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Az osztrák felmérésekben a magyarok min-
dig jóval közkedveltebbek, mint szláv szom-
szédaik. Ez valahogy meglepõ. A bécsi telefon-
könyvben sokkal több cseh, szlovák vagy szlo-
vén eredetû nevet találni, mint magyart.

Mind a csehekkel, mind a szlovénekkel az
osztrákok nagyon traumás idõket éltek át: jugo-
szláv területi követelések és katonák Karintia te-
rületén mindkét háború után, valamint majdnem
három millió óosztrák németet  kegyetlenül el-
üldöztek 1945 után Csehszlovákiából.  A kom-
munizmus alatt is sokkal véresebb volt a határ
Ausztria és Csehszlovákia között, mint Magya-
rországgal. Szinte állandó vita tárgyát képezte az
Ausztriában élõ szlovének státusza. Több ízben
bomba rakók is jöttek délrõl Ausztriába.

Ehhez képest Ausztria és Magyarország ha-
tára nyugodt volt. Szintén – nemcsak az osztrák
narrativában – ez a határ volt az elsõ, ahol 1989-
ben a vasfüggönyt elvágták. Ezt szimbolizálja az
akkori Páneurópai Reggeli és a két külügyminisz-
ter képe, ahogy átvágják a kerítést. Mindkét fél
érzelmeit pozitívan alakította különösen 1956. A
magyaroknak Ausztria volt az egyetlen kapu a
szabadságba. Ausztria önképének  1956 volt az
igazi nagy beigazolódása, saját, egy évvel koráb-
ban visszanyert szuverenitásának és egy egész nép
segítõkészségének határon túli atyafiaival.

Ezt követõen mindkét ország képes volt a
Hideg Háború ellenére félig-meddig tisztessé-
ges kapcsolatokat fenntartani. Például emlék-
szem a gyakori osztrák–magyar futballmérkõ-
zésekre, amit az újságok két „õsi ellenség” ta-
lálkozásának neveztek, de baráti értelemben.

Már csak kevés, a történelemnek elkötelezett
osztrák emlékszik, túl az operett giccsen, a mo-
narchia éveinek problémáira. Szinte csak Ma-
gyarországon él az 1848-as forradalom véres
leverésének és Bécs azt követõ neoabszolu-
tisztikus uralmának emlékezete. Az osztrák tu-
datban csak 1867, a kiegyezés található. A nem-
zetileg nagyon öntudatosan fellépõ magyarok
nehézségeket okoztak ezt követõen mind az
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Házi készítésû a szakadék Magyarország felé
osztrákoknak, mind az uralkodó háznak. Az
osztrák történelemszemlélet a magyar vétóban
látja minden bukott próbálkozás okát, a cs.k.
nagyobb egyenjogúságot adományozni szlávok-
nak (pl. Ferenc Ferdinánd). Néhányan azt gon-
dolják, a „mi lenne, ha” feltételezés révén, hogy
a soknemzetiségû állam számára lett volna túl-
élési lehetõség, ha a trializmus felváltja a dua-
lizmust és egyenjogúságot adtak volna a szlá-
voknak.

Vissza a rendszerváltáshoz: 1989-be. Hogyan
bánt egymással ezt követõen Ausztria és Magyar-
ország? Újfent csalódottan. Az új évezred kez-
detén csak néhány évig létezett valódi jószom-
szédi barátság, az akkori kormányfõk, Dzurinda,
Orbán és Schüssel szoros együttmûködése alap-
ján. Nyilvánvalóan csak ezekkel a szereplõkkel
volt így lehetséges, õk valamennyien viszont ha-
marosan elvesztették pozíciójukat.

Magyarország számára fontosabb volt viszont
a Visegrádi Négyek kooperációja és a közös út,
mind a NATO-ba, mind az Európai Unióba. A
Visegrádi Négyek meglepõ intenzitást és minõ-
séget mutatnak a menekültválságban. Ausztri-
ának partnerként sose sikerült csatlakoznia a
Visegrádi Négyekhez. Ezzel komolyan sosem
próbálkozott. Elsõsorban a hasonló változási és
reformproblémákkal küzdõ államok önsegítõ
csoportjaként látják a Visegrádi Négyeket. Bécs
sosem ismerte fel e fórum izgalmas európai
perspektiváját, aminek olyan jelentõsége lehet-
ne, mint a Benelux vagy Skandináv államok
együttmûködésének. A Visegrádi Négyek sze-
repe egy ideig Lengyelország politikája miatt
marginálizálódott, hiszen a lengyelek – kissé
túlbecsülve magukat –  a Párizs, Berlin, Varsó
tengelyre építettek.

Ebben a térségben minden együttmûködési
próbálkozás, mint pl. a Közép-európai Kezde-
ményezés, eleve halva született elképzelés volt.

A legutóbbi években újabb problémák kerül-
tek napvilágra. Nem egészen jogtalanul hara-
gudott meg Ausztria azért, mert Magyarország

aránylag drasztikus egyoldalú gazdasági intéz-
kedéseket hozott osztrák bankokkal, kereske-
delmi láncokkal és parasztokkal szemben.
Ausztria megsértve látta a jó szomszédság szel-
lemét és az Európai Unió törvényeit. Ausztriá-
ban azt hitték, hogy a sok ezernyi kooperáció a
határon túli, kisebb-nagyobb cégeknek, mind-
két fél számára hasznos. Ezért a magyarok által
kijátszva érezték magukat még a polgári tábor-
ban is. Wolfgang Schüssel, aki esetleg jobban
tisztázta volna a dolgokat Orbán Viktorral, már
nem viselt kormányhivatalt.

Ausztria ostoba módon teljesen fékezetlenül
hagyta magát befogni az európai baloldal ab-
szurd kampányába, a magyar szocialisták drá-
mai választási veszteségei és egyedi tényleg ér-
telmes alkotmányreformok után, azzal a felté-
telezéssel, hogy Magyarországon felfüggesztet-
ték a jogállamot és a demokáciát. Mindezen
felül a szociáldemokrata Werner Faymann kan-
cellár azoknak az úszitóknak állt élére, akik nyil-
vánosan denunciálták a kerítés építését elõször
a szerbiai, azután a horvát határon. Faymann,
mind ehhez Magyarország eljárásával kapcso-
latosan a holokauszttal való esztelen összeha-
sonlításhoz ragadtatta magát.

A történelemnek mindig megmarad megle-
põ dialektikája. Pontosan ennek a kerítésnek a
megépítése és a népvándorlás sikeres magyar
feltartoztatása vezetett az osztrák lakosságnál
(hogyha nem is a mainstream médiáknál) tör-
ténelmi csúcshoz a magyarok nagyrabecsülé-
sében. Általános hangvétel: „Orbán Viktor az
egyetlen európai politikus, aki nem beszél, ha-
nem országa érdekében cselekszik.”

Ezzel elérkeztünk a legnagyobb különbséghez

Ausztria és Magyarország között. Magyarország
tiszta és mélyen gyökerezõ nemzeti identitással
rendelkezik, ami magától érthetõvé vált 1848,
1920 és 1956 által. Ezzel szemben Ausztria iden-
titása többször törést szenvedett. A monarchia
utolsó évtízedeiben fõként a habsburghû és a
nagynémet irányzat között húzódott az identitá-
si konfliktus törésvonala. További törésvonal jött
létre a világháborúk után, a háborús bûnrészes-
ség vitája során. 1955 óta ezt követte a ténylege-
sen soha le nem gyõzött viszály a semlegesség és
a nyugati értékközösség között. 1945 óta elõször
napjainkban fogadja el a többség az osztrák nem-
zeti identitást. Különleges módon viszont hasonló
szakadék alakult ki, mint Németországban. Egy-
részt a politikai-sajtó uralkodó osztálya, amely
abszurd módon hibáztat a holokausztért olyan
értékeket, mint a nemzet (mindegy, hogy oszt-
rák vagy német), a nép, vagy a haza. Másrészt
pedig a lakosság nagy többsége tisztán osztrák
identitással.

Ma ez még mélyebb szakadékhoz vezet, látva
a muszlimok tömeges bevándorlását (már most
fél millió mohamedán vallású van Ausztriában),
ami ellen van a lakosság többsége. Az uralkodó
osztály viszont azt hiszi, hogy a bevándorlásra
adott igennel le kell dolgoznia egy morális bûnt.

Ezekbõl a belsõ törésvonalakból kifolyólag
Ausztria ma is képtelen arra, hogy akár egyet-
len szomszédjával is képes legyen szoros és
bensõséges barátságra.

      Németbõl átültette: RUMPLER DIÁNA

*) A szerzõ 14 éven át a Die Presse, ill. a Wiener
Zeitung fõszerkesztõje volt. Jelenleg www.andreas-
unterberger.at cím alatt írja „nem egészen politika-
mentes” naplóját.

Óriási többség, a szükséges 274 helyett 389 törvény-
hozó szavazta meg november 17-én a bukaresti parla-
mentben Dacian Ciolos kijelölt miniszterelnök kormá-
nyának beiktatását. A hivatalba lépett kabinetben a tár-
cavezetõi posztok többségét pártoktól független – a
magánszférából, európai intézményekbõl és a civil tár-
sadalomból érkezõ – szakértõk töltik be. A technokrata
kormány beiktatását a Szociáldemokrata Párt (PSD) és
a jobbközép Nemzeti Liberális Párt (PNL) is támogatta.

A romániai kormányváltás egyszerre nevezhetõ
váratlannak, illetve küszöbön állónak. Közvetlen ki-
váltó okának egy tragikus bukaresti péntek estét jelöl-
hetünk meg, amikor a Colectiv Club nevû szórakozó-
helyen tartott rockkoncert közben kigyulladt a hang-
szigetelés, a viharos gyorsaságú tûzvész pedig a hely-
színen 28 halálos áldozatot követelt. A következõ na-
pok a megdöbbenés újabb hullámait keltették, miután
az október 30-i lokáltûz sebesültjei közül további 27-
en hunytak el, így e sorok írásakor már 55 személy
neve szerepelt a gyászos listán. Újabb félelmetes fejle-
ményként a bukaresti kórházakban tömegesen jelen-
tek meg olyanok, akik látszólag sértetlenül vagy apró
sérülésekkel kerültek ki a Colectiv poklából, viszont
egyre ijesztõbb légzési zavarokkal és hörgõelégtelen-
séggel küszködnek. A közvéleményt sokkolta az orvo-
sok prognózisa is: az áldozatok száma 70–80-ra is
emelkedhet.

A katasztrófa tömegeket szólított az utcára, s a tilta-
kozások elsõ körös követelései egy-két napon belül
teljesültek is. Elsõként Victor Ponta miniszterelnök
jelentette be lemondását, másnap Cristian Popescu
Piedone, Bukarest 4. kerületének polgármestere kö-
vette a kormányfõ példáját. Legtovább Gabriel Oprea
belügyminiszter húzta, õ az általa vezetett kormány-
párt, a Románia Fejlõdéséért Országos Szövetség
(UNPR) Klaus Johannis államfõnél tett látogatása nyo-
mán lépett vissza. Bármennyire is úgy tûnik azonban
elsõ látásra, Ponta lemondásának nem sok köze volt
bármiféle européer arcélhez. A román exminiszter-
elnök ugyan maga is „elégett” a bukaresti Colectiv klub-
ban, a nemzeti tragédia azonban csak „megfelelõ” ürü-
gyet szolgáltatott ahhoz, hogy a jó ideje szalonképte-
len, és immár pártja támogatását is nélkülözni kény-
szerülõ politikus az elképzelhetõ legkedvezõbb fény-
ben lépjen le a politikai színpadról.

Az államfõ Sorin Campeanu oktatási minisztert bíz-
ta meg a kormányügyek ideiglenes irányításával, a ki-
nevezés azonban több kérdést is felvetett. A bukaresti
mezõgazdasági és állatorvosi egyetem 47 éves, párton
kívüli, de szociáldemokrata elkötelezettségû felfüg-
gesztett rektora – egyben a Rektorok Országos Taná-
csának felfüggesztett elnöke – ugyanis kulcsfigurának
számít Ponta és Oprea plagizálási ügyének „kifehérí-
tésében”. Az õ találmánya az a hírhedt sürgõsségi kor-
mányrendelet, amely értelmében bárki bármilyen
anyagi és büntetõjogi következmény nélkül lemond-
hat a közpénzen szerzett doktori címérõl.

Az idõlegesen végsõ megoldás nagyon hamar
szakértõi kormány felállítása felé tendált, a jelenle-
gi politikai elit teljes leváltását követelõ tüntetõk
több napon át sem lanyhuló kitartását látva a PSD
is hamar elállt attól a kezdeti elképzelésétõl, hogy
maga ajánljon kormányfõjelöltet. Az sem okozott
különösebb meglepetést, hogy Johannis a zilahi szü-
letésû Dacian Ciolost bízta meg kormányalakítással.
Az unió volt mezõgazdasági és vidékfejlesztési biz-
tosa, aki július óta Jean-Claude Juncker, az Európa
Tanács elnökének nemzetközi élelmiszer-biztonsá-
gi kérdésekben illetékes tanácsadója, Románia leg-
újabb kori történetének második technokrata mi-
niszterelnöke Theodor Stolojan után, aki 2006-ban
kapott hasonló felkérést.

Parlamenti beszédében Ciolos kifejtette: kormánya
a közigazgatás hatékonyságát akarja javítani, valamint
visszaszerezni a társadalom bizalmát az állami intéz-
mények számára, és megerõsíteni a román demokrá-
ciát. Azt ígérte, a kabinet munkáját az átláthatóság, a
felelõsségvállalás, a párbeszédre való nyitottság fogja
vezérelni. A technokrata miniszterelnök a jövõ évi
választások korrekt megszervezését, a társadalmi pár-
beszédet, a korrupció elleni harcot, a költségvetési
egyensúly és gazdasági növekedés fenntartását, vala-
mint az emberi erõforrások menedzsmentjének javí-
tását nevezte prioritásainak.

Az utca egyelõre elcsendesült, de október 30-a után
egyértelmûen jelezte létét és potenciálját. És talán azt
is, hogy szeme a kormányon, s a következõ rendszer-
váltó megmozdulásokhoz már nem kell nemzeti tra-
gédiának bekövetkeznie.

CSINTA SAMU

Kormányváltó tragédia Romániában

Babják Zoltán még Orbán Viktort is messze maga
mögött hagyta... Hogyhogy? Beregszász polgármeste-
re elérhetetlennek képzelt többséggel nyerte az októ-
ber végi helyhatósági választást a kárpátaljai város-
ban: A 8324 szavazó közül nem kevesebb mint 6296
Babják Zoltánra adta le voksát, 75,64 százalék!

De nem csak Babják Zoltán fölényes gyõzelme ad
örömre okot: Az elsõ alkalommal összefogó két ma-
gyar szervezet, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövet-
ség (KMKSZ) és az Ukrajnai Magyar Demokrata Szö-
vetség (UMDSZ) közös listával tizenkét mandátumot
és ezzel majdnem abszolút többséget szerzett a 26 tagú
Beregszászi Városi Tanácsban, messze lehagyva az
egykori Régiók Pártjából alakult Újjászületést (Vidro-
dzsennya), az Egységes Közepet (Jedinij Centr) és
Petro Porosenko elnök Szolidaritás (Szolidarnyiszty)
Blokkját. A Haza (Batykivscsina) ugyanúgy kimarad a
városvezetés ügyeibõl, mint az ukrán nacionalista Sza-
badság (Szvoboda).

A Beregszászi járásban a két magyar szövetség kü-
lön indult. Az egyik elsõ lett tizenkét mandátummal, a
másik a Jedinij Centr mögött harmadik hét képviselõ-
vel. Tandemben tehát meglenne a magyar többség.

Még Babják Zoltánt is túlszárnyalta Bocskai István:
Nagyszõlõs eddigi polgármestere önjelöltként a szava-
zatok 85 százalékát szerezte meg. Csapon is várakozá-
son felüli magyar eredmény született. A határváros-
ban a KMKSZ hét mandátumot nyert, ugyanannyit,
mint a Jedinij Centr. Izgalmas kérdés, hogy koalicióra
tudnak-e lépni egymással.

Ungváron és Munkácson a városi ugyanúgy mint a
járási tanácsokba is sikerült bejutnia a KMKSZ/UDMSZ-
nek. 27 településen a magyar szervezetek által támo-
gatott jelöltet választották polgármesterré.

A nagyrészt szenzációs magyar eredmények egy-
általán nem voltak várhatóak. Rövidel a választások
elõtt egy KMKSZ-konferencián Darcsi Karolina poli-
tikai titkár sok-sok negatívumot sorolt fel, amelyek
hátráltatták a magyar szervezetek felkészülését. Így
az új választási törvényben három százalékról ötre
emelték a bejutási küszöböt, megtiltották pártszövet-
ségek indulását, a választási körzeteket a törvénynek
ellentmondva alakították ki. Nem voltak a nemzeti-
ségek nyelvére lefordított szavazólapok sem. „Ezek
az intézkedések és a nagymértékû kivándorlás tették
szükségessé, hogy a két kárpátaljai magyar párt vá-
lasztási szövetséget kössön, ami jó döntésnek bizo-
nyult” – mondta akkor Darcsi Karolina.

Szerhij Fedaka ungvári politológus és publicista is
az együttmûködés tényét emelte ki. Szerinte a magya-
rok európai elveket mutattak fel, amikor az egymás-
sal rivalizáló két pártjuk kiszámította, hogy külön-kü-
lön egyikük sem gyõzhet, ezért összefogtak. „Az ukrá-
noknak a magyaroktól kell politikai kultúrát tanulni-
uk” – jegyezte meg. Nahát... A magyarok hosszú évek
civakodásai után röviddel a választások elõtt tanultak
– nem kis mértékben enyhe Budapesti nyomásra. Utó-
lag persze a saját akaratuk volt...

„A kárpátaljai magyarság bebizonyította, hogy léte-
zik, képes kiállni saját érdekei mellett, és képviselni akar-
ja õket a különbözõ önkormányzati szinteken” – mond-
ta Brenzovics László KMKSZ-elnök. „A magyar képvise-
let olyan erõs, hogy megkerülhetetlen lesz a mûködõ-
képes többségi koalíció kialakítása során.” Úgy véli,
hogy a koalíciós tárgyalásokon a KMKSZ-nek bölcsen,
elvszerûen kell eljárnia: „Minket nem a posztok érde-
kelnek, hanem kizárólag az, hogy a megye, a járások,

Beregszászi tandem a többségért
A kárpátaljai magyarság közös listákra szavazott a helyhatósági választásokon

Folytatás a 7. oldalon

Millesgarden: Fel, fel angyalok!
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Határok nélkül

Az íjász

A keleti tömbben 25 évvel ezelõtt tartották meg az
elsõ szabad választásokat, és ugyancsak negyed évszá-
zad telt el a német egység létrejötte óta. A jubileum
emlékezésre és mérlegelésre késztet, mi valósult meg
abból, amiért annyit küzdöttek Kelet-Közép-Európa
népei. A forradalmi napokat, amikor sorozatos sztráj-
kokra és tüntetésekre került sor, ezekben az országok-
ban a berlini fal leomlása tetõzte be. Forradalmi válto-
zásokat okozott az is, amikor a keletnémet boltokban
elõször jelentek meg a nyugatnémet árucikkek, és a
nép csak úgy hömpölygött az üzletekben. A „Wende”
eufóriája már nyilván elszállt, mi „posztszocialisták”,
„keletiek” nyögjük a kapitalizmus minden terhét, annak
bájosan csábító szabadságígérete mellett. A történelem
a német nemzetet igazolta: az utcára vonuló nép, és a
megegyezést, nemzetközi támogatást keresõ bölcs ál-
lamférfiak közös erõvel vívták ki a nemzet egységét.

„Csak egy út adódott így számunkra, hogy politikai
szabadságunkat, biztonságunkat, sok évszázad alatt ki-
fejlõdött életformánkat, keresztény humanista világ-
nézetünket megmentsük: szorosan csatlakozni azok-
hoz a népekhez és országokhoz, amelyek államról,
egyénrõl, szabadságról és tulajdonról lényegileg ha-
sonló nézeteket vallanak, mint mi. Keményen és hatá-
rozottan szembe kellett szállnunk a Kelet minden to-
vábbi nyomásával szemben. (…) Az volt a feladatunk,
hogy a bizalmatlanságot, amely a nyugati világban
mindenhol velünk szemben, németekkel fennállt, szét-
törjük.” – írta 1965-ös visszaemlékezésében Konrad
Adenauer az NSZK-t meghatározó eszmeiségrõl a vi-
lágháborút követõ években. „Demokratikusnak kell,
hogy tûnjön, de közben mindent kezünkben kell tar-
tanunk.” – hangzik el ugyanakkor Walter Ulbricht szá-
jából. Történelmi távlatból valóban úgy tûnik, hogy a
német állam kettéosztását követõen a nyugatnémetek
és a keletnémetek is a maguk ideológiai rendszerének
kiépítésével voltak elfoglalva, és kevés figyelmet for-
dítottak a nemzeti egység újbóli megteremtésére.
Ugyan már 1952-ben Sztálin elõállt egy német béke-
szerzõdés-tervezettel, de mivel semleges német állam-
ban gondolkodott, a nyugati hatalmak elvetették a ja-

vaslatot és az NSZK is egyértelmûen igazolta nyugati
orientációját. Valójában a nyugatnémetek által meg-
fogalmazott Hallstein-doktrína nem egyszerûen a kom-
munizmustól való félelem által vezéreltetve fogant
meg, hanem ez tartotta az NSZK-ban a hitet, hogy az
NDK diplomáciai elszigetelõdése segít majd Németor-
szág újbóli egységének elõkészítésében. Ezzel egyide-
jûleg az NDK elkötelezõdött a szocializmus építése
mellett és legfõbb külpolitikai céljává a keletnémet
államiság diplomáciai elismertetése vált.

A Varsói Szerzõdés 1955-ös létrejöttével a két or-
szág két szembenálló katonai tömb tagjává lépett elõ
(az NSZK már 1954-ben csatlakozott a NATO-hoz.) A
60-as évektõl Willy Brandt „Neue Ostpolitik” néven új
külpolitikai irányt hirdetett meg, ami elvezetett a két
német állam kölcsönös diplomáciai elismeréséhez és
az alapszerzõdés megkötéséhez. Fontos mérföldkõnek
számított a folyamatban az 1975-ös helsinki EBEÉ kon-
ferencia, melynek a két világrend képviseletében je-
len lévõ 35 ország küldöttje által aláírt záróokmánya
a mindkét tömbben élõ népek számára önrendelkezést
és alapvetõ szabadságjogokat követelt meg, ezen felül
– bár a határok sérthetetlenségét is leszögezte – azt is
nyitva hagyta, hogy a határok a népek önrendelkezé-
si jogának tiszteletben tartása mellett, békés úton,
megegyezéssel módosíthatók. Ezt a németek egy ré-
sze úgy értékelte, hogy az európai status quo még nincs
kõbe vésve. Mindemellett a brezsnyevi éra idején újra
felerõsödõ hidegháborús versengés nem tett jót a né-
met egység kérdésének. A haditechnológia sikerein
felbuzdulva a szovjetek egyre erõteljesebb offenzívá-
ba kezdtek a fejlõdõ országokban. Ez sokakban meg-
ingatta a Genscher által „Doppelstrategie”-nek neve-
zett irányba vetett hitet, mely a nyugati hatalmak ha-
tárainak védelmén, a politikai nyomás elhárításán, de
egyben a keleti tömbbel való mértékletes, tárgyalásos
együttmûködésen alapult („Entspannungspolitik”).

Genscher korán felismerte, hogy a német egységet
csak a többi ország támogatása mellett, nem pedig

egyedül lehet kivívni, és a két német állam népe kö-
zött erõsíteni kell a pszichológiai és történelmi kötõ-
dést. Az újraegyesítéshez végül a 80-as évek közepén
teremtõdtek meg a feltételek. A feltételek egy része
gazdasági természetû volt: az elöregedõ szovjet veze-
tést felváltó Gorbacsov egy szakadék szélén álló, alap-
vetõ ellátási gondokkal küzdõ gazdasági rendszer élet-
ben tartásáért küzdött, de még hitt a reformok erejé-
ben. 1988-tól állandósultak az elsõsorban gazdasági
elégedetlenségbõl fakadó sztrájkok, tüntetések az NDK
területén is, és a nép egyre hangosabban követelte a
szabadság mellett a nemzeti egységet. Több százezer
keletnémet menekült hagyta el az NDK-t 1989-ben ele-
inte többek között a magyar határnyitásnak köszön-
hetõen, de sokan távoztak a prágai és varsói nagykö-
vetségeken keresztül is. Ezen felül a szovjet és ameri-
kai vezetés közeledése is lendített az események me-
netén, ami éves szovjet–amerikai csúcstalálkozókban
és leszerelési megállapodásokban öltött testet. A folya-
mat megfelelõ mederbe tereléséhez pedig szükség volt
Kohl megfontolt, de céltudatos vonalvezetésére.

1989. október 7-én Gorbacsov látogatást tett Kelet-
Berlinben az NDK létrejöttének 40. évfordulójának
megünneplésére. Honecker ezen alkalommal tett hí-
res kijelentését, miszerint „a berlini fal még száz év
múlva is állni fog” a történelem egy bõ hónap leforgá-
sa alatt (egészen pontosan november 9-én) megcáfol-
ta. Kohl még ugyanabban a hónapban ismertette tíz-
pontos egyesítési tervét, mely mindenekelõtt megköve-
telte a szabad, demokratikus politikai rendszer létrejöt-
tét az NDK-ban. Az akkor már Modrow nevével fémje-
lezhetõ NDK-vezetés hiába igyekezett a rendszer omla-
dozó falának megtámogatása érdekében hitelhez jutni,
az NSZK vezetés jól átgondolt nemmel válaszolt. Az
1990. márciusában megtartott elsõ NDK-s szabad válasz-
táson már a jobboldali koalícióé volt a vezetõ szerep.

Bush amerikai elnök kezdetektõl fogva támogatta a
német egység létrejöttét, a végsõ kimenetel a Szovjet-
unión állt vagy bukott. Kohl, valamint Genscher és

2015. november 19-én ünnepelte az ORF
Burgenland a csatorna története során az elsõ
magyar nyelvû mûsor programba kerülésének
25. évfordulóját. A csatorna 1990-tõl kezdve évi
négy magyar nyelvû TV-adást sugárzott, majd
2002-tõl „Adj’ Isten magyarok” címmel évi hat
alkalommal számoltak be az ausztriai magyar
közösség érdekességeirõl, életérõl. A másfél
órás jubileumi ünnepségre a kismartoni ORF
Burgenland székházban került sor.

Az évfordulón szép számban jelentek meg a
burgenlandi magyar népcsoport és a bécsi ma-
gyarok képviselõi is, a programot pedig néptánc-
csoportok, zenekarok, kórusok segítségével tet-
ték még ünnepélyesebbé. A csoportok közül
elõször a Csörge Kindermusikgruppe lépett fel
Siget in der Wart c. hegedûelõadásukkal, majd
a Csörge Zenekar felnõttjei mutatták be tudá-
sukat. Sor került a mûsor történetébõl egy rövi-
debb visszatekintõre is.

Az elsõ adásra 1989. december 8-án került

sor, amelyben kerekasztalnál tárgyalták a bur-
genlandi magyarság helyzetét. A 25 év során az
Ausztriában élõ magyar népcsoport számos ren-
dezvénye, kulturális eseményei kerültek képer-
nyõre. Az elsõ években több háziasszonya is volt
az adásnak, a felelõs fõszerkesztõ 20 éven ke-
resztül pedig ugyanaz a férfi volt. A 25 év alatt
tudósítottak politikai történésekrõl, dokumen-
tálták a magyar egyesületek és szervezetek gaz-
dag kulturális és hagyományõrzõ tevékenységét,
jelen voltak vallási eseményeken, részt vettek
gasztronómiai rendezvényeken és a sportesemé-
nyekrõl sem feledkeztek meg.

2012-ben Kelemen Dorottya vette át a mû-
sorvezetést, aki a stúdió helyett külsõ helyszí-
neket választott, ezzel is közelebb hozva a mû-
sort a nézõkhöz. Az adások nemcsak mûsoridõ-
ben, hanem az ORF magyar nyelvû honlapján
utólag is megtekinthetõk. A negyed évszázad
alatt összesen 125 alkalommal került adásba az
„Adj’ Isten magyarok”.

„Adj Isten magyarok”

Huszonkét évnyi kihagyás után 2011 decembere óta
tartanak ismét magyar szentmiséket Kismartonban a
ferences templomban. Pál László erdélyi-székelyföldi
származású magyar lelkész, aki a legkülönbözõbb egy-
házi megbízatásokat ellátva immár tizenkét éve szol-
gál a Kismartoni Egyházmegye osztrák pasztorá-
ciójában, az egyházmegye bíróságán és a fõpásztor
tanácsadó testületében, minden hónap harmadik va-
sárnapján ünnepli magyar híveivel együtt anyanyel-
vén a szentmisét. Október 18-án a közösség egyúttal
az 1956-os forradalom és szabadságharc 59. évfordu-
lójáról is megemlékezett, mégpedig a nehezen kivívott
demokrácia egyik legnagyobb vívmánya: a sajtósza-
badság eléréséhez vezetõ út áttekintésével s azon be-
lül a katolikus egyház ’56-ban és napjainkban jellem-
zõ kommunikációjának összehasonlításával.

A szentmise után a Petõfi Sándor Program egyik
ausztriai ösztöndíjasaként e sorok írója Balogh József
1956 címû versével hangolta rá a jelenlévõket a forra-
dalom és szabadságharc évfordulójára, majd áttekin-
tette, mi jellemezte az európai magyar nyelvû katoli-
kus sajtót 1956-ban és mi jellemzi ma. Elhangzott: a
vasfüggöny mögött s különösen a Magyarország hatá-
rain kívül kisebbségben élõ magyar közösségeket 1948
után a kommunista diktatúra megfosztotta a katolikus

A katolikus sajtó ’56-ban és ma – elõadás Kismartonban
sajtó és a szólásszabadság minden lehetõségétõl.
Ahogy Jakab Antal gyulafehérvári püspök késõbb ezt
megfogalmazta: a katolikus sajtót „a történelem rossz
ekéje gyökerestül kifordította a földbõl. Idegen világ-
nak magvait szórta szét, s termése se lehetett más,
mint bogáncs”. Magyarországon valamivel enyhébb
volt a helyzet és a Nyugat is próbált segíteni az ott szer-
kesztett magyar nyelvû lapok, a Vatikáni Rádió és a
Szabad Európa Rádió révén.

A II. Vatikáni Zsinat rendelkezését, miszerint „a tö-
megkommunikációs eszközöket haladéktalanul és
semmi fáradtságot sem kímélve eredményesen hasz-
nálja fel az apostolság legkülönfélébb munkáiban”,
az egyháznak a rendszerváltozások után nyílt módja
érvényesíteni. Azóta számos kiadót és kiadványt ala-
pítottak Kárpát-medence-szerte, szabad a nyomtatott
és az on-line lapkiadás, kiszélesedett a könyvkiadás,
és a saját rádióadók mellett a világi rádiók és televízi-
ók hitéleti mûsorai is jelentõsek.

A kismartoni elõadás hallgatói végül közelebbrõl is
megismerhették az 1969-ben alapított Életünk
havilapot, az európai katolikusok lapját, amely a di-
aszpóra minden magyar katolikus közösségéhez eljut,
beleértve a tengerentúli területeket is.

VARGA GABRIELLA

2015 novemberében a Magyar udvar községtermé-
ben háromszor álltak közönség elé az Alsóõri Magyar
Színjátszó Egyesület tagjai. Heltai Jenõ „A szekrény tit-
ka” címû három felvonásos vígjátékát Major Zsolt és
Szabó Ferdinánd rendezték. A darab a Naftalin színmû
alapján készült, a cselekmény modernebb közegbe és
nyelvhasználatra helyezõdött át. A vígjáték központi
témája a polgári erkölcs, vagy inkább annak hiánya.
Mindegyik nem képviselõje fellelhetõ a szekrényben,
ami a színmû kulcsfontosságú darabjává, mintegy „fõ-
szereplõjévé” válik. A színészek érdeme, hogy a drámai
pontok lehetõségét igazán ki tudták élesíteni, azonban
egy szempillantás alatt jön a komikum, melynek köszön-
hetõen a szereplõk tulajdonképpen egy izgalmas bújócs-
ka részeseivé váltak. A darabból megtudhattuk, miként
érezheti magát nyáron a szekrényben egy télikabát,
milyenek is a mûlányok, továbbá a díszlet, és a kosztü-
mök is rendkívül jó érzékkel kerültek kiválasztásra. A
karakterábrázolás is sikeres volt, a személyazonosság

kérdése azonban mégis megkérdõjelezõdött, persze
csak a cselekmény részeként, s késõbb az önazonosság
kérdéséhez jutottunk el. Ez volt számomra a darab drá-
mai csúcspontja. Szakolczay, az ügyvéd (Németh Johann)
ég fele nyújtózó alakja kiemelkedik a többiek közül.

A zûrzavaros események következtében már nem
tudja, hol is lakik, ki is õ valójában. S ezeket a kérdése-
ket Ausztriában élõ magyarként akkor én is feltettem
magamnak. Ahogy a válaszokat megkaptam, egysze-
rûen azt éreztem, hogy mélységesen jó volt ott lenni.
Az Alsóõri Magyar Színjátszó Egyesület a tavalyi évben
Magyar Örökség díjban részesült. A színjátszás hagyo-
mánya, mely által az emberek valami köré gyûlve lel-
nek otthonra, évtizedes hagyomány. Gratulálok a díj-
hoz, és köszönöm az élményt, a nevetés, szórakozás
élményét, hogy itt, Ausztriában az anyanyelvemen él-
vezhettem egy ilyen remek darabot, hogy mélysége-
sen jó volt ott lenni, hogy jó volt egy kicsit nekem is
otthonra lelni benne. HOLDASI-SZABÓ ZSUZSA

Bújócska, avagy „A szekrény titka”

2015. november 5-én került sor a Neue Entwick-
lungen der Volksguppen in Wien c. könyv sajtótájé-
koztatójára Bécsben, a Presseclub Concordia termé-
ben.

A Bécsi Etnikai Csoportok Munkaközössége (ARGE)
által készült könyv 300 oldalon és 30 fejezetben tag-
lalja a bécsi etnikai csoportok aktuális témáit, problé-
máit. Heinz Tichy úr, a könyv egyik szerkesztõje sze-
rint a mû megszületése egy fontos lépés a különbözõ
etnikai csoportok közötti összefogás megerõsítésében.
Fontos kiemelni, hogy a könyvben azokról az etniku-
mokról van szó, akik tradicionálisan, akár már több
évszázad óta jelen vannak Bécsben (horvátok, szlové-
nek, csehek, szlovákok, magyarok és romák), nem pe-
dig a napjainkban megjelenõ új migráns csoportokról.

Ezen csoportok már messzemenõleg integrálódtak,
így sokkal inkább láthatatlanok maradnak. Ebbõl ered
az a visszatérõ probléma, hogy az állam sem szentel
az érdekeiknek különösebb figyelmet.

A könyv fontos témája az identitás kérdése is. Nap-
jaink egyik legnagyobb kihívása az EU-bõvítés, ami
elõsegítve a mobilitást, még inkább kevert, multi-
kulturális városokat hoz létre, és ebben a környezet-
ben egyre nehezebb a népcsoportoknak megõrizni-
ük hagyományaikat, sajátosságaikat.

Érdekességként megemlítették, hogy a 2001-es
népszámlálás adatai alapján a kisebbség gazdasági
értelemben már egyáltalán nem tartozik a kisebbség-
be. Kimutatták, hogy az átlag, magát kisebbséginek
valló lakosnak magasabb iskolai végzettsége van,
mint az osztrákok átlagának. Ennek ellenére sajnos
gyakran még mindig negatív hangnemben beszélnek
a nem osztrák származásúakról a médiában.

A könyv tehát több szempontból hivatott körbe-
járni a nemzetiségi kérdést, és bizakodva áll a témá-
hoz: kellõ türelemmel még sok javulást el lehet érni.

BEDÕCS KRISZTINA

Napló postája

Könyvbemutató Bécsben

2015. november 26-án került megrendezésre a
szombathelyi Õrvidék Házban a Nagy Háborús Emlék-
év 2015 rendezvénysorozat keretein belül az I. Világ-
háborús konferencia Dr. Hende Csaba országgyûlési
képviselõ és Szász Jenõ, a Nemzetstratégiai Kutatóin-
tézet elnökének védnökségével. Az egész napos prog-
ram során kilenc, az elsõ világháborúhoz kapcsolódó
elõadás hangzott el. A rendezvénynek a sok mindent
megélt I. Ferenc József laktanya adott otthont, amely
az I. világháborúban már kaszárnyaként szolgált.

Deák Ernõ, az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szer-
vezetek Központi Szövetségének volt elnöke elõadá-
sával kezdõdött a program, aki a mai Burgenland te-
rületén a 1900-as évekbeli mindennapok alakulásáról
tartott ismertetõt. Fráter Olivér történész ezután Ma-
gyarország keleti határvidékére kalauzolta a hallgató-
kat, és a korabeli Székely Hadosztály mûködésérõl,
vagy inkább mûködésképtelenségérõl számolt be.
Különleges témának számított Szabó Károly ezredes
az Evidenzbüro-ról, vagyis az Osztrák–Magyar Monar-

chia titkosszolgálatáról szóló elõadása, hiszen az itt elõ-
adott anyagok sokáig titkosított aktákként porosod-
tak. Az elõadássorozat utolsó blokkjában az egészség-
ügy szerepérõl tartott beszámolót Keppel Csilla és
Kelbert Krisztina történész, végig hangsúlyozva a nõk-
nek az ápolásban betöltött pótolhatatlan szerepét.
Végül pedig, amirõl az iskolai történelemkönyvek nem
írnak: Kiss Gábor százados elõadásában a korabeli
nemi betegségekrõl hallhatott a lelkes közönség, ame-
lyek a hadosztály egészségügyi állapotát nagyban be-
folyásoló tényezõnek számítottak. Erre a problémára
– egyfajta megoldásként – az ellenõrzött katonai bor-
délyházak bevezetésével kínáltak megoldást az oszt-
rák–magyar haderõben.

A program szervezõi a résztvevõk minden érzék-
szervére gondoltak: az egyes blokkokat a Muravidéki
Nótázók kezdték, az ebédszünetben a laktanya 1800-
as évek végén a megnyitásakor felszolgált ételeket szol-
gálták fel, a falakat pedig a székelyudvarhelyi Kováts
Fényképészet I. világháborús képei díszítették.

„A falevelek lehullottak…”
…de a háború még mindig nem ért véget

Kalmár Ferenc, a Külgazdasági és Külügyminiszté-
rium szomszédságpolitika fejlesztéséért felelõs minisz-
teri biztosa október 10-én a bécsi Pazmaneumban Eu-
rópai kereszténydemokrata politika az aktuális fo-
lyamatok tükrében címmel tartott elõadást.

Kalmár Ferenc rámutatott: a kereszténydemokrácia
konzervatív politikai irányzat, a konzervativizmus azon-
ban nem jelent maradiságot. A konzervatív szemlélet is
akarja a fejlõdést, de megalapozott fejlõdést akar, vagyis
olyat, amelyik az eddig elért eredményekre alapozza a
jövõt. Az elõadó emlékeztetett arra is, hogy az Európai
Unió alapjait három nagy kereszténydemokrata politikus
tette le: Robert Schuman francia külügyminiszter, Konrad
Adenauer német kancellár és Alcide De Gasperi olasz
miniszterelnök. Az egyik alapító, Robert Schuman szerint
„Európa vagy keresztény lesz, vagy nem lesz”.

Kalmár Ferenc kitért arra, hogy a Magyarországon
2010-ben létrejött kétharmados többségû FIDESZ-
KDMP kormány kidolgozta Magyarország új alkotmá-
nyát, amely a Himnusz elsõ sorával kezdõdik: „Isten,
áldd meg a magyart.”

A kontinens súlyos demográfiai problémájával
összefüggésben Kalmár Ferenc a megoldáskeresés
három lehetséges irányára hívta fel a figyelmet. Sze-

rinte a 12 millióra becsült európai roma közösség
megfelelõ oktatással számottevõ tartalékot jelenthet-
ne, miként a munkanélküli fiatalok hatalmas számá-
nak az ipar igényeihez igazított átképzése is. „Van egy
másik tartalék is: térjünk vissza a keresztény gyöke-
rekhez, becsüljük meg a családot, az anyaságot. Mi-
ért ne lehetne a gyermekét nevelõ nõ fizetett anya?”
– ismertette álláspontját az elõadó.

A migrációkérdéssel összefüggésben kifejtette: Eu-
rópában nincs elképzelés arról, hogy ezt miként kelle-
ne kezelni. „Az ember felteszi a kérdést, hogy Euró-
pában ma milyen politikusok vannak? Vannak-e
egyáltalán vezetõ egyéniségek, karizmatikus politi-
kusok?” Meglátása szerint Európának sürgõsen közös
nevezõre kellene jutnia a tekintetben, hogy a migrá-
ció jelenlegi jelenségével kapcsolatban milyen politi-
kát kövessen. „Én a jövõt csak európai összefogás-
ban látom, de nem politikai törpék, hanem valódi
karizmatikus egyének által vezetett Európában, hi-
szen olyan kihívások állnak kontinensünk elõtt – s
nemcsak migráció, de gazdasági szempontból is –,
amelyekre Európa csak együtt tud megfelelõ válaszo-
kat adni” – zárta szavait Kalmár Ferenc.

V. G.

A kereszténydemokrácia helyzete

Winston Churchill az 1940-es angliai csatát a brit
történelem „legremekebb órájá”-nak (finest hour) ne-
vezte. Magyarország újkori történelmében három ese-
mény is igényt tarthat hasonló minõsítésre: az 1848/
49-es forradalom és szabadságharc, az 1956–os forra-
dalom, és 1989, a rendszerváltozás. Mindhármat meg-
elõzte egy (nagyon eltérõ hosszúságú) reformidõszak,
annak elõkészítõ, mozgósító szerepe nélkül nem lett
volna március 15-e és szabadságharc, október 23-án
nem robbant volna ki forradalom, és 26 éve nem lett
volna rendszerváltozás. Az elsõ kettõ a külsõ beavat-
kozás miatt vereséget szenvedett, de a kedvezõbbre
forduló külpolitikai helyzetet kihasználó belsõ erõk
idõvel mindkettõt gyõzelemre vitték.  A harmadik for-
dulat sikeres volt, annak kihasználásával ugyan már
kevésbé lehetünk elégedettek, de olyan pályát nyitott
meg az ország elõtt, amelyen – Kossuth szavaival – „a
jövõnek mestere” lehet. Azóta a magyar választók fe-
lelõssége, hogyan tudunk élni a szabadsággal.

Minden méltatást, elemzést, könnyes emlékezést
megérdemel 56-os szabadságharcunk. Mindig van ak-
tuális üzenete, ha rá gondolunk. Számomra ma arra
emlékeztet, hogy nehéz helyzetekben a nemzetet csak
a pártérdekeken túllépõ összefogás, egység segítheti
meg. Akkor kiábrándult marxisták és régi antikommu-
nisták, keresztények, ateisták és zsidó származású ma-
gyarok együtt tüntettek, harcoltak és haltak meg. Itt,
Ausztriában pedig arra emlékezem, mennyire megérin-
tett, megindított engem, 15 évesen, az a melegség, se-
gítõkészség, amivel a menekült magyarokat, közte
barátaimat, rokonaimat fogadta Ausztria. Ezt idéztem
föl 25 évvel ezelõtt, amikor tisztelt barátommal, Alois
Mock akkori alkancellár és külügyminiszterrel megálla-
pítottuk, hogy évezredes közös történelmünkben sosem
volt annyira szoros a két állam és a két kormány viszo-
nya, barátsága, mint akkor. Nagyon remélem, hogy a
mai feszültség hamarosan eltûnik viszonyunkból.

Végzõdhetett volna ’56 másképp?

 A történetírás nem egyszerûen arról szól, hogy mi
történt, hanem arról, hogy miért úgy és miért nem
másként történt. Arra kár szót vesztegetni, hogy a pesti
srácok (és lányok – mert sok lány volt nemcsak a tün-
tetõk, de még a harcolók között is) legyõzhették vol-
na a Szovjetunió hadseregét? Nyilvánvalóan nem, még
ha ezzel akkor sokan nem is voltak tisztában. Az már
komolyabb választ igényel, hogy Nagy Imre és társai
megállhattak volna „félúton,” átvéve a kormányzást,
de nem nyúlva az egypárt-rendszerhez, az irracionális
gazdaságpolitikához, a szervilis szovjet kapcsolathoz.
Valami ilyesfélét vetett föl 2006-ban megjelent – egyéb-
ként rendkívül alapos – könyvében („Elveszett illúzi-
ók”) az 56-ban Amerikába menekült Gáti Károly poli-
tológus. Erre nemcsak az a válasz, hogy egy népmoz-
galmat nem lehet parancsszóval leállítani, hanem az,
hogy ha mégis sikerült volna, az épp olyan visszaren-

JESZENSZKY GÉZA

Esélytelen volt-e 1956-ban a rendszerváltozás?*

dezõdéshez vezetett volna, mint történt a „prágai ta-
vasz”-szal 1969-ben. Vagyis jött volna olyan Kádár-
rendszer, aminek kezdetben Nagy Imre lett volna a
névleges vezetõje.

Mindenképpen érdemes és szükséges azonban
szembenézni azzal az újabban nagyon fölerõsödött
nézettel, hogy felelõtlenül beugratott-e bennünket az
Egyesült Államok, általában „a Nyugat” egy antikom-
munista felkelésbe, hogy azután cserbenhagyjon?

Sztálin és Rákosi rémuralma idején a reményt, a lel-
ket a szabad világ léte és annak rádióadásai - a BBC, az
Amerika Hangja, a Deutsche Welle, majd a Szabad Eu-
rópa - tartották a nemzetben. 1952-ben Eisenhower, a
II. világháború gyõztes tábornoka a „felszabadítás,” a
kommunizmus visszaszorításának a programjával
nyerte meg az amerikai elnökválasztást. Amikor a
magyar forradalom kitört, azt éreztük, hogy az egész
világ mellettünk áll. A világsajtó tele volt a budapesti
tudósításokkal, az akkoriban elterjedõ televízió jóvol-
tából politikai és katonai krimi, a karosszékbõl nézhetõ
szovjet–magyar háború fölrázta a polgári otthonok nyu-
galmában élõ emberek millióit. Tüntettek, segélyt küld-
tek, de a várt kéksisakos ENSZ-egységek nem jöttek.

Csak Kádár és bérencei (ahogy akkoriban mondák
két cinkosára utalva, „Apró Dögei”) hirdették, hogy az
ún. „ellenforradalom” kirobbanása nyugati ügynökök,
horthysta katonatisztek és a földet-gyárat visszaköve-
telõ régi uralkodó körök mûve volt. A kiváltó ok
Rákosiék valóban népnyúzó diktatúrája volt, amit a
szovjet megszállók kényszerítettek nemcsak reánk, de
fél Európára. A cél sokféle, eltérõ volt, semmiképpen
nem a Horthy-korszak visszahozatala. A tervezett sza-
bad választás nagy valószerûséggel a polgári Kisgaz-
dapárt és a hagyományos, a kommunisták által szét-
vert Szociáldemokrata Párt között dõlt volna el. A ha-
zánk területén tartózkodó szovjet katonasággal vég-
rehajtott elsõ intervenció kudarca után kegyetlenül be-
csapott bennünket a Szovjetunió, miután az 1956. ok-
tóber 30-i kormány-nyilatkozatban új típusú viszonyt,
az egyenjogúságon alapuló korrekt együttmûködést
kínált Magyarországnak és a kommunista tömb vala-
mennyi tagjának. Nagy Imre és kormánya hitt Miko-
jannak és Szuszlovnak, akik október 31-én Budapes-
ten áldásukat adták a többpártrendszer magyarorszá-
gi visszaállítására. De a szovjet vezetés hitszegése nem
érhetett váratlanul senkit, aki itt élt, vagy aki ismerte
a szovjet külpolitikát. Csalódást az okozott, hogy az
Egyesült Államok és szövetségesei csak tétlen szemlélõi
voltak a magyar eposznak. Megbocsáthatatlan naivitás
volt-e politikai, diplomáciai, s ha más út nincs, katonai
segítséget várni? Vagy ami még rosszabb, felkelésre,
majd kitartásra biztattak bennünket, hogy azután zöld
utat kínáljanak a második katonai agressziónak?

Jogos fölvetni, hogy a magyar forradalom kitörése
után miért nem halasztotta el Anglia és Franciaország
a már hónapok óta tervezett egyiptomi inváziót? Ez

elterelte a figyelmet Magyarországról, felületes megfi-
gyelõk egyenlõségjelet tettek a két teljesen eltérõ okú
és célú intervenció között.  Még jogosabb és reálisabb
a kérdés, hogy a mainál sokkalta tekintélyesebb és
hatékonyabb ENSZ-ben a nyugati nagyhatalmak miért
nem voltak aktívabbak? Hugh Seton-Watson, a neves
brit történész (a magyarokkal szemben az I. világhá-
ború elõtt és alatt hiperkritikus Scotus Viator fia) sze-
rint amerikai diplomatákkal, újságírókkal és politiku-
sokkal folytatott számtalan beszélgetés sem tudta õt
meggyõzni, hogy semmit sem lehetett tenni a magya-
rok érdekében. „Egy magyarországi amerikai kato-
nai invázió természetesen nem volt lehetséges, egy
Moszkvához intézett nukleáris ultimátum még ke-
vésbé. Formális diplomáciai jegyzékek sem érhettek
el semmit. De valóban lehetetlen volt az Egyesült Ál-
lamok kormányának, annyi bizalmas és nyilvános
érintkezési csatorna, és annyi nyomásgyakorlási
lehetõség birtokában, meggyõzni a szovjet kormányt
arról, hogy Magyarország megszállásnak a következ-
ményei jóval kellemetlenebbek lennének számára,
mint meghagyni a hatalomban az országot tényle-
gesen ellenõrzõ Nagy-kormányt? Az az igazság, hogy
az Egyesült Államok kormánya ezt meg sem próbál-
ta, mert mindenkit lefoglalt az elnökválasztás és a
szuezi válság.” A CIA és a Nemzetbiztonsági Tanács
egyes szakértõi ugyan mérlegelték, sõt javasolták a
katonai segélynyújtást, de Ausztria semlegessége és a
velünk szomszédos többi ország magatartása miatt ez
fizikailag lehetetlen volt. Eisenhower attól félt, hogy a
Szovjetunió agresszív választ ad arra, ha Európa 1947
után hallgatólagosan tudomásul vett megosztottsága
veszélybe kerül. Fõ törekvése a szovjet vezetés meg-
nyugtatása volt, hogy az Egyesült Államok nem kíván-
ja megdönteni a kommunista rendszereket. Dulles a
texasi Dallasban gazdasági támogatást kínált az önál-
ló politikát folytató rab nemzeteknek, de nem tekin-
tette elõfeltételnek, hogy változtassák meg társadalmi
rendszerüket. A demokrata párti ellenzék nagyobb ér-
zékenységet mutatott a magyar várakozások iránt.
Adlai Stevenson demokrata elnökjelölt sürgette az
ENSZ föllépését a magyar forradalom mellett. A New
York Times október 27-i vezércikkében úgy fogalma-
zott, hogy sosem volt világosabb jogcím az ENSZ kere-
tében történõ külföldi beavatkozásra. A hivatalos üze-
net azonban az volt a Kremlnek, hogy “az Egyesült
Államoknak nincsenek hátsó céljai a csatlós orszá-
gok függetlenségi törekvéseinek támogatásával. Nem
tekintjük õket potenciális katonai szövetségesnek.”
Sokak szemében ez a bizonyítéka Amerika hitszegé-
sének. Én nem így látom. Jóhiszemû, valóban békét és
a Nyugattal együttmûködést akaró Szovjetunió számá-
ra jó érv lett volna a katonai beavatkozás ellen, de a
moszkvai keményvonalasok azt hallották ki belõle,
hogy szabad kezet kapnak a föllépéshez. És joggal fél-
tek a láncreakciótól, attól, hogy a magyar példától ösz-

tönözve felkelnek a lengyelek, talán még a románok
is lerázzák a kommunista igát. De valóban hatalmas
presztízsveszteség lett volna a Szovjetunió számára
szabadon engedni Magyarországot?

A Német Szövetségi Köztársaság – összhangban la-
kossága többsége és Nyugat-Európa akaratával – 1955.
május 9-én lett a NATO tagja. Válaszul 1955. május 14-
én a Szovjetunió csatlósaival létrehozta a Varsói Szer-
zõdést, másnap pedig a II. világháború gyõztes nagy-
hatalmai aláírták az Ausztria semlegességét garantá-
ló Államszerzõdést. Fordulópont volt ez az idõszak:
vagy új intenzitással folytatódik a hidegháború, vagy
komoly gondolkodás kezdõdik a szuperhatalmak szét-
választásáról. „Disengagement in Europe,” szétválasz-
tani a két nagyhatalmat – ezt javasolta a feltartóztatás
politikáját majd egy évtizeddel korábban javasoló
neves amerikai diplomata George Kennan, és sokan
értettek vele egyet. Egységes és semleges Németország
ellentételezése csak a Szovjetunió visszavonulása le-
hetett saját határai mögé. Lengyelország, Csehszlová-
kia és Magyarország semlegessége – hatalmas semle-
ges, belpolitikailag szabad demokratikus blokk Euró-
pa közepén! A magyar forradalom remek alkalmat te-
remtett volna errõl tárgyalni. Nem november 4-e után,
hanem október 25-étõl, amikor már látszott, hogy
Magyarországot nem ijesztette meg a szovjet tankok
fölvonulása és bevetése.

1956-ban nem voltak alkalmas és bátor vezetõi a
Nyugatnak. 1989-ben voltak, és jó partnert is találtak
Gorbacsov személyében. 2015-ben vajon vannak-e
alkalmas és bátor vezetõi a világnak?

*) Ünnepi elõadás Bécsben 2015. október 23-án. Szerkesz-
tett változat.

A NÉMET EGYSÉG MÉRLEGE
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ÁGOSTONNÉ G. Katalin 30,00
ALBERT Erzsébet 20,00
ARANY Gertrude 7,00
BALIKÓ László 20,00
BALOG Pál 25,00
BEDE Sándor 20,00
BEHRING Günther 20,00
BÉRES György 10,00
BÓDI Ferenc 20,00
Mag. ERJAUSZ Sylvia 30,00
FERENCZ János-Róbert 15,00
Dr. FÓNYAD Pál 20,00
Prof. FÓNYAD-JOÓ Imola 30,00
DDr. FÜRST Gábor 30,00
GALL Mária 20,00
Dr. GYÖRGY Béla 40,00
Dr. GYÕRI Vilmos 120,00
HALMÁGYI Ákos 20,00
Mag. HASELSTEINER Sabine 50,00

Mag. HERBICH Zsuzsa 30,00
HERRITZ Kazimir 100,00
JUHÁSZ Árpád 30,00
KECSKÉS Zsuzsanna 40,00
Dr. KERESZTES Árpád 50,00
Dr. KILYÉN Adalbert 75,00
Dr. KIPROV Hajnal 20,00
Dr. KOCZÓ Endre 15,00
KOCSIS Béla 50,00
Mag. KOCSIS Péter 30,00
KÖVES  Zsuzsanna 150,00
KULMAN Sándor 100,00
Dr. KRAUSE Walter 20,00
Dr. LAURINGER Péter 20,00
LEONETTI Ilona 10,00
Dr. LOMOSCHITZ Karl Horst 25,00
MAGYAR NAGYKÖVETSÉG 50,00
MUSZKA László 10,00
NAGY-BOJÁRSZKY Katalin 20,00

NEMES István 10,00
Dr. NÉMETH Nándor 100,00
N.N. (olvashatatlan név) 30,00
Dr. NEUMANN Etelka 20,00
Dr. PATHY Lajos 50,00
PRICE Ilona Katalin 50,00
Dr. RADULY Etelka 30,00
Dr. RUDÁN Péter 100,00
Dr. SZABADOS Péter 100,00
Dr. SZABÓ Lajos 20,00
Dr. TELEKY Béla 50,00
TÉRI-BERKENHOFF Evelyn 20,00
TICHY Gertrud 25,00
TORNYAI Erzsébet 15,00
Ing. TSOHOHEY Tamás 20,00
Dr. VAL... Lajos Albert 50,00
Mag. VIRÁGH Imre 100,00
Ing. ZACHAR István & Inge 25,00
ZAJAK Endre & Herlinde 15,00
Összesen: 2.122,00

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

nyokat – a Bécsi Napló 2015/4. számában közzétett 84.993,34 euró összeg 2015. november 25-ig az alábbi
hozzájárulásokkal növekedett:

A támogatások eddig befolyt teljes összege 87.115,34 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,
kontószám 7255731. IBAN AT55 6000 0000 0725 5731 BIC OPSKATWW

Gorbacsov sûrû találkozói, telefon- és levélváltásai
azonban hamar elvezettek ahhoz, hogy a német egy-
séggel szemben Gorbacsovnak sem volt alapvetõ ki-
fogása, a nyugatnémet vezetõknél kicsit lassabb ütem-
ben gondolkozott, de összességében elfogadta a né-
metek egységtörekvését. (Bár a katonai tömbhöz tar-
tozás kérdésben már nem volt ennyire belátó.) Kevés-
bé támogatólag léptek fel az EK-országok vezetõi, kü-
lönösen Thatcher asszony nehezményezte, hogy két
világháborús gyõzelem után már megint a német he-
gemónia fenyegeti Európát. „Kétszer már legyõztük a
németeket! Erre most megint itt vannak!” – így emlé-
kezik a brit miniszterelnök kifakadására Kohl, aki vá-
laszul egy 1970-es NATO-megállapodásra hivatkozott,
melyben a német egység lehetõségét nyitott kérdés-
ként kezelték. A nyugat-európai vezetõk húzódozása
ellenére már 1990. július elsején megvalósult a gaz-
dasági, pénzügyi és szociális unió a két német gazda-
ság között, ami elõkészítette az utat az EK-csatlakozás-
hoz. A német egység 1990. október 3-ai hivatalossá
tételével a volt NDK-tartományok európai integráció-
ja is megoldódott.

Az NSZK-vezetõk a német egység melletti felszóla-
lásaikba sosem feledkeztek meg beleszõni, hogy a
keletnémet és a nyugatnémet állam egysége egyben
Kelet-Európa és Nyugat-Európa egyesülését is meg-
elõlegezi. A közép-kelet-európai országokkal jó kap-
csolatra törekedtek, hamar kinyilvánították, hogy a
lengyelekkel szemben sincsenek területi követelése-
ik, tiszteletben tartják az Odera-Neisse határt.
Genscher hangsúlyozta, hogy a 45 év nemcsak a né-
met népbõl, de Európából sem tudott kettõt csinálni
és megjegyezte: „… soha nem felejtjük el Közép- és
Kelet-Európa népeinek, hogy felkeltek a szabadságu-
kért. Igényt tarthatnak a segítségünkre. Nem csak
nekünk, németeknek, minden nyugati államnak kö-
telessége ez.” A már nagyrészt EU-s közép-kelet-eu-
rópai tömb valóban sokat köszönhet a nyugatiaknak:
a sok fejlesztés, jogharmonizáció, a határok átjárha-
tósága rengeteg elõnnyel járt együtt.

NOVÁK ZSUZSA, PH.D

Minden kedves olvasónknak áldott
karácsonyt és boldog új évet kíván

a Szerkesztõség!

Megrendelhetõ: Ausztriai Magyar Egyesületek
és Szervezetek Központi Szövetsége,
A-1010 Wien, Schwedenplatz 2. vagy
emailen: zentralverband@aon.at
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NEMZETKÖZI SAJTÓSZEMLE
Összeállította: FETES KATA

Genezis

A hitben és nemzetben gondolkodás dokumentuma
A Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetsége közgyûlésének Zárónyilatkozata

(Kivonat)

A Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetsége szeptember 24–27. között a svájci
Beatenbergben tartotta konferenciáját és 2015. évi közgyûlését, amelyen kilenc országból mintegy félszáz
küldött és érdeklõdõ vett részt. 

 Napirenden szerepelt a taggyülekezetek és lelkészeik jelenlegi jogállásának vizsgálata, anyagi helyzetük és
jövõbeni kilátásaik elemzése, a gyülekezetek fenntarthatóságának és a lelkészi állások biztosításának feltételei.

 A beszámolókból kiderült, hogy a Kárpát-medencén kívüli nyugat- és észak-európai szórványban ötvennél
több olyan protestáns gyülekezet és egyházi közösség létezik, ahol rendszeresen szólal meg magyarul Isten
Igéje. Ebben a diaszpórában a Szövetséghez tartozó gyülekezetek az új munkavállalokkal együtt ma már közel
milliós lélekszámú magyarságnak fontos gerincét képezik. A Szövetség gyülekezetei által meghatározó a nyu-
gat-európai magyar diaszpóra protestáns egyházi képviselete.

 Egyházi közösségei természetes módon kapcsolódnak a mind befogadó országokbeli, mind a hazai test-
véregyházakhoz, és tagságuk révén közös szervezõdésben együtt tevékenykednek civil szervezetekkel is. Sajá-
tos krisztusi küldetésük egyik fontos feladatának tekintik a nagyvilágba szétszóródott magyarság megtartását
és szolgálatát, a Szövetség keretein kívül tevékenykedõ gyülekezetekkel, szervezetekkel és szolgálatokkal együtt
munkálkodva Isten dicsõségére és egymás javára cselekedni.

 Ugyancsak kettõs, hitbeli és nemzeti jellemzõikbõl fakadóan a közösségek felelõsséggel foglalkoznak idõ-
szerû és égetõ európai kérdésekkel, ugyanúgy világméretû, globális szinten jelentkezõ gondokkal és megol-
dandó feladatokkal is. 

 A Szövetség kiemelt és haladéktalanul megoldandó kérdésként tekint azon gyülekezeteire és tagszövetsé-
geire, amelyek szolgálattevõ lelkészek hiányában, vagy a meglévõknek nyugállományba vonulása következté-
ben, pásztor nélkül maradt nyájhoz hasonlóan elszélednek, rosszabb esetben végleg megszûnnek. 

 A már korábban ismételten felvetett kérdésként fontosnak tartj a Szövetség olyan biztonsági alap létesíté-
sét, amely a nehézségekkel küzdõ vagy éppen kritikus helyzetbe jutott külhoni diaszpóra-gyülekezetek idõle-
ges támogatását szolgálná, hogy azok, amíg saját erõbõl újra lábra nem tudnak állni, megõrizhessék évtizedes
struktúráikat, tárgyi-szellemi értékeiket. Az alap létrehozásához nyugati magyar és nem magyar egyházi és
világi szervezetek, hazai, kárpát-medencei egyházi és állami szervek közös hozzájárulására és közös felelõs-
ségvállalására számít. Ennek az alapnak keretében részmegoldásként elképzelhetõ, hogy a Kõrösi Csoma
Sándor Program vagy ahhoz hasonló, de a sajátos, egyházi kérdésekre adaptált program keretében kiküldött
személyek révén sikerüljö áthidalni egy-egy kritikussá vált helyzetet, vagy nehéz idõszakot.

 Az egész Európára, benne kiemelten óriási nyomással Magyarországra nehezedõ migránskérdés keresztényi
irgalmasságból kiinduló megoldásait és feladatait keresve a Szövetség azt is szem elõtt tartja, hogy feladata az
Istentõl kapott nyelvi, nemzeti, kulturális, vallási örökség európai örökségünk más értékeivel együtt megõrizze,
s ezeknek sértetlen megmaradását, gyarapítását, és a jövõ nemzedékeink számára való átörökítését biztosítsa. 

 Fontos és megkerülhetetlen feladat, az egész Kárpát-medencébõl sokszázezres nagyságrendben érkezõ
magyar tanuló vagy munkavállaló felkutatása, megszólítása, a meglévõ közösségekbe való befogadása. 

A közgyûlésen téma volt a reformáció közelgõ 500. éves jubileuma. A méltó megemlékezésnek eme egye-
dülálló lehetõségével élnünk kell közérdekû ünnepi rendezvények, projektek megvalósítása által. A reformá-
ció története olyan örökség, amely erõs kapocs Magyarország, Németország, Németalföld, Svájc, Skandinávia
és a reformáció többi országai, helyszínei között!

A Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetségének Közgyûlése
2015. október 12-én
Elfogadta 17 országos gyülekezet Ausztriából, Belgiumból, Észtországból, Finnországból, Németországból.

Egészen más ünnepi beszédre készültek fel a
német könyvkereskedõk, kiadók és a politikai
elit ez év október 18-án Frankfurtban, mikor a
könyvvásár záróaktusaként a Paulskirchében
Navid Kermaninak átadták az idei békedíjat, az
egyik legjelentõsebb német irodalmi kitüntetést.
A perzsa-német író kitûnõ beszédét az üldözött
szír keresztények helyzetével kezdte és fejezte
be, akiket már majdnem teljesen megsemmisí-
tett az új iszlám kalifátus. Érdekükben beszéde
végén a muszlim író csendes imára szólította fel
az egybegyûlteket. A meglepetés nagy volt, per-
cekig tartó mély csend lett, megrendülten állt
fel a hallgatóság, az emberek magukban imád-
koztak, majd lelkesen tapsoltak a bátor írónak,
aki egyben a csodás középkori arab költészet
kutatója is. Több volt ez, mint a Lessing-Nát-
hán féle testvériség szép példája! Német csoda?
Ez még nem dõlt el. A Yes we can! mintájára
meghirdetett Wir schaffen es! – az ú.n. Willkom-
menskultur – csak az egyik fele a mai német való-
ságnak, amelynek árnyoldalán felgyújtott mene-
kültszállások sokasága világít. Maybrit Illner
októberben népszerû csütörtöki ZDF-talk-
showjában további milliós érkezõkrõl beszélt.

Kevésbé szép történet, amely idén október 11-
én Ravensburgban, Württenberg tartomány
egyik evangélikus gyülekezetében történt.
Tscharntke lelkész vasárnapi prédikációjában
apokaliptikus képet festett a jelenlegi bevándor-
ló hullám lehetséges következményeirõl. Idézett
a vezetõ svájci hetilap Die Weltwoche szeptem-
beri cikkébõl, amelyben Wolfgang Koydl, nem-
rég még a Süddeutsche Zeitung vezetõ újságíró-
ja, a német kancellárasszonyt Schlepper-
königinnek nevezte, sérelmezve antidemokrati-
kus módon meghozott döntéseit. A lelkész mar-
káns megfogalmazásaival kimerítette bûnlajst-
romát, amelyet régen felségsértésnek neveztek
és amiért még régebben lefejezték az embere-
ket. Most az illetékes városi ügyészség és rend-
õrség foglalkozik az esettel, a lelkészt néplází-
tásért és uszításért már másnap feljelentették,
egyházi elöljárói is ellene fordultak. Ezzel egy
idõben Merkel asszony ellen száznál több felje-
lentés érkezett az ügyészségekre, amiatt, hogy
a demokrácia szabályainak megkerülésével
egyedül döntött ilyen nagy horderejû kérdésben.

Volt hazánkfia, Soros György Amerikából
követeli minden gazdasági menekült befogadá-
sát, az általa kezdeményezett open society, a nyílt
társadalom mielõbbi megvalósulása érdekében.
A német gazdaságnak és nyugdíjrendszernek
szüksége van új munkaerõre, de az integrálha-
tóság sikeressége még nem bizonyított. A né-
met társadalom elbizonytalanodott ekkora tö-
megek láttán és vannak, akik polgárháború rém-
képét látják. Az antiszemitizmus és a keresztény-
ellenesség minden bizonnyal erõsödik, a társa-
dalmi feszültségek már most jelentõsek. Fran-
ciaországban a zsidó polgárok több városban
csak rendõri kísérettel közlekednek. Németor-
szág 370 000 menekültet nem tud elhelyezni.

CSODÁK ÉS TÖRTÉNETEK
Svédország nem fogad be több bevándorlót. Az
elmúlt évek sok tucat elmarasztaló, megsemmi-
sítõ média beszámolója után mára enyhült a
magyar kormányra gyakorolt nemzetközi nyo-
más. Számos országban magyar megoldásról
beszélnek. Van ilyen?

Németország hivatalos állami ünnepe októ-
ber 3., a német egység napja. Idén volt 25 éve,
hogy Nyugat- és Kelet-Németország békésen
egyesült. Ez volt a német csoda. Ezekben a na-
pokban ünnepeljük a berlini fal megnyitásának
26. évfordulóját. Günter Schabowski, aki ezt
annak idején félreértésbõl bejelentette, a napok-
ban hunyt el. 1989-ben, 26 évvel ezelõtt a Ma-
gyarországon áthaladó menekülthullám megvál-
toztatta elõször az NDK-át, majd Európát. Meg-
történt a német egyesülés, rendkívül rövid idõ
alatt és teljesen váratlanul. Ítélet volt ez a ke-
letnémet politikai erõszakrendszer számára,
csoda polgárainak. Csoda és ítélet.

Ma, 26 évvel késõbb ismét szorongással figyel-
jük, melyik oldalon és ki számára lesz a csoda
és ki számára az ítélet. Akkor Magyarország a
jó oldalon állt. És ma? Az ország egységes, az
EU barátságtalan. A kerítés egyelõre védi az
országot. Ez csoda. De meddig tartanak a cso-
dák, három napig? Menekülthullámmal társa-
dalmakat lehet átalakítani, ez a közös magyar-
német tapasztalat 1989-bõl.

És 2015? A történelem problémává lesz, va-
lahányszor szekere fordul vagy gyors lejtõre
kerül. Azzá lett nekünk is, mikor ráeszméltünk,
hogy napjainkban, évtizedeinkben történelem
készül. Tudósaink ezt paradigmaváltásnak hív-
ják. Ezer hangon sírnak fel a kérdések a tehe-
tetlenségek, vergõdések, tétovaságok és áram-
lások mélységeibõl. Épül most az új világ, egy
elöregedett világ közepette? Olyan idõket élünk,
ahol az idõ és az örökkévalóság megint össze-
kapcsolódik? Ha igen, akkor nem demagóg,
populista, hanem sokkal inkább gyökeres meg-
oldásra van szükség. Meredek utak elõtt állunk,
meredekebb emelkedõkkel és lejtõkkel? A hon-
nan-hová-miért-hogyan sürgetõen napirendre
kerültek, életkérdések lettek. Mit felel rájuk az
örök bölcsesség? Hogyan igazodik el a ma tör-
ténelmi helyzetén és feladatában polgár és po-
litikus? A reneszánsz óta az európai szellem
harmadik dimenzióban is lát. Mára ismét válto-
zott a helyzet, minden szemlélet, esemény és
megtapasztalás új plaszticitást és új egyetemes-
séget kap. A szobalégy zümmögése eljut a Tejút
határáig, a New York-i tõzsde árfolyamhullám-
zásait megérzi a gönczi baracktermelõ. Nagy
események idejét éljük, a történelem nagy for-
dulópontján állunk. Jogos a kérdés: a mostani
nagy történések idején is vannak-e elhívatott
emberek, akikben felébredt a történelmi fele-
lõsség, akik keresik történelmi elhivatásukat és
készek rátenni életüket? Egy kor vagy irány erõ-
rendszereit azon lehet mérni, kik és mik a tör-
ténelmi példaképek. Ma kik ezek? A mostani
történelmi korszak új állásfoglalást és új akció-

Ma, 26 évvel késõbb ismét szorongással figyel-
jük, melyik oldalon és ki számára lesz a csoda
és ki számára az ítélet. Akkor Magyarország a
jó oldalon állt. És ma? Az ország egységes, az
EU barátságtalan. A kerítés egyelõre védi az
országot. Ez csoda. De meddig tartanak a cso-
dák, három napig? Menekülthullámmal társa-
dalmakat lehet átalakítani, ez a közös magyar-
német tapasztalat 1989-bõl.

Ehhez az idõhöz személyes élmények fûznek:
szinte véletlenül az események sodrásába kerül-
tem. Az idõsebbik Bush elnök 1989-ben Magyar-
országra látogatott. Személyében július 11-én
elõször lépett amerikai elnök magyar földre. A
ZDF TV állomás, amelynek akkor már hosszú
ideje állandó munkatársa voltam, megbízott az
élõ helyszíni közvetítések rendezésével. Nagy
közvetítõ kocsival álltunk be a Lánchíd melletti
szállodáknál a Dunakorzóra. Bush elnök érke-
zésekor fekete volt az ég, nagy vihar volt, dör-
gött, villámlott. Két napon keresztül több adá-
sunk volt. Július 12-én feleségemet a közvetítõ-
kocsi ajtajánál két keletnémet egyetemista, lát-
ván a kocsin a ZDF feliratot, megszólította. Cili
izgatottan mutatta be õket és adta tovább, amit
addig azok neki elmondtak. A két fiatal kérte,
hogy mondjuk el újságíró kollegáinknak, hogy
valami rendkívüli dolog van készülõben, egyre
többen jönnek az NDK-ból Magyarországra,
akik nem mennek oda vissza. Az NDK-ban vil-
lámgyorsan elterjedt a hír, hogy Magyarország
és Ausztria között felszámolják a vasfüggönyt.

kat sürget. Egy infernális fanatizmus leszámol-
na mindennel, ami a múlt, a gyökerek - a jövõt
pedig fékezhetetlen szenvelgéseinek és ösztö-
nösségének képére akarja formálni. A felelõsök-
nek most kötelessége felkutatni a történelmet
alkotó erõk igazi mivoltát és feltárni azok for-
rásait. A mi nemzedékünk érzi, hogy a közel-
múltban olyan titokzatos erõk egyedeket és
nemzedékek teherbírását meghaladó tényezõk
ágaznak és áradnak be a jelenbe, amelyekkel
szemben csak az emlékezésnek és a szövetke-
zési készségnek van helye. A frázisok és a
médiaagymosás tiszavirágzása idején a nemze-
dékek és népek már érzik, hogy csak gyümöl-
csöt hozó történelmi múlttal való személyes szö-
vetséggel lehetünk úrrá jelenünkön és dolgoz-
hatunk reménységgel jövõnkön. A történelmi
eszmélés mindig segít történelmet alakítani. A
frázisok mint a yes we can és a wir schaffen es
úgy tûnik, nemzedékek és nemzetek összerop-
panásához vezetnek, ahogy vezettek a múltban
is. A történelem, a történések nem a frázisok,
hanem a változatlan és feltétlen gondolatok és
értékek irányítása és uralma alatt áll. Nagy ko-
rok és nagy emberek mindig úgy csináltak és
alakítottak történelmet, hogy Istenükkel szövet-
keztek. Ki-ki a maga istenével! Aki meg akarja
találni istenét és vele szövetkezni akar a ma nagy
hadi felvonulásában, annak Izraellé kell válnia,
összes erõinek teljes megtestesülésével kell bir-
kóznia a titokzatos isteni lénnyel, mint Jákob a
révnél, míg fel nem jön a hajnal. A történelmi
ma válságot jelent, amelyet egy nagy történelmi
fordulat követhet. Ez a válság nem más, mint a
mai korszaknak a likvidálása. Ezután jöjjön az
új világ, és ez úgy tûnik útban van. A történelmi
folyamat, mely 1500 körül elindult, a végéhez
ér. Érdekes, akkor és most is iszlám környezet-
ben. Spengler a Nyugat alkonyáról írt. Limesen
túli népek döngetik a társadalmi rendet új erõk-
kel, feltartóztathatatlanul. Mindez a nagy érték-
vesztés, összeomlás és az egyéni szenvedés útja

lehet. Tanuljuk, hogy a történelmi jövõ nem fu-
turum, hanem imperatívus. A történelem taní-
tása: az eleven bekapcsolódás a történelmet
maradandóan alkotó és éltetõ erõkbe, ráter-
mettséggel, elkötelezettséggel. Az elsõ Ádám
után most ki a soros? Soros György vagy a má-
sodik Ádám? A jelen problémás lett: irraciona-
litás, tragikum, energiák, bevándorló tömegek
rettentõ áradása jellemzi, talán egy globális ál-
lam szülési fájdalmainak elõjelei. 26 évvel ez-
elõtt Magyarország útkészítõje lett egy új világ-
nak. Az akkori bátor és önfeláldozó, mindent
felvállaló férfiak és nõk, politikusok és civilek,
a magyar társadalom jelentõs része megmozdult,
felállt, szavazott. 1989-ben a határ akkor köze-
ledést, találkozást, áttörést jelentett, ma rész-
ben mást jelent. Bátor, eltökélt, küldetésüket
felvállaló férfiakra és nõkre, politikusokra, ci-
vilekre és kormányokra ma még égetõbb szük-
ség van. Becsüljük õket!

RAVASZ Á.

Este a szállodában Joachim Jauerrel találkoztam,
egykori filmfõiskolai tanárommal, a ZDF bécsi
stúdiójának vezetõjével, aki a Bush látogatás-
ról tudósított. Elõször kétkedve fogadta a be-
számolót, aztán felvillanyozódott - ha így van,
akkor nagy események elõtt állunk. Jelentette
Mainzban a központnak, akik erõsítést küld-
tek. Feleségem aznap este a ZDF washingtoni
stúdióvezetõjének, Gerd Helbignek és feleségé-
nek mutatta a várost és vitte õket vacsorázni.
Bush elnök kíséretében érkeztek Budapestre.
Nagyon fellelkesültek, mikor a fejleményekrõl
hallottak, de bizonyítékokat kértek. Erre nem
kellett sokáig várni. Egyszer csak ott voltak, fel-
bukkantak a keletnémet menekültek százai, ez-
rei, tízezrei, százezrei. Arnoth akkori nyugatné-
met nagykövet a követség második emberét bíz-
ta meg, hogy találjon megoldást a menekültek
ellátására. Joseph Aufricht 23 évig volt a német
követség második embere Budapesten, nyolc
nagykövet alatt szolgált. Valójában õ volt ott a
szürke eminenciás, aki kapcsolatba lépett a
Máltai Szeretetszolgálattal, amely egy évvel az-
elõtt alakult. A nyugatnémet követség, majd a
német kormány Kozma Imre és Boeselager Csil-
la bárónõ segélyszervezetét bízta meg a nagy
feladattal. Zugligetben, Csillebércen, másutt
sátortáborokat építettek. A német követség
munkatársai is éjjel-nappal dolgoztak, állítot-
ták ki az útleveleket, éjszaka buszok szállítot-
ták el a nyugatnémet állampolgárrá vált ke-
letnémeteket.

Elkezdõdött a nyugati mûszaki határzár teljes
felszámolása. Horn és Mock külügyminiszterek
június 27-én szimbolikusan átvágták a vasfüg-
gönyt. 1989. augusztus 19-én megtörtént a híres-
sé vált Páneurópai Piknik, a magyar kormány iz-
gatottan várta az szovjetek reakcióját. Augusz-
tus 21-én volt a Vasfüggöny utolsó halottja nem
szándékos lövés következtében. A nyugati határ
közelében százszámra álltak az elhagyott Traban-
tok. Németh Miklós, Pozsgay Imre voltak a bát-
rak, szobrot késõbb Horn Gyulának állítottak
Brüsszelben. A magyar kormány döntött, a ke-
letnémet tombolt. A ferihegyi repülõtéren ismert
német politikusokkal találkozhatott az utas, leg-
gyakrabban Horst Teltschikkel, Kohl bizalmasá-
val. Budapest Európa egyik központjává vált,
mint ma. Leslie Mándoki megírta a menekültek
dalát, Tolvaly Ferenc és Prokop Róbert filmez-
ték õket a határon, a Zugligetben, felvételeikbõl
készítettem az adásokat a ZDF és 3Sat számára,
Friedrich Kurz az ARD-nek dolgozott, Karl
Stipsicz az ORF-nek. Boeselager Csilla 1989.
szeptember 11-én jelentette be kamerák elõtt,
hogy a magyar kormány minden német mene-
kült kiutazását engedélyezi. Az öröm leírhatat-
lan volt. A táborok elõtt ügyködõ titkos Stasi-
brigádok tomboltak, de tehetetlenek voltak. Koz-
ma Imre atya késõbb elmondta, 180 000 -
200 000 körülire tehetõ a Magyarországon át
menekülõ keletnémetek száma. Csilla bárónõ két
év múlva rákban meghalt, szolgálatát lánya viszi
tovább. 1989 a csodák éve volt! RAVASZ ÁKOS

Személyes élmények 1989-bõl

 (Munkatársunktól)  Magyarország kormánya a
felsõoktatás nagyszabású átalakítása mellett döntött,
melynek koncepciója a „Fokozatváltás a felsõoktatás-
ban” címû munkaanyagban érhetõ el. A fokozatvál-
tás megnevezés inkább hátra arcot jelent. Az elsõ Or-
bán-kormány 2000-ben végrehajtott felsõoktatási re-
formja során a szakegyetemekbõl multidiszciplináris
egyetemeket hozott létre. A második Orbán- kormány
reformterve szakegyetemek és centrumok létrehozá-
sát tervezi. Az átalakítás másik fõ célja az olcsóbb mû-
ködtetés, amelynek érdekében a szakegyetemek pia-
ci finanszírozásával kívánják kiegészíteni az állami
támogatást. A költségvetési törvényben biztosított
fedezet a teljes magyar felsõoktatásra az éves költ-
ségvetés 2,52%-a. A fokozatváltási tervek és fõ célki-
tûzések nyilvánosságra hozását viszont hosszú csend
követte. A kormány új koncepciója az agrár felsõok-
tatásról 4 centrumban képzeli el a mûködést a jelen-
legi 14 intézmény helyett.

  Elsõként májusban röppentek fel hírek a Buda-
pesti Corvinus Egyetem (BCE) budai campus (volt
Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem) sorsáról. A
sajtó több lehetséges alternatívát ismert meg benn-
fentes forrásokból. Valamennyi verzióban közös
elemként jelent meg a 7,3 hektáros arborétum (ter-
mészetvédelmi terület) eladása és az ott mûködõ
egyetemi karok másik intézménybe történõ átköltöz-
tetése. Az arborétum területén jelenleg három kar
mûködik: az Élelmiszertudományi, a Kertészettudo-
mányi, a Tájépítészeti és Településtervezési. A karok
lehetséges befogadóinak minden forrás mást neve-
zett meg, budapesti és vidéki egyetemeket. Az elsõ
Orbán-kormány idején végbement felsõoktatási re-
formok részeként 2000-ben a Kertészeti és Élelmi-
szeripari Egyetem három karával a Szent István Egye-
temhez (SZIE) csatlakozott. Nagy nyilvánosságot ka-
pott 2002-ben a Budai Arborétum eladási terve, ame-
lyet az egyetem gödöllõi vezetése támogatott. A tilta-
kozások csúcspontja az volt, amikor a campust kör-
beállva oktatók, diákok és civilek élõláncot alkottak.
A közfelháborodást látva végül a befektetõ lépett
vissza és így sikerült megmenteni az arborétumot az
eladástól. Ez az esemény vezetett oda, hogy a budai
campus kivált a SZIE intézményébõl és a Budapesti
Corvinus Egyetem részeként folytatta tevékenységét.

   Az elõzmények ismeretében érthetõ az egyetemi
dolgozók és vezetõk érzékenysége átszervezés ügyben.
2015. május 20-án dolgozói fórumon adtak hangot
összefogásuknak és kértek egyértelmû állásfoglalást

Nem oda, Buda!
Mi lesz a Budai Arborétummal és a Kertészeti Egyetemmel?

vagy nyilatkozatot a sorsukról. A budai campus és az
ott folyó szakmai munka fennmaradása érdekében
online petíciót is indítottak, amelyet a cikk megírásá-
nak idõpontjáig 17.333 támogató írt alá. Tekintettel
arra, hogy a három kar hallgatói és oktatói létszáma
közel 5.000 fõ, az elért támogatói tömeg jelentõs. Az
oktatás, kutatás és az arborétum sorsával kapcsolatban
aggodalomra adott okot, hogy az érintett három kar
dékánját a róluk szóló hivatalos tárgyalásokon nem fo-
gadták. Innen származik a szimpátia demonstrációk jel-
mondata: „semmit rólunk nélkülünk”. Egyetemi polgá-
rok és civilek sorozatos demonstrációkkal álltak ki az
arborétum és az egyetem mellett. Palkovics László ál-
lamtitkár az interjúkban elõször cáfolta, hogy konkrét
tervek léteznének a campus jövõjérõl, majd késõbb
problémás intézménynek nevezte a BCE-t, amelyet a
hallgatók érdekeinek megfelelõen kívánnak átalakíta-
ni. A nyár során egyértelmûvé vált, hogy a kormányzat a
Szent István Egyetemet részesíti elõnyben és felkérte
mindkét intézményt, hogy közösen foglaljanak állást egy
„közép-magyarországi agrárcentrum” létesítésérõl és dol-
gozzák ki a lehetséges együttmûködés vagy integráció
terveit. Ahogyan az elõre sejthetõ volt, a két eltérõ állás-
pont nem eredményezett egyetlen egységes tervet.

  A BCE részletes tervet dolgozott ki a szakmai együtt-
mûködésrõl és ezek szerves eredményeként gondolta
a szervezeti átalakításokat. A SZIE kizárólag szervezeti
átalakításokról készített tervet, amelyben befogadja a
három budai kart. A BCE karai és szenátusa több alka-
lommal is véleményezte az együttmûködés és integrá-
ció tervezeteit és utasította el a szétválást és az új integ-
rációt. Palkovics László államtitkár szeptember 1-én saj-
tótájékoztatón jelentette be a budai karok átszervezé-
sét, de hozzátette, hogy a végsõ döntéssel megvárják az
egyetemek véleményét és a kidolgozott terveket. Szep-
tember 9-én a fenntartó szándékát szóban a budai dé-
kánok tudomására hozták, a BCE szenátusa azonban
még mindig kitartott a szakmai érvek mellett és együtt-
mûködésen alapuló agrárcentrumot javasolt. Ugyan-
ezen a napon Balog Zoltán miniszter úgy nyilatkozott,
hogy a SZIE javaslatát támogatja és „A fenntartó célja a
Budai Campus önállóságának és autonómiájának meg-
õrzése és erõsítése is.” Az Emberi Erõforrások Miniszté-
riuma december végéig 50 millió Ft összeget biztosít a
budai ingatlanok felmérésére és fejlesztési terveinek
elkészítésére. A Budai Arborétum története mégis más
a többi felsõoktatási intézményhez képest, ugyanis egye-
dül itt hoztak döntést hatalmi szóval az egyetem véle-

ményével ellentétben, ráadásul rendkívül rövid határ-
idõvel 2016.01.01-tõl a budai karok az új szervezeti fel-
építésben kell mûködjenek.

 A nagy sietségben több részlet figyelmen kívül ma-
radt. Késõbb derült ki az is, hogy a kormányzati bü-
rokrácia sem képes maradéktalanul végrehajtani a
döntést. Az Oktatási Hivatal például csak 2016. febru-
ár 1-tõl a szemeszter és a vizsgaidõszak végén tudja
átadni a diákokat. A tanárok viszont már vizsgaidõ-
szakban a Szent István Egyetem kötelékeiben lesznek.
Felvetõdik a kérdés: egy idegen egyetem tanárai hogy
minõsíthetik egy másik egyetem kötelékébe tartozó
diákok teljesítményét? Aki a BCE renoméja miatt je-
lentkezett erre az egyetemre, most mégis a SZIE diplo-
mása lesz. Nem csoda a hallgatók felháborodása.

  Már zajlanak az egyeztetések a kiválás és integrá-
ció végrehajtásáról. A rektori biztosok vezette tárgya-
lások legnagyobb kihívása a rövid határidõ. A budai
dolgozók és diákok helyzetén túl az infrastruktúra,
szolgáltatások és vagyon átadásáról-átvételérõl még
nincsen információ. A magyarországi közállapotokat
jól tükrözi, hogy a kormányzat által elismert autonó-
mia nem teszi lehetõvé a kari tanácsok és egyetemi
szenátus véleményének figyelembe vételét. További
kérdéseket vet fel, hogy a megkezdett egyetemi átala-
kítást és integrációs folyamatot elindító egyetlen hi-
vatalos dokumentum a minisztérium sajtóközlemé-
nye. Van ugyan ígéret a felsõoktatási törvény módosí-
tására, de az még nem történt meg, és rendelet vagy
határozat sem támasztja alá a már zajló átszervezést.

Források: njt.hu, www.kormany.hu, index.hu, nol.hu,
vs.hu, eduline.hu, blog.atlatszo.hu, corvinusonline.blog.hu,
http://www.peticiok.com/forum/132672.

Holdasi-Szabó Zsuzsa

Ébredések

elmozdulnak helyükrõl a tárgyak,
és minden darabokra hull
ebben a napsütésben
lefekszem a földre,
meguntam az ágyban
játszani Csipkerózsikát

a boldogság keserûsége
a vágyódás halála

s hogy boldog akarok-e lenni?

elmozdulnak a helyükrõl a tárgyak,
és mindenem darabokra hull
ebben a napsütésben

Függõleges Erdõ
Milánóban nagy sikert aratott Stefano Boeri olasz

építész  tervei alapján megvalósított zöld ikertornyok-
kal. Ezeket a város lakói Bosco verticale, azaz „függõ-
leges erdõ” néven emlegetik.

Az egyik torony 110, a másik 76 méter magas. Te-
raszaikra 490 nagyobb, és 250 kisebb méretû fát ül-
tettek. Helyet kapott rajtuk még 5000 bokor és 11
000 évelõnövény is. A növényzet megszûri a portól
és a zajtól is a levegõt. Javítja a lakások mikroklímá-
ját; nyáron hûsít, télen részben véd a szél ellen. Nem-
csak a nagyvárosi környezet regenerálódását segíti,
hanem hozzájárul a lakások energiafogyasztásának
csökkentéséhez is.

Boeri építész, hasonló típusú terve Lausanne-ban,
Svájcban valósul majd meg. 2017-ben kezdik meg ott,
a 117 méter magas „La Tour des Cedres”, azaz „Céd-
rusok tornya” építését. A teraszokra 100-at ültetnek a
névadó cédrusokból, valamint 6000 bokrot és 10 000-
nél is több évelõ növényt.

Az épületben luxus apartmanok, üzletek, irodák kap-
nak majd helyet, de lesz benne egy edzõterem és egy
tetõétterem is.

A világ legöregebb fája
Kínában, nagy megelégedéssel fogadták Xiangyang

város lakói a város vezetõségének döntését, hogy meg-
védjék a város fa matuzsálemét.

 A 323 éves 20 m magas Catalpa Bungei, a szivarfa
egy épülõ lakótelep közepén áll. Azért, hogy az építke-
zés ideje alatt védve legyen, és utána is épségben áll-
jon a városnak 175 millió jüant, azaz 584 ezer eurót
kellett a fa védelmére áldoznia. A városvezetés dönté-
se alapján a fát körülbástyázták és védõhálóval látták
el. Az építkezés befejeztével ezeket majd lebontják,
hogy a vén fa eredeti helyén díszíthesse a modern vá-
rosrészt.

A nyilvántartások szerint eddig a 225 éves Német-
országban, Potsdamban a Sanssouci parkban találha-
tó szivarfa volt a legidõsebb. A közel 100 évvel fiata-
labb öccse, a 130 éves Amerikában, Catalpa Bungei
botanikus kertjében csodálható meg. 323 évével, a
kínai fa jelenleg a világ legkorosabb szivarfa példánya.

A nanoorvoslás Szent Grálja
Brit kutatók, rákos daganatban felrobbanó mikro-

szkopikus „gránátokat” fejlesztettek ki.
A manchesteri Nanomedicine Lab kutatói, Kostas

Kostarelos professzor vezetésével olyan liposomákat
terveztek, amelyek normális testhõmérsékleten vízál-
lóak, 42 C°-on már, áteresztõvé válnak. Liposoma =
lipos (zsiradék) + soma (test). Ezek apró golyócskák,
melyek vizet és zsírt tartalmaznak.  Közvetítõ szere-
pük van, elõsegítik a hatóanyagok beszívódását.

  A brit szakemberek által kikísérletezett liposomák
közvetlenül a rákos daganathoz szállítják, és annak
sejtjeire helyezik “rakományukat”, ezzel biztosítva a
gyógyszerek hatását az elõre meghatározott helyen,
mellékhatások nélkül.

  Kostarelos professzor szerint a bõr-, fej-, vagy nya-
ki rák esetén melegítõpárnát, a testben lévõ dagana-
toknál pedig orvosi szondákat, vagy ultrahangot lehet
használni a daganat felmelegítésére. Ezzel a tumorban,
és csak ott, nagyobb gyógyszermennyiség szívódik fel.

  A „hõre robbanó gránátok” segítségével jelentõsen
nõnek a kezelési eredmények és csökkenek a halálo-
zási mutatatók.

1700 éves mozaikpadló Izraelben
Tel Aviv-tól közel 20 kilométernyire, keletre az

Ajalon folyó partján fekvõ Lod városban, egy látogató
központ építése során, római kori mozaikpadlóra buk-
kantak. A régészeti ritkaság 1700 éves.

Egy korábban feltárt villa udvarán került napvilág-
ra a 13m hosszú és 11m széles remekmû. Az épület
maga egy a római és bizánci korban sûrûn lakott terü-
leten helyezkedik el. A mozaikképein vadászó állatok,
halak, vázák és madarak láthatók.

Egy az i.sz. szerinti 300 körül létesített 180m2 nagy-
ságú, 1996-ban feltárt római mozaikpadló mellett lel-
tek a régészek erre a természeti képeket rendkívül jó
minõségben megelevenítõ mûalkotásra.

A feltárás vezetõje Amir Gorzalczany szerint, a ké-
pek minõsége nagy tehetségû mûvészre utal.

Folytatás a 4. oldalról

Isten tenyerén

Az ember már 9 ezer éve méhészkedik
A Bristoli Egyetem kutatói feltárták az ember és a

méh kapcsolatának legkorábbi bizonyítékát. A régé-
szek Európában, Közel-Keleten és Észak- Afrikában
is találtak õsi edénycserepeket, melyeken méhviasz
nyomokra leltek.

Richard Evershed és kutatócsoportja kimutatta,
hogy az ember már a mezõgazdaság hajnalán kapcso-
latba került a méhekkel. A történelem elõtti népek a
mézet és a viaszt orvosságnak és élelemnek gyûjtöt-
ték, vagy háziasították a vadméheket. A vadászó-gyûj-
tögetõ életmódról az utolsó jégkorszak végét köve-
tõen, kezdett áttérni az ember a növénytermesztés-
re, az állattartásra. Egy nemzetközi tudóscsoport, hat-
ezernél több cserépedényt vizsgált meg, hogy feltér-
képezze a méhészkedés kezdeteit.

Törökország területén találták az ember és a méh
kapcsolatára utaló közel 9 ezer éves nyomot. Görög-
ország, Románia és Szerbia területén, az elsõ földmû-
vesek leletei között bukkantak a méhviasz néhány
évezreddel késõbbi nyomaira. Erre az idõre tehetõk
az észak-afrikai viasznyomok is. A méhviasszal edénye-
iket tették vízállóvá a földmûvelõk, a méz pedig az
akkor még ritka, nehezen megszerezhetõ édesség volt.
A mai Dánia északi határán túl az éghajlat már nem
kedvezett a rovaroknak, ezért a skandináv, skót és ír
kõkori edényeken már nem voltak fellelhetõk viasz-
nyomok.

A kutatásokból az is kiderült, hogy az Európában élõ
elsõ földmûveseket nagymértékben foglalkoztatta a
méz megszerzése és a méhek tartása.

A valódi majmok bolygója
Az amerikai New York Blood Center (NYBC), több

mint 30 évig támogatta a libériai fõváros, Monrovia
közelében található szigeten folyó, gyógyszerek fej-
lesztésére irányuló kutatásokat. Az itt folyó kísérle-
tek alanyai emberszabású majmok, csimpánzok és
bonobók voltak.

A New York Blood Center idõközben elvesztette
érdeklõdését a kutatások jelentõsége és érdekeltségét
az eredmények iránt. Amikor NYBC a kutatólabor be-
zárásáról döntött és kivonult Libériából, a kísérletek
alanyai, a 60 csimpánz részére életfogytiglani ellátást
garantált. Az állatok nem képesek saját magukról gon-
doskodni, mivel a sziget növény és állatvilága nem felel
meg a szabadon élõ csimpánzok természetes környe-
zetének. Többen közülük fertõzõ betegek. Az idén
azonban az amerikai cég bejelentette, hogy nem finan-
szírozza tovább az állatok tartását és egyszerûen ma-
gukra hagyták a csimpánzokat.

  Az elzárt szigeten élõ majmokról túlnyomó részt
a környékbeli emberek és egy amerikai segélyszer-
vezet a Humane Society of the United States is gon-
doskodik. Adományokból vesznek élelmet és gyógy-
szereket számukra. Egyedül nekik köszönhetõ, hogy
a magukra hagyott állatok nem éheznek. Az állatok
barátságosak, a számukra ismerõs emberektõl  elfo-
gadják az élelmet, az idegenekkel szemben azonban
tartózkodóak.

  A New York Blood Center több tízmillió dolláros
kutatásokat finanszírozó alapítvány. A csimpánzok
ellátása havi 30 ezer dollárba kerül. Ezért érthetet-
len az állatvédõk számára, hogy nem áldoz pénzt az
állatok ellátására. Többek között Jane Goodal világ-
hírû csimpánzkutató is nyílt levélben tiltakozott az
NYBC-nél, mert az alapítvány nem tesz eleget köte-
lességének.

Monacó utcái a vízen
A Yacht Island Design cég, amely 665 millió fon-

tért hatalmas luxusjachtot dob piacra “Streets of Mo-
naco” néven emlegetett különlegességet. A yacht fe-
délzetét a Monacói Nagyhercegség versenypályájá-
nak legfontosabb helyszínei díszítik majd. A 150
méter hosszú négyszintes hajón az elkészült makett
szerint látható lesz a Casino de Monte Carlo, a Hotel
de Paris, a Café de Paris,a La Rascasse és a Loews
Hotel élethûen kicsinyített mása is. Természetesen
helyet kap még egy helikopter-leszálló, úszómeden-
ce, teniszpálya, sõt a Monte-Carlo-i versenypálya min-
tájára épített gokart pálya is.

Folytatás az 5. oldalon
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a városok mûködõképesek legyenek, és a kárpátaljai
magyarság tudja a saját érdekeit érvényesíteni.”

A Kárpátalja Megyei Tanácsban is meglenne ennek a
lehetõsége: A hat párt 64 képviselõje között ott ülnek
nyolcan a KMKSZ/UMDSZ közös listájáról. Hogy ez mi-
lyen nagy sikert jelent, az a számokon is leolvasható: A
hozzávetõlegesen 80 ezer szavazásra jogosult kárpátal-
jai magyar közül jelenleg legalább 20 ezer dolgozik kül-
földön, tehát a legjobb esetben ist csak 60 ezer szavazat
volt kapható. Végül kimondottan magas részvétel mel-
lett 41.517-en szavaztak a magyar összefogás megyei
listájára – az összes szavazó kilenc százaléka.

A baj ott kezdõdik, hogy a legerõsebb párt a Jedinij
Centr lett, 19 képviselõvel. Kormányt nem tud alakí-
tani, ezért Hennagyij Moszkal kormányzó erõlteti egy
koalició létrejöttét. A Szolidarnyiszty 15 és a Vidro-
dzsennya 11 mandátumához a KMKSZ nyolc képvise-
lõje is kellene, akkor lenne meg a többség.

Ilyen helyzetben talán még soha nem volt Moszkal:
Pontosan november 23-án, mikor õ a KMKSZ képvise-
lõivel tárgyalt, Petro Porosenko úgymond hátbaszúrta

õt, de fõleg a magyar szövetséget. A „Novini Zakar-
pattya” cím lap információi szerint az ukrán elnök
ugyanis utasítást adott a KMKSZ-képviselõk átvilágí-
tására:  Megfoszthatják õket mandátumuktól, ha ne-
tán kettõs állampolgárok lennének. Ez a húzás kimon-
dottan magyarellenes. A www.karpatalja.ma magyar
online-hírportál ugyanis nyílt titoknak nevezi, hogy „a
honatyák jelentõs része rendelkezik két vagy annál
több állampolgársággal”.

Hogy ilyen „elõjáték” után létezhet-e koalició a
Szolidarnyiszty és a KMKSZ részvételével? Senki nem
tudja. Pedig a kormányzó felajánlotta a magyar szö-
vetségnek a megyei közigazgatási hivatal elsõ elnök-
helyettesi posztját, melyhez többek közt az euro-
integrációs törekvés kérdése is tartozik, meg az egész-
ségügyi, oktatási, szociális és kulturális ügyekkel fog-
lalkozó testületek vezetését. Még arra is van ígéret,
hogy magyar körzet kialakítását célozzák meg a decent-
ralizációs folyamat során. Csak úgy látszik, errõl
Porosenko elnök nem tud semmit.

MARTOS PÉTER

(AKINEK ÉDESANYJA BEREGSZÁSZON SZÜLETETT 1907-BEN)

Kimondani is sok, hogy negyed százada léte-
zünk.

Ilyenkor az emberek számot vetnek elmúlt
dolgaikkal, munkásságukkal és a jövõbe is te-
kintenek.

Vajon meddig és hogyan tovább? Milyen cél-
lal indultunk, hol tartunk, miért dolgozunk,
miért vállaltunk, vállalunk ilyen munkát?

Az írott szónak súlya van, a tájékoztatás kor-
rektséget, helyes adat- és forrásközlést kíván.  Ez
lapunknál is alapszabály, ehhez sok idõ,  ener-
gia és szellemi munka szükséges. Tudnivaló,
hogy az Értesítõ szerkesztése, írása önkéntes
munka, ezért nem kap senki köszönetet, sem
jutalmat. Kis lap, így mi,  az újság szerkesztõi,
arra vállalkozhattunk és vállalkozunk, amit új-
ságunk címe is meghatároz: értesítünk a genfi
magyarok életérõl, mindennapjairól, helyi híre-
irõl, részrehajlás és pártoskodás nélkül, közös-
ségünk híradását, a magyar nyelv és kultúra ápo-
lását szolgálva.

Miért is tesszük ezt? Az elmúlt 25 év alatt –
negyed század! – a lap munkatársa voltam, így
el tudom mondani, hogy minden közösség  – a
legkisebb is –, hiába rendelkezik jelennel, múlt-
tal, ha nem írjuk meg eseményeit, a jövõnek
elvész, mintha nem is létezett volna. A genfi
magyar közösség életét is meg kellett örökíte-
ni, hiszen csak így marad meg a jövõ számára,
hogy mit tettünk, hogyan éltük meg közös ün-
nepeinket, mit rendeztünk Genfben, hogyan
szórakoztunk, miként írtunk magyar nyelven,
mit tanítottunk, mit valósítottunk meg közös
álmainkból.

25 éves a Genfi Magyar Értesítõ
Örömmel tölt el, hogy részese lehettem 25 éven

át ennek a szép feladatnak, ami a genfi magyar-
ság életének megörökítését szolgálja. Valamennyi
volt szerkesztõtársam, idõrendben:  Mercz Lász-
ló, Cseh Zsigmond, Teleki Myza, Faragó István,
Ferencz István – elkötelezetten vett részt ebben
a nem egyszerû munkában: köszönet érte.

Jelenlegi szerkesztõtársaimmal -  Kiss-Borlase
Egon, Rusznyák András és Kiss Béla - most is
töretlenül azon munkálkodunk, hogy hûséges
krónikásai legyünk a mai genfi magyar hétköz-
napoknak.

Remélve, hogy lesznek utódaink, akik ugyan-
így folytatják és vállalják ezt az idõt és energiát
követelõ, nehéz, de szép, a jövõre nézve is célt
mutató feladatot.

Köszönetet mondunk minden kedves írónk-
nak, aki cikket küldött hozzánk, minden olva-
sónak, hogy olvasták Értesítõnket, köszönet a
dicséretért és a kritikáért is!

Végezetül álljon itt egy rövid ismertetés Ér-
tesítõnkrõl, melyet 2011. június 22 én Csortán
Tünde írt a lendvai Népújságban:

„A nyelvi azonosság, az azonos értékrend vál-
lalása, a közölt információk hitelessége és pon-
tossága, a szerkesztõk szakmai felkészültsége és
az írásaikban megnyilvánuló tisztelet és elköte-
lezettség a magyar történelmi múlthoz és a je-
lenkori eseményekhez mind hozzájárult a Gen-
fi Magyar Értesítõ sikeréhez…”

http://www.nepujsag.net/index.php/horizont/
2074-magyar-sajto-a-vilagban-genfi-magyar-
ertesit—a-genfi-magyarok-ujsagja

A GMÉ szerkesztõi nevében: CZELLÁR JUDIT

Hogyan kerültem annak idején az Amerikai Magyar
Népszava/Szabadság szerkesztõségébe?, tette fel a kér-
dést egy barátom nemrégiben. Hogyan is?

Hat éve éltünk Amerikában, magyar nyelvû köny-
vekhez csak akkor jutottunk hozzá, amikor Torontó-
ban a Pannónia Könyvesboltot vagy New Yorkban
Püski Sándor könyvesboltját kerestük fel. Minden al-
kalommal szép summát hagyva náluk. Könyvek mel-
lett újságokat is vásároltunk, s így került kezembe,
egyebek mellett a fent említett hetilap. Az akkoriban
Kanadában és az Egyesült Államokban megjelenõ ma-
gyar nyelvû újságok közül az volt a legszimpatikusabb,
mert ellentétben a többiekkel szinte alig volt benne
politikai elemzés, s mert a belsõ oldalakon színvona-
las novellákat, tárcákat stb. közölt. Olyan szerzõktõl,
mint az Ausztriában élõ Klamár Gyula, az Angliában
élõ Mikes György, a Nyugat-Németországból jelentke-
zõ Halász Péter; Brazíliából Kutasi Kovács Lajos vagy
Washingtonból Sziklay Andor.

A lapra rögtön elõ is fizettem, s egy idõ után felme-
rült bennem, hogy esetleg én is a szerzõk sorába lép-
hetek. 1978-ban vettem a bátorságot, és elküldtem egy
novellámat esetleges közlésre. Mint viszonylag friss
disszidens, abban nem reménykedhettem, hogy Ma-
gyarországon bármelyik írásomat is elfogadják.

Postafordultával jött a válasz: a novellámat elfogad-
ják, közlésére idõvel sor kerül. Ami ennél is érdeke-
sebb volt, hogy Gombos Zoltán, a tulajdonos fõszer-
kesztõ megkérdezte, akarok-e a lap munkatársa lenni.
Hát hogyne akartam volna.

Hetente kaptam egy nagy boríték, amerikai újságok-
ból kivágott cikket fordításra, átírásra, rövidítésre. Ez
ugyan nem volt újságírás, viszont sokat segített angol
nyelvtudásomon. S ha nem is sokat, de fizettek érte.

1979 márciusában felkerestem a clevelandi (Ohio
állam) szerkesztõséget, amely az egyetem szomszéd-
ságában a 22. utcában székelt 1939 óta. Bevallom, ért
egy kis csalódás.

Ma úgy mondanák, az egész hely meglehetõsen le-
pukkant volt.

De szaladjunk vissza az idõben.
A Szabadság elsõ példánya az alapító Kohányi Tiha-

mér szerkesztésében 1891. november 12-én került az
olvasók kezébe. Joggal mondhatni, hogy a leghosszabb
ideje folyamatosan megjelenõ magyar nyelvû újság a
világon. A new yorki Amerikai Magyar Népszava csak
hét évvel késõbb, 1898-ban jelent meg elõször. Mind-
kettõ napilapként került az utcára. A Szabadságot még
a hatvanas évek végén is rikkancsok árulták a cleve-
landi utcákon. Volt idõ, amikor a nagy példányszámú
clevelandi napilap, a Plain Dealer konkurenciájaként
tartották számon. Igaz, akkoriban még százötezer ma-
gyar élt az ohiói nagyvárosban és környékén.

Az újságot kiadó Liberty Publishing Co. tulajdonjo-
ga 1939-ben került Gombos Zoltán kezébe, aki késõbb,
1948-ban megvásárolta a new yorki Amerikai Magyar
Népszavát is.

A kiadóvállalat székházában mûködõ nyomda akkor
még harmincöt munkást alkalmazott, nem számítva a
ún. külsösõket (újságírókat, szerzõket, tudósítókat).

A hetvenes évek elejére megcsappant az Amerikában
élõ magyarok száma, magyar nyelvû napilapot publikál-
ni már nem volt gazdaságos. Ekkor lett mindkét újságból

Amerikai magyar újságtörténet
hetilap. Késõbb, úgyszintén gazdasági okokból Gombos
Zoltán összevonta a két lapot, így lett belõlük Amerikai
Magyar Népszava/Szabadság. Az akkor már világszerte
elterjedt ofszetnyomással szemben a hagyományos eljá-
rással készülõ lapok nyomtatása is csak veszteséget ho-
zott a konyhára, a nyomdai részleg is megszûnt.

Amikor én elõször léptem be a Liberty Publishing Co.
ugyancsak felújításra szoruló épületébe, már rozsdásod-
tak a használaton kívüli, régi Linotype szedõgépek és
nyomdagépek. A nyomdának helyt adó, meglehetõsen
nagy termet sötétség, a falakat pókháló borította. A haj-
dan elõtérként szolgáló kisebb helyiségben folyt a mun-
ka, s mindössze két szedõnõ volt alkalmazásban. Két
Compugraphic Editwriter fényszedõgépen dolgoztak.
Ezek a fotókompozíciós eljárást alkalmazó gépek gyor-
sabbá és gazdaságosabbá tették a szedést. A nyomtatást
egy clevelandi nyomda végezte bérmunkában.

Noha a környezetet egy kissé lehangolónak talál-
tam, Gombos Zoltán tulajdonos ajánlata felcsigázott.
Mivel õ akkor már hetvenéves elmúlt, felajánlotta,
hogy idõvel megvásárolhatom a hetilapot. Nevetve
feleltem, nincs nekünk annyi pénzünk.

Válasza az volt, hogy tisztában van ezzel, s kifejtet-
te elképzelését. Két-három év múlva átveszem tõle a
lapot és évjáradék formájában törlesztem a vételárat.
Hihetetlenül csábító ajánlatnak tûnt, mondanom sem
kell, hogy azonnal ráálltam az alkura.

Én akkor négy hónapra Európába, egészen ponto-
san Wiesbadenbe utaztam, onnan küldtem heti rend-
szerességgel írásaimat, cíkkeimet, azaz valójában for-
dításaimat.

Szeptemberben tértem vissza Amerikába, s még ab-
ban a hónapban költöztünk Clevelandba, már mint az
Amerikai Magyar Népszava/Szabadság teljes munka-
körben foglalkoztatott szerkesztõje.  BÁNYAI TAMÁS

Azon töprengek, milyen aforizmát helyezhet-
nék el a születésnapos Szakály Sándor dolgo-
zószobájának falán, amivel õ is egyetértene?
Amivel azonosulni tudna; hiszen gondolkodá-
sa, munkássága, egész valója ennek fényében
telik. A történész, az ember szándoka erre irá-
nyul. Megvan! Egy angol író, Norman Douglas
(1868–1952) mondotta volt: „Az a történész, aki
rosszul teljesíti a kötelességét, megtéveszti ol-
vasóit, és igazságtalanságot követ el a halottak-
kal szemben.”

Ebben az aforizmában Szakály Sándor kulcs-
szavait érhetjük tetten: olvasók (hallgatók), kö-
telesség, igazság – és kiegészíthetjük az elõbbie-
ket a precízséggel, a pontossággal, a lelkiisme-
retességgel. Nem ismerek történészt, aki olyan
betegesen ragaszkodna a tényekhez, az össze-
függésekhez, mint Szakály, miközben õ is isme-
ri Nietzsche mondását: „Nincsenek örök tények,
mint ahogy nincsenek abszolút igazságok sem.”
Egy Colorado Springshez közeli táblán ez a fel-
írás olvasható: „A szerelvények átlagos áthala-
dási ideje ennél a keresztezõdésnél 14 másod-
perc – akár a sínen van a kocsid, akár nincs.”
Szakály Sándor is mondhatná: A tények nem
szûnnek meg létezni csupán azért, mert figyel-
men kívül hagyják õket.

Történészünk az utolsó mohikán, aki még
felveszi a telefont, ha történelmi vagy kultúra-
történeti pontatlanságot észlel. Ilyenkor aztán
– tapasztalhattam – a szerkesztõ urak megkö-
szönik az észrevételt és – a helyesbítés elmarad,
mert a lapkészítõk szégyellik, ami megesett. A
szegény olvasó meg becsapott marad. De hát
ilyen a trend – divatos szóval – napjainkban.

Szakály Sándor egy Somogy megyei kis falu-
ból, Törökkoppányból érkezett a kaposvári
Munkácsy Mihály Gimnáziumba, majd az Eöt-
vös Loránd Tudományegyetem bölcsészkarára,
ahol történelem-könyvtár szakos diplomát szer-
zett. Fõ kutatási területe a diploma átvétele után
az 1919 és 1945 közötti Magyarország történel-
me lett, az ország II. világháborús szereplése, a
volt magyar rendvédelmi szervek története, va-
lamint a jelzett idõszak politika- és sporttörté-
nete. Summa cum laude minõsítéssel avatták a
bölcsésztudományok doktorává. Disszertációjá-
nak témája a Magyar tábori csendõrség 1938 és

Szakály Sándor hatvanéves
1944 közötti szerepe volt. A történelemtudo-
mány kandidátusa címet 1990-ben szerezte meg.
Értekezésének címe: A magyar katonai elit
1938–1945. Könyvei is a fenti témákból szület-
tek és születnek. A Nemzeti Emlékhely és Ke-
gyeleti Bizottság, valamint a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia Történettudományi Bizottságá-
nak tagja.

Sok helyen dolgozott és sokféle munkakört
töltött be a Hadtörténeti Intézet fõigazgatói szé-
kétõl a Duna Televízió alelnöki székéig, illetve
a Testnevelési, a veszprémi Pannon és a Károli
Gáspár Református Egyetem professzorságáig,
mindenütt sok hívet szerezve. 2014 januárjában
pedig a VERITAS Történetkutató Intézet fõ-
igazgatójaként köszönthetjük.

Megnyerõ, energikus, asszociatív, a magyar
nyelvet jól ismerõ és használó, magával ragadó
egyéniség. Ahol megjelenik, ott hamarosan ki-
sebb-nagyobb csoport képzõdik körülötte. Tü-
relemmel viseli a támadások nyílvesszõit, mint
az a tudós, aki tisztában van azzal, hogy az igaz-
ság az emberek többsége számára csak fejtörést
okoz; aki tudja, hogy az igazság legnagyobb ba-
rátja az idõ, legnagyobb ellenségének pedig az
elõítéletet tekinthetjük. Fegyelmezett ember, de
az elõítéletben tévelygõk csökönyössége kihoz-
za a sodrából, miközben õ maga adott esetben
úgy árnyalja a saját érveit, hogy nem változtatja
meg a véleményét. Meggyõzõdéssel vallja
ugyanis Jonathan Swifttel, hogy az embernek
nem kell szégyellnie, ha tévedett; másként fo-
galmazva: nem kell szégyellnie, ha ma bölcsebb,
mint tegnap volt. De vívónyelven szólva: Szakály
Sándor riposztjai rendre „ülnek”.

Minden igyekezetével a köztudat formálója
kíván lenni. Akkor is, amikor elõszeretettel ke-
resi fel a trianoni határ túlsó oldalára került
magyarokat.

Senkihez sem hasonlítható, dúsan õszes hajú,
õszes bajuszú férfi, aki pontosan azt a pályát
választotta, amire az Isten teremtette. Mit kí-
vánhatnék neki a hatvanadik születésnapján?
Van egy mondás, mely szerint nem a meredek
emelkedõ készít ki, hanem a cipõdben lévõ ho-
mokszem. Szakály Sándornak azt kívánom, hogy
minél magasabbra jusson az emelkedõn és mi-
nél kevesebb homokszemmel.

KÕ ANDRÁS

(http://www.karpatalja.ma/) - A Magyar Tu-
dományos Akadémia (MTA) intézményén be-
lül 1996-ban létrejött a Magyar Tudományosság
Külföldön Elnöki Bizottság (MTK EB), 2000-
ben pedig az MTA köztestülete megnyílt a Ma-
gyarországon kívül élõ, magukat magyarnak (is)
valló tudósok számára. 2007-ben a Kolozsvári
Területi Bizottság (KAB), 2008-ban a Vajdasági
Magyar Akadémiai Tanács (VMAT), valamint
2013-ban a Szlovákiai Magyar Akadémiai Ta-
nács (SZMAT) megalakulásával az MTA még
szorosabbra fûzte kapcsolatait a külhoni magyar
kutatókkal. A Magyarországgal szomszédos or-
szágokban létrejött akadémiai tanácsok gyakor-
latát követve, az MTA Magyar Tudományosság
Külföldön Elnöki Bizottság, valamint a 2011.
június 11-i Ukrajnai Magyar Tudóstalálkozó
célja és döntése alapján 2015. október 30-án
Ukrajnában is megalakult az akadémiai tanács
Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács (KMAT)
néven. Az alakuló közgyûlésre az Ukrajnában
élõ magyar tudósok, az MTA ukrajnai külsõ és
köztestületi tagjainak részvételével Ungváron,
az Ungvári Nemzeti Egyetem dísztermében ke-
rült sor. Az MTA három ukrajnai külsõ tagja és
151 külsõ köztestületi tagja közül összesen 82
fõ jelent meg Ungváron, s ezzel a közgyûlés sza-
vazóképesnek bizonyult. Volodimir Szmolanka,
az Ungvári Nemzeti Egyetem rektorának kö-
szöntõjét követõen Kocsis Károly akadémikus,
az MTA Magyar Tudományosság Külföldön El-
nöki Bizottság elnöke üdvözölte a jelenlévõket.
Miután Tarnóczy Mariann, az MTA osztályve-

Megalakult a Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács
zetõje ismertette a Kárpátaljai Magyar Akadé-
miai Tanács megválasztásának szabályzatát, a
három tudományterületbe (bölcsészet- és hu-
mán tudományok, természettudományok, vala-
mint élettudományok) sorolt köztestületi tagok
megválasztották a tanács tagjait. A tanácsnak
az MTA szabályzata alapján automatikusan tag-
ja az akadémia három ukrajnai külsõ tagja
(Jenkovszky László, Szikura József, Spenik
Ottó), akik mellé 15 tagú tanácsot választott a
testület. A megválasztott tanácsban 7 tudós kép-
viseli a bölcsészet- és társadalomtudományokat
(Brenzovics László, Csatáry György, Csernicskó
István, Kopriva Attila, Lizanec Péter, Orosz Il-
dikó, Zékány Krisztina), 5 a természettudomá-
nyokat (Fodor Gyula, Gecse Ferenc, Mica
Volodimir, Rácz Béla, Spenik Sándor), 3 (Bol-
dizsár Sándor, Kohut Erzsébet, Riskó Sándor)
pedig az élettudományokat. A megválasztott
tanács tagjai saját soraiból megválasztotta a
KMAT elnökét és alelnökét. Az elnök Spenik
Ottó fizikus professzor, az Ukrán Nemzeti Tu-
dományos Akadémia Ungvári Elektrofizikai
Kutatóintézetének igazgatója, az MTA külsõ
tagja lett. Alelnökké Csernicskó István nyel-
vészt, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar
Fõiskola Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóköz-
pontjának vezetõjét, az MTA külsõ köztestületi
tagját választották meg. Az újonnan megalakult
testület elsõ feladata a KMAT szervezeti-mû-
ködési szabályzatának kidolgozása lesz

A NMSZSZ 22 tagegyesületének küldöttei idén no-
vember 14-15-én Münchenben találkoztak. Németor-
szág minden nagyobb városából érkeztek résztvevõk:
egyesületek vezetõi, a Kõrösi Csoma Sándor-program
ösztöndíjasai és mentorai, egyéni támogatók és ven-
dégek, mintegy hatvanan. A Szövetség (BUOD) 1993-
ban alakult, ez volt a 13. közgyûlése. Ifj. Klement Kor-
nél elnököt, Szilágyi Szabolcs elnökhelyettest, Baczur
Magda pénztárost, dr. Barcsay Ákos, Friedrich Ireghy
Annamária, Jablonkay Péter és Tamás Péter elnökségi
tagokat az Alapszabály módosításával egyezõen továb-
bi két évre szinte egyhangúlag újra választották.

Tordai-Lejkó Gábor müncheni fõkonzul Arany János
idézettel köszöntötte a résztvevõket: Nekem áldott a
bölcsõ, amely magyarrá ringatott; méltatta a BUOD
munkáját, az együttmûködés jelentõségét. Magyaror-
szág számára Németország a legfontosabb partner, így
az itteni diaszpóra is. Ifj. Klement Kornél elnök az el-
múlt két év munkájáról számolt be. A BUOD feladata
és szolgálata a tagegyesületek felé: a németországi
magyar közösségi élet erõsítése, érdekképviselete, a
Kõrösi Csoma Sándor-program koordinálása, a nyu-
gat-európai magyarság támogatása, segélynyújtás, tá-
jékoztatás, kapcsolatteremtõ fórum biztosítása. A me-
nekültügyi helyzetrõl szóló nemrég megjelent BUOD-
nyilatkozatot mindenki üdvözölte.

Az elnök ismertette a NYEOMSZSZ munkáját, frank-
furti kongresszusát. A BUOD a Nyugat-európai Ma-
gyar Szervezetek Szövetségének legerõsebb tagszer-
vezete. A Bécsi Napló a BUOD fóruma is, támogatása
feladat. A BUOD maga is pályázik, ebbõl nyújt tag-
szervezeteinek támogatást, központi költségvetése
minimális. A BUOD levelezõ listán 275 személy van.
Javasolta, hogy Tusványfürdõn a nyári egyetemen
jövõre legyen BUOD-sátor.

Baczur Magda pénzügyi beszámolóját is mindenki
elfogadta. Szilágyi Szabolcs elnökhelyettes bemutat-
ta a legújabb BUOD-kiadványt, a több nyelven meg-
jelenõ 2016-os naptárat, az ötödiket, amelyekbõl al-
bum is készül: a Magyarországot ért média-támoga-
tásokra válaszként megmutatni, hogy Magyarorszá-
gon nagy értékek vannak, végül ismertette a terve-
zett MÉDIASULI-programot, városonként 3–4 napos
workshopot a tagegyesületek részére.

Dr. Szilágyi Péter a Nemzetpolitikai Államtitkárság
kabinetfõnöke elmondta az államtitkárság mûködésé-
vel kapcsolatos új dolgokat. A nemzetpolitikai intéz-
ményrendszer 2014-ben átkerült a Miniszterelnökség-
hez. A Bethlen Gábor Alap egységbe vonta a nemzet-
politikai forrásokat. A diaszpórával való kapcsolat egy-
re jobb és jelentõsebb. Az államtitkársághoz tartozik
a Nemzetpolitikai Kutatóintézet, amely a Nemzetpoli-
tikai Alapismeretek tankönyvet is megjelentette. (Nem
tévesztendõ össze a Nemzetstratégiai Kutató Intézet-
tel, amely EU-s pénzek felhasználását tervezi határon
belül és kívül. A diaszpórában nagyon komoly erõ van.
A Diaszpóra Tanács következõ ülése 2015. december
2-án lesz. Új a Petõfi Sándor Program 55 ösztöndíjas-
sal. 2015 a külhoni szakképzés éve volt, 350 millió Ft.
költségvetéssel. Célja a nyelvvesztés ellen a szaknyelv

A Németországi Magyar Szervezetek Szövetsége (BUOD) közgyûlése
kérdése, erõsíteni. Másik program a kárpát-medencei
testvérvárosi program 100 millió Ft. támogatással,
ebben 123 magyar település lépett kapcsolatba 168
külhoni magyar településsel. Mikes Kelemen Program
feladata az értékgyûjtés, ebbõl eddig Nyugat-Európa
kimaradt. Eddig már 100 ezer kötetnyi anyag gyûlt
össze. A Magyarok Házában van a Mi magyarok kiállí-
tás, amelynek eddig 17 ezer látogatója volt. Egyszerû-
sített honosításért eddig 750 ezer kérelem érkezett,
720 ezren tették le az állampolgársági esküt. Cél 2018
tavaszáig 1 millió fõ. A diaszpóra átalakul: nagy a gaz-
dasági kivándorlás, új problémák lépnek fel.

A közgyûlés fontos eseménye volt a Kõrösi Csoma
Sándor-ösztöndíjasok és mentoraik bemutatkozása.
2013 óta létezik a program: öt kontinens 26 országá-
ban 100 ösztöndíjas tanul és dolgozik. Ebben a BUOD
és a NYEOMSZ stratégiai partnerek. Németországban
10 ösztöndíjas van, feladatuk a közösségi élet, a hét-
végi magyar iskolák erõsítése, rendezvények szerve-
zése, ha lehet, az új magyar munkavállalók bevonásá-
val. Kovács Ferenc az egyetlen nemzetpolitikai attasé
Németországban, figyelemreméltó beszédet tartott új
munkakörérõl. Windisch Teréz konzulasszony az új
düsseldorfi fõkonzulátus feladatairól számolt be.
Dr. Lengyel Zsolt, a regensburgi Magyar Intézet igaz-
gatója a hétvégi magyar iskolákkal kapcsolatos ún.
müncheni konzuli modellt ismertette. Kucsera János,
a Széchenyi Kör elnöke vetített képes elõadást tartott
Bajorország magyar emlékhelyeirõl, errõl könyvet ír.

A rendkívül színes beszámolók hangzottak el a tag-
egyesületek kulturális rendezvényeirõl, melyeknek
célja a magyar nyelv és kultúra megtartása, a közös-
ségi élet ápolása, erõsítése. Ulmban 17 éve mûködik
magyar rádió, szombatonként 9–10 óra között
Darányiné Demeter Magdolna áldozatos munkájával.
Dr. Gryneusz Péter a cserkészek munkájáról számolt
be. Négy földrészen hetven csapat mûködik három-
ezer cserkésszel. Magyarországon kétezer cserkész
van. A Magyar Katolikus Egyházközségeknek Mün-
chenben és Frankfurtban és a Müncheni Magyar Ajkú
Református Gyülekezetnek saját magyar nyelvû
anyakönyvvezetése van.

2016 az 56-os forradalom emlékéve. A BUOD vál-
lalta tagegyesületeivel együtt a Németországban levõ
1956-os emlékhelyek összeírását és gondozását.
2017-ben emlékezünk a reformáció 500-ik évfordu-
lójáról. A BUOD más partnerekkel együtt támogatja
a kárpát-medencei reformáció történetét bemutató
német nyelvû könyv elkészítését. A konferenciát az
információcsere gazdagsága jellemezte. A 20 pontos
napirend megtárgyalása komoly munkát jelentett, a
végén egyöntetû volt a vélemény, hogy ez igen har-
monikus, eredményes közösségépítõ konferencia
volt, sok komoly tervvel és ötlettel, különbözõ gene-
rációk békés egységében. Három megfigyelõ státusz-
ban jelenlévõ egyesület jelezte, hogy felvételét kéri
a szervezetbe. A BUOD jövõre 56-os Fórumot szervez
Münchenben, vagy ha a körülmények engedik, a
frankfurti Paulskirchében.

(RAVASZ)

Rajkán szlovák állampolgárok
többségben

(Új Szó, 2015. november 9. – bumm.sk,) A
legújabb adatok szerint immár valamivel több
mint 2500 szlovák állampolgár él Pozsony szom-
szédságában a magyar határon fekvõ Rajkán. A
magyarok és a német nemzetiségûek lélekszá-
ma 2 ezer körül mozog – tájékoztatta a TASR
szlovák hírügynökséget Kiss Vince, a község
polgármestere. A polgármester közölte: a tõs-
gyökeres rajkaiak, illetve a betelepültek jól ki-
jönnek egymással, az együttéléssel, valamint a
viselkedésükkel nincs több gond, mint más te-
lepülésen.

Áder János Köztársasági Elnök, 2015. augusz-
tus 20. alkalmával az 1956-os forradalom és sza-
badságharc idején tanúsított hõsies helytállása,
valamint a magyarság és a nemzeti érdekek kép-
viselete érdekében több évtizede végzett köz-
életi és publikációs tevékenysége elismeréseként
KENESSEY CSABA írónak, a Svájci Magyar Egye-
sületek Szövetsége volt alelnökének a Magyar
Arany Érdemkereszt polgára tagozata kitünte-
tést, adományozta, amit a kitüntetett 2015. ok-
tóber 22-én, Bernben a magyar követség októ-
ber 23-i megemlékezése keretében vett át.

 (2015. november 11. – Erdély Ma) KLAUS IOHANNIS

államfõ november 10-én kihirdette a Romániai Ma-
gyar Demokrata Szövetség által kezdeményezett tör-
vényt, amely Romániában is a magyar nyelv napjává
nyilvánítja november 13-át. A tervezetet júniusban
a szenátus ellenszavazat nélkül szavazta meg, októ-
berben pedig a képviselõházban 264-en támogatták,
tízen ellenezték, 19 képviselõ tartózkodott. A jogsza-
bály értelmében ezen a napon a magyarlakta telepü-
léseken különféle kulturális programokat szervezhet-
nek, amelyekhez a helyi önkormányzatokon kívül a
civil szervezetek is hozzájárulhatnak. A tervezet ki-
tér arra, hogy a közmédia is sugározhat az ünnepre
hangoló mûsorokat. A törvény kihirdetése után a ma-
gyar tannyelvû iskolák ünnepélyes keretek között is
megemlékezhetnek a magyar nyelv napjáról.

A magyar nyelv napja
Románia-szerte

A címben lévõ rádió a Szabadkai Rádió. Bejárta a kö-
zösségi oldalakat, a különbözõ internetes felületeket, de
az egyéb médiaplatformokat is itthon és Magyarorszá-
gon a rádió elhallgattatásának híre. Különbözõ vélemé-
nyek, megközelítések láttak napvilágot. S ahogyan az
az elmúlt években megszokottá vált, a hír sem objektív
már, a rendelkezésre álló tények közül mindenki elhall-
gat ezt-azt, és a szándékos hangsúlyeltolódások csak
féligazságokat eredményeznek.  Politikai attitûdtõl, is-
meretségektõl függõen mást és mást.

A Szabadkai Rádió kapcsán a legtöbb hír szerint a
Szabadkai Rádiót a vajdasági magyar politikum, konk-
rétan a legbefolyásosabb vajdasági magyar párt, a min-
den szinten hatalmon levõ Vajdasági Magyar Szövet-
ség hallgattatta el. Célja pedig az egységes, pártszóla-
mú vajdasági magyar médiatér létrehozása. Ami ebbe
nem fér bele, azt elfojtják.

Lehet és kell is beszélni arról, ami a vajdasági ma-
gyar közéletben zajlik. Egy kis kitérõ, de a  a rádió tör-
ténetének megértése kapcsán nagyon fontos szálról
van szó. Az elmúlt hónapokban folyamatosan kavarog
a közélet, egyesek meghasonulásról beszélnek. Az éve-
ken át elfojtott (?) pluralizmusigény tört ki, és borítot-
ta rá a mindennapokra a korábban a párt belsõ ügyei-
nek és ügykezelésének számító minden „szennyét”.  A
vajdasági magyar politikai színtéren hosszú évek óta
egyeduralkodó VMSZ egykor és jelenleg meghatározó
politikusainak, tisztségviselõinek jelentõs része és a
hozzájuk csatlakozók augusztus 20-án megalapították
a Magyar Mozgalom civil szervezetet, melynek saját
megfogalmazása szerint a vajdasági magyar politikai
élet és közélet megtisztítása a célja. Azóta folyamato-
san a két egymásnak nekifeszülõ erõ küzdelmeinek
kontextusába kerül minden vajdasági magyar történet.
Így a Szabadkai Rádió esete is. A két fél által képviselt
álláspont(ok) között általában valahol félúton van az
igazság, mindkettõrõl pro és kontra is sorolhatók fel
érvek. De most inkább a Szabadkai Rádióról.

A Szabadkai Rádió önkormányzati alapítású vállal-
kozás, amely a Szabadkán hivatalos nyelveknek szá-
mító szerb, horvát és magyar nyelvû adást sugároz. 47
éves intézményrõl van szó, amely az elmúlt évtizedek
szerbiai történései között meghatározó és szimbolikus
tájékoztatási eszköz lett. Hosszú évek óta lebeg felette
a megszûnés veszélye. Szerbiában ugyanis kötelezõ lett
a médiaprivatizáció.  Uniós nyomásnak és követel-
ménynek álcázva gyõzött a lobbi, amelynek következ-
ményeként a még 2007-ben részben lefolytatott, a
nemzeti közösségek szempontjából végzetes következ-
ményekkel járó, majd leállított médiamagánosítás
most folytatódik. A Tájékoztatásról és médiumokról
szóló, 2014 augusztusa óta hatályos törvény értelmé-
ben az önkormányzati alapítású médiumok privatizá-
lásának meg kell történnie. A VMSZ parlamenti képvi-

Kalózokról és féligazságokról – egy rádió kapcsán
selõi elérték, hogy a törvénybe olyan garanciák kerül-
jenek be,  mint amilyen az öt éven át kötelezõen fenn-
tartott, a sugárzás nyelvét és a mûsorrácsot is megtar-
tó médiatevékenység.  A gyakorlat azonban azt mutat-
ja, hogy az önkormányzati médiumok iránt a legtöbb
esetben nincs érdeklõdés a piacon... A Szabadkai Rá-
dióra sem akadt vevõ.

Tudni kell azt is, hogy a Szabadkai Rádió egy rendes,
törvényes és egy illegális frekvencián sugározta mûso-
rát. A 89,6 MHz-en szólt az egész napos magyar mûsor.
Ez „kölcsönfrekvencia” volt, amelyet a közszolgálati
Vajdasági Rádió bocsátott a Szabadkai Rádió Magyar
Szerkesztõsége rendelkezésére, természetesen magyar
politikai lobbi eredményeként, még nyolc évvel ezelõtt,
és hallgatólagos megegyezés alapján ezen szólt magya-
rul a rádió. A privatizáció miatt viszont a Vajdasági Rá-
dió kénytelen volt a kölcsönfrekvenciát október 31-i ha-
táridõvel visszavenni, hiszen egy illegális frekvencia
nem képezhette a privatizációs tömeg részét. A megma-
radt 104,4 MHz-en visszaállt a korábbi „szendvicsmû-
sor”, azaz idõosztásos rendszerben szólnak még a szerb,
a horvát és a magyar mûsorok. Nem sokáig már...

A történetnek van még egy szála. Amikor világossá
vált, hogy a médiaprivatizáció elõbb-utóbb elkerülhe-
tetlenné válik, az akkori magyar politikum 2005-ben
létrehozta a  Pannónia Alapítvány nevû civil szerve-
zõdést azzal az elsõdleges céllal, hogy fejlessze Vajda-
ságban a magyar nyelvû tájékoztatást, és hozzájárul-
jon a vajdasági magyarság közösségként való megma-
radásához, társadalmi felzárkózásához. Ez az Alapít-
vány hozta létre 2006-ban a Pannon Televíziót, amely
mára egész napos magyar mûsort sugároz a Vajdaság-
ban. 2008 márciusában pedig megindult a Pannon
Rádió is, amely a frekvenciapályázaton, szintén az ak-
kori magyar politikai lobbi eredményeként megkapta
az addig a Szabadkai Rádió 91,5 MHz-es regionális frek-
venciáját. Tehát már akkor egyértelmûvé vált: a Sza-
badkai Rádió magyar adásának átmentése a Pannónia
Alapítványon keresztül valósulhat meg.

Ez év november elsején a Pannónia Alapítvány ke-
retében, szintén politikai lobbi eredményeként, a
Vajdasági Rádiótól „kölcsönkapott” 89,6 MHz-en folya-
tódott a Szabadkai Rádió magyar „élete”. Szabadkai
Magyar Rádió néven indult el, valójában illegálisan,
tehát frekvenciaengedély nélkül az adás.  A Szabadkai
Rádió Magyar Szerkesztõsége jelentõs részének, és
több ottani mûszaki szakmunkatárs közremûködésé-
vel, a Pannónia Alapítvány által mûködtetett Pannon
RTV anyagi, mûszaki, szerkesztõi és erkölcsi támoga-
tásával. S elsõdleges feladatként fogalmazódott meg a
legalizálási folyamat elindítása, hogy ezáltal tartósan
a Szabadkai Magyar Rádió tulajdonába kerüljön a 89.6
MHz. 4–5 hónap múlva a Pannónia Alapítvány, illetve
a Szabadkai Magyar Rádió legálisan mûködhet a nap

24 órájában. Bodzsoni István igazgató szerint két le-
hetõség volt a Szabadkai Rádió privatizációja kapcsán:
az egyik, hogy elhallgasson az adás, a másik, hogy azok
az emberek, akik november elsejétõl munkanélküliek-
ké váltak volna, folytathassák a munkát és megmarad-
jon az egzisztenciájuk.

S miközben szól a rádió, megy a politikai sárdobá-
lás. Arról, hogy a Szabadkai Rádió magyar adását meg-
mentették vagy megszüntették-e. Hogy a VMSZ ezzel
bekebelezte-e vagy sem a Szabadkai Rádió magyar
adását, belefojtotta-e a szót a szerkesztõségbe (amely-
nek egy jelentõs része a Magyar Mozgalom tagja). Ar-
ról, hogy a Pannónia Alapítvány kalózrádiót mûköd-
tet-e vagy sem. Hogy adott-e az alapítók hozzájárulá-
sa, akiknek jelentõs része mára a Magyar Mozgalom-
hoz köthetõ, társalapítóként viszont a Magyar Nemze-
ti Tanács jelenik meg (a szerbiai magyarok országos
kisebbségi önkormányzata, amelynek tagjai közvetlen
választásokon nyernek mandátumot, s ahol a VMSZ
által támogatott Magyar Összefogás lista tavaly elsöp-
rõ gyõzelmet  szerzett). A Magyar Mozgalom szerint az
MNT saját maga alatt ássa a gödröt, amikor a törvé-
nyességet kijátszva ilyen megoldást támogat. Az MNT
és a VMSZ szerint az MM rosszindulatúan jogászkodik,
amikor erre apellál. S még sorolhatnánk, egészen odá-
ig, hogy nyílt titokként egy-egy mondat mögött milyen
egyéni érdekek húzódnak meg, ki miért sértõdött...

Persze mindenki szerint a saját igazsága az igazság. Ha
itthon sem egyértelmû a történet, mennyire kusza lehet
mindez külföldön, ahová egymásnak ellentmondó állás-
pontok és szubjektív vélemények jutnak el. Aki nem hi-
szi, járjon utána – mondhatnánk. S valóban, járjon utá-
na! Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió adását,
melynek élõ adása a Pannon RTV honlapjáról
(www.pannonrtv.com) ingyenes elérhetõ, s döntse el,
kiegyensúlyozottan, közszolgálatian és szabadon szól-e.

FEHÉR MÁRTA

Válságjelek az erdélyi
magyar szórványsajtóban

(Nyugati Jelen, 2015. november 17.) – Ne-
héz helyzetbe került az erdélyi magyar nyom-
tatott sajtó, különösen a szórványban. Jólle-
het a templom, iskola, politikai képviselet és
civil szféra mellett az anyanyelvû sajtó létfon-
tosságú a szórványközösségek nemzeti önazo-
nossága megõrzéséhez. A gondok fõleg anya-
gi jellegûek, derült ki a Magyar Újságírók Ro-
mániai Egyesületének (MÚRE) vajdahunyadi
konferenciáján. Hunyad, Temes, Szeben,
Brassó, Máramaros vagy Beszterce-Naszód
megyékben hasonlók a gondok: a magyar írott
sajtó szétszórt, kisszámú közösségekhez, vá-
rosi szórványokhoz kell eljuttatni, a példány-
számok alacsonyak, a hirdetési bevételek kor-
látozottak.

Beregszászi tandem a többségért
Folytatás az 1. oldalról

Gömöri György kitüntetése
A Szegedi Tudományegyetem 2015. novem-

ber 7-én Senator Honoris Causa címet adomá-
nyozott Gömöri György irodalomtörténésznek,
a Cambridge-i Egyetem nyugalmazott pro-
fesszorának.

Hajdú Endre elhunyt
BENYÁK Máriának, szerkesztõségünk tagjának
2015. szeptember 27-én megrendítõ hirtelen-
séggel elhunyt 44 éves fia, Hajdú Endre, aki
több mint egy évtizeden át volt a Bécsi Napló
tördelõ szerkesztõje. Az édesanya gyászában
és fájdalmában osztozik a szerkesztõség.

KITÜNTETÉS„NAGYKARÁCSONY ÉCCAKÁJA...”

HAGYOMÁNYOS PÁSZTORJÁTÉKOK
Ü N N E P S É G E

2015. december 8-án,
kedden 14.30 órakor a

FELSÕÕRI KATOLIKUS
KONTAKTCENTRUMBA !

Közremûködnek:
FELSÕÕRI, ÕRISZIGETI, ALSÓÕRI,
FELSÕPULYAI ÉS MAGYARORSZÁGI

CSOPORTOK

BALASSI KISMARTONBAN
Eisenstadt/Kismartonban 2015. december 20-án,

vasárnap 11 órakor kerül sor a ferencesek templo-
mában (Haydngass 31.) a IX. Balassi mise bemutatá-
sára. Kiss-Rigó László szegedi megyéspüspök
Zsifkovics Ägidius kismartoni megyéspüspökkel, Pál
László püspöki vikáriussal, Vencser László országos
igazgatóval és Varga János rektorral közösen celeb-
rálja az ünnepélyes nagymisét. Ez alkalommal szente-
lik fel a Balassi-kardot és adják át a Balassi-érmeket.

Poszeidón
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Azok az erõk, akik ösztönzik és finanszíroz-
zák ezt a népvándorlást, minden megmozdu-
lásukkal mintha szándékosan akarnának témát
adni nekem: az elmúlt fél évben alig írtam,
most pedig mindig történik valami, amiért ér-
demes a billentyûzet mellé leülni.

A megmondó emberek álláspontja, ha nem
is elfogadott a közvélemény által, de irányt mu-
tatnak a miheztartást végett. Egy ilyen meg-
mondó ember Werner Faymann, Ausztria kan-
cellárja, aki felnyitja a szemét a nem tisztán
látóknak és definiálja a tájékozatlanok-tudat-
lanok számára, hogy ki a fasiszta és ki a náci.
Õ már csak tudja, hiszen olyan országnak a
kancellárja, ahol egy közismert történelmi sze-
mélyiség született, aki ordas eszméi által elhí-
resültté tette szülõhazáját a nagyvilágban, ezért
aztán azóta is szégyenkeznek-sajnálkoznak-sza-
badkoznak a sógorok.

Ja, hogy Faymann bácsinak nincs is felsõfo-
kú végzettsége?

Istenem, nem lehet mindenki olyan maga-
san képzett, mint ezek a szír bevándorlók, akik
mind-mind hoch-kvalifikáltak: tanárok, mérnö-
kök, orvosok, jogászok, professzorok. Az má-
sik dolog, hogy nincsenek papírjaik, és a sze-
mélyazonosságukat meg az állampolgárságu-
kat sem tudják igazolni, de ki kételkedik ben-
nük? Minden kétséget kizáróan ez valóban így
is van, mint ahogy az is, hogy mindegyik janu-
ár elsején született. És mi mindent elhiszünk
nekik, addig amíg ...

Ennek a felsõfokú végzettség nélküli kancel-
lárnak a mentségére legyen mondva, hogy
mintha mégsem az õ eredeti gondolatai lettek
volna, hanem a szájába rágták ezeket a szava-
kat, melyekkel a nemzetközi megbízók elvárá-
sainak mindenáron való megfelelési kényszer
ilyen igyekezetet váltott ki belõle. Valamivel
kompenzálni kell azt a geo-politikai helyzet-
bõl adódó szerepnélküliséget, hogy gyakorla-
tilag Ausztria nem más, mint egy átjáróház.

Faymann véleménye annyira önálló, hogy ha
Merkel mama azt hirdeti, hogy „Grenzenloses
Europa“  (határok nélküli Európa) és
„Welcome“ az érkezõ bevándorlóknak, akkor
Faymann is azt mondja. Hiába na, mindig is
Németország volt a nagy testvér, Ausztria pe-
dig árnyékként követi. Viszont ha Merkel ha-

Az agymosás felsõ határa végtelen. Most a ‘gramos
“életmód”  blogok futnak. Gazdag, fitt, stylist, diétás,
topmodell, sportember, világutazó, fashionista,
Buddha-boldogságú, mozgalmas életet élõ elérhetet-
len példakép lett túl sok mindenki. Legalábbis a nõk
minden kétséget kizáróan. Már nem elég a magazi-
nok hülyítése. A térítéshez már nem elég az olvasás.
Ennél sokkal több kell. Látni is kell, érezni,  hogy
igenis, akik jó kislány módjára szót fogadnak, beáll-
nak a sorba és hagyják magukat egy alárendelõ ipar
szerint eluniformizálódni, azok a kiválasztott stré-
berek módjára elérik a jól kiérdemelt életörömöt és
jó-élet érzést. Mintha Isten hét nap alatt megterem-
tette volna a fémpénzt, ami elsõ leszármazottjaként
létre hozta a világot. 

Most a fotóblogok szolgálnak bizonyítékként arról,
hogy a külsõséges, anyagias életmód által agyunkba
ültetett pénzéhség a boldogság kulcsa. Különben mi-

ANDI TELLER

DUBITO ERGO COGITO
tárellenõrzést vezet be, akkor Faymann is.

Milyen érdekes, hogy a Westbahnhof-ról el-
tûnt az örömujjongó tömeg, amelyik néhány
hete még tapsikolva fogadta az érkezõ beván-
dorlókat, akik persze több nyelven beszélnek.
De angolul nagyon kevesen. Ezért van szük-
ség farsi, pastu, kurd, urdmut, hoh-mut és
szurdmut nyelven beszélõ tolmácsokra. Van-e
még valakinek kétsége az újonnan érkezett
munkaerõ szakmai és nyelvi képzettségét ille-
tõen? Ha igen, akkor azok csak elvetemült
bloggerek, részegek, és elmebetegek lehetnek,
akik szerint elõbb ezt a tömeget meg kéne ta-
nítani írni, olvasni, és egyáltalán a latin ábécé
betûivel megismertetni.

A rendõrök elállják újabban az utat a pero-
nok felé, van akit beengednek ránézésre, aki
menekültnek néz ki, másoktól megkérdik van-
e érvényes vonatjegye. Tõlem is megkérdik:
Are you syr, Sir? Mondom, hogy: Yes, Sir ...,de
mire kimondanám, hogy syr, addig már int is,
hogy takarodjak.

Tehát fennakadtam kézen-közön ezen a szír-
ször ... szûrõn. Lehet azért, mert világosbõrû
és kékszemû vagyok, vagy valami más miatt.
Ja, most veszem észre, hogy egy bécsi napilap
van a kezemben. Így már érthetõ! Tehát aki tud
németül olvasni, az már eleve gyanús, hogy nem
lehet menekült. Egyetlen menekültet sem lát-
tam még újsággal a kezében. De ha még nem
is értenek németül, akkor is megnézhetnék a
képeket és megpróbálhatnák a nagybetûs cím-
szavakat kitalálni. Dehát nem vagyunk egyfor-
mák. Miért várjuk el másoktól a tájékozódást,
tájékozódnak õk az okos telefonjukon, ahon-
nan megkapják a szükséges utasításokat, mi
pedig majd akkor eszmélünk fel, amikor már
késõ.

Egyébként az utóbbi idõben, habár a libe-
rális média kígyót-békát kiált ránk, magyarok-
ra, hihetetlenül megnõtt a bécsi polgárok kö-
rében a Magyarországgal szembeni elfoga-
dottság, a magyar miniszterelnök és külügy-
miniszter határozott és következetes kijelen-
tései és tettei miatt, és bárki, akivel beszélek
és kiderül, hogy magyar vagyok, csillogó sze-
mû tekintettel néz rám, ami egyértelmûen jelzi
a Magyarországgal és a magyar állásponttal
való maximális szimpátiát.

PÉTER RÓBERT

SZOMBAT
II.

Ó, nagy vala az én gyönyörûségem a nõkben. Ne-
kem a nõk történetek: elbeszélések és novellák, szo-
nettek és haikuk. Amaz Rilke, emez meg Tolsztoj.
Mindegyik egy történet vagy történet lehetõsége: egy
illat, impresszió, reflex.

 A denevérek mulatságát meguntam, így nemsoká
távoztam. Félórával késõbb egy asztaltársaságnál ta-
láltam magam, a Dunakanális partján, egy klubban.
Velem szemben egy nagydarab kisportolt ausztrál,
Mike. Mike, ha jól emlékszem, csörgõkígyókat csem-
pészett Ausztráliából Luang Parbangba, vagy Bang-
kokból szállított kávéízesítõt Szentpétervárba? Mel-
lette egy mongol Ulánbátorból aki bevallása szerint
Dzsingisz kán unokája. Ezt egy ékes bajusszal akarta
bizonyítani, amit mint kitüntetést viselt. Mellettem ült
egy angol festõnõ, Vallerie. Olyan fajta nõ volt, akire
egy pimasz amerikánus azt mondaná slutty - én ké-
rem ilyet nem mondok. De be kell vallanom, hellén
arányokkal és antik (fõleg késõ római) hozzáállással
bírt, olyan volt, mint azok a tenyeres-talpas nõk
Hogarth karikatúráin. Darling, where did you come
from?, kérdeztem. Brimingham - mondta letagadha-
tatlan angolsággal és némi büszkeséggel a hangjában.
Majd megtudtam, hogy festõ és hogy a fõ témája a ki-
tömött állatok. Majd a történelem feljegyzi a kitömött-
állat-korszakot, mint a kéket, vagy a kék lovakat. And
what do you do? - kérdezte nagyon közel hajolva. Áj
em ö disvasör, súgtam úgy a fülébe, mintha azt mon-
danám, hogy: mi amor.

Nem bízom a festõkben, a festõk arról álmodnak,
hogy kapnak egy gazdag patrónust, az írók meg ar-
ról, hogy éhen halnak egy francia padlásszobában.
Nem mondtam, hogy írok, azt mindenki tudja, hogy
az íróknak semmit nem lehet elmondani, mert még
a végén megírják.

Where did you come from? Kérdezte a briton.
Transylvania. Az egy ország? Nem, nem épp. És hol
van? Romániában. Szóval román vagy? Nem, nem
épp, magyar az anyanyelvem. Tehát akkor magyar
vagy. Nem épp. Akkor mi vagy? Jó kérdés, lassan ma-
gam sem tudom. Il mio nome é nessuno. Mondasz
nekem valamit magyarul?

Mi van az angol nõkkel és a magyar férfiakkal? Már
Bátky Jánost is ezzel faggatták – ugyan õt egy ír lady,
de hát ennyivel rosszabb a valóság. Mindenesetre
követtem Bátky példáját és szavaltam:

Láttam a boldogságot én,
lágy volt, szõke és másfél mázsa.
Az udvar szigorú gyöpén
imbolygott göndör mosolygása.
Ledõlt a puha, langy tócsába,
hunyorgott, röffent még felém -
ma is látom, mily tétovázva
babrált pihéi közt a fény.

Nagyon szép. Mit jelent? Egy vers szakasza. És mi-
rõl szól? Vállat vontam, a boldogságról vagy pont a
hiányáról, vagy egy malacról.

Meghívnál engem meg Mike-ot egy italra?, kérdez-
te nyájasan, a következõ kört mi álljuk. Of course,

darling. Hogy is lehet nemet mondani, ha már eleve
úgy kéri, hogy a keze a combomon babrál. Három
vodkát kértem, kifizettem, és csak miután megkap-
tam a visszajárót vettem észre, hogy elfogyott a pén-
zem. Mi bemegyünk most a klubba, velünk tartasz?
Kérlek, tarts velünk. With pleasure... de attól tartok
elfogyott a pénzem, vallom be azzal  a nyugalommal,
ahogy Bassanio vallotta be a derék Antoniónak.

 “Elõtted nem titok, Antonio, Hogy a múlté már
vagyonom java, Mert többet éltem s nagyobb lábon,
Mint bírta volna gyönge eresztésem.”

What a shame. Felelte majd kacsintva  fordult be
sarkon, és bement a klubba ahova nem volt pénzem
a beugróra. A kapuk közt benézve még észrevettem,
hogy Mike már öleli, csókolja, harapja a lányt. Ké-
sõbb láttam még, hogy ugyanezzel a módszerrel csal-
nak ki a többi balekból ingyen-vodkát. Egy pillanat-
ra dühös lettem, majd hangosan felnevettem és ma-
gamban konstatáltam: mily csodás csalók!

“Dér iz no left szájd in Hángöri” Egy kissé kövér-
kés, tompa hangú lány próbált pasizni, a magyar
politikai helyzet felvázolásával (?) és az angol nyelv
lemészárlásával. A pasi biztos osztrák lehetett, mert
úgy tett mintha érdekelné. Az osztrákok kibírhatat-
lanul udvariasak, a magyarok meg simán csak ki-
bírhatatlanok.

Kis idõ elteltével azon kaptam magam, ahogy pró-
bálok csajozásra tanítani egy félszeg osztrák gyere-
ket. Ha valaki után nagyon érdeklõdsz, soha ne mu-
tasd, tanácsoltam bölcsen. De hogy én honnan tud-
tam? Az rejtély. Talán mert valami magyarféle va-
gyok, s így akár órákat tudok beszélni arról, amirõl
fogalmam sincs.

Ami viszont engem jobban érdekelt, az a szem-
ben ülõ lány volt, a fiú barátja. Ott ült, hallgatott
engem, közben bele-beleszólt valami oltári nagy hü-
lyeséget, ilyenkor szépen rámosolyogtam, mint aki
egy gyerek buta kérdésén mosolyog. De nagyon
szép volt: nem úgy, mint az angol lány, volt benne
valami lírai, egyúttal mégsem volt naiv a formája.
Sötét bõrén állandóan remegett valami nyugtalan
erotika. És a lábai... óh, a lábai! Kis topot viselt, és
egy a falatnyi farmer-rövidnadrágot. Mindig úgy
gondoltam, hogy nem ebbe a korba kellet volna
beleszületnem, mivel generációmnak annyi buta
szokása van, de a miniszoknyák és a kisfarmerek
ellen nincs kifogásom. Ugyan meglehet, hogy ko-
runk morális hanyatlásnak indult (vagy épp zu-
han), de ha ezt nagyon szexi szoknyákban teszi, úgy
boldogan leszek korom mártírja.

 Vessetek a miniszoknyák elé!
Florentine-nek hívták (micsoda név!), ha roman-

tikus költõ lennék, talán írnék valami bárgyú szó-
lamot hozzá. Ilyesmit: Florentine, világ vagy te né-
kem, világom virágja, vígan várva várja, õsi tüzû
táncra.

Aztán leléptek, de még volt alkalmam alaposan
szemügyre venni Floretine fenekét, igazán pom-
pás, jól beékeltem az agyamba, mert Bécsben az
ember mindenkivel csak egyszer találkozik. Ideje
hazamenni.

A Bécsi Napló 2015/2. számában megjelent írás
folytatása

Valamikor elkezdi. Alkalmanként iszik, majd
keresi az alkalmakat. Öt év múlva már tudni
róla, hogy az idõnként lerészegedõ, vagy a na-
ponta alkoholizáló típushoz tartozik-e.

  Lakott mifelénk egy kiskereskedõ, Tóni.
Pirkadt, elcsörömpölt az elsõ villamos, s Tóni
már a boltja elõtt tett-vett, rajzolgatta az alma,
körte, zöldségfélék árcéduláit. Hetek, hóna-
pok elteltek így… Aztán egyik nap Marika
nyitotta ki a boltot. A vevõk tudták, hogy a
férje részeg. Tóni csúnyán be tudott rúgni.
Szeme vérágas, orra alkonyfényû lett, s úgy
lépkedett, mint gázlómadár a tó partján. A
vevõi azt is tudták, hogy a kicsapongása csak
néhány napig tart, szombaton hazaviszi a taxi,
ágynak dõl, s hétfõ reggel újra a pult mögé
áll. Kicsit ferdén, de – áll. Az ilyen típusú al-
koholista periodikus, excesszív ivási szokása
nehezen érthetõ, depedenciája (függõsége)
pszichés kényszer, ellentétben az idült alko-
holistákkal, akiknél a szomatikus függés is
kialakul.

  Az idült alkoholista minden nap iszik. Egy
tagbaszakadt, fiatal férfi képes hozzászoktat-
ni a szervezetét napi két-három liter borra.
Hajnalban fölébred –, és innia kell. A felesé-
ge gyakorlott szeme azt azonnal észreveszi,
este viszont a füle jelzi a hálószobából, hogy
a férje aznap sem volt tisztában a mérték op-
timumával. Hallja, hogy apus a konyhában
beszélget magával és zörög, mint az egér. Nem
szól rá, mert az alkoholista sértõdékeny és
harcias. Ennek a típusnak a leépülése negy-
ven éves kora után: gyors. Csõstül rászakad
mindenféle betegség, s annyi esélye marad a
hosszú életre, mint a lesántult ürünek. Ha
hallgat a családjára, s szégyent érez amiatt,
hogy önsorsromboló szenvedélyével a szeret-
tei lelki életét is rombolja; ha képes egy kicsit
haragudni magára, ahogy a kutya is rávakkant
az árnyékára, s elmegy bentlakásos elvonókú-
rára: ki tud még lépni a kényszeres ivás ördö-
gi csapdájából. (Így a késõbbi visszaeséseit is
könnyebben leküzdi.)

Alkohol izmus  2.
  Az idült alkoholisták páriái a menthetet-

len lumpok, akik feladták, s a „napközi ottho-
nuk” a kocsma. Ismerõsöm, Poldi, ezek közé
tartozik. Poldi valamikor derék munkás volt,
aki a családjának élt. Ma egyedül él a szociális
segélye maradékán. Reggel még billeg, de ha
az ereiben beállítja a megszokott véralkohol
szintjét, olyan egyenesen megy, hogy a földmé-
rõk hozzá igazíthatnák a mûszereiket. Merev,
mint az üveg. Poldi nagyon rossz bõrben van.
Hasa püffedt, lábai elvékonyodtak. (Az idült
alkoholizmus kései tünete a hasi vizenyõ és a vég-
tagok vázizmainak a sorvadása.) Az alkohol drog!
Ezért, ha az öreg korhely úgy dönt, hogy másnap
hajnaltól egy kortyot sem iszik többé, s valóban
nem iszik, megismeri a legkomiszabb szenvedést,
amely az ember lelkét megérintheti. Az elsõ nap
remegését csillapíthatatlan reszketés és izomgör-
csök váltják fel. Attól már ordít. Fekszik az ágy-
ban, megmozdul minden porcikája, ömlik róla a
verejték, hideg rázza és vacog. Ha nem adja föl,
mentõt sem hív, három-négy nap múlva életve-
szélyes állapotba kerülhet, mivel a delírium
trémensznek statisztikailag bizonyított halálozá-
si arányszáma van. Szíve percenként kétszázszor
ver, a szívpitvar fibrillál a diasztolés szakaszban.
Légszomj tör rá és halálfélelem, a fulladó ember
õsi iszonyata. Hangok törnek a tudatába, befog-
ja a fülét, de azok tovább dörömbölnek benne.
Fölriad a sötétben. Ágya mellett egy fekete állat
ül és õt nézi. Mozdulni sem mer. Akkor is látja a
rém pofáját, ha behunyja a szemét. S mindez
annyira valós, hogy felettes énje sem képes meg-
gyõzni: hallucinál.

  Hetekig olyan gyönge, hogy a beszéd is fá-
rasztja. Egykedvûség, mély depresszió kínozza.
Viszont gyógyul! Életkedve lassacskán visszatér,
beiratkozik csoportos terápiára, ahol vele és a
sorstársaival egy pszichológus foglalkozik. Kez-
detben még haragszik a régi ivócimborákra, ha
azok az absztinenciája miatt csúfolódnak vele.
Késõbb már õszintén szánja õket, mert nem tud-
ják, hogy az élet egyszeri csoda, amelynek szép-
ségeiben gyönyörködni, hinni és szeretni csak
józanul, ép ésszel, s fõleg - élve lehet.

SZABÓ FERENC LÁSZLÓ

A magyar irodalom, talán így is értelmezhet-
jük, nagyszabású nemzeti és történelmi „üzenõ-
füzet”, amelyben a múlt üzen a jelennek (és a
jövõnek). Irodalmunk mindig a nemzet lelkiis-
merete, közös tapasztalatainak és történelmi
sorsának hûséges krónikása volt. Valójában ez
a sok évszázados szerepvállalás emelte magas-
ra Reményik Sándor költõi munkásságát is. Az
„erdélyi költõ” (ahogy Reményiket Babits Mi-
hály nevezte) a trianoni végzetnek kiszolgálta-
tott erdélyi magyarság lírai krónikása, lelki gyöt-
relmeket vállaló hitvallója volt, igaz, nem csak
azé, hanem az egész nemzeté.

Babits Mihály volt Reményik Sándor költé-
szetének talán leginkább méltányos és megértõ
értelmezõje, ráadásul Babits megfellebbezhetet-
len tekintélye Reményik Sándor munkásságá-
nak tekintélyét is megalapozottabbá tette. A
budapesti költõnek Az erdélyi költõ címû írása a
Nyugat 1940-es évfolyamában jelent meg, az
eszmetárs ötvenedik születésnapja alkalmából,
alig néhány héttel azután, hogy Kolozsvár váro-
sa, azaz a költõ szülõvárosa néhány esztendõre
visszatérhetett a magyar állam közösségébe.
„Különös – olvasom Babits Mihály írását  –, hogy
Erdély leghangosabb hatású dalnoka ez a csön-
des, tartózkodó, szemérmes jellemû költõ lett;
különös, de nem érthetetlen. És bizonyos, hogy
jól történt ez így. Nagy dolog verssel hatni a tö-
megre, zengõ hangot adni egy közösség indula-
tainak; de egyúttal felelõsség is ez. A hangosak-
ban, a könnyû szavú, kész pátoszú poétákban
ritkán van meg a leírt szó felelõsségének érzé-
se. S nemcsak a szóról kellene itt beszélni, ha-
nem a magatartásról, minden mozdulatról, az
egész emberi egyéniség sugalmazó erejérõl. A
költõ Reményik évei nehéz évek voltak. Nehéz
és küzdelmes kisebbségi évek, ezer veszéllyel és
kelepcével. Azt hiszem, ebben a helyzetben sen-
ki sem tudott volna tökéletesebben viselkedni,
mint Reményik viselkedett.”

Reményik Sándor költészetének egyik fontos
tulajdonságára, utalhatok arra a költõi maga-
tartásra és morálra, amely ennek a költészet-
nek sajátos karaktert és magas értéket adott. A
költészet közösségi küldetésére gondolok, ez az
erdélyi magyar költõk esetében önként vállalt
missziót jelent. Reményik Sándor számára a
költészet nem pusztán mûvészi alkotást és mi-
nõséget jelentett, hanem nemzeti küldetést, tör-
ténelmi „missziót”: az erdélyi magyar megma-
radás „stratégiai” eszközét.

Korai verseskönyvei, már a tragikus trianoni
döntések és a román hadsereg kolozsvári bevo-
nulása után, minden megalkuvást vagy óvatos-
ságot elutasítva nevezték nevükön a súlyos tör-
ténelmi tapasztalatokat és bíztatták helytállás-
ra az erdélyi magyarokat. Erdély magyarjaihoz
címû 1918 októberében írott költeményében a
szenvedélyes tiltakozás és a megbékélést kere-
sõ rezignáció között kialakult érzelmi térben
adott számot a költõ egyéni és közösségi gyöt-
relmeirõl és lelki küzdelmeirõl.

Hadd jöjjön hát, aminek jönni kell,
Idõk lavináját ernyedt karok
Ha többé fel nem tartják!
De mi simuljunk össze, magyarok!
Kiáltó szó ha nem lehettünk már
Egy titkos társaság legyünk!
Kivándorolni, elbujdosni? Nem!
Mi innen nem megyünk!
Ebben a versben fordul elõ elõször a retori-

kai „kiáltó szó” képzete, amely két esztendõ
múltán Kós Károly, Paál Árpád és Zágoni Ist-
ván történelmi jelentõségû kiáltványának címe
és központi fogalma lett. Hasonlóképpen jele-
nik meg a költemény záró szakaszában egy má-
sik jellegzetesen erdélyi magyar, a Kemény Zsig-
mondra utaló „zord idõ” képzete, amelyet az
erdélyi magyarság tragikus történelmi önisme-
retének toposzaként lehet számon tartanunk.

Virrasztottunk mi tetszhalottat már,
Álltunk sok vihart, nekünk ez sem új,
Ha kiszaggattak: új gyökeret vertünk.
Mi tudjuk, mit jelent: balszél ha fúj.
Nem tagadom: jöhet még zord idõ.
Sok mindent nem lehet majd merni,
Talán szavunk se lesz, jajunk se lesz,
Csak a szívünk fog verni.
De magyarul fog verni!
Ez a korai, tehát még Kolozsvár román meg-

szállása elõtt írott költemény elõre jelezte a
Végvári-versek késõbbi tematikáját és hangolt-
ságát, sõt poétikai-retorikai karakterét. A sérel-
mek regisztrálása mellett a Végvári-versek bi-
zonyára legerõsebb szólama otthonmaradásra,
a szülõföld és a nemzeti közösség iránt vállalt
hûségre biztatja az erdélyi magyarokat. Szük-
ség is volt erre a biztatásra, hiszen a háborús
összeomlást követõen igen sok erdélyi (és felvi-

Mit üzen nekünk Reményik Sándor?

George Pataki, aki 12 évig volt New York állam kor-
mányzója, mint a legmagasabb rangú magyar szárma-
zású amerikai, aki találkozásainkkor mindig magyarul
köszönt, büszkén ápolja magyar származása emléke-
it. Nagyapja a Szabolcs megyei Aranyosapáti község-
bõl származott.  Ezért elvitte gyermekeit Magyarország-
ra, hogy megismerjék az õseik szülõföldjét. Lányával,
Allisonnal, aki ismert író, bejárták a volt Monarchia vi-
dékeit Erdélytõl Ausztriáig. Allison megismerve Erzsé-
bet királynõ, Sziszi, élettörténetét, regényt írt róla. A
könyv, ACCIDENTAL EMPRESS, a közelmúltban jelent
meg és a New York Times „bestseller” listájára került.

„A történelem meglepõbb mint amit az író kita-
lálhat” – mondja Allison, aki több évi kutatása során
ismerkedett meg a világszép királyné élettörténetével.
Nyomon követi könyvében az elsõ bécsi találkozástól
az 1867-es magyar koronázásig a pár életének és a tör-
ténelmi eseményeknek minden fontos mozzanatát.
Elkerüli Sziszi életének két legtragikusabb eseményét,
Rudolf trónörökös öngyilkosságát és a királyné halá-
lát, akit egy anarchista ámokfutó ölt meg. A történel-
mi regény csak ritkán tér el a valós eseményektõl, néha
felcserélve azok sorrendjét, vagy beleszõve a történe-
tekbe képzelt, de lehetséges mozzanatokat. Ilyen pél-
dául Sziszi és Andrássy Gyula gróf kapcsolata, akik bi-
zonyíthatóan vonzódtak egymáshoz, de nem feltétle-
nül szerelemmel. Ugyancsak túlzás lehet Sziszi kijelen-
tése, hogy „ugyan annyira otthonos a magyar nyelv-
ben, mint a németben”. Persze tény, hogy megtanult
magyarul és sokkal jobban szeretett Magyarországon
tartózkodni, mint Ausztriában.

Életszerû az udvari intrikák és események leírása a
regényben. Külön érdeklõdésre tarthat számot a fia-
talasszony küzdelme a mindent ellenõrizni akaró
anyóssal. A részletek, amelyekben az akkori szokások
mutatkoznak meg, fontos részei a leírásnak. Például a
nászéjszaka utáni ellenõrzés, hogy az új asszony való-
ban szûzként került a házasságba.  A terhes asszony
megmutatása a palota elõtt a nagyközönségnek, az ét-
kezések alkalmával kesztyû viselése, vagy a papucso-
kat naponta kicserélõ udvaroncok szerepe. A Monar-
chia kifelé való pompázásának megmutatása mellett,
az egyre nehezebb külpolitikai helyzet ad a történet-
nek valós hátteret. Magyarok számára különösen iz-
galmas az a rész, amely a kiegyezés elõkészítésére való
igyekezetet és abban Sziszi szerepét ismerteti. Ezt va-
lós történelmi hûséggel részletezi a könyv.

VÁRATLAN KIRÁLYNÕ
Allison Pataki a könyv végén beszámol a tárggyal

kapcsolatos kutatásairól, bõségesen felhasználva a
Sziszi és mások levelezésérõl fellelhetõ adatokat. Rész-
letes a külsejére és testápolására oly sokat adó asszony
szépségápolásának leírása.

Miután a királyi pár közötti kapcsolat elhidegült, plety-
kák terjengtek mind Ausztriában, mind Magyarországon
a Sziszi és Andrássy közötti szerelmi viszonyról. Az utol-
só, negyedik gyermeket, Mária Valériát, „magyar gyer-
mekként” emlegették. Erre nincs semmi bizonyíték, így
Pataki is gondosan elkerüli, hogy errõl említést tegyen
a  regényben, ugyanakkor bõven ismerteti azt az együtt-
mûködést, amelyet Sziszi és Andrássy kifejtett a sokáig
ellenálló császár meggyõzésére a magyarokkal való ki-
egyezés érdekében. Végül bebizonyították, hogy a ki-
egyezés az egyetlen lehetõség a Monarchia megmenté-
sére. Ezért méltó befejezése a regénynek a magyar ko-
ronázás leírása. Tény, hogy ezután Erzsébet királynõ
többet tartózkodott Magyarországon, mint Bécsben,
nem csoda, hogy a magyar nép szívébe zárta. Számos
emlék örökíti meg õt Magyarországon, többek között
hatalmas falikép a Madách tér mögötti Rumbach Sebes-
tyén utca 10. számú ház falán.

A Habsburgok magyar kapcsolatai számos más te-
rületen is nyomon követhetõk. József fõherceg uno-
kája, a Magyarországon született Géza, például nem-
régen nyitotta meg a családi értékeket bemutató kiál-
lítást a Minneapolis Institute of Arts termeiben: „The
Hapsburgs: Ritkán látott kincsek - „Rarely seen
Masterpieces from Europe’s Greatest Dynasty” címû
kiállítás május végéig tekinthetõ meg. Személyes érté-
kek mellett, amelyek között Sziszi korabelieket is le-
het találni, bemutatják a bécsi múzeumból kölcsönzött
volt Habsburg képtár Rubens, Tizian, Velazquez,
Tintoretto és Holbein festményeit. A kiállítás követke-
zõ állomása Houston, majd Atlanta lesz.

„Sziszi még sokáig élt (1898) és ha azt hiszik, hogy
élete eddig mozgalmas és drámai volt, látni kellene,
hogy mi történt azután”, fejezi be a könyvét Allison
Pataki, mintegy sejtetve, hogy az izgalmas regénynek
lehet még folytatása. Érdeklõdéssel várjuk.  A 488 ol-
dalas könyv a Howard Books kiadásában jelent meg
2015 februárjában és megszerezhetõ az Amazonnál
vagy könyvesboltokban. Élvezetes olvasmány, külö-
nösen magyarok számára.

PAPP LÁSZLÓ

Mûfaját tekintve pszicho-thriller. A történet
szálai 1950-es évekbeli történéseket kapcsolnak
össze a jelennel. Maga a mûfaj kissé távol áll
tõlem, nem igazán kedvelem annak túlzott dur-
vaságát, azonban már az elsõ oldal olvasása so-
rán éreztem, hogy ettõl a durvaságtól nem kell
tartanom. Van benne valamiféle otthonosság.
Talán az elbeszélõ hangvételnek köszönhetõen,
talán egy-egy szereplõ erõteljes hite miatt. A
szerzõ olyan köntösbe foglalja a mondanivaló-
ját, mely által tökéletesen érzékelhetõek egy
korszak szörnyûségei, s ez nem erõltetett erõ-
szakkal nyilvánul meg. Jelen esetben a történel-
mi tények adták számomra a legnagyobb súly-
pontot, annak a ténye, hogy e szörnyûségek va-
lóban megtörténtek, hogy megtörténhettek.

A regény az 1950-es évekbeli Magyarország-
ba ad betekintést, abba az idõszakba, amikor
emberek tömegeit hurcolták el kényszermun-
katáborba. S mindezt önkényesen.

Jelenhez kapcsolódó történetiség
A könyv tartalmaz néhányat a szerzõ által

megalkotott képversekbõl, ami színesíti a re-
gényt, s az egyik szereplõn keresztül tökélete-
sen beilleszkedik a történések menetébe. A ver-
sek lírai hangvétele, s az általuk napvilágra ke-
rült titkok összhatása is érdekes. Megemlíten-
dõ a futó szerelmi szál, ami épp azért szép, mert
finoman, diszkréten erõsödik.

A megtörtént eseményekhez kapcsolódnak a
regényben fiktív, fantasy elemek is.

Ezek közé sorolható az egyik szereplõ jövõbe
látó képessége, s egy itt ragadt lélek jelenléte.

Egy elõd szörnyû bûnei miatt érzett szégyen,
s a bûn jóvátehetetlensége.

Ezen bûnök megtapasztalása saját bõrünkön.
Vajon melyik a súlyosabb?

Kelemen Erzsébet: Itt ragadt lélek (pszicho-
thriller). Hungarovox Kiadó, Budapest 2015, 246 old.

H.Sz.Zs.

déki és délvidéki) magyar választotta a kiván-
dorlást, a menekülést a bizonytalan végzet elõl.

Ezeknek a végzet elõl az otthontalanságba
menekülõ tíz- és százezreknek a közösségi drá-
máját örökítették meg a Vándorló város  és
A költözõk (mindkettõ 1919 januárjából), illet-
ve a legnagyobb érzelmi és költõi erõvel
Reményik Sándor közéleti lírájának maradan-
dó antológia-darabjaként az 1918. december 29-
én (tehát néhány nappal Kolozsvár román ka-
tonai megszállása után) keltezett Eredj, ha tudsz!
címû költemény. Ez a vers mintegy morális im-
peratívuszként szólaltatja meg a szülõföld irán-
ti hûség parancsát:

Eredj, ha tudsz…
Eredj, ha gondolod,
Hogy valahol, bárhol a nagy világon
Könnyebb lesz majd a sorsot hordanod.
Eredj…
Szállj, mint a fecske délnek,
Vagy északnak, mint a viharmadár,
Magasából a mérhetetlen égnek.
Kémleld a pontot,
Hol fészekrakó vágyaid kibontod.
Eredj, ha tudsz.
A retorikailag igen alaposan felépített, az ér-

zelmek fokozásának retorikáját alkalmazó köl-
temény mintegy végsõ érvként a költõ szemé-
lyes vallomását fogalmazza meg, és ez a vallo-
más nemcsak az  igen erõs erdélyi identitást fe-
jezi ki, a választott feladatot és szerepet is meg-
jelöli:

Itthon maradok én!
Károgva és sötéten,
Mint téli varjú száraz jegenyén.
Még nem tudom,
Jut-e nekem egy nyugalmas sarok,
De itthon maradok!
Most néhány esztendõt átugorva lássuk az

életút végén született verseket. Reményik Sán-
dor mindig teljes természetességgel tekintette
magát „nemzeti” költõnek, „a nemzet költõjé-
nek”. Ez az önként vállalt elkötelezettség és
költõszerep érvényesült Észak-Erdély és a Szé-
kelyföld 1940-ben bekövetkezett idõleges vissza-
csatolása után is. Reményik ítélõképességét nem
homályosította el a szinte váratlan és minden-
képpen örvendetes történelmi fordulat. Rövid-
re szabott életének utolsó esztendejében, éppen

a két világháború között kivirágzó „helikoni”
irodalom magas erkölcsisége késztette arra,
hogy szigorú kritikával ítélje meg a magyar, de
az erdélyi magyar közéletet is, és számot vessen
azokkal a társadalmi, politikai és erkölcsi ano-
máliákkal, amelyeket a visszacsatolt Erdély éle-
tében talált. Tapasztalván, hogy Erdélyben is
megjelennek a pártoskodásnak, a karrierizmus-
nak, az önzésnek és a harácsolásnak azok a tü-
netei, amelyeket a kisebbségi sorsban kialakult
szolidaritás és erkölcsi normarendszer addig
kevésbé engedett érvényesülni.

A költõ utolsó verseit (amelyeket az 1942-ben,
már poszthumusz módon közre adott Egészen
címû kötet gyûjtött egybe) remények és szoron-
gások hatották át. A személyes és közösségi
megpróbáltatások nyomán kialakult „lelki pa-
norámán” tekintett szét Reményik Sándor nagy
költeménye, a Korszerûtlen versek címû költõi
ciklus. Valóban egy élet és egy költõi pálya záró
darabjaként, amely nem egy részletében méltó-
képpen illeszkedik abba a szinte antológiát kí-
vánó költõi rendbe, amelyet neves magyar köl-
tõk „utolsó versei” alkotnak. Ezek a versek több-
nyire nemcsak a költõ életének és pályájának
záró darabjai, hanem egy történelmi korszak
végsõ summázatai is – akárcsak Reményik Sán-
dor tíz versbõl felépülõ Korszerûtlen versek címû
költõi ciklusa, a költõ utolsó (1941 májusában
írott) költõi mûve.

Az utolsó versciklus mintegy összefoglalja
Reményik Sándor néhány végsõ esztendejének
közéleti tapasztalatait, erkölcsi vívódásait, ér-
zelmi hullámveréseit. Az Egymás mellett soha?
címû vers polémikus lírai vallomás, az úgyneve-
zett „erdélyi kérdést”, azaz az erdélyi népek tör-
ténelmi korszakokon átívelõ szomorú konflik-
tusát meghatározó magyar-román etnikai ver-
sengést és küzdelmet utasította el.

Hát így kell mindig lennie:
Fölül az egyik, s a másik alul?
Hatalmi kérdés emberek között,
S a hatalomban egyik elvadul?
Mindig csak elnyomott és elnyom,
Kis különbség a módszerek között
És árnyalatok kockaforduláskor,
S meztelen önzés mindenek mögött,
Egyéni önzés és családi önzés,
És ezerféle színû nemzeti –

Hát így kell mindig lennie.
Az egyik alul s a másik felül?
Ölni, vagy halni: ez a nagy parancs:
És szép egymás-mellettiség soha?
Reményik Sándornak egészen más elképze-

lései voltak az „erdélyi kérdés” megoldásáról,
mint a „nagyromán” vagy a „nagymagyar” naci-
onalizmus hirdetõinek, ezek az elképzelések
nyilvánvalóan arra az erdélyi népek között meg-
békélést és szolidaritást létrehozni kívánó eszme-
körre épültek, amelyet a húszas évek „erdélyi
gondolata”, transzilván ideológiája alakított ki.
Ennek a gondolatkörnek a tételeit, igazságait és
azután hosszú idõn keresztül háttérbeszorított
hagyományait képviselte Reményik Sándor.

Reményik Sándornak a jelennek is szóló üze-
nete van. Ezt az üzenetet akkoriban: a két vi-
lágháború között és az Erdély egy részének
visszatérése utáni esztendõkben megértette,
megõrizte és érvényesíteni kívánta az erdélyi
magyar irodalom. Késõbb viszont hosszú évti-
zedeken keresztül ez az örökség háttérbe szo-
rult, és talán csak az utolsó két évtizedben tör-
téntek erõfeszítések felélesztésére. Ez a hagyo-
mány azonban sohasem fakult meg, inkább
megerõsödött. Az erdélyi írók nyilatkozatai ar-
ról tanúskodnak, hogy a Magyarország felõl ér-
kezõ türelmetlenebb hangok ellenére is rendü-
letlenül kitartottak az erdélyi népek megbéké-
lésének és együttmûködésének eszméje mellett.

POMOGÁTS BÉLA

Európa

A PESTI VIGADÓ SINKOVITS IMRE KAMARASZÍN-
PADÁN  2015. nov. 14-én tartották meg a Bethlen
Gábor Alapítvány 32. (illetve a 29. nyilvános)
díjátadó ünnepségét. A zsúfolásig megtelt szín-
házteremben a 2015. évi Bethlen Gábor-díjak, a
Márton Áron Emlékérmek, a Tamási Áron-díj, és
az elsõ “Székelyföld jövõjéért” ösztöndíj ünnepé-
lyes átadására került sor.

A Nagy Fejedelem, az Alapítvány névadója
435. születésnapja, egyben halálának 386. évfor-
dulója alkalmából, Reményik Sándor: Az álorcás
magyar c. versével tisztelegtek, amelyet Szabó
András elõadómûvész mondott el. Az ünnepsé-

A BETHLEN GÁBOR ALAPÍTVÁNY DÍJÁTADÓ ÜNNEPSÉGE

NAGY OLÍVIA

Virtuális megfelelés
ért néznénk áhítattal, gyomorgörcscsel, mohón vagy
megkeseredve egymás müzlis táljától kezdve az edzõ-
termi pucsításán át az “a drága manikûröm pont stí-
lusosan illik a dizájnér bõrszatyrom és a kõmosott far-
merem mellett a szoláriumos bõrömhöz”, “ennyi meg
annyi pénzem van a trópusi nyaralásra” üzenetû napi
helyzetjelentésekig… Mintha egy stílusos ruhaszetten
vagy párnahuzaton múlna az élet. És mivel sajnos ele-
ve ebbe születünk bele, igen nehéz ezt a hazug hite-
lességet új szemszögbõl észrevenni. 

Azt hiszem, ez viszont a saját õseinken múlik…
hogy mit telepítenek fel az  üres gépre. Mint ahogy a
Vistáról is tudták, hogy rossz, mégis a legtöbben azt
használták, mert a piac ezt diktálta. A többség erei-
ben a hemoglobin pedig a kezdetektõl fogva az
agyatlan szófogadást szállítja ide-oda, nem pedig
agysejt-igenlõ oxigént. Szerencsére és egyre inkább,
legalábbis remélem, hogy: már akinek.

get Hegedûs Endre Liszt Ferenc- és Kossuth-dí-
jas zongoramûvész Liszt és Bartók mûveket
megszólaltató nagysikerû zongorajátéka, a ki-
tüntettek jelenléte, s a róluk elhangzott mélta-
tások tették emlékezetessé.

Az Alapítvány 2015 évi TELEKI PÁL ÉRDEMÉREM

kitüntetéseit június 4-én, a Magyar Írószövet-
ségben tartott Trianoni megemlékezés kereté-
ben adta át Lezsák Sándor a kuratórium elnö-
ke: Bedõ Györgynek, Bogyay Elemérnek (Toron-
tó), Kovács Gergelynének, Lakó Józsefnének
(Zilah) , Papp Endrének, Dr. Petrik Bélának és
Roman Kowalski lengyel nagykövetnek.
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Széll Kálmán tér … Széll Kálmán tér? Aki ritkán
jár Budán és nem olvassa a magyar sajtót, talán nem
is ismeri a Széll Kálmán teret. Pedig az átépítése mi-
att folyton „szerepel“.

A Wikipédia szerint „a Rózsadomb és a Várhegy
közötti völgyben, a Margit körút, a Krisztina körút
és a Szilágyi Erzsébet fasor találkozásánál” fekvõ
névtelen teret a közeli agyagbánya miatt Gödörként
emlegették. 1929-ben Széll Kálmán egykori magyar
miniszterelnökrõl nevezték el. 1951-tõl pontosan
hatvan éven át Moszkva térnek hívták (pedig a ki-
vezetõ utak nem a Szovjetunió fõvárosa felé vezet-
tek). 2011 óta megint Széll Kálmán tér.

Ez a tér a hatvanas években két jelenség központ-
ja volt: Az ijesztõen növekvõ budapesti forgalomé,
meg a (nagyon) korai ifjúsági ellenzéké. Az az ifjú-
ság egyszerûen nem fogadta el a Moszkva tér nevet.
Kalefnek hívták, úgy, ahogy sokan a Kálmánokat be-
cézik. „A Moszkva téri ücsörgést, nézelõdést és ran-
devúzást” – olvasható a Wikipédián – „a korabeli
szlengben kalefozásnak is nevezték.” A nyolcvanas
évekig „a fiatalok hétvégenként a Moszkva téren ta-
lálkoztak, hogy itt szerezzék be az információkat az
aktuális házibulikról, ahogy errõl Török Ferenc,
Moszkva tér címû 2001-es filmje is szól”.

A Török-féle fikciót jól egészíti ki a „Kalef“, egy
regénybe illesztett élménybeszámoló. Nem, inkább
(nem megélt) élmények regénye. Berta Zsolt írta,
aki három évvel a történések kezdete után szüle-
tett. Ma a Magyar Napló kiadó Budapesti könyves-
boltjának vezetõje (ahol a Bécsi Napló is kapható).

Ez a könyv nem arról lesz híres, hogy valami fon-
tosat árulna el az akkori idõkrõl. Inkább azért sze-
rethetnénk meg, mert az egyikek (az idõsebbek) fel-
ismerik magukat, ahogy a különbözõ magyarorszá-
gi Kalefeken lézengtek, és a másikak  (a fiatalabbak)
megismerik a szülõk, nagyszülõk akkori életét. A
mindennapokról, hétvégekrõl szól, nem ünnepek-
rõl vagy szenzációkról. Meg arról, hogy a srácok
milyen naivak voltak.

A „Kalef” akkor játszódik, mikor a téren már több
a titkosrendõr, mint a fiatal. „Élik, illetve élni pró-
bálják az akkori fiatalok életét: a srácok egyszerre
álmodoznak csajokról, disszidálásról és a forrada-
lom feltámasztásáról”, írja a „Libri” online-könyv-
kereskedés. „Gondtalanságuk azonban nem tart so-

A Kalefen nincs út Moszkva felé
káig. A diktatúra ugyanis könyörtelenül leszámol ve-
lük: kifinomult eszközökkel veszejti el õket, vagy
teszi élõhalottá.”

Milyenek azok a srácok „hét évvel ’56 után, huszon-
hattal ’89 elõtt”? A „Kultúrpart” így fogalmaz: „Rock
and roll, farmergatya, Beatles-csizma, fül alá érõ,
hosszú’ haj, Coca-Cola, wurlitzer, orkánkabát... a kor
trendi kellékei, a történelem akkori díszletei. A dísz-
letek között szerelmek, barátságok, sorsok, s mögöt-
tük éberen figyelõ szemek.” Életük jó részét ott töl-
tik, „a Vasfüggöny mögött, megrekedve idõben, meg-
szorulva térben, a Moszkva téren, a Kalefen”. A nagy
viták a zenei ízlésekrõl,  lányokról szólnak, nem a
politikáról.

És mi osztotta meg az akkori magyar ifjúságot?
Az iskolai és munkahelyi ünnepségeken, állami
kommunista rendezvényeken „nem beat-zene szól,
hanem pártinduló”:

„A párttal, a néppel egy az utunk
A jelszavunk munka és béke
Mi kommunista ifjak indulunk,
Mert bennünk apáink reménye.”
Erre válaszolnak a Kalefen:
„Az ám. A ti apáitok reménye bennetek, a mi apá-

inké meg bennünk. És a kettõ együtt nem fog men-
ni.” A mai napig nem megy.

Aki ma áttéved Budapest legnagyobb terére,
nincs még ilyen választása sem. Minél gyorsabban
tovább kell állni, mert a forgalom az átépítési káosz
közepette hónapok óta kibírhatatlan. Tarlós István
fõpolgármester bevallotta, hogy a megújult teret
háromhónapos csúszással, tehát 2016. február he-
lyett májusban lehet majd átadni. Dabóczi Kálmán,
a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) vezérigaz-
gatója fordítva mondta: „Úgy sikerült a feladatokat
átstrukturálni, hogy a 7 hónapos csúszásból 2015.
folyamán összesen 4 hónapot megspóroltunk” –
mondta az InfoRádióban. A „bûnös” szerinte a köz-
beszerzési eljárás volt.

Legalább van idõ, májusig még 182 fát is ültetnek:
„Fontos a szellõsség, a zöld környezet” – mesélte Nyul
Zoltán BKK-igazgató. Az autós és a tömegközlekedés
mellett a kerékpárutat is fejlesztik, a gyalogosokra
és az akadálymentesítésre is odafigyelnek, mondta.

Régen másra figyeltek.
MARTOS PÉTER

75. életévében Hollandiában elhunyt Piri Zoltán, a
hollandiai és egyúttal a nyugat-európai magyar szór-
ványok oszlopa, egyik a legjobbak közül. A hollandiai
magyarok 2015. november 8-án búcsúztatták család-
ja és barátai körében. Részükrõl Dr. Tóth Miklós ma-
gyarul és hollandul méltatta érdemeit koporsójánál.

Uram, te voltál nékünk hajlékunk nemzedékrõl
nemzedékre. Minekelõtte hegyek lettek és föld és vi-
lág formáltaték, öröktõl fogva mindörökké te vagy Is-
ten. Te visszatéríted a halandót a porba, és ezt mon-
dod: Térjetek vissza embernek fiai. Mert ezer eszten-
dõ annyi elõtted mint a tegnapi nap, a mely elmúlt, és
mint egy õrjárási idõ éjjel. Elragadod õket; olyanokká
lesznek, mint az álom; mint a fû, amely reggel sarjad.

A 90. zsoltár írójának szavai csendülnek a fülünk-
ben, mikor Piri Zoltántól búcsút veszünk. Tõle, aki a
gyászjelentése magyar szövege fölé a 42. zsoltár sza-
vait íratta: ‘Mint a szép híves patakra… Lelkem úgy
óhajt Uramra.’ Piri Zoltán nagyon komolyan gon-
dolkodó ember volt, aki ezt nem mutatta, de újra és újra
bebizonyította. Jó keresztyén volt, aki ezt nem mutatta,
de újra és újra bebizonyította. Jó barát volt, aki ezt nem
mutatta, de azt újra és újra bebizonyította. Ezt mi, akik
itt vagyunk, tudjuk, s azért vagyunk most itt. A tiszta
magyar közösségi tettei miatt. Amiatt, hogy lehetett rá
számítani. Példamutató és embereket összekötõ szemé-
lyiség volt és az marad azok emlékezetében, akik együtt
éltek vele, családtagok, tanítványok, barátok: mi.

Léleklátó ember volt. Keresztüllátott embereken,
hogy lássa azok lelki, szellemi rugóit. Ezért volt jó pe-
dagógus. Az emberi lélekbõl növelte ki az abban ser-
kenõ gondolatokat. Ez a nevelés, a szellemi növelés
lényege és titka. Tanítványai szerették és lelke nektár-
ját készséggel szürcsölték magukba.

Önállóan gondolkodó és cselekvõ ember volt: füg-
getlen, szabad szellem. Kitûnt ez már abból is, ahogy
1956-ban elhagyta 16 éves fejjel a szülõi otthont. A
szüleinek sem szólva – nehogy azokat nehézségekbe
sodorja – elbiciklizett. Döntött. Egyedül. Függetlenül.
Cselekedett.  Realista volt, ellensége minden fellen-
gõs képzelgésnek. Történész volt, tényeket kutató
történész. Bethlen Gábor volt az õ tudományos ku-
tatóterülete. Sosem felejtem el a Mikes Körben tar-
tott elõadását a nagy erdélyi fejedelemrõl, akiben õ
felmutatta a politikusban a hadvezért. Így érthettük

PIRI ZOLTÁN  EMLÉKEZETE
(1940–2015)

meg Zoltán elõadásából Bethlen személyiségét, gon-
dolkodása mozgatórugóit. Érzésem szerint Zoltán
Bethlen Gábornak a történelmi tényekhez való füg-
getlen, eredeti hozzáállásában magára ismert. Így
tudta követni a nagy erdélyi fejedelem alapgondola-
tait, amelyek mind a mai napig érvényesek, mint geo-
politikai útmutatások.

Sokat mondhatnánk még Piri Zoltánról. Ezt õ maga
nem kívánná. Õ a csendes, eredményes munka embe-
re volt. Áldozatot hozott a szent cél érdekében. Ez a
szent cél pedig a hollandiai magyarság szellemi építé-
se volt a holland társadalmon belül, amelyet osztott a
maga után nagy ûrt hagyott és pótolhatatlan barátjá-
val, Tüski Istvánnal. Mert Piri Zoltán, sokakkal egye-
temben, megvalósította azt a programot, amelyet a jö-
vendõ évszázadok magyar programjának tekinthe-
tünk a nyugati emigrációban, a diaszpórában. Alkotó
tagja volt mind a holland mind a magyar világnak. Ez
a mi generációnk feladata és ez marad jövendõ ma-
gyar generációk feladata a földgömbön mindenütt. A
magyarság élettere ma és a jövendõben a Kárpát-me-
dence és a földgömb. Hazánk a Magyar Szellemi Haza
mindenütt az egész világon. Kettõs kötõdésben. Ez a
mi korunk egyik jellemzõje.

Nem ok nélkül térek vissza szavaim kezdetére. Mint
a szép híves patakra …Lelkem úgy óhajt uramra.  Piri
Zoltán mindenekelõtt egy gyökereihez mélyen hû
magyar evangélikus keresztyén volt és az is maradt
mindmáig, aki most fel van véve Krisztus kegyelmébe
a feltámadás reménységében. Pál apostol a Korinthu-
si elsõ levél 15. Része 44. versében írja: ‘Elvettetik ér-
zéki test, feltámasztatik lelki test. Van érzéki test és
lelki test is.’ Ennek a tudata és ennek a hite erõsít ben-
nünket az élet küzdelmeiben. Ennek a hite erõsíti az õ
szeretteit most és a jövendõben is.

Legmelegebb érzéseink kísérik a gyászoló családot.
Erzsit, Katit és Zsuzsit. Kérjük Istent, adjon Õ gyógyírt
arra az emberileg sosem gyógyuló sebre, amelyet ez a
búcsú üt a lelkükben, de amelyet az evangélium örök
életet felmutató vigasztaló üzenete begyógyít. Csak ez
gyógyítja be azt és semmi más.

*
A Bécsi Napló szerkesztõsége is fájdalommal búcsúzik

szerkesztõ bizottsági tagjától és hollandiai terjesztõjétõl,
Dr. Piri Zoltántól.

Korunk egyik legnagyobb filmalkotóját szokták film-
rendezõ-filozófusnak nevezni. Ez felszínes vélemény.
Õ elsõsorban mûvész. Megerõsítik ezt vallomásai, de
életmûveinek átfogó elemzése is. „Az intuíció dönt
mindig... Az intuíció sötét mélységekbõl tör föl, meg
kell próbálni nyomába szegõdni.” A tudatos formálás
csak ezután következik. „Filmjeim anyagát élettapasz-
talatok, élmények és benyomások adják, intellektuá-
lis és logikai megalapozásuk sokszor fogyatékos.”

Ugyanezt támasztja alá a zene inspiráló és kifejezõ
szerepe az 1956-1980 közé esõ alkotói korszakában.
A Csend „egy zenemûnek köszönheti létrejöttét, még-
pedig Bartók Concertójának... A film írása közben ze-
neileg gondolkoztam, sokkal inkább, mint egyébként.
De valójában nem maradt más Bartókból, csak a film
eleje, amely szorosan követi a zenét: elõször egy lágy,
fojtott futam, azután hirtelen robbanás.”

Mûvészi kifejezõ eszközei során egyre inkább nyúl
a valóság és a képzelet, az álom, a tudattalan szintjé-
nek váltogatásához. Forgatókönyvei a szépírót mutat-
ják be.Ingmar Bergmant, a mûvészt filmjeiben a mo-
dern gondolkodó ember belsõ problémái érdeklik. De
ezekhez nem külsõ szemlélõként közeledik, hanem ön-
maga vívódásai felõl. Azok a kérdések kísérik filmjei
hosszú sorát, amelyeket õ élt át életében, tudatában,
idegzetében. Több, mint 60 filmje közül a legtöbb ön-
vallomás a mûvészet síkjára vetítve.

Így értjük meg a Bergman-filmek filozofikus vo-
natkozásait. Õ, aki saját vallomása szerint lelki folya-
matokat akar ábrázolni, mintegy lírai költõ, az alkotá-
saiba beleviszi önmagát, érzéseit, kérdéseit, félelmeit,
kétségeit. A jelene évtizedeiben vívódó Bergman, egyé-
ni, lelki alkatával, életsorsával, gyermekkorának örök-
ségével és késõbbi szellemi környezetével, olvasmá-
nyaival, élményeivel. Filmjeiben nem az általánosított
„modern ember”, a nem létezõ ábra néz szembe ve-
lünk, hanem egy kortársunk, akivel végsõ soron
annyira egyek vagyunk, hogy a belsõ rezonancia ma-
gyarázza filmjeinek lenyûgözõ átélését sokakban. Az
Isten-kérdés is így kerül bele filmjeibe, nem elvontan,
filozofikusan, még kevésbé dogmatikusan vagy pro-
pagandaszerûen, hanem megélten, tusakodóan.

Sokan megütköznek ezen. Gondolkodó modern em-
ber és mûvész hogyan foglalkozhat „még” az Istennel,
akár csak kérdésként, de éppen nyugtalan kérdésként?
Engem, belsõ meggyõzõdésem következtében és tapasz-
talataim alapján, nem lep meg, mert Isten nem a múlté!
Azokkal a jelenségekkel, amelyeket Bergmannál észle-
lünk, nem kívánunk keresztény apológiát ûzni, vagyis
a keresztény hit igazát bizonygatni. Ki-ki felfogása sze-
rint vonhat le tanulságokat, ha Bergman mûvészetében
az idevonatkozó valóságot a tényeknek megfelelõen,
torzítás nélkül tudomásul vesszük az alábbi néhány –
filmeket idézõ – áttekintésben.

Az elsõ saját forgatókönyvébõl készült filmjében, a
„Börtön”-ben (1948) jelentkezik elõször alkotásaiban
az Isten-kérdés. A film meséje szerint Martint, a fiatal
rendezõt meglátogatja egykori matematikatanára , és
elõadja azt az ötletet, hogy filmet kellene csinálni a hét-
köznapi pokolról, a földi életrõl. A történet végén kije-
lenti, hogy „Nem lehet csinálni filmet a forgatókönyv-
bõl, mert a vége olyan kérdésekre nyílna, amelyekre
nincs válasz. Volna rájuk válasz, ha hinne az ember az
Istenben, de mivel már nem hisz benne, nincs kiút.”

Az „Õszi szonátá”-ban (1978) hosszú évek óta elõ-
ször látogatja meg papné lányát a zongoramûvésznõ
anyja, aki járja a világot és most veszítette el élettár-
sát. A fiatalasszonyból kirobban anyjával szemben a
gyermekkora óta összegyûlt keserûség. Az anya nem
szerette az idõközben meghalt férjét, a papné apját,
sõt, õt és beteg nõvérét sem, akit most a papné ápol.
Csak önzõ módon mindig a maga kedvére élt. Az össze-
csapások után váratlanul elutazik. A papné hosszú le-
velet ír neki. A levél a megbocsátás aktusa: „Rájöttem,
hogy van könyörület.”

A „Fanny és Alexander” szinte regényszerû, részle-
tes forgatókönyvét Bergman 1979-ben írta. A belõle
készült, talán utolsó filmje életmûvének egyik legjobb
alkotása, de csak a jelentõs irodalmi alkotással együtt
adja a teljes élményt. Az Isten-kérdés itt sem hagyja
nyugodni. Keserûbben mint eddig, a fõszereplõ kisfiú
istengyalázó szájába adva és tehetetlen kétségbeesé-
sébe helyezve küzd egy kegyetlen és megragadhatatlan
Isten ellen – valójában, noha maga sem tudja, a min-
denható irgalmas Istenért. A film papi szereplõje rideg
erkölcsi elveivel, képmutatásával, kegyetlen bánásmód-
jával teszi elviselhetetlenné mostohagyermekeinek
helyzetét. Így idézi áttételesen Bergman saját  fájdalmas
gyermekkori emlékét a szigorú vallásos nevelésrõl, a
komor otthoni légkörrõl. A szeretet ellenpéldáját – Is-
ten megcsúfolását – sokszor éppen kereszténynek tar-
tott hamis felfogás képviselte az egyházban.

Nos, ha visszapillantunk az olvasottakra Bergman
belsõ problémái felõl, az életmû egysége bontakozik ki.
Szinte az egyhangúságig ugyanazok az emberi kérdések
vonulnak végig filmjei során. Mégis megunhatatlanok
alkotásai, mert az alaptémák változatlanul izgalmas,
örök kérdések, és érezzük bennük a valóságos jelent.

PÁTKAI RÓBERT

GONDOLATAIM
AZ ISTEN-KÉRDÉS INGMAR BERGMAN MÛVÉSZETÉBEN

A 17. század magyar mûvelõdés korszakában a szép-
irodalom mellett virágzásnak indult a tudományos iro-
dalom, amelynek fõirányzata az összes tudományága-
kat magába foglaló természettudományos szemlélet.
Az új gondolkozásmód létrehozta a mechanikus világ-
magyarázatot. „Ne a tudás kedvéért tanuljunk, ha-
nem hogy cselekedhessünk” (Bacon vallomása) - va-
gyis a tudás célja, hogy a természetet alávesse az em-
ber érdekeinek és szükségleteinek.

E korszaknak volt szülöttje Apáczai Csere János,
1625-ben az egykori Brassó vármegye Apácának szü-
lötte, a pedagógia, filozófia megalapozója, a magyar
felvilágosodás elõfutára. Apja, Csere János kisbirtokos,
aki mindhárom fiát felsõfokú iskolai képzésre irányí-
totta. Báthori Zsigmond fejedelem „az igazi székely
szabadosok” sorába iktatta, ezzel a közjoggal mente-
sítést kapott a jobbágyszolgáltatások alól.

Apáczai elemi iskoláit szülõfalujában végezte, s Ko-
lozsváron és Gyulafehérváron felsõoktatási tanulmá-
nyait folytatta. Családi nevének három alakját ismer-
jük: Csere, Cseri, Cserius, a Hollandiából való hazaté-
réséig (1653) a Tsere névalakot használta, az irodal-
mi alkotásait Csere néven jelentette meg.

E korszak a gyulafehérvári kollégium újjáépítésének
a kezdetét is jelentette, I. Rákóczy György (1593-1648)
fejedelemségének idején, aki három külföldi pro-
fesszort hívott meg a kollégium értékrendjének javí-
tására: a teológia professzorát Bisterfeld Henriket (aki
Apáczai tanára volt), Alsted Jánost, a filozófia és mate-
matika professzorát, illetve Piscator Alfred nyelvészt.

Bisterfeldrõl így emlékezett meg: „tanítványai közé
számláltatván, óly tanítóra találtam, az õ érdemes
személyében, kiben szinte úgy lángolt a tudományok
szeretete, mint elsõ oktatómban.”

Az 1643-1648 közötti tanulmányai korszakáról, a
kortárs Bethlen Miklós így vélekedett: „… teológiából
és filozófiából kitûnõ vitapartner volt. Éles elméjû-
ségét bizonyítja, hogy fehérvári évei alatt az okta-
tásból és a társadalom szellemi mozgalmaiból azt
sajátította el, tette a világnézete meggyõzõdése ré-
szére, ami a haladást jelentette.” (Fábián Ernõ)

Tanulmányai befejezése után meghívást kapott a
marosvásárhelyi iskolához rektornak, de a felkérést
nem fogadta el, mert a Bethlen Gábor alapítványtól
nyert ösztöndíjjal 1648-ban Geleji Katona István
(1589-1649) erdélyi református püspök hollandiai
egyetemekre irányította.

Hollandiába érkezésekor találkozott Descartes til-
tott elveivel, akinek elmélete szerint „az igazi tudo-
mányossággal felvértezett ember elsõrangú felada-
ta, hogy uralma alá hajtsa a természeti, környezeti
világot.” Apáczai gondosan tanulmányozta a

Emlékezzünk Apáczai Csere Jánosra
Descartes-i elveket, s racionalizmusát, amit késõbb az
enciklopédiájának megalkotásához felhasznált.

A hollandiai egyetemek a hagyományoktól kevés-
bé befolyásolt intézmények voltak, ami hozzásegítet-
te az erdélyi diákok által megalakított Utrecht-i kör lét-
rehozását, amire fõképpen az angol forradalom (1640-
1660) gyakorolt hatást. A diákok jól ismerték és szá-
mon tartották a politikai és egyházi jellegû irodalmat,
amely fontos szerepet játszott a társadalmi és politi-
kai tudatosításukban.

A kör tagjai közé szegõdött Apáczai is. 1650 márciu-
sában nyilvános elõadást tartott a Voetius Gispert
szent filológiájáról, amelyben a nyelvészeti tanulmá-
nyok szükségességét és hasznát nyomatékosan hang-
súlyozta, fõleg a keleti nyelvek elsajátítását, azok kö-
zül az arab nyelvet. Apáczai már ekkor ismerte a latin,
görög, káldeai, tanuldi, arab, holland, francia és an-
gol nyelveket. 1648-ban a Harderwijk-i városi fõisko-
lát akadémiai rangra emelték, s 1651. április 22.-én itt
tette le doktori szigorlatát, s négy nap után ünnepé-
lyes keretek között volt a felavatása.

Utrechtbe való visszatérése után néhány hónappal
1651. szeptember 30.-án feleségül vette Aletta van
Maett utrechti polgári család lányát. Az elõkelõ család-
ból származó hitvese kedvezõ nyugodt légkört terem-
tett az író Apáczainak legjelentõsebb alkotásának: a
„Magyar Enciklopédia” megírásához.

Apáczai az Enciklopédia bevezetõjében megfogal-
mazta: „szerencsétlen az a nép, amelyiknek a tudomá-
nyokat idegen nyelven kell megtanulnia. Az ilyen nép
nem emelkedhetik tökéletességre… Fõ indokom ez
vala, hogy magyar nyelven írt tudományos könyvek
nélkül szûkölködõ nemzetemen tõlem telhetõ képen
segíthetnék… hasznos tudományokat olvashatna.”
„Külön érdemeinek tekinthetõ, hogy fél évszázaddal
elõbb szólaltatta meg anyanyelven magyarul a filo-
zófiát, mint Thomasius németül.” (Beöthi Zsolt). Apá-
czai tehát az irodalom mellett az anyanyelven kívánta
megszólaltatni ezeket a tudományágakat.

Apáczai Enciklopédiáját a karteziánus (Descartes
tanításai) ismeretelméletével szerkesztette és rendsze-
rezte ismerettárát, valamint arra törekedett, hogy a mû
olvasója könnyû érthetõséggel ismerje meg a tudo-
mányt és a filozófiát.

A lemaradott erdélyi körülmények újjáalakításában
Apáczai arra törekedett, hogy logikája töltse be hálás
szerepét. „Magyar Logikátska” c. munkája volt a ma-
gyar nyelven írt logikai összefoglalója Ramus Petrus
(1515-1572) francia matematikus aritmetikája alapján.
Újra alkotta a számtani alapismereteket a számjegyek-

tõl a haladványokig, hasonlóan foglalja a mértani isme-
reteket is, amelyet Hollandiában tankönyvként alkotott.

Az Enciklopédiájához kapcsolódik a „Philosophia
naturalis” (A természet bölcselete) címû könyve,
amelyben élesen bírálja a társadalmi osztályok össze-
sét s a tudományok iránt való érzéketlenségüket, me-
lyek egyik akadályát képezik a fejlõdésnek. „A kielé-
gülést, felfrissülést, élményt a megismerésben, az
üdvösség keresésében kell megtalálni, minden egyéb
haszontalanság.”

A doktori felavatása után tanári állást kínáltak fel az
Utrecht-i egyetemen, de ö inkább választotta Comenius
Amós (1592-1670) filozófus tanácsait: „Ó magyarjaim
ne vágyjatok idegen iskolákra és könyvekre, hanem
szerezzetek magatoknak hazátokban aratást.”

1653.-ban hazatért Erdélybe, s a gyulafehérvári kol-
légiumban vállalt tanári állást. Székfoglaló beszédét a
bölcsesség és a tanulás képezte. Tudományos és filo-
zófiai alapon utalt a hazai elmaradottság okaira, s ki-
jelölte a tennivalókat.

Gidófalvi Csulak János, a felsõbb tudományok lek-
tora, így vélekedett: „Ez a beszéde a mûvelõdés törté-
netének egyik legkiválóbb alkotása közé tartozik.”

Írásaiban és beszédeiben a rajongás bátorságával
harcot folytatott a mûvelés állapotnak az átalakításá-
ért. Az iskolai reformokra tett javaslatai miatt a taná-
rok soraiból szembe került Bosire Izsák paptanárral,
aki éles szavakkal támadta a magyar Presbyteria-
nismus elveket, s az elhangzott beszédének a tudomá-
nyos elõrehaladást szolgáló javaslatait. Ö azonban
fenntartotta azt a követelményt, hogy „természettu-
dományok szakszerû tanítása… matematikát, fizi-
kát, orvostudományt a klasszikus tantárgyakkal
együtt kell tanítani.” Az õsi szokásokhoz ragaszkodók
továbbra is a beléjük rögzõdött káros tévedéseik mel-
lett fogadalomtételek kierõszakolásával akarták meg-
félemlíteni a tanuló diákokat.

Apáczai megfogalmazta, hogy a felsõfokú iskoláknak
nem egyedül az egyházat kell szolgálniuk, hanem a nyu-
gati modell és Pláton ismeretében az állami vezetõ em-
bereket, a legigazságosabb bírákat, a legbölcsebb tiszt-
viselõket, akik az államkormányzásra alkalmasak.

1655 februárjában meghalt Bisterfeld János tanár s
a konzervatív gondolkodású Basirius Izsák foglalta el
a tanszéket, amely Apáczait illette volna, de õ nem tûr-
te a megaláztatást.

Egy nyílt vita után Apáczai elhagyta Gyulafehérvárt,
bár többen közbejártak visszamaradásáért a fejedelem-
nél is. Csulai György püspök is szerette volna maradá-
sát a kollégiumban, azonban Apáczai kemény jelleme,

hite továbbra is a maga meggyõzõdése mellett tartotta.
A hollandiai tartózkodásának kezdeti szakaszában fel-

ismerte Descartes jelentõségét a filozófia, bölcsesség ha-
ladásának szempontjából, s elérte a tökéletességnek azt
a fokát, amely alkalmassá teszi az embert a természet
egész világának megismerésére. Merõ ellentétet tükrözött
a Basirius által képviselt kálvinizmus õsi merev hagyo-
mányokhoz ragaszkodók oktatási rendszerük. Bethlen
Miklós (1642–1716) erdélyi író és politikus találó jellem-
zése a leghitelesebb képet nyújtja Basirius pedagógiájá-
ról „… az énnálamnál sokkal idõsebb és tudósabb diá-
kok semmit tõle nem tanultak … a diákoknak java mind
Apáczaihoz Kolozsvárra ment volna…”

1656-ban nyert kinevezést a kolozsvári iskolához,
s rábízták a vezetést is. Szeptember végén tartotta meg
székfoglaló beszédét, s újólag is megjelölte a nemzeti
mûveltség fejlõdési akadályait: „Ezt a hiányt kell meg-
szüntetni, s az iskoláztatást újszínre kell emelni…”

Nagy buzgalommal dolgozott egy fõiskola megte-
remtéséért, kéréssel folyamodott az új fejedelem Bar-
csai Ákoshoz, amit elõzõleg II. Rákóczi György elutasí-
tott, hogy: „A magyar nemzetben immárom elvégre
egy akadémia felállításának módja és formája, a
nemzeti mûveltség fejlõdésinek útját, haladását ké-
pezze…” Hangsúlyozta, az oktatás korszerûségének
módozatait. „… Mûvelt mesterséghez értõ néppé kell
formálni az ország lakóit, különös tekintettel az
anyanyelvi természettudományok tanításának meg-
teremtéséért.”

Apáczai ésszerûen válaszolt a 17. század kihívásá-
ra, hogy a felhalmozódott ismeretek szükségszerûen
megkövetelik a korszerû oktatás bevezetését az anya-
nyelven Erdélyben is, meghonosodjon az anyanyelvi
oktatás, akadémia, könyvek írásában, a mûveltség
minden ágazatában, mint a haza megmaradásának
fontos eszközei.

„Ha nagy álhathatósággal nem iparkodunk, hogy
az idõt hasznosan eltöltsük, dicsõség nélkül, barmok
gyanánt fogunk az életbõl kimúlni.”

Beszédeiben és írásaiban mindig arra utalt, hogy az
ország társadalmi lemaradását csak az új polgári át-
alakulás ismeretében, mûvelt és képzett vezetõk irá-
nyításával valósítható meg. Apáczai Csere János a 17.
század magyar mûvelõdés kiváló egyénisége volt. Szá-
mos szellemi és erkölcsi munkája során: népmûvelés,
haladó irányzatok (enciklopédizmus, rácionalizmus,
puritánizmus) területén végzett életének szellemi ha-
gyatéka nem volt hatástalan az utódok számára.

A filozófiának és pedagógiának magyar megalapí-
tója fiatalon 1659-ben, 35 éves korában halt meg, mint
a magyar felvilágosodás egyik vezéralakja.

RADULY FERENC

Nem a szélesebb vonatkozású társadalmi kérdések, ha-
nem a legszûkebb emberi kapcsolatok problémái érdek-
lik: férfi és nõ, anya és gyermek, testvér és testvér, em-
ber és ember. Fõ kérdése: hogyan találhatjuk meg egy-
mást? Feloldható-e – olykor titkolt, máskor nem tuda-
tos vagy gyötrõ – magányunk emberi közösséggel? En-
nek küzdelmes ábrázolásával együtt jár az emberi lét
kérdéseinek megszólaltatása: az emberi sors fenyege-
tettsége, az élet értelmetlensége, a halál. A Rossz való-
sága és a félelem szorongása. Ezért rohamozza meg újra
és újra a transzcendens dolgok, az isteni láthatatlan va-
lóságok falát. Nem tud áttörni ezen a falon, de nem tud
belenyugodni sem, hogy a megismerés, a tapasztalat
határain túl a Semmi van. Nem olyan elvont filozófiai
kérdés foglalkoztatja, hogy van-e Isten vagy nincs. Mint-
ha azt mondaná: van vagy nincs Isten – nem tudjuk, de
annyi bizonyos, ha van Isten, hallgat.

Bergman a keresztény hitet elutasítja, de hiányát két-
ségbeejtõ emberi állapotnak tartja. Különösen megrá-
zóan jelzik ezt azok a jelenetei, amikor nem hívõ embe-
rek kapaszkodnak hiába valami bizonyosság, támasz
után. Filmjeinek e vonását mai filozófiai kifejezéssel
„vallásos ateizmusnak” lehetne nevezni, de nem ilyen
egyszerû a dolog. Az író-rendezõ nem tud belenyugod-
ni az Isten-nélküliség hiányérzetébe, hanem továbbra
is kiált a néma ég felé; a Semmi megtapasztalása ellené-
re küzd a transzcendens valóságért. Ennél tovább nem
tud jutni, de ez végigkíséri filmjeit. Azt is megfigyelhet-
jük, hogy némi vágyódással hajol meg a filmjeiben te-
remtett hívõ emberek alakja és azok bizonyossága elõtt.

A földön túli üdvösség keresztény reménységét el-
veti, de amire rábukkan helyette, az már – a mi hitünk
szerint – transzcendens valóság, s a földön nagyon
csonkán, de már jelen való örök élet igazi tartalma: a
szeretet. Ez az a pont, ahol Bergman – akaratlanul –
Isten tanújává, rejtett kereszténnyé, anonim Krisztus-
követõvé válik. Nem akármiféle szeretetrõl van szó.
Bergman nem hagy kétséget afelõl, hogy õ az újszö-
vetség értelmében vett szeretetet vallja az egyetlen
menedéknek és megoldásnak az emberi létben, élet
és halál közepette egyaránt. Hangsúlyoznunk kell,
hogy e tekintetben nincs mondanivalójában változás
régebbi és újabb filmjei között.

Azzal, hogy az emberi kapcsolatok és az emberi lét
gyötrõ kérdéseiben ezt a szeretetet állítja oda egyetlen
igazi megoldási lehetõségül, az Isten-kérdésben korunk
emberének, korszerû módon a legjobb választ adja.

Carl Millesre (1875–1955), a világhírû svéd
szobrászmûvészre irányítjuk a figyelmet szüle-
tésének 140., halálának 60. évfordulója alkal-
mából. Keresõ és kísérletezõ mûvészetében
egyesítette mindazt, ami európai és ebben a tá-
gas fogalomkörben megtalálható a saját stílu-
sa. Szobrokban fejezte ki és örökítette meg vi-
lágát, amely a reneszánsz közvetítésével épít a
görög-római hagyományokra. Mégis eredeti õ,
hiszen alkotásai összetéveszthetetlenül viselik
magukon alkotójuknak a nehézségi erõt legyõ-
zõ lebegését, szárnyalását. Komolysága tréfás
vonásokban válik derûssé, mint ahogyan mo-
numentális kivitelezésû szobrai klasszikus ki-
vitelezésû parkjában a Stockholm melletti
Lidingö szigetén párosulnak az utazásai során
vásárolt és múzeumnak berendezett villája gaz-
dag gyûjteményével. Mennyire európai volt
Milles, mi sem bizonyítja jobban, mint szobrai-
nak elnevezése: Európa, Poszeidón, Orpheusz.
Szivárványkút vagy Az Atyaisten az égbolton elne-
vezésû 24 méteres óriásszobrát, mint a béke em-
lékmûvét eredetileg a New York-i ENSZ palota
elé tervezte (1946), de csak ötven évvel halála
után került felállításra Stockholm kikötõjében.

Aki északon akar elmerülni a mediterrán lég-
körében, látogassa meg Stockholmban Carl
Milles Millesgarden-ét.

JELEN SZÁMUNK KÉPEIVEL

Fénykor – fényes keretben
2015. november 20-án  nyílt meg az Osztrák Nem-

zeti Könyvtár Dísztermében a  „Goldene Zeiten. 
Meisterwerke der Buchkunst von der Gotik bis zur
Renaissance.  Aranykorszak. A könyvmûvészet mester-
mûvei a gótikától a reneszánszig címû kiállítás. A so-
katmondó cím nem csak a kódexfestészet virágzó kor-
szakára utal, hanem magára az értékes aranyra, ékes-
ségre, az illusztrációkban, háttérképekben felhasznált
festõanyagokra is.  Ezt alátámasztják a bemutatott mes-
termûvek,  a hercegi, királyi, császári imádságos köny-
vek, kéziratok, nyomtatványok díszítése. A kiállítás
legkülönlegesebb, felbecsülhetetlen értékû darabja
egy 14. századi arany s ezüst kötésû kódex, amelynek
teljes szövegét aranytintával írták. Ezenkívül számta-
lan különleges kötetet tekinthet meg a látogató.

A 2016. február 2-ig tartó kiállítás több, mint 80
egyedülálló alkotást mutat be, amelyek  a 200 éves
gazdag könyvkultúra idején keletkeztek.  Ági

A tenger szerelmese
„És … a mélykék tenger tündér tükrében

…egy kimondhatatlan varázs szellõje száll …
belevetni szeretném magamat örömteli ölébe,
mérhetetlen báját befogadva.“ igy ír barátai-
nak ismeröseinek a Luigi-ként ismert, Habs-
burg–Toscánai Lajos Szalvátor fõherceg
(1847–1915) egyik 1899-ben megjelent mûvé-
ben, egyetlen szerelmérõl a Földközi tenger-
rõl. Negyven éven keresztül fedezte fel e cso-
dálatos tájat, mindig újat látva és megcsodál-
va. Utazásain megragadta rajzban és írásban a
lassan elmúlót, e szerelme tárgyából, még
mint a modern világ híve felmérte, támogatta
és megértette a technikai fejlõdés szükséges-
ségét, de lehetõségeit is. Meglátását a világki-
állítások igazolták vagy támogatták békete-
remtõ hatásukkal. Az 1911-ben kiadott „Világ-
kiállításokról” címû könyvében felfedezhetõ-
ek a következõ rövid sorok, amelyek egy meg-
gyõzõdéses pacifista gondolatai: „Milyen sok
elõre megfogalmazott vélemény, elõítélet szer-
tefoszlana egy másik nép ismerete, az  orszá-
gukban való élet által. Én azt állítom, ha a né-
pek egymást jobban ismernék, akkor nem vál-
nának egymás ellenségeivé.”

Ki volt ez az ember? Miért nem hallani róla?
Olyan nehéz az elsõ kérdésre válaszolni,

mint amilyen könnyû a másodikra. Nem élt
fényûzõ életet, nem szerepelt az akkori napi
sajtóban, nem ünnepeltette magát, mint tu-
dóst vagy írót. Közben még ma is kincseskam-
ra számos mûve a tudomány különbözõ ága-
zata számára, így a botanikának, tengerkuta-
tásnak vagy a földrajznak. És gondoskodása
kiterjedt még „nem létezõ” hátrányokat elszen-
vedõ csoportokra is, mint a mozgás korláto-
zottakra. Számukra megfelelõ ülõhelyek biz-
tosítását követelte. Kilétét kibogozni nehéz,
mivel ráillik õsei „poly”-ja, azaz szerteágazó
tudása, érdeklõdési köre, ma sem hagyná ma-
gát besorolni. Õ az egész földi szépséget látta,
nem részeket vagy eltávolítható szegmenseket.
Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a Baleárok,
a köztudatban ismeretlen Paxos és Antipaxos
szigeteknek leírása csaknem száz kilót kitevõ
kötetetekben. A megóvó turizmust támogat-
va – beleértve múzeumok alapítását is – ter-
mészetvédelmi intézkedései, példamutatóak.

Szoros barátság kötötte Erzsébet császárné-
hoz és Habsburg–Lotharingiai Ferenc Ferdi-
nánd fõherceghez. Utóbbival õ beszélt utoljá-
ra Szarajevo-i sorsforduló utazása elõtt. Bizto-
san béketeremtõ lépésekre biztatta, ahogyan
már oly sokszor. Nyugodt, emberi, de fõként
csendes módján, óriási, morális és tudomá-
nyos ûrt hagyott maga után Szalvátor fõher-
ceg 1915-ben bekövetkezett halála. Mindössze
hat tudományos elõadás valamint három órás
kiállítás világították meg a fõherceg rendkívülí
teljesítményét az Osztrák Tudományos Akadé-
mián november 26-án megrendezett Kerner
von Marilaun szimpózium keretében. De
mindez, annál is szebb és lenyûgözõbb a kivi-
telezésben. Csak válogatott közönség hallgat-
hatta meg az érdekfeszítõ elõadásokat és csak
három órán keresztül csodálhatta meg, akár
az elsõ alkalommal kiállított értékes objektu-
mokat, leveleket és könyveket. Ezen nemes
rendezvény anyagát és Habsburg–Toscanai
Lajos Szalvátor fõherceg összes mûvét, min-
den érdeklõdõ ingyenesen online lehívhatja,
ill. letöltheti, de csak a jövõ esztendõben.
2016-ban mindnyájan kimondhatjuk: „Kifele,
ki a távoli kék tengerre!”

HOMMONAY LEA

Pósa Zoltán
ADVENT

Rámköszönt a reggel, borús várakozás
Után itt a remény, vérbõ Luca-futás
Szelíd ördögûzés indítja el a fény
Felé sóvárgóknak menetét, égi lény
Istengyermek napja ím egyre közeleg
Karácsonyfaillat, vonzó jászolmeleg
Új testbe költözött már az ódon világ
A bûnök halálát hirdeti Napvilág
Adventi koszorú, csengõ, karácsonyfa
Mostantól mindenki gyûljön egy alomba
Azt, ki velünk marad, várja örök élet
Aki kívül reked, lassan semmivé lesz

Böröndi Lajos

Lehetne tenni úgy

Lehetne úgy tenni mintha
Nem érdekelne semmi
A kert meg a léckatonák
S kint nem lenne semmi

Csak mi idebent meg a
Duruzsoló tévé
Mintha lehetne tégy úgy
Egy pohár langyos kávé

Nincs ami kirekesztve
Az van mit gondolunk róla
Rólunk is gondolják  ezt
Ha ránk gondolnak néha

Valaha volt egy szép álom
Valaha vers volt a vers
Mostanra megromlott minden
Kizárjuk az idegent

Valaha … révedünk múltba
Pokoli jelen elõl
Pedig tudjuk az ember
Maga elõl nem menekül

Zsirai László

Koncert a télben

Mesél a tél a Grabenen,
hullik a hó a kútba,
a reménykedés jár velem
jövõm útjait tudva.
Figyelnek álomi manók
aranykeretû ablak
szárnyai mögül, s a lakók
nyugodtak, nem riadtak.

Fenyõfák állnak hallgatag,
tekintetemmel intek
dús tûlevelû ág alatt
árván bámuló pintynek.
Áhítatos-szép lámpafény
házak nyakán a gyöngysor,
varázslat-pillantás, kimért
boldogság este ötkor.
Zenél a szél a Grabenen,
s mint Mozart fuvoláját,
csengettyûk fordítják nekem
a város vallomását.

Szivárványkút – Az Atyaisten az égbolton
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ÚJ KÖNYVEK
A Diavolina Spiró György nyolcadik, illetve

kilencedik regénye (kérdés, hogy a Messiások-
at, ami A jövevény részben újraírt változata, tel-
jesen új mûnek tekinthetjük-e). Ez az új regény
meglepõen sikeres: a Magvetõ kiadó nemrégen
harmadszor adta ki. Pedig ami a témát illeti,
korántsem divatos vagy aktuális – Spiró itt a
Makszim Gorkij néven világhírû orosz íróról,
Alekszej Peskovról ír egy közelálló szemtanú
hangján és szemszögébõl.

  A fõhõst „Diavolinának” hívja a szerzõ, noha
valódi neve Olimpiada, azaz Lipa. A regényben
hívják másképp is, például „Boszikának”, ami a
„Boszorkányocska” becézett változata. Diavo-
lina a Gorkij környezetéhez tartozó kevés túl-
élõ egyike. (Persze sohasem foglalkozott politi-
kával, de attól még nyugodtan elküldhették vol-
na a Gulagba). Valaki, aki nem csak Gorkijt élte
túl, hanem Sztálint, Beriját és Hruscsovot is,
számos régi bolsevikrõl nem is beszélve, akiket
Sztálin tett el láb alól. Közülük Diavolina sokat
ismert, egy-egy mondattal vagy anekdotával jel-
lemzi õket, elég érzékletesen.

A regény tehát egyrészrõl a könyvben fõként
„Alekszejként” szereplõ Makszim Gorkij életé-
nek magvas, elég sûrített leírása, másrészt vi-
szont egy olyan mûnek fanyar paródiája, ame-
lyikrõl már elég régen nem hallottunk: „A Szov-
jetunió Kommunista (bolsevik) Pártjának rövid
története”. Ez valaha minden marxista szemi-
náriumon kötelezõ olvasmány volt, benne a
kommunista mozgalom minden valamire való
elhajlása megtalálható, élesen szembesítve eze-
ket az Egyetlen Üdvözítõ Vonallal, amit maga
J.V. Sztálin jelölt ki és határozott meg. Spiró elég
sok forrást olvashatott össze hozzá, az általa
vázolt életutak általában érdekesek, csak kicsit

Makszim Gorkij kettõs élete
egyhangúan végzõdnek: Gulaggal, vagy tarkón
lövéssel. Kivétel Gorkij hajdani élettársa, Ma-
rija Fjodorovna Andrejeva a moszkvai Mûvész
Színház hajdani sztárja, aki a narrátorral együtt
mindenkit túlél.

Magáról Gorkijról sokat megtudunk a
Diavoliná-ból, amit talán korábban is sejtettünk:
az orosz nép jelentõs próza- és színdarabírója
politikailag kettõs életet élt és több szerepet ját-
szott. 1907-tõl támogatta a bolsevikokat és Le-
nint, bár gyakran bírálta õket taktikájuk és a
parasztság elidegenítése miatt, folyamatosan
teljesítette a szovjet propaganda elvárásait, ne-
vét adta a „szocialista realizmus” címû fából
vaskarikához, de ugyanakkor 1921-tõl hosszú
évekig Itáliában, fõként Capriban élt, (ezt tü-
dõbajával „igazolta”), fél-emigránsként sok
emigráns és a Szovjetunióban nyomorgó vagy
üldözött írón segített, embereket szabadított ki
a Gulagból. Spiró egy mondattal így jellemzi
hõsét: „Szolgált, szolgált Alekszej, néha mégis
bátran viselkedett”. De amikor a titkosrendõr-
ségnek „teljesítenie” kellett, hiába hozott ki öt
embert Gorkij a börtönbõl, ha másnap ötezret
letartóztattak. Sztálin hallgatott is Gorkijra, meg
nem is, mindenesetre az író halála után egy év-
vel azzal a váddal lövette fõbe a titkosrendõr-
ség akkori fõnökét, Jagodát, hogy õ mérgezte
meg Gorkijt. Mindenki mindent bevallott, de
ez a vád még Jagodának is sok volt – zárt tár-
gyalást kért és ezt a vádat tagadta.

Mivel a regény félúton van a fikció és a doku-
mentumregény közt, nem tudom, igazat mond-
e Spiró György, amikor azt állítja: Sztálinnak
még a harmincas években lefordították a Mein
Kampf-ot és Gorkij attól félt, ha Hitler kiegye-
zik Sztálinnal, ez a Szovjetunió végét jelentheti.

150 Jahre Wiener Ringstrasse. Bécs plakátok sorá-
val hirdeti, hogy az egykori Reichshauptstadt pom-
pázatos boulevardja másfél évszázada kanyarog az
õt körülölelõ impozáns paloták között. 1865. május
1.: új fejezet kezdõdik Bécs városfejlõdésében, mely
egyben nyitánya is egy modern metropolisz megszü-
letésének. Emblematikus és szimbolikus pillanat volt
ez, hiszen a Ring teljesen átrendezte, és napjainkig
meghatározza Bécs városképét.  Jelentõségét, a ko-
rabeli Bécs modernné válásában játszott szerepét mi
sem bizonyítja jobban, minthogy egy egész korszak
névadójává vált – Ringstrassenzeit. A Ring városépí-
tészeti szempontból igazi mestermû, egyben a bécsi
fin de siéclet jellemzõ Gesamtkunstwerk csodálatos
példája is. A Ring ugyanakkor stílusok találkozása és
párbeszéde is volt, mely diskurzus eredményeként
született meg a bécsi szecesszió 1897-ben. Abban az
évben, amikor Bécs polgármestere az osztrák életrajz-
írói által a modern európai kommunális politika meg-
alapítójának titulált Karl Lueger lett. A városmene-
dzseléshez kiváló érzékkel rendelkezõ Lueger polgár-
mestersége idején Bécs követendõ példája lett a jö-
võbe tekintõ várostervezésnek. Személye ugyanak-
kor felvet egy igen izgalmas – aktuális – kérdést is,
hogy tudniillik kinek van/lehet helye ma a Ringen?
A modern városépítõ polgármesternek, Karl Lueger-
nek például nem. 2012-tõl az egykori Karl Lueger
Ring Universitätsringként él tovább. Paradox? De
még mennyire! Mint ahogyan oly sok minden Bécs-
ben (is). Karl Lueger, akinek „szelleme” a mai napig
„kísért” a Ring épületeiben, parkjaiban, emléktáblát
már nem kaphat, lévén nemcsak modern városépí-
tõ, de szélsõséges antiszemita is. Ne feledjük, õ alkot-
ta a „Judapest” kifejezést is… Antiszemitizmusa egye-
sek szerint „csupán” politikai stratégiája része volt,
amivel kapcsolatban nem árt megjegyezni ismert
mondását azon szemrehányásra, ha akkora antisze-
mita, miért vannak zsidó barátai: „Azt én mondom
meg, ki a zsidó”. E megközelítésben tehát Ringrõl való
„eltávolítása” teljesen érthetõ. Aktualitásokról szól-
va, közel húsz éves projekt kezd körvonalazódni a
Ringen: a Hofburg épületében 2018 novemberében
– az elsõ osztrák köztársaság kikiáltásának évfordu-
lóján – a tervek szerint végre megnyílik a Haus der
Geschichte. Az új kiállítótér Ausztria történelmét
1848-tól tematizálná, ouvertüreként az osztrák iden-
titáskonstellációk kerülnének prezentálásra a
Hofburg lépcsõházában. Különösen izgalmas kérdés
ez éppen a fin de siécle korában. És a Ringet új sze-
repbe is helyezi, mint a szimbolikus történelem szín-
terét. Hogy csak az egyik legemlékezetesebb és leg-
tragikusabb jelenetet idézzük fel: Adolf Hitler a
Hofburg balkonján jelentette be 1938 márciusában
az Anschlusst. Az az Adolf Hitler, akit a század elején
elvarázsol a Ring miliõje – és Karl Lueger is. Akkori-
ban õ még csak vágyakozhatott arra, hogy a Ring va-
lamely impozáns palotájában éljen, az Anschlusst
követõen azonban – stílusosan… – a Ringen lévõ
Hotel Imperialban „vendégeskedett”.

„Ringpressziók...”
A Wien Tourismus értékes ajándékkal lepett meg

a közelmúltban. Az 1865, 2015. 150 Jahre Wiener
Ringstraâe – Dreizehn Betrachtungen címû kötet
tizenhárom szerzõ – osztrák, magyar, német, japán,
amerikai, lengyel, orosz, cseh, olasz, ausztrál – Ring
élményeit, emlékeit idézi fel. Lelkesedés, öröm, cso-
dálat, felszabadultság, vágyakozás egy letûnt kor
szépségei iránt – és helyenként csalódottság, letar-
gia, melankólia, hogy ami sokak emlékében élt a Ring-
rõl, azt már hiába keresik. Az olasz Nicola Lecca
például már csak emlékeiben tudja felidézni a
Schwarzenbergplatz egyik palotájának csodás ég-
színkék apartmanját, ahol mintegy húsz éve „békés szi-
getre” lelt Bécsben. Nem is beszélve az egykoron a Rin-
gen körözõ, emblematikus 1-es, 2-es villamosokról, a
híres Ringelbahn-ról, melyeken zötykölõdve többsé-
günk feledhetetlen Ring „kalandokkal” gazdagodott.

Érdekes kontrasztot képeznek a kötetben a külföl-
di szerzõk impressziói közötti gondolatok a Ring épü-
leteinek jelenlegi „uralkodóitól” – a KHM vagy az ÖNB
igazgatójától vagy éppen a Rathaus „urától”.

Aki jól ismeri a Ringet, annak különös élményt je-
lent majd e közös séta – egyben idõutazás – a híres
„Prachtboulevardon”. S ha idõutazást említünk, kö-
zös „elem” a szerzõk gondolataiban, hogy Bécs a múlt-
jában él. Talán helyesebb lenne azonban így: Bécs a
múltjából él – éspedig igen jól… Úgy is fogalmazhat-
nánk: éberen õrködik glorifikált múltja felett. Bécs
egy olyan város, ahol az új épületeknek egyetlen sze-
repe lehet: hogy hatalmas üvegfelületeikkel vissza-
tükrözzék az ódon katedrális kecses tornyát…

Tizenhárom szerzõ, de nem csupán tizenhárom szín,
ennél sokkal több: kavargó jelenetek sora, színek, han-
gok, illatok, ízek, érzelmek, hangulatok kavalkádja.
Megindító családtörténetek. És találkozások. Többen
megfogalmazzák Bécs e tekintetben egyik legfájdalma-
sabb lényegét: soha nem érezhetjük maradéktalanul,
hogy ez a város befogad bennünket. A bécsiek mindig
hangsúlyozzák, hogy az õ városuk integráló. De mint
tudjuk, „echter Wiener”-nek születni kell. Ez privilégi-
um… És az is megesik, hogy az „echter Wiener” kiûze-
tik a Paradicsomból. Mint Timothy Bonyhady elõdei,
a híres Gallia házaspár, Adolf és Ida, akik egykoron a
Café Prückel épületében éltek. Ma már csak a Házon
látható iniciálé emlékeztet rájuk: „AG”. A vágyott
Zugehörigkeit érzése tehát Bécsben számunkra mind-
örökre csak álom marad…

Izgalmas felfedezései e kötetnek a különbözõ náci-
ók képviselõinek Ring-élményei vagy inkább Ring-vi-
szonya. Vajon a nemzeti jelleg megjelenik-e ebben a
tizenhárom történetben? Ki, mire figyel, milyen élmé-
nyekre nyitott, befogadó, minderre hogyan reagál, mit
enged közel magához – és mindez hogyan viszonyul
saját mentalitásához. Mitsuyo Kakuta ezt különös ér-
zékkel fogalmazza meg: „Jedem sein Wien”. Vagy a
lengyel író, Radek Knapp, akinél az „Ostblock-feeling”
traumája sokként vetül bécsi tartózkodására. Dalos
György Ring – Budapesti Körút párhuzama sem men-
tes a keleti blokk életérzésének frusztráltságától:  „Va-

lójában kultúrsokkot kaptam a pompás bécsi belváros-
tól” – írja 1964-es útjáról. De ennél megrendítõbb a
folytatás: „Egész nap szabad voltam…” Dalosnál
ugyanakkor megjelenik egy lényeges mozzanat, ami a
Ring elidegeníthetetlen sajátja a mai napig: „Erõsen
bevésõdött az emlékezetembe a Bécsi Közlekedési
Mûvek sztrájkja: A tüntetõk csoportjai a Burgringen
át vonultak…” Ne feledjük, a Ring az osztrák politikai
élet szerves része – többek között a rendszeres de-
monstrációk miatt is… És persze a Ring mentén tün-
döklõ Parlament vagy a Rathaus miatt. Budapest és
Bécs összevetésén elmélkedve Dalos vízióiban megje-
lenik a bécsi Ringgel egyesített Budai Vár – mint maga
a tökéletesség. De amilyen spontán ez az álom, annyi-
ra végletes az elvetése is: „No de minek kell egy mes-
terséges tökéletesség?”

S ha a tökéletességet keressük, Vivien Shotwell,
amerikai író és operaénekes egészen különös han-
gulatú, fájdalmasan szép – a kötet többi írásától me-
rõben különbözõ – esszéje a Staatsoper egyik, érzé-
keny építõjének tragédiáját meséli el. Minden bi-
zonnyal Eduard van der Nüll is e tökéletességet sze-
rette volna kövekbe önteni… Neki sem sikerült…

Érdekes képet kaphatunk akkor is e tizenhárom
szerzõ Bécs-élményeirõl, ha írásaik címeire fûzzük fel
a „Ring-flairt”. Az amerikai J. Sydney Jones kiválóan
tapint rá a Ringhez kötõdõ metamorfózis lényegére:
„Mauern wurden zu Fenstern”. Íróként megoldást
is talált Bécs iránti vágyának enyhítésére: regényei-
nek fõhõseit a Ringre „küldi”, a Hotel Imperialba, a
Kunsthistorisches Museumba vagy éppen egy vad fi-
áker-kalandra. Ezáltal emlékeiben a Ring kontinuitás-
ként és nem egyszerû úti célként él tovább… Az orosz
író, Vlagyimir Szorokin egészen meghökkentõ asszo-
ciációk sorával vizionál a Ring-jelenségrõl; megkö-
zelítésében a Ring nemcsak ünnepélyességet, elegan-
ciát, hanem dekadenciát is sugároz, melyet szerinte egy
különleges összetételû koktél szimbolizálhat legkife-
jezõbben: 50 ml Klimt, 50ml Freud, 50 ml Erzherzog
Ferdinand, 1 teáskanál Schönberg és egy csipetnyi
Wittgenstein. Szokatlan, bár kétségkívül eredeti „láto-
más…” Így csak kevesen gondolnak a Ringre…

Izgalmas lesz legközelebb úgy körbeutazni a Rin-
gen – milyen szép lenne fiákeren… –, hogy eközben
felidézõdnek a tizenhárom szerzõ emlékei, akik mint-
egy idegenvezetõként kalauzolnak bennünket múlt
és jelen e szimbolikus függõhídján – belle époche és
modern (?) Bécs között.

Zárókép: 2008. Adventje, séta a behavazott, fény-
árban úszó Ringen. Elmaradhatatlan jeges bécsi szél…
Áhitat, már-már áldott pillanat. De valamiért Márai
távoli hangja töri meg a csendet: „Ülök a padon, né-
zem az eget, A Centrál Park nem a Margitsziget…”

1865, 2015. 150 Jahre Wiener Ringstraäe – Dreizehn
Betrachtungen. Wien, Metroverlag, 2015, 192 old. Norbert
Kettner elõszavával. Több nyelvû kötet, az írások német nyel-
ven, valamint az adott szerzõ anyanyelvén is olvashatóak.

PALLAGI MÁRIA

Holdasi-Szabó Zsuzsa

utcakép

Hogy lehet ennyi gyönyörûség
ebben a  kibaszott világban?

- gondolta

aztán nem mert a macskaköveken
térdelõ koldus szemébe nézni

A kiegyezés (rövid idõre ugyan) 1939-ben meg-
történt, az tette lehetõvé a Második világhábo-
rút, de a Wehrmacht nem számolt a kegyetlen
orosz téllel, sem a roppant szovjet embertarta-
lékkal és néhány tehetséges orosz tábornokkal,
akiket Sztálin elfelejtett megöletni a Tuha-
csevszkij-per utáni tisztogatásban. De mindez
már évekkel Gorkij halála után történt.

Spiró lendületesen, jól ír, de ebben a 206 ol-
dalas regényben annyi nevet zsúfol össze, hogy
ember legyen a talpán, aki mindegyikre emlék-
szik. Életrajzi jegyzeteket kellett volna csatolnia
könyvéhez? De akkor nem lenne maga a
narratíva olyan színes és fordulatos. Vajon Gor-
kij elsõ élettársa, Marija Fjodorovna megírta
emlékiratait? Nem hiszem. Gondolom, helyette
kaptuk Spirótól Diavolinát. Aki néha elfogultan,
de többnyire a kívülálló objektivitásával tudja jel-
lemezni Gorkijt, Lenint, egymást gyilkoló utódait
és a sztálinizmust, amin az 1956-os év eseményei
ejtettek végzetes, gyógyíthatatlan sebeket.
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