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Folytatás a 3. oldalon

Bár talán túlzottan sok volt a „történelmi” 
jelző a NATO júliusi varsói csúcsértekezle-
tének nyilatkozataiban, tény, hogy évek óta 
nem látott horderejű döntések születtek a ta-
lálkozón. 

A legfontosabb a „keleti szárny” megerősíté-
se, amit főként Lengyelország és a három balti 
köztársaság követelt, tekintettel a katonailag 
egyre aktívabb Oroszországra, amelyben tör-
ténelmi okokból fenyegető veszélyt látnak. Az 
előző, 2014. szeptemberi walesi csúcstalálkozón 
a katonai szövetség az ukrajnai konfliktus nyo-
mán már döntést hozott a kelet-közép-európai 
tagországok védelmi struktúráinak megerősíté-
séről. Tavaly meg is alakultak a gyorsreagálású 
erők és az ezek tevékenységét segítő, úgyneve-
zett előretolt irányítási elemek. Idén májusban 
felavatták az amerikai rakétavédelmi rendszer 
romániai elemeit, és letették annak a lengyelor-
szági bázisnak az alapkövét is, ahová 2018-ban a 
rakétapajzs következő elemét telepítik.

A varsói csúcson az „orosz fenyegetésre” vá-
laszul elhatározták egy-egy több nemzetiségű 
zászlóalj telepítését Lengyelországba és a balti 
köztársaságokba. Mindegyik nagyjából ezer-
fős lesz, amerikai, német, brit és kanadai pa-
rancsnoksággal fog működni, rotációs jelleg-
gel. A szövetség így – álláspontja szerint - nem 
sérti meg az 1997-es NATO–orosz megállapo-
dást arról, hogy nem telepít állandó támasz-
pontokat az új tagállamok területére. Ezen 
kívül létrejönnek az úgynevezett előretolt irá-
nyítási egységek, amelyek felkészülten várják a 
NATO-erőket, amennyiben szükségessé válik 
beavatkozásuk. A 8 kelet-európai elem közül 

Varsói NATO-csúcstalálkozó 
– újabb hidegháború kezdődik?

az egyik Magyarországon alakul meg. Ott 40 
NATO-tiszt – köztük 20 magyar – fog szolgá-
latot teljesíteni. 

A NATO emellett haditengerészeti művele-
tet indít a Földközi-tengeren, szerepet vállalva 
Európa tengeri határainak védelmében. 

A terrorizmus elleni fellépés keretében a szö-
vetség döntést hozott az afganisztáni kiképzési 
misszió meghosszabbításáról a 2016 utáni idő-
szakra, illetve katonai és terrorellenes kiképzési 
missziókat kíván indítani az Iszlám Állam elle-
ni harc jegyében több közel-keleti országban.

Emellett átfogó támogatási csomagot ha-
gyott jóvá Ukrajna számára, de a kelet-európai 
ország NATO-tagsága nem került napirendre. 

Még a csúcs kezdete előtt Jens Stoltenberg 
NATO-főtitkár, Donald Tusk, az Európai Ta-
nács és Jean-Claude Juncker, az Európai Bi-
zottság elnöke a NATO és az EU védelmi 
együttműködését erősítő, precedens nélküli 
megállapodást írt alá a délről és keletről érkező 
fenyegetésekkel szemben.

De vajon az utóbbiak között valóban Oroszor-
szág áll az első helyen? Stoltenberg Moszkvával 
kapcsolatban az elrettentés és a párbeszéd együt-
tes alkalmazásáról beszélt. Azt mondta, hogy 
Oroszországgal ugyan nem sikerült létrehozni 
a stratégiai partnerséget, amelyet a hidegháború 
után próbáltak meg kifejleszteni, de azért „a hely-
zet nem olyan, mint a hidegháború idején volt”. 

Katonai szakértők szerint viszont való-
színűtlen egy orosz bevonulás a Baltikumba. 
Az orosz haderő legfeljebb hatvan óra alatt el 
tudná ugyan foglalni a balti államok főváro-
sait, de egy támadás a NATO-terület ellen na-

gyon kockázatos lenne. A lakosság is ellensége-
sen viszonyulna a megszállókhoz, és biztosan 
számítani lehetne a NATO katonai válaszára.

Mindenesetre az „orosz fenyegetésről” szó-
ló nyilatkozatok és az orosz határok közelében 
zajló csapaterősítések nem növelték a két fél 
közötti bizalmat. Röviddel a csúcs után meg-
rendezték ugyan Brüsszelben – kétéves szünet 
után – a NATO–Oroszország Tanács nagykö-
veti szintű ülését, de az álláspontok nem kö-
zeledtek. Ezzel együtt mindkét fél a párbeszéd 
folytatásának szükségességét hangoztatta. A 
NATO ismételten leszögezte, hogy elfogadha-
tatlan számára a kelet-ukrajnai orosz beavat-
kozás (amit Moszkva tagad) és a Krím félszi-
get annexiója. Oroszország pedig nem hagyott 
kétséget afelől, hogy nem hagyja válasz nélkül 
a NATO kelet-közép-európai lépéseit, bár a 
tervezett intézkedéseket nem részletezte. 

A Brexit, azaz az Európai Unióból való brit 
kilépés hívei még a népszavazás előtti utolsó 
percekben is azt hitték, hogy vereséget fog-
nak szenvedni, mivel a többség a bent mara-
dást óhajtja és abban reménykedik, hogy Ang-
lia az Unió tagjaként, belső reformokkal oldja 
meg a közösség súlyos problémáit. De nem így 
történt. A brit kisemberek milliói, a tradíci-
ók őrzői billentették át a mérleg nyelvét, és az 
Egyesült Királyság kilép az Európai Unióból. 
A helyzet egyelőre ziláltnak tűnik, de a közel-
jövő körvonalai kezdenek kirajzolódni.

Anglia elhagyja az Európai Uniót. A bent 
maradó országok élcsapata arra sürgeti Lon-
dont, hogy haladéktalanul kezdje meg a ki-
lépés folyamatát. Különösen   Bert Koenders 
holland külügyminiszter számára tűnik sür-
getőnek a dolog, bizonyára az előállott gazda-
sági bizonytalanságnak szeretne mielőbb véget 
vetni. Angela Merkel nyugtatgatja a társait: szó 
szerint azt mondotta: „Nincs szükség kelle-
metlenkedésre a britekkel”.

David Cameron a lemondási szándékát beje-
lentő beszédében közölte, hogy ő – mint a bent 
maradás hirdetésével vereséget szenvedett kor-
mányfő – nem vállalja a kilépési procedúra le-
bonyolítását, ez az őt felváltó miniszterelnök 
feladata. A brit kormányzó Konzervatív Párt 
szabályzata szerint új vezért s egyben minisz-
terelnököt csak a párt jelenlegi, megválasztott 
parlamenti képviselői választhatnak, s ez nem 
fog megtörténni, csak októberben, a követke-
ző pártkonferencián. Addig Európának vár-
nia kell. Nem ok nélkül halasztják a procedúra 
megkezdését a britek. Olyan elszakadást pró-
bál létrehozni a londoni kormány, amely lehe-
tővé teszi a társult tagság létrehozását, norvég 
vagy svájci mintára. Gazdasági kapcsolatok 
fenntartásával, utazási előnyökkel, kölcsönös 
egészségügyi ellátással. Így a munkaerő-be-
vándorlás se szűnnék meg teljesen. Az angolok 
csupán fékezni kívánják ennek a sodrát, javas-
latok szerint az ausztrál pontrendszer beveze-
tésével, ami szükségessé tenné a munkaválla-
ló részéről az angol nyelvtudást és valamiféle 
szakma gyakorlatát.

Amikor kihirdették a kilépés meghökkentő 
hírét, a Brexitisták nem rendeztek népünne-
pélyt. A brit Függetlenségi Párt, a UKIP ve-
zére, Nigel Farage, aki erre várt évek óta, azt 
nyilatkozta, hogy június 24-ét nemzeti ünnep-

pé kellene nyilvánítani. Boris Johnson is arról 
beszélt, hogy ez „a nemzeti függetlenség nap-
ja”. De nem volt eufórikus tömeggyűlés Lon-
don szívében, a Trafalgar téren, nem ugráltak  
Brexitisták örömükben az ottani szökőkutak 
medencéjébe. Kissé mindenki aggódik a nagy 
történelmi esemény után. 

Skóciában új életre kelt az elszakadási moz-
galom, a regionális kormányzásra megválasz-
tott Skót Nacionalista Párt ismét szavazást 
tartana arról, hogy az országrész önállósítsa 
magát Angliától és Wales-től. Ebben az ügy-
ben is hallhatók szakvélemények, amelyek sze-
rint ez nem lehetséges. De a pártot vezető kar-
dos asszony, Nicola Sturgeon skót főminiszter 
minden erejével azon van, hogy bebizonyítsa 
az ellenkezőjét, kiírassák a népszavazást.

Közben hanyatlásnak indult a fontsterling 
ereje, némileg magával ragadva a forintot is, és 
lefelé tendál a tőzsde. A brit jegybank  250 mil-
liárd font bevetésével tartja fenn a likviditást. 

Miért történhetett meg a történelmi lépés: 
miért lett elege a brit választók többségének az 
Uniós tagságból? Elsősorban azért, mert a bri-
tek az Európai Közösséget gazdasági társulás-
ként képzelték el s egyre kevésbé volt ínyükre, 
hogy legerősebb tagjai, saját érdekükben  szo-
ros politikai egységgé akarják alakítani. 

*
Megtörtént hát, ami legtöbbünket várat-

lanul ért: a brit népszavazás a Brexit, azaz a 
briteknek az Európai Unióból való kilépése 
mellett döntött. Cameron miniszterelnök kon-
zervatív kormánypártja a legutóbbi választás 
előtt nem lehetett biztos a győzelmében, szava-
zótáborából sokan szegődtek a UKIP függet-
lenségi mozgalom mellé, s ezért foglalták kam-
pány-programjukba Cameron ígéretét a toryk, 
hogy még 2017 előtt népszavazásra bocsájtják 
az Uniós tagság kérdését, mégpedig nem ab-
ban a formában, hogy „maradjunk-e tagok, ha 
a szorosabb integráció ellen Brüsszelben nem 
érünk el sikert?”, hanem oly módon, hogy a 
szavazólapra csak a határozott „bent maradni” 
vagy „kilépni” mellé lehet ikszet beírni.  .

David Cameron miniszterelnök elszántan 
igyekezett meggyőzni a szigetország népét a 
bent maradás előnyeiről. Legnyomósabb érve 
az volt, hogy a kilépés gazdasági és politikai 
szempontból egyaránt „ugrás lenne a sötétbe”. 

BR E X IT

A NATO-csúcs kapcsán megszólalt Mihail 
Gorbacsov, az utolsó szovjet elnök, a hideghá-
ború korszakát lezáró szovjet–amerikai meg-
állapodások főszereplője is. Szerinte a var-
sói csúcs döntései arról tanúskodnak, hogy a 
NATO „megkezdte az előkészületeket a hideg-
háborúnak forró háborúvá történő átalakítá-
sára”, s a Varsóban hozott döntésekkel Orosz-
országot növekvő szembenállásba „rángatja 
bele”. Felhívta a nemzetközi közösséget, min-
den népet, az ENSZ-et, a Biztonsági Tanácsot, 
a „tapasztalt politikusokat”, katonákat, hogy 
állítsák meg a háború felé sodródást, „hogy 
senkinek se legyen kedve a nemzetközi helyzet 
elmérgesítésével játszani, forró háború felé ta-
szítva a világot”. 

Remélhetőleg túlzó, de mindenképpen el-
gondolkodtató szavak ezek.

T. Kovács Péter

Készülnek, készülgetnek az ausztriai ma-
gyarok, mert 1956 emléke a veteránokat sze-
mélyesen is szólítgatja. Valamikor, pontosab-
ban 1989. augusztus 16-án készült egy felvétel, 
ami Budapesten, a Hősök terén az ausztriai 
magyarok koszorúzó küldöttségét mutatja az-
zal a Kossuth-címerrel, amelyik a Judenauban 
1956 után működtetett magyar gyermekott-
honból került Bécsbe. (Néhai András Imre je-
zsuita többször szembesített ezzel a fényképpel, 
arra intve, hogy legyen vége a szakadásnak.)  

Bárki elfogadhatja, hogy nem nosztalgiázás, 
még csak nem is szentimentalista merengés 
most, 2016 nyarán felmérni az utat és az időt: 
meddig jutottunk akkor és hol tartunk ma? 
Nyilvánvalóan nagyon fékezetten ereszthető 
szabadjára a szó, mert mi annyira sértődéke-
nyek vagyunk s nyomban ellenséget kiáltunk, 
ha valaki a mienkétől eltérő véleményt meré-
szel hangoztatni. Éppen ezért a személyes ráol-
vasás szándéka nélkül inkább arra lenne üdvös 
emlékezteni, hogy megbosszúlja magát az önző 
és öntevékeny buzgólkodás.

Hol tartunk ma, ausztriai magyarok, akik 
valamikor, sokkal kedvezőtlenebb körülmé-
nyek között szinte dicsekvően állíthattuk, hogy 
miközben „mások” belefeledkeztek önrombo-
ló viszályaikba, mi azért – legalábbis kifelé – 
olyan arculatot mutattunk, amiből súlyunkra 
és belső egységünkre lehetett következtetni, 
igaz, a „demarkációs vonal” figyelembevételé-
vel. Valaki a minap hangsúlyosan megjegyezte: 
mi, magyarok csak valami ellen tudunk össze-
fogni, valamiért sosem.

Most pedig itt téblábolunk, hogyan is tud-
nánk egymás megkerülésével öntevékeny és ön-
törvényű fellépésünkkel felhívni magunkra az 
„56-os hősök” figyelmét, ha elismerésükre nem 
is számíthatunk. Igen, mert legyünk őszinték, 
azért akkor is inkább a fennálló rendszerrel 
szemben volt egységes a nemzet, minden egyéb 
alig hordozta magán a kohézió jegyeit. Ha csak 
arra gondolunk is, hogy gomba módra napo-
kon belül alakultak a legkülönbözőbb pártok, 
akik elsősorban saját pártérdekeiket tartották 
szem előtt, felmérhető, Nagy Imrének minisz-

terelnökként mekkora volt az elismertsége. Ak-
kora, hogy történetesen a Dunántúli Nemzeti 
Tanács egyenesen szembe fordult vele, és csak 
Szigeti Attila tekintélyének köszönhetően sike-
rült elcsitítatni a hangoskodókat.

Bukásaink okai nem utolsósorban ezekből 
a visszavonásokból, meghasonlásokból is ma-
gyarázhatók, amik természetesen nem újkele-
tűek, azonban jelen nehézségeinket tekintve ne 
merüljünk  bele múltunk kútjába. Mik lenné-
nek azok a követelmények, amiknek teljesíté-
sével ismét kamatoztathatnánk 1956 felhajtó 
erejét? 

Mindenekelőtt hibáink fel- és beismerése, az 
egymás felé megnyilatkozó közeledés, az őszin-
te párbeszéd. El kell jutnunk odáig, hogy min-
dent elölről tudjunk kezdeni bizalmatlankodás 
és fenntartások nélkül. Ami eddig hasznosnak 
és tartósnak bizonyult, azt természetesen nem 
szabad kihagyni számításainkból. Meg kell 
becsülnünk azokat, akik egymás hátráltatása 
ellenére készek vállalni a közösségek fenntar-
tását és működtetését. 1956 hatvanéves jubile-
uma soha vissza nem térő alkalmul kínálko-
zik a bizonyításra: készek és képesek vagyunk 
maradandó értékeket teremteni és ezeket élet-
ben tartani. 1956-hoz hűséggel, az akkori na-
pok rendkívülisége legyen a kovász, ami meg-
keleszti szándékainkat és elhatározásunkat: 
csakis közös nevezőre jutva juthatunk tovább. 

Mert az életnek, ausztriai magyar mivol-
tunknak biztosítani kell további alakítását, 
fejlődését. Hogyan is hangzott a jelszó a pesti 
utcán? Aki magyar, velünk tart! 

Romboljuk le önzsarnokságunk, konoksá-
gunk Sztálin-szobrát, legyünk képesek meg-
tisztulni, hogy terheinktől, terheltségünktől 
szabadultan összefogva egymást megbecsülve 
– és ezáltal talán példát is mutatva – bizonyít-
suk be: mi, ausztriai magyarok legyőzve min-
den lehúzó, visszatartó erőt, képesek vagyunk 
valamiért cselekedni, ez pedig nem illúziókon 
felépült akarat: legyen töretlen jövőnk Auszt-
riában, mint ahogyan minden magyar kisebb-
ség, szórvány is, a helyi sajátságok közepette 
ezt tekintse feladatának. Deák

Az évforduló előtt
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TÁMOGATÁSI KÉRELEM
Támogatási akciónk 2002. júniusi beindítása óta – ide értve az Őrség naptárunk révén átutalt adomá-

nyokat – a Bécsi Napló 2016/3. számában közzétett 90.832,43 euró 2016. július 25-ig az alábbi hozzájáru-
lásokkal növekedett

A támogatások eddig befolyt teljes összege 90.902,43 euró. 
Hálás köszönet mindazoknak, akik támogatásukkal lehetővé teszik a Bécsi Magyar Otthon fenntartását, amely a 
legkülönbözőbb rendezvények, társas összejövetelek mellett a Bécsi Magyar Iskolának is otthonul szolgál. 
 Mag. Hollós József elnök	 Dr. Seidler Andrea főtitkár Tánczos Zoltán 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

Napló postájaHatárok nélkül
A Magyar Örökség és Európa Egyesület  Bíráló Bizottsága
83. döntése értelmében az alábbi együttesek és személyek részesültek Magyar Örökség-díjban:

MISZTRÁL EGYÜTTES, laudátor: Sipos Mi-
hály népzenész, a Muzsikás Együttes prímása, 
az MMA tagja;
DOMONKOS BÉLA szobrászművész, laudá-
tor: Dr. Kubassek János geográfus, a Magyar 
Földrajzi Múzeum igazgatója;
SZVETNIK JOACHIM ötvösművész, laudá-
tor: Dr. Rauzs József mélykúti háziorvos, mű-
vészeti író;
GÁRDONYI ZOLTÁN és GÁRDONYI ZSOLT  
zeneszerző és zenetudós, laudátor: Dr. Berlász 
Melinda zenetörténész;

JÁNOSI ANTAL rendező, portréfilm művész, 
laudátor: Dr. Deák Ernő történész, a Bécsi 
Napló főszerkesztője;
RITOÓK ZSIGMOND ókortudós, laudátor: 
Dr. Németh György ókortörténész, tanszékve-
zető egyetemi tanár;
BÁLINT ÁGNES (1922-2008) író, szerkesztő, 
laudátor: Takács Vera szerkesztő, rendező, for-
gatókönyvíró.

A díjátadó ünnepségre a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia dísztermében 2016. június 18-
án került sor.

A magyar unitárius ifjúság és más felekeze-
tű, szabadelvűen vallásos fiatalok szervezeteként 
működő Országos Dávid Ferenc Ifjúsá-
gi Egylet (ODFIE) 2016. július 8–10. között 
Kissolymosban szervezte meg a XL. Unitá-
rius Ifjúsági Konferenciát. A rendezvényen 
az ODFIE helyi egyleteinek képviseletében, illetve 
a központi szervező csapat tagjaiként 200 fiatal 
vett részt. A konferencia a következő programré-
szekből állt: istentiszteletek, áhítatok, előadások, 
valamint szórakoztató programrészek. A konfe-
rencia záró mozzanataként kopjafát avattunk, és 
megünnepeltük a jubileumi 40. évet, azaz a konfe-
rencia születésnapját. 

A konferencia munkálatainak összegzéseként az 
alábbi nyilatkozatot tesszük közzé.

Az 1928–1939 között, majd az 1991 óta éven-
te megszervezett unitárius ifjúsági konferenciák 
elsősorban egy-egy megadott téma feldolgozását 
célozzák, többnyire olyan területekről, amelyek az 

Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Konferencia
ifjúság életében fontos szereppel bírnak. Az idei ren-
dezvény az 1928-as Unitárius Ifjúsági Konferenciát 
idézte fel részletekben, mind előadásokban, mind a 
hangulat szintjén.

A rendezvény megnyitóján Szabó László szin-
di unitárius lelkész tartott ifjúsági istentiszteletet, 
ezt követte egy előadás VisszatekintŐK cím-
mel, melyen az egykori ODFIE vezetői szólaltak 
meg, visszaidézve a régi konferenciák történeteit. 
Ezt tábortüzes gitárest követte, majd éjszakai áhí-
tatra került sor, melyet Fülöp Júlia, az ODFIE el-
nöke tartott.

Szombaton volt a konferencia, vasárnap délelőtt 
istentisztelettel, majd pedig különböző vetélkedők-
kel folytatódott, este pedig bállal zárult.

A konferencia fő támogatói a Magyar Unitári-
us Egyház, a magyarországi Bethlen Gábor Alap 
és Nemzeti Együttműködési Alap, Hargita Megye 
Tanácsa, valamint a Kissolymosi Unitárius Egyház-
község és a Kissolymosi Önkormányzati Hivatal.

Ismét Öregdiák Találkozó volt Grácban.
A Magyar Egyetemisták és  Öregdiákok Klub-

ja Graz,  9. alkalommal  hívta öregdiák találko-
zóra az 1956 után Grácban tanult magyar egye-
temistákat.

2016. május 31-én a schmidgassei Amtshaus 
átjáró udvarában szokatlan csoportosulásra lettek 
figyelmesek az arra járó, vagy a magisztrátus hi-
vatalaiba  igyekvő  polgárok.  Az idegen nyelveket 
megszokott udvar magyar beszédtől volt hangos. 

Húsz, volt gráci öregdiák várta  a 2009-ben fel-
avatott emléktáblánál Mag. Molnár András városi 
tanácsost, a Gráci Magyar Egyesület elnökét, aki 
Grác polgármestere Mag. Sigfried Nagl és saját ne-
vében üdvözölte a megjelenteket. Üdvözlő szavai 
után köszönetet mondott a Kanadából, Németor-
szágból, Svájcból és Ausztria városaiból érkezett 
résztvevőknek az egyetemi éveik alatt kialakult 
baráti – közösségi kapcsolataik ápolásáért és ta-
nulmányaik városához, Gráchoz való mintegy hat 
évtizedes hűségükért, DI. Horváth Csabának és 
Ugri Mihálynak szervező munkájukért. 

Azután sor került, a már több mint ötven el-
hunyt diáktársra emlékezve, az emléktábla meg-
koszorúzására,  amelyet  a MEÖK készíttetett 
Csók Sándor  szobrászművésszel  köszönetül a 

A 9. Öregdiák Találkozó Grácban
magyar menekültek befogadására. A koszorút a 
Kanadában élő DI. Pattantyus Péter és a MEÖK 
távollévő elnökét Mag. Kovács Dénest képviselő 
Mag. Molnár András helyezték el.

Utána a társaság egy része autókkal, mások 
autóbusszal érkeztek a wetzelsdorfi „Lindenhof-
ba”,  ahol néhányan már a viszontlátás örömétől 
sugárzó arccal várták őket.  Se eleje, se vége a szí-
vélyes üdvözléseknek.  Nem kis időbe telt, amíg az 
asztalra kerülhetett az ebéd. A találkozón össze-
sen 36-an vettek részt. 20-an küldtek üdvözletet, 
miután életkoruk, vagy egészségi állapotuk miatt, 
vagy egyéb okból nem tudtak eljönni a találkozó-
ra. Nekik e sorokon keresztül is megköszönjük és 
viszonozzuk üdvözletüket. Rövid ideig tartott a 
szükséges „hivatalos” üdvözlés.  A baráti, családi-
as hangulatban elfogyasztott ebéd alatti és utáni 
békés beszélgetésbe bekapcsolódtak a később ér-
kezők is. Gyorsan múlt az idő. A távolabbról jöttek 
kezdtek búcsúzkodni és a jövő évi találkozó remé-
nyében indultak útnak. Viszontlátásra jövőre, a 
Diákszövetség alapításának 60. évfordulóján. 

A MEÜK vezetősége és a rendezők ezúttal is 
megköszönik a találkozó alkalmából kultúrmun-
kánk támogatására juttatott adományokat.

(krónikás)

Az 1957-ben önállósulásra kényszerült Nyu-
gat-európai Magyar Református keretszervezet 
http://nyemrlsz.newlights.info 2016. július 14–17. 
között háromnapos nemzetközi hittudományi ta-
nácskozást tartott az ausztriai Oberwart/Felsőőrött. 
Feldolgozásra került az a történelmi feszültség, mely 
az ’56-os megtorlás következtében ékelődött a Nyu-
gat-európai szórványreformátusok és a kárpát-me-
dencei tömbreformátusok közé. 

A nyugat-európai reformátusok tíz ország ból 102 
résztvevővel és a kárpát-medencei tömb református 
testvérekkel közösen emlé keztek az ’56-os forrada-
lom 60. évforduló jára és a 20. század magyar refor-
mátus lelkész vértanúira. A tömbreformátusokkal 
helyre állítandó és kívánatos lelki vérkeringés – hí-
dépítés folyamata – indult el, amellyel a Kárpát-me-
dencéből napjainkban kitelepülők lehetőséget 
találhatnak beépülni az Európa-szerte működő gyü-
lekezeteinkbe. Mintegy lelki otthonba megérkezéssel 
kölcsönös lehet az öröm mind az újonnan érkezettek-
nél, mind a Nyugat-európai Magyar református gyü-
lekezeteinknél. 

Kíváló előadók foglalkoztak a vértanú-
ság  református és ökumenikus vetületei-
vel. Méltó emléket állított az emlékezésnek az 
 egykori menekültbefogadók bizonyságtétele.  
A   lelki pásztor-vértanúk jelenlevő leszármazottai pe-
dig az emlékezés górcsöve alá helyezték Ausztria és 
a Délvidék magyar református lelkészeinek 20. szá-

Megemlékezés az ’56-os Forradalom és Szabadságharc  
60. évfordulójáról

zadi mártíriumát. A Délvidéki Magyar Golgota ván-
dortárlat bemutatásával a második világégést követő 
iszonyatos tragédia külön hangsúlyt kapott. Újdonság 
megfogalmazására is sor került lelkészvértanúink em-
lékhelyeinek feltérképezésével: kegyeleti felvállalással 
mind látogathatók a helyszínek Svédországtól a Király-
hágó-mellékig ill. a baranyai háromszögig. 

Az ausztriai Őrvidék őshonos magyar reformá-
tusságának támogatására Felsőőrött gyülekezeti 
estre is sor került. Ünnepi kétnyelvű úrvacsorás 
istentisztelettel zárult az ünnepélyes emlékezés 
Köntös László és özv. Lázárné Zahn Dalma Enikő 
vendégszolgálatával. Ezen az alkalmon vitéz Béká-
si Imre kisbéri székkapitány emléklapban részesült 
hadisírgondozói tevékenységéért.  

A tanácskozást támogatásban részesítette az 1956-
os emlékév Sinkovits Imre KKETTKK-56P-04-0330 
pályázat. 

Hitben és nemzeti öntudatban nyújtott mara-
dandót az immár jó 7 évtizedes múlttal rendelkező 
Nyugat-európai Magyar Református Szolgálat ta-
nácskozása és megerősítést adott a 21. század kihí-
vásaira választ keresőknek feladataik megoldására 
és továbbvitelére.

Hangulatkeltés
Minden visszajelzés fontos az újságíró szá-

mára, legyen az negatív vagy pozitív kritika. 
Ha egyszer előbbre viszi a dolgokat, akkor 
hajrá! Persze, ha nem lenne semmiféle han-
gulatkeltés egy újságcikkben, akkor elég lenne 
a híreket elolvasni, de ha már egy újságcikk 
megjelenik bármilyen témában, akkor elke-
rülhetetlen, hogy a szerző a saját magánvéle-
ményét is belevigye, akár csak a sorok között, 
bújtatott, illetve lappangó módon. Természete-
sen nem kell ezzel azonosulnia a jámbor olva-
sónak, de hogyha egy írás nem tartalmaz olyan 
gondolatokat, melyek megmozgatják az emberi 
agy tekervényeit, munkába hozzák a mentális 
szoftvereket, akkor régen rossz. Ha csak a hí-
reket közvetítenénk, akkor hol maradnak a 
mögöttes tényezők? A tájékoztatás hitelessége 
természetesen fontos, és lehetőség szerint min-
den oldalról való megvilágítás úgyszintén, de 
ha egy bizonyos élethelyzet olyan furcsa logikai 
elemeket, netán ellentmondásokat tartalmaz, 
melyek felkiáltójeles figyelmeztetések kéne le-
gyenek bárki számára, és erre egy cikk kapcsán 
rávilágítást nyerünk, akkor a gondolkodás elő-
segítése fontosabb és előbbre valóbb szempont 
annál, mintsem, hogy megsértsük bárkinek 
is a lelkivilágát. Igyekezni kell természetesen, 

hogy a tájékoztatás lehetőség szerint ne legyen 
részrehajló, azaz szubjektív, de a tapasztalatok 
azt mutatják, hogy azok az újságcikkek mara-
dandóbbak, amikbe a szerző egy kicsit belevi-
szi a saját véleményét is. Oda lehetne persze 
biggyeszteni minden újságcikk után azt, hogy 
mindez a szerző magánvéleménye, de akkor 
meg mi értelme az egésznek? Ez olyan egyér-
telmű evidencia kéne legyen, mint az, hogy a 
Föld gömbölyű. Ja igen, és akkor még nem szól-
tam egy szót sem a véleménynyilvánítási sza-
badságról, és egyáltalán a szólásszabadságról, 
mondom ezt éppen most meg bármikor.

Nem lehet mindenkinek a szája íze szerint 
írni egyazon időben. Emlékezzünk annak a 
nagyszerű magyar népi mondásnak az üzenet-
tartalmára, mely szerint: kinek a pap, kinek a 
papné. 

Az íráskészség csínyja-bínyja, az iroda-
lomtechnikai rafinéria, hogyha hiányzik egy 
írásból, akkor nem figyelemfelkeltő, a szerző 
karaktere, egyénisége elszürkül. Mi lenne, ha 
nem tudnánk különbséget tenni Petőfi Sándor, 
Reményik Sándor, vagy Karácsony Sándor kö-
zött?

Ne felejtsük el azt a megállapítást sem, ami 
akár definíció is lehetne, hogy a stílus: a kellő szó.

Boldis Endre

Amióta a modernkori európai államokat fe-
lelős kormányok és miniszterelnökök vezetik, 
talán sehol sem végezte politikai pályáját erő-
szakos halállal annyi kormányfő, mint Magyar-
országon. Az első magyar miniszterelnök: gróf 
Batthyány Lajos a vesztőhely áldozata lett, gróf 
Tisza Istvánt merénylők lőtték le, gróf Teleki Pál 
öngyilkossággal vetett véget életének, három 
szélsőjobboldali miniszterelnököt: Imrédy Bé-
lát, Bárdossy Lászlót és Szálasi Ferencet mint 
háborús bűnöst felakasztottak (és noha a halál-
büntetést, legalábbis politikai perek esetén elvi 
alapon elfogadhatatlannak tartom, ezt a három 
ítéletet, kivált a Szálasit elmarasztalót nem kívá-
nom vitatni). Ugyanerre a végzetes sorsra jutott 
az 1956-os magyar forradalom kommunista mi-
niszterelnöke: Nagy Imre. A névsor kétségtele-
nül vegyes: vannak közöttük valódi bűnösök, és 
vannak tragikus utat bejárt államférfiak, akiket 
mára a nemzet vértanúiként tisztelünk. 

A forradalom miniszterelnökének szellemi 
és politikai örökségét mindenekelőtt a Magyar 
Szocialista Pártnak kellett volna ápolnia és életre 
keltenie. Elvégre Nagy Imre 1953-ban és 1956-
ban is a „nemzeti baloldal” és a „demokratikus 
szocializmus” eszméit képviselte, és az ezzel 
összefüggő gondolatai jó alapul szolgálhattak 
volna ahhoz, hogy a szocialista párt véglegesen 
le tudjon számolni elődeinek bűneivel és mu-
lasztásaival. Hogy ne pusztán „utódpártként”, 
hanem valóban a demokratikus baloldal képvi-
selőjeként vállaljon szerepet a magyar közélet-
ben. Nagy kár, hogy ezt a radikális leszámolást, a 
saját múltjával való teljes és következetes szám-
vetést a párt a megfelelő időben nem végezte el.

Nagy Imre öröksége mindazonáltal nem 
egyedül a szocialistáké, hanem az egész magyar 
politikai életé, minden politikai erőé, amely szá-
mára a nemzeti függetlenség és a szociális igaz-
ság szent dolog. Ezért lett volna helyes, hogy az 
emlékének megörökítésére irányuló szándék a 
pártok versengése fölé emelkedjék, és érdemeit, 
a vértanúságát megörökíteni kívánó törvényja-
vaslat készüljön többpárti (a baloldaltól a jobb-
oldalig tartó) együttműködéssel: a magyar tár-
sadalom általános egyetértésével. Elvégre 1956 
forradalmi őszén, majd később, a mártírium 
magasán Nagy Imre nem egy párt, hanem Ma-
gyarország, a magyar nemzet vezetője, hőse és 
vértanúja volt!

Nagy Imre személyes áldozatáról és politikai 
örökségéről igazából csak az 1989. június 16-i 
nemzeti temetés emlékezett meg kellő méltóság-

TÖRTÉnELMI ÖRÖKSÉGünK
– nagy Imre emlékezete –

gal és emelkedettséggel. Ez a megemlékezés: a 
Hősök terén és a köztemető mártírparcellájában 
volt az új magyar demokrácia születési ünnepe, 
mondhatnám: „születésnapja”. Azóta mintha 
elfelejtődött volna ennek a „születésnapnak” a 
méltósága és az üzenete: mindezt elsodorták a 
társadalmi gondok, a politikai viszályok, a pár-
tok versengései. Jól tudjuk, hogy a magyar „em-
lékezetpolitikában” is éles pártharcok dúlnak, 
például Tisza István, Horthy Miklós, Bethlen 
István és Teleki Pál történelmi szerepe és telje-
sítménye körül. 

Mindez felveti a kérdést: a kommunista dikta-
túrától megszabadult és a demokratikus állam-
rendet választó Magyarország mit akar kezdeni 
Nagy Imre emlékével és örökségével? Akar-e 
kezdeni vele valamit? A vértanú miniszterel-
nökről még a rendszerváltozás után elneveztek 
egy közteret, a Gyorskocsi utcai vizsgálati fog-
ház mellett, ahol Nagy Imre társaival együtt ra-
boskodott, születésének századik évfordulóján 
elhelyezték szobrát az Országgyűlés közelében 
(különben magánkezdeményezésre, és nem a 
magyar állam költségén). Az első szabadon vá-
lasztott magyar Országgyűlés azonban annak 
idején elmulasztotta azt, hogy méltó emléket ál-
lítson a forradalom miniszterelnökének. Az első 
általa hozott törvény, amely a magyar forrada-
lom emlékét magasra emelte, meg sem említette 
Nagy Imre nevét. Holott például Rákóczi Ferenc 
és Kossuth Lajos (meg mások) nevét annak ide-
jén külön parlamenti határozat örökítette meg.

Nem kívánom én itt és most arra emlékez-
tetni a magyar politikai élet vezető személyisé-
geit, hogy Nagy Imre személye és neve, példája 
és öröksége mit jelent a nemzeti történelemben. 
Minden lecke nélkül is kellene tudniuk. Csupán 
arra utalok, hogy számunkra, az én számomra, 
akik 1956 káprázatos és véres októberében vol-
tunk fiatalok, ez a név lobogóra írható jelkép-
nek tetszett: a nemzeti függetlenség, az egyéni 
szabadság, a társadalmi igazságosság szimbó-
lumának. Nagy Imre volt az, aki 1953 nyarán 
felkeltette egy megalázott és nyomorba döntött 
országban a reményt, feléje fordult történelmi 
várakozással az ország 1956 tavaszától, és ha volt 
is valamelyes megingása az október 23-át köve-
tő napokban, elvégre nem forradalmi vezérnek, 
hanem tudósnak született, mint a forradalmi 
kormány miniszterelnöke, ő szólaltatta meg, ő 
képviselte az ország legjobb törekvéseit a forra-
dalom végső napjaiban, s ezekért a törekvésekért 
áldozta fel magát.

A Nagy Imre történelmi szerepét időnként 
félremagyarázó indulatok számomra igen el-
lenszenvesek. Mint ahogy azt is erősen fájlalom, 
hogy a magyar forradalom emléke és öröksége 
jóformán elszürkült és szinte elveszett a mögöt-
tünk maradt évtizedek politikai csatározásai, 
küzdelmei következtében. Nem utolsósorban az 
ötvenhatos veteránszervezetek méltatlan huza-
kodása és az ötvenhatosok időnként méltatlan 
közszereplése miatt. Maradhatna ránk néhány 
tiszta és biztató jelkép: október 23. emléke, a 
lyukas zászló, a szabadságharc kamasz hősei-
nek önfeláldozása, a Magyar Írószövetség akkori 
szellemi küzdelmei – és Nagy Imre példája, ta-
núságtétele. A Nagy Imre-törvénnyel képviselő-
ink talán azt bizonyíthatták volna be ország és 
világ előtt, hogy ragaszkodunk nemzeti történel-
münk megszentelt jelképeihez.

Mindennek van persze tanulsága a jelenben 
is. Az igazi, az igazán lényeges szellemi frontvo-
nal nem húzódhat az ötvenhatos táboron belül, 
és nem húzódhat a forradalom mellé állt egykori 
kommunisták és a kommunizmust radikálisan 
elutasítók között sem. Más kérdés, hogy a Ká-
dár-korszakból örökölt és önmagát átmentő po-
litikai elit egy tekintélyes részének sohasem volt 
köze 1956-hoz vagy éppen Nagy Imréhez, és va-
lószínűleg a hiteles baloldalhoz sem. Mindez azt 
is jelenti, hogy a magyar baloldalnak még továb-
bi öntisztuláson kellene átmennie, már csak an-
nak érdekében is, hogy valóban hitelesen képvi-
selje az úgynevezett szociáldemokrata értékeket.

A Nagy Imre alakja és történelmi szerepe kö-
rül időnként felújított vádaskodó hangulatkeltés 
nem szolgálja a jelenben olyannyira szükséges 
nemzeti érdekegyeztetést, azt, hogy a demok-
rácia rendjének elkötelezett politikai táborok 
éppen az ország stratégiai érdekeinek érvénye-
sítésében együttműködjenek. Akik a kivégzett 
miniszterelnök híveit és követőit a Kádár-rend-
szerből átmentett álbaloldaliak közé szeretnék 
kényszeríteni, azok semmit sem tanultak meg a 
huszadik század magyar történelmének és kivált 
1956-nak a leckéjéből.

A kivégzett miniszterelnök emléke (hason-
lóan történelmünk korábbi vértanúinak emlé-
kéhez) az egész nemzet tulajdona: arra figyel-
meztet, hogy lelkiismeretesen és józanul kell 
szembenéznünk közös múltunkkal és ennek a 
szembenézésnek, a közös örökség birtokbavéte-
lének, megbecsülésének a morális fundamentu-
mára kell építenünk a közös jövőt.

Pomogáts Béla

Nem számított vereségre, taktikai kudarcra. 
Olyannyira nem, hogy most egész sor kom-
mentátor veti a szemére, hogy nem készített 
megfelelő gazdasági terveket.

Cameron hamar kiszállt a várható politikai 
harcok sűrűjéből, megmaradt egyszerű mezei 
honatyának oxfordi választókerületében, de 
a népszavazás váratlan eredményének kihir-
detése után azonnal bejelentette lemondását. 
Még vitte volna tovább az ország ügyeit az őszi 
Konzervatív Pártkonferenciáig, de a toryk ber-
keiben utódlására olyan késhegyig menő ádáz 
belharc indult, ami a pártegység súlyos meg-
bomlásával fenyegetett. Gyorsan lépni kellett. 

 A Brexit két fő-szószólója közül Gove igaz-
ságügy-miniszter hátba támadta a kormány 
vezetésére esélyes Boris Johnson volt londoni 
polgármestert, aki visszalépett a küzdelemből.
Csalárd, önző tettével, Johnson vezetői képes-
ségeinek a kétségbevonásával, azon nyomban 
eljátszotta az esélyeit, és így két nő maradt he-
lyettük a porondon. Andrea Leadsom, államtit-
kár, kardos menyecske, és a Brexit támogatója, 
valamint a hatvanadik születésnapjához közelí-
tő Theresa May belügyminiszter, aki tulajdon-
képpen a bent maradás David Cameronhoz hű 
táborához tartozott. Sietett ugyan kijelenteni, 
hogy a nép akaratát zokszó nélkül tudomásul 
veszi. Nagy-Britannia kilép, de ő „puha Brexi-
tet” valósítana meg, amelynek értelmében a szi-
getország fenntartja szoros kapcsolatait és szö-
vetségét Európával, jóllehet, kívülről továbbra 
is azon munkálkodna, hogy az EU a tagorszá-
gainak érdekszövetsége legyen, anélkül, hogy 
fel kellene adnia nemzeti szuverenitását.

Theresa May karizmatikusabb, tapasztal-
tabb és felkészültebb volt vetélytársnőjénél, 
hiszen már évek óta ő  Cameron kijelölt utód-
ja a pártban.

Immár a kormány is átalakult. Gove igaz-
ságügy-miniszter széles ívben repült, és a min-
dig kócos Boris Johnson lett az új külügymi-
niszter.

Boris Johnsonnal régebben volt alkalmam 
beszélgetni, amikor még londoni főpolgár-
mester sem volt, csak eszes újságíró és a Spe-
ctator hetilap szerkesztője. Arról akart cikket 
írni, hogy miként illeszkednek be a külföldiek 
az angol társadalomba. Tőlem kurtán és tü-
relmetlenül érdeklődött a témáról, irritálóan 
affektált eaton-i és oxfordi angolsággal, ami 
azt kendőzi, hogy ősei, két nemzedékkel visz-
szamenőleg még törökök voltak. Johnson mű-
veltségét elismerem, miniszterelnöknek sze-
rintem nem lett volna jó, külügyminiszterként 
bizonyára megállja a helyét.

Theresa May képességeiben bízhatunk, jó 
kormányfő lehet a mai Európában, ahol im-
már öt kormányzat élén áll nő.

A Brexit népszavazás végkimenetelét azok 
a főként észak-angol munkás- és nyugdíjas 
tömegek döntötték el, akik egyrészt  tradici-
onális nemzeti érzelmeik folytán berzenked-
nek attól, hogy a külföld beleszóljon országos 
dolgaikba, másrészt aggódnak a túlzott mér-
tékű bevándorlás gazdasági következményei 
miatt. Vannak közöttük idegengyűlölők, egy 
ilyen xenofób nacionalista förmedt rá egy 
lengyel vendégmunkásra a népszavazás ered-
ményhirdetése után, hogy „most már taka-
rodjatok haza!”

Ez elszigetelt, egyedi jelenségnek bizo-
nyult. De a 700 ezer Nagy-Britanniában dol-
gozó lengyel jobban szem előtt van, építke-
zési- és mezőgazdasági munkásként, ahol 
lenyomják a béreket, mint a szolgáltatóipar-
ban elhelyezkedett immár a szintén több 
százezernyi magyar, aki kiszolgálóként, pin-

cérként, bolti eladóként, idősek ápolójaként 
olyan munkaköröket tölt be, amit az angolok 
nem szívesen látnak el.

Theresa May, mint friss sütetű kormány-
fő, megnyugtatta a már Nagy-Britanniában 
dolgozó kelet-közép európaiakat és kelet-eu-
rópaiakat, hogy jogaik valamint szociális jut-
tatásaik nem csökkennek azután sem, hogy 
Anglia kilép az Unióból. De a fontsterling ér-
téke egyelőre alaposan leszállt, tehát kevesebb 
pénzt tudnak hazaküldeni. 

A   legújabb bejelentés mindazonáltal arról 
szól, hogy amikor – előreláthatólag két éven 
belül – megszűnik az uniós munkavállalók 
szabad és automatikus bevándorlási joga, a 
brit hatóságok szabályozni fogják az immigrá-
ciót, évente csak mintegy harmincezer mun-
kaengedély kibocsájtását tervezik.

Az angliai magyarok közössége az utóbbi 
esztendők során létszámában alaposan meg-
növekedett. Ezért volt  az új magyar nagykö-
vet, Szalay-Bobrovniczky Kristóf legelső teen-
dőinek egyike, hogy munkaebédre hívta meg 
a nagy-britanniai magyar szervezetek vezetőit 
és velük együtt néhány olyan vállalkozó szel-
lemű londonit, akik új szervezetek létrehozá-
sán gondolkodnak. 

Elvégre – mint a nagykövet megjegyezte – 
lassacskán Debrecen népességével egyenlő 
angliai magyarsággal kell számolni.

Manapság feladata a magyar nagykövet-
nek diplomáciai feladatok ellátása mellett a 
gazdasági kapcsolatok élénkítése is, ami az új 
Brexites helyzetben, új kihívásokkal jár, de a 
magyar közösség sorsán  rajta kell tartania a 
szemét, tízezrek magyarságának a megőrzésé-
hez, kulturális igényeinek kielégítéséhez kért 
segítséget.

Sárközi Mátyás

Mikor hivatalossá vált, hogy Ausztriában 
meg kell ismételni az államfőválasztás máso-
dik fordulóját, a magyar sajtóban egy kisebb 
versenyfutás kezdődött: Ki tud nagyobbat 
rúgni a nyugati szomszédba? A győzelmet a 
Hajdúszoboszlón készített Pólus online nevű 
webújság csikarta ki a következő mondat-
tal: „Pénteken hivatalossá vált, hogy Ausztria 
csatlakozott a banánköztársaságok sorába, hi-
szen korábban még sosem fordult elő olyan a 
térségben, hogy csalás miatt meg kelljen ismé-
telni egy választást.” 

Hát jó, meg kell ismételni, de jogilag nem 
csalás miatt, mint a Pólus online írta. Az al-
kotmánybíróság elsősorban azt kifogásolta, 
hogy több szavazókörben idő előtt bontották 
ki a levélben leadott szavazatokat tartalmazó 
borítékokat. Manipulációra viszont nem talált 
bizonyítékot a taláros testület.

A Pólus online felelőseinek ez mindegy, ol-
vassuk tovább: „Ausztria 2010 óta gyakran 
gulyásdemokráciának minősítette Magyaror-
szágot, paprikalandoztak és lesajnáltak min-
ket. Az osztrák demokraták mára viszont 
odáig jutottak, hogy totálisan megcsúfolták 
a demokrácia intézményét, semmibe vették a 
választók akaratát, elcsaltak egy fokozott fi-
gyelemmel (sic!) kísért választást. Banánköz-
társasággá váltak.“

A május 22-i választáson Alexander Van 
der Bellen, a Zöldek által támogatott függet-
len államfőjelölt nyert, a voksok 50,35 száza-
lékát szerezve meg, az Osztrák Szabadságpárt 
(FPÖ) jelöltjével, Norbert Hoferrel szemben, 
akit 49,65 százalék támogatott. Van der Bellen 
előnye: 30.863 szavazat. Az alkotmánybíróság 
döntése tizenhárom körzetben leadott 77.769 
szavazatot érint.

A megismételt választás körül érdekes vita 
keletkezett Wolfgang Sobotka belügyminisz-
ter és szocialista partnere, Christian Kern 
kancellár között. Sobotka ragaszkodik ahhoz, 
hogy azon körzetekbe, ahol szabálytalanságot 
állapítottak meg, meghívná az EBESZ válasz-
tási megfigyelőit. Ezzel a néppárti Sebastian 
Kurz külügyminiszter is egyetértett. Viszont 
Christian Kern nem tartaná szükségesnek a 
megfigyelők meghívását. A belügyi tárcaveze-
tőt „meghökkentette”, hogy a kancellár nem 
tudja: 2007 óta gyakorlat a választási meg-
figyelők meghívása. Mint mondta, külföldi 
megfigyelők jelen voltak a 2010-es elnök-, a 
2013-as parlamenti-, a 2014-es európai parla-
menti választás során is, továbbá az idei elnök-
választás első és második fordulójában.

Az utolsó poént a 24.hu nevű online-lap 
akarta beadni, egy viccesnek gondolt bekez-
dést szúrt a hír végére: „Magyarországon ok-
tóber 2-án lesz népszavazás. Véletlen lenne?” 
De rögtön megadja a helyes választ: „Igen”.

Ausztriában meg kell ismételni az államfő-
választás második fordulóját. Kellemetlen, 
blamázs, nevetséges. De örülnünk kell, hogy 
az alkotmánybíróság bölcsen és főleg gyorsan 
döntött. Ez bizonyítja, hogy a demokráciának 
stabil alapja van. Minden más: spekuláció, 
vagy rosszakarat. 

–art–

nem csalás, 
csak ámítás

BR E X IT

BALÁZS Péter 20,– MIKLÓS Piroska 30,– DI. SZABÓ Barna 20,–
összesen:  70,–

A bécsi székhelyű Osztrák Irodalmi Társaság 
(Österreichische Gesellschaft für Literatur) „Eu-
rópai irodalom” c. programja keretében 2016. jú-
nius 9-én három író – Mezey Katalin, Oláh János 
és Júlia Schiff (Németország) – művein keresztül 
kaphatott betekintést a közönség a kortárs magyar 
irodalomba.

A szerzők életrajzát Deák Ernő, a Bécsi Napló 
főszerkesztője ismertette.  Mezey Katalin írónő Pau-
le Werbistedenn (Kivala Palkó) c. történelmi hátterű 

Európai irodalmi est Bécsben
meséjét mutatta be. Oláh János nem tudott ugyan 
személyesen jelen lenni, de Verbannte Geschichten 
(Száműzött történetek) c. elbeszéléskötetének egyi-
kéből egy részletet megismerhettek a jelenlevők. A 
műveket Lipóczi Sarolta – irodalomtörténész, ger-
manista – olvasta fel. Júlia Schiff írónő és műfordító 
Steppensalz (Sztyeppei só) c. regényéről közölt – felol-
vasással élményszerűvé tett - alapvető információkat.                                                                                                                                   
A házigazda teendőit Marianne Gruber, a Társaság 
tiszteletbeli elnöke látta el.

Nem tudom, érdekel-e valakit, de el kell mon-
danom: a 90-es évek közepén ismerkedtem meg 
Esterházy Péterrel, és nem lettünk druszák. Ha-
sonló érzésekkel járultam elé, mint valaha Konrád 
Györgyhöz mentem látogatóba, de ő nem ölelt meg, 
hanem mellemnek szegezte a kérdést: „Hány köny-
vet írtál?” A „nullát, csak fordítottam” válaszra már 
nem volt válasza…

Esterházy Péter halálhírére a német sajtó reagált 
a leggyorsabban. A „Frankfurter Allgemeine Zei-
tung” a következő mondattal búcsúzott: „Csütörtö-
kön az irónia magyar mestere elvesztette a harcot a 
halál ellen, amely nem ismer iróniát.”

Volt lapom, a bécsi „Die Presse” hosszabb cikk-
ben ismertette a „posztmodern irónia mesterének” 
pályáját. Idézett a Harmonia caelestisből, miszerint 
„kutya nehéz úgy hazudni, ha az ember nem ösmeri 
az igazságot”. Természetesen megemlítették Ester-
házy osztrák állami díját és azt a tényt, hogy 1999-
től többször jelölték az irodalmi Nobel-díjra.

Eötvös Péter és Esterházy Péter közös oratóriu-
mát már utóbbi nélkül mutatták be július 30-án a 
Salzburgi Ünnepi Játékokon. A „Halleluja” című da-
rab a Bécsi Filharmonikusok ötlete volt, akik 2008-
ban felkérték Eötvöst. „Ezen nagyon csodálkoz-
tam, mert operákat már írtam, de oratóriumot még 
nem”, mondta a zeneszerző, akinek egyetlen kérése 
az volt, hogy Esterházy Péter legyen a szövegíró. Es-
terházy az interneten talált  egy olyan prófétát, aki 
1100 évvel ezelőtt élt: Notker balbulus, azaz Notker, 
a dadogó. Egy svájci szerzetes volt, akit a zenészek 

és a dadogók szentjeként tiszteltek, 1513-ban  bol-
doggá avatták.

Hogy mi az oratórium manapság? A próféta sze-
rint ma már nem lehet semmit előre megmondani, 
nincsen jövőkép, minden kiszámíthatatlan, mondta 
Eötvös. „Sok esetben Esterházy megmutatja a dol-
gokat a fonákjáról is. Azt mondja például, hogy ke-
rítéseket építünk, meg a kerítések köré is kerítése-
ket építünk. És ezek nemcsak arra szolgálnak, hogy 
kívülről ne jöhessen be senki... És akkor itt három 
pont van, tehát mi is be vagyunk zárva.”

Nem találunk szavakat – így kezdődik Ester-
házy Péter első nagy műve, a Termelési-regény. 
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészet-
tudományi Karán (ELTE BTK) rendezett Ester-
házy-emlékülés „A hiány felmérése” címen fog-
lalkozott a július 14-én 66 éves korában elhunyt 
Esterházy Péterrel, azzal, hogyan olvashatjuk a 
„Fancsikó és Pintát”, az „Egy nőt”, „A szív segéd-
igéit”, az Estit.

És mit írt Esterházy Péter maga, vigasztalásként? 
„Pilinszkynél szoktam erre rá, és jól bevált. Hogy a 
halál, a halála, a meghalála utáni napokban olvas-
gatom az illetőt. Ide-oda lapozgatok, együtt töltjük 
az időt; irodalmias nagyravágyás, hogy így a halál 
kicselezhető legyen”, olvasható „A szabadság nehéz 
mámorában”. „Mintha az író tovább élne az olva-
sóban, így illegeti magát a nagyravágyás. Hahh, a 
műveiben. De ebben a néhány »követő« napban ez 
igaznak tetszik.”

Szia, Péter!          Martos Péter

Esterházy Péter: volt és van

Szervátiusz Jenő & Tibor, apa és fia, két 
szobrászművész kiállítása Budapesten,  a 
Műcsarnokban (Dózsa György út 37).
2016. július 27. – október 16.

Folytatás az 1. oldalról
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nEMZETKÖZI SAJTÓSZEMLE
Összeállította: Fetes Kata

(Munkatársunktól) 2016. október 2-án nép-
szavazást tartanak Magyarországon a kor-
mány kezdeményezésére. Ez a tény indokol-
ja, hogy röviden áttekintsük a népszavazások 
történetét az 1989-es rendszerváltozás óta. 

1989. november 26-án az ellenzéki kerek-
asztal négy pártja (SZDSZ, Fidesz, FKGP, 
MSZDP) kezdeményezésére szavazhattak a 
polgárok. Három kérdésben széles körű kon-
szenzus volt (pártszervezetek vonuljanak ki a 
munkahelyekről, az MSZMP számoljon el a 
vagyonával, a munkásőrséget oszlassák fel). 
A köztársasági elnök megválasztása kapcsán 
a kezdeményezők azt akarták elérni, hogy 
a kommunista többségű régi országgyűlés 
Pozsgay Imrét válassza meg, aki kommunista 
beállítottsága ellenére jó kapcsolatot ápolt az 
MDF szintén MSZMP-s múlttal néhány tag-
jával. A népszavazás mind a négy kérdésben 
eredményes volt, és az igenlő válaszok győzel-
mét hozta.

1990. július 29-én a választásokon súlyos 
vereséget szenvedett MSZMP megpróbálta 
népszavazással keresztülvinni, hogy a köztár-
sasági elnököt közvetlenül válasszák meg, de 
mivel az embereknek csak 14%-a jelent meg az 
urnáknál, így a népszavazás érvénytelenül ért 
véget. Az 1997-es, NATO-csatlakozásról szóló 
népszavazás előtt a parlament lecsökkentette 
az érvényességi küszöböt (50%-ról 25%-ra), 
így a csatlakozás hívei győztek. 2003. április 
12-én hasonló körülmények között kapott el-
söprő többséget az EU-csatlakozás is, noha a 
jogosultak mindössze 45,62%-a adta le voksát. 
2004. december 5-én az egészségügyi intéz-
mények állami és önkormányzati fenntartás-
ban maradásáról és a határon túli magyarok 
kedvezményes honosításáról tartottak népsza-
vazást. Noha egyik kérdést sem az akkor ellen-
zékben lévő Fidesz kezdeményezte, mindkét 
kérdésben az igen szavazat mellett kampá-
nyolt. Az MSZP egyik korabeli kampánya-
nyagában viszont azzal fenyegetőzött, hogy 
az ausztriai és Nyugat-európai magyarok ha-
zajönnek és elveszik a szociális juttatásokat 
az ország lakosságától. Az alacsony részvétel 
miatt azonban a szavazás eredménytelen volt, 
ami az új miniszterelnök, Gyurcsány Ferenc 
helyzetének megszilárdulását eredményezte.

2008. március 9-én az ellenzéki Fidesz kez-
deményezésére a felsőoktatási tandíj, a házior-
vosi ellátás (vizitdíj) és a kórházi napidíj beve-
zetése ellen tartottak népszavazást. 50,40%-os 
részvétel mellett az ellenzéknek mindhárom 
kérdésben sikerült csapást mérni a kormányra. 
Magyarország 2011-ben elfogadott alkotmánya 
a népszavazások érvényességi küszöbét vissza-

Népszavazások Magyarországon 1989–2016
állította az 1997 előtti szintre. Eszerint az ösz-
szes szavazásra jogosult személy fele, plusz egy 
fő szavazata esetén érvényes egy népszavazás.

Mivel 200 000 választópolgár kezdemé-
nyezésére az országgyűlésnek kötelező kiír-
ni a népszavazást, az ellenzék napjainkban is 
megpróbálja bevetni ezt a fegyvert. A boltok 
vasárnapi nyitva tartásának kérdésében a kor-
mány végül meghátrált, nem merte vállalni az 
ellenzék által kezdeményezett népszavazást. 
Két kérdésben viszont már az aláírásgyűjtés 
kapcsán leszerepelt. Sem az állami vezetők bér-
plafonjával, sem pedig a termőföld privatizáció 
betiltásával kapcsolatban nem sikerült össze-
gyűjteni a szükséges aláírásokat, ami a magyar-
országi ellenzék súlyos válságának a jele.

A Fidesz azonban még nem győzött. Az 
október 2-i népszavazáson az érvényességhez 
legalább 4,2 millió választópolgárnak kellene 
elmenni szavazni, kb. 240 000 fővel többnek, 
mint a 2008-as népszavazáson. Erre azonban 
kevés remény mutatkozik. Az MSZP a nép-
szavazás bojkottját sürgeti, mondván, hogy 
az az EU-tagságunkról szól. A Fidesz szerint 
a Brüsszel által sürgetett kényszerbetelepítés 
fokozza a terrorveszélyt, veszélyezteti kultú-
ránkat és szokásainkat, továbbá nem jelent 
megoldást gazdasági és demográfiai problé-
máinkra. Orbán Viktor szerint az európai 
politikai vezetés megbukott, hiszen egyetlen 
célját sem tudja elérni. Ezért világos üzenetet 
kell küldeni a brüsszeli bürokratáknak a kény-
szer-betelepítéssel kapcsolatban.

Az elkövetkező hetek magyarországi poli-
tikai küzdelmeinek középpontjában tehát az 
érvényességért folytatott küzdelem áll majd. A 
magyarországi népszavazások története szol-
gál néhány megfontolandó tanulsággal. Sú-
lyos fogyatékossága a magyarországi demok-
ratikus kultúrának, hogy az euroatlanti elit a 
csatlakozás érdekében módosította a népsza-
vazás érvényességének határát. Ezzel a ma-
gyarországi népszavazásokat lesüllyesztette 
a napi politikai küzdelmek szintjére. Jelenleg 
Gyurcsány Ferenc és a Demokratikus Koalíció 
szelfikkel küzd a népszavazás bojkottja érde-
kében. Az MSZP, amely már 200 000 aláírást 
sem képes szövetségeseivel együtt összegyűj-
teni, alapjaiban támadja meg a demokratikus 
berendezkedést bojkott felhívásával, miköz-
ben a sajtónak Európa-iránti hűségéről pa-
pol. Akár érvényes lesz, akár nem, az október 
2-i népszavazás tovább mélyítheti az Európai 
Unión belüli ellentéteket, amelyek Nagy-Bri-
tannia kiválásával még nyíltabban törhetnek 
felszínre. Magyarország továbbra is az EU fe-
kete báránya marad.

Június 23-án Nagy-Britannia lakossága 
72,2%-os választási részvétel mellett enyhe 
többséggel a Brexit, azaz az EU-ból való kilé-
pés mellett döntött. Az eredmény Európában 
és részben a világban meglehetős meglepetést 
és megdöbbenést váltott ki. A kontinentális és 
a tengerentúli, főleg az ázsiai tőzsdék jelentős 
árfolyamcsökkenéssel reagáltak erre a döntés-
re.  Az angol font árfolyama a dollárral szem-
ben több évtizedes korábbi szintre esett vissza. 
A tőzsdék kezdenek mostanában lassan meg-
nyugodni. Az árfolyamok ismét emelkednek, 
de a veszteségek jelentősek.

  A német sajtó és a médiák sajnálkozóan 
számoltak be a brit döntésről, azért is, mivel 
NB a német gazdaság harmadik legnagyobb 
kereskedelmi partnere. Különösen a német 
export  jelentős NB-ben,főleg a gépkocsiipar-
ban. Nagy számmal dolgoznak német vál-
lalatok NB-ben. Itt a foglalkoztatottak 1%-a 
német vállalatoknál dolgozik. A londoni és a 
frankfurti tőzsdék között intenzívek a kapcso-
latok, sőt, már az egyesülésről is tárgyaltak. 
Kétséges,hogy most ez megvalósul-e? Az EU-
ban egyes jobboldali pártok,a Brexit hatására 
úgy nyilatkoztak, hogy egy esetleges EU-ki-
lépésen el lehet gondolkodni. Az EU funkci-
onáriusai azt gondolják, hogy az EU további 
elmélyítésével, az Euro további országokban 
való bevezetésével és újabb programok meg-
indításával, de főleg a kilépési tárgyalásokon 
kemény fellépéssel NB ellen, elejét tudják ven-
ni a dominóeffektusoknak.

  Mások viszont, pl. a német IFO gazdaság-
kutató Intézet vezetője ellene van a harcias 
fellépésnek, mert ez természetesen rontaná a 
helyzetet és a kapcsolatokat az EU és NB kö-
zött. Az EU vezetősége minél gyorsabban 
megkezdené a kilépési tárgyalásokat NB-val.

Alapjában véve sem a brit Brexit-választók, 
sem az EU nem volt arra felkészülve, hogy mi 
történik akkor, ha megszavazzák a választók 
a kilépést. Még Johnson, a Brexit egyik fő tá-
mogatója sem számított erre. Az esetleges, fő-
leg gazdasági és politikai következményeket 
meglehetősen kedvező színekben állították 
be. A szavazási eredmény után jött az ébredés, 
hogy a következmények negatívak is lehetnek. 
Maga Johnson is a döntés után nagyon mérsé-
kelten nyilatkozott. Ugyanígy az is elképzel-
hető, hogy NB kiválása az EU-ból hátrányos 
következményekkel járhat az EU-ra is.  Bizo-
nyos fokú gazdasági következményekkel lehet 
számolni akkor, ha a német export visszaesik 

BREXIT – QUO vADIS EU?
GB-ban és a vámokat és más korlátozásokat 
ismét bevezetnek. Az EU-nak szüksége van 
NB-ra mint jelentős gazdasági hatalomra; 
Nyugat-Európának katonai téren legjobban 
felszerelt országa, mindamellett a Biztonsági 
Tanács tagja. Ezeket a tényezőket figyelembe 
kell venni. Merkel asszony hangsúlyozta, hogy 
a kilépési tárgyalások nem lehetnek mazsolá-
zások, vagyis egyedül a jó szemek kiválogatá-
sa. Ez a megállapítás alapjában véve az EU bel-
piacára vonatkozott. Itt nem lehet az alapvető 
szabadságjogok között válogatni. 

Ezek az áruk, a szolgáltatások, az emberek 
és a tőke szabad mozgása. Boris Johnson azt 
állította, hogy NB továbbra is felléphet az EU 
belpiacán és korlátozhatja azEU-n belüli ván-
dorlást. A kettő nem fér össze, mert hátrányos 
lenne a bevádorolt EU-s polgárokra nézve, így 
főleg a lengyelekre, magyarokra. Abból lehet 
tehát kindulni, hogy a kilépési tárgyalások 
nem lesznek könnyűek egyik félnek sem.

Juncker és mások úgy gondolják, hogy az el-
mélyítéssel és más lépésekkel biztosítani lehet 
az EU jövőjét.  Schäuble német pénzügymi-
niszter kijelentette, hogy túlhajtottak voltak 
az EU-nak eddigi elmélyítései. A különböző 
politikai és gazdasági szakértők véleménye 
szerint nem lehet a Brexitet úgy tekinteni, 
hogy ezután könnyen napirendre lehet térni 
fölötte, mintha nem történt volna semmi lé-
nyeges dolog. Az európai polgárok jelentős ré-
sze úgy véli, hogy jobban be kell vonni őket 
és a tagállamokat a döntésekbe és tájékozta-
tásba.  A subszidiaritás elvét gyakrabban kell 
alkalmazni, ami azt jelenti, hogy amit alacso-
nyabb társadalmi, közigazgatási síkon el le-
het intézni, arról nem kell magasabb politikai 
szinten szabályzólag dönteni. Közismert az a 
kritika, hogy az EU intézményei túlságosan 
sok részletkérdést akarnak szabályozni és így 
érdemtelenül beleszólnak az emberek életébe. 
Tehát az EU-nak kevésbé bürokratikusnak és 
központosítottnak kell lennie.  A kívánság, 
az EU legyen inkább a „polgárok Európája” 
(Schröder bajor pénzügyminiszter), avagy  a 
de Gaulle szerinti  a „Nemzetek Európája” .

Európa politikusai és polgárai döntik el, 
hogy melyik a helyes út Európa megerősíté-
sére és jövőjének biztosítására, a további köz-
pontosítás, vagy a polgárok erősebb bevonása 
a döntésekbe és megvalósításukba. Az utóbbi 
lehetőség látszik járhatóbbnak és kívánato-
sabbnak.

Harsay György

Szlovákia, kis ország lévén, kiváló lehető-
ségként fogta fel az EU soros elnökségi tiszt-
ségének betöltését, amelyre 2016. július 1-jétől 
került sor. A szlovák írott sajtó és a médiák 
rendre azt hangsúlyozták, hogy az ország vég-
re megmutathatja magát azáltal, hogy az el-
nökség alatt majd jobban odafigyelnek rá, és 
gyakrabban megjelenhet a különböző orszá-
gok híradásaiban. Ugyanakkor a szakmai ülé-
sek és konferenciák kapcsán az EU 28 országá-
nak különböző rendű-rangú küldöttei pedig 
személyesen is ellátogatnak Szlovákiába, és jó 
hírét vihetik az országnak külföldre. 

Szlovákia kormánya és az egyes minisz-
tériumok már több mint egy évvel ezelőtt 
elkezdték a felkészülést azokra a témákra, 
amelyeket az elnökségi ciklus alatt bonyolíta-
niuk  kell. Ilyen például az EU megreformá-
lásának ügye, a migráció kérdése, valamint 
egyéb folyó, mondjuk úgy, kisebb horderejű 
ügyek. A történelem azonban felborította az 
előre eltervezett menetrendet. Egy héttel az 
elnökség átvétele előtt ugyanis bekövetkezett 
a brit népszavazás, amely Nagy-Britannia 
EU-ból való kilépése mellett döntött (Brexit). 
Ez teljesen új helyzetet teremtett az Unióban. 
Fő téma lett a szigetország kilépésének előké-
szítése, amely jelentős kihívás az EU vezető 
politikusai és gazdasági szakemberei számá-
ra. Egy hónappal a népszavazás után azon-
ban az is tisztázódott, hogy a brit kormány 
csak a jövő év elején kívánja az EU-ból való 
kilépési szándékát hivatalosan is elküldeni 
Brüsszelbe. Tehát a kilépési tárgyalások kez-
dete már nem a szlovák elnökség idejére esik. 
Ennek ellenére Szlovákia, mint a V4-ek tag-
ja, szerepet játszhat az EU britekkel szembe-
ni közös stratégia tárgyalási álláspontjának 
kialakításában. Szlovákiának ugyanis, csak-

Szlovákia EU elnöksége és a visegrádi négyek
úgy, mint a V4-ek másik három államának, 
Csehországnak, Lengyelországnak és Ma-
gyarországnak, szoros érdeke fűződik több 
százezer, Nagy-Britanniában munkaválla-
lóként dolgozó állampolgáruk munkahelyé-
nek és szociális jogainak a megvédéséhez. 
Elkerülendő ezáltal a hirtelen tömeges visz-
szaáramlást, amely jelentősen megnövelné a 
munkanélküliséget az érintett országokban, 
illetve az egész közép-európai régióban. Két-
ségtelen azonban, hogy a tárgyalási straté-
gia és taktika kialakításában elsősorban az 
EU vezető országainak, Németországnak és 
Franciaországnak lesz döntő befolyása. 

Nagy-Britannia kilépése az EU-ból nem 
csak azt jelenti a V4-ek számára, hogy ve-
szélybe kerül állampolgáraik szigetországi 
munkahelye, hanem elveszítenek egy jelentős 
szövetségest az EU-s szervekben folytatott vi-
ták és csatározások terén. Ezzel kétségtelenül 
csökken a V4-ek érdekérvényesítő potenciál-
ja, tehát új szövetségesek után kell nézni. A 
V4-ek legutóbbi, júliusi varsói értekezletén, 
a csoportosulás elnökségét átvevő Lengyel-
ország ezért célként tűzte ki az együttműkö-
dés bővítését. Ennek formáját nem fejtették ki 
bővebben. Sokkal konkrétabban fogalmazott 
azonban Orbán Viktor Tusványoson (július 
23.) elmondott beszédében, illetve a kérdések-
re adott válaszokban. Kijelentette: nem támo-
gatja további államok bevonását a visegrádi 
együttműködésbe. Úgy vélte, a V4 minden bő-
vítése kockázatot hordozna, ezért inkább kon-
centrikus körök kiépítését tartja jónak olyan 
országokkal, „amelyek hozzá tudnak adni a 
V4-ek erejéhez úgy, hogy nem bontják meg 
annak homogenitását”. Hozzátette, az első 
számú jelölt Ausztria, amelyre azért is szükség 
van, „mert róluk másképpen gondolkodik a 

külső világ, mint rólunk” – vélekedett Orbán 
Viktor. De egyes politikusok és a sajtó továb-
bi országokat is emlegetnek, amelyek az EU 
jelenlegi állapotának megítélésében inkább a 
V4-ek álláspontjához állnak közelebb, mint az 
EU-vezető elitjének elképzeléseihez, különö-
sen az unió jövőjét illetően. Elsősorban a balti 
kis-államokat Lettország, Észtország, Litvá-
nia hármast, a Nyugat-Balkánt, Szlovéniát és 
Horvátországot. De szóba jöhet Románia és 
Bulgária is. Ausztriával együtt tehát ez már 12 
ország, amely a 27-re apadt uniós közösségnek 
majdnem a fele.

A fenti felállás támogatásában bízva, a V4 
együttműködés átfogó javaslatot kíván előter-
jeszteni az EU csúcsértekezletére, amelyre a 
szlovák elnökség égisze alatt Pozsonyban ke-
rül sor előreláthatólag szeptember közepén. 
Ebben az EU jelenlegi súlyos gazdasági, biz-
tonsági, határvédelmi és migrációs krízisének 
okait keresve és megnevezve kívánnak rámu-
tatni az EU-vezető elitjének elhibázott politi-
kájára, és egyúttal javaslatot kívánnak tenni 
azon intézkedésekre, s ha kell mélyrehatóbb 
reformokra, amelyek kivezetnék Európát a 
bénultság és cselekvőképtelenség állapotából.

A szeptemberre várható pozsonyi EU-s 
csúcsértekezletet elemzők ma már egybe-
hangzóan nagyon jelentős, sőt történelmi je-
lentőségű értekezletként emlegetik. Várha-
tóan ezen az értekezleten fog, az eddigiektől 
eltérően, többé-kevésbé nyíltan, egymásnak 
feszülni Európa jövőjének két koncepciója. 

Az Európai Unió országai két táborra sza-
kadtak. Az egyik tábort az unió brüsszeli ve-
zető elitje és a nyugat-európai országok ve-
zetői alkotják, Németország, Franciaország, 
Olaszország, Belgium, Hollandia, Luxem-
burg, Spanyolország, Portugália, (kérdés hova 

áll Görögország). Ez a tábor, röviden fogal-
mazva, egy közös európai egyesült államok 
megvalósításában hisz, amelyben a nemzeti 
kormányok és parlamentek szerepe jelentősen 
lecsökkenne, és a brüsszeli központi kormány 
és parlament venné át az irányítást az egyes 
országok és régiók fölött. A népesedéscsökke-
nést pedig további migránsok betelepítésével 
kívánnák orvosolni. 

A másik tábor ezzel az elképzeléssel egy-
általán nem ért egyet. Idetartoznak a V4-ek 
és a mögéjük várhatóan felsorakozó fentebb 
említett országok. Itt is kérdésként merül fel, 
hogy Ausztria végül hajlandó lesz-e csatlakoz-
ni a közép-kelet-európai térség országaihoz? 
Ez a tábor az EU brüsszeli vezető politikusa-
it (Junckert, Schulzot) és a túlburjánzott bü-
rokrata apparátust és természetesen a nyugati 
államok meghatározó vezetőit (Merkel, Hol-
lande) hibáztatják az EU téves, mindenáron 
központosítani akaró politikájáért, amely 
végül a britek kilépéséhez vezetett.  Felróják 
nekik a migránskérdés elhibázott kezelését, 
a terrorizmus veszélyének európai elterjedé-
sét és a biztonság megszűnését szinte az egész 
lakosságot érintően. Különösen a betelepülő 
migránsok által Németországban sorozatosan 
elkövetett terrorgyilkosságok árnyékában.

Szlovákia és Pozsony a magas tét tudatában 
készül a szeptemberi EU- csúcsértekezletre. 
Július 25-én nyilatkozott a szlovák kormány-
nak az EU-s elnökség ügyeivel megbízott kor-
mánybiztosa, aki nyíltan kifejtette, úgy készül-
nek, hogy a két tábor közötti vitából kerüljön 
ki az Európa jövőjét meghatározó elképzelés. 
E cikk írójának véleménye szerint valószínű-
leg egyfajta kompromisszum születik majd, 
amelytől végül senki sem lesz boldog.                                                                                                          

Varga Sándor

Új fejezet kezdődik az osztrák-magyar diplo-
máciai kapcsolatok terén. Christian Kern oszt-
rák kancellár, Orbán Viktor miniszterelnök 
meghívására 2016. július 26-án Budapestre láto-
gatott a menekült kérdés sarkalatos pontjainak 
tisztázására.

Az új osztrák kancellárnak meglehetősen kel-
lemetlen volt ez a találkozó, hiszen nemcsak előd-
jének, neki is része volt a politikai légkör elhide-
gülésében, s most ő volt az, akinek sajátmagán 
felülkerekedve, de „megalázkodás” nélkül kellett 
új vágányra terelni a két ország közötti viszonyt.

A tárgyalások része volt a fokozódó együtt-
működés javítása több területen is, mint a di-
gitális technológiák modernizálása, a vasúti 
közlekedés bővítése, határátkelők nyitása, szak-
képesítések egyenjogúsítása, de a főkérdés még-
is a migráció volt.

Kern látogatásának nem titkolt célja volt új feje-
zet nyitása, a politikai-ideológiai véleménykülönb-
ségeket áthidalva közös megoldások keresése.

Az osztrák kormány egyelőre 20 rendőrt küld 
segítségként a szerb-magyar határra, a későbbiek 
folyamán hajlandó humanitárius segítségre, mint 
menekülttáborok fejlesztésére, higiéniai állapo-
tok javítására, utak építésére. 

Vizsgálni kell, Kern szerint, a határőrizet mód-
ját is. Az osztrák kancellár elismerte, hogy a ma-
gyar-szerb határintézkedések miatt jelentősen 
csökkent az Ausztriába érkező menekültek szá-
ma.  A két kormányfő megegyezett abban, hogy a 
szerb oldalon is civilszervezetek bevonásával kell 
vizsgálni a fejleményeket. Miután a magyar fél 
ellentmond a Human Rights Watch jelentésének, 
megállapodás született arról is, hogy szakértői 
anyagát a magyar kormány Bécs rendelkezésére 
bocsátja.

Kern – Orbán találkozó Budapesten
Kern kitartott álláspontja mellett, hogy 

37.500 az egy évre jutó menekültügyi eljárás fel-
ső határa. Ellenkező esetben szükségrendelettel 
a határon visszautasítanák a menekülteket. Ez 
hetente 200 menekültet jelentene. Ha Magyaror-
szág nem egyezik bele, pingpong effektus jön lét-
re. Jelenleg az úgynevezett „Dublin-III-esetek” 
rendezését tartja Kern a legsürgősebbnek. Az 
Ausztriában tartózkodó 9 ezer ilyen menekült 
közül közel 6 ezer Magyarországon már regiszt-
rált. Ezeket kellene Magyarországnak visszafo-
gadnia. Erre vonatkozóan folynak EU-szinten 
tárgyalások, de azok lezárásáig Orbán nem hoz 
intézkedéseket. Kern szerint, e kérdés tisztázása 
Ausztriának is fontos. 

Míg Orbán „minden menekültben biztonsági 
és terror kockázatot” lát, addig Kern szerint az in-
tegrációra kell hangsúlyt fektetni, mert úgy véli, a 
jelenlegi európai terrorhullám és a menekült vál-
ság nem függ össze. 

A 2015-ös évben Magyarország és Ausztria 
forgalma meghaladta a 10 milliárd eurót. Ezzel ő 
a negyedik legjelentősebb partner, befektető. Ma-
gyarországon 3 ezer osztrák cég 70 ezer munka-
helyet tart fenn. Majdnem 3 ezer magyar keresi 
kenyerét Magyarországon működő osztrák cé-
geknél.

Christian Kern úgy látja, ha megvalósítják 
mindazt, amiben most megállapodtak, az lehető-
vé teheti a további támogatás nyújtását Magyar-
országnak. Hozzáfűzte: azt illetően optimista, 
hogy az intézkedések elegendők lesznek a beván-
dorlás csökkentésére.

A két kormányfő megegyezett abban, hogy az 
EU bővítést illetően van értelme perspektívát kí-
náló politikát folytatni a Nyugat-Balkán esetében.

KaFe

Harminchét fajt tilt be az EU
Ismét új tilalmi listát bocsájtott ki az Európa 

Unió. Brüsszel betiltja a mosómedvét, szürke mó-
kust, törpemongúzt és társait Európában. Azt gon-
dolná az ember, ez nem nagy probléma. Nem is len-
ne az, ha több állatkert, köztük a schönbrunni is, 
nem tartana néhányat ezekből a fajokból.

A rendeletnek van egy számunkra jelentős mag-
ja, többi része viszont egyszerűen megkérdőjelez-
hető. Elsősorban azokat a fajokat kell kordában 
tartani, melyek kontinensünkre valamilyen módon 
bevándoroltak és itt élő őshonos rokonaik létét ve-
szélyeztetik, illetve azok teljes kipusztulásához ve-
zethetnek. Ezeket a rendelet szerint csak ketrecek-
ben szabad tartani. A szabadon élők esetében ez 
természetesen nagyszerű dolog. No de, az állatkertek 
számára azt jelenti, hogy az eddig viváriumokban 
tartott példányokat ketrecekbe kell zárni, mert jelen-
legi körülményeik a rendeletnek nem felelnek meg. 

  Dagmar Schratter a Schönbrunni Állatkert igaz-
gatónője szerint, a tilalmi listán szereplő állatok a 
rendelet alapján megvalósított körülmények között 
már csak elvegetálnak. Terjedésük megakadályozá-
sának másik lehetősége lenne a kémiai kasztráció, 
vagy a hormonalapú fogamzásgátlás. Ezek a lehe-
tőségek viszont ellentétben állnak az egész világon 
érvényes fajvédelmi szabályokkal.

Az állatkert igazgatónője reméli, hogy hamaro-
san hoz az EU, egy az állatkertekre vonatkozó, külön 
szabályzó rendeletet. 

Baráti segítség elefántéknál
Barátai kíséretében felkereste régi gondozóit a se-

besült elefánt. 
Kenyában a Tsavo Nemzeti Parkban 2010-ben 

pártfogásukba vették és felnevelték Makiretit, a ma-
gára maradt kis elefántot, a David Sheldrick Wild-
life Trust (DSWT) szervezet dolgozói. E szervezet 
évek óta több afrikai állat megmentésén dolgozik.

Most, néhány évvel később, orvvadászok mérge-
zett nyíllal megsebesítették az elefántot. sérült társa-
ival bandukolt vissza az állatmentők telephelyére. Az 
állatorvos rögtön kezelésbe vette Makireti sérülését, 
közben a többi elefánt figyelemmel szemlélte az ese-
ményt. Egyikük, Kibo, az egész kezelés alatt a beteg 
mellett maradt és ormányával nyugtatóan simogatta, 
miközben az orvos és asszisztensei munkájukat vé-
gezték. Kibo ügyelt arra is, hogy sem ö, sem a többiek 
ne zavarják meg a gyógyító tevékenységet. 

Negyvenöt hajóroncs Fourni partjainál
Az Égei-tenger keleti részén levő szigetek Icaria és 

Samos között található a kicsi, de rendkívül tagolt 
partvonalú Fourni. Itt bukkant görög és amerikai 
búvárokból álló kutatócsoport hajóroncsokra.

  A Nautical Foundation munkatársa Peter Camp-
bell szerint a sziget környéke rengeteg meglepetéssel 
szolgál a kutatóknak. A múlt évben 22 hajóroncsra 
bukkantak. Idén, a feltérképezési munkálatok során 
további 23 roncsot találtak. Ezek közül több 2500 
évnél is régibb.

Fourni szigetén az ókorban sem volt város nagy-
ságú település, viszont a sziget maga fontos navigá-
ciós pont volt. Itt védetten tudtak lehorgonyozni az 
Égei-tengeren kelet-nyugati vagy észak-déli irányba 
tartó kereskedelmi hajók. A hajók általában szélvé-
dett helyeken horgonyoztak le, de néha mégis várat-
lanul érhette őket egy dél felől kibontakozó vihar.  
Campbell szerint, most feltehetően az ily módon 
szerencsétlenül járt hajók roncsaira bukkantak. 

A hajók maradványainak kora az i.e.525-től 
egészen 1850-ig terjed. Koruk meghatározásánál 
jelentős szerepet kaptak azok a használati tárgyak, 
tároló amforák, főzőedények, lámpák, melyeket 
a búvárok az egyes hajóroncsban találtak. Egyes 
esetekben a rakomány származási helyét is sike-
rült meghatározni. 

Campbell feltételezi, hogy még több roncsra buk-
kanhatnak, mert a felderítő merülésekkel eddig a 
sziget partvonalának nagyjából a feléig jutottak el. 
Ez is csupán a sekélyebb vizeket öleli fel. Fourni 
partja meredek sziklás, így valószínű, hogy a mé-
lyebb vizek is rejtenek néhány nautikai kincset. 

Görögország felségvizein eddig ezt a 45 roncsot 
nem számítva összesen 180 hajóroncsot dokumen-
táltak.

Ismét tömeges bálnapusztulás Chilében
Az Aysén közelében levő Guaitecas szigetcsoport 

egyik tagja, Clemente partjainál közel 70 bálna tete-
mére bukkantak a halászok.

Az állatok már 2 hónapja elpusztultak, de a te-
temek eddig érintetlenek. A Chilei Nemzeti Halász 
Szervezet (Sernapesca) elnöke, José Miguel Burgos 
bejelentése szerint, ez egy sokkal kisebb termetű faj, 
mint az a 330 tőkebálna, melynek tetemét 2015 de-
cemberében vetette partra az óceán.

Az illetékes szervek megkezdték a tetemek vizs-
gálatát. Az eddigi eredmények arra utalnak, hogy 
a bálnák pusztulását az „algavirágzás” okozta. 
A tengervíz hőmérsékletének emelkedése miatt 
nagymértékben elszaporodott alga annyira le-
csökkenti a víz oxigéntartalmát, hogy az állatok a 
szó szoros értelmében megfulladnak. A szervezet 
szóvivője szerint az algavirágzás okozta ez év ele-
jén a Dél-chilei partok mentén több mint 8 millió 
lazac pusztulását is. 

A mérgező alga mennyiség az El Nino jelenség 
következménye, de eddig ekkora méreteket még so-
hasem öltött. 

Bankautomata díjak 
A közelmúltban nagy port vert fel, hogy egy bizo-

nyos bankautomata típusnál felvett készpénzért kü-
löndíjat számol fel az automata-üzemeltető Euronet, 
egyike a kis bankautomata fenntartóknak. Ez a cég 
a felháborodás okozója.

A cég az Ausztria-szerte működő 8800 automata 
közül csak hetvenet mondhat magáénak. Automatái 
élénk narancssárga színükkel már messziről felhív-
ják magukra a figyelmet. Ezek a pénzforgalmazó gé-
pek terhelik meg 1,95 euróval  a pénzfelvevő számlá-
ját. Erre az Euronet fel is hívja a figyelmet, igaz csak 
a tranzakció végén és kisbetűkkel jelezve, de meg-
adva a lehetőséget, hogy a pénzfelvevő szándékától 
eltérhessen.

Ausztriában eddig nem volt ilyen rendszer. A 
hagyományos bankautomaták itt rögtön a tevé-
kenység kezdetén megadják a lehetőséget a külön-
böző eljárások kiválasztására és az esetleges visz-
szalépésre. Mindezt jól láthatóan nagybetűkkel 
közlik az ügyféllel.  Az osztrák bankrendszerben 
már eleve része a számlavezetési díjnak a bank- au-
tomaták használata is. 

Csak Tirolban számít fel ügyfeleinek 68 cen-
tet a Raiffeisenlandesbank abban az esetben, ha 
más bankok automatáit használják. Az Ausztriá-
ban használatban levő 8800 automatából 7500-at 
a Payment Service Ausztria (PSA) tart kézben és 
karban, 1300-at bankidegen cégek kezelnek, első-
sorban bevásárlóközpontokban. Ezek nagy részét 
a First Data üzemelteti 70-et pedig az Euronet. Ez 
utóbbi kivételével egyik sem ró különdíjat az auto-
matánál történő pénzfelvételre. A pénzügyi világ-
ban viszont már arról suttognak, hogy ez hamaro-
san megváltozhat. 

Hans Jörg Schelling pénzügyminiszter utalt 
arra, hogy a Szövetségi Versenyhivatal jelenleg 
vizsgálja a bankpiacot. A Gazdasági Kamara ügy-
vezetője szerint nincs ok az áttörésre. Biztosra ve-
hető, hogy saját bank-automatáiban felvett pén-
zért nem kell különdíjat fizetni. Kérdéses marad 
ugyanakkor, hogy a későbbiekben az idegen ban-
kok tulajdonában lévő automaták használata kü-
löndíjat vonz-e maga után. 

Égi csúszda
Los Angeles-ben, az U.S.Bank Tower 73 emeletes 

felhőkarcolóját látványos szórakoztató kiegészítővel 
látták el. A 70. és 69. emelet között az épület külső 
oldalán egy 14 m hosszú üvegcsúszdát építettek ki. 

 A skyslide, az égi csúszda 3,2 cm vastag üvegből 
készült. Akik 300 méter magasban egy üvegalagút-
ban hajlandók az egyik emeletről a másikra lesik-
lani, lélegzetelállító látvány után az épület kilátóte-
raszára érkeznek. Az élményért 8 dollár különdíjat 
kell fizetni az épület látogatására jogosító 25 dollá-
ros belépőjegyen felül. 

Az U.S.Bank Tower, jelenleg a Mississippitől nyu-
gatra az USA legmagasabb épülete. Tulajdonosa az 
Overseas Union Enterprise (OUE) Limited. Kalifor-
nia legmagasabb épülete üvegcsúszdájával és 300 
méter magasan levő kilátójával Los Angeles leg-
újabb attrakciója.

(Reinhard Olt cikke alapján) Ha az EU-nak lett 
volna az őshonos kisebbségeket védő politikája, való-
színűleg nem erősödött volna fel ennyire a centrifugá-
lis erő a Hebridák és a Pó-alföld között.

Mióta az Egyesült Királyság elhatározta kiválik az 
EU-ból, az egész kontinensen vitatják ennek okait és 
következményeit. Feltűnő, hogy eközben figyelmen kí-
vül hagyják a kisebbségek jelenlétét, helyzetét és szük-
ségleteit. Ez egy olyan probléma, amely azért alakult 
ki, mert az EU elhanyagolta a kisebbségeket, mégpedig 
az őshonos, autochton kisebbségeket. Ezek önállóság-
ra törekvése egyre több robbanóerőt hordoz magában.

Mindaddig, míg fennáll az a helyzet, hogy a nemze-
ti kisebbségek, etnikai csoportok nem érvényesíthetik 
kollektív jogaikat, nem szabad alábecsülni ezt a nyug-
talansági tényezőt. Mérhetetlenül csalódtak az EU-
ban, amelytől problémáik megoldását várták. 

Pontosan a Brexit következtében nyílik lehetőségük 
a meghallgatásra. A skótok törekvése elválni Angliától 
és az EU-ban maradni. A katolikus északírek Írország-
gal akarnak egyesülni. Ezek megvalósulása feljogosí-
taná a katalánokat és a baszkokat, hogy végre többéves 
sikertelen harc után kiváljanak Spanyolországból. 
Több mint 230 ezer baszk él Franciaországban is. 

A másik francia nemzeti kisebbség a bretonok. Ők 
is visszhangozzák már a skótok egyes szólamait, noha 
nem szándékoznak kiválni Franciaországból. Ugyanez 
vonatkozik Korzikára is. Nemzeti pártjának szélsősé-
gesei nem a Franciaországtól való elszakadásért száll-
nak síkra, hanem nagyobb nemzeti függetlenségért, 
Párizs politikai irányítása helyett. 

Belgiumban az utóbbi tíz évben jelentősen kiéle-
ződött a konfliktus a hollandul beszélő flamandok és 
a francia anyanyelvű vallonok között. Itt a probléma 
gazdasági jellegű. Erősödik a flamandok önállósodási 

Kisebbségek az EU buktatói
igénye és nincsenek a központi belga állam mellett. Eu-
pen-Malmedy, 80 ezer embert számláló német nyelvű 
terület, mely már a Versailles-i szerződés óta Belgium-
hoz tartozik ugyan, de státuszát csak 1958-ban hitelesí-
tette a német–belga szerződés. E terület önkormányzat-
tal, saját parlamenttel rendelkezik, és távol tartja magát 
a flamand-vallon vitától.

Az országon kívül alábecsülik az Észak-Olaszor-
szági függetlenségi törekvéseket is. Rómának most a 
Brexit árnyékában, figyelmet kell szentelnie a növekvő 
regionális erózió hatásának, mely Veneto területén a 
legerősebb. Itt 2,36 millióan, a választójoggal rendel-
kezők 89%-a „Igen”-nel válaszolt a szavazás során arra 
a kérdésre: „Akarod-e, hogy Veneto egy független ön-
álló köztársaság legyen?” Közvetlen szomszédságában 
a Lega Nord hasonló kezdeményezéshez folyamodott. A 
parlamenti középjobb, különleges autonómiát követel 
Lombardiának. Olyat, mint amilyennel az autonóm te-
rületek, Trient és Dél-Tirol a II. világháború óta rendel-
keznek. A törekvések azért is erősödnek, mert az olasz 
kormányfő Matteo Renzi, meg akarja szüntetni ezeket 
a különleges státuszokat. 1992 óta már folyamatosan 
nyirbálta az olasz kormány ezt az autonómiát. Nem cso-
da tehát, ha erősödik az „el Rómától” mozgalom.

Ezek az emberek összefognak egymással olyan 
rendezvényeken, mint a közelmúltban Bruneckben 
megtartott „függetlenségi nap”, és politikai erőt me-
rítenek az „el Londontól”, „el Madridtól”, „el Párizs-
tól”, „el Brüsszeltől” önrendelkezési törekvésekhez. 

Ha idejekorán lett volna az EU-nak a régi kisebbsége-
ket védő politikája, egységes jogi kereteket hozott volna 
létre a népcsoportok és európai kisnemzetek védelmére, 
nem fejlődtek volna ki ilyen erősen a centrifugális erők a 
Hebridák és a Pó-síkság között.

Fetes Kata
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A diaszpóra-diplomácia a nemzetközi 
kapcsolatok azon területe, amely a kétolda-
lú kapcsolatokat az anyaországról elszár-
mazott közösségeken keresztül igyekszik 
építeni. Bár egy viszonylag új eszközről 
beszélünk, egyre több ország felismeri en-
nek jelentőségét. A diaszpóra-diplomáci-
ának létezik kulturális, gazdasági és poli-
tikai vetülete is. Hazánk eddig élen járt a 
kulturális vetületet tekintve, de lehetősé-
geihez és más országokhoz képest is elma-
radt a politikai és gazdasági kapcsolatok 
kiaknázásában. Azonban jövő kihívásai 
ezek erősítése irányába terelnek bennün-
ket. Európa ma kulturális, gazdasági és 
politikai értelemben is válaszút előtt áll. A 
diaszpóra-diplomácia e hármas eszköztára 
nagy segítségünkre lehet az Európa jövő-
jéről szóló vitákban a magyar hang hal-
latására, a hasznos viták lefolytatásában, 
ezáltal pedig egyszersmind a megfelelő vá-
laszok megtalálásában.

A diaszpóra-diplomáciában rejlő lehető-
ségek szoros összefüggésben állnak az or-
szág elhelyezkedésével, nemzetközi rend-
szerben betöltött szerepével, gazdasági 
teljesítményével, kulturális jelentőségével. 
A diaszpóra-diplomácia folyhat bilaterális 
(tehát két ország közötti) és multilaterális 
(több ország, vagy régió közötti) szinteken 
is. Bár a kapcsolatépítés és a meglévő kap-
csolatok erősítését illetően a célok alapvető-
en azonosak, az anyaországot és diaszpórá-
ját jellemző „hangsúlyok” alapján az előbbi 
felosztás mellett fel tudunk állítani egy más-
fajta csoportosítást is. Így alapvetően három 
nagy területet azonosíthatunk: gazdasági, 
politikai és kulturális. A gyakorlatban ezek 
természetesen nem vegytiszta módon jelen-
nek meg, a kategorizálás a diaszpóra-diplo-
mácia hangsúlyainak megismerése által te-
hető meg. 

A gazdasági vetületre remek például szol-
gál Kenya. A diaszpóra-diplomácia Kenya 
esetében leginkább gazdasági érdekeket 
szolgál: a diaszpórákban élőktől átutalással 
hazaküldött összegek, a diaszpórák kereske-
delmi kapcsolatépítésre és befektetések von-
zására való alkalmazása a meghatározó. Ez 
az ország számára olyannyira fontos, hogy 
a Kenya Vision 2030 címet viselő stratégi-
ai dokumentumban kifejezetten szerepel 
a diszpórákban rejlő lehetőségek az ország 
érdekében történő kiaknázásának hangsú-
lyozása. 

A politikai hangsúlyra kiváló minta a Ka-
nadában élő ukrán diaszpóra. Ebbe Hila 
Olyan és Phoebe Smith a Carleton Uni-
versity oldalán „Diasporas: A Policy Review 
Prepared for the Privy Council Office” mun-
kacímmel megjelent, Kanada nemzetközi 
kapcsolataival foglalkozó dokumentum ki-
váló betekintést nyújt. Az ukrán diaszpóra 
igen jelentős befolyásra tett szert a befogadó 
országgal, vagyis a Kanadával való kapcso-
latokat illetően. 2004-ben ugyanis elérték, 
hogy Kanada kiemelt ügyként kezelje az uk-
rán elnökválasztást, s ennek eredményeként 
1000 választási megfigyelőt küldtek a ke-
let-európai országba. 

A harmadik, kulturális területre az egyik 
legjobb példa éppen hazánk, amelynek e té-
ren elért – alábbiakban bemutatásra kerülő 
– eredményei nemzetközi szinten is ismer-
tek és elismertek.

Természetesen – ahogyan említettük is – 
ezek inkább hangsúlyok, nem pedig kizáró-
lagos irányok. Ez tökéletesen tetten érhető 
Lengyelország esetében, ahol proaktivitás 
tapasztalható a diaszpóra-diplomácia több 
területén is.  Martyna Tomiczek, a Journal 
of Education Culture and Society 2011-es 
számában „Diaspora diplomacy – about a 
new dimension of diplomacy, the example 
of a New Emigration non-governmental or-
ganisation” címmel megjelent írásában a 
következő megállapításokat találjuk: Len-
gyelország már jó ideje kifejezetten nagy 
hangsúlyt helyez a Nagy-Britanniában élő 
lengyel diaszpórára, s igyekszik segítséget 
nyújtani a lengyel kultúra, zene és a len-
gyel vállalkozások, termékek megismerte-
tésében. 

A kulturális vetületet illetően a magyar 
diaszpóra-diplomácia a nemzetközi szinten 
is kiemelkedően eredményesnek mondható. 
Példának okáért vegyük csak az Ausztráliá-
ban élő magyar közösséget. Az ötödik kon-

Magyar diaszpórák: hazánk nagykövetei
tinensen mintegy 60 ezer magyar él, nagy 
többségük Ausztráliában, két-háromezren 
Új-Zélandon, és talán százra tehető az Óce-
ániai-szigetvilágba vetődött s ott élő magya-
rok száma. A 1940-es és 1950-es években 
Magyarországról bevándoroltak az arány-
lag jól képzett, vallásos és családszerető, 
nemzeti érzésű emberekként voltak jelle-
mezhetőek, akik magyarságukat megőrizve 
igyekeztek beilleszkedni. Ezért a nagy szét-
szórtságban is megszerveződtek. Az egy-
mástól távol eső nagyvárosokban önerőből 
létrehozták a maguk egyházi, kulturális és 
szakmai szervezeteit, kis magyar társadal-
mát. A déli félteke egyetlen magyar hetilap-
ja az ötezer példányban megjelenő  Auszt-
ráliai Magyar Élet. Közös összefogással 
építették föl a világ egyik legnagyobb ma-
gyar kulturális centrumát, a  Melbourne-i 
Magyar Központot. 

Ugyanakkor hazánk esetében kifejezetten 
erős hangsúlyeltolódás figyelhető meg a kul-
turális irányba. Ugyan a gazdasági területen 
már történtek is előremutató lépések – gon-
doljunk csak a külhoni fiatal magyar vállal-
kozóknak nyújtott támogatások programra 
– azonban az ilyen és ehhez hasonló tettek 
csak első lépések egy sikeres, többszintű 
diaszpóra-diplomáciához vezető úton. Mai 
világunkban a politika és gazdaság sokkal 
inkább meghatározóbb területek, mint a 
kultúra. Éppen ezért ezekre sokkal nagyobb 
hangsúlyt kell helyeznünk, hiszen a jelen 
és a jövő kihívásai is ezeken a területeken 
érzékelhetőek leginkább. Ahhoz, hogy ez 
az új irány sikerre jusson, nem elegendőek 
csupán a külpolitikában történt ígéretes lé-
pések. A diaszpórában élő magyaroknak is 
hozzá kell tenniük a maguk részét. Különö-
sen aktuális ez ma. 

Nem hagyhatjuk figyelmen kívül ugyanis, 
hogy az Európai Unió történetének egyik, 
talán legkomolyabb válságát éli. A válság 
okozta kihívás többrétű, ugyanis az Európai 
Uniónak egyszerre kell megküzdenie a mig-
rációs nyomás okozta problémákkal, a 2008 
óta tartó krónikus gazdasági nehézségekkel, 
mindeközben pedig kell megtalálni saját 
identitását, amellyel az egyre globálisabbá 
váló gazdasági és politikai színtér verseny-
képes szereplőjévé válhat. Mindezek mellett 
az európai közéletet folyamatosan feszíti az 
Európai Unió jövőjéről szóló talán legfonto-
sabb vita: a közösség egy jól működő nem-
zetállamok Európája modellt választ, vagy 
föderalista irányba fordul és a jövőben a 
tagállamokról szóló döntéseket Brüsszelben 
hozzák majd meg. Magyarország történelmi 
tapasztalatai, hagyományai valamint gazda-
sági és politikai érdekei okán is a nemze-
tállamok Európájának koncepciója mellett 
áll, mely jól végiggondolt, működőképes 
és élhető jövőt kínál Európa népei számá-
ra. Ebben a helyzetben egyre inkább felér-
tékelődik a diaszpóra diplomácia szerepe 
is, hiszen vitás kérdéseinkben úgy kell hal-
latnunk a hangunkat, hogy ezt a diszpórák 
tagjain keresztül becsatornázva tegyük az 
európai diskurzus részévé.

Magyarország sajátos történelmi okokból 
kiterjedt diaszpórával rendelkezik szerte 
a világban. Bár a diaszpórák kialakulásá-
nak okai gyakran szomorúak, e közösségek 
rendkívül értékesek  az anyaország számá-
ra. A külhoni egyéneknek, közösségeknek 
kiemelkedően fontos, ötletadó, kapcsola-
tépítő szerepük lehet, amely nem csupán a 
diaszpóra, hanem az anyaország számára is 
kifejezetten nagy, mondhatnánk történel-
mi lehetőségeket rejt. Gazdasági, politikai 
vagy akár csak személyes kapcsolataik ré-
vén is képesek tovább növelni Magyaror-
szág mozgásterét, s előmozdítani a magyar 
értékek és érdekek európai közbeszédet ala-
kítani bíró érvényesülését. Ebben a helyzet-
ben minden magyar gyökerekkel rendelkező 
külhoni polgár saját kis közösségében betöl-
tött véleményformáló szerepe miatt egyfaj-
ta nagykövete is hazánknak. Ezt nekik, a 
mi „nagyköveteinknek” minden egyes nap 
szem előtt is kell tartaniuk, s jó diplomata-
ként kinek-kinek a maga területén képvisel-
nie kell a magyar szempontokat az EU jövő-
jéről szóló egyszerű utcai beszélgetésektől, 
szakmai vitákon át, egészen jelentős dönté-
sek meghozataláig. 

Orbán Balázs – Pócza István 
kutatási igazgató – kutató,  Századvég Alapítvány

Az 1977-ben Marosvásárhelyen született 
Vincze Loránt, az RMDSZ külügyi titkára nemrég 
lett a FUEN, magyarul az Európai Nemzetiségek 
Föderális Uniójának elnöke. Ezzel kapcsolatosan 
tettünk fel neki kérdéseket. (Szerk)

Az RMDSZ külügyi titkáraként nyilvánvaló-
an homo politicus. Mióta, és mi késztette arra, 
hogy közéleti pályára lépjen?
A	hírvilág,	a	politika	és	a	diplomácia	gyermek-

korom	óta	vonzott.	Közbeszéd	címmel	új,	beszél-
gető	műsort	indítottam	a	Bukaresti	Rádiónál.	Az	
adás	több	éven	át	az	RMDSZ	bukaresti	tevékeny-
ségének,	 a	 romániai	 magyar	 közélet	 alakulásá-
nak,	 vitáinak	 krónikása	 volt.	 Nem	 volt	 könnyű	
megtalálni	 az	 egyensúlyt	 a	 közérdekre	 számot	
tartó	témák	és	az	általam	ismert,	gyakran	belső,	
bizalmas	 információk	között,	 pártatlan	újságíró	
lenni,	miközben	 egyre	 inkább	markáns	 vélemé-
nyem	alakult	ki	az	erdélyi	politika	fonákságairól,	
ellentmondásairól,	 széllovagjairól.	 Ekkor	 fogal-
mazódott	meg	bennem	először,	hogy	valamilyen	
módon	szeretnék	a	másik	oldal	szereplője	lenni,	
alakítani	azokat	a	témákat,	amelyeket	csak	meg-
figyeltem,	amelyekre	rákérdeztem.	
Miután	 2014-ben	 Brüsszelbe	 kerültem,	 előbb	

Markó	Béla	szövetségi	elnök	külpolitikai	tanács-
adója,	 majd	 az	 RMDSZ	 külügyi	 titkára	 lettem.	
Ez	a	tisztség	az	összekötő	kapocs	az	RMDSZ	és	a	
nemzetközi	partnerek	között,	ugyanakkor	felada-
tom	 a	 külpolitikai	 tevékenység	 előkészítése	 és	
koordinálása.	 Tulajdonképpen	 ekkor	 kerültem	
a	másik,	 a	 politikai	 oldalra.	 Az	 Európai	 Nemze-
tiségek	 Föderatív	 Uniója	 is	 így	 került	 a	 képbe,	
hiszen	az	RMDSZ	részéről	az	európai	kisebbségi	
polgári	 kezdeményezés	 előkészítését	 koordinál-
tam,	 2013-ban	 alelnökké	 választottak.	 A	 továb-
bi	 építkezés,	 az	 európai	 kisebbségek	 elismerése	
és	 védelme	 érdekében	 kifejtett	 munka	minden-
nek	természetes	következménye,	ennek	nyomán	
2016-ban	a	szervezet	elnökének	választottak.

Mennyire értékelődött fel az RMDSZ-en ke-
resztül a romániai magyar kisebbség azáltal, 
hogy magyart választottak a FUEN élére? Egy-
általán mit tud tenni ez a parlamenten kívüli 
civil szervezet a kisebbségekért?
Nemcsak	az	RMDSZ-nek,	hanem	az	erdélyi	ma-

gyarságnak	is	rendkívül	fontos	az,	hogy	a	legna-
gyobb	európai	kisebbségi	szervezet	elnökét	adja.	
Az	RMDSZ	az	elmúlt	években	egyre	markánsabb	
külpolitikai	 tevékenységet	 folytat,	 következe-
tesen	 jelenítve	 meg	 céljait	 a	 partnerszerveze-
tekben,	 az	 Európai	 Néppártban	 és	 a	 FUEN-nél,	
az	 EU-intézményeknél	 és	 az	 Európai	 Tanácsban	
vagy	 a	 HHRF	 segítségével	 Washingtonban.	 En-
nek	a	munkának	eredményei	vannak:	az	erdélyi	
kisebbségi	 követeléseket	 támogató	 határozatok,	
állásfoglalások,	 nyomásgyakorlás.	 Azt	 szeret-
ném,	hogy	az	eddiginél	nagyobb	eséllyel	jelenje-
nek	majd	meg	az	erdélyi	magyarság	törekvései,	a	
jogfosztásaink,	a	különböző	gondjaink	abban	az	
európai	keretben,	amelyet	a	FUEN	nevében	való	
fellépés	 tesz	 lehetővé.	Ugyanakkor	a	kárpát-me-
dencei	 magyarság	 témáinak	 brüsszeli	 képvise-
letét	 jelenti.	 Végül	 a	 közép-kelet-európai	 térség	
kisebbségei	 számára	 is	 fontos,	 hogy	 a	 FUEN	 ve-
zetésének	 kiválasztásában	 hangsúlyeltolódás	
történt,	immár	innen	származik	az	elnök	–	erre	a	
szervezet	fennállásának	67	évében	nem	volt	pél-
da,	ez	ráirányítja	a	figyelmet,	hiszen	itt	van	Euró-
pa	legtöbb	megoldatlan	kisebbségi	kérdése.

Egyáltalán mit tud tenni ez a parlamenten 
kívüli civil szervezet a kisebbségekért?
A	FUEN	két	fő	célkitűzése:	a	többség	és	kisebb-

ségek	 közti	 párbeszéd	 előmozdítása,	 illetve	 az	
uniós	 kisebbségvédelmi	 keretszabályozás	 meg-
teremtése.	Civil	szervezetként,	a	FUEN-nek	még-
sem	marad	más	 dolga,	mint	 folyamatosan	 jelen	
lenni	kezdeményezéseivel,	javaslataival	bátoríta-
ni	minden	alkalmat	az	európai	intézményekben,	
amelyek	ráirányítják	a	figyelmet	a	mi	ügyeinkre.
A	 FUEN	mind	 az	 Európa	 Tanácsnak,	mind	 az	

ENSZ-nek	konzultatív	testülete,	tehát	óriási	lobbi	
lehetőség	van	a	kezünkben	Strasbourgban	is.	Az	
egyik	 feladatunk	 természetesen	 az,	 hogy	 folya-
matosan,	főként	a	forró	témákról	tájékoztassuk	a	
döntéshozókat.	
A	FUEN	közvetítőként	tud	fellépni,	hiszen	mint	

erőteljes,	 hírneves	 európai	 kisebbségi	 szervezet	
közvetlenül	 szólíthatja	 meg	 egy	 ország	 kormá-
nyát,	 az	 európai	 normákra,	 szerződésekre	 hi-
vatkozva	 fel	 tudja	hívni	 a	 figyelmét	 az	 illető	 ki-
sebbségi	közösség	nevében	arra,	hogy	az	európai	
„játékszabályok”	szerint	hogyan	kellene	a	problé-
mát	kezelni.		

A jelenlegi helyzetben hogyan ítéli meg a 
nemzeti kisebbségek sorsának alakulását 
szerte Európában? Közelebbről tekintve van-e 

Kisebbségi érdekképviselet európai szinten
– Beszélgetés Vincze Loránttal, a FUEN elnökével – 

elmozdulás a kisebbségek javára a Kárpát-me-
dencében?
Az	 európai	 kisebbségek	 nagyon	 különböző	

helyzetben	 vannak	 egymáshoz	 képest.	 Amíg	 a	
dél-tiroliak	 vagy	 a	 finnországi	 svédek	 a	 kisebb-
ségvédelem	 legmagasabb	 fokát	 élvezik,	 vannak	
olyan	országok,	ahol	el	sem	ismerik	a	kisebbsége-
ket,	Franciaország	és	Görögország	ennek	klasszi-
kus	példái.	Másutt	vannak	jogok,	de	óriási	problé-
mák	is,	mint	például	Felvidéken	vagy	Erdélyben,	
ahol	sok	esetben	nem	alkalmazzák,	vagy	bármi-
kor	 elveheti	 egy	 politikai	 többség,	 egy	 bírósági	
döntés,	és	a	közösség	biztonsága	kerül	veszélybe.	
Tehát	a	védelem	nyújtása	és	a	jó	gyakorlatok	báto-
rítása	lenne	fontos	az	EU-s	intézmények	részéről. 
Sajnos	az	őshonos	európai	kisebbségek	helyze-

te	 nem	 jelent	 olyan	 azonnali	megoldást	 igénylő	
ügyet,	ami	miatt	a	lista	elejére	kerülne	a	kisebb-
ségi	kérdés.	Azért	kell	nekünk	nagyon	kitartóan	
és	 szívósan	 dolgoznunk	 kisebbségi	 lobbiszerve-
zetként	 Brüsszelben,	 Strasbourgban,	 Genfben	 –	
és	a	washingtoni	segítséget	se	felejtsük	el	–,	hogy	
ezek	a	kérdések	napirendre	kerüljenek.	Az	EU	és	
a	 nemzetállamok	 látszólag	 büszkén	 hirdetik	 a	
kulturális	 sokszínűséget,	de	 főként	Európa	kele-
ti	felében	gyakorlatilag	eszközök	nélkül	hagyják	
a	nemzeti	kisebbségeket	és	a	kisebbségi	nyelvek	
védelmét.
Elfogadhatatlan,	 hogy	 az	 Európai	 Unióban	

a	 kisebbségi	 jogok	 nélkülözik	 az	 elismerést	 és	
minduntalan	hangoztatják,	hogy	nem	uniós	kom-
petencia,	holott	sok	olyan	terület	van,	ahol	az	Eu-
rópai	Unió	az	elmúlt	években	megtalálta	a	mód-
ját,	hogy	saját	kompetenciájába	vonjon,	illetve	a	
tagállamok	 figyelmébe	 ajánljon	 bizonyos	 politi-
kákat.	Azt	szeretnénk,	ha	a	kisebbségvédelem	is	
áttörné	ezt	a	politikai	és	kulturális	érzékenységi	
falat,	 és	 érdemben	kezdenének	 el	 kisebbségi	 jo-
gokról	beszélni	az	EU-ban	még	akkor	 is,	ha	 tud-
juk,	hogy	vannak	olyan	tagállamok,	amelyek	me-
reven	elzárkóznak	a	téma	felvetésétől.
Az	 európai	 kulturális	 és	 nyelvi	 sokszínűség	

nem	maradhat	csupán	egy	jól	hangzó	mottó,	azt	
szeretnénk,	 ha	 az	 EU	 ezt	 tiszteletben	 tartaná	 és	
védené.	Tulajdonképpen	arra	tettünk	javaslatot,	
hogy	az	EU-t	közelebb	hozzuk	polgáraihoz	és	ba-
rátságosabbá	tegyük	a	kisebbségekkel	szemben.
Az	 EU	 sikere	 azon	múlik,	 hogy	 képes-e	 átala-

kulni	a	régiók	és	a	polgárok	Európájává	–	ehhez	
azonban	 komolyan	 kell	 vennie	 őket	 és	 az	 EU	 fő	
célkitűzéseként	kell	támogatást	adnia	nekik.	Már-
pedig	senkinek	sincs	 jobb	rálátása	és	hozzáérté-
se,	mint	annak	a	65	millió	embernek,	akik	az	EU	
őshonos	nemzeti	és	nyelvi	kisebbségeit	alkotják.”	

Feltételezve, hogy javulnak ez esélyek, mik 
lennének a leg fontosabb teendők regionális, 
ill. kontinentális méretekben? Milyen eszkö-
zök állnak rendelkezésre, és hogyan lehet őket 
igénybe venni?
Az	 európai	 polgári	 kezdeményezés	 az	 egyik	

ilyen	konkrét	eszköz.	A	FUEN	a	partnereivel	kö-
zösen	kidolgozta	a	Minority	SafePack	európai	pol-
gári	kezdeményezést,	az	EU-ban	élő	kisebbségek	
védelmének	egy	lehetséges	eszközeként,	az	Euró-
pai	Bizottság	viszont	megalapozatlanul	utasította	
el	a	javaslatot.	A	kisebbségi	ernyőszervezet	ebben	
a	kérdésben	a	luxemburgi	Törvényszéken	szeret-
né	 elismertetni	 a	 civil	 társadalom	 szerepét	 és	
újabb	lépést	tenni	a	kisebbségi	keretszabályozás	
megteremtése	irányába.	
Másik	fontos	eszközünk	a	brüsszeli,	strasbour-

gi	 lobbi:	 ez	 folyamatos	 jelenlétet,	 folyamatos	
kopogtatást,	 ajtónyitogatást,	 partnerekkel	 való	
találkozást	 jelent	 az	 Európai	 Parlamentben,	 az	
Európai	Bizottságban.	Erre	a	munkára	vállalkoz-
tam,	és	a	megválasztásomnak	az	az	előnye,	hogy	
én	 itt	 élek,	 ismerem	 ezt	 az	 intézményrendszert,	
megvannak	a	személyi	kapcsolataim.
Mi	 arra	 törekszünk,	 hogy	 a	 kisebbségi	 kérdé-

sek	az	EU	és	az	uniós	 intézmények	napirendjére	
kerüljenek.	 Mi	 úgy	 gondoljuk,	 hogy	 rendkívül	
fontos	értéket	hordozunk,	kisebbségként	Európa	
szerves	 részei	 vagyunk,	 az	 európai	 kultúrának	
vagyunk	alkotó	elemei,	nyelveink,		kultúráink	ré-
vén	és	ezt	az	értéket	kell	megvédenie	Európának	
és	az	EU-nak	is,	hiszen	számos	kisebbséget	fenye-
getik	az	asszimilációs	törekvések.	
Az	unió	emellett	a	jó	gyakorlatok	bátorításával	

is	segíthet,	hiszen	sok	helyen	jó	helyzetben	van-
nak	 a	 kisebbségek,	 főként	 észak-nyugat	 Európá-
ban,	 ahol	 a	 kisebbségeknek	 autonómiájuk	 van,	
és	 megbecsülés	 övezi	 a	 közösségeket	 a	 társada-
lomban.	Vannak	erős	régiók	az	EU-ban,	amelyek	
autonóm	 jogkörökkel	 bírnak,	 olyanok,	 amelyek	
fellépnek	a	nemzetközi	porondon,	például	a	bel-
giumi	 németek,	 a	 német-dán	 határvidék	 vagy	 a	
dél-tiroliak.	Az	ő	pozitív	példájukat	kell	követni.

A múlt század végén bekövetkező demokratikus 
változásokat és a délszláv válságot követően a térség-
ben létrejövő országok többsége fontos utat járt be. Az 
újonnan létrejött országok esetében különböző álla-
potokkal találkozunk, mivel már a kiindulópontok 
jelentősen eltértek. Az egyes országok, régiók mélyre-
hatóbb jellemzőire, színfoltjaira most nem térünk ki, 
mivel Szlovéniát vesszük ezúttal szemügyre. Mindösz-
sze néhány héttel vagyunk ugyanis az Alpok déli lejtő-
in létrejött, természeti szépségeiben gazdag kis ország 
25. évfordulója után. 

A Szlovén Köztársaság létrejötte a saját állampol-
gárai, valamint a tágabb térség fejlődése és biztonsá-
ga szempontjából pozitív folyamatnak minősíthető. 
Mélyebb elemzés nélkül megállapítható, hogy ideo-
lógiai és gazdasági tekintetben, különösképpen pedig 
a felfűtött nemzeti ellentétek szempontjából zátonyra 
futott jugoszláv állam nem váltotta be az első és máso-
dik világháború után megfogalmazott szlovén nem-
zeti reményeket. A délszláv államszövetség utolsó sza-
kaszában a legfejlettebb tagköztársaság (Szlovénia) 
fejlődésére a kialakult helyzet rendkívül negatívan ha-
tott, és miután a javasolt konföderációs-jellegű átala-
kulásra nem mutatkozott hajlandóság, a különválás 
elkerülhetetlen volt. A nemzetközi porondon akkori-
ban alig értették a jugoszláv válság belső problémáit, a 
nyolcvanas évek végén jelentkező önállósulási törek-
véseket főképpen nem. 

A szlovén önállósulás jelentős társadalmi jelenség 
volt az Alpok és az Adriai-tenger térségében. Kis lélek-
számú nemzet önállósult, képes volt megszervezni sa-
ját államát, majd az európai és tágabb integrációs fo-
lyamat keretében, a hasonló pozícióból indulók közül 
az elsők között szerves részévé vált minden meghatá-
rozó biztonságpolitikai, gazdasági és területi-együtt-
működési szövetségnek, már önmagában kimagasló 
eredmény! Emellett az életszínvonalat, az emberi jo-
gokat, a természetvédelmet befolyásoló feltételek je-
lentős részét Szlovénia példaértékűen teljesítette. A 
hét-nyolc esztendeje kirobbant pénzügyi, majd az azt 
követő gazdasági válságig sokan úgy vélték/véltük, 
hogy gazdasági-szociális csoda történt a mindössze 
kétmilliós országban, azonban utólag be kellett látni, 
hogy mégsem volt minden sikertörténet, ami Szlové-
niában az önállósulás után történt. 

Talán még ma is sokan leegyszerűsítik azt a szlo-
vén összefogást (a volt rendszerből származó politikai 
erők és a rendszerváltás keretében kibontakozó refor-
merszárny együttműködését), amely kétségtelenül 
szükségszerű volt az önállóság kivívása szempont-
jából. Csakhogy arra kevesebben figyeltek/figyelnek 

oda, hogy éppen az egypártrendszerbeli nómenklatú-
ra nem kis részének a politikai súlya, és főképpen an-
nak hatása úgyszintén átmentődött az 1990 utáni de-
mokratikus rendszerbe. A korabeli lakosság ugyanis 
valamilyen formában jelentős része kisebb-nagyobb 
mértékben lojális volt az ún. jugoszláv „testvéri-
ség-egységhez” és az ahhoz társuló ideológiához… A 
gond sokkal inkább abból származik, hogy az egyko-
ri rendszerben meghatározó szerepet betöltők közül 
nem kevesen kerültek a rendszerváltás után is megha-
tározó pozícióba, magukkal cipelve egykori működé-
si módszereiket (és privilégiumaikat!). Ez a jelenség, 
Szlovéniában erőteljesebb volt mint a legtöbb hasonló 
cipőben járó országban. Nem csupán a konkrét sze-
mélyek szempontjából jelentett gondot (közöttük 
ugyanis ténylegesen voltak, még a legismertebbek kö-
zött is, az új rendszert maximálisan vállaló, a demok-
ráciát helyesen értelmező és támogató egyének), ha-
nem azért, mert – az önállóság kivívásának a zászlaja 
alá bújtatva – az említett, korabeli szocialista menta-
litást is „átmentették” az új rendszerbe. 

E furcsa folyamat következményei, amint azt meg-
késve felismertük, a magántulajdon és a jogállam ér-
telmezése, valamint általában az erkölcsi magatartás 
szempontjából rendkívül negatívan hatottak. Ennek 
lett a következménye a mellésikeredett privatizáció, 
a fedezet nélkül odaítélt kölcsönök miatt a pénzügyi 
krízis idején tetőfokára jutó bankválság (amelynek a 
részbeni „tőkésítése”, azaz szanálása legalább ötmil-
liárd eurót vett igénybe az adófizetők pénzéből, ami a 
kb. 9 milliárd éves állami költségvetéshez viszonyít-
va óriási összeg), az önkormányzati rendszer elsike-
rült megszervezése (az önkormányzatok és az állam 
között nem létezik semmilyen köztes, járási, megyei 
vagy regionális jellegű struktúra…), az igazságszol-
gáltatás görcsössége stb. A felsorolt nehézségek mel-
lett a teljes rendszerváltás utáni időszakra jellemző az 
egyébként európai színvonalú törvényrendelkezések 
be nem tartása, ami az élet minden területén, beleért-
ve a nemzeti kisebbségvédelmet is, máig érvényesülő 
negatív jelenség. 

A 2008 utáni években, az említett világkrízisek ha-
tására felismertük, hogy „a király meztelen”, és utá-
na meglehetősen elmérgesedett, melankóliával, csa-
lódással és agresszióval tűzdelt társadalmi miliőnek 
vagyunk szemtanúi Szlovéniában. E sajátos közegben 
a közérdek szempontjából a média szerepe sem bizo-
nyult mindig konstruktívnak… Az elmúlt nyolc esz-
tendő alatt két előrehozott parlamenti választásra ke-
rült sor Szlovéniában, és immár a negyedik kormány 
van hatalmon.

A negatívumok emlegetése ellenére ismételten fon-
tos nyugtázni, hogy a szlovén önállósulás jelentősége 
és a társadalom részbeni demokratizálódása még-
sem vitatható. A számos sebből vérző állami gépezet 
ellenére (az egészségügy egyre súlyosabb gondjai, a 
nyugdíjpénztár fenntarthatóságának folyamatos ne-
hézségei és a veszélyeztetett rétegek elszegényedése) 
Szlovénia még mindig az egykori ún. szocialista blokk 
előrehaladottabb országai közé tartozik a szociális el-
látás, a minőségi oktatási rendszer és számos egyéb 
tudományos-kulturális vonatkozású teljesítmény 
szempontjából. 

Az utóbbi egy-két évben némi előrelépés észlelhe-
tő, az államháztartás hiánya csökken, az ún. fiskális 
aranyszabály rendelkezéseinek más pozitív hatásai 
úgyszintén észlelhetőek, és – ami nem jelentéktelen 
– az utóbbi években a gazdasági növekedés folyama-
tosan két százalék fölött van. Hogy azonban Szlové-
nia társadalma elégedettebb és derűlátóbb legyen, a 
külső, világ- és európai politikai hatások sikeressége 
mellett (az EU erősödése, a migrációs válság sikere-
sebb kezelése, hasznos amerikai és ázsiai gazdasági 
együttműködések stb.) fontos lenne végre felismerni, 
hogy a múlt rendszer negatív sztereotípiáinak tényle-
ges elhagyása nélkül aligha lehet azt elérni. A kedve-
zőtlen demográfiai állapot részbeni javulása mellett, 
letisztult és új szemléletre feltétlenül szükség lesz. 
Abban az esetben a többi nehézséggel könnyebb lesz 
megbirkózni, főképpen annak ismeretében, hogy a 
szlovénok munkabírásával, találékonyságával és kép-
zettségével nincsen baj.

Végezetül arról is fontos dióhéjban néhány szót 
szólni, hogy a Mura mentén élő magyar nemzeti ki-
sebbség élete és megmaradási törekvései miként ala-
kultak az elmúlt két évtizedben. Közismert, hogy az 
1974-es szlovén köztársasági alkotmány elfogadása 
után, formálisan, a szlovén kisebbségvédelem az ős-
honos nemzeti közösségeket illetően példaértékűen 
alakult. A szlovén önállósulás után ugyan a kisebb-
ségek által lakott vidékeken érződött némi „többségi 
fellendülés” (aminek vadhajtásai gyűlöletbeszéd for-
májában ma is előfordulnak), azonban azt nem állít-
hatjuk, hogy a magyar közösség erőteljes gyengülését, 
csökkenését az közvetlenül befolyásolta. A kisebb-
ségvédelmi modell ugyanis az elmúlt években tovább 
bővült (kisebbségi gazdasági alap, szimbólumhaszná-
lat, következetes képviselet állami és önkormányzati 
szinten stb.), a magyar intézményrendszer szakoso-
dott és erősödött, és az állami támogatás is, az emlí-
tett gazdasági gondok ellenére, stabilnak értékelhető. 
A legnagyobb probléma e téren is a formálisan biz-

tosított jogok be nem tartásában mutatkozik, ami a 
meglehetősen kis lélekszámú közösség megmaradási 
küzdelmének talán a legnagyobb hátráltatója. Más-
részt azt is látni kell, hogy immár majdhogynem száz-
esztendőnyi kisebbségi lét után, aminek az első részét 
a tudatos asszimiláció és a kedvezőtlen nemzetközi 
politikai légkör (vasfüggöny időszaka) erőteljesen 
megnehezítette, a muravidéki magyar nemzeti közös-
ség nemzeti tudata és anyanyelve igencsak gyengült. 
A vegyes házasságok rendkívül magas aránya miatt, 
valamint a kisebbségi szempontból hiányos kétnyel-
vű oktatási modell által tovább lazult a helyzet, ami 
komoly feladat elé állítja a jövő tervezését. Ilyen hely-
zetben a határok légiesítése és a pozitív magyarországi 
nemzetpolitikai változások a Muravidék esetében csak 
részben jelentettek segítséget az említett útkeresést ille-
tően. Sokkal meghatározóbb lehet, ha az ún. kettős kö-
tődésből (ami esetünkben tömeges jelenségnek számít) 
ténylegesen hozzáadott értéket tudunk kovácsolni. Ez 
idáig alig sikerült, és leginkább attól függhet, hogy több 
évtizedes kreált tévutak után annak előnyét a magyar-
sággal közvetlenül együtt élő szlovénok is felismerik, 
valamint attól is, hogy a szomszédos magyarországi 
régió, főképpen Zala és Vas megyék gazdasági fejlődé-
se motivációt jelent-e a határ másik oldalán élőknek. 
Remény mégis mutatkozik, mert fiataljaink körében 
néhány kiváló, egyetemes magyar és európai vonatko-
zásban is jelentős eredményre szert tevő művésszel és 
szakemberrel rendelkezünk.  Göncz László

Szlovénia 25 hullámvölgyes esztendeje

Terrortámadás történt Franciaországban, egy 
kamion belehajtott az ünneplő tömegbe Nizzában 
a tengerparti sétányon, és két kilométeren át ment 
teljes sebességgel az emberek között – olvasom reg-
gel. Július közepe van, nyári szabadságomat töltöm, 
de a hírektől nem tudok elszakadni. 

A hónap elején a szabadságom előtti utolsó mun-
kanapom könnyűnek ígérkezett. Én voltam az az-
napi hírszerkesztő a Pannon RTV-ben, amely Vaj-
daságban az egyetlen egész napos magyar nyelvű 
televízió- és rádióadást sugározza, s ahogy előző 
este a témákkal készültem, úgy tűnt, ez a szomba-
ti nap egy könnyed nyári híradóval „elmegy”. Más-
nap reggel, amikor átfutottam a legfrissebb híreket, 
megdöbbenve olvastam, hogy a bánáti Nagybecske-
rek közelében, Begaszentgyörgyön hajnalban egy 
38 éves férfi egy kávézóban automata fegyverből 
agyonlőtt öt személyt, köztük volt feleségét. A tá-
madó először az asszonyt ölte meg, majd sortüzet 
nyitott. Feltételezhetően féltékenység vezérelte. A 
szórakozóhelyen több százan tartózkodtak, feszti-
vált tartottak a településen, a fokozott rendőri jelen-
lét sem tudta megakadályozni a tömegmészárlást. 

Ugyanaznap éjjel Szabadkán is gyilkosság tör-
tént. Este 10 óra után egy 42 éves, kétes múltú vál-
lalkozót öltek meg. Rálőttek a nyílt utcán, miközben 
motorjával hazafelé tartott. Öt lövést adtak le rá. Az-
nap Szerbia déli részén is tragédia történt. Egy kis 
faluban a 48 éves férj késsel megölte feleségét, egy 
31 éves asszonyt, tizenegy éves fiuk szeme láttára. 
Miután a férfi végzett feleségével, megpróbálta saját 
ereit is felvágni, de megmentették. 

24 óra leforgása alatt három gyilkosság Szerbiá-
ban. Két esetben családon belül történt az erőszak. 
Szerbiában 2015-ben 34 nő vesztette életét családon 
belüli erőszak következményeként.  

A három gyilkosságot hozó szombat után mind-
össze egy héttel újabb borzalmas bűncselekmény 
rázta meg a közvéleményt. Az ország keleti részé-
ben, a Zaječar környéki Vratarnica faluban egy há-
roméves kislányt megerőszakolt, majd meggyilkolt 
egy 28 éves férfi. A kislányt egy születésnapi ünnep-
ségről vezette el. A rendőrök később megtalálták a 
férfit, aki mindent bevallott. Elárulta azt is, hova 
rejtette a holttestet. A helybeliek meg akarták lin-

cselni a gyilkost, a rendőrség alig tudta elszállítani a 
feldühödött tömegtől.

Szinte pontosan két évvel ezelőtt hasonló bűn-
cselekmény okozott sokkot az országban. A tizenöt 
éves Tijana Jurić egy éjszaka tűnt el a Szabadkához 
közeli Bajmokon. A gyilkos előbb elütötte, majd ki-
szállt az autóból, és amikor a lány segítséget kért, 
fojtogatni és ütlegelni kezdte, berángatta az autó-
ba és a szántóföldekre vitte. Levetkőztette, holttes-
tét elásta. A férfi 1980-as születésű, belgrádi lakos 
volt, aki Surčinban dolgozott hentesként, de azon 
az éjszakán Bajmokon tartózkodott. A gyilkosságot 
követően, mintha mi sem történt volna, nyugodtan, 
lelkiismeret-furdalás nélkül dolgozott tovább az üz-
letben. Később sem mutatott megbánást. Az ország-
ban lincshangulat alakult ki, internetes felületeken 
tízezrek követelték a halálbüntetés visszaállítását. 
Az eset újra ráirányította a figyelmet egy korábbi, 
2010-ben történt brutális gyermekgyilkosságra. 
Akkor egy 16 éves lány volt az áldozat. Nyakát kés-
sel átvágták, de szúrt sebet találtak a mellkasán is, 
egyik ujját pedig csaknem levágták. Gyilkosa még 
mindig szabadlábon van és a támadás indítéka sem 
ismert. A hozzátartozók rendszeresen járnak a ren-
dőrségre, hátha megtudnak valamit a tragédiáról. 
De említhetném a 2015 tavaszán Martonoson tör-
tént hétszeres gyilkosságot. Egy újdonsült örömapa 
szólalkozott össze a feleségével. Az incidens után 
hazament, majd másnap délelőtt vadászpuskájával 
előbb Oromon, később Martonoson oltotta ki össze-
sen hat ember életét.

Most, 2016 nyarán ismét a halálbüntetés visz-
szaállítását követelik sokan. Aznap, mikor ezeket a 
sorokat írom, az egyre nagyobb méreteket öltő erő-
szak kapcsán sajtótájékoztatót tartott az ügyvezető 
kormányfő. Aleksandar Vučić azt mondta, szerinte 
a halálbüntetésnek nem lenne visszatartó ereje, így 
ezt nem fogják javasolni a büntetőtörvénykönyv 
módosításánál. A szerb kormány viszont szigorít a 
családon belüli erőszakra vonatkozó törvényterve-
zeten. Új fogalmakat vezetnek be, mint amilyen a 
szexuális zaklatás és visszaélés, növelik a minimá-
lisan és maximálisan kiróható büntetéseket. Eddig 

legalább három évet szabhattak ki, a tervek szerint 
ez öt évre módosul, tíz év helyett pedig tizenöt le-
het a felső határ, felfüggesztett büntetés pedig nem 
lesz. Bejelentette, hogy megalkotják a családon be-
lüli erőszakkal szembeni védelemről, és az ingyenes 
jogi segítségnyújtásról szóló törvényt, jobban ösz-
szehangolják a rendőrség, az ügyészség, az oktatási 
és egészségügyi intézmények, a szociális központok 
munkáját, még több biztonságos házat építenek. 
Külön eljárás keretében egy erre kiképzett hivatal-
nok foglalkozik majd a bejelentett erőszakos cselek-
ményekkel, kockázati felmérést végez, ennek ered-
ményeként a bíróság sürgősségi intézkedés alapján 
30 napra eltávolíthatja az erőszaktevőt a családi 
otthontól. A bejelentések szerint az új törvény 2017. 
január elsejétől lépne hatályba. 

Szerbiában minden második nő szenved valami-
lyen fajta erőszaktól, az elmúlt tíz évben 314 nő halt 
meg családon belüli erőszak miatt. 

A történtek a fegyvertartásra is ráirányították a 
figyelmet. Átlagosan legalább 1 lőfegyvert birtokol 
törvénytelenül egy háztartás Szerbiában. Hivatalos 
becslések szerint az illegálisan tartott lőfegyverek 
száma 200 és 900 ezer közé tehető, ezek jobbára a 
délszláv háborúk „hozadékai”. A belügyminiszté-
rium legutóbbi, tavalyi beszolgáltatási akciójában 
7500 fegyvert és robbanóanyagot adtak át a rendőr-
ségnek. A legsikeresebb kampány során, 2003-ban 
40 ezer lőfegyvert és robbanóanyagot szolgáltattak 
be, illetve koboztak el. 2007-ben ez a szám 8500 
volt. Most újabb akció van folyamatban, novembe-
rig ismét felelősségre vonás nélkül bárki beszolgál-
tathatja a tulajdonában lévő illegális lőfegyvereket. 

A nyári uborkaszezon a politikai életet is elkerüli. 
Továbbra is kormányra vár Szerbia a tavaszi válasz-
tások után. S bár a kormányalapítással megbízott 
Aleksandar Vučić ügyvezető miniszterelnök azt 
ígérte, minél előbb megalakul az új szerb kormány, 
mert rengeteg a feladat, újabb és újabb határidőket 
jelent be. A vajdasági hatalomátvétel már megtör-
tént, a jobbközép haladók megkezdték a tartomány 
irányítását. A vajdasági kormány egyik első dönté-
seként Vajdaság a hivatalos zászló és címer mellett 

hagyományos szimbólumokat is kaphat, már csak a 
parlamentnek kell rábólintani, s az 1848/49-ben fel-
kelő szerbek szimbólumai köszönnek majd vissza. A 
választási eredmények tükrében folyik a közintézmé-
nyekben is a hatalomátvétel, elmozdítások és kine-
vezések, politikai leszámolások és alkuk rázzák meg 
időről időre a szerbiai közvéleményt, és ez a vajdasági 
(magyar) valóságot sem kerüli el. Mérhetetlen meny-
nyiségű kölcsönös vádolás és vádaskodás, politikai 
háttér és szenny gyűrűzik be a mindennapokba.

De írhatnék arról is, hogy eddig több mint 800-
an pályáztak sikeresen a Prosperitati Alapítvány 
pályázataira, amely a Vajdasági Magyar Szövetség 
által kidolgozott Vajdasági magyar terület- és gaz-
daságfejlesztési stratégia keretében valósul meg, a 
Magyar Kormány 50 milliárd forintos támogatásá-
nak köszönhetően. 

Írni kellene arról is, hogy Szerbia vezetősége a 
Brexit után megerősítette uniós elkötelezettségét, és 
hogy az ország tovább léphet az uniós csatlakozási 
folyamat útján, július 18-án megnyílik a 23. és 24. 
tárgyalási fejezet. Vagy arról, hogy májusi rendelke-
zésre álló adatok szerint egy esetleges népszavazá-
son a szerbiaiak több mint fele a csatlakozásra vok-
solna – ami egyben azt is jelenti, hogy 40 százaléka 
ellenezné az EU-s csatlakozást. Érdekes témát jelen-
tenének a szerb-határ mentén egyre növekvő mig-
ránstáborok. A magyarországi októberi népszava-
zással kapcsolatos vajdasági vélemények. Akárcsak 
az, hogy a szerbiai fiatalok többségének Novak Đo-
ković teniszező a példaképe, sokan azonban sztá-
rokat, a valóságshow-k szereplőit és politikusokat 
tartanak ideáljaiknak, művészek, tudósok és spor-
tolók csak ezután következnek a sorban. A külföldi 
személyiségek közül Vlagyimir Putyin a legnép-
szerűbb. A felmérés szerint a fiatalok a legnagyobb 
problémájuknak a munkanélküliséget, az alkoho-
lizmust, a rossz oktatási rendszert, a passzivitást 
és a szegénységet tartják, a középiskolások pedig a 
drogfüggőséget, az alkoholizmust, és azt, hogy úgy 
érzik, a saját jövőjük nem tőlük függ. A középisko-
lások 70 százaléka és az egyetemisták 60 százaléka 
szerint nem fog javulni a helyzet az országban. Két-
harmaduk azt válaszolta, el akar menni Szerbiából. 

Fehér Márta

Megrázó nyár Szerbiában
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A Hanzaváros Hamburg immár hagyo-
mányosan Fesztivált rendez, ünnepli kikötő-
je születésnapját, idén a 827-iket. Évről-évre 
más ország kap lehetőséget a bemutatkozásra. 
Idén Magyarországot választották partneror-
szágnak. Ebben jelentős szerepe volt Eva-Ma-
ria Greve tiszteletbeli konzul asszonyunknak, 
valamint Michael Wendt úrnak, a főszervező-
nek, mindketten jól ismerik és szeretik Ma-
gyarországot. 

A német sajtó a Fesztivál kapcsán sokat fog-
lalkozott Magyarországgal, a Hamburgban élő 
magyarokkal és szervezeteikkel, intézményeik-
kel. Egy ilyen nagyszabású eseményre 1,6–1,8  
millió látogató érkezik a világ minden tájáról. 

A Fesztiválhoz kapcsolódóan a Hambur-
gi Ipari és Kereskedelmi Kamara „Piacok és 
Innovációk” címmel gazdasági fórumnak 
adott helyet, s volt társszervezője a Berlini 
Magyar Nagykövetséggel, a Tiszteletbeli Kon-
zulátussal, a Budapesti Ipari és Kereskedelmi 
Kamarával, valamint a Német Gazdaság Ke-
let-Európa Egyesületével  karöltve. Az előadók 
beszámoltak a magyar gazdaság helyzetéről, 
perspektíváiról, már működő és még kiépítés-
re váró együttműködésekről a légi- és gyógyá-
szati technika területéről, s a középvállalko-
zók támogatási lehetőségeiről.

Nagy élmény a hajók megnyitó bevonu-
lási parádéja. „Alexander von Humboldt”, 
„Kruzenstern”, „Mir”, hogy csak néhányat 
említsek a nagyok közül. Impozáns látvány a 
hatalmas luxushajók, Aida Prima és társai ki-
kötői manővereit nézni a partról. Végig zajlik 
az élet vízen és szárazon, színpadok, koncer-
tek, tűzijáték, szórakozás, kulturális és kuliná-
ris élvezetek minden mennyiségben.

Az Elbai Filharmóniával szomszédos terü-
leten - az épület nem csak különleges formájá-
val, de az eredetileg tervezett építési költségek 
megsokszorozódásával, valamint az átadás 
többszörös elhalasztásával is hírnevet szerzett 
magának - kap helyet az azévi partnerország. 
Idén „Magyarország, meglepően más”  mottó-
val szakított a még mindig sokak fejében élő 

HAMBURG
MAGYARORSZÁG KIKÖTŐJE

csak „Paprika és Piroska” kliséjével.
Naponta 11–19 óra között változatos prog-

ramok szórakoztatták a nagyszínpadról a te-
ret megtöltő közönséget. A siker  nem vitatott, 
erről meggyőződhettünk a visszajelzésekből: 
a budapesti Klezmer Band, táncra pende-
rítve számos jelenlevőt, a „Rajkó Tálentum” 
gyerekcigányzenekara elbűvölő résztvevői, 
virtuozitásuk, Bánhegyi Adrienn fantaszti-
kus, világbajnoki címét bebizonyító ugráló-
kötél-akrobatikája, tűztánc, operettduó (hogy 
azért Piroska és paprika, a magyar tempera-
mentum jelképei se maradjanak ki). 

A kiállítók kézműves termékeikkel, a ku-
lináris élvezetek „felelősei”,  szürkemarha-, 
mangalica- és szarvaskolbász, kacsamáj, 
vecsési savanyúság, sajtok, minőségi borok s 
az erdélyi kürtőskalács, mely finom illatával 
csábított, s az illat az íz előfutára volt, szintén 
a siker pilléreit képezték.

A fősátorban Budapest, Hévíz, Észak-Ma-
gyarország, Nyíregyháza, a Budapesti Fogkli-
nika, a Turizmus Zrt, a hamburgi Pannonia 
Utazási iroda valamint a Hamburgi Magyarok 
Egyesülete képviselői fogadták az érdeklődő-
ket. A sátor közepén nagyméretű bűvöskocka 
állt, egyfolytában körülvéve próbálkozókkal, 
akik lelkesen tekerték a kiskockákat, végül is 
feladták és megcsodálták a kockát pillanatok 
alatt a megfelelő oldalaira állító fiatalembert.

Az esemény főszervezője a Turizmus Zrt, 
Mezősi Csilla Berlinből és Bocsi Andrea Buda-
pestről több hónapi előkészítő munkája  nél-
kül  nem valósulhatott volna meg, hogy Ma-
gyarország ilyen szépen bemutatkozhasson.

Jelen volt Jakab István, a magyar Parlament 
alelnöke, aki tavaly a Hamburgi Magyarok 
Egyesülete meghívására Hamburgban járt és  
jelentette be hivatalosan is, hogy Magyaror-
szág a 2016-os Kikötő születésnap partneror-
szága lesz. Eredményes tárgyalásokat foly-
tatott.  A kapcsolatok a hanzavárossal nagy 
jelentőségűek, hiszen Magyarország kikötője 
Hamburg.

Friedrich Ireghy Annamária

„Meingottlisi”

Gombaszög régóta emblematikus helye a felvidéki 
magyar ifjúságnak. Mindig a szabad gondolkodást, 
a nemzetet, a kisebbséget érintő legfontosabb aktu-
ális kérdések megvitatásának szinonimáját is jelen-
tette.  1928-ban itt alakult meg a szlovákiai magyar 
ifjúság szellemi mozgalma, a Sarló, majd évtizedek 
múltán a Csemadok itt rendezte meg országos né-
pünnepélyét, népművészeti fesztiválját. Később itt 
került megrendezésre a fiatalok Gombaszögi Nyári 
Tábora, amelynek megszervezését azonban tizen-
egy évvel ezelőtt a nem megfelelő higiéniai okokra, 
ilyen-olyan  körülményekre hivatkozva, betiltották. 
A fiatalok, az akkori szervezők Krasznahorkaváral-
ján találtak újabb helyet, minden tiszteletet megér-
demelve, hiszen a folytonosság így megmaradt, az 
eredeti elképzelés, hogy a felvidéki fiatalok együtt 
táborozhassanak, eszmét cserélhessenek, szórakoz-
hassanak töretlenül folytatódott. 

Az idén azonban a tábor visszatérhetett erede-
ti helyszínére, a mesés gombaszögi völgybe, Szalóc 
község közelébe, amelynél ideálisabb helyszín elkép-
zelhetetlen ilyen eseményre. Mostanra rendeződött 
a terület tulajdonjoga is, a Sine Metu Polgári Társu-
lás 2 hektár területet megvásárolt az anyaország se-
gítségével, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 54 mil-
lió forint hathatós támogatásával. Orosz Örs, a tábor 
főszervezője hónapok óta sok-sok önkéntes fiatallal 
fáradozott azon, hogy a tábor nyitónapjára minden 
készen álljon a táborozók fogadására. Azonkívül, 
hogy megfelelő elhelyezési lehetőséget, körülménye-
ket kellett biztosítani a táborozóknak, meg kellett 
választani az előadások helyszíneit, megszervezni 
az előadásokat, előadókat és beszélgető partnereket 
találni, még arra is volt gondjuk, hogy a Felvidék há-
rom különböző pontjáról, Somorjáról, Komáromból 
és Királyhelmecről  partybuszokat biztosítsanak a 
fiatalok szállításához. És arra is gondoltak, hogy az 
idei nyári tábornak új himnuszt alkossanak. A ko-
máromi Spliff 447 beatang stílusban játszó zenekart 
kérték fel a feladatra, és így született meg az Ezen a 
nyáron című dal a zenekar zenéjével és Michalovic 
Tibor szövegével. Azóta pedig ezrek zengik a mára 
népszerűvé lett dalt, himnuszt.

A tábort, amelyet mintegy ezer fiatal népesített 
be Felvidék minden pontjáról érkezve, a főszervező 
Orosz Örs nyitotta meg, majd Potápi Árpád János, 
a magyar miniszterelnökség nemzetpolitikáért fe-
lelős államtitkára hivatalosan is átadta rendelteté-
sének. Bárdos Gyula, a Csemadok országos elnöke, 
Borzy Bálint, Szalóc község polgármestere és Koti-
ers Róza, a Diákhálózat elnöke megköszönték min-
denki segítségét, aki hozzájárult, hogy itt most és a 
jövőben szabad fóruma lehessen a felvidéki fiatalok-
nak. A tábor szervezői rögtön a kezdetekkor meg-
emlékeztek az ugyancsak nagy jelentőségű Martosi 
Szabadegyetemen, a Martfeszten elhunyt Kovács 
Kata Zsófiáról, a sikeres karatézóról, akinek halála 
egy ígéretes sportkarrier végére tett pontot. A ren-
dezők az idejekorán félbeszakadt Martfeszt résztve-
vőit ingyenesen fogadták Gombaszögön.

A táborozás napjai során 250 program valósult 
meg, mindazok ellenére, hogy az időjárás, a sűrű 
esőzések sokszor megnehezítették a lebonyolítást. 
Hangsúlyos szerepet kapott a felvidéki oktatásügy 
helyzete, a család szerepe, a nemzeti identitás kérdé-
se, a média és irodalom küldetése, és természetesen 
aktuális társadalmi és politikai problémák, mindaz 
ami napjainkban mindenkit érint és foglalkoztat.

Kiss Beáta, az MKP oktatásügyi alelnöke és Prékop 
Mária, a szlovák oktatásügyi tárca nemzetiségi osz-
tályának vezetője a szlovákiai tanintézmények akut 
gondjairól, a kisiskolák helyzetéről, az osztálylétszá-
mok alakításáról értekezett. Mindketten leszögezték, 
hogy bíznak benne, a jövő megoldást hoz iskoláink 
égető gondjaira.  Ajánlatos is lenne, mert mindany-
nyian érezzük, látjuk, hogy iskoláink  megmaradá-
sunk egyik záloga, a vonzó iskola vonzhatja még a bi-
zonytalankodó szülőket is, és meggyőzheti őket arról, 
hogy magyar gyereknek magyar iskolában a helye.

 Navracsics Tibor, az Európai Bizottság oktatásért, 
kultúráért, ifjúságpolitikáért és sportért felelős bizto-
sának előadása során többek között a nemzeti iden-
titás kérdése, annak erősítése is szóba került. Csak 
egyetérthetünk véleményével, amely szerint az egész-
séges egyensúly az, amikor valaki úgy büszke a saját 
nemzeti hovatartozására, hogy nem nézi  le  a más 
nemzetbelieket és nem gyűlölködik. Az oktatással 
kapcsolatosan megjegyezte, hogy a jövőben a szak-
képzésre kell fókuszálni, a felsőoktatásban pedig meg 
kell vizsgálni, miként lehet azt úgy átalakítani, hogy a 
diplomás fiatalok munkához is jussanak. Ezért kell a 
gyakorlati oktatás felé eltolni a felsőoktatást. 

A Diákhálózat felsőoktatással foglalkozó kere-
kasztal beszélgetésén a készülő felsőoktatási re-
formról váltottak szót, valamint beszámoltak az el-
múlt 25 év munkájáról, amelyet a felvidéki fiatalok 
szolgálatában tettek. 

Nagy érdeklődés kísérte a Nők a médiában prog-
ramot, hiszen annak ellenére, hogy az újságírói pá-
lya egyre inkább elnőiesedik, még mindig sok a mí-
tosz, ellenérzés és félremagyarázás a nők médiában 
való megjelenéséről. Ehhez kapcsolódott az úgyne-
vezett női irodalom témával kapcsolatos beszélgetés 
is, amelyen azt vették górcső alá Bolemant Lilla és 
Bárczi Zsófia közreműködésével, hogy van-e neme 
az irodalomnak?

Megújult az MKP vezetése, Menyhárt József, a 
Magyar Közösség Pártja júniusban megválasztott 
elnöke a jövőre vonatkozó tervekről beszélt, elsősor-
ban azt hangsúlyozva, hogy az MKP-nak meg kell 
újulnia a kommunikáció módjában, a választókkal 
való párbeszédnek folyamatosnak kell lennie és 
nemcsak a választások előtti időszakra kell korláto-
zódni. A legközelebbi feladat pedig, hogy erőteljesen 
felkészüljenek a megyei választásokra és ott minél 
több jelöltjük sikeres legyen. Solymos László, a szlo-
vák parlament környezetvédelmi minisztere bizto-
sította hallgatóságát, hogy jobban odafigyelnek az 
olyan elmaradott térségekre, mint éppen Gömör és 
a jövőben mindent megtesznek azért, hogy az itteni 
járások komoly támogatást kapjanak projektjeikre, 
vállalkozásaikra, infrastruktúrájuk fejlesztésére.

A felvidéki Szövetség a Közös Célokért társulás a 
Kárpát-medence fiatal felnőttjei számára szervezett 
találkozót a táborban, amelynek fő témája a csalá-
dok szerepének erősítése,  a nagycsaládos szerveze-
tek fontossága, a társadalom szerepe a fiatalok há-
zaséletre, gyermekvállalásra ösztönzésében.  Márki 
László, az Európai Nagycsaládos Szövetség elnöke 
a családnak a társadalomban betöltött szerepéről 
szólt, az államnak a családbarát gondolkodás támo-
gatásában való részvételéről, majd azzal summáz-
ta előadását, hogy a demográfiai fogyás egyetlen 
ellenszere a gyermekvállalás és a családtervezés. 
Külön dicséretes, hogy a téma a legjobb helyszínen 
került terítékre, ahol a résztvevők elsősorban fia-
talok voltak. Pogány Erzsébet, a Szövetség a Közös 
Célokért társulás igazgatója itt jelentette be, hogy 
a krízisben levő családok megsegítésére társulásuk 
magyar nyelvű lelki elsősegély telefonszolgálatot in-
dít az ősz folyamán. Szóltak arról is, hogy a család 
fontosságát hangsúlyozandó alapították meg a Csa-
ládlánc mozgalmat, amelynek szervezetei az egész 
Kárpát-medencét behálózzák. A Felvidéken éppen 
innen, a közelből, Rozsnyóról indult a mozgalom 
2013-ban és azóta húsz szervezet alkotja a láncot. 
Fürész Tünde, család- és népességpolitikáért fele-
lős államtitkár elismerően szólt a konferenciáról, 
és a gondolatról, hogy éppen itt, a fiatalok körében 
tárgyalják ezt a fontos problémát, mert be kell valla-
ni, a fiatalok körében nem prioritás a családalapítás, 
a házasodás. Talán az ilyen alkalmak ébreszthetik 
rá őket, hogy a helyes út pedig éppen ez lehetne az 
egyéni boldogsághoz, a nemzet gyarapodásához, a 
megmaradásunkhoz. A konferencián részt vettek a 
Családlánchoz tartozó szervezetek tagjai Magyaror-
szágról, a Délvidékről  és Kárpátaljáról is.

Nem maradt ki a tábor programjából a termé-
szettudomány sem, mégpedig egy érdekes témával 
volt jelen. Dr. Krasznahorkay Attila, az MTA debre-
ceni Atommagkutató Intézetének munkatársa arról 
a világszenzációról beszélt, amelyet már nemzetkö-
zi tudományos körökben is elismertek, mégpedig 
az 5. erő, avagy a sötét foton nyomainak felfedezé-
séről. A tábor nagyszínpada minden este koncer-
teknek, hazai és külföldi előadóknak adott helyet, a 
beszélgetések, viták pedig a fűben, a sátrak mélyén 
is folytatódtak. Megjelent a tábor lapja, a Vadalma 
is, amelyben a napok részletes programjait, beszél-
getéseket, interjúkat, bemutatkozásokat is közöltek. 
Hogy a család, a gyerekek mennyire fontosak a szer-
vezők számára, bizonyítja a jól átgondolt és meg-
valósított Gombaovi, ahol a legkisebbek számára 
szerveztek tartalmas programokat. Külön fejezetet 
érdemelne a PajtaSzínház, ahol a színházi előadások 
zajlottak, és amelyet az egyik községből lebontva, 
majd a tábor helyszínén újra felállítva oldottak meg 
a szervezők. És elkészült az idei tábor kopjafája is, 
amelyet már hagyományosan Nagyferenc  Katalin 
fafaragó-tanár készített el.

A partybuszok hazaszállították a résztvevőket, a 
szervezők talán valamennyit pihennek. Talán… mert 
ezzel a gyönyörű völggyel  más céljaik is vannak, a tu-
rizmus szolgálatába szeretnék állítani, hogy minél töb-
ben részesei lehessenek az itteni idilli természetnek, és 
látogassanak el a közeli gombaszögi cseppkőbarlang-
ba, amely egyedülálló természeti csodákat rejteget.

A Gombaszögi Nyári Tábor remélhetőleg végle-
ges helyre talált és jövőre, meg még azután is ha-
sonlóan tanulságos, továbbgondolásra érdemes és 
persze szórakoztató programokat kínál a felvidéki, 
de a Kárpát-medence többi országából érkező részt-
vevőknek egyaránt.

Benyák Mária   

„Ezen a nyáron”
Régi helyére tért vissza a Gombaszögi Nyári Tábor I. rész

Az elmúlt másfél évben, szinte a „semmiből” a 
társadalmi folyamatok, a közbeszéd egyik legfon-
tosabb témájává, problémájává az európai térséget, 
közvetlenebbül az Európai Unió tagállamait érintő 
nemzetközi vándorlással/meneküléssel összefüg-
gő kérdések váltak. Nem lehet ezen csodálkozni, 
hiszen a II. világháború befejezése óta nem volt 
olyan év, amikor – törvényesen, vagy a menekül-
tügyi eljárást figyelmen kívül hagyva – annyi mig-
ráns/menekült jelent volna meg az Unió határán, 
mint a mögöttünk hagyott két esztendőben. Ez 
igaz! Abban az esetben azonban, ha tágabb hori-
zontról tekintünk a menekültkérdésre – még akkor 
is, ha az azzal kapcsolatos valóságot nem igen kíván-
juk tudomásul venni – tudnunk kell: mindaz, ami 
bennünket, az Unió tagállamainak állampol-
gárait ebben az összefüggésben érint, eltörpül 
a világban zajló hasonló folyamatok mellett. 

Akár tudomásul vesszük, akár nem, a ván-
dorlás – mint spontán és természetes népes-
ségmozgás – az ember létével, mindennapi 
tevékenységével együtt járó, attól el nem vá-
lasztható folyamat, amely – különböző in-
tenzitással, formában és módon – egy nép 
létrejöttében, fennmaradásában, társadal-
mi-gazdasági, politikai és demográfiai fo-
lyamatainak kiteljesedésében meghatáro-
zó szerepet játszik. Ezeket a mozgásokat – az 
egyéni és egyedi szándékokkal és törekvésekkel 
összhangban, vagy ellenében – alapvetően a kibo-
csájtó ország taszító, és a befogadó vagy célország 
vonzó tényezői: társadalmi, gazdasági, politikai 

Tóth Pál Péter

MIGRÁnSOK – MEnEKüLTEK
és kulturális folyamatainak sokasága befolyásolja, 
határozza meg. A vándorlás azonban – a kényszer 
vándorlás,  a menekülés kivételével – csak abban 
az esetben válik valósággá, ha a migránsnak van 
hová mennie, ha vannak olyan országok, amelyek 
meghatározott feltételek mellett az útnak indulót 
befogadják. A menekülésnek nem szükségszerű 
feltétele a befogadó ország „megléte”, mivel a me-
nekülő szándékát saját biztonsága, élete határozza 
meg, s nem az, hogy lehet-e hová mennie, s ahová 
megy, sodródik, ott befogadják-e vagy sem. Sajá-
tos ellentmondásnak látszik, de mindazoknak 
az emberi jogainak tisztelete, védelme, se-
gítése, mindazok oltalmazása, befogadása 
– nemtől, vallástól, bőr színétől függetlenül – 
akik valamilyen ok következtében menekülni 
kényszerülnek, elemi emberi (humanitárius) 
kötelesség. Ezzel párhuzamosan azonban minden 
országnak,  népnek megvan a joga, hogy (lehetősé-
geihez mérten) megfelelve a fenti követelmények-
nek, nyelve, hagyománya, vallása, kultúrája, iden-
titása megőrzése érdekében korlátozza azoknak a 
számát, akiket országába fogad.

Az útnak indulásra, a vándorlásra ösztönző té-
nyezők közül ki kell  emelnünk a migrációs ha-
gyományok szerepét, azt az évszázadok óta tartó, 
keletről nyugat felé irányuló mozgást, melynek „le-
nyomata” szükségszerűen hatást gyakorol az újabb 
és újabb útra indulók szándékaira. Említést kell 
tenni arról a migrációs „hagyományokon” nyugvó 
mozgásról is, amikor egyes országok vagy ország-
csoportok nem csupán életszínvonalukkal, gazda-
sági jólétükkel, politikai stabilitásukkal jelentenek 

vonzerőt, hanem valamilyen szükséglet pl. munka-
erőhiány kielégítése érdekében önmaguk generálják 
a bevándorlást. Hasonló a helyzet abban az esetben 
is, amikor – s ez az utolsó két-három évtized „ho-
zadéka” – a népességhiány pótlása, vagy a népes-
ség elöregedésének mérséklése céljából segítik elő 
az útnak indulást és teszik lehetővé a migráns lete-
lepedését. Ne feledjük azonban, hogy a migrációs 
mozgás – legyen az spontán vagy kikényszerített 
– csak sajátos, jellegzetes megnyilvánulási formája, 
következménye azoknak a mélyebben fekvő múltbe-
li s egyben jelenidejű történelmi, vallási, gazdasági, 
politikai, kulturális okoknak, hagyományoknak, 
amelyek egy adott ország vagy egy nagyobb térség 
lakosságát vándorlásra késztetik, kényszerítik. Így 
volt ez a magyar néppel is, amely a Kárpát-meden-
cébe való érkezésig jellegzetesen vándorló nép volt, 
s mint az jól ismert, a vándorlással, a meneküléssel, 
az idegenek befogadásával kapcsolatos tapasztalatai 
a honfoglalást, az államalapítást követő évezredben 
nemcsak nem szakadtak meg, hanem (napjainkat is 
beleértve) tovább gyarapodtak.

Visszatérve az Európát 2014 közepe óta érintő 
menekültáradathoz joggal vetődik fel a kérdés: 
megtelt-e már migránssal/menekülttel a konti-
nens, vagy még nem? Fogadjunk-e be még újabba-
kat, vagy már azok is sokan vannak, akiket az Unió 
tagállamai eddig befogadtak? Mennyiben van ösz-
szhang az Unió vezetőinek, vezető szerveinek mig-
rációval kapcsolatos politikája és a tagállamok 
állampolgárainak bevándorlókkal kapcsolatos tű-
rőképessége között? – olvashatjuk, hallhatjuk pro 
és kontra nap, mint nap.

Gondjaink közepette tisztában kell lennünk az-
zal, hogy a különböző országokban élő, körülbelül 
52 millió menekültnek csupán 5,4%-a (2.8 millió 
fő!) tartózkodik az Európai Unió területén. Abban az 
esetben pedig, ha „eltekintünk” attól a mintegy 800 
ezer személytől, akik saját hazájukban, Ukrajnában 
élnek menekültként, átlagosan 375 európai lakosra 
jut egy menekült. Ez a szám viszont, még akkor is, 
ha sok mindent elfed a valóságból – a menekültek-
kel kapcsolatos ellenérzés ellenére – nem igazán tű-
nik nyomasztóan magasnak. Ennek ellenére arra a 
kérdésre, hogy Európa számára sok-e ez vagy nem 
– lehetetlen válaszolni. A menekültek befogadása 
azonban nem csupán Európa számára jelent gondot, 
hiszen ezen a területen a világ fejlett országai aligha 

Az 1964. május 15-én Törökországgal, 
1966. április 4-én Tito Jugoszláviájával meg-
kötött államközi megállapodás értelmében 
vendégmunkásokként jöttek. A törökök az 
1971. évi 16.423-ról 2016-ig elérték a 116.053-
as nagyságrendet, számuk ennek megfelelően 
majdnem megtízszereződött 45 év alatt. Az 
osztrák főváros egészen sajátságos helyzetbe 
került: 504.663 (27,43%) külföldivel 1,840.573 
lakost számlált. A honosítottak természete-
sen külföldről jöttek ide; az 1. és 2. generációt 
beszámítva 2015-ben a bécsiek 42,0%-a volt 
migráns, azaz bevándorló vagy azok leszár-
mazottja. Egész Ausztriában 570.000 fölött 
van a főként török és bosnyák mohamedánok 
száma, a keresztény egyházak után a második 
legnagyobb csoport. Bécs lakói között 216.000 
a mohamedán vallású.

A II. világháborút követő második beván-
dorlási hullám nagy szerepet játszott abban, 
hogy az addig nagyrészt etnikailag homogén 
országokban átalakultak a népesség összeté-
telének arányai. A háborút követő gazdasági 
terjeszkedés párosulva a munkaerőhiánnyal, a 
gyarmati rendszer megszűnésével, azt eredmé-
nyezte, hogy a Dél-Európából és nem európai 
mediterrán országból érkező emigránsokat fo-
gadták, letelepedésre ösztönözték, hiszen szük-
ség volt a munkaerőre. Az Ausztriában élő idő-
sebb bevándorlók nagy része ezzel a hullámmal 
érkezett, vagy ebben az időszakban született. 
Egy az idegen országba érkező, leteleped-
ni kívánó kisebbség, mely erőteljes és eltérő 
vallási dogmákkal és kulturális szabályokkal 
rendelkezik, formálja a keresletet, esetlege-
sen teljesen új keresleti igényekkel jelentke-
zik a piacon. Ez nem meglepő, hiszen a hithű 
muzulmánok rengeteg szabálynak kell ele-
get tegyenek a hétköznapi életük vitelében. 
A kínálati oldal az adott kultúra ismeretének 
hiányában ezekre a felmerülő igényekre nem 
minden esetben tud és akar reagálni. Így kez-
dőhetett el egy a szolgáltatásokat és árukat kí-
náló rendszer, melyben az itt letelepült emig-
ránsok saját igényeik kielégítésére törekszenek. 

Törökök Bécsben – a törökök Bécse
Vegyük példának az étkezési szabályokat, 
azokból is egyet kiemelve. Az iszlám nem en-
gedi meg az olyan hús fogyasztását, mely felett 
a vágáskor nem hangzott el Allah neve. Az ál-
lat nyakát a nyaki ütőérnél vágják el, majd ki-
véreztetik. Az ilyen eljárással vágott húsok fo-
gyaszthatók, beszerzésükre lehetőség van már 
a bécsi piacokon, Naschmarkt-on, a Brunnen-
gasse-n, a kis étkezdék is ezért jöttek létre, és 
egyre több étterem működik, mely megfelel az 
iszlám étkezés szabályainak. A saját, tradicio-
nális pékáruk készítése, értékesítése is jelentős. 
Fontos szerepet kap az öltözködés. A női ru-
házatra szigorú szabályok vonatkoznak, a mu-
szlim női ruhatár sok összetevőből áll. Mind-
amellett, hogy nagy a beszerezhetőségük iránti 
igény, fontos, hogy ezek a ruhák szépek, jó mi-
nőségűek legyenek. Ruházati üzletek nagy vá-
lasztékot kínálnak burkából, csadorból, ken-
dőkből, hétköznapi és ünnepi viseletekből 
egyaránt.

Véleményem szerint a migráció következ-
ményei közé sorolható a SIM-kártyás telefo-
nokat és egyéb elektronikai cikkeket árusító 
boltok elterjedése. Fix összegű telefonfeltöltés 
teszi lehetővé a viszonylag kedvező áru kapcso-
lattartást egy-egy kiválasztott ország irányába. 
Bécs egyes kerületei kiemelten érintettek ezen 
kínálattal rendelkező üzletek szempontjá-
ból. 2010-ben Kadri Ecved Teczan bécsi tö-
rök nagykövet nyilatkozata szerint a keleti 
országokból érkező lakásigénylők egyazon 
környéken kaptak, kapnak lakást, szerin-
te ez jelentősen megnehezíti az integrációt. 
Az áruk és szolgáltatások, melyek megfelel-
nek az iszlám vallást gyakorló emberek kul-
turális és vallási szabályainak tömörülten 
vannak jelen például a 21. és a 10. kerületben.  
A kávézókon, éttermeken, mecseteken, ruha-
üzleteken kívül egyre több szolgáltatást nyúj-
tó üzlet (fodrászatok, elektronikai üzletek stb.) 
nyílik, melyek valószínűleg a relatív zárt kul-
túrára vezethetőek vissza, továbbá arra, hogy 
kedvezőbb áron kínálják szolgáltatásaikat.

Holdasi-Szabó Zsuzsa

mutatnak példát. Tárgyszerűen megállapítható: az 
amerikai kontinens és Ausztrália is lényegében távol 
tartja magát az Európához közel eső terror és hábo-
rú sújtotta övezetek menekültjeinek befogadásától.*

A menekülteknek, az otthonukból elüldözöttek-
nek viszont valahol lenniük kell. Ez pedig azzal a 
következménnyel jár, hogy a lakóhelyükről elüldö-
zöttek befogadásának terhe a fejlődő országokra, 
döntően a válságövezetekben található szomszé-
dos országokra hárul. A 2015 júniusi adatok sze-
rint például a Törökországban, illetve a Szíriával 
szomszédos országokban élő menekültek száma 
már meghaladta a 4 milliót, miközben Szíriában 
belső menekültként legalább 7,6 millió ember él.*

 Kontinensünk a migránsok/menekültek befo-
gadásával kapcsolatban – amellett, hogy részese 
volt a menekülést kiváltó okok generálásának –  Ja-
nus arcot mutat. Európának ugyanis – mindene-
kelőtt a gazdasági prosperitás, a versenyképesség 
megőrzése és részben a népességfogyás és elörege-
dés problémája miatt – szüksége van az ide áram-
lókra, és egyben gondot is jelent számára. Hogyan 
jutottunk ide, és milyen előzményei voltak annak a 
népességmozgásnak, amellyel különösen 2015 kö-
zepétől a tagállamoknak szembe kellett nézniük?

* A német és az amerikai diplomácia vezetőinek közös saj-
tótájékoztatóján John Kerry elmondta, hogy az Egyesült Álla-
mok a kormány szándékai szerint 2016-ban az eddig tervezett 
70 ezer helyett 85 ezer, 2017-ben pedig 100 ezer menekültet 
fogad be a világ minden részéről.

 

Mivel kezdődjön egy cikk, amely a romániai 
korrupcióval hívatott foglalkozni? Azzal a vi-
lágon egyedülálló virtuális múzeummal, amit 
a bukaresti Kinecto Isobar marketingügynök-
ség június végén indított? A korrupcióellenes 
hatóságok évek óta tartó malomharcával? 
Mind a két vállalkozás messze túllépne e lap 
helykbeli kínálatán.

Vagy kezdjük a legújabb „esetekkel“? Hát 
igen, négy eset olyannyira kimagaslik a kor-
rupciós ügyek mindennapjából, hogy rajtuk 
nem lehet túllépni, ha a június 5-i önkor-
mányzati választások utáni helyzetet akarjuk 
felmérni. 

négy kimagasló „eset”
Az első eset: Letette hivatali esküjét Cătălin 

Cherecheş, Nagybánya (Baia Mare) előzetes 
letartóztatásban levő polgármestere, akit a 
szamosújvári börtönből kísértek rendőrök az 
önkormányzati ülésre. A ceremónia után visz-
szavitték a börtönbe, ahová vesztegetés gyanú-
jával került. Na, nem csak a gyanúval: tetten 
érték, amikor a pénzt átvette.

Az ügyben van egy szép részlet is: alig szá-
radt meg a tinta a beiktatásról szóló doku-
mentumon, a Máramaros megyei prefektus 
máris felfüggesztette hivatalából a 38 éves 
Cherecheșt.

A június 5-i helyhatósági választáson győz-
tes jelöltek közül csak Chereches van börtön-
ben, habár több tucat korrupciógyanúba keve-
redett jelöltet is megválasztottak. 

A második eset: Egészen kirívó esetnek 
nevezte a romániai magyar sajtó az olténi-
ai Râmnicu Vâlcea polgármesterét. Mircia 
Gutău már két ciklusban is vezette a telepü-
lést, pedig két korrupciós ügyben is elítélték. 
Most jön a harmadik ciklus…

A harmadik eset: Már június közepén hat 
év letöltendő börtönbüntetésre ítélte első 
fokon a Legfelsőbb Bíróság Mircia Munte-
ant, Déva újonnan megválasztott (régi) pol-
gármesterét. Bűntettéért – ittas vezetésért – 
„csak“ két évet kapott, de az ítélet nyomán 
egy 2013-ban korrupcióért kiszabott négy 
éves felfüggesztett börtönbüntetése automa-
tikusan letöltendővé válik.

Eskü cellaszabadságon
És sajnos egy magyar is hozzátartozik a 

„négyekhez”: Kiss Sándor július végén le-
mondott a Bihar megyei önkormányzat al-
elnöki posztjáról, úgymond beismerve, hogy 
jogosan helyezték vád alá. A vád: négyrend-
beli pénzmosás, hivatali visszaélés, csúszó-
pénz elfogadása, befolyással való üzérkedés. 
Olyan vállalatok nyertek közbeszerzési ki-
írásokat, amelyek nagyvonalúan támogatták 
Kiss Sándort.

Július vége felé a bukaresti kormány be-
mutatta a négy évre szóló új korrupcióellenes 
stratégiáját, amely „a megelőzésre, az oktatás-
ra és a tudatosításra helyezi a hangsúlyt“. Igen, 
csak kinél helyezi a tudatosításra a hangsúlyt? 
Annál a politikusi kasztnál, melynél már nem 
lehet megelőzni semmit. Őket nem lehet ok-
tatni, csak bűntetni…                                  

M. P.
*

A június 5-i romániai önkormányzati vá-
lasztásokon a megyei pártlistákra és Bukarest 
főváros önkormányzatára leadott voksokból 
a szocialista PSD 37,8 százalékot, a nemze-
ti-liberális PNL 30,6 százalékot szerzett. A 
harmadik helyen a Calin Popescu Taricea-
nu szenátusi elnök által alapított, a PSD-vel 
együttműködő Liberálisok és Demokraták 
Szövetsége (ALDE) végzett 6,32 százalékkal. 
A Romániai Magyar Demokrata Szövetség 
(RMDSZ) listáira 411.823-an voksoltak, ez az 
országosan leadott szavazatok 4,99 százaléka. 
A Traian Basescu volt államfő vezette jobb-
oldali Népi Mozgalom Párt (PMP) a voksok 
4,47 százalékát kapta. Az Erdélyi Magyar 
Néppárt (EMNP) megyei listáira 38.215 sza-
vazat érkezett (a voksok 0,46 százaléka), míg 
a Magyar Polgári Párt (MPP) listáira 16.824-
en (0,2 százalék) szavaztak. Az RMDSZ 95 
megyei tanácsosi mandátumot szerzett (hét-
tel többet, mint 2012-ben), az EMNP-nek és 
az MPP-nek hat-hat megyei tanácsosa (eddig 
hét-hét) lesz. A magyar pártok megyei je-
löltlistái által összesített csaknem 467 ezer 
szavazat országos szinten a szavazatok 5,65 
százalékát teszi ki. A legutóbbi népszámlálás 
adatai szerint Románia állandó lakosságának 
6,5 százaléka vallotta magát magyarnak.

Felsőőri ragadványnevek (házinevek) 
kutatásának és eredményeinek összegzése.

„Meingottlisi”- Ki rejtőzik a név mögött? Egy fel-
sőőri asszony, Seeburg Elisabeth, aki rácsodálkozva 
mondogatta, „Mein Gott, mein Gott!”, így jellemző 
szavajárása után kapta házinevét. 

Miért írom „házinévnek”? A felsőőriek a ragad-
ványnév fogalmát nem ismerik, nem használják. Le-
gyen a név eredete bárhonnan való, bármilyen indíté-
kú, az csak „házinév” lehet. 

Kutatásomat kevés kivétellel a felsőőri reformá-
tus közösségben, helyileg a Főszegen végeztem, 
visszatekintéssel mintegy 60–70 évre. A felsőőri re-
formátusok az egykori magyar őrök leszármazottai 
(a magyar népsziget lakói), a XVI. században végbe-
ment kálvinista reformáció utolsó tanúi. Munkám 
elsődleges célja volt: a még használatban lévő, vagy a 
már csak emlékezetben őrzött ragadványnevek, há-
zinevek összegyűjtése, dokumentálása a jövő nem-
zedékei számára. 

Egy régi mondás szerint nevünkben hordozzuk 
sorsunkat. Vajon mennyire igaz ez esetünkben?

A ragadványnév, házinév ma még a beszélt nyelv 
aktív része, elsősorban a középkorúak és az időseb-
bek körében. Adatközlőim idősebb református gyü-
lekezeti tagok, készséggel segítették gyűjtésemet. 
Felsőőr településszerkezetét tekintve az Őrségre jel-
lemző, szeres település volt. Nyomai máig is látható-
ak és a fogalmat ma is használjuk: „főszeg”; „alszeg”.

Egy kis történelmi háttér
A magyar személynévadás legősibb típusát po-

gánykori világi névadásnak nevezzük. Több kutató 
szerint a pogánykori nevek rokonságban vannak a 
ragadványnevekkel. A kereszténység felvétele után a 
XIII. sz. táján vált uralkodóvá az egyházi eredetű név-
adás. Ha valaki új nevet kapott, legtöbbször elhagyta 
a pogány nevét. Így tett István király a Vajk névvel. 

II. József 1787-ben adott ki egy rendeletet, amely-
ben a családnevek használatát kötelezővé és meg-
változtathatatlanná tette.

A magyar nyelvtudomány rendszerint a követ-
kező négy személynévtípust különbözteti meg: csa-
lád-, kereszt-, bece- és ragadványnevek.

Történelmünk ismertebb ragadvényneveit Balázs 
Margit tette közzé. Ilyenek pl. a Haza Bölcse (Deák 
Ferenc). A középkori királyok közül Könyves Kál-
mán (1074–1116) kimagasló műveltsége miatt kapta 
ragadványnevét. II. Ulászló (1456–1516) királyun-
kat szavajárása után a Dobzse László (cseh, „dobzse” 
– jól van) ragadványnévvel látták el.

A névkutatás kimutatta, hogy a legrégebbi sze-
mélynevek közszavakból származnak. Minden 
személy csak egy nevet viselt (IX. sz.), a név közös 
kapcsolatban állt a viselőjének külső vagy belső tu-
lajdonságával: Erős, Fekete, Nagy...

A névadás indítékának felderítése népismereti 
tanulmányokkal is szolgál. A közösségnek az élet-
módjáról sokféleképpen tájékoztat: foglalkozásáról, 
összetételéről, s arról, hogy az emberi tulajdonságok 
közül mit találnak említésre, gúnyra vagy dicséretre 

méltónak. A név keletkezésekor nem csak az értel-
mi, hanem az érzelmi indíték is jelen van.

Az anyag feldolgozása során a névadási indítékok 
szerint tizenegy csoportot különböztettem meg. 

Ismertebb felsőőri ragadványnevek
Topler Sándor - „Vörös Topler”: A vöröskeresztnél 

lakott, a Rokkásokhoz házasodott, később a „Szürke 
Rokkás” házinevet kapta.

Családtagok nevére vonatkozó ragadványnevek 
férfi-, női előd családneve, kereszt-, vagy beceneve:

Siskó János - „Kozmor”:  felmenőitől anyai ágon 
örökölte nevét, így Kázmérból lett „Kozmor”

Benkő Miska – „Török Miska”: a „Török” házba 
nősült (háznév, Felsőőrben „házinév”)

Külső tulajdonságokra utaló ragadványnevek 
Pongrácz János – „Talpas Jancsi”:  járása végett.

Böcskör Eszter – „Szíp Eszter”: szépségének kö-
szönhette nevét.

Belső tulajdonságokra utaló ragadványnevek
Imre Miska – „Okos Miska”: megörökölte nevét 

apjától, Imre Jánostól, aki okos és iskolázott volt.
Osvald Mari néni – „Licslocs Mari néni”: sokat 

beszélt, locsogott.
Osvald Lajcsi - „Mari Lajcsi”: a Mari néni fia az 

anyjától örökölte meg nevét.
Szavajárás utáni ragadványnevek
Fülöp János – „Hibit”: János bácsi gyakran kár-

tyázott baráti körében. Játék közben többször 
megkérdezte: „Valami hibit?” (Valami nem jó, hi-
bádzik?) Így lett ő Hibit.

Életkorra utaló ragadványnevek
Benkő Sándor - „Csibe”: A családban ő volt a leg-

fiatalabb gyerek, öregkorára is csibe maradt.
Egykori lakóhelyre utaló ragadványnév
Imre Sándor és családja - „Csó”: a sok Imre-család 

közül Imre Sándort és családját így különböztették 
meg. Miért? Mert édesanyja Nemescsóból származott.

Foglalkozásra, mesterségre, tisztségre utaló nevek:
Hegedűs Sándor -„Bába”: nagymamája bába volt.
Szabó Sándor - „Duplaszabó”: szabómester volt.
Böcskör Lajos – „Snájder Lajcsi”: felmenői között 

szabómester volt.
Eseményre, állapotra utaló házinevek:
Böcskör Sándor – „Árva Böcskör”: Korán árva 

maradt. 
Imre Sándor – „Király”: Virágvasárnap késve ér-

kezett a templomba, éppen akkor lépett be az ajtón, 
amikor a gyülekezet ezt a virágvasárnapi éneket 
énekelte: A nagy király jön, hozsánna, hozsánna!

Összességében 213, az élő nyelvben még haszná-
latos, vagy emlegetett ragadványnevet gyüjtöttem 
össze, 217 személy- és 48 családnév alatt.

A mi gyülekezetünkben mindenki tudja, hogy 
ki a Riki vagy Jessy, Lile vagy Puppe. Ők már a 
fiatalabb generációt képviselik.  Végezetül talán 
mondhatom, azonosulhatunk ezzel a gondolattal:  
egy közösség által alkotott ragadványnevek min-
dig képet adnak a közösség belső életéről, tagja-
inak egymáshoz való viszonyáról, mélységéről.

Gúthy Emilia
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JELEn SZÁMUnK KÉPEI

Sokszor mondják, hogy az igazi művésztehet-
ség mindig utat tör magának. És a sokszor hallott 
állítások gyakran megszokásból az elfogadott 
igazságok rangjára emelkednek, különösen ak-
kor, ha az ellenkezőjét nehéz lenne bebizonyítani. 
Mert ki is tudná megmondani, hogy az egykori 
Magyarországon hány nagyra hivatott tehetség 
lappangott és enyészett el a környezet közömbös-
sége miatt. Ez a veszély fenyegette hosszú időn 
keresztül a „Búsuló juhász” alkotóját is.

Viszontagságos életének már a harmincadik 
életévét is meghaladta, amikor az első számotte-
vő önálló művét megalkothatta, mert addig csak 
a gondviselés különös kegyelme óvta meg, hogy 
a sírba ne vigye magyaros zamatú őstehetségét.

Gyermekként a Borsod megyei kis faluban, 
kisdiákként a Sárospataki Kollégiumban semmi 
sem biztatta arra, hogy belőle valaha is művész 
lehessen. A szabadságharc alatt a névtelen hő-
sök sorában küzdött tizenkét csatában és – Pe-
tőfi szavaival – „A harc veszélyiben – ahol az élet 
pusztul, – és a halál terem” – ahol megsebesült.

Ezt követte az üldöztetés és keserves küzdelem 
a mindennapi kenyérért. Hat éven át dolgozott 
mint kőfaragó legény iparos mestereknek, vál-
lalkozóknak és napszámos szobrászként művé-
szek munkáit másolta. A rimaszombati kőfaragó 
telepről elszabadulva Ferenczy Istvánnál ízlelte 
meg a művészi alkotás mámorát, miközben még 
évekig kellett Pesten és Bécsben a kilátástalan 
gépies munkával tengetni életét. Gyakran esett 
kétségbe, ilyenkor az öngyilkosság gondolatával 
is foglalkozott, hiszen 28 éves korában is még 
sziszifuszi rabszolgamunkát végzett, ugyanak-
kor mások kisebb tehetséggel már művészetük de-
lelőjén voltak. Az ismert bécsi szobrásznál Meix-
ner Jánosnál kapott munkát. Először valamelyik 
prágai templom számára kellett fehér márvány-
ból három alakot kifaragnia: az áldást hintő Má-
riát s két oldalán egy-egy térdeplő angyalt, mind 
a hármat életnagyságban. Dolgozott Gasser Já-
nos műtermében is, ahol Széchenyi életnagyságú 
mellszobrának elkészítését bízta rá a művész. A 
munka során többször meglátogatta Döblingben 
Széchényit, hogy nagy gonddal és szeretettel ta-
nulmányozhassa a legnagyobb magyar arcvoná-
sait. Gyors és gondos munkája nyomán több bécsi 
épület díszítése került ki vésője alól.

Egy szerencsés véletlen következtében meg-
ismerkedett Szily Kálmánnal, aki akkor a bécsi 
politechnikumnak volt a hallgatója. A magyar 
technikusok hazafias célokra krajcáros egyesü-
letet alapítottak, ennek elnöke és lelkes vezére 
volt Szily Kálmán, az ő indítványára határozta el 
nagy lelkesedéssel a „krajcáros egylet”, hogy Izsó 
Miklósnak ösztöndíjat ad, két éven át havonta 50 
forintot, hogy régi vágyát követve Münchenben 
az akadémián művésszé képezhesse magát.

Megható gondolat, hogy a tanuló ifjak átve-
szik a mecénás szerepét, mert az lebegett előt-
tük, hogy kiváló íróink, zenészeink és festőink 
vannak már, még jeles szobrászra volna szükség 
– akivel a magyar technikusok fogják megaján-
dékozni a nemzetet.

Izsó Miklós pedig ennek a bizalomnak igye-
kezett maradéktalanul megfelelni. Szily Kál-
mánhoz intézett leveleiben olyan részletesen 
számol be szorgalmáról és haladásáról a Bécs-
ben tanuló „Nemes Ifjúságnak” akár a hálás fiú 
édes szüleinek.

Az alig 30 éves döcögő tollú művésznövendék, 
aki gyermekfejjel öldöklő csatákban vett részt, 
éveken át kőfaragó telepeken küszködött az élet 
nyomorúságával, a kemény munkától érdessé 
vált tenyérrel de tiszta, nemes szívvel ajánlot-
ta fel hazájának egész életét, minden tudását és 
tehetségét. Nem öncél, nem önmagát kielégítő 
becsvágy, nem csupán formai művészet, amire 
törekedett, hanem minden, amivel a művészet 

Izsó Miklós és a bécsi magyar technikusok
mesterségbeli titkainak elsajátításával kitartás-
ra, szorgalomra sarkallja önmagát – hogy véső-
jével majdan a hazájának szerezzen dicsőséget.

Ebben az időben írott levelei értékes emberi és 
művészeti dokumentumok, mert meggyő zően 
és őszintén szólnak egy formálódó művészegyé-
niség gondolatairól. Különösen a Münchenben 
töltött első esztendő alatt az előadások folytonos-
sága során is nyomon követhető az a folyamat, 
ahogyan a napszámos munkától felszabadult 
kőfaragólegény átalakul önálló alkotásra képes 
művésszé.

A mindössze két év alatt küldött leveleiből 
pontos képet kaphat az olvasó a XIX. század má-
sodik felének akadémiai képzéséről. Egyenként 
sorolja fel az antik szoborműveket, amelyeket 
agyagból kellett lemásolni, ami akkor a tanítás 
alfája és omegája volt. Egy érdekes idézet az 1860. 
február 4-i levélből: „…jelenleg pedig a medicei 
Vénuson dolgozom, minek eredetije itt a szobor-
tárban van és mi felette nehéz, mivel természet-
ellenes eszményi formákból áll, három hete már 
mióta vele bíbelődöm…”. A merész kijelentés, 
hogy „természetellenes” mutatja azt az aktuális 
problémát, ami egyfajta ütközőpontja volt a min-
denkori művészképzésnek. Hiszen egy naiv fel-
fogású kezdőtől nem lehet megkövetelni, hogy az 
antik művészet kétezer évvel korábbi formanyel-
vének lényegét megértse. Azóta már a müncheni 
akadémián is főleg az élő modell után tanítanak. 
Akkor még csak kéthetenként este 7–9-ig került 
sor erre.

Amikor az első önálló mű elkészítésére érez 
bátorságot, boldogan ír Szily Kálmánnak: 

„Végre itt küldöm a puszták furulyását, 
előbb mint én tárt karokkal ölelhetné-
lek. Úgy küldöm ezt, hogyha a műtárlat-
ba kitehetnéd eladás végett, mint már egy 
levelemben írtam, ez kezdete lesz a ma-
gyar népéletből vett szobrászatnak, mi-
vel tudom, hogy ezen nemű munka még 
nem jelent meg. Az egész nem nagy, ülve 
tizenegy hüvelyk magas. Tulajdonképpen 
azon magyar példabeszédet (a pusztá-
ban elhangzott szót) ábrázolja. Mélán ül 
a pásztor hű kutyájával, midőn a távolból 
lármát hall. Hirtelen félretekint, furulyá-
jának egy hangján feledve ujját, ezen pil-
lanatban a kutyája is feltekint. Tudod mi 
adott okot, eszmét a készítésre? Azon gyö-
nyörű irat, mivel te a Széchenyi szobrot 
átadtad az akadémiának, midőn én ezt 
átolvastam, reményteljes örömök szálltak 
felém, jövőmről szépet álmodozva, midőn 
így gondolkoznék, hirtelen azon szomorú 
igazságra bukkantam, hogy hátha a pusz-
tában elhangzott szó lesz. Ez az alapeszme, 
miből a Juhász keletkezett… A Juhász  Ma-
rienglasból van, stearinnal   beeresztve… 
számodra is készítek egyet, csakhogy a tiéd 
tiszta fehér liliom színéhez lesz hasonló 
szín, ezt magammal fogom vinni…”

Izsó Miklósnak erről az első művéről viszony-
lag keveset tudunk. A Marienglasból készült pél-
dányt Szily kiállította az egykori Diana-fürdő 
épületében lévő műegyesületi tárlaton. A mási-
kat, a liliomszínűt ígérete szerint Izsó maga hoz-
ta el Szilynek, aki megbecsülve őrizte. Később 
gyakran összetévesztették a  Búsuló juhász c. 
művével.

Feltétlenül meg kell emlékezni Szíly Kálmán 
személyéről aki az utókornak megőrizte Izsó le-
veleit és aki lelkes vezéralakja volt a bécsi fiatal-
ságnak. Hasonló szellemben dolgozott műegye-
temi tanárként és az Akadémia főtitkáraként is.

Izsó Miklós munkássága, nehéz sorsa és helyt-
állása példa lehet a magyar ifjúság számára – 
bárhol is éljenek a nagyvilágban.

Tasnádi Gábor

Ma már csak egy utcanév jelzi, hogy hol volt 
Bécs belvárosában egykor a kölni kereskedők nagy 
kiterjedésű háza, a Kölner Hof, ahol üzleteiket bo-
nyolították. Míg le nem bontották, a mai Köllner-
hofgasse és Sonnenfeldstrasse több telkét foglalta 
el. Ebben a házban volt Matthäus Cosmerovius 
nyomdája. Már elődje Matthäus Formica is itt dol-
gozott, lakása is itt volt, tőle vette meg a nyomdát 
a lengyel nemesi származású Cosmerovius. Kezei 
alatt a nyomda hamarosan a 17. század egyik leg-
jelentősebb bécsi tipográfiájává nőtte ki magát, 
amely abban az időben a legtöbb magyar könyvet 
adta ki. Két év múlva, 1641-ben elnyerte az egyete-
mi nyomdász címet, 1649-től pedig császári udvari 
könyvnyomtató. A közeli Lugeck terén tehát nem 
véletlenül áll Gutenbergnek, a könyvnyomtatás fel-
találójának szobra. 

Az első magyar kapcsolat, amelynek nyomát ta-
láljuk 1645-ből való, amikor Cosmerovius Esterházy 
Miklós nádor I. Rákóczi György erdélyi fejedelem-
nek írt, és a nyilvánosságnak szánt politikai levele-
it nyomtatta ki magyarul. Majd több magyar nyel-
vű könyv is követte, közülük is kiemelkedik Zrínyi 
Miklós Szigeti veszedelmének első kiadása, amely 
még Adriai tengernek Syrenája címmel jelent 
meg Bécsben, Cosmeroviusnál 1651-ben. Ezt az igé-
nyesen nyomtatott könyvet még egy hajót és szirént 
ábrázoló rézmetszet is díszíti. A keze alól kikerült 
nyomtatványokban legtöbbször feltüntette nyomdá-
ja helyét is. A magyar nyelvűekben így: „A kolóniai 
udvarban nyomtatta Cosmerovius Máté.” 

Sok jel mutat arra, hogy a nagyszombati akadé-
miai nyomdának az 1650–1670-es években a bécsi 
officinák közül a Cosmerovius műhellyel volt a leg-
szorosabb a kapcsolata: az utóbbinál ekkor jelent 
meg a legtöbb magyar vagy magyar vonatkozású 
nyomtatvány. Bizonyára nem véletlen, hogy Lip-
pay János Posonyi kertjének egy része is Cosme-
roviusnál készült, mégpedig úgy, hogy az első kö-
tet nyomtatását Nagyszombatban félbehagyták, és 
nyomtatását Cosmerovius fejezte be Bécsben. Erről 
a címlap is beszámol: „Cosmerovius Máté Császár 

A Kölner Hof nyomdásza   
Urunk ö felsége könyvnyomtatójánál, a nemes 
magyar nemzetnek közönséges hasznára Lippay 
János által, kinek elsö könyve nyomtattatott Nagy-
szombatba, az Academiai bötükkel. Az többi Bécs-
ben Cosmerovius Máthé Császár Urunk ö feölsége 
könyvnyomtatójának bütüjivel 1664.”

Ezt technikailag csak úgy lehetett megoldani, ha 
a két nyomda között nagyon szoros kapcsolat volt, 
vagyis a már Nagyszombatban kinyomtatott íveket 
átvitték Bécsbe, hogy ott – lehetőleg hasonló kül-
sővel – tovább nyomtassák és befejezzék. Egyéb-
ként a munka megszakadásának oka feltehetően 
a váratlan török-tatár támadás lehetett, amely már 
Nagyszombatot is elérte, majd 1665-ben ezt követ-
te a város leégése. Emiatt minden bizonnyal egy 
időre szünetelt a könyvnyomtatás Nagyszombat-
ban. Ennek az első magyar nyelvű kertészeti mun-
kának azután a harmadik kötetét is Bécsben, Cos-
merovius nyomtatta ki, benne rézmetszetű, kertet 
ábrázoló szemléltető ábrákkal.

Egy gyászos esemény is fűződik Cosmerovius 
személyéhez. Nádasdy Ferenc grófot 1670. szep-
tember 3-án tartóztatták le, a király elleni össze-
esküvés vádjával, a Wesselényi-féle összeesküvés 
megtorlásaként. A műgyűjtő, mecénás főúr maga 
is nyomdatulajdonos volt, egyik nyomdája al-
só-ausztriai rezidenciáján, Pottendorfban, a má-
sik a Lajta túlpartján, magyarországi területen 
lévő Lorettóban. Kivégzése előtt (amelyre Bécs-
ben, a régi városháza udvarán került sor), 1671. 
február 15-én, a hatóságok e két nyomdahelyre, 
Pottendorfba és Lorettóba küldték Cosmerovius-
nak, a bécsi udvari nyomdásznak egyik alkalma-
zottját, hogy a Nádasdy –vagyon felmérése során 
e két helységben a nyomdai felszerelést szemügy-
re vegye. Később Cosmerovius feladata volt, hogy 
Nádasdy nyomdáinak értékét felbecsülje. 

Matthäus Cosmerovius kivételesen hosszú ide-
ig, 35 éven át, 1674-ig vezette a nyomdát, de utána 
még özvegye is (nem volt ritka, hogy asszonyok áll-
tak egy-egy nyomda élén) több évtizedig, 1702-ig. 

     V. Ecsedy Judit

Budapestről jövet fel-felötlött bennem, hogy 
ismét jelentkezem Nálad, csak azt nem döntöt-
tem el, mindjárt hétfőn, vagy csak kedden hív-
jalak. A hír áthúzta számításomat, mert úgy 
hangzott: 2016. július 25-én, hétfőn, hajnalban 
elnémultál. Most már hiába is hívnálak, mert 
tudom, úgysem válaszolsz. Megvonták Tőled 
a SZÓT. Mikor június 18-án először és utoljára 
jártam szerkesztőségi irodádban, még műté-
ted előtt, inkább kívánságként bizakodtál: be 
kellene fejezned 2-3 regényedet, majd utolsó 
heteidben már csak mintegy 800 oldalnyi kéz-
iratod kiadását említetted. A Magyar Napló-
val kapcsolatosan kérted, törődjünk vele, hogy 
ne szűnjön meg. Megtisztelő volt számomra 
ez a végrendelkezésféle, hiszen nem vagyok a 
szerkesztőség tagja. Besorolásoddal mintegy 
engem is a többiek, a Tieid közé emeltél, el sem 
képzelve, mit jelent ez számomra a hovatarto-
zás rendezetlenségének állapotában. 

Igen, egyetlen alkalommal sikerült meghív-
ni munkatársaiddal: mi magyarok, amennyire 
minden civilizációt nélkülözően tudunk gyű-
lölködni, legalább ilyen szenvedélyességgel 
tudjuk érzékeltetni egymással szemben, hogy 
egyívásúak vagyunk...

És most hiába minden képzelet, hiszen 
nincs válasz. Pedig vádolón tolakodik fel ben-
nem a MIÉRT? Valamelyik telefonbeszélgeté-
sünkkor magam tehetetlen utaltam Camusre: 
a lét kiszámíthatatlan szeszélyeire nincs más 
válasz, mint a lázadás. Mert minden fizikai 
törvény ellenére nem lehet elfogadni, bele-
nyugodni abba, hogy szabadakarat  ide vagy 
oda, sokszor még a jelentéktelennek látszó 
dolgokban sem magunk dönthetünk. Micso-
da önkény, zsarnokság! Nem elég, hogy a két 
pólusban nincs szerepünk: senki sem kérdez-
te meg, akarunk-e a világra jönni, meg aztán 
legfeljebb fenyegetően érezteti velünk közér-
zetünk, hogy lepergünk a garaton. Nem elég 
ez, pedig akarva-akaratlanul elfogadjuk a 
tényállást, annyi viszont kijárhatna nekünk, 
hogy legalább tudatos állapotunkban mi is 
beleszólhassunk dolgainkba. Legalább ennyi 
hozzátartozna a szabad akarathoz, az emberi 
méltósághoz. Egész emberi létünk nem más, 
mint védekezések sorozata, és ebben a folya-
matban peregnek le éveink. Mi mindent kita-
lálunk arra vonatkozóan, hogy emberségünk 
túlterjedjen a fizikai léten, s ha visszafelé le-
hetetlen, legalább előre tekintve mindent el-
követünk a hosszabbítás érdekében, s ha már 
visszavonhatatlan az ítélet, értelmessé akarjuk 
avatni arasznyi létünket térben és időben.

Megszakadt párbeszéd
Töprengés Oláh János (1942–2016) átváltozásán

Akár Gilgámest, akár Homéroszt vesszük 
kézbe, mindenképpen az egymással is civódó 
isteneknek vagyunk játékszere: mert ha meg-
unnak, akár a makacs gyermek vágnak sarok-
ba vagy még azon is túl. Ha meg éppenséggel 
magunkra haragítjuk őket, szadista módon 
gyötörnek, mintha ebben lelnék gyönyörűsé-
güket. Hiába fölényeskedik Zeusz, állítva, os-
toba vétkeikért bűnhődnek az emberek a vég-
zeten is túl, ha már – természetüknél fogva 
– annyira ostobák, és végső soron képtelenek 
belátni, hogy vétkeikkel önmaguk, egymás 
ellen cselekednek. 

Mindezen töprengés mégsem szünteti a szo-
rongást, a kíméletlen rejtélyt: vajon minden 
csupán a véletlen műve, s ebben az istenekre 
sem hárul felelősség, ők is a moira, a végzet 
kiszolgáltatottjai? Érdemes-e a cél és értelem 
után kutatni, ahhoz igazítva napjaikat, terve-
inket? Mert hiába a legértelmesebb felelet is, 
ha nincs végső bizonyság semmire, még az 
élet abszurditására sincs. És ez talán az egyet-
len hatásos eszköz, fegyver arra vonatkozóan, 
hogy minden állítást meg lehet kérdőjelezni, 
sőt, cáfolni is lehet. Ebben a viszonylagosság-
ban rejlik az emberi szabadság és méltóság: 
végső fokon senki és semmi nem kényszerít-
het arra, hogy etalonként elfogadjam a lét, a 
sors adottságait. És ebben a látszólagos taga-
dásban tapintható ki a kereszténység soha be 
nem fejezhető forradalma: a halál végzetessé-
gének cáfolata. Valóban, még logikailag is el-
fogadható, hogy születés és halál az átmeneti-
ség két pontja: közeledünk, majd távolodunk, 
emberi mivoltunkban (meg)változunk, a vál-
tozás, átmenetiség viszont nem azonosítható a 
megszűnéssel.

Folytathatnám, János, persze feltételezhető, 
hogy Te minderre csak mosolyogsz, hiszen a 
küszöböt átlépve kitárult előtted a mindent 
magába fogadó valóság, ahol Te is megta-
láltad a Neked kijáró helyet, része és részese 
vagy a mindenségnek. Ez a felszabadultság 
abszolút élménye, amit a megrögzött keresz-
tények megváltásként emlegetnek. 

Emberként mégsem fogadható el a tény, 
hogy nem Te rendelkezhettél életed befeje-
zetlensége fölött. Ezért jogos a gyász, még a 
lázadás is halálod fölött. Vagy vegyük úgy, 
amíg nem vagyunk a végtelenség részese, be 
kell érnünk töredékes mivoltunkkal? Amikor 
leszakadtunk a köldökzsinórról, kezdődött 
kitaszítottságunk, hontalanságunk, s mind-
az, amit elértünk, alkottunk, óvszer – hatás-
talan…           Deák Ernő

Időnként úgy tűnik, mintha a hibakeresés, 
a  probléma és annak megoldása elemi igény vol-
na bennünk. Keressük a rosszat, a hibát, zavart, 
ki mitől bénább, rondább vagy értéktelenebb. 
Csak épp, nem mindegy, hogy ki ki ebben a játsz-
mában. Ha minden jó, keresünk egy okot, hogy 
ne legyen vagy épp iszunk rá, hogy másnap le-
gyen túl rossz. Ha túl sima  a vízfelszín, felrúgjuk 
a csendet, mert az ideális létállapot elégtelennek 
tűnik. Ha valami nem stimmel, kompenzálunk. 
Ha valami félresiklott, palástolunk.  

Elméletileg nem létezik a 100%-os tökéletes-
ség, legalábbis az emberi lépték szerint. Egyrészt 
ez így van, ezért el kellene fogadnunk a hibáinkat 
és azokkal együtt szeretni önmagunkat és má-
sokat, ami jól is hangzik, amíg rá nem jövünk, 
hogy pontosan ezzel a buta, de jól átgondolt mar-
ketinggel vezettek minket zsákutcába, ennek 
köszönhetően az emberi faj örökké elégedetlen. 
Tehát, sosem leszel elég jó. Te, sosem leszel hibát-
lan. Másrészt viszont, pont amiatt, hogy a tökéle-
tesség nem létezik, nincs mit elérni, így jóformán 
egyetlen dolgunk élni és szaporodni, melyből az 
következik, ha 1 darab hibátlan sincs, amihez al-
sóbbrendűként fel kell érnünk, akkor minden 1-1-
1 darab alkotóelem egyenrangúként eleve tökéle-
tes úgy, ahogy teremtetett. Tehát, például azért 
nem lesz valakiből 100%-ig tökéletes álomnő, 
mert olyan nincs. Minden nő úgy hibátlan, ahogy 
van. Kivéve, ha alapvető vegetatív idegrendszer-
hez tartozó biológiai tevékenységeket nem tud, 
mert akkor eleve bukta a darwinizmust. 

Tehát, van, aki a falat kaparja, más címpél-
dány pedig mások szemét. Kínjában. Van, aki el-
nyomással próbálkozik és a minőségi szintje alá 
licitálva pozícionálja magát elképzelt piramisa 

Nagy Olívia

Társadalom – Éva almája
tetejére. De sokan csak hitegetik magukat, hogy 
egészen egyszerűen ne kelljen a hibát megtalál-
niuk önmagukban, így mindenki másban keresi, 
vagy csak alapjáraton odamanifesztálja jól ki-
zsákmányolt fantáziájának köszönhetően. Nehéz 
dolog ez és még nehezebb folyton befelé figyelni 
és megtanulni nem köz-destrukció segítségével 
enyhíteni kínjainkon. De itt ismerszik meg az 
ember. Krízishelyzetben. Amikor szembesülsz, 
hogy te vagy a hibás, amikor rádöbbensz, hogy te 
maradtál le, te mondtál butaságot, te mész rossz 
irányba, te nem haladsz semerre az életeddel, a te 
magánéleted elfuserált, benned nincsen ambíció, 
te nem állsz ki magadért, te nem tudsz újra föláll-
ni, vagy nyivákolás nélkül túlélni az élet kötelező 
pofonjait. Akkor derül ki, hogy téged becsülendő 
értékből, vagy szarból faragtak? Mert a belülről 
rothadó alma célja az, hogy az egészség látszatát 
keltve elkeljen. Csak, mivel saját romlottságát 
nincs hatalma rendbe hozni, de mindenképpen 
kéreti magát, így logikusan az összes többi almán 
keresi meg, majd hangsúlyozza ki a pöttyöket, 
hibákat, belemagyarázza azt a penészfoltot, ami 
nincs is ott, és ne adj isten a legcsúnyább almák 
közé ül be, mert ott ő tűnik a legjobbnak. Mindezt 
azért, hogy a szőnyeg alá zsugorítva méltóságát, 
kikússzon a reflektorfény elől, mert nem akarja 
belátni, hogy a belülről szétrohadt alma a kukán 
kívül sehova máshova nem való. Így a kérdés már 
csak az, hogy kinek hány csalódás után éri meg 
még egyszer almát venni, ha rendszerint csak 
romlott matériát talál a dekoratív felszín alatt? És 
ez a cikk csak „önfelelőtlenítő”   hibáztatós mu-
togatásról szól, vagy a felismerés szintjén szimp-
la önvédelemről,mert mindannyiunknak csak 
egyetlen egy élete van?

S. Csoma János

Akár
Oláh Jánosnak búcsúzóra 

Nemléted, az a léted.
Percnyi kitérő születésed –
kit sosem szültek, akként is egész.
Örök nemléted az a léted,
birtoka forgó rendszereknek,
bár e rendszerek részeként
nem is kizárt emberré lenned.
Efféle létpillanatodon is
túl leszel, ha vége a Napnak,
jelen-séged mondhatni talmi:
akár bele is lehet halni.

*
indíték végén
cél a befejezés
vagy a befejezetlen
múlt határtalansága
ró karcot a végtelen 
ég végtelen kékségének
rideg falára

Hiánypótló könyv jelent meg, mely adósságtör-
lesztés is egy méltatlanul elfeledett jelentős költő, 
Kozma Andor (1861-1933) felé. A Napkút Ki-
adó gondozásában, a Nemzeti Kulturális Alap és 
Budapest XI. kerület – a szerző egykori lakhelye 
– önkormányzatának  támogatásával napvilágot 
látott kiadvány kronologikus sorrendben válogat 
a szerző életében megjelent versesköteteiből, il-
letve halála után, az életrajzírója, Merényi Oszkár 
1941-es monográfiája függelékében közreadott, 
addig kiadatlan, jórészt ismeretlen verseiből. 
Ahogy Kozma Andort is csak a művelt idősebb 
nemzedék ismerheti, amely a két világháború kö-
zött az iskolában még hallhatott róla és tanulhatta 
emblematikus versét, az 1848–49-es szabadság-
harcnak allegorikus formában emléket állító A 
karthágói harangokat, mely a válogatott kötet 
címe is egyben.

Pedig ki ne ismerte volna Kozma Andort a 
19–20. század fordulója táján? Koboz néven kö-
zölt heti verses közéleti krónikái, Andronicus 
álnéven írt szellemes tárcái, melyekben a kor 
visszásságait pellengérezte ki, országos figyelmet 
keltettek. Fontos szerepet vitt a korszak irodalmi 
életében, mint a Kisfaludy Társaság, majd a Ma-
gyar Tudományos Akadémia tagja. 1910–1918 kö-
zött, két cikluson át parlamenti képviselő is volt, 
Tisza István pártjának frakciójában foglalt helyet. 
A felvidéki, egykori Liptó vármegye zömmel szlo-
vák népességű választókerületének képviselője-
ként szlovák népdalokat is fordított. 

A sok kiváló személyiséget felmutató leveldi 
Kozma családból származott, édesapja az első 
magyar királyi főügyész, az „ügyészség atyjaként” 
tisztelt Kozma Sándor volt, a szabadságharc részt-
vevője ‒ amiért üldöztetésben, megtorlásban is ré-
sze volt ‒, később azonban a Habsburg-házzal való 
kiegyezés, Deák Ferenc meggyőződéses híve lett. 

Kozma Andor ezt a szabadelvű, nemzeti elkö-
telezettségű szellemet szívta magába gyerekkorá-
tól kezdve. A Somogy megyei Marcaliban szüle-
tett, később a család Kaposvárra költözött, majd 
apja kinevezése után Budapestre került. Andor 
is jogi egyetemet végzett, egy biztosítótársaság-
nál helyezkedett el, tisztviselői munkája mellett 
teljesedett ki költői pályája. Mint a válogatás fü-
lszövegében olvasható, „markáns egyéni hangja, 
nemzeti és felekezeti korlátokon felülemelkedő 
világszemlélete, ragyogó humora, szociális érzé-
kenysége megkülönbözteti” őt az Arany János-i 

Egy „elfeledett költő” válogatott kötete
Kozma Andor: A karthágói harangok

hagyományokat folytató népnemzeti iskola többi 
képviselőjétől, ahová az irodalomtörténet sorolja. 
A Nyugat előtti nemzedékhez tartozott, de meg 
tudta becsülni Ady Endre költészetét is, akinek 
pályája kezdetén pártfogója volt, akárcsak a fiatal 
Móricz Zsigmondnak. Mindketten nagy tisztelet-
tel írtak róla. Kosztolányi Dezső szerint „tündök-
lőbb, változatosabb rímelőnk alig van nála”, s mű-
veiben „romlatlan magyar nyelvünk kánona van 
megőrizve”. 

A történelmi Magyarország összeomlását mély 
fájdalommal élte meg, de reménye nem hagyta el. 
„Mert igazság, ész, erő s a rend/Nagy-Magyar-
országot teremt” – írta Hunyadi Mátyás című 
epigrammájában. A Trianont követő években a 
magyar múlt felé fordult, onnan próbált reményt 
meríteni az összetört ország számára, Turán, 
Honfoglalás és Petőfi címmel nagy elbeszélő 
költeményeket írt, és jelentős műfordítói munkát 
végzett. 

Az 1948 utáni kommunista kultúrpolitika 
nacionalizmus és dzsentri szemlélet okán ma-
rasztalta el igaztalanul, és tilalmi listára tette. 
A Kádár-korszakban, antológiákban elszórva 
már megjelenhettek egyes versei, de egészen 
2001-ig, születésének 140. évfordulójáig kellett 
várni, hogy egy önálló kötetét, kéziratban ma-
radt önéletírását Kaposváron kiadták (Életem), 
majd pedig 2007-ben egy erdélyi kiadó jelentet-
te meg Honfoglalás című múltidéző elbeszélő 
költeményét. Most végre napvilágot látott a vá-
logatott kötet is, benne olyan versekkel, mint a 
Kosztolányi által az egyik legszebbnek tartott, az 
1918-19-es forradalmakat idéző, beszédes című 
Haláltánccal vagy a trianoni országcsonkítást 
megjósoló, a korabeli cenzúra által betiltott A 
Táltos álmával. Olvashatók a válogatásban 
Hetedhét országból című útirajzkötetének 
legjobb darabjai, szemelvények irodalmi tanul-
mányaiból és műfordításaiból, köztük Goethe 
Faustjából, valamint Schiller Ének a harang-
ról című verse is.

Kozma Andor életműve tekintélyes, ez a válo-
gatás a megjelent alkotásoknak is csak töredéke. 
Az utószót Szörényi László irodalomtörténész, 
a kötet szerkesztője írta.           T. K. Péter

Kozma Andor: A karthágói harangok. Váloga-
tott versek és prózai írások. Napkút Kiadó, Buda-
pest, 2016, 340 old.

Tompa vadady Annáról tettei és kerek 
évfordulója miatt tisztességből is illő írni 
méltatást, főként azoknak, akik kevésbé is-
merik a svédországi magyarok reményteljes 
idealistáját, mert ő mindenütt ott van, ahol 
mintegy kertészkedve művelni kell a nyelvet 
és a kultúrát, tartani a felnőttekben a lelket, 
a fiatalokban éleszteni és ébren tartani a lel-
kesedést cserkész módra táborozva, oktatva 
– példaadóan. 

A ki- vagy bevándorlók között ritka jó tu-
lajdonságokkal rendelkezik: közvetlen mo-
dorával hitelesen vallja, éli, hogy ő Svédor-
szágban meglelte hazáját, vagyis nem érzi 
magát idegennek. Olyan helyen talált ott-
honra, ami Erdélyre emlékezteti, tehát nem 
kell elvágyódnia, hiszen otthon van messze 
északon is. Ehhez hozzátartozik az otthon-
teremtés valamennyi buzgósága és képzelő-
ereje, emberekkel, magyarsággal átszőtt cse-
lekvő lelkisége. 

Könnyű ezt kijelenteni róla, csakhogy 
másként fest ez a mindennapok valóságá-
ban: otthagyni a diktatúra Erdélyét és Ma-
gyarországon keresni szerencsét, ami még-
sem felelt meg elvárásainak. 1988-ban négy 
gyermekével kerekedett fel, majd állapodott 
meg Svédországban.

A gyermekkora óta a képzőművészet bűv-
körében élő Tompa Anna a festészet terén is 
Svédországban lelte meg alkotói önmagát: 
1995 óta negyedszáz kiállításon mutatko-
zott be, tárta fel tulajdonképpeni mivoltát. 
Képein az őt körülvevő (svéd) tájat örökíti 
meg impresszionista lágysággal, elvonat-
koztatással, enteriőr jelenetei pedig a bel-
ső meghittség jegyeit hordják magukon. 
Biztosan nem találó, inkább csak megköze-
lítésként használható rá a „terápia“, mégis 
megkapó az alkotásaiból áradó kiegyensú-
lyozottság, nyugalom, a realizmuson felüle-
melkedő harmónia, ami egyben az ő lelkivi-
lágát tükrözi.

Meggyőző őszinteséggel vallja: a festé-
szetben sikerül feloldania a mindennapok 
feszültségeit, drámáját, még a személyes tra-
gédia is háttérbe szorul, olyannyira, hogy 
aki személye vonzáskörébe kerül, a derű, 
mosoly, tréfa megtestesítőjére lel. 

Az 1946. augusztus 15-én Marosvásárhe-
lyen született Tompa Anna lelki sérülések 
nélkül ilyen „védjeggyel“ lett 70 éves.

  Szlafkay Attila

SZILÁNK
Gyermekkorom óta

a harangozás, temetés
emlékét véste belém.

Ma
 húsz év múltán ,

szomorú emlékeim hulltán ,
arra eszméltem, hogy ismét

visszatért a gyermekkori
véset.

Szűnni nem akaró
zúgás, mintha elakadt
volna a harang nyelve,
mint lemeztű a lemez

kopott barázdái között,
vagy elragadt ló

a kezdő kocsis kezében,
vagy

öreg kocsis híján, aki
épp lekászálódott a közeli
kocsmába, kedélye porát

lemosni egy pinty
hosszúlépéssel.

A harang csak zúgott, zúgott egyre.
És eszembe villant, hogy

reálisabb lehet a magyarázat,
a távol-keleti féltekén

földrengés és árvíz áldozatai
életét siratja.

Ezért oly nagybőgős
ércesen férfias

a hangja.

Zsirai László

Körözvény

Zokog a nyári délután,
könnyeként csordul a zápor,
a napsütés eltűnt hét után
e gyönyörű délutánból.

De, hogy Nap-keretben tartsa
mosolyunk tükrét még az ég,
talán a holnap megtalálja
kedvünk rég vesztett ékszerét.

Simonyiban még a 70-es években jártam, 
akkor a losonci Építőipari Szakközépiskola 
diákja voltam. Mint fiatal középiskolás ba-
rátaimmal a Palócföld népi hagyományait 
gyűjtöttük össze, hogy az Ifjú Építész diákla-
punkban közöljük az összegyűjtött anyagot. 
Sok néprajzi ihletésű anyagot felvettünk, ösz-
szegyűjtöttünk, sajnos eddig nem publikáltuk 
sehol. Jegyzetfüzeteim – naplóim egyikéből 
az alábbi írás került elő. 

A simonyi „csörgős malom”, amely több 
mint hatvan esztendővel ezelőtt a tűz marta-
lékává vált, arról volt híres, hogy „molnárka-
lácsot” is sütöttek benne. Ugyanis megesett, 
hogy az őrlésre várakozó gazdák néha három 

A simonyi „csörgős malom”
napot is a malomban vesztegeltek, míg sor ke-
rült rájuk, és ilyenkor ezt a kalácsot eszeget-
ték. Ne gondoljunk valami finom süteményre. 
A véka fenekén talált lisztet vízzel keverték 
össze, és a híg tésztát ostyasütőben megsütöt-
ték. A messze vidéken híres simonyi malom 
emléke így él a köztudatban. 

Simonyiban napjainkban is sütnek molnár-
kalácsot, de már zsírt, cukrot és tojást is fel-
vernek a liszthez. 

A molnárkalácsot majszoló gyermekek ta-
lán nem is gondolják, hogy az igazi molnár-
kalács azért mégsem volt olyan finom, mint 
amilyent ők kapnak.

Száraz Pál
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A Herder-díjas tudós asszony, Sofia Ko-
vačovičova Ipolyságra emlékezve zárja 
mondandóját: „Az utóbbi két évszázad ma-
gyarosító és szlovakizáló tendenciáiból szár-
mazó fájdalmak árnyékot vetnek az ezeréves 
együttélésre, amelynek mindkét oldalon vol-
tak előnyei és hátrányai, s amely kölcsönösen 
befolyásolta a szlovákok és magyarok kul-
túráját”. Nora Baráthová író és muzeológus, 
kérdésekre válaszolva ekképp oldja föl a kisa-
játító törekvések keltette, feszültségekkel teli, 
egymással ellentétes történelemmagyaráza-
tokat: „Késmárk a németek számára német, 
a magyarok számára magyar, a szlovákok 
számára pedig szlovák város: Ez az ottho-
nosságérzet a jellemzője.” Tőzsér Árpád így 
reménykedik a „történelmi” Pressburg-Po-
zsony-Bratislava feltámaszthatóságában: „S 
ha a történelem tárgyi emlékeiben sikerülne 
a háromnevű és háromnyelvű város tudatát, 
s azt a jellegzetes «nemzetközi», közép-euró-
pai kultúrát is feltámasztaniuk, amely régen 
ebből a három nyelvből és tudatból táplálko-
zott, akkor Pozsony ideális helye lehetne egy 
majdani közép-európai parlamentnek.”

Az idézetek egy eredetileg szlovák nyel-
vű vallomásos esszésorozatból származnak, 
amelyek a pozsonyi Kalligram Kiadó Os című 
folyóiratában jelent meg éveken át, tudósít a 
magyar könyv előszavát jegyző, a szlovákiai 
változásokról értekező Szigeti László; a ma-
gyar változatot Nádori Attila szerkesztette, 
az összeállítás Karádi Éva és Hushegyi Gábor 
munkája, a kézirat gondozását a Kossuth Ki-
adó vállalta, a sokszínű városokra emlékező 
szlovák írók, történészek, szerkesztők, építé-
szek szövegeit a szlovákiai magyar irodalom 
jelesei, többek között Polgár Anikó, Csehy 
Zoltán, Száz Pál ültette át magyarra, míg az 
említett kiváló költőn, Tőzsér Árpádon kívül 
Grendel Lajos lévai (anekdotikus) emlékezé-
sét olvashatjuk. A szépen, érdekes illusztráci-
ókkal kiadott kötet írói Párkánytól elindulva, 
bejárva a Pozsony—Kassa útvonalat, Komá-
romba érkeznek, ki-ki a maga városképét 
idézi meg/föl, egyesek interjúformában, má-
sok népszerűsítő tanulmány alakzatát kérve 
kölcsön, megint mások egyszerre szólaltatják 
meg nosztalgikus visszarévedésüket városok 
egykori sokszínűségére, nyelvek, szokások, 
a népi meg a városi emlékezetek egymásba 
játszódásának kultúrát és megkülönböztető 
jelleget adó korszakára, szembehelyezked-
vén mindenféle történelmi rombolással, régi 
negyedek „ledózerolásával”, kitelepítésekkel, 
deportálásokkal. Beszédesnek mondhatjuk, 
hogy a szerzők között egyetlen pozsonyi vagy 
szepességi német ajkút sem lelhetünk, mivel 
az egykor a „felvidéki polgárság” jelentékeny 

Sokszínű városok a sokszínűség szemszögéből
hányadát alkotó cipszerek és más német táj-
szólást beszélők eltűntek a második világ-
háborút követő megtorlások következtében, 
amiként Kassa és más vidékek magyarsága is 
áldozatul esett a rossz emlékű dekrétumnak. 
A nem kevésbé aktív részesét a kulturális 
sokszínűségnek, a zsidóságot a fasiszta szlo-
vák állam igyekezett megsemmisíteni.

A nem csak kulturális átrendeződés követ-
keztében veszendőbe látszott menni mindaz, 
amit a mai Szlovákia legjobbjai valódi ér-
tékként kísérelnek meg elfogadtatni, s ami 
az egykori szlovák nacionalista jelszóvá lett, 
a mináči „Itt nemzet él”-lel szemben így fo-
galmazódott meg: „Itt nemzetek élnek.” A 
mára eltűnt német és zsidó, az erősen meg-
fogyatkozott magyar lakosság szerepének 
újragondolása egyre szükségesebbé vált a 
szlovák gondolkodók egy része számára, ha 
a „közép-európai” gondolat, a pluralitással 
jellemezhető városok történetében kívánnak 
elmélyedni, s a szlovák tudat önmeghatáro-
zását nem akarják a bezárkózásra, az önelvű-
ségre szűkíteni. Az utószót jegyző jeles törté-
nész Lubomír Lipták előbb pellengérre állítja 
azt az ábrándos-agresszív történetszemléle-
tet, amely az ún. nemzeti ébredés korában 
alakult ki, s amelynek romantikája természe-
tesen nemcsak a szlovákoknál maradt fönn 
mind a mai napig, majd az alábbi figyelmez-
tetést kockáztatja meg: „Ha nem akarunk 
leragadni a Nagymorva Birodalom időben 
távoli és óhatatlanul homályos tapasztala-
tainál vagy a háborús Szlovák Köztársaság-
ban, melynek mélyebb politológiai elemzé-
se még rajongóinak körében sem népszerű, 
akarva-akaratlanul a történelmi Magyaror-
szágnál és Csehszlovákiánál kötünk ki. Mert 
valójában csak e két államalakulat története 
révén tudjuk bizalmas közelségből, részlete-
sen és a közvetlen érintettség érzésével szem-
léltetni, mit jelent az államfő és a parlament 
viszonya, mi az a rendszer, mi a rezsim…” 
(Hizsnyai Zoltán ford.)

A közös munkára felhívó tanulmány fé-
nyében az egyes várostörténetekre is de-
rűsebb fény áradhat; hiszen nemigen volt 
teljesen tiszta etnikumú város, ellenben (a 
magam kutatásaiból tudom) valaha az egyes 
gimnáziumok vizsgáin három nyelven (a la-
tinnal együtt négyen) hangzott el kérdés és 
felelet, a pozsonyi líceum ún. Deklamations-
übungjairól a szepességi többnyelvű Rumy 
Károly György számolt be az 1820-as esz-
tendőkben, a Tudományos Gyűjteményben, 
hírül adván a négynyelvű szavalatokat; s az 
egy évtizeddel később virágzó önképzőkörök 
ugyan nyelvileg elkülönültek, de az átjárás 
az egyikből a másikba sem volt elképzelhe-

tetlen. S ahogy cseregyerekként Jókai Mór 
Pozsonyba ment a német nyelvet tanulandó, 
ugyanúgy szlovák diákok magyar iskolákba, 
magyar családokhoz jutottak el nyelvtanulás 
céljából. A Szepesség, a szepesi városok még 
a XX. században is élénk több nyelvűségéről 
az egykori magyar külügyminiszter(!) Csáky 
Imre, először 1992-ben megjelent emlékira-
tából tudunk fontos adatokat idézni: „Az ide-
genből különféleképpen megkísérelt uszító 
üzelmeknek ellenére ezen a tájon nem volt 
nyoma a nemzeti ellentéteknek vagy éppen 
harcoknak és gyűlöletnek. Minden cipszer, 
lett légyen magyar, német vagy szlovák, min-
denekelőtt cipszernek érezte magát, és szű-
kebb pátriája lakóiban, bármely nemzetiség-
hez tartoztak is, elsősorban a cipszert látta, 
tehát «honfitárs»-át.”

A kötet városképeinek felvázolói részint 
ennek a „tudat”-nak nyomába eredtek, egyes 
szerzők hiányérzetüket rajzolják föl, az eltűnt 
más nyelvű lakosság még megmaradt város-
képi, építészeti, nyelvi nyomaira döbbenve, 
többnyire tapintatosan emlékezve a nemze-
ti kizárólagosságok, faji-nemzeti előítéletek 
gyilkos következményeire. Aligha vitatható, 
hogy ugyanarról a városról egy magyar, egy 
német és egy szlovák emlékező valami egé-
szen mást hangsúlyozna, Lőcséről szólva ma-
gyar részről bizonyára szóba kerülne Jókai re-
génye, A lőcsei fehér asszony (egyébként több 
szlovák kiadásban jelent meg), mint ahogy 
Stanislav Rakús író-egyetemi tanár kassai 
emlékidézésében természetes gesztussal emel 
ki egy lapnyi részletet Márai Sándor Kassai 
őrjáratából, Daniela Kapitáňová, Prágában 
végzett rendező komáromi helyzetrajzában 
Jókaira hivatkozik. Értekezésében minden-
féle divattal-gyanúsítással szembemegy, ek-
képp szólván: „Az első lépés a kölcsönös 
megértéshez vezető úton éppen az lehet, hogy 
a szlovákok végre elismerik, ez a terület min-
dig magyar volt, és mi csak politikai okokból 
kerültünk ide, mire második lépésként a ma-
gyarok azt mondják: örülünk, hogy itt vagy-
tok, ez gazdagabbá tesz minket.” Ez a (előbb 
szlovákul cikksorozatként, ismétlem, majd) 
magyarul kötetként kiadott esszégyűjtemény 
megteszi az első (fél)lépést, példás módon, 
nem elhallgatva az egykori, senkinek nem jó, 
ellenségeskedéseket, hangsúlyozottan a sa-
ját városáról akar ki-ki valamit elmondani: 
amiért szívesen visszajár, amit már nem talál 
meg, s amit veszteségként érez; s a legfonto-
sabb írások az egykori közösségről is szót ej-
tenek, a kölcsönös méltányosság nem túlsá-
gosan gyakori, ám annál inkább emlékezetre 
méltó példáiról, nem történelmi (ál)nagysá-
gokról, hanem kisemberekről, polgárokról, 

Rosonczy Ildikó ismét tetemes kötettel 
lépett színre, mielőtt azonban műve mélta-
tásába kezdenénk, nem árt két megjegyzés: 
nem mindennapi jelenség, hogy házastársak 
nem csak ugyanabban a szakmában jeles-
kednek, de tematikailag is nagyon egybevá-
gó területen dolgoznak, igaz, inkább szom-
szédságot említhetnénk. Kovács István, R. 
Ildikó férje a lengyel–magyar kapcsolatok-
nak talán legelmélyültebb és legterméke-
nyebb kutatója, míg a feleség orosz–magyar 
viszonylatban tár fel – már csak a nyelvi 
nehézségek miatt is – magyar szempontból 
kevésbé ismert forrásokat. A másik a szerző-
nek alapos nyelvi és kortörténeti ismereteket 
feltételező felkészültsége. Már az 1988-ban 
megjelent munkája is erről tanúskodik: A 
magyarországi hadjárat 1849. Orosz szem-
tanúk a magyar szabadságharcról. Az azóta 
eltelt évtizedekben újabb és újabb forráso-
kat fordított magyarra és tett közzé folyó-
iratokban, gyűjteményes kötetekben, s ha 
valaki nem okvetlen szakértőként kezeli ezt 
a szenvedélyes kutatómunkát, a szerző által 
idézett munkák alapján a tárgykör legjobb 
ismerőjeként említhető.

Kétségtelen, jelen munka egyik-másik 
szegmense már korábban másutt is megje-
lent, s ezáltal a „tanulmányok” besorolás is 
helytálló, alapjában véve mégiscsak a for-
rások megszólaltatása uralja a kötetet. Ro-
sonczy Ildikó erőssége a feltétlen bizonyítá-
si szándék: még a jelentéktelen dolgokat is 
idézetekkel támasztja alá, és ezáltal feltétlen 
hitelességre törekszik. Az orosz intervenció 

Orosz források az 1849-es beavatkozásról
előkészületeit, majd a csapatösszevonáso-
kat, -szállításokat a lehető legnagyobb gon-
dossággal tárja fel. Nem elégszik meg persze 
az orosz források és kortanúk megszólalta-
tásával, hanem bevonja vizsgálódásaiba az 
Osztrák Állami Levéltár, Hadilevéltár ide-
vágó állományát is. Drámába illő a diplo-
máciai kapcsolatokat megvilágító levelezés 
egymás mellé állítása, ezáltal (szép)irodalmi 
igényességű feszültséget támaszt, mintegy 
nyitva hagyva az események folytatásának 
kérdését, ami aztán a következő fejezetben 
világosodik meg, tisztázódik. Ismert folya-
matokat mutat be, egyes részleteiben azon-
ban azt a benyomást kelti, mintha most, az ő 
leírásában egészen más fordulatot vennének 
az események.

Hadtörténeti és közlekedéstörténeti ösz-
szefonódásban egészen újszerűen hívja fel 
a figyelmet az új közlekedési eszköz, a vasút 
hadászati jelentőségére: az orosz csapatszállí-
tások Krakkóból majdnem Pozsonyig kizáró-
lag vasúton történtek, ami rendkívüli módon 
hozzásegített a csapatmozdulatok gyorsasá-
gához, hogy aztán Magyarország területén 
annál vontatottabban, mi több, ellentmondá-
sosabban mozogjanak a megszálló csapatok, 
igaz, ebben  vonatkozásban nem hanyagolha-
tó el Görgei Artúr szerepe, akinek hadvezéri 
képességeiről az oroszok is a legnagyobb elis-
meréssel írnak.

Ebben az összefüggésben – és Rosonczy 
Ildikó forrásfeltáró feldolgozásának újfent 
egyik meglepő újdonsága – a cári csapatok, 
nevezetesen a tisztikar viszonyulása, a hon-

védsereggel szembeni bánásmódja. Szinte ide 
kívánkozik a megjegyzés: amennyiben a II. 
világháborút követően nem lett volna szov-
jet-orosz megszállás, egészen más lenne a ró-
luk megmaradt történeti emlékezet.

Befejezésül ugyancsak két megjegyzés: Fe-
renc József és I. Miklós cár varsói találkozása 
protokolláris tényként kerül említésre, anél-
kül, hogy a magyar történetírásban gyakran 
felhozott kézcsókot szóra érdemesítené. A 
rákérdezéskor egyszerű a szerző válasza: az 
átnézett iratanyagban még csak utalásképpen 
sem szerepel ez a „jelenet”, ami ilyetén a le-
gendák világába tartozik.

Egyetlen, minden részletében ismertetett 
példával kísérli meg Rosonczy Ildikó a Petőfi 
legenda cáfolatát: kivéve a fogságba esett cári 
alattvalókat, az orosz csapatok nem hurcolták 
Oroszországba  a foglyul ejtett honvédeket, 
hanem vagy szélnek eresztették őket, vagy 
pedig a császáriakkali megállapodás szerint 
átadták őket az osztrákoknak.

Rejtély marad, vajon kíméletességből, vagy 
pedig a Görgey-Bem vezérelte honvédsereg 
nimbuszából kifolyólag Paszkevics inkább a 
Harmincéves Háborúra emlékeztető manőve-
rezéssel, mintsem döntő csatában akarta térd-
re kényszeríteni a magyar ellenséget. Ebben 
kivételt képez a segesvári ütközet, amit viszont 
nem az orosz fősereg vívott meg Bem ellen.

Rosonczy Ildikó: Orosz fegyverekkel Ferenc 
Józsefért. Tanulmányok I. Miklós 1849-es ma-
gyarországi beavatkozásáról. Magyar Napló, Bu-
dapest, 2016, 486 old. + térképek és illusztrációk.

-de-

városlakókról, akik tanúsították, magatartá-
sukkal igazolták az együttélés egymást gaz-
dagító előnyeit. Ilyen egyszerű mondatokat 
érdemes papírra vetni: „Az Északkelet-Szlo-
vákiában fekvő Bártfa – egykori szabad kirá-
lyi város – 1918-ig a soknemzetiségű Magyar 
Királyság része volt, annak kultúrájában, 
történelmében, dicsőségében és nyomorúsá-
gában több mint ezer évig osztozott.” Jozef 
Šimončič azért örül, hogy Nagyszombatban 
született, mert olyan város volt, ahol a lako-
soknak nem voltak nemzeti komplexusaik, 
a „polgármesteri székben már a 16. század 
közepétől rendszeresen váltották egymást a 
szlovákok, a németek, magyarok, egyenlő az 
egyenlővel.” Persze, a kötet igazi sikerét az je-
lentené, ha mind többen olvasnák, mind töb-
ben gondolkodnának el a még oly vitatható 
kijelentéseken, és mind többen érvényesíte-
nék a hétköznapi gyakorlatukban azt, amiért 
ez a könyv megszületett.

Sokszínű városok. Bev. Szigeti László, összeáll: Kará-
di Éva, Hushegyi Gábor, szerk. Nádori Attila. Budapest, 
Kossuth Kiadó, 2016, 312. lap, 3200,-Ft. ISBN 978963-
09-8569-7

Fried István
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