelyet.

Széchényi Pál mumifikálódott teste azonban nem
kellett senkinek. Ott maradt fõpapi öltözetében, amely
helyenként már foszladozott. A XXI. század lelkes fia-
tal kutatói döntöttek úgy, hogy az engedélyek megszer-
zése után, a jó szándékú, segítõkész emberek támoga-
tását élvezve, az akadályozók ellenére – a végére jár-
nak a szóbeszédnek. Sem a múmia testét, sem a ruhá-
zatát nem kellett megbontaniuk, és a vizsgálatokat
roncsolásmentes technikai eszközökkel, hagyományos
röntgennel és a legmodernebb CT-eljárással végezhet-
ték el. Ennek során bizonyosodott be, hogy Pál érsek
teste nem természetes módon mumifikálódott, hanem
mesterségesen mumifikálták. A bõrfelszínen talált ke-
vés arzén arra utal, hogy a mérget a tartósításhoz hasz-
nálhatták, ami bevett gyakorlat volt a XVIII–XIX. szá-
zadi Európában. Ezzel ellentétben a köröm- és szõrmin-
tában – ahol krónikus mérgezés esetén az arzén fel-
halmozódása várható – egyáltalán nem, még nyomok-
ban sem lehetett kimutatni az arzént. Tehát egyértel-
mûen megdõlt az a nézet, hogy Széchényi Pált arzén-
nel mérgezték volna meg!

A kötet részletesen rögzíti a vizsgálatok egymást
követõ fázisait, amelyek a végsõ következtetéshez ve-
zettek. Az olvasó tehát egyfelõl a Széchényi Pál életút-
jához köthetõ épületekrõl és történelmi összefüggések-
rõl olvashat, másfelõl tudományos igényû bepillantást
kap a múmia teljes körû feltérképezésérõl. Például az
érsek háromdimenziós, nyomtatott koponyamásola-
tairól vagy egy felsõ kisõrlõ fog vizsgálatáról. (Annak
a kérdésnek a megválaszolásához, hogy hová kerül-
tek a mumifikáláskor eltávolított belsõ szervek, külö-
nösen a szív, illetve az egykor minden bizonnyal léte-
zõ szívurna, további kutatásokra van szükség.) Elsõ
ízben ismerkedhetünk meg azzal a 48 személlyel, akik
a nagycenki mauzóleumban nyugszanak. A további 62
családtag sírja az épületen kívül található.

A szerzõk nagy súlyt fektettek a könyv képanyag-
ára, amely hûen illusztrálja a rendkívüli vállalkozást.
Aki jobban el akar mélyedni a Széchényi-õsök között,
annak számára ajándék a könyv, amely most újabb
történelmi feltételezésre tett pontot.

Kristóf Lilla Alida, Tóth Vilmos: Széchényi Pál érsek em-
lékezete. Második, bõvített kiadás. Universitas-Gyõr
Nonprofit Kft., Gyõr, 2015. KÕ ANDRÁS
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MagyaRock a jelenben

JELEN SZÁMUNK KÉPEI

Februári születésnapját ünnepelte Földes
László május 2-án a Budapest Parkban. Föl-
des – ki? Ja, persze: Hobo néven sokkal ismer-
tebb a magyar rockzene talán legbalhésabb
alakja. A bulit egy „önirónikus életrajznak”
szánta, „mely egy önmagát lepkének képzelõ
medve szerencsétlen fuldoklását mutatja be a
blues, a költészet és a színház Bermuda-három-
szögében”. Mióta feloszlott a Hobo Blues
Band, õ zenél tovább, most a Hobo és Bandája
nevû formációval: Ebben ugyanúgy „jól elfér
egymás mellett a blues, a rock ‘n’ roll, a kuplé
és a versmegzenésítés”.

Hobo szerint meg kell jegyezni: nem elsõren-
dû feladata a rocknak, hogy az országot és a tár-
sadalmat ábrázolja, vagy bírálja. „Bármennyire
is keserû kijelentenem, de ez a zene elsõsorban
szórakoztató jellegû és ez így van rendjén. ... Hát
beismerem, azt hittem, a rock, vagyis az én nem-
zedékem zenéje igazi mûvészet lesz, mint a köl-
tészet, vagy a film, a színház. Hogy itthon nem
lett az, részben az én bûnöm is.”

„Nem lehet két hazád”

Hogy mennyire nincs igaza az utolsó mon-
dattal, azt a saját dalai bizonyítják. 1977 óta
járja a világot, és akárhol énekeli, hogy „Nem
lehet két hazád”, ugyanaz történik: „Számta-
lan országban találkoztam jól megélõ, vagy gaz-
dag magyarokkal, akik mind hazavágytak és
vágynak. Ami mulatságos, hogy hazájukat el-
hagyva sokan nagyobb magyarok, mint itthon
voltak, de emigráns társaikat ugyanúgy utálják,
mint itthon teszik egymással a kozmopoliták
és a mélymagyarok.” Persze, nem lenne Hobo,
ha túl udvarias lenne: „New Yorkból és más-
honnan osztják az észt és óvják a hazát. Zo-
kogva énekelik a dalt, miközben nem veszik
észre, hogy mirõl szól.”

De az is Hobo, aki utólag bocsánatot kér:
„Akaratlanul súlyos sebeket okoztunk erdélyi
embereknek, aki a rendszerváltás után idejöt-
tek és félreértve magukra vették a refrént: ,Menj
vissza vándor, nem lehet két hazád’. Íme, a pél-
da, amikor egy dal elkezdi saját életét élni és
nincs rá többé befolyásod.”

MagyaRock a jelenben
Ez persze nem mindig érvényes, a „Másik

Magyarország” esetében ki lehetett számítani:
„Óriási balhé lett belõle, betiltani ’88-ban már
nem merték, de kirúgtak a Hanglemezgyártó-
tól.” Pont ezért imádta sok magyar fiatal.

Ma már „... nem dumálok arról, hogy mit kéne
csinálni ennek vagy annak, hanem csinálom“,
mondta Hobo egy hvg-interjúban. „Az évtize-
dek alatt megszoktam és nem álltam fejre, nem
adtam fel, nem módosítottam semmit és nem
alkalmazkodtam. A közönség megvédett. 140-
et játszom évente.” Ma Kossuth-díjas mûvész,
könyv készül írásaiból, közép- és zeneiskolák a
Nemzeti Kulturális Alap támogatásával oktatá-
si segédanyagot kapnak legfontosabb albumai-
val, estjeivel, koncertjeivel. És õsszel monodrá-
máját mutatják majd be a Nemzeti Színházban,
Vidnyánszky Attila rendezésében.

Hány éves is lett Hobo? Igen, 70, tízzel több,
mint amit Curd Jürgens megénekelt: „60 Jahre
und kein bisschen weise”, vagyis „60 év, és egy-
általán nem bölcs”. Hobo túlélte.

Szörényi Levente nagyon sietett utána, de így
is csak két és fél hónappal késõbb sikerült neki
a 70-es. Mintha az elején gyakran elkésett vol-
na: Két évvel Szabolcs bátyja után született, a
szobi állami fiúnevelõben üldögéltek, mikor ’56-
ban „kint” forradalom volt, és csak akkor éb-
redt fel, mikor az érettségi nem túl fényesre si-
keredett: Ilyen bizonyítvánnyal nem lehetett
orvos. Még egyszer kis késéssel, 1965-ben báty-
jával együtt az Illés együtteshez került. Köze-
pes sikerek után jött az 1968-as Táncdalfeszti-
vál, ahonnan a népzenei elemekkel játszadozó
„Amikor én még kissrác voltam” szinte minden
díjat elcsípett.

Ekkor már nem késett le az Illés semmirõl.
Az Inforádió kicsit bonyolultan így fogalmazott:
„Számaik zömét Szörényi Levente szerezte, a
Bródy János által írt, gyakran áthallásos, politi-
kailag kényes szövegek az elõzõ nemzedék ma-
gatartásmintái ellen lázadó ifjúság életérzéseit
fejezték ki.” Persze a hatalom is felfigyelt rájuk,
csalogatta és büntetgette õket. Illés Lajos végül
belefáradt, és 1973 végén feloszlatta a zenekart.

A Szörényi testvérek Bródyval a Fonográfnál

folytatták. Levente 1984-ben vonult vissza a
színpadtól, csak az Illés négyszeri (1990, 1996,
2001, 2005) valamint a Fonográf 2004-es
(búcsú)koncertjein állt újra közönség elé. „Utol-
só utáni” koncertjét 2010 decemberében adta
Hattyúdal címen. Akkor már nem csak Erkel
Ferenc-, hanem Kossuth-díjas is volt. És még
lett egy „utolsó után-utáni” koncert is, 2014.
december 28-án. „Nem lehet ezt a végtelensé-
gig húzni”, mondta Szörényi Levente a Bors-
nak. „Átadjuk az emlékezetnek az Illést.”

Gyöngyhajú lány

Hasonló tervei voltak az Omegának is, a hat-
vanas évek legnagyobb Illés-ellenlábasának.
2012-ben, az 50 éves fennállásukra szervezett
turnéval akartak elbúcsúzni, de az akarat nem
egyezett meg a realitással. Idõpontban jó lett a
véletlen, tavaly a Hõsök terén a Szabadság napi
koncerten háromszázezer nézõ elõtt játszottak
a Scorpions-szal. De tartalmilag inkább össze-
veszésrõl lehetne szó: Az együttes frontembe-
re, Kóbor János videóban hirdeti június 13-ára
az Omega koncertjét a felcsúti stadionban.
Felcsút? Igen, onnan származik Orbán Viktor
magyar miniszterelnök. Ezen a rendezvényen
nem vesz részt az együttes basszusgitárosa, ze-
neszerzõje, Mihály Tamás. Nem szeretnénk ki-
térni a kölcsönös szemrehányásokra, sértõdött-
ségekre, csak egy tény: Kóbor János a vallásos
témájú dalaikból, de Mihály Tamás nélkül állí-
totta össze szimfonikus kísérettel és kórus-tá-
mogatással az Omega Oratóriumot és ennek
stadionos megfelelõjét, az Omega Beat misét.
Még Presser Gábortól származó számot is ját-
szanak, pedig õ nagyon korán otthagyta az
Omegát. És a Gyöngyhajú lány is belefér az ora-
tóriumba.

Mihály Tamás a Klubrádióban mondta:
„Felcsút (...) nem semleges koncerthelyszín.”
Szerinte az Omega vonzereje az volt, hogy kel-
lõ távolságot tartott „mindenfajta széljárástól”.
Amit most csinálnak, az „nem helyes” és õ „eb-
ben a formában biztos” nem vesz részt. A zene-
kar közleményben utasította vissza Mihály állí-
tását: „Részvételérõl a beatmise sorozatban szó

Udo Ulfkotte: Gekaufte Journalisten. Wie
Politiker, Geheimdienste und Hochfinanz
Deutschlands Massenmedien lenken. [Megvásá-
rolt újságírók. Hogyan irányítják Németország tö-
megmédiáját a politikusok, a titkosszolgálatok és
a nagytõke] 6. kiadás, Kopp Verlag, Rottenburg,
2014, 336 oldal.

A fenti sikerkönyv szerzõje, Udo Ulfkotte majd
két évtizedig volt a Frankfurter Allgemeine Zei-
tung (FAZ) újságírója. Könyvének jó részét az ott
eltöltött évek tapasztalatairól írta, 23 oldalnyi
jegyzettel adatolta. Forrásai elérhetõk interneten:
http://www.gekaufte-journalisten.de/quellen/ .

Ulfkotte elõrebocsátja: „Én magam, aki jelen
könyv szerzõje vagyok, tettes voltam. Ahogy
visszatekintek, korrupt voltam, manipuláltam és
dezinformáltam.“ (36. o.) Csakhogy Ulfkotte nem
magányos tettes. A könyvben idézett források sze-
rint a német újságírók aránya 66-74% a korrup. Így
aztán nem csoda, hogy többnyire agyonhallgatás
övezi a megvásárolt újságírókról szóló kötetet. Ám
néhány könyvismertetõ mégis megjelent. Némelyi-
kük a Népszabadság legsötétebb korszakára emlé-
kezetõ hangnemben íródott.

Mennyiért vehetünk újságírót Nyugaton? „Ol-
csóbban kapható egy újságíró, mint egy jó prosti.
Pár száz dollár havonta.“ (45. o.) Valóban olcsón
prostituálja magát sok „kispályás“ újságíró, de a
dörzsöltebbje tudja, hogy honnét dõl nagy pénz.
2014-ben a berlini US követségnél 5 és 20 ezer
dollárt pályázhattak, akik Washington céljainak
megfelelõ propagandát írtak németek számára.

A könyvbõl kiderül, hogy a futtatott német új-
ságírók többsége korrupt. Ulfkotte és kollégái pél-
dául az ománi szultán mesébe illõ vendéglátását
élvezték, dús ajándékait fogadták el. Cserébe ked-
vezõen kellett írniuk az ománi diktatúráról. Az
Egyesült Államokról vendéglátás és ajándék fejé-
ben úgyszintén „ománi szellemben” írtak. Minden
alkalommal szerkesztõik jóváhagyásával, vagyis
munkaadójuk cinkosságával. A szerzõ maffia-
módszerként ítéli el ezt az „újságírói gyakorlatot“.

Udo Ulfkotte a megvásárolt újságírók eseteit
vizsgálta: mi a legfõbb oka annak, hogy mára ilyen
mélyre süllyedt a német újságírók több, mint két-
harmada és általuk a németországi újságírás. A
Második Világháború után, az ötvenes években
egyre-másra alakultak Nyugat-Németországban az
Egyesült Államok által finanszírozott amerikai–
német egyesületek, társaságok, amelyek befolyá-
solásra szakosodtak. Németország befolyásolásá-

„ELNÉPSZABADSÁGOSODÁS”
Kórkép a német újságírás hanyatlásáról

ra. Erre a célra az amerikaiak megfelelõ ember-
anyagot kerestek – és találtak – német politiku-
sok, iparmágnások és a közvéleményt formáló
szerkesztõk, újságírók között. Német állampolgá-
rok, mint az amerikai érdekek képviselõi Nyugat-
Németországban? Igen. Ha éppen úgy adódott,
akár a német érdekek ellenében. Hogyan lehet-
séges ez? “Az 1950-es évektõl kezdõdõen az Egye-
sült Államok titkosszolgálatai egész sor magán-
jótékonysági alapítványt alapítottak és finanszí-
roztak Németországban […]az eljövendõ német
elitet amerikabarátságra befolyásolták, és akit
csak lehetett, zsarolhatóvá tettek.“ (146. o.)
Ulfkotte idézte W. Weidenfeld professzort, aki a
berlini kormány megbízásából a német–amerikai
együttmûködést koordinálta: „ha  komoly kérdés-
ben különbözõ a felfogásunk, akkor [az ameri-
kaiak] az asztalra teszik a Németországot ter-
helõ titkosszolgálati anyagot és vagy együttmû-
ködünk továbbra is velük, vagy megnézhetjük
magunkat. […]annak megfelelõen cselekednek.
Ez a realitás.” (146. o.) Ma sincs másként, derült
ki a könyvbõl. Magyarországon máshogy van?

A szerzõ hosszú listát közölt prominens német
személyekrõl, köztük újságírókról, akik az
Atlantik-Brücke, Atlantische Initiaive, Aspen
Institute és más amerikai érdekképviseletek tag-
jai. Ulfkotte: „ha valaki látja, hogy például a mil-
liárdosok, Rockefeller és George Soros a háttér-
ben miként húzogatják a szálakat ilyen intézmé-
nyeknél, sokkal világosabb lesz.[…] »Georg So-
rost«, írta a New Statesman, »talán nem nevez-
hetjük kimondottan fõállású CIA-ügynöknek,
mint sokan mások tették. De semmi kétség nem
fér ahhoz, hogy cégeik és NGO-ik szorosan be
vannak vonva az USA expanziós politikájába.«
Soros, Rockefeller és a transzatlanti agytrösztök
mindenekelõtt hatalmi-stratégiai és gazdasági
mérlegelésbõl kísérték végig a korábbi kelet-eu-
rópai, a közel-keleti és észak-afrikai országok
bukását, részben maguk idézték elõ.” (192. o.)

Annak idején Afganisztán Szovjetunió általi le-
rohanását a Népszabadság hasábjain dicsõítették
elvtársi újságírók. Néhány évtized múlva az ame-
rikaiak afganisztáni kalandorháborújával tették
ugyanazt a német propaganda-újságírók is. Mint
kétharmados-háromnegyedes többség, a zsarol-

sem volt, ezzel együtt a politikának a felcsúti
koncert létrehozásában semmilyen szerepe nem
volt és nem is lesz.”

Na jó, két zenész 70 éves lett, és egy volt zene-
kar hasonló korú tagjai összevesztek. Mit mond
ez nekünk, a világban élõ embereknek? Talán job-
ban meg tudja õket ítélni, aki elmegy a RaM Co-
losseumba. Ott, Angyalföldön volt egyszer a Jó-
zsef Attila Mûvelõdési Központ meg az Illés-klub,
ott lakott sok zenész, köztük Szörényi is. És ott
mûködik tavaly óta a „MagyaRock Hírességek
Csarnoka”, ahol fel-felordít egy elmúlt ifjúság ze-
néje. Jó lesz megnézni a www.rockcsarnok.hu hon-
lapot, mert gyakran rendeznek klubot vagy kon-
certet (ezer forintos belépõvel), és akkor a múze-
um természetesen a háttérbe szorul. Hogy vásá-
rolni is lehet a Rockshopban? Hát igen, valami-
bõl meg kell élni.

MARTOS PÉTER

ható német újságírók propaganda-írókká feslet-
tek, foglalkozásuk körében elkövetett törvénybe
ütközõ cselekedettel vádolhatók.

A könyv olvasásakor többször a magyarorszá-
gi médiára gondoltam. Milyen ott a helyzet, jobb,
rosszabb, hasonló, egészen más? Tisztelet a kivé-
telnek, de minden bizonnyal Magyarországon is
esendõk, zsarolhatók az újságírók, szerkesztõk.
Ámde – ismert okokból – még olcsóbban kapha-
tók, azaz megvásárolhatók, mint a nyugati jólét-
ben élõk. Bizonyságért bárki belelapozhat a honi
sajtótermékekbe. Aki nem szán idõt ilyesmire,
hadd emlékeztessem, hogy Eötvös Pál, a Népsza-
badság fõszerkesztõje távozni kényszerült, ami-
kor kiderült, hogy felelõs a már elhunyt Teller Ede
nevében hamisított Zeley László-féle „levél” 2003.
szeptember 15-i nyilvánosságra hozásáért. Eöt-
vöst tettéért a Magyar Újságírók Országos Szövet-
sége (MÚOSZ) szigorúan elmarasztalta. De láss
csodát, pár hónap múlva ugyanaz a MÚOSZ meg-
választotta Eötvös Pált elnökének. Sõt, három év
múlva, 2007-ben újraválasztotta (ellenjelölt nél-
kül) Eötvöst. Ez a történet a csaló fõszerkesztõt,
az õt hatalmas többséggel elnökül választó újság-
írókat egyaránt minõsíti. Az igazsághoz tartozik,
hogy az elsõ választáskor 7,4% „nem”-mel szava-
zott Eötvösre, újraválasztásakor pedig a szavaza-
tok 92%-át kapta. A német újságíró-statisztika
számaránya még nem ilyen rossz.

Jobb az arány, ám „Német nyelvterületen idõ-
közben az újságírók sok okból a népesség legke-
vésbé tisztelt csoportját alkotják. Ez nem csak
úgy alakult, hanem évtizedek alatt dolgozták le
magukat erre a nyomorúságos tekintélyre.“
(111. o.) Udo Ulfkotte szerint az ún. alfa-újságírók
(önmagát is közéjük sorolva), akik állítólag a mi-
nõségi újságírás képviselõi, messze eltávolodtak
hivatásuktól. Összefonódtak bizonyos hatalmi kö-
rökkel, amirõl viszont  olvasóik elõtt mélyen hall-
gatnak. „Vezetõ médiumainknál a hírközlés ud-
variasan szólva becstelen” (293. o.) A rengeteg
konkrét példával és jegyzettel ellátott könyv át-
tanulmányozása után az olvasó is hasonló megál-
lapításra jut.

A német újságírás hanyatlásáról szóló könyvet
haszonnal forgathatja a magyar olvasó. Sok pél-
dával alátámasztva nyilvánvaló, hogy a kéthar-

madnál nagyobb többségben levõ korrupt német
antiújságíróknak, antiszerkesztõknek szinte ku-
tyakötelességük nevüket adni a magyarellenes
írásokhoz is. Õk jeleskednek a Magyarországot,
annak parlamentjét, kormányát, miniszterelnö-
két elmarasztaló cikkek közlésében. A könyv el-
olvasása után arra a meggyõzõdésre jutottam,
hogy tulajdonképpen az lenne furcsa, ha ezek a
személyek tárgyilagosan írnának Magyarország-
ról. Márpedig hogyan írjanak tisztességes cikket
azok, akik Ulfkotte szavaival élve „eladták lelkü-
ket az ördögnek”?

A szerzõ azt tanácsolja az olvasóknak, hogy ne
vegyék a leleplezett sajtótermékeket, de még csak
ne is olvassák interneten sem. Az olvasók hiánya
által kikényszerített példányszám-zuhanást tart-
ja a legjobb eszköznek, hogy megváltozzék a je-
lenlegi német újságírói gyakorlat. Azt javasolja,
hogy olyan médiumokat olvassanak, amelyek be-
tartják a tisztességes újságírás szabályait. Mert
vannak! Ulfkotte maga is ajánl ilyeneket.

Udo Ulfkotte bejelentette, hogy további két kö-
tettel folytatja könyvét. A következõt az újságírók
körében elharapózott csalásoknak, trükköknek,
a harmadik kötetet konkrét személyek viselt dol-
gainak szenteli. Várjuk a folytatást!

PARRAGI LÁSZLÓ

A magyarországi születésû PATACHICH CSILLA

„foglalkozását“ tekintve grafikus, (orvosi) il-
lusztrátor divattervezõ a múlt század nyolcva-
nas éveiben települt át Svédországba. Mûvésze-
te mottójaként fogalmazta meg: „Nézni tudunk
– már csak az hiányzik, hogy megtanuljunk lát-
ni is.“ A mûvészet esszenciája – különösen a
modernek esetében – a látás(mód) és a látta-
tás. Egymást követõ vonalakból megalkotott fi-
gurái az emberi lét társas vonatkozásait örökí-
tik meg a gyermekkortól a halálig, amelynek
egyes „állomásai“ az egyedülléttõl a szenvedé-
sen át az érintésben, odaadásban, csókban
jelenülnek meg, teljesednek ki.

A mûvésznõ átplántálja látásmódját a szem-
lélõre, akinek az a meggyõzõdése támad, hogy
mondanivalója, közölnivalója csakis ennek a
hullámzást sugalló vonalvezetésben látható, is-
merhetõ fel és érthetõ meg.

Érintés
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Több, mint másfél évszázad múltán – a
PHAETON Kiadó és a Magyar Nemzeti Bank jó-
voltából –  Dublinban megjelent báró Eötvös
József: Szegénység Irlandban c. könyve teljes an-
gol–, illetve elsõ kétnyelvû kiadása. A két ro-
kon sorsú nép XIX. századi kapcsolataira is
hatott e mû. A korabeli ír magyar kölcsönha-
tásokról Magyarics Tamás történész- nagykövet,
a szerzõt és életútját bemutató kitûnõ elõsza-
vának bevezetõjében tájékoztatja az olvasót.

A kétszáz oldal terjedelmû könyvbõl maga a
“Poverty in Ireland 1837 – A Hungarian’s View -”,
illetve az ír szegénységet elemzõ társadalomrajz-
nak eredeti magyar változata; 160 kétnyelvû
oldalt tesz ki. Páratlan bravúr ez a megoldás,
hiszen a két fordító: Paul Sohar és Bakos Lász-
ló, Eötvös olykor retorikai jellegû, archaikus stí-
lusát – a Kiadó közremûködésével, széles körû
olvasótáborra törekedve – közérthetõ angol
nyelvre ültették át. Gondosan tördelt, harmo-
nikus,  jól követhetõ mindkét szövegtükör.

A 80 oldalas könyv rendkívül gazdag forrás-
anyagra, valóságismeretre épül.

Az írót, aki a börtönviszonyok tanulmányo-
zása miatt nyugati tanulmányútra kelt 1836 nya-
rán, az Európa-szerte ismert ír Daniel O’
Connell fáradhatatlan küzdelme vonzotta a tá-
voli szigetre. Õ – aki 300 év után elsõ katolikus
képviselõként 1829-ben bekerült az angol par-
lamentbe – az erõszakot elutasítva, jogszerûen
harcolt az ír katolikusokat sújtó diszkriminatív
törvények visszavonásáért; a torz birtokviszo-
nyok, az igazságtalan adók elleni tiltakozása tá-
mogatókra talált Európában. Eötvös megírta
róluk e mûvét, amelyben az ír történelmet, az
angol hódítás hatását áttekintve; a brit elnyo-
mást, az asszimilációs hajlandóság hiányát, a ki-
váltságos angolokat, a kizsákmányoló földbir-
tok-viszonyokat, a túlnépesedést, az írek és ka-
tolikusok kirekesztését s az ellenük hozott tör-
vényeket jelölte meg az ottani szegénység fõ
okaiként. Ezeknek tényadatait, szociológiai jel-
lemzõit, társadalmi megnyilvánulásait, példák-
kal bemutatja, az írek szabadságküzdelmeit, lá-
zadásait elemzi, indokolja. Érzékletes kontrasz-
tokkal ábrázolja Anglia és Írország közötti kü-
lönbségeket. Így pl. az évszázadok óta tartó an-
gol földrablás után Írország földterületének
mindössze egytizede maradt ír tulajdonban. Az
ír földmûvesek zöme éhbérért dolgozik, az an-
gol nagybirtokos kaszt nyomasztó árnyékában

Catherine Horel történelemtanár Párizs (Paris I
Panthéon Sorbonne) központi egyetemén. 2014 szep-
temberében kiadott könyve («L’amiral Horthy, Régent
de Hongrie») kimondott célja helyreigazítani a kom-
munizmuséra Horthy Miklós magyar kormányzóról
szóló történetírását. A neves párizsi Perrin kiadonál
megjelent 420 oldalas vaskos könyv kifejti, hogy Hor-
thy Miklós nem azért csatlakozott az olasz–német fa-
siszta-náci tengelyhez, mert azonos beállítottságú lett
volna. Továbbá beszámol, hogy, ameddig szabad keze
volt Magyarországon: az 1944. március 19-ei német
megszállásig, Horthy Miklós megtagadta Hitlernek,
hogy kiadja neki a magyarországi zsidókat, ill. a náci
haláltáborokba deportáltassa õket.

Catherine Horel könyvérõl beszámolt mind a két
jelentõsebb francia napilap: a Le Figaro és a Le Monde.

A szerzõ ért több közép-európai nyelven, magyarul
is. Könyve több mint 200 mûvet idéz, angol-, német-,
francia-, magyar nyelvû forrásokat.  A források szerzõi,
többek között: Ormos Mária, Ungvary Krisztián, Romsics
Ignác, Kállay Miklós, s maga Horthy Miklós. Francia nyel-
ven (többek között):  a francia külügyminisztérium irat-
tára, Ullein-Reviczky Antal  magyar diplomata, a magyar
külügyminisztérium sajtóosztályának Teleki Pál által
kinevezett osztályvezetõje. Német nyelven: Goebbels
(naplója), a német külügyminisztérium irattára, stb.
angol nyelven: John F. Montgomery, az akkori budapes-
ti amerikai nagykövet. Ez a rövid felsorolás is mutatja:
széles látókörû Catherine Horel tekintete.

Részletesen leírja a könyv, hogy Horthy Miklós nem
ideológiai beállítottságból csatlakozott az olasz-, majd
olasz-német fasiszta-náci tengelyhez, hanem geopoli-
tikai okokból: a trianoni Magyarországot körülszorító
Kis Entente, Franciaország és Anglia (Egyesült Király-
ság) szövetségese volt.  Leírja a könyv, milyen csapás
volt a trianoni szerzõdés Magyarországra, s megemlí-
ti, hogy Magyarország szomszédállamai nem tartották
be az 1919-1920. nemzetközi békeszerzõdésekben le-
rakott kisebbségvédelmi elveket.

Magyarország háborúba lépésérõl (1941. június)
Catherine Horel kifejti, hogy a kassai bombázás német pro-
vokáció volt, ill. hogy nem közölték ezt a kormányzóval.

A magyar zsidósággal kapcsolatban Catherine Horel
leírja Magyarország 1938–1942 numerus clausus zsi-
dótörvényeit. Jelzi, hogy Horthy Miklós szorosabb

FRANCIA KÖNYV HELYREIGAZÍTJA HORTHY MIKLÓS KÉPÉT
munkatársai, -köztük Teleki Pál, Kállay Miklós, Beth-
len István, Keresztes-Fischer Ferenc (1938-tól 1944.
március 19-ig belügyminiszter), ellenezték ezen, a par-
lament által megszavazott törvényeket, s maga a kor-
mányzó is vonakodva hagyta jóvá, de, – hangsúlyoz-
za a szerzõ – jóváhagyta. A könyv beszámol, hogy la-
zán, toleranciával alkalmazták a numerus clausus-t a
magyar hatóságok.  A háború közepétõl kezdve – köz-
li a könyv – Hitler ezzel kapcsolatban mindig erõsebb
nyomást gyakorolt Magyarországra. A szerzõ idézi
Goebbels naplóját, mely jelzi, hogy « zsidóbarát,
szemitafil, németellenes, nem megbízható » Horthy. A
Sorbonne-i történész leszögezi, hogy a magyarországi
zsidóságot 1944. március 19. elõtt nem érte a haláltá-
borokba menõ deportálás, s úgy minõsíti Magyarorszá-
got, hogy 1944. március 19-ig (amikor Hitler megszáll-
ja az országot), a körülvevõ országokhoz hasonlítva me-
nedék-oázissá vált Magyarország a zsidóság részére.

Leírja, hogy Magyarországon 1944. március 19-én,
Eichmann Adolf Budapestre kiküldött irányítása alatt
kezdõdött meg a deportálás. Továbbá beszámol a
könyv, hogy a német megszállást közvetlen követõ kb.
három hónapban (a júniusi amerikai normandiai part-
raszállásig) Horthy nem rendelkezett számottevõ be-
folyással, hatalommal. Ám leszögezi Catherine Horel,
hogy Horthy Miklós akkor (1944 márciusában) nem
mondott le, s hogy így ö is felelõs a deportálásokért.

Ami hiányzik a könyvbõl
Nem említi meg a könyv, hogy 1940 nyarától 1944.

március 19-ig Magyarország menedéket nyújtott
1500–2000 odaszökött francia, és kb. 100 belga hadi-
fogolynak, s a magyar kormányzó megtagadta Hitler-
nek, hogy kiadja õket a német szerveknek. A Honvé-
delmi Minisztérium (a Kül- és Belügyminisztériummal)
szervezte ezt a befogadást, s tartotta számon a mene-
kültek kilétét, hollétét. Még jóval a Sztálingrádi csata
fordulata (1943. január) elõtt, akkor, amikor (1941.
június végéig) Hitler és Sztálin szövetségesek voltak,
az Egyesült Államok hadba lépése (1941. december)
elõtt, a magyar kormányzó jóváhagyásával kezdõdött
meg ez a menedéknyújtás. (Alulírott szülei is azon
magyar családok közé tartoztak, amelyek a Honvédel-
mi Minisztérium felszólítására befogadtak francia ha-
difoglyot).   Több – kevéssé ismert – francia, ill. belga
könyv és cikk beszámol e menedéknyújtásról.

Catherine Horel könyvében elõfordulnak ellent-
mondások Horthy Miklóssal kapcsolatban. Innen ered,
hogy eltérõ arcképet mutatnak be róla a francia recen-
ziók: a Le Figaro azt adja érteni (bár nem mondja kife-
jezetten), hogy a magyar kormányzó rendelte el az
1944. tavaszi, a náci haláltáborokba menõ szörnyû
deportálásokat, miközben a Le Monde itt kiemeli Hit-
ler parancsát, ill. Eichmann szervezõ szerepét.

Nem fejti ki a könyv az 1920. alkotmányjogi rend-
szert, ami valószínûleg megmagyarázná az ellentmon-
dásokat: miben, mikor – a döntéshozatal, ill. a törvény-
hozás mely szakaszában – van, -ill. nincs-, hatásjoga a
kormányzónak?

Bár leszögezi a könyv, hogy a magyar zsidóság de-
portálása 1944. március 19. után, Eichmann Adolf
Budapestre kiküldött irányítása alatt kezdõdött meg,
de megemlíti, hogy 1941 júliusában a magyar hatósá-
gok kitelepítettek 18–20 ezer zsidót Kárpátaljáról Uk-
rajnába, olyan területre, amely akkor magyar fennha-
tóság alatt állt. S hogy ott váratlanul egy német SS egy-
ség legtöbbjüket meggyilkolta. Am a könyv nem szá-
mol be a kezdeményezõk kivoltáról (az újabb magyar
történetírás Werth Henrik akkori vezérkari fõnököt,
és Bárdossy László miniszterelnököt nevezi meg); ar-
ról sem számol be a könyv, hogy amikor Budapesten
értesültek e tömeggyilkolásról, a Belügyminiszter,
Keresztes-Fischer Ferenc azonnal leállította ezeket a
kitelepítéseket.

Cathehrine Horel könyve lényegében egyezik az
1990-ben, ill. 1994-ben a francia Le Monde napilap-
ban Thomas Schreiber tollából közölt két idevágó kró-
nikával, amely tényszerûen mutatta be a magyar kor-
mányzót. Thomas Schreiber, azaz Schreiber Tamás az
1970–1990-es években a francia miniszterelnökség
Dokumentáció és kiadó központján (La Documen-
tation française) osztályvezetõ, s a francia hadiaka-
démián (Saint-Cyr) geopolitika tanár volt. Schreiber
Tamás krónikája megemlíti a Magyarországra szökött
francia hadifoglyokat is.

Mindent összevetve, Catherine Horel markánsan
helyreigazítja Horthy Miklós 25 évig volt magyar kor-
mányzó arcképét, amelyet – jelzi – néhány év óta
agyondicsérnek, ill. a kommunista történetírás durván
eltorzított.
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vegetál. Az angol iparvárosok munkásainak
70%-a akkortájt ír menekült volt. Az angol
munkás évi 33 fontot keresett, míg ír társa
mindössze 5 fontot kapott. Az írek aránylag há-
romszor annyi egyházi adót fizettek, mint az an-
golok. Az írországi szegénység helyzete egyre
nyomasztóbbá vált. (Végzetessé a “Nagy Éhín-
ség” idején, az 1845–47-es burgonyavész és a
pusztító járványok esztendeiben válik, amikor a
nyolc és félmilliónyi ír szigetlakó egyötöde éhen
halt, egyhatoduk fagyhalált szenvedett, járvány
áldozata lett, egyharmada a nyomorból külföld-
re, fõleg az USA-ba menekült... A XIX. század
végén az ír sziget népessége feleannyi volt, mint
amikor az ifjú Eötvös érzékelte, s idõtálló mû-
vében megírta, elõre vetítette a közelgõ ír sors-
tragédiát.)

Eötvös József ifjúkori mûvével beírta nevét
az ír kultúrtörténetbe is.

Ajánlott olvasmány lehetne az Európai Unió
diákjai számára, hiszen számos ismeretet, ta-
nulságot hordoz kontinensünk történetérõl és
mai gondjainak gyökereirõl.

Filológiai szempontból is példás alkotás, mi-
vel ez az elsõ annotált változata Eötvös mûvé-
nek. Minden általa idézett munka, szerzõ meg-
felelõen, lábjegyzetben hivatkozva lett feltüntet-
ve, s az idézetek szöveghûen szerepelnek ben-
ne. A Nagy Éhínséget megelõzõ korszak és az ír
történelem kutatóinak is hasznára válik e mû,
hiszen rendkívül gazdag a forrásanyaga, idéz
francia és amerikai szerzõket is, s olyan össze-
írásokat, melyek - az ír kiadó szerint - késõbb
mintegy “feledésre ítéltettek”.

A könyv papírborítása, keményborítása is jelkép.
  Illusztrációit a kiadó páros, Sheila Jones és
John D. O’Dwyer gyûjtötték össze: A rajzok, réz-
karcok, illusztrációk általában a korabeli Íror-
szág (18. sz. végétõl a 19. sz. közepéig) nyomo-
rúságos oldalát mutatják meg.

Büszke vagyok, hogy e nemes vállalkozás a
Dublini Magyar Nagykövetség és a Phaeton
Publishing House összefogásával, a Magyar
Nemzeti Bank támogatásával megvalósult, s
Eötvös József 1837-es üzenete az írekrõl, az
angol nyelvû világ számára hozzáférhetõvé vált.

Poverty in Ireland 1837 – A Hungarian’s View– by
Baron József Eötvös (PHAETON, Dublin 2015, 200 p.)

A kiadó: Phaeton Publishing House (http://
phaeton.ie/about.html ) – az Eötvös kötet az õ oldalu-
kon: http://phaeton.ie/ireland.html BAKOS ISTVÁN

Szeredi Pál történészt mi sarkallta volna jobban a
mû megírására, mint az égetõ hiány. Hiszen  az „el-
lenoldal” története, vagyis Csizmadia Ervin monog-
ráfiája (A magyar demokratikus ellenzék történe-
te 1968–1988) már sok éve olvasható. Több mint
harmincéves kutatás földolgozásával akarta érvé-
nyessé tenni szavait. Nem megkerülvén – sõt ponto-
san rájuk építve – a dokumentumokat (levéltári
anyagok, vallomások, jegyzõkönyvek, levelek, em-
lékezések stb.), ám mindenki által jól olvashatóan.
Esszényelve ezúttal is aranyat ér.

Szeredi azon történészek közé tartozik, a közép-
nemzedék egyik leghitelesebb tagja, akik ugyan hí-
vei a valóságföltárásnak, ám elemzéseik során nem
hagyják figyelmen kívül az emberi körülményeket
sem. Gyûjtõ típus, aki mindenik munkáját – erköl-
cse is ezt kívánja – jól megalapozza. Friss könyvé-
nek hátterében volt honnan merítenie, ott van ko-
rábbi kötete, az A Parasztpárt két évtizede 1939-
1960, és szerteágazó tanulmányainak, szerkesztése-
inek serege, bezárólag a tavaly megjelent Borbándi
Gyula-emlékkönyvvel.

Könyvének címe világosan kijelöli azt az érték-
kört, amelyben kutakodik. Az évtizedekig megszo-
kott népi (és sokszor a hatalom általi megvetést su-
galló népies) helyett saját leleményes megnevezé-
sét hangsúlyozza, amely nem is hangzik rosszul:
nemzetépítõ demokratikus ellenzék. Leszögezi: „a
népi mozgalom fejlõdéstörténetében az 1930-as
évek közepétõl 1987 õszéig egyértelmûen igazolha-
tó a töretlen eszmei és politikai kontinuitás”.

Az általa megrajzolt ív az 1956-os forradalom utá-
ni véres megtorlásoktól a nyolcvanas évek végi el-
bizonytalanodásig tart.

Zajos korszak volt, ezer „bástyabontási” kísérlet-
tel. A nemzetépítõ demokratikus ellenzék sosem a
földalatti – csak kevesek számára elérhetõ – mun-
kában hitt, hanem a keserves körülmények között
kiharcolt nyilvánosságban. Illyés Gyulát és Németh
Lászlót – a címlapon az õ kettõsük fotója van – el
lehetett ítélni a hatalommal való „kollaborálás’ mi-
att (a politikai vakoknak mindmáig szúrja a szemét
ezen cselekedetük) – mindkettejüket a Bethlen Gá-
bor-i elv vezérelte –, ám nem tagadható meg tõlük a
jó irányban tapogatódzó, az erkölcs nevében való
szólás, „egyezkedés” hitele. A nemzetet épp evvel a
tárgyilagos féltéssel szolgálták.

A könyv fejezetcímei – Egy miniszter a helyén ma-
rad; Menteni, ami menthetõ; Visszavonulási kísér-

let a kultúra bástyái mögé; Védekezésre ítéltetve;
A lektorok kora; Ha én miniszter lennék; A kávé-
házi mormogások kora stb. – szinte beszédesen
vallanak a fölvillantott témákról. Így Bibó István
helytállásáról, a Forradalmi Munkás-paraszt kor-
mány Nyilatkozatának az elítélésérõl, Püski
Sándorék kísérletérõl (Magyar Írás Irodalmi és Mû-
velõdési Szövetkezet), A Kortárs indulásáról, az Író-
szövetség megalapításáról, Aczél György szerepérõl,
a különféle Írószövetségi közgyûléseken kipattant
harcról, a cenzúráról, Csoóri Sándor (Duray Miklós
könyvéhez írt elõszót) és Nagy Gáspár (1956-os ver-
sei – Új Forrás, Tiszatáj) megvesszõzésérõl, a kávé-
házi összejövetelekrõl, s nem utolsósorban a
lakiteleki és monori találkozókról, és a saját intéz-
mények (Hitel, Bethlen Gábor Alapítvány) megala-
pítása körüli csatározásokról.

Külön öröm, hogy a kötet nem csupán történelmi
(társadalomtörténeti) munka, hanem – hiszen az
írók fontos szerepet játszottak az ellenállásban – sa-
játságos irodalomtörténet is.

Ezer adat, nem egy a saját archívumból, bizonyít-
ja, hogy valóban nemzetépítés történt.

Szeredi Pál könyve hézagpótló mû, a magyar szel-
lem minden bizonnyal gazdagodni fog általa.

SZAKOLCZAY LAJOS

Egy hézagpótló mû
Szeredi Pál: A nemzetépítõ demokratikus ellenzék története 1956–1987

Magyar szemmel az írek sorstragédiájáról - 1837-ben


