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A közelmúltban két német szövetségi tar-
tományban zajlottak le helyi választások. Így 
szeptember 4-én a Keleti tenger melletti 1,6 
millió lakosú Mecklenburg -Vorpommer-ban 
(MVP), valamint a 3,3 millió lakosságú Ber-
linben, szeptember 18-án. Mindkét választás 
meglepetést és csalódást okozott a két ú.n. 
Nagykoalíciós pártoknál, így az SPD-nél (szo-
ciáldemokraták) és a CDU-nál (keresztényde-
mokraták). Annál is inkább, mert mindkét 
párt nagyobb számmal szavazókat vesztett. 
A két Szövetségi tartományt az SPD-ből és a 
CDU-ból álló nagykoalíció vezette. 

Az SPD-nek mindkét tartományban meg-
maradt a vezető szerepe, de a CDU MVP-
ban a harmadik helyre szorult a helyi Parla-
mentbe újonnan bekerült AfD, (Alternatíva 
Németországnak) nevű jobboldali párt mö-
gött. Ez egy viszonylag új párt, amely egyre 
nagyobb szerepet kezd játszani és rövid időn 
belül bejutott 9 tartományi Parlamentbe. Az 
AfD egy jobboldali párt, amely főleg me-
nekült/bevándorlóellenes politikájával lett 
közismert.

Az AFD választói nagy része, nem feltétle-
nül jobboldaliak, hanem olyan emberek, akik 
a társadalom szélére szorultak,illetve úgy ér-
zik helyzetüket. Ez az életérzés jellemző főleg 
olyan területekre ahol jelentős infrastruktu-
rális lemaradások vannak, illetőleg ezek a kö-
zelmúltban keletkeztek. Itt az emberek sok-
szor úgy érzik, hogy elfelejtették őket. Ilyen 
területek gyakran vannak az egykori NDK 
területén.

Két választás Németországban
Az AfD választói különböző pártok követői 

voltak, sokan a CDU-t támogatták,vagy más 
pártokat is,de vannak olyanok is közöttük, 
akik különböző okok miatt eddig nem mentek 
el választani. Az AfD főleg azzal érvelt, hogy a 
Szövetségi Kormány a pénzét nem a német la-
kosságra költi, hanem a bevándorlókra. Ez az 
argumentáció okozta nagyrészt a sikereiket. 
Hozzájárult ehhez, hogy a nagypártok is hibá-
kat követtek el és nem, vagy alig vették észre az 
emberek hétköznapi problémáikat, Ez bekövet-
kezett kisebb pártoknál is,akik csak bizonyos 
számukra érdekes témákra koncentráltak.

A koalíciós tárgyalások már megindultak, 
MVP-ban úgy néz ki, hogy a veszteségek elle-
nére, más lehetőség hiányában ismét létrejön 
az SPD/CDU nagykoalíció ismételt szociálde-
mokrata vezetéssel.

Berlinben, ahol az SPD és a CDU is erősebb 
veszteségeket szenvedtek megszűnik a nagy-
koalíció és előreláthatólag létrejön az SPD ve-
zetése alatt egy koalíció a Link Párttal (a volt 
szocialisták) és a zöldekkel. 

A tárgyalások nem ígérkeznek könnyű-
nek. Ezek a választások érzékenyen érintették 
Merkel kancellárasszony pozícióját, aki több 
hibáját elismerte, de egy alapvető változást 
politikájában még nem nyilvánított ki. Ha a 
hátralévő tartományi választások Németor-
szágban 2017-ig hasonló eredménnyel járnak, 
mint eddig,akkor Merkel kancellári pozíciója 
kérdéses lehet. De az is igaz, hogy pillanatnyi-
lag nincs utód a láthatáron.

Harsay Gy.

Mi köze a Balatonnak a Brexithez? Ha a 
nyers számokat vesszük, akkor lehetne sok: El 
lehetne képzelni, hogy pár ezer Nagy-Britan-
niából hazaköltöző munkavállaló megoldaná a 
magyar tenger körül keletkezett pincérhiányt. 
Persze a számítás a felületesnél is felületesebb: 
Még ha London az Európai Unió elhagyása 
folyamán ki is tenné a három millió külföldi 
EU-állampolgár szűrét a szigetországból, még 
akkor sem lehetne a balatoni problémát a Bre-
xitnek „köszönhetően” megoldani. Tudniillik 
alig van magyar pincér Angliában. A balatoni 
„hiánycikk” ugyanis Ausztriában dolgozik.

Hoffmann Henrik, a Balatoni Turizmus 
Szövetség elnöke elmondta a Sonline.hu nevű 
Internet-lapnak: idén több a diák, betanított 
munkás, családtag vagy akár külföldi ven-
dégmunkás a tó menti vendéglátásban, mint a 
szaktudással rendelkező alkalmazott. „Előbb-
utóbb hozzá kell szoknunk, hogy a Balaton-
nál is nemzetközi nyelven kell rendelnünk a 
csirkepaprikást.” Antalffy Gábor, a Kisosz (a 
kiskereskedők és vendéglátók érdekvédelmi 
szervezete) ügyvezető elnöke el is magyaráz-
ta az okokat: Az uniós pályázatok által előse-
gített 960 órás szakképzés rendszeresen azzal 
végződik, hogy az utánpótlás fogja magát, és 
átmegy a határon. Antalffy szerint elő kellene 
írni, hogy a végzősöknek meghatározott ideig 
Magyarországon kelljen dolgozniuk. De főleg 
versenyképessé kéne tenni a magyarországi 
vendéglátást, melynek első lépcsője a béreme-
lés kellene, hogy legyen. 

Ez a balatoni vendéglátás szempontjából el-
érhetetlen cél. Sok magyar lap írt már egész 
cikksorozatot a két ország közti áthidalhatat-
lan különbségekről. A Népszabadság szerint 
„Ausztriában egy pincér havonta átlagosan 
bruttó 1643 eurót keres, a borravaló 100 és 
300 euró között mozog, s általában ingyenes 
étkezést is kap“. Ami osztrák viszonylatban 
rossz-közepes fizetésnek felel meg. Hogyan 
viszonylik ehhez a balatoni fizetés? A „Pénz-
centrum“ így számolta ki: „A szezonban reg-
geltől estig üzemelő büfékben egész nyáron 
1200 munkaórában összesen 800 ezer forin-
tot keres egy-egy felszolgáló, a szakács pedig 
580 ezret.“  A 800 ezer forint alig több mint az 
ausztriai havi bér, ingyen étkezéssel – a Bala-
tonnál négy vagy öt hónapra…

Nem kell csodálkozni azon, hogy Ke-
let-Ausztriában majdnem mindenütt magyar 
szakácsok, felszolgálók, a sípályák környékén 

szállodai alkalmazottak dolgoznak, sokan na-
ponta vagy hetente a két ország között ingázva. 

De ne csak a vendéglátásról és a turizmus-
ról legyen szó. Ma már a feldolgozóipari cégek 
70 százaléka a munkaerőhiányt tartja a növe-
kedés korlátjának, mondta Parragh László, a 
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke 
szeptember közepén az 54. Közgazdász-ván-
dorgyűlésen. Az okok között a képzési rend-
szer problémái és a közfoglalkoztatás mellett 
felvetette az elvándorlást és az ingázást is. A 
munkaerőhiány ugyan felfelé tornássza a fi-
zetéseket, de azok csak kivételesen érik el az 
ausztriai szint 40 százalékát.

Ugyancsak szeptemberben a Központi Sta-
tisztikai Hivatal (KSH) összesítette három sta-
tisztika eredményeit. A Magyar Nemzet által 
ismertetett tanulmány alapján „a kép lesújtó: 
pont azok vándorolnak ki, akikre a leginkább 
szükség lenne itthon is”. Elsősorban az isko-
lázott fiatalok, azon belül a munkaerő-piaci 
szempontból legfontosabb szakmunkások és 
a diplomások hagyják el az országot. A tükör-
statisztikák összesített adatai szerint 2014 ele-
jén mintegy 330 ezer magyar állampolgár élt 
az európai célországokban. Németország volt 
a legkedveltebb: A külföldön élő magyarok 38 
százaléka élt ott, 23 százaléka az Egyesült Ki-
rályságban és 14 százaléka Ausztriában.

A folyamat idén tovább erősödött: A má-
sodik negyedévben már 55 ezer posztra nem 
találtak embert a magyar munkaadók. Aki 
vidéki munkahelyre mérnököt keres, már cé-
ges bérlakással kísérli meg a lehetetlent. Pont 
ezen a területen további romlás várható. A Vi-
lággazdaság egyik tanulmánya abból indul ki, 
hogy a következő tíz évben a német gazdaság-
nak százezer villamosmérnökre lesz szüksége 
az újonnan képzetteken kívül. „Várhatóan fo-
kozódni fog az agyelszívás is.“

Ebben a helyzetben a magyar kormány egy 
Nyugat-Európából évtizedek óta ismert lépés-
hez folyamodik: Varga Mihály gazdasági mi-
niszter szerint kerek 200.000 vendégmunkást 
kell behozni az országba. Így a közeljövőben 
tízezer számra érkezhetnek ukrán munkások 
Magyarországra. „Az ehhez szükséges jogsza-
bályokat a legnagyobb csendben módosítot-
ták“, írta a Heti Válasz. Egyetlen feltétel: hi-
ányszakmában kell dolgozniuk.

Főleg azokban, melyekből a magyar munka-
erő kiáramlott – nem utolsósorban Ausztriába.

M. P.

Brexit és a Balaton

A szeptember Európában arról szólt, hogy 
megint szóba állnak egymással az Öreg Kon-
tinens vezetői. De persze jobban tesszük, ha 
nem süllyedünk az önelégültség foteljébe, 
mert a teendők intézéséről még sokat kell 
tárgyalni. De legalább összejöttek. A féléves 
szlovák EU-elnökség kétszer is vendégül látta 
a többi tagállam vezetőit. 

Kezdjük időrendben a pozsonyi kastélyban 
rendezett nem hivatalos csúcsértekezlettel. Az 
eredmény röviden? Nem vesztek össze… De 
természetesen a britek exit-döntése óta első 
EU-csúcs hosszabb értékelést érdemel. Ezt 
Francois Hollande francia elnök kísérelte meg. 
Négy fő pontban határozta meg a tennivalókat: 
Az EU határainak megvédése, a biztonság, a 
gazdasági fejlődés és az ifjúság jövője a legfon-
tosabb kérdések, amelyekkel az Európai Unió-
nak meg kell birkóznia. A feladatokat a „Bra-
tislava Program”-ban foglalták össze. 

A legfontosabb témakörben Hollande felszó-
lította a tagországokat az EU külső határ-védel-
mének megerősítésére. Szeretné elérni, hogy az 
Unió vonja ellenőrzése alá a migrációs folya-
matot, de ugyanakkor mindazok, akik jogo-
sultak a menedékjogra, megkapják a szükséges 
segítséget. Nagyobb támogatást ígért azoknak 
a tagállamoknak, amelyek a migráns-áradat 
terheinek zömét viselik, így Görögországnak, 
Olaszországnak és Magyarországnak. 

A francia államfő szólt arról is, hogy az EU 
vezetői nem kerülték el a kellemetlen témá-
kat. Napirenden volt a gyakran bírált, EU és 
Törökország közötti migrációs megállapodás, 
a közel-keleti háború és a migráció hatása, a 
populista és rendszerellenes pártok népszerű-
ségének növekedése és az európai biztonsági 
együttműködés kérdése egy olyan időszakban, 
amikor az Egyesült Királyság kilép az Unióból.

A biztonsági témakörben szeptember utol-
só hetében jöttek össze Pozsonyban a tagor-
szágok védelmi és külügyminiszterei, akik 
egy európai védelmi erő létrehozásáról cse-
réltek véleményt – természetesen egyelőre 
eredmény nélkül. Az erre célzó olasz javaslat 
– jelentette a „Corriere della Sera” című olasz 
napilap – „minőségi ugrást” követel az euró-
pai védelem terén. Így például az EU-ban „fel-
állított, de soha nem alkalmazott” többnem-
zetiségű zászlóaljak bevetését szorgalmazza. 
Egy brüsszeli főhadiszállás tervezné és irá-
nyítaná a közös műveleteket. A dokumentum 
úgy fogalmaz, „az erőket, parancsnokságot, 
ellenőrzést, manőverezést és beavatkozási 

Európa mEgiNt szóBa áll magával
képességeket megosztani hajlandó országok 
Európai Multinacionális Erőt hoznak létre, 
amely az EU főhadiszállása állandó rendelke-
zésére áll és a jövőbeli integrált európai erő 
kezdeti magja lehet”. A NATO és az ENSZ 
szolgálatába is állhat, és nyitott marad a ké-
sőbb csatlakozni kívánó államok előtt.

Ha már az olaszoknál vagyunk: Két olasz 
politikus különleges kritikával illette a po-
zsonyi csúcsot. Sandro Gozi EU-s államtitkár 
egy interjúban hangsúlyozta, úgy tűnik, hogy 
az EU a migráció, a biztonság és a növekedés 
terén is felelősséget akar vállalni, de gyak-
ran ezt konkrét lépés nem követi. „A lengyel 
és a magyar kollégák“ javasolta „rugalmas 
szolidaritást” egy fogalmi ellentmondásnak 
(condradictio in terminis) nevezte. Főnöke, 
Matteo Renzi miniszterelnök még keményeb-
ben fogalmazott: „Pozsonyban semmilyen át-
törés nem következett be.” Az EU vezetőinek 
csúcstalálkozóin készült közös fotók keveset 
érnek, ha a helyzet nem változik. „Ha változ-
tatni akarnak, mi készen állunk. Ha csak meg 
akarnak lenni valahogy, fotózzanak egyedül”, 
mondta, és hozzátette, nem ijedt meg attól, 
hogy nem kapott meghívást Berlinbe Angela 
Merkel német kancellár, Francois Hollande 
francia államfő és Jean-Claude Juncker euró-
pai bizottsági elnök találkozójára.

Végül marad egy negyedik találkozó érté-
kelése, amelyen Bécsben a határok védelméről 
és a menekültügyi válságban érintett orszá-
goknak, például Görögországnak való segít-
ségnyújtásról tárgyaltak. Már az összejöve-
tel előtt el lehetett könyvelni egy szenzációt: 
Christian Kern osztrák kancellár a „Der Stan-
dard című osztrák lapnak olyanokat mondott, 
mint: „A közös uniós megoldás hiányában ér-
zékelhető türelmetlenség miatt érthető Ma-
gyarország menekültpolitikája.” Kern szerint 
Ausztria haszonélvezője Orbán Viktor mi-
niszterelnök menekültpolitikájának, hiszen 
ezáltal sokkal kevesebb ember érkezik Auszt-
riába és Németországba. „Törődnünk kell a 
helyzet negatív következményeivel is, hiszen 
amint megindulnak az emberek, egy másik 
európai határszakaszhoz tolódik a probléma.“

A találka maga az osztrák lapok vélemény-
cikkei szerint ugyan konkrét döntés nélkül 
ért véget, mégis fordulópontot jelent az euró-
pai menekültügyi politikában. Kern kezdemé-
nyezésére eljött az osztrák fővárosba Dimitrisz 
Avramopulosz migrációs ügyekért felelős uni-
ós biztos, Angela Merkel német kancellár, és a 

kelet/délkelet-európai régió legtöbb kormány-
fője, az albán, a bolgár, a görög, a horvát, a ma-
gyar, a macedón, a román, a szerb, és a szlovén. 
Avramopulosz megerősítette: Az Európai Bi-
zottság nem hagyja magára a nyugat-balkáni 
migrációs útvonal által leginkább érintett or-
szágokat. Már elkülönítették a pénzt Bulgária 
számára, és Szerbiának, valamint Macedóniá-
nak is adnak anyagi támogatást. A görög poli-
tikus úgy értékelte, hogy az elmúlt egy évben 
nagy utat sikerült megtenni, a nyugat-balkáni 
útvonalon érkező menedékkérők száma drá-
mai módon csökkent. A bizottság számára 
továbbra is elsőbbséget élvez az EU és Török-
ország megállapodásának végrehajtása. Av-
ramopulosz hangsúlyozta: „Fáradhatatlanul” 
dolgoznak azon, hogy mielőbb működni kezd-
hessen a közös, európai parti- és határőrség.

Végül álljon itt Orbán Viktor értékelése a 
Kossuth Rádió Vasárnapi újság című műsorá-
ban: Véd- és dacszövetség van a közép-európai 
nemzetek vezetői között arról, hogy „márpedig 
mi meg fogjuk védeni” az országainkat – mond-
ta Orbán. Előrelépésnek nevezte, hogy a balká-
ni útvonal védettebb lett a törökökkel kötött 
megállapodásnak, a balkáni országok erőteljes 
fellépésének és a magyar állhatatosságnak kö-
szönhetően. Kiemelte ugyanakkor, hogy még 
nagyon sok bajjal kell megküzdeni. Példaként 
említette, hogy a nyáron Olaszországot gyötrő 
„migránsbeáramlás” az ősz beálltával várható-
an visszaterelődik a balkáni útvonalra.

Hogy Orbán Viktor mit mondott az októ-
ber  2-iki kvótareferendummal összefüggésben?  
Az más lapra tartozik.    Martos Péter

A 2016. október 2-iki népszAvAzás 
végeredménye: Részvétel: 43,9% 

A népszavazás érvénytelen.
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TÁMOGATÁSI KÉRELEM
Támogatási akciónk 2002. júniusi beindítása óta – ide értve az Őrség naptárunk révén átutalt adomá-

nyokat – a Bécsi Napló 2016/4. számában közzétett 90.832,43 euró 2016. május 2-ig az alábbi hozzájárulá-
sokkal növekedett

A támogatások eddig befolyt teljes összege 90.942,43 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

Határok nélkül

CSONKA Vince 80,00
Dr. KIRÁLY László 10,00

(Felvidék.ma, hirek.sk, 2016. szeptember 3.) 
Szeptember 1-től Elek László utódjaként Kiss 
Róbert teljesít esperes-plébánosi szolgálatot 
Komáromban, emellett püspöki helynökként 
is tevékenykedik, mert Orosch János érsek a 
helynöki hivatalt a városba helyezte át. Kiss 
Róbert tb. kanonok, püspöki helynök a hirek.
sk-nak elmondta: „Az elmúlt négy évben ki-
emelt teendőim közé tartozott az érsek atya 
képviselete a bérmálásokon, vizitációkon,  

(MTI 2016. szeptember 2.) Megkezdte ér-
tékmegőrző munkáját a Kőrösi Csoma Sán-
dor-program és a Petőfi Sándor-program 127 
frissen felkészített ösztöndíjasa – közölte a 
Nemzetpolitikai Államtitkárság az MTI-vel. 
Az államtitkárság idén negyedik alkalommal 
küldi a nemzeti ügyek iránt elkötelezett fiata-
lokat a világ számos országába annak érdeké-
ben, hogy megerősítsék az ott élő magyarok 
nemzeti identitását, támogassák a magyar–

Kőrösi- és a Petőfi-program ösztöndíjasai  
Észak-Amerikában és Európában

magyar kapcsolatokat. Állomáshelyükön kö-
zösségi programokat szerveznek, történelmet 
és magyar nyelvet tanítanak, ösztönözik a ma-
gyarok közösségi életét és kapcsolattartásukat 
az anyaországgal. Mint kifejtették: a Kőrösi 
Csoma Sándor-program keretében szeptem-
ber elsejétől az északi féltekén: az Egyesült Ál-
lamokban, Kanadában és Európában 77 ösz-
töndíjas teljesít szolgálatot a következő kilenc 
hónapban.

(Felvidék.ma, 2016. szeptember 2.) Jövő 
júniusig összesen 1850 szórványban, illet-
ve 650 diaszpórában élő, magyar identitását 
őrző fiatalnak biztosít hosszabb-rövidebb ma-
gyarországi látogatásra lehetőséget a Rákóczi 
Szövetség. A legnagyobb határon túli magyar 
ügyekkel foglalkozó magyarországi civil szer-

A Rákóczi Szövetség identitásmentő programja
vezet a Kárpát-medencében mélyszórványban 
– vagyis 10% alatti arányban magyarlakta te-
lepüléseken élők között – közel egy éve kez-
dett magyar identitás-élénkítő programokba, 
hiszen a Kárpát-medencében a legutóbbi két 
évtizedben itt volt a legbrutálisabb mértékű a 
magyarság fogyása.

Révkomárom lehet a szlovákiai magyar katolikusok központja
papirekollekciós összejöveteleken, hitoktatói 
találkozókon, zarándoklatokon, imatalálko-
zókon. A komáromi jelenlétem lehetővé teszi, 
hogy aktívabban bekapcsolódjak a mindenna-
pi pasztorációba és ezzel helynöki tevékenysé-
gem is hatékonyabbá váljon, közelebb kerülve 
a paptestvérekhez és hívekhez. Mint püspöki 
helynök az érsek atya elképzelése alapján sze-
retnék hozzájárulni, hogy Komárom a felvidé-
ki katolikus magyarság központja legyen.”

A katolikus egyházban általánosan jellemző 
nagy paphiány tömbmagyar területeken sem köny-
nyíti meg, a diaszpórában pedig kifejezetten meg-
nehezíti a magyar lelki gondozás igények szerinti 
biztosítását. Nemritkán csak komoly erőfeszítések 
és kompromisszumok árán sikerül a kérdést meg-
oldani. A közigazgatásilag összetartozó Közép- és 
Felsőpulyán élő magyarok katolikus pasztorációjá-
nak jelenlegi helyzetéről Pál Lászlót, a Kismartoni 
Egyházmegye magyarokért felelős püspöki hely-
nökét kérdeztük. 

– Ghinari János atya, a közeli Oberloisdorf (Fel-
sőlászló) plébánosa – aki összesen hat német nyel-
vű egyházközségben szolgál – már egy éve misézik 
magyar nyelven Középpulyán a plébániatemplom-
ban, havonta egyszer, szombat este. Hat plébániá-
ja mellett ennél gyakrabban, ennél több helyen és 
vasárnapi napokon erre nincs lehetősége. A többi 
előesti szentmiséket korábban a kőszegi verbita 
szerzetes atyák végezték és reményeink szerint 
ez így lesz a jövőben is – tájékoztatott Pál László. 
Hozzátette: a vasárnapi német nyelvű szentmisén 
a magyar közösségnek lehetősége van anyanyel-
vén énekelni. E mellett pedig ha még egy szent-
írási olvasmány és legalább egy hívek könyörgése 
is elhangzik magyarul, az nagyon sokat jelent a 
vasárnapi német nyelvű szentmise magyar részt-
vevőinek.

Felsőpulyán a ferences templomban jelenleg 
nincs magyar nyelvű szentmise, mondta el Pál 
László, arra a kérdésünkre pedig, hogy a nemrég 
Alsóőrre került magyar plébános, Gáspár Adal-
bert bencés szerzetes atya szolgálatára számít-
hatnak-e a pulyai magyar hívek, azt felelte: Adal-
bert atya, megbízatásának megfelelően, ellátja az 
alsóőri, felsőőri és őriszigeti híveket, ennél többet 
nem tud vállalni.

Maradnak a szombat esti 
magyar szentmisék Középpulyán

– Az egyházi liturgiában a vasárnap ünneplé-
se a szombat estével kezdődik, ami abból fakad, 
hogy ünnepeinknek van vigíliája, vagyis azok ün-
neplése a megelőző estén veszi kezdetét. Ezért az 
egyház a szombat esti szentmisében is a vasárna-
pi szentírási olvasmányokat és könyörgéseket írja 
elő. Ugyanígy szombat estére a papi zsolozsma is a 
vasárnapi imákat tartalmazza – mondta el lapunk-
nak dr. Vencser László, az ausztriai idegen nyel-
vű pasztoráció országos igazgatója. Rámutatott: a 
szombat esti előmise minden plébánián gyakorlat, 
és a hívek ezt meglehetősen gyakran igénybe is 
veszik, különösen, ha más elfoglaltságaik miatt a 
vasárnapi szentmisén nem tudnak részt venni. A 
diaszpórában, így Ausztriában is a különféle nem-
zetiségű közösségek számos esetben a szombat esti 
előmisével ünneplik a vasárnapot – tájékoztatott 
Vencser László. Példaként megemlítette, hogy a 
horvát közösségek – Burgenlandon kívül – össze-
sen ötvenkét helyen tartanak anyanyelvi szentmi-
séket, s ebből tizenhét helyen szombat este vagy 
szombat délután gyűlnek össze, mert papjaiknak 
csak ekkor van erre lehetőségük. De nemcsak a 
horvát népcsoportnak, más idegen ajkú közössé-
geknek is gyakran havonta csak egyszer nyílik le-
hetőségük anyanyelvi szentmisét hallgatni, ekkor 
is jellemzően szombaton este vagy előzetes egyez-
tetés alapján más, mindig eltérő alkalmakkor.

Felsőpulya helyzete nagyon hasonlít az előbb 
említettekhez. Remélhető, hogy a kívánatosabb 
megoldás szüntelen keresésének gyümölcseként a 
településen adódnak még a jelenleginél előnyösebb 
feltételek a magyar katolikus hitélet gyakorlására, 
addig is azok a lelkészek és azok az alkalmak, akik 
által és amikor erre lehetőség nyílik, megbecsülést 
érdemelnek.

Varga Gabriella

A Szovjetunió Kommunista Pártja 1956 feb-
ruárjában megtartott 20. Kongresszusa után 
- amikor a párt első titkára, Hruscsov, feltárta 
Sztálin véres bűneit - azonnal heves és lelkes 
viták kezdődtek a magyar értelmiség külön-
böző köreiben a szélesebb szabadság- és polgá-
ri jogokról (Petőfi-kör; írók, költők, jogászok, 
közgazdászok stb.). Ezek a viták még nagyobb 
hévvel folytatódtak az 1956. szeptemberétől 
megnyílt egyetemeken, ahol az elmélyült vita-
témák már magukba foglalták az ország kriti-
kus politikai, gazdasági és katonai helyzetét is.

Magyarország szovjet csapatok által meg-
szállt ország volt 1945 óta, ahol egy korrupt, 
véres, sztálini-diktátor típusú, kommunista 
párt uralta az országot 1949 óta.

A szabadság- és polgári jogok iránti kérel-
mek már a „levegőben lógtak” 1956 tavasza 
óta a különböző értelmiségi körökben, de ezek 
a kérelmek nem voltak összehangolva egy ko-
herens, szisztematikus formában. A magyar 
egyetemisták nagy érdeme volt, hogy ezeket a 
kaotikus módon kifejezésre jutott szabadság- 
és polgárjogi kérelmeket, pontos, közérthe-
tő, írott reformkövetelésekben fogalmazták 
meg. Különböző számú reformkövetelések 
láttak napvilágot a különböző egyetemeken, 
mint például, Budapesti Műszaki Egyetem: 16; 
Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem: 
22; Budapesti Orvostudományi Egyetem: 10; 
Pécsi Egyetem: 21; Egri Tanárképző Főiskola: 
12 és így tovább.

A különböző ifjúsági rétegeknek nem volt 
külön szervezete 1950 óta, az egész magyar 
ifjúság (14. évtől felfelé) egy nagy, országos 
szervezetbe volt tömörítve: Dolgozók Ifjúsá-
gi Szövetsége (DISZ), amely a magyar kom-
munista párt(Magyar Dolgozók Pártja) fel-
ügyelete alatt állott, s amely magába foglalta 
a munkás, paraszt és értelmiségi fiatalokat. A 
forradalmi változás 1956 októberében történt, 
amikor újra alakult az 1949-ben betiltott, ma-
gyar egyetemista ifjúság független szervezete, 
a Magyar Egyetemi és Főiskolai Egyesüle-
tek Szövetsége (MEFESZ), s amelynek égisze 
alatt napvilágot láttak a reformkövetelések.

Közelebbről analizálva-szintetizálva a kü-
lönböző reformköveteléseket, három nagy, 
koherens csoportba oszthatjuk ezeket: bel- és 
külpolitikai követelések; gazdasági követelé-
sek; szimbólumokat érintő követelések.

I. Bel- és külpolitikai követelések (7)
1.Az összes szovjet csapatok azonnali kivo-

nása Magyarországról az 1947-es párizsi bé-
keszerződés határozatai alapján

2. Teljes vélemény-, szólás-, vallás- és sajtó-
szabadság valamint szabad rádió; a sztrájkjog 
visszaállítása; a meglévő káderanyag nyilvá-
nosságra hozatala és megsemmisítése 

3.Általános, egyenlő és titkos választások 
több párt részvételével az új Parlament megvá-
lasztása céljából

4.A Magyar Dolgozók Pártjában alulról 
felfelé, titkosan, új alap-, közép- és közpon-
ti vezetők megválasztása; a Pártkongresszus 
összehívása és az új, Központi Vezetőség meg-
választása

5.A kormány átalakítása Nagy Imre vezeté-
sével; a sztálinista, Rákosi-korszak minden bű-
nös vezetőjének azonnali leváltása

6.Nyilvános tárgyalások Farkas Mihály és 
társai bűnügyében; Rákosi Mátyás, aki első fo-
kon felelős a közelmúlt minden bűnéért és az 
ország tönkretételéért, népbíróság elé állítása

7. Az összes politikai és gazdasági pereknek 
független bíróságokon való felülvizsgálata; az 
ártatlanul elítéltek szabadon bocsátása és reha-
bilitálása; a Szovjetunióba elhurcolt hadifoglyok 
és polgári személyek azonnali hazaszállítása

II. Gazdasági követelések (5)
Az egész magyar gazdasági élet átszervezé-

se szakemberek bevonásával; a tervgazdaságon 
alapuló gazdasági rendszer felülvizsgálata a 
hazai adottságoknak és a magyar nép létérde-
keinek szem előtt tartásával

2. A külkereskedelmi szerződések nyilvános-
ságra hozatala; nyílt és őszinte tájékoztatás az 
ország uránérc-készleteiről, kiaknázásáról és 
az orosz koncesszióról; az uránérc szabad ér-
tékesítése Magyarország által, világpiaci áron, 
nemes valutáért

3. A magyar–szovjet és magyar-jugoszláv 
politikai, gazdasági és szellemi kapcsolatok fe-
lülvizsgálata és újra rendezése a teljes politikai 
és gazdasági egyenrangúság és az egymás bel-
ügyeibe való be nem avatkozás alapján

MIT KÖVETELTEK A MAGYAR EGYETEMISTÁK 1956-BAN?

4. Az iparban alkalmazott normák teljes re-
víziója; a munkásság és értelmiség bérkövetelé-
seinek sürgős és alapvető rendezése valamint a 
munkások létminimumának megállapítása

5. A mezőgazdasági beszolgáltatási rendszer 
új alapokra fektetése és a termények okszerű 
felhasználása; az egyénileg gazdálkodó parasz-
tok egyenrangú támogatása

Szimbólumokat érintő követelések (3)
1. A sztálini zsarnokság és politikai elnyo-

más jelképének, a Sztálin-szobornak azonnali 
eltávolítása, s helyébe az 1848-1849-es forrada-
lom és szabadságharc hőseinek és mártírjainak 
méltó emlékmű emelése

2. A meglévő, a magyar népnek idegen cí-
mer helyett a régi Kossuth-címer visszaállítá-
sa; a magyar honvédségnek a nemzeti hagyo-
mányokhoz méltó új egyenruha; március 15. és 
október 6. nemzeti ünneppé és munkaszüneti 
nappá való nyilvánítása

3. Teljes szolidaritás a lengyel és varsói mun-
kásság és fiatalság felé a lengyel nemzeti függet-
lenségi mozgalommal kapcsolatban

Összesen: 15 alapvető reformkövetelés
Az október 23-i tüntetés ötlete a Bölcsész-

karon született meg, s ezt az ötletet átvették 
a többi egyetemek is. Bölcsészek, jogászok és 
közgazdászok (mind a pesti oldalon) egyönte-
tűen a  hangos, jelszavas, de békés felvonulás 
mellett voltak és a Március 15. teret (Petőfi Sán-
dor szobrával a pesti oldalon) választották ki 
végcélnak. A műegyetemisták viszont a néma, 
békés felvonulás mellett döntöttek és a budai ol-
dalon lévő Bem teret jelölték ki végcélnak.

Az október 23-i(keddi) tüntetést reggel 10 
órára tűzték ki, de Piros László belügyminisz-
ter nem engedélyezte. Tárgyalások kezdődtek 
az egyetemisták küldöttsége és a Belügymi-
nisztérium között és hosszas huzavona után 
végül délután 3 órára megengedték a tüntetést. 
A Március 15. téren, egy fiatal színész, Sinko-
vits Imre, elszavalta a Nemzeti Dalt és a kb. 
15 ezer fős tömeg(főleg egyetemisták és taná-
raik) együtt zúgta vele a refrént. Innen aztán 
a tömeg a Bem-térre vonult és csatlakozott a 
már ott lévő műszaki egyetem, agrártudomá-
nyi egyetem valamint a testnevelési főiskola 
hallgatóihoz. Itt Veres Péter író(volt koalíciós 
miniszter 1945 és 1948 között), a Magyar Írók 
Szövetségének elnöke, ismertette az írószövet-
ség határozatát és hét pontba foglalta köve-
teléseit. Ezután, Bessenyei Ferenc, a Nemzeti 
Színház művésze mondta el a Szózatot. Köz-
ben a tömeg állandóan nőtt, gyarapodott, s az 
egyetemistákon kívül már jelen voltak a Nép-
hadsereg tisztjeinek különböző csoportjai, a 
délelőtti műszakból hazaigyekvő munkások, 
tisztviselők és értelmiségiek, úgy, hogy egy kb. 
50 ezer főnyi, lelkes, tüntető tömeg zúgta be a 

kis teret. Az egybegyűltek elhatározták, hogy 
gyűlésüket Pesten folytatják, s átvonulnak az 
Országház épülete elé. Nagyon fontos kiemel-
ni, hogy a tüntetések teljesen mentesek voltak 
mindenfajta antiszemita, rasszista és revizio-
nista (Trianon) megnyilvánulásoktól.

Este 6–7 órától, az események irányítha-
tatlanná váltak, amikor a tömeg már kb. 
200.000-re duzzadt, és a főváros három pont-
ján folytatódtak. Legtöbben a Parlament előtt 
voltak, ahol Nagy Imrét akarták hallani. A Vá-
rosliget mellett összeverődött tömeg az 1951-
ben felavatott, 10 méter magas talapzaton álló, 
8 méteres Sztálin-bronzszobrot döntötte le - 
lángvágókkal. A tüntetők harmadik csoport-
ja a Bródy Sándor utcába, a Rádió épületéhez 
vonult, hogy az egyetemisták által megfogal-
mazott reformköveteléseket bemondassák. A 
Rádió vezetői ezt nem engedélyezték. A béké-
sen tüntető tömeg kitartott kérése mellett, de 
ekkor valaki, a Rádió védői közül, a tüntetők 
közé lőtt. A tüntetők - az erősítésként küldött 
katonáktól kapott és zsákmányolt, illetve a 
közeli gyárak raktáraiból szerzett fegyverek-
kel – hamarosan ostromolni kezdték a Rádió 
épületét. A harc este 11 óra felé kezdődött, s 
reggelre a tüntetők győzelmével végződött. Et-
től az időponttól kezdve, a békés reform-moz-
galom átalakult forradalommá. Közben a 
város számos pontján (Széna tér, Corvin köz, 
Baross tér) is fegyveres csoportok szerveződ-
tek, amelyek felvették a harcot a hajnali órák-
tól megjelenő szovjet páncélosokkal. Ettől az 
időponttól kezdve, a forradalom kiszélesült 
szabadságharccá is (lásd korábbi tanulmá-
nyomat: “Az 1956-os magyar forradalom tíz 
alapigazsága”; Bécsi Napló, 2011. szeptem-
ber-október és Genfi Magyar Értesítő, 104. 
szám, 2008. szeptember 24.).

A forradalom és szabadságharc alapvető 
okai és törekvései

Ami Magyarországon 1956 októberében 
és novemberében lejátszódott, az egy előké-
születlenül ösztönös nemzeti felkelés volt, 
amelyet végig egyetemisták, értelmiségiek, 
munkások és katonák vezettek, sokan közü-
lük reformkommunisták vagy volt kommu-
nisták voltak. A sérelmek egyik legfontosabb 
oka Magyarország alárendelt helyzete volt a 
Szovjetunióhoz viszonyítva. A magyar nép 
szovjet-, illetve Szovjetunió-ellenességének 
okai 1945-re vezethetők vissza. A magyar nép 
igen nagy többsége elismerte, hogy a szovjet 
Vörös Hadsereg felszabadította Magyaror-
szágot a német megszállás (1944. március 
19-től) és a Szálasi-vezette nyilas rémuralom 
alól(1944. október 15.-től), de ugyanakkor 
súlyosan sérelmezte, hogy ez a felszabadító 
hadsereg gyorsan megszálló hadsereggé vál-
tozott (fosztogatások, rablások, atrocitások, 

emberek ezreinek a Szovjetunióba hurcolása 
stb.). A nagy remény az volt, hogy a békeszer-
ződés aláírása után (1947. február) a szov-
jet csapatok kivonulnak és Magyarország 
az Atlanti Charta, a jaltai egyezmény és az 
ENSZ alapokmányában foglaltak szellemé-
ben visszanyeri szuverenitását és szabadon 
alakíthatja a maga belső viszonyait valamint 
külkapcsolatait. Ausztria függetlenné-semle-
gessé vált 1955 májusában, a szovjet csapatok 
kivonultak onnan, de ugyanakkor megalakult 
a Varsói Szerződés (mint a NATO ellenfele), 
amelyhez Magyarország is csatlakozott, így a 
szovjet megszállás tovább tartott, s ez a tény 
is keserves csalódást okozott. A forradalom 
egyik legfontosabb oka tehát az idegen meg-
szállás, illetve a függetlenség és szabadság 
iránti vágy volt. A forradalom egy másik fon-
tos oka Magyarország 1949 után kezdődő és 
felgyorsuló belső szovjetizálása volt. Politikai 
síkon ez a társadalmi pluralizmus felszámo-
lásában és az egypártrendszer (Kommunista 
Párt) bevezetésében fejeződött ki. Gazdasági 
síkon mindenekelőtt a magántulajdon felszá-
molását jelentette az 1949 utáni szovjetizáció.

Ha összehasonlítjuk az egyetemisták bel- és 
külpolitikai követeléseit a gazdasági követelé-
sekkel, akkor gyorsan kiderül, hogy az utób-
biak csak másodrendű követelések voltak és 
nem akarták az ország alapvetően szocialista 
termelési módját-szerkezetét megváltoztatni. 
Sem az államosított vagy szövetkezetesített 
vállalatok vissza-magánosítása, sem az 1945-
ös földreform (nagybirtokok felosztása kb. 
3 millió nincstelen paraszt között) előtti bir-
tokviszonyok visszaállítása nem szerepelt az 
egyetemisták követelései között. Sőt, ilyesmit 
az október végén/november elején újjáalakult, 
fontosabb, volt koalíciós pártok (1945 és 1948 
között) sem tűztek ki célul, mint például: Füg-
getlen Kisgazdapárt, Nemzeti Parasztpárt és 
Szociáldemokrata Párt. Jelszavuk az volt, hogy: 
„Gyárat, földet tőkésnek, földbirtokosnak vissza 
nem adunk!”.Az irányvétel tehát egy többpárti, 
demokratikus, polgári-liberális, szociáldemok-
rata politikai rendszer felé való visszatérés lett 
volna, szovjet csapatok nélkül.

De semmi esetre sem az 1945 előtti, félfeu-
dális, demokrácia-hiányos, nacionalista, an-
tiszociális, antiszemita és trianoni traumában 
szenvedő-vergődő, s végeredményben nem-
zetvesztő Horthy-rendszerhez (1920-1945), 
amely egy pusztító, kegyetlen, véres háború-
ba vezette az országot. Az 1956-os magyar 
társadalom még élénken emlékezett azokra a 
hatalmas, 2. Világháborús (1939-1945) szen-
vedésekre és veszteségekre, amelyeket a Hor-
thy-rendszer zúdított rá. Íme néhány lesújtó és 
kijózanító adat(nem teljes): a 14,5 millió lakos-
ságból kb. 900 ezer fő pusztult el, ebből kb. 350 
ezer katona és közel 500 ezer zsidó magyar ál-
lampolgár; 600 ezren kerültek szovjet fogságba 
(túlnyomórészt katonák), de kb. 100-120 ezer 
polgári személy is; a gyári berendezéseknek 54 
%-a, a sínhálózatnak 40%-a, a mozdonyoknak 
több  mint kétharmada, a marha-, ló-, sertés- 
és juhállománynak 44-80%-a pusztult illetve 
semmisült meg! Az 1945 utáni magyar tár-
sadalom túlnyomó többsége – okosan tanul-
ván a múltból – a történelem szemétdombjára 
dobta ezt a Horthy-rendszert, s ezt 1956-ban is 
világosan kifejezésre juttatta.

Unger László
volt MEFESZ/UFHS elnök (Genf) 

BÉCS
2016. október 2.,	vasárnap,	17.30-tól
Helyszín:	1060	Wien,	Capistrangasse	2/15
Cím:	„1956	–	60	év	forradalma”	–	szavalóest.	
(Tamási	Áron	Színház,	Sepsiszentgyörgy)

2016. október 3.,	hétfő	19.00-tól
Helyszín:	 Collegium	 Hungaricum	 (Wien	 1020	 Hol-
landstr.	4),	Duna-terem
Program:	filmvetítés,	cím:	Vérrel	és	kötéllel	(Erdélyi	
János	és	Zsigmond	Dezső	dokumentumfilmje)

2016. október 6.,	csütörtök,	18.30-tól
Helyszín:	 Collegium	 Hungaricum	 (Wien	 1020	 Hol-
landstr.	4),	Duna-terem
Pódiumbeszélgetés	 Dr.	 habil	 Kiss	 Gy.	 Csaba	 és	 Dr.	
habil.	Konrad	Bialecki	részvételével

2016. október 22.,	szombat,	17.00-tól
Helyszín:	 Collegium	 Pázmánianum	 (1090	 Wien,	
Boltzmanngasse	14)
Program:	 szentmise	 az	 1956-os	 forradalom	és	 sza-
badságharc	áldozataiért	a	kápolnában,	majd	18.00	
órától	 koszorúzás	 az	 aulában	 Mindszenty	 herceg-
prímás	Bécsbe	érkezésének	45.évfordulóján

2016. október 23.,	vasárnap,	16.30-tól
Helyszín:	 Bécs-Belvárosi	 református	 templom	
(Wien	1010	Dorotheergasse	16)
Program:	 Ökumenikus	 megemlékezés	 a	 három	
ausztriai	 magyar	 keresztény	 közösség	 lelkészei-
nek	 részvételével;	 koncert	 (a	 templomban),	 majd	
fogadás	

2016. október 23.,	vasárnap,	19.00-tól
Helyszín:	Theater	Akzent	(Wien	1040	Theresianum-
gasse	18)
A	bécsi	magyarok	ünnepi	megemlékezése	az	1956-
os	forradalom	60	éves	évfordulója	alkalmából
Program:	 Dr.	 Perényi	 János	 történész,	 Magyaror-
szág	 nagykövete	 ünnepi	 beszéde	 után	 pódiumbe-
szélgetés	1956-os	szemtanúkkal

2016. október 28.,	péntek,	19.00-tól
Helyszín:	Wiener	Konzerthaus	(Wien	1030	Lothrin-
gerstraße	20,	Großer	Saal)
Cím:	A	magyar	szabadság	éve	–	az	1956-os	forrada-
lom	emlékére.
A	Magyar	Rádió	Szimfonikus	Zenekarának	koncertje
Program:	 Beethoven:	 Egmont-nyitány.	 Liszt:	 A-dúr	
zongoraverseny.	Liszt:	Les	Préludes.	Kodály:	Galán-
tai	táncok.
Jegyek	korlátozott	 számban	a	 chprotokoll@collegi-
umhungaricum.at	e-mail	címen	igényelhetők.

2016. október 30.,	vasárnap,	17.00-tól
Helyszín:	 Bécs-Belvárosi	 református	 templom	
(Wien	1010	Dorotheergasse	16)
Program:	 Kétnyelvű	 hálaadó	 istentisztelet	 (ma-
gyar–német)	ausztriai	és	magyar	református	 lelké-
szek	részvételével.

2016. november 4.,	péntek,	16.00-tól
Helyszín:	Bécs,	1070	Museumstr.	7.
Cím:	Az	56-os	menekültek	emléktáblájának	megko-
szorúzása

2016. november 14.,	hétfõ,	19.00-tól
Helyszín:	 Collegium	 Hungaricum	 (Wien	 1020	 Hol-
landstr.	4),	Duna-terem
Program:	Filmvetítés	Cím:	Megáll	az	idõ	(Gothár	Pé-
ter	filmje,	1982)

2016. november 21.,	hétfő,	19.00-tól
Helyszín:	 Collegium	 Hungaricum	 (Wien	 1020	 Hol-
landstr.	4),	Duna-terem
Program:	 Filmvetítés	 Cím:	 Hazatérés	 (Pigniczky	
Réka	dokumentumfilmje,	2006)

2016. november 24.,	csütörtök,	19.30-tól
Helyszín:	Wiener	Konzerthaus	(Wien	1030	Lothrin-
gerstraße	20),	Schubert-Saal
Program:	1956-os	forradalom	és	szabadságharc	60.	
évfordulója	 alkalmából	 rendezett	 ünnepi	 koncert-
sorozat	a	bécsi	„Intonation”	kortárs	zenei	 fesztivál	
keretében
Cím:	Liszt	Ferenc	és	Dukay	Barnabás	műveiből	zon-
gorán	játszik	Klukon	Edit	és	Ránki	Dezső.

2016. november 25.,	péntek,	19.30-tól
Helyszín:	 Collegium	 Hungaricum	 (Wien	 1020	 Hol-
landstr.	4),	Duna-terem
Program:	 1956-os	 forradalom	 és	 szabadságharc	
60.	évfordulója	alkalmából	rendezett	ünnepi	kon-
certsorozat	a	bécsi	„Intonation”	kortárs	zenei	fesz-
tivál	 keretében	 Cím:	 Az	 Accord	 Quartett	 játszik	

Varga	Judit,	Ligeti	György,	Fekete	Gyula,	Bella	Máté	
és	Erőd	Iván	műveiből.

2016. november 28.,	hétfő,	14.00-tól	és	2016.	novem-
ber	29.,	kedd,	10.00-tól
Helyszín:	 Collegium	 Hungaricum	 (Wien	 1020	 Hol-
landstr.	4),Duna-terem
Program:	Tudományos	konferencia	Cím:	Die	 inter-
nationalen	Wirkungen	der	ungarischen	Oktoberre-
volution	1956

INNSBRUCK
2016. október 21.,	péntek,	19.00-tól
Helyszín:	 Innsbruck,	Magyar	Ház	 (Innsbruck	 6020	
Richard	Wagner	Str.	3)
Program:	Ünnepi	megemlékezés	

2016.október 22.,	szombat,	13.00-tól
Helyszín:	 az	 innsbrucki	 Landhaus	 nagyterme	
(Innsbruck	6020	Eduard-Wallnöfer-Platz	3)
Program:	ünnepi	megemlékezés	a	tiroli	és	innsbruc-
ki	politikai	vezetők	részvételével

2016. október 22.,	szombat,	16.00-tól
Helyszín:	 Innsbruck,	 Ursulinen-terem	 (Innsbruck	
6020	Innrain	5-7)
Program:	az	innsbrucki	magyar	cserkészek	és	a	tiro-
li	magyar	anyanyelvi	oktatás	gimnazista	csoportjá-
nak	közös	előadása	1956	tiszteletére

2016. október 23.,	vasárnap,	11.00-tól
Helyszín:	 Innsbruck,	 Nep.	 Szent	 János-templom	
(Innsbruck	6020	Innrain	31c)
Program:	Szentmise,	majd	koszorúzás	az	emléktáb-
lánál.

LINZ
2016. október 23.,	vasárnap,	9.30-tól
Helyszín:	 Felső-Ausztria	 tartományi	 székházának	
udvara	 (Linz	4020	Landhausplatz	1,	 Landhaus,	Ar-
kadenhof,	Altstadt)
Program:	rövid	ünnepi	program	(beszéd,	ima,	vers)	
és	emléktábla-koszorúzás.

2016. október 23.,	vasárnap	11.00-tól
Helyszín:	 Linz,	 Jó	 Pásztor	 plébánia	 (Linz	 4030	Am	
Steinbühel	31)
Program:	ökumenikus	istentisztelet	az	56-os	forra-
dalom	tanúinak	díszbeszédeivel,	valamint	tudomá-
nyos	és	irodalmi	program.

GRAZ
2016. október 23.,	vasárnap,	15.30-tól
Helyszín:	Graz,	Dom	und	Kathedralkirche	 zum	Hl.	
Ägydius	(Graz	8010	Burggasse	3)
Program:	 Koszorúzás,	 majd	 ökumenikus	 istentisz-
telet	 és	 pódiumbeszélgetés	 az	 evangélikus	 Hei-
land-templomban

2016. október 23.,		vasárnap,	16.00-tól
Helyszín:	Graz	8010	Kaiser-Josef-Platz	9.
Cím:	Tükörcserepek	az	emlékezés	jegyében

2016. november 3.,	csütörtök,	18.00-tól
Helyszín:	 Graz,	 a	 Városháza	 (Graz	 8010	 Haupt-
platz	1)	ülésterme
Program:	Graz	és	Pécs	városainak	ösztöndíjasai	mu-
tatják	 be	 az	 1956-os	 forradalomról	 szóló	 tudomá-
nyos	munkáikat.	Zenei	program	és	fogadás.

SALZBURG
2016. október 22.,	szombat
Helyszín:	a	salzburgi	Dóm	Kórus	próbaterme
Program:	 ünnepi	 megemlékezés	 (korabeli	 hang-
anyagok	meghallgatása,	 koncert	 és	 fényképkiállí-
tás)
További	részletek:	www.salzburgi-magyar-koer.org

2016. október 29.,	szombat,	18.00-tól
Helyszín:	St.	Antoniuskirche	von	Padua	Salzburg	Itz-
ling	(Salzburg	5020	Kirchenstrasse	22a)
Program:	 Mag.	 Ernst	 Pöttler	 városi	 plébános	 két-
nyelvű	ünnepi	szentmiséje.	Közreműködik:	Dr.	Fri-
edler	Magdolna	(orgona);	Johannes	Holztrattner	(or-
gona)	és	Mag.	Zsuzsanna	Kiss	templomi	kórusvezető	
(hegedű).	Az	ezt	követő	agapé	helyszíne:	ABZ,	(Salz-
burg	5020	Kirchenstraße	34).

LUTZMANNSBURG – ZSIRA
2016. október 23.,	vasárnap,	14	órától
Helyszín:	 Themen-	 und	 Skulpturenpark	 zu	 Flucht	
und	 Freiheit,	 a	 Locsmánd	 és	 Zsira	 közötti	 határát-
kelőnél
Cím:	 Előadásokkal	 és	 eszmecserével	 egybekötött	
emlékünnepség	56-os	magyarokkal

Az 1956-os magyar forradalom 60. évfordulójára tervezett 

ŐSZI MEGEMLÉKEZÉSEK 
október–november		(kivonat)

DI. SZABÓ Barna 20,00
összesen:  110,00

Kannás Alajos

Kormos kövek
Az Ismeretlen Nemzedéknek: 

a holtaknak s az élőknek.
10.
Jó volt egymás szemébe nézni
a hazugság nélkül kezdeni
jó volt az ésszel is remélni
s nem rejteni a emberi
arcot mint bűnt vagy férges rongyot
jó volt köszönni jó-napot
hinni, hogy végleg összeomlott
egy kor s csak tiszta holnapok
sarjadnak újra, jó volt járni
és önmagunkat megtalálni
még maradt idő.

1956: Látomás



4 BÉCSI NAPLÓ 2016. szeptember–október 2016. szeptember–október BÉCSI NAPLÓ 5

NEMZETKÖZI SAJTÓSZEMLE
Összeállította: Fetes Kata

Egyedülálló	forrásanyagból	jött	létre	ez	a	könyv.	
A	 Várady	 család,	 három	 generáció	 óta,	 1893-óta	
működő	 ügyvédi	 irodájának	 dokumentumai,	 pe-
riratai	 szolgáltatták	 az	 alapanyagot.	 A	 vajdasági	
kisváros	 Nagybecskerek,	 (Zrenjanin)	 köztisztelet-
ben	álló	ügyvéd	dinasztiája	megőrizte	mindazokat	
a	magyar,	 német	 és	 szerb	 nyelvű	 dokumentumo-
kat,	melyeket	a	család	ügyvéd	tagjai	munkájuk	so-
rán	felhalmoztak.	

A	 könyv	 a	 vajdaságiakról	 szól,	 ahol	 mint	 a	
nagyapa,	úgy	az	apa	és	a	fiú	is	túlélt	egy	háborút.	
A	 történések	 is	 a	 régmúltban,	 a	múltban	és	 jelen-
ben	játszódnak.	E	három	korszak	problémái	látnak	
napvilágot	keveredve,	sokszor	valamennyi	egy	ol-
dalon.	Az	aktákban	egyenrangúan	állnak	egymás	
mellett	magyarok,	 szerbek	és	németek,	hiszen	ők	
itt	együtt	élnek.	A	huszadik	század	jogi	konfliktu-
sa	tűnik	ki	ebben	a	többnemzetiségű	kisvárosban.	
Felelevenednek	 az	 Osztrák–Magyar	 Monarchia	
mindennapi	 problémái	 éppúgy,	 mint	 a	 Szerb	 Ki-
rályságé,	vagy	a	későbbi	kommunista	Jugoszláviáé.	
Betekintést	 nyújt	 a	 könyv	 abba	 a	 világba,	 ahol	

Világtörténelem és hétköznapok Bánátban
legtöbbször	az	ügyvéd	az,	aki	az	adott	 rezsimmel	
szemben	 álló	 polgárnak	 egyetlen	 támasza.	 Ahol	
gyakran	megdöbbentően	azonosak	az	uszító	han-
gok	és	sokszor	kísértetiesen	hasonlít	a	jogászok	és	
a	hétköznapi	ember	beszéde.	Ahol	gyakran	nem	ve-
szélytelen	az	egyik,	vagy	a	másik	nyelv	használata.	
Ahol	a	pontos	megfogalmazás	gyakran	az	életben	
maradás	feltétele.

Várady	Tibor	elénk	tárja	a	mindennapok	történel-
mét,	melyet	 a	 periratok	hitelesen	dokumentálnak.	
Megkapó	 részletekben	 elevenedik	 meg	 szemünk	
előtt	 egy	 változó	 történelmű	 kisváros	 élete,	 mely-
nek	minden	részlete	magával	ragadja	az	olvasót.	

A	mű	német	nyelvű	változatát	bemutatja	a	Böh-
lau	kiadó	2016.	október	5-én	a	bécsi	Magyar	Nagy-
követségen.

Várady	Tibor	könyve,	Zoknik a csilláron, életek 
hajszálon – Történetek	az	irattárból, Magvető KFT, 
2014, 270 o. 

Erzsébet	 von	 Kontz	 német	 fordításában:	 Welt-
geschichte und Alltag im Banat, Böhlau Verlag, 
Wien, 2016 , 279 p.          Fetes Kata

Először egy kávéra tértem be városi sétám 
alkalmával. Leültem a kiszemelt asztalká-
hoz, és a kávémat szürcsölgettem. Roppant 
szerencsésnek éreztem magam, hogy van 
időm ülve, asztalnál elfogyasztani, miután 
konstatáltam, hogy sokan csak beszaladnak, 
s elvitelre kérik a feketét. Az mindenesetre 
feltűnt, hogy ezen rövid időszak alatt lehet-
séges párbeszédek is igen barátságos hangvé-
telűek. Sok itt a törzsvendég. Ezen tény tette 
indokolttá a bisztró bővítését. Több vendég 
befogadása vált lehetővé, és kiteljesedett a 
Budapest Bistro szolid eleganciája. A barát-
ságos környezetnek, kiszolgálásnak, a felszol-
gált ételek, italok minőségének köszönhetően 
sokféle ember megfordul itt. Például a korán 
kelőktől a későn kelőkig. Igen, itt még ezt a 
szempontot is figyelembe veszik, hiszen teljes 
nyitvatartási idő alatt kérhető reggeli. Meg-

Ha bisztró, akkor „Budapest”
kóstoltam a Budapest reggelit, a szépen szer-
vírozott étel erőteljesen vonzotta a mellette 
elhaladó járókelők tekintetét. Persze a válto-
zatos kínálat is vonzó összetevője a helynek. 
Megtudtam, hogy az osztrák vendégek közül 
sokan itt ismerkedtek meg a nálunk már jó 
ideje elterjedt melegszendviccsel, s azok közül 
is a csípős vált kedvenccé. Szívesen fogyaszt-
ják a Fertődi levendulaszörpöt, és lekvárt, a 
salátákat, a pékáru pedig Sopronból érkezik. 
S érkeznek a vendégek, a közelben szállást lelő 
turisták is szívesen reggeliznek ebben a ked-
ves környezetben. A bisztró gasztronómiai 
kínálatához társulva a közeljövőben induló 
Jazz estekkel, irodalmi műsorokkal, s vár-
hatóan magyar kézműves termékek bemu-
tatásával várja szeretettel kedves vendégeit. 
(Budapest Bistro 1050 Wien, Pilgramgasse 10.) 

Holdasi-Szabó Zsuzsa

Kárpát-medence legnagyobb szellemi fóruma 27. 
alkalommal került megrendezésre Tusnádfürdőn. 
A majd egyhetes rendezvénysorozat feledhetetlen 
élményt nyújtott minden résztvevő számára. 2016-
ban résztvevői csúcsot döntve közel 80 ezer ember 
látogatott el a rendezvényekre, és kellemes hangu-
latban töltötte az időt, e «kis szigeten». A műsorkí-
nálat sokszínűségét mutatja, hogy az igazán komoly 
és mély mondanivalót tartalmazó előadások mel-
lett, rengeteg lehetőség adódott a kikapcsolódásra 
vágyók számára is.

23, különböző kérdésköröket felölelő sátorban 
zajlottak a – néhány kivételtől eltekintve – inter-
aktív rendezvények. A közönség nagy örömmel 
használta ki ezeket az alkalmakat, hiszen pontosan 
azért voltunk ott, hogy tapasztalatokat cseréljünk és 
a témában messzemenően tájékozott személyeknek 
tehessük fel, a bennünket leginkább foglalkoztató 
kérdéseket.

A Nemzetpolitikai Államtitkárság sátrában, 
– mely Bethlen Gábor sátor néven vált ismert-
té – került sor a Nyugat-európai Országos Magyar 
Szervezetek Szövetségének (NYEOMSZSZ) bemu-
tatkozására. Az ernyőszervezetet három tagszer-
vezetének küldöttei képviselték: Franciaország, 
Svédország és Németország. Elsősorban a jelenre és 
a jövőre összpontosítva mondtuk el terveinket, el-
képzeléseinket, melyek hasonlóak, illetve nagy mér-
tékben megegyeznek minden tagországban: többek 
között a magyarságunk megtartása, az anyaország-
hoz való kötődésünk erősítése és nem utolsósorban 
a magyar nyelvhasználat támogatása, fejlesztése.

Rendkívül hasznos gondolatnak tartom a bálvá-
nyosi »tábor« megszületését, hiszen évről évre nem-
csak egyre több látogatót vonz, hanem igen magas 
színvonalú előadások résztvevői lehetünk. A minősé-
get az is jól mutatja, hogy neves személyiségek fogad-
ják el a felkéréseket és tesznek eleget a meghívásnak.

Kiemelkedően fontosak azok a fórumok, ahol le-
hetőség van a személyes találkozásokra, amelyeken 
keresztül bepillantást nyerhetünk egymás életébe, 
és megtudhatjuk miként járulhatunk hozzá ember-
társaink életminőségének javításához; gondolok itt 
az árvízkárosultak megsegítésére, iskolaügy-tan-
szer programra, orvosi egyetemért vívott küzde-
lemre stb. 

A külföldön működő magyar szervezetek, – aho-
gyan Tusványosról szintén elmondható – kultu-
rális fórumok is egyben. A találkozó idején kiváló 
színházi, stand-up comedy előadásokat láthattunk, 

a Teátrum-kvíz alkalmával próbára tehettük mű-
veltségünket. A francia-svájci csapat, kiegészülve 
két anyaországi taggal, megnyerte az igen nehéz 
kérdésekből álló, a kb. 30 csapat részvételével lebo-
nyolított vetélkedőt. A Kriza János nevével fémjel-
zett sátorban, vagy író-olvasó találkozók keretében 
beszélgethettünk a szerzőkkel.

A szórakozásnak igazi fesztiváli hangulatot te-
remtettek a szervezők. A nagykoncertek több 1000 
embert vonzottak esténként a színpadhoz (Ákos, 
Ruzsa Magdi, Quimby) 

A jogvédő és egyéb civil szervezetek sem hiá-
nyozhattak az oly színes palettáról, melyek taná-
csokkal látták el az érdeklődőket. A gyerekek szá-
mára elsősorban a Magyar Posta és a Baross Gábor 
Közlekedési sátor közösségi- és bemutató játékai 
voltak a leginkább közkedveltek, míg a fiatalok kö-
rében a Közmédiasátor jelentette a kihívást. Míg a 
Wekerle Miklós sátorban a gazdasági és innovációs 
kérdésekről beszélgettek, a Kós Károlyban az auto-
nómiaügy volt a központi téma. A Bánffy Miklós-
ban az ’56-os forradalom- és szabadságharc  kerek 
évfordulója, és a Márton Áron emlékév tisztelettel-
jes megünneplésének elképzeléseiről, illetve annak 
megvalósításáról volt szó. Az Erdélyi Főiskolások és 
Egyetemisták, Székelyföldi Legendárium vagy akár 
az Erdély Cafe sátrai is ékes bizonyítékául szolgáltak 
az értékrendet teremtő szándéknak. 

A média rendszeres és valósághű beszámolókat 
közölt az eseményekről. Ehhez mi is igyekeztünk 
hozzájárulni, az MTI, Kossuth Rádió, Pannon TV-
nek adott interjúinkban elmondhattuk, a Bálványo-
si  Szabadegyetemen szerzett élményeinket, s egy-
úttal hangsúlyozhattuk annak fontosságát.

Természetesen Orbán Viktor miniszterelnök és 
Tőkés László Európa Parlamenti képviselő beszéde 
kapta a legnagyobb nyilvánosságot. A mai Európa 
helyzetével kapcsolatos gondolatok: bevándorlás és 
terrorizmus témái alkották a beszédek alappilléreit. 
Az elhangzottak alapján, én legfontosabbként mégis 
azt emelném ki: «…..azt akarjuk és ma aligha akar-
hatunk többet, mint hogy Magyarország biztos pont 
maradjon egy bizonytalan világban. » 

Számomra minden tekintetben hasznos volt a 
tusnádfürdői utazás, mivel rengeteg új kapcsolatra 
sikerült szert tennem és a már meglevőket megerő-
sítenem. Ezek a személyes találkozások nélkülözhe-
tetlenek az eredményes együttműködések kialakí-
tásához. 

Dabizs Mercédesz, Franciaország
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Az Európai Unió csúcsvezetőinek pozso-
nyi értekezletét (2016. szeptember 16.) többek 
részéről nagy várakozások előzték meg. Ab-
ban reménykedtek, hogy az értekezleten, ha 
nem is születnek átütő erejű döntések, de a 
meghatározó befolyással rendelkező nyugati 
miniszterelnökök, s főleg a brüsszeli vezetők, 
végre készek lesznek az Unióval szembeni 
komoly kihívásokról reális párbeszédet foly-
tatni. Tehát nemcsak beszélni kell a bajokról, 
hanem valós módon számba kell venni azok 
elhárításának lehetőségeit is. A csúcs után 
több elemző és politikus is megállapította, 
ez utóbbi sajnos nem történt meg. Pedig az 
értekezletre való készülődésből arra lehetett 
következtetni, hogy lényegre törő vitára lehet 
számítani Pozsonyban. 

A csúcstalálkozó előkészületei során An-
gela Merkel, mintegy tíz nap leforgása alatt, 
tizenhat uniós kormányfővel találkozott és 
egyeztetett. Az EU csúcsvezetői is több ve-
zetővel tárgyaltak. Komoly készülődés volt 
tapasztalható a V4-ek házatáján is, mivel kö-
zös megoldási javaslatokat készítettek elő az 
EU-t érintő számos égető problémára. Az Eu-
rópai Unió Bizottságának elnöke Jean-Clau-
de Juncker pedig reálisabb hangot ütött meg 

MI (ÉS MI NEM) TÖRTÉNT  POZSONYBAN
évértékelő beszédében, egy héttel a csúcsta-
lálkozó előtt. Úgy fogalmazott, hogy a mig-
ránsok befogadásának szívből kell jönnie és 
nem lehet azt kötelezővé tenni. Ezt megis-
mételte Pozsonyban is. Más kérdés, hogy pár 
nappal a csúcs után Juncker szóvivője kije-
lentette, hogy Juncker mondatai semmikép-
pen sem jelentik az elosztási kvóták tervének 
feladását. Tehát Pozsonyban ezen a téren sem 
történt változás. 

Mivel a találkozó eleve informális jellegű-
nek készült, az ottani beszédek senki szá-
mára sem bírnak kötelező jelleggel. Hiába 
hangzottak el szép szólamok az Unió hatá-
rainak megvédéséről az illegális migrációval 
szemben, konkrét lépések ígéretével nem ke-
csegtetnek. A V4-ek javaslatait akár a határ-
védelemről, akár az európai közös hadsereg 
megszervezéséről, jórészt fanyalogva fogad-
ták. Az értekezlet után pedig a politikusok és 
a nemzetközi sajtó is agyonhallgatta ezeket a 
javaslatokat. 

Az értekezletet követő sajtótájékoztatóján 
Orbán Viktor csalódásának adott hangot 
a csúcstalálkozó eredménytelensége miatt. 
Úgy fogalmazott, hogy többet foglalkoztak 
a migránsok betelepítésével, mint Európa 

határainak megvédésével. Viszont egyedüli 
előremutató döntésnek nevezte, hogy a V4-ek 
javaslatára, Bulgária az EU költségvetéséből, 
108 millió eurós segítséget kaphat (igaz, a 
szükségesnek mutatkozó 270 millió helyett), 
határai megvédésére az illegális migráns ára-
dattal szemben. Tény viszont, hogy két héttel 
a döntés után, Bulgária még nem kapott egy 
centet sem, holott a naponta fennálló állandó 
migrációs nyomás, azonnali intézkedéseket 
követel meg.

Robert Fico a fentiektől eltérően hangsú-
lyozottan eredményesnek értékelte a pozso-
nyi csúcstalálkozót. Ő most nehéz helyzetben 
van. Mint az EU soros elnökségét ellátó ország 
kormányának feje egyrészt igazodnia kell a 
brüsszeli főnökség irányvonalához. Másrészt 
szocialista párt vezetőjeként pedig politika-
ilag igazodnia kell saját európai pártcsaládja 
politikájához is. Illetve állandó nyomás alatt 
van részükről. Ezek az igazodási kényszerek, 
azonban ellentétesek saját maga meggyőződé-
sével, valamint pártjának politikai irányvo-
nalával, elsősorban ami a migránsok betelepí-
tésének kérdését illeti. Egy olyan párt, mint a 
Smer (Irány) – szociáldemokrácia (elnöke R. 
Fico), amely 10–15 évvel ezelőtt még az ősho-

A	 mai	 magyar	 társadalomban	 én	 sok	 belső	 fe-
szültséget	érzek.	Véleményem	szerint	ennek	a	bel-
ső	feszültségnek	egyik	oka,	hogy	nem	múlt	még	el	
teljesen	 a	 bizalmatlanság	 a	magyar	 zsidóság	 és	 a	
többségi	társadalom	között.	Szomorú	ez,	mert	56-
ban	 ilyen	bizalmatlanság	nem	 létezett,	 nem	érde-
kelt	bennünket,	hogy	honfitársaink	ősei	kik	voltak	
vagy	mit	 tettek!	Csak	az	érdekelt,	hogy	ők	milyen	
emberek,	 mert	 tudtuk,	 hogy	mindenki	 csak	 a	 sa-
ját	 tetteiért	 felelős.	Nekem	úgy	 tűnik,	hogy	ez	ma	
nem	teljesen	így	van.	Még	nem	teljesen	„emésztet-
tük”	meg	a	múltat,	még	nem	jött	létre	a	valóságon	
és	 a	 tényeken	alapuló	közmegegyezés	 arról,	 hogy	
mi	is	történt	akár	a	holokauszt,	akár	a	kommuniz-
mus	éveiben.	Ma,	a	rendszerváltás	után	több	mint	
negyed	évszázaddal,	mind	a	magyar	zsidóságnak,	
mind	a	többségi	társadalomnak,	még	mindig	van-
nak	tagjai,	akik	nem	tudják,	vagy	ismerik	el,	a	múlt	
tényeit,	 nem	 értették	 meg,	 hogy	 a	 „másik	 oldal”	
miért	 érez	 úgy,	 ahogy	 érez	 és	 nem	 értették	 meg	
azt	sem,	hogy	az	őszinte	megbékéléshez	szükséges	
megérteni	a	 „másik	oldalt”!	 Szerintem	azt	a	 tényt	
kell	továbbadni	a	felnövőben	lévő	generációknak,	
hogy	 a	 „másik	 oldal”	 túlnyomó	 többsége	 is	 jót	
akart,	hogy	a	 „másik	oldal”	 is	 szenvedett	 és	hogy	
csak	 úgy	 fogjuk	 tudni	 együtt	 építeni	 mindannyi-
unk	 közös	 szülőföldjét,	 ha	 megértjük	 egymást	 és	
megbékélünk	egymással.	

Tudom,	 hogy	 ezt	 az	 ország	 lakóinak	 túlnyomó	
többsége	 így	gondolja,	 a	megbékélés	 folyamatban	
van.	Azt	is	örömmel	hallom,	hogy	ma	már	az	Izrael-
ből	hazatérők	száma	meghaladja	a	kivándorlókét,	
vagy	azt,	hogy	ha	megkérdezik	tanultabb	fiataljain-
kat,	hogy	ez	vagy	az	zsidó-e,	ugyanazt	válaszolják,	
mint	a	nyugati	fiatalok:		„kit érdekel?!”

De	azért	azt	 is	tudom,	hogy	még	mindig	létezik	
mindkét	 oldalon,	 egy-egy	 elenyésző	 kisebbség,	
mely	még	mindig	szítja	a	gyűlölködést.	

A	 valódi	 és	 teljes	 megbékéléshez	 hozzásegít	
bennünket	 1956	 példája,	 az	 a	 tény,	 hogy	 az	 „aki 
magyar velünk tart”	 üzenete	 mindenkihez	 szólt	
és	az,	hogy	erre	a	hívásra	mindenki	„igennel”	vá-
laszolt.	 Igennel	 válaszoltak	 a	 Corvin	 Közben	 éle-
tüket	áldozó	cigány	fiatalok	is	és	igennel	válaszolt	
az	 Auschwitzből	 hazatántorgott	 Angyal	 Pista	 is,	
akiből	 1956-ban	 a	 Tüzoltó	 utcai	 szabadságharco-
sok	 parancsnoka	 lett,	 s	 akinek	 az	 akasztófa	 alatt	
elhangzott	utolsó	szavai	voltak,	hogy:	„Éljen a ma-
gyar szabadság!”

Halljunk több jót a „másik oldalról”
Mire	van	tehát	szükség?	Arra,	hogy	mindkét	„ol-

dal”	 több	 jót	 mondjon	 a	másikról	 és	 ugyanakkor	
nézzen	a	tükörbe	is,	ismerje	meg	jobban	saját	hibás	
tetteit.	Arra	van	szükség,	hogy	otthonaikban	és	is-
koláikban	mindenki	beszéljen	a	másik	oldal	olyan	
tagjairól	 is,	 akik	 nekik	 jót	 tettek.	 Igen,	 a	magyar	
társadalom	 akkor	 mondhatja	 majd	 el	 magáról,	
hogy	 „megemésztette”	 a	múltat,	 amikor	 az	 öniga-
zolás,	egymásra	mutogatás,	bizalmatlanság	és	bosz-
szúvágy	helyére	a	„másik	oldal”	érzelmeinek	jobb	
megértése	és	azon	keresztül	az	együttérzés	kerül.	
Nem	olyan	lehetetlen	dolog	ez!	

Mi jót mondhat a magyar zsidóság?
Kezdjük	 talán	 zsidó	 honfitársainkkal.	 Szükség	

1956 ÉS A MAGYAR ZSIDÓSÁG
van	arra,	hogy	a	magyar	zsidóság	felnövőben	lévő	
generációja,	 a	 vacsora	 asztaloknál	 és	 az	 iskolák	
padjaiban	ne	 csak	Raul	Wallenberg	hősi	 áldozatá-
ról	halljon,	de	halljon	a	zsidóságért	veszélyt	vállaló	
keresztény	magyar	honfitársaikról	 is.	Halljon	pél-
dául	arról	a	823	nem	zsidó	magyar	emberről,	akik	
megkapták	az	izraeli	állam	legmagasabb,	a	„Népek	
Igaza”	 kitüntetést	 (angolul	 „Righteous	 among	 Na-
tions”,	 héberül םלועה תומוא דיסח),	 mely	 kitünte-
tést	a	Jad	Vasem	intézet	ad	olyan	embereknek	akik	
életük	kockáztatásával	mentettek	zsidókat	a	holo-
kauszt	alatt.	Ennek	a	823	magyarnak	a	tiszteletére	
örökzöld	 fát	 is	 ültettek	 a	 jeruzsálemi	Har	HaZika-
ron-on	 (Emlékezés	 hegyén),	 mely	 fák	 azt	 üzenik,	
hogy:	 „aki egy emberi életet megment, az egész 
világot menti meg”.

Nem	 sorolhatom	 fel,	 hogy	 ez	 a	 823	 keresztény	
ember	mit	 tett	 és	 persze	még	 kevésbé	 a	 százezre-
ket	 akik	 szintén	 tettek	 valamit	 zsidó	 honfitársaik	
védelmében,	 de	megemlítem,	 hogy	 ilyen	 volt	 pél-
dául	a	csehszlovák	parlament	egyetlen	tagja	Ester-
házy	 János	 is,	 aki	 1942.május	 15-én	 a	 68/1942-es	
törvényt	 a	 zsidóság	 kitelepítéséről	 	 nem	 szavazta	
meg.	Mindezt	csak	azért	írom,	mert	a	megbékélést	
szolgálná,	ha	az	ilyen	az	emberekről	többet	hallana	
zsidó	ifjúságunk. 

Növekedne	a	zsidó	ifjúságnak	a	többségi	társada-
tom	iráni	hálája	és	bizalma,	ha	jobban	ismerné	az	
ilyen	emberek	tetteit	

Mi jót mondhat a többségi társadalom a magyar 
zsidóságról?

Persze	 nem	 csak	 a	 zsidóságnak	 kellene	 többet	
hallani	keresztény	barátairól,	szükség	van	arra	is,	
hogy	a	többségi	társadalom	új	generációja,	a	vacso-
ra	asztalnál	és	az	iskola	padokban	több	jót	halljon	a	
zsidóságról,	arról,	hogy	mit	is	kapott	népünk	zsidó	
honfitársainktól,	mit	adnak	ők	hazánknak	a	múlt-
ban,	de	a	jelenben	is.		

Fontos	lenne	ha	tudnának	például	az	1848-ban	a	
magyar	szabadságért	harcoló	zsidó	önkéntesekről,	
vagy	 az	 1956-ban,	 a	 hazáért	 életüket	 adó	 Angyal	
Pistákról,	a	Gimes	Miklósokról,	meg	általában	zsi-
dó	nagyjainkról,	Nobel-díjasainkról.	

Itt	 az	 ideje,	 hogy	 a	 többségi	 társadalom	 tagjai	
kevesebbet	 emlegessék	 a	 Kún,	 Szamuely,	 Rákosi,	
Gerő,	Farkas,	Révai,	Gábor,	Hegedűs,	Vas,	Nyers,	Pi-
ros	vagy	Aczél	neveket	és	többet	az	Angyal	Pistákét.	
Sajnos	amikor	Angyal	Pistát	említem,	akkor	sokak	
szemén	látom,	hogy	azt	sem	tudják	kiről	beszélek!	

Növekedne	a	többségi	társadalom	ifjúságának	a	
zsidó	honfitársaink	iránti	bizalma,	hálája	és	tiszte-
lete,	ha	többet	tudna	hazaszerető	zsidó	honfitársa-
inkról.	

Itéljük el a mi oldalunk bűnös tagjait
Az	 szolgálja	 az	 igazi	megbékélést,	 ha	 a	 „másik”	

oldal	 tagjai	 beszélnek	 többet	 a	 „mi”	 oldalunk	 ne-
mes	 tagjainak	 tetteiről	 és	mi	 feltárjuk	és	 elítéljük	
a	közülünk	való	bűnösök	tetteit.	Tudjuk,	hogy	ször-
nyűek	voltak	a	deportálások	is	meg	a	kitelepítések	
is,	tudjuk,	hogy	undorítóak	voltak	mind	a	nácikat,	
mind	a	kommunistákat	kiszolgáló	társutasok	tettei,	
de	 a	megbékélést	 az	 szolgálja	 legjobban,	ha	 a	ma-
gyar	nácik	bűneit	a	magyar	keresztények	és	a	kom-
munista	zsidók	bűneit	a	magyar	zsidók	is	elítélik.

A magyar zsidóság beszéljen többet a bűnös zsi-
dókról

	Zsidó	szülők	és	tanárok	azzal	is	szolgálhatják	az	
őszinte	megbékélést,	ha	a	 felnövő	generációk	 töb-
bet	 hallanak	 tőlük	 a	 Szamuely	 Tiborok	 és	 Rákosi	
Mátyások	 tetteiről.	 Fontos	 ez,	mert	ha	 a	 saját	 szü-
leitől	és	tanáraitól	hallja	a	zsidó	fiatal,	hogy	voltak	
bűnösök,	a	népüket	eláruló	zsidók	között	is,	akkor	
jobban	megértik	a	 többségi	 társadalom	érzelmeit.	
Különösen	akkor	értik	meg,	ha	azt	 is	 tudják,	hogy	
ezekkel	 az	 árulókkal	 az	 össz-zsidóságot	 kívánták	
bemocskolni	 a	 kommunisták.	 Tudniuk	 kell,	 hogy	
Moszkva	tudatosan	zsidókat	helyezett	a	magyaror-
szági	helytartói	székekbe,	mert	az	volt	a	célja,	hogy	
aljas	 parancsait	 ők	 kivitelezzék,	 ők	 végezzék	 el	 a	
piszkos	munkát.

Hasznos,	ha	a	 többségi	 társadalom	emlékeit	ar-
ról,	hogy	mit	tettek	a	szamuelyk	és	a	rákosik,	hogy	
a	 „Rákosi	évek”	199	kényszermunka	és	büntetőtá-
borában	több	százezer	magyar	szenvedett,	-	persze	
köztük	zsidók	 is	 -,	a	 felnövő	zsidó	 ifjuságnak	saját	
szülei	és	tanárai	mondják	el.

A többségi társadalom beszéljen többet a bűnös 
„keresztényekről”.

Persze,	ugyanígy	arra	is	nagy	szükség	van,	hogy	
a	 többségi	 társadalom	 fiataljai	 ugyancsak	 a	 saját	
szüleiktől	 és	 tanáraiktól	 halljanak	 a	 „keresztény”	
gengszterek,	a	Szálasiak	és	Bakyk	tetteiről,	a	sárga	
csillagokról,	 a	 Dunába	 lőtt	 honfitársainkról	 és	 az	
Eichmannékat	kiszolgáló	csendőrökről.	Fontos	ez,	
mert	ha	a	saját	szüleitől	és	tanáraitól	hallja	a	diák,	
hogy	voltak	aljas	„keresztények”,		akkor	ők	jobban	
megértik	 a	 zsidóság	 érzelmeit.	 Fontos,	 hogy	 ez	 a	
felnövőben	 lévő	 generáció	megértse	 és	 elfogadja,	
hogy	ezek	a	szörnyű	emlékek	még	ma	is	hatnak,	fé-
lelmet	keltenek	a	zsidó	lelkekben,	mert	még	ma	is	
felmerül	bennük	a	kérdés,	hogy	vajon	mindez	meg-
ismétlődhet-e?		

Hasznos	 az,	 ha	 a	 többségi	 társadalom	 felnövő-
ben	 lévő	 fiataljainak,	 a	 magyar	 zsidóság	 „keresz-
tény”	 gyilkosairól,	 szörnyű	 emlékeiről	 és	 az	 azok	
miatt	máig	fennmaradt	érzelmeiről,	rettegéséről,	a	
saját	szülei	beszélnek.

Igazságszolgáltatás
Úgy	 a	 többségi	 társadalom	 fiataljainak,	mint	 a	

felnövőben	 lévő	zsidó	 ifjúságnak	arról	 is	hallania	
kell	szüleiktől	és	tanáraiktól,	hogy	van	igazságszol-
gáltatás.	Tudniuk	kell,	hogy	az	aljas	 tetteknek	kö-
vetkezményei	vannak.	Tudniuk	kell,	hogy	a	néme-
tektől	felszabadult	Magyarországban	Tildy	Zoltán,	
az	 ország	 első	 szabad	 miniszterelnöke	 a	 bitófára	
küldte	Szálasit,	Endrét	és	Bakyt.

A számonkérés
A	jövő	generációinak	tudniuk	kell	azt	is,	hogy	az	

utókor	 ugyanilyen	megvetéssel	 emlékezik	 Rákosi-
ra,	Gerőre	vagy	Péterre	is.	

Lehet, hogy túl sokat írtam a zsidó kérdésről?
Tudom,	 hogy	 nemzetünknek	 sokkal	 nagyobb	

gondjai	 is	 vannak,	mint	 a	 zsidó	 kérdés,	 de	 lévén,	
hogy	ilyen	kérdés	1956-ban	nem	létezett	és	ma	saj-
nos	létezik,	helyesnek	gondoltam	a	szabadságharc	
szellemének	üzenetét:	 tehát	a	 teljes	megbékélés,	a	

kölcsönös	 bizalom	 és	 szeretet	 visszaállításának	 a	
fontosságát	hangsúlyozni.	Én	magam	sokat	 foglal-
koztam	ezzel	a	kérdéssel,	sokat	beszélgettem	erről	
olyan	jó	barátokkal,	mint	Faludy	György,	aki	min-
dig	hangsúlyozta:	kövessük	a	német	példát,	ne	egy-
másra	mutogassunk,	hanem	nézzünk	a	tükörbe	és	
tanuljunk	a	múltból,	felejtsük	a	szálasikat	és	ráko-
sikat,	1956-ra	emlékezzünk,	56	példáját	kövessük!

Bizony	 igaza	volt	Gyurkának	abban,	hogy	hová	
vezethet	az	egymásra	mutogatás,	hogy	létrehozhat	
olyan	fajgyűlölő	pártokat,	mint	a	Jobbik	és	a	másik	
oldalon	meg	elérheti,	hogy	magyar származású	ri-
porterek	mocskolják	népünket	a	nyugati	sajtóban.	
Igaza	volt	Gyurkának,	hogy	ez	a	gyűlölködést	erősí-
tő	körfolyamat,	mely	az	összmagyarság	legnagyobb	
ellensége.	Értsük	meg,	hogy	a	Jobbik	és	a	nyugatról	
uszító	zsidó	riporter	szövetségesek,	egyik	sem	képvi-
seli	a	maga	oldalának	többségi	véleményét	és	mind-
kettő	hazudik	amikor	általánosít,	amikor	egy	egész	
fajt	vagy	egy	egész	nemzetet	gyaláz.	

Különösen	 példát	 mutató	 Gyurka	 gondolkozá-
sa,	mert	ugyan	egész	 családját	megölték	a	nácik	és	
ugyan	ő	maga	éveket	szenvedett	Rákosi	börtöneiben	
Kistarcsán,	meg	Recsken,	ő	tudta,	hogy	egyik	gengsz-
ter	 tetteiért	sem	a	magyar	nép	 felelős!	Tudta,	hogy	
honfitársainak	 elsöprő	 többsége	 hasonlóan	 szen-
vedett	mindkettő	 alatt.	 Sokszor	mondogatta,	 hogy	
a	megbékélés	hozza	a	demokráciát,	mert	nem lehet 
demokráciát csinálni demokraták nélkül.

Faludy György hirdette, hogy ne egymásra mu-
togassunk, hanem nézzünk a tükörbe.

Az	 egymásra	 mutogatás	 negatív	 körfolyamatá-
nak	 a	 felszámolását	 követeli	 1956	 emléke.	 Ezt	 a	
felszámolást	 szolgálta	Faludy	György	 is	és	Kertész	
Imre	is,	amikor	a	világ	előtt	visszautasította	a	nyu-
gati	sajtóban	megjelent	vádat,	hogy	hazájában	éb-
redezik	 a	 nácizmus	 és	 kimondta,	 hogy	 a	 hazasze-
retet	nem	nacionalizmus,	hogy	a	kisebbségben	élő	
honfitársainkkal	való	törődés	a	hazaszeretet	jele	és	
ugyan	léteznek	fajgyűlölők,	az	ország	népe	nem	az,	
ne	mocskolják	azt!

LiptáK BéLa

nos szlovákiai magyarokat sem szívlelte, és 
szinte idegeneknek tartotta az országban, biz-
tosra vehetően nem fog szívesen messziről jött, 
pláne illegálisan érkező idegeneket befogadni. 
Tehát ebből a kettősségből ered a csúcsérte-
kezlet, Orbán Viktorétól eltérő értékelése. De 
ez semmiesetre sem jelenti a V4-ek közötti tö-
résvonalak felerősödését. Igaz, ezt sokan szí-
vesen látnák. Egyelőre azonban ennek nincs 
realitása, annak ellenére sem, hogy a V4 cso-
portosulás két tagjának kormánya a magyar és 
a lengyel konzervatív, a cseh és a szlovák szo-
ciáldemokrata irányultságú. A migránskér-
désekben kialakult meggyőződésük azonban 
szinte teljesen megegyező, és bírják országaik 
lakossága elsöprő többségének támogatását is. 
S amíg ez a kérdés napirenden lesz, addig bár-
ki is hiába bízik a V4-eknek, mint közösségnek 
az akcióképtelenségében. Sőt, várható, hogy a 
V4-ek tekintélye tovább erősödik. A pozsonyi 
csúcsértekezleten is megmutatkozott, hogy 
már sem a sajtó, sem a nyugat-európai poli-
tikusok sem beszélnek olyan magas lóról a 
V4-ekkel és annak egyik markáns személyisé-
gével, Orbán Viktorral, mint még néhány hét-
tel, vagy hónappal ezelőtt. 

Varga Sándor

A világ legvékonyabb tornya
Dél-Anglia	egyik	legnagyobb	és	leghíresebb	ten-

gerparti	üdülőhelye	Brighton	egy	újabb	 látványos-
sággal	gazdagodott.	A	közelmúltban	egy	különleges	
kilátót	építettek	közvetlenül	a	tengerpartra.

	 	 A	 161	méter	magas	 torony	 a	 „British	 Airways	
i360”	 egy	 acélcső,	melynek	 külsején	 egy	 18	méter	
átmérőjű	fémvázas	üvegkorong	emelkedik	137	mé-
ter	magasba.	 A	 korongban	 egyszerre	 200	 személy	
gyönyörködhet	 a	 csodálatos	 panorámában.	 Az	 él-
mény	20	percig	 tart.	A	 jegyek,	 felnőtteknek	13,50;	
gyerekeknek	6,75	fontba	kerülnek.

	 	A	világ	legvékonyabb	tornyaként	létrejött	épít-
mény	álmát	és	tervét	

David	Marks	 építész	 12	 évig	 dédelgette,	míg	 az	
végre	Brighton	és	Hove	közös	tengerpartján	valóra	
válhatott.	A	két	város	1997-ben	hozta	létre	a	közös	
Brighton	 and	 Hove	 önkormányzatot,	 amely	 2000-
ben,	a	millenniumi	ünnepségek	keretében,	city	stá-
tuszt	kapott	a	királynőtől.	

		A	helyiek	véleménye	a	toronyról	nagyon	külön-
böző.	Egyesek	szerint	„szörnyű”,	mások	szerint	„fan-
tasztikus,	 lenyűgöző,	világszínvonalú”	építmény.	A	
város	 egy	 látványossággal	 mindenképpen	 gazda-
gabb	lett,	bármely	okból	is	érkeznek	oda	a	kíváncsi	
turisták.

		

Sok száz éven felüli él egy olasz faluban
Olasz	és	amerikai	tudósok	fél	éven	keresztül	vizs-

gálták	a	dél-olaszországi	Acciaroli	falucska	lakossá-
gát.	A	kutatók	arra	kerestek	választ,	mi	okozza,	hogy	
feltűnően	magas	a	100	éven	felüli	lakosok	aránya?

A	 természeti	 szépségekben	gazdag	cilentói	part-
vidék	 falucskájában	 jelenleg	 700	 lakos	 él.	 Közülük	
81-en	már	túllépték	a	100.	életévüket.	Acciaroli	és	a	
környező	 települések	 lakói	magas	 életkoruktól	 füg-
getlenül	immunisak	a	szívbetegségekre,	a	demenciá-
ra	és	más	korral	járó	krónikus	betegségekre	is.	Ennek	
az	adrenomedullin	hormon	alacsony	szintje	az	oka.	

Ancel	 Keys	 amerikai	 diétológus	 bizonyítékokat	
talált	arra,	hogy	a	mediterrán	ételek	nagyon	jó	ha-
tással	vannak	az	egészségre.	A	halban,	friss	zöldség-
ben	gazdag	étrendet	kiválóan	alátámasztja	az	olíva-
olaj	és	a	naponta	 fogyasztott	 rozmaring.	Ez	utóbbi	
serkenti	az	agyi	funkciókat.	

Az	 étrend	 okozza,	 az	 acciaroliak	 szervezetében	
az	 adrenomedullin	 hormon	 kisebb	 mennyiségét,	
melynek	következménye	az	optimális	mikrocirkulá-
ció,	azaz	a	nagyon	jó	kapilláris	keringés.	Míg	a	koro-
sodó	emberek	vérerei	degenerálódásra	hajlamosak,	
addig	 a	 cilentói	 százon	 túliak	 érrendszere	 eseten-
ként	olyan,	mint	a	húszéveseké.	

A világ leggyorsabb számítógépe
Új	 kínai	 szuperszámítógép	 került	 a	 világ	 500	

leggyorsabb	számítógépét	tartalmazó	lista	élére.	A	
Sunway	TaihuLight	a	Nemzeti	Szuperkomputer	Köz-
pontban	működik.

		A	93	petaflop	sebességet	elérő	szerkezet	93	bil-
liárd	számítást	végez	másodpercenként.	A	peta	elő-
tag,	a	10	tizenötödik	hatványát	jelenti.	A	flop	szám	
(Floating	Point	Operations	Per	Second)	pedig,	a	má-
sodpercenként	elvégzett	műveletek	számát.	

	 	 Ezzel	 a	 kapacitással	 kétszer	 gyorsabb	 és	 há-
romszor	 hatékonyabb,	 mint	 az	 eddigi	 listavezető,	
a	 Kínai	 Haditechnológiai	 Egyetem	 által	 kifejlesz-
tett	Tianhe-2	(Tejút-2)	33,86	petafloppal.	Ez	utóbbi	
2013	júniusában	ugyanezzel	a	sebességgel	került	a	
leggyorsabb	 szuperszámítógépek	 listájának	 élére.	
Ezt	követi	az	amerikai	energiaügyi	minisztérium	szu-
perkomputere	a	Cray	Titan,	17,59	petaflop	másodper-
cenkénti	 sebességgel.	 Európa	 leggyorsabb	 számító-
gépe	Svájcban,	a	luganói	Supercomputing	Centerben	
található,	elsősorban	kutatási	projektekhez,	például	
időjárás-jelentések	készítésekor	használják.	A	világ-
lista	hatodik	helyén	áll,	 teljesítménye	6,27	petaflop	
másodpercenként.	A	hetedik	helyen,	a	Szaúd-Arábiá-
ból	származó,	5,53	petaflop	másodpercenkénti	telje-
sítményű	Shaheen	II	nevezetű	gép	található.

		Az	új	Linux-alapú	szuperszámítógép	10,5	millió	
processzormagot	 tartalmaz	 és	 nagy	 mennyiségű	
adatok	 elemzésére,	 időjárási	 előrejelzések	 készíté-
sére	és	fejlett	ipari	technológiákhoz	használják.

	 	Tíz	éve	Kína	még	csak	28	számítógéppel	szere-
pelt	 a	 listán,	 és	 közülük	 egyik	 sem	 volt	 a	 leggyor-
sabb	 30	 között,	 az	 ázsiai	 állam	 a	 szuperszámító-
gépek	 történetében	 sokkal	 többet	 és	 lényegesen	
gyorsabban	halad	előre,	mint	bármely	más	ország.

Sokba kerül Afrika diktátoraival kooperálni 
Szudán	zsarolni	próbálja	az	EU-t,	hogy	pénzügyi	

előnyöket	 szerezzen.	 A	 szudáni	 határ	 védelmére	
kirendelt	 Rapid	 Support	 Forces	 (RSF)	 dandártá-
bornoka	 egy	 sajtókonferencián	 azzal	 fenyegetett,	
hogy	megnyitja	a	határt	Líbia	felé,	ha	nem	kap	az	
EU-tól	ellenszolgáltatást	az	embercsempészet	elle-
ni	harcáért.	

Most	visszaüt	a	kooperáció,	amit	az	EU	menekült-
kérdésekben	 Afrika	 diktátoraival	 kötött.	 Szudán	
most	elvárja,	hogy	rettegett	csapatát	az	RSF-t	meg-
jutalmazza	 Európa,	 mert	 2016-ban	 elfogtak	 808	
illegális	 bevándorlót.	 Szudán	 Titkosszolgálatának	
fennhatósága	 alatt	 működő	 RSF	 túlnyomórészt	 a	
Janjaweed-lovascsapat	 korábbi	 harcosai	 közül	 to-
boroz.	Tőlük	retteg	a	civil	 lakosság,	mert	mint	Da-
furban,	 úgy	 a	 polgárháborús	 körzetben,	 Dél-Kor-
dofanban	 még	 most	 is	 fosztogatnak,	 gyilkolnak,	
erőszakolnak.

Ismét	bebizonyosodik,	hogy	nem	kifizetődő	dik-
tátorokkal	titokban	egyezményt	kötni.	Most	fennáll	
a	veszélye	annak,	hogy	ebben	az	esetben	az	EU-nak	
fel	kell	adnia	alkotmányos	értékeit	és	szavahihető-
ségét.	 2016	 márciusában	 egy	 bizalmas	 koncepció	
iratban	 az	 Európai	 Külügyi	 Szolgálat,	 már	 figyel-
meztetett,	 hogy	 presztízsveszteség	 éri	 az	 EU-t,	 ha	
az	együttműködés	Szudánnal	nyilvánosságra	kerül.	

Csak	a	szeptemberben	Khartoumban	megtartott	
sajtótájékoztatón	tették	közzé,	hogy	Szudánban	járt	
egy	EU-delegáció.	Közös	vállalkozást	szándékoznak	
kidolgozni	az	ország	határainak	megvédésére	és	az	
emberkereskedelem	megfékezésére.

Püspöki szinódust tartott a babiloni káld egyház 
A	 káld,	 egy	 autonóm	 keleti	 katolikus	 egyház,	

mely	 elfogadja	 vezetőjéül	 a	 római	 pápát.	 Hívei	 el-
sősorban	az	asszírok	(szírek)	közül	kerülnek	ki.	Az	
egyháznak	nincs	közvetlen	kapcsolata	az	új-babiló-
niai	káld	néppel,	nevüket	a	15.	században	vették	fel.

Louis	Raphael	I	Sako	pátriárka	az	egyház	krízisét	
ecsetelte	az	Ankawában,	az	 Irak	területén	 levő	au-
tonóm	Kurdisztánban	összeült	rendes	évi	szinódust	
megnyitó	beszédében.	A	pátriárka	kitért	arra,	hogy	
politikai	instabilitásban	él	az	egyház	már	évek	óta.	
Ennek,	sajnos	az	egyházra	nézve	is	súlyos	következ-
ménye	van.	A	papok	és	szerzetesek,	fokozottan	saját	
érdekeiket	tartják	szem	előtt,	és	egy	jobb	élet	remé-
nyében	elvándorolnak	az	országból.	

A	 káld	 egyház	 feje	 beszédében	 kihangsúlyozta,	
hogy	fokozott	 figyelmet	kell	szentelni	a	papnöven-
dékek	felkészítésére.	A	digitális	kommunikáció	ter-
jedése	sok	veszélyt	rejt	magában.	Ugyanakkor	nagy	
lehetőségek	 is	 rejlenek	 benne	 például	 a	 lelkészek	
közötti	kapcsolatteremtés	és	a	lelki	segítségnyújtás	
területén.	A	 személyes	kapcsolatok	megteremtését	
természetesen	 nem	pótolja	 ez	 a	 kommunikációfaj-
ta,	ezért	szükség	van	találkozók	szervezésére,	hogy	
iraki	papok	más	országokban	szolgáló	társaikkal	és	
azok	vezetőivel	megismerkedhessenek	és	eszmecse-
rét	folytathassanak.	

Sako	 pátriárka	 köszönetet	 mondott	 azoknak	 a	
plébániáknak,	 melyek	 közössége,	 minden	 diszkri-
mináció	 nélkül	 segítette	 a	 kitelepítetteket.	 Kérte,	
hogy	a	vezetése	alatt	álló	egyház	minden	közössége	
vegye	ki	részét	a	menekülők	megsegítéséből	és	a	fel-
merülő	problémák	megoldásából.

Összeomlott a kisebbik legzirai sziklaív
Marokkó	egyik	fontos	természeti	látványosságai	

a	 Legzira	 melletti	 sziklaívek.	 A	 kisebbik,	 a	 látvá-
nyosabb	valószínűleg	az	erózió	következtében	ösz-
szeomlott.

Az	 Agadirtól	 délre	 az	 Atlanti-óceán	 mentén	 el-
helyezkedő	 Legzira	 tengerpartját,	 a	 világ	 egyik	
legszebbikeként	 tartják	 számon.	 A	 szikla-	 boltívek	
mágnesként	 vonzották	 a	 turistákat	 Legzirába.	 Egy	
séta	 a	 strandon,	 a	 naplementében	 gyönyörködve,	
háttérben	a	vörös	boltívekkel,	szinte	minden	turis-
ta	programjában	szerepel.	Az	évek	során,	a	sziklaív	
Marokkó	egyik	emblémájává	vált.

Az	 összeomlott	 vörös	 boltíven,	 az	 Atlanti-óceán	
erős	 hullámverésének	 hatására,	 már	 márciusban	
repedést	 figyeltek	 meg.	 A	 különleges	 természeti	
képződmény	 pusztulása	 jelentős	 visszaesést	 ered-
ményezhet	Marokkó	idegenforgalmában.

Lila-Lilla
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Irmgard Griss

Két hónap telt el azóta, hogy Nagy-Britanni-
ában szavaztak az EU-ból való kilépésről, azaz 
a Brexitről. De még mindig bizonytalan, hogy 
a szigetország egyrészt mikor hirdeti meg hiva-
talosan a kilépési szándékát, azaz mikor nyújtja 
be az EU-nak az erről szóló hivatalos nyilatko-
zatot. Másrészt az sem tisztázott, hogy meddig 
tart a kilépési folyamat. Az újonnan megválasz-
tott miniszterelnök asszony Teresa May úgy 
nyilatkozott, hogy a Brexit marad Brexit, de úgy 
néz ki, hogy a kilépési nyilatkozat leadása az 
EU-nak ebben az évben már nem történik meg.  

Úgy hírlik, hogy a nyilatkozat átadás csak a 
jövő év közepén lesz. Az ezt követő kilépési tár-
gyalások előreláthatólag két évet vesznek igény-
be. Sőt, egyes szakterületeken még több időre 
lesz szükség. Érdekes az is, hogy feltételezhetően 
a brit Parlamentben nem zajlik le szavazás a ki-
lépésről, mint ahogyan eredetileg erről szó volt.  
Parlamenti döntés a Brexit ellen nem is változtat-
hatja meg a népszavazás döntését.

Eltekintve a brit kormányban fellépő véle-
ménykülönbségektől a Brexit lebonyolítása 
óriási feladat, amelyre sem Nagy-Britanniában 
sem az EU-ban kellőképpen nem készült fel sen-
ki. Hiányoznak a megfelelő intézmények, illető-
leg a személyek, akik ezt le tudják bonyolítani. 
Nigel Lawson egykori brit pénzügyminiszter a 
Brexit támogatója azon a véleményen van, hogy 
a kilépésnek minél előbb meg kell történnie, 
mert a bizonytalanság káros volna. Brüsszelben 
is ezen a véleményen vannak. Londonban ugyan 
minisztérium alakult az EU-ból való kilépés le-
bonyolítására, de a ténykedéséről még nem hal-
lani semmit.  Ezzel összefüggésben Davi Devis 
miniszter megemlített bizonyos alapelveket, 
amelyekhez tartani fogják magukat, így a nem-
zeti egyetértést, a brit érdekek elsőbbségét,a 
bizonytalanság megszüntetését. Szóba került 
az EU-polgárok bevándorlása is. Ez lényeges 
probléma, amelynek a korlátozásába az EU va-
lószínűleg nem fog beleegyezni, mert a szabad 
mozgás a szabadságjogok egyike. Ha Nagy-Bri-
tannia ezen a téren korlátozásokat vezetne be, 
akkor az EU valószínűleg lezárná a piacokat a 
brit áruk előtt. Emellett van itt egy másik lé-
nyeges szempont is. Az EU területén több mint 
egy millió brit polgár él. A brit korlátozások az 
ö státusukat is érintenék. Ezt jelentős kompro-
misszumok nélkül aligha lehet megoldani. Brit 
részről szabadkereskedelmet akarnak az EU-val 
megvalósítani. Ez viszont engedmények nélkül, 
különösen a munkaerők szabad mozgása vonat-
kozásában nem fog sikerülni. Ebben a kérdés-
ben különösen Lengyelország tiltakozott a be-
vándorlás esetleges korlátozása és az emberek 
hazaküldése miatt, miután csaknem egy millió 
legújabban bevándorolt lengyel él Nagy-Britan-
niában. May és Devis között máris alapvető el-
lentétek támadtak a kilépéssel kapcsolatban.

A kínai csúcstalálkozó, ahol May a világ 
nagyhatalmainak képviselőivel találkozott, 
némi meglepetést okozott számára. Obama 
kijelentette, hogy a kereskedelmi szerződé-
sek megkötése az ázsiai országokkal és az EU-
val fontosabb számára, mint egy szerződés 
Londonnal. A Japánok, viszont azt mondták 
Maynak, hogy a Brexit következtében a japán 
bankok és cégek viszont esetleg elhagyják a 
szigetországot és az EU-ba vándorolnak. Így az 
USA-val, Japánnal és Kínával nem lesz köny-
nyű kereskedelmi szerződést kötni, mert ezáltal 
csökken országuk gazdasági jelentősége Bár az 
USA érdekelt a Nagy-Britanniával való jó gaz-
dasági kapcsolatokban.

Az EU mintegy 50 országgal kötött keres-
kedelmi szerződést. Ha a Brexit bekövetkezik, 
akkor Londonnak ezekkel az országokkal va-
lószínűleg újabb szerződéséket kell kötnie. A 
helyzetet nehezíti az is, hogy sok USA és ázsi-
ai ország Nagy-Britanniában lerakatokkal ren-
delkezik, amelyek az EU-ba szállítanak. Őket is 
érinti a Brexit. Így nincs kizárva, hogy ők is az 
EU-ba vándorolnak. Ha a kilépési tárgyalások 
elhúzódnának, akkor ez jelentős bizonytalan-
sággal járna az érintett cégek számára. 

A német sajtó szerint a brit kormány nem 
bocsátkozhat túl nagy reményekkel a kilépé-
si tárgyalásokba. A jövő majd megmutatja az 
eredményeket.

A brit cégek és a külföldi kormányok részéről 
újabban növekszik a nyomás Londonra, hogy egy 
„puha Brexitet” hozzanak létre, amely nem emel 
gátakat az EU-országokkal való kereskedelem-
ben. Az FAZ (Frankfurter Allagemeine Zeitung) 
arról számolt be, hogy az UBS svájci Nagybank a 
Brexit következtében valószínűleg több mint ezer 
alkalmazottját kivonná Londonból. Az UBS azon 
a véleményen van, hogy London utána is meg-
tartja a pénzügyi központ szerepét, de nem lesz 
olyan jelentős, mint a Brexit előtt. Londonban, 
mint pénzügyi Központban ezzel kapcsolatban 
mintegy 700 ezer munkahely van. Ha viszont a 
Brexit következtében válságossá válnának az EU-
val a kereskedelmi és pénzügyi kapcsolatok, ak-
kor ez a megváltozott körülmények következtében 
más nagybankokat és cégeket is érint Európából 
és a tengerentúlról. Ezért alkalmazottaik számát 
Londonban csökkentik és áthelyezik őket az EU-
ba, Frankfurtba, Párizsba, Dublinba, vagy más-
hová. A megfigyelők azzal számolnak, hogy több 
évig fog tartani, amíg megegyeznek abban, milyen 
szabályok szerint fogják lebonyolítani a pénzügyi 
kapcsolatokat Nagy-Britannia és a kontinens kö-
zött. Ez nagyfokú bizonytalanságot is jelent.

Éppen ezért sokan azon a véleményen van-
nak, hogy kétévi tárgyalás a kilépésről nem lesz 
elegendő. Maga a kilépés jogi keretei is egy je-
lentős téma.

Harsay György

Hosszú és nehéz út a Brexit előtt
Magyarország miniszterelnöke a külhoni 

magyarságért végzett áldozatos tevékenysé-
get 1995. óta ismeri el. Az elismerés eleinte a 
Kisebbségekért Díj nevet viselte és két tago-
zattal rendelkezett: a Hazai Kisebbségekért 
és a Külhoni Magyarságért Tagozattal. A ma-
gyarországi nemzetiségi törvény elfogadását 
követően a hazai nemzetiségek és a külhoni 
magyarok külön-külön díjban részesülnek. 
A Külhoni Magyarságért Díj alapításáról a 
3/2011. (XII. 30.) ME rendelet döntött.

A rendelet értelmében a külhoni magyar 
közösségek érdekében a közéletben, az okta-
tásban, a kultúrában, a nemzet örökségének 
megőrzésében, az egyházi életben, a tudo-
mányban, a tömegtájékoztatásban, a gazda-
sági önszerveződésben kiemelkedő tevé-
kenységet végző magyarországi és külhoni 
személyeknek és szervezeteknek a miniszter-
elnök – a nemzetpolitikáért felelős miniszter-
elnök-helyettes javaslatára – évente 10 díjat 
adományoz. A díjak átadására minden évben 
Szent István királyunk ünnepe, augusztus 
20-a alkalmával, idén augusztus 19-én, Buda-
pesten a Magyarság Házában került sor gaz-
dag keretműsorral.

A Külhoni Magyarságért Díjakat Semjén 
Zsolt miniszterelnök-helyettes, valamint Po-
tápi Árpád János államtitkár adta át.

Az idei díjazottak:
Horvátországi Magyar Pedagógusok Fó-

ruma, a magyar nyelvű oktatás megőrzésében 
és népszerűsítésében kifejtett másfél évtizedes 
tevékenységéért,

Nyugat-Európai Országos Magyar Szerve-
zetek Szövetsége,

Puss Sándor jezsuita (Szlovákia), a felvidé-
ki és a kárpátaljai magyarság érdekében vég-
zett szolgálatáért,

Szőttes Kamara Néptáncegyüttes, a felvi-
déki magyarság érdekében kifejtett kulturális 
tevékenységéért,

Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, a 
vajdasági magyar kultúra területén végzett 
szerteágazó, Kárpát-medencei szinten is pél-
daértékűen gazdag és színvonalas tevékeny-
ségéért,

Zelei Miklós író, a kárpátaljai magyar-
ságért, a kettézárt ikerfalu, Kisszelmenc és 
Nagyszelmenc történetének feltárásáért, a falu 
közötti határ megnyitásáért,  

Antal Árpád András Sepsiszentgyörgy pol-
gármestere, Mezei János, Gyergyószentmik-
lós volt polgármestere, Hargita Megye Taná-
csa tagja, Ráduly Róbert Kálmán Csíkszereda 
megyei jogú város polgármestere és Szőke 

A KÜLHONI MAGYARSÁGÉRT DÍJ
ÁTADÁSI ÜNNEPSÉGE

Domokos Csíkszereda volt alpolgármestere 
részére. A négy erdélyi kitüntetett a díjat ké-
sőbbi időpontban veszi át.

A NYEOMSZSZ 15 éves fennállását és mű-
ködését az alábbi méltatás ismertette:

A Nyugat-Európai Országos Magyar Szer-
vezetek Szövetsége 2001. november 25-én ala-
kult meg 15 nyugat-európai országos magyar 
szervezet összefogásával a földrész nyugati és 
északi országaiban működő országos magyar 
szervezetek átfogó ernyőszervezeteként. A 
szövetség Svédországban került bejegyzésre, 
székhelye pedig Stockholm lett.

A Szövetség célja a nyugat-európai magyar 
diaszpóra, az országos magyar szervezetek 
összefogása és munkájuk összehangolása, ér-
dekeik képviselete, a magyar nyelv és kultúra 
megőrzése. 

A Szövetség kormányoktól és pártpolitiká-
tól függetlenül működik európai szellemiség-
gel az egyetemes magyarság jegyében. Képvi-
seli a tagszervezeteket a magyarországi és az 
európai uniós szerveknél és intézményeknél, 
erősíti a köztük lévő együttműködést, rend-
szeres tájékoztatást biztosít a magyarságot 
érintő fontos ügyekről, eseményekről. Felada-
tai közé tartozik (célirányos) szakmai mun-
kacsoportok megszervezése és koordinálása, 
kulturális, tudományos és jótékonysági ren-
dezvények szervezése.

A NYEOMSZSZ kiemelt figyelmet szentel 
a diaszpóra magyarsága jövendő generációira 
is. Ezért „bábáskodott” már 2002-ben a Haza, 
a magasban c. nemzetismereti tankönyv meg-
születésénél, ill. indította el 2009-ben az Őr-
szavak c. magyarságismereti, tanítás-mód-
szertani internetes folyóiratot. 

A NYEOMSZSZ és a nyugat-európai ma-
gyarok hazaszeretetét, odafigyelését többször 
érezhettük az elmúlt években: így a vörösi-
szap-katasztrófa és az árvízkárosultak meg-
segítésekor, a székely szabadság napján ki-
mutatott toleranciatüntetések alkalmával, az 
autonómiatörekvések melletti kiállásban vagy 
éppen a Magyarországot és a magyarságot ért 
nemtelen támadások elleni küzdelmekben. 

A NYEOMSZSZ a szétszóratásból is egy-
séget tudott kovácsolni Bécstől Stockholm-
ig, Németországtól az Atlanti-óceán partjáig. 
Egységet, amely azt jelenti: magyarok va-
gyunk, és mert ehhez a sokat próbált nemzet-
hez tartozunk, figyelünk egymásra, segítjük 
egymást.

Összeállítás a Nemzetpolitikai Államtitkár-
ság Kapcsolattartási Főosztálya által készített 
forgatókönyv felhasználásával.

Egyre több figyelem szegeződik egy kis vaj-
dasági falucskára, Rábéra. A legutóbbi, 2011-
es népszámlálási adatok szerint mindössze 
százhatan élnek a szerb-magyar-román hár-
mashatár csücskében megbúvó egyutcányi 
településen. Itt próbál meg egyre több beván-
dorló bejutni illegálisan az Európai Unióba. A 
falucska központjában szinte naponta látnak 
migránst a helyiek. A bátrabbak bemerész-
kednek a portákra, behúzódnak a melléképü-
letekbe. A temetőt is birtokba vették. 

Néhány tíz kilométerre innen, a szerb-ma-
gyar határ mentén fekvő Horgoson ugyanez 
az állapot, de itt már a migránsválság kitöré-
se óta. A helyiek nem győznek panaszkodni. 
A migránsok ugyanis áthaladnak a földeken, 
szinte letarolják. Leszedik a termést, nem rit-
kán még az éretlen gyümölcsöt is lecsupálják 
a fákról. Tönkremennek a gazdák, ha ez így 
folytatódik – mondogatják a horgosiak. 

Szabadkán sem különb a helyzet. A befoga-
dóközpont ugyanis a város szélén, szántóföl-
dek közelében helyezkedik el. A tűzhelyeken a 
környező földeken és kertekben szedett zöld-
ségek főnek. 

Előfordul, hogy több százan tartózkodnak a 
menedékhelyen. Ők is panaszkodnak. Fáznak, 
unják már az ételt, amit kapnak. Eldobják a 
konzerveket, az élelmesebbek a piacokon áru-
sítják a segélyszervezetektől kapott csomagok 
tartalmát. Vevő mindig akad, nem is egy, pil-
lanatok alatt szétkapkodják a bolti árak töre-
dékéért kapható árut. 

Közben az ország újabb vissza nem téríten-
dő támogatást kap a migránsválság kezelésére. 
Az Európa Tanács Fejlesztési Bankja 755 ezer 
eurót ad, a korábbi kettő és félmillió után. A 
segítség mellé dicséret is járt. Az intézmény 
képviselői szerint Szerbia jó példája annak, 
hogyan kell jól, felelősen és célirányosan fel-
használni az ilyen támogatásokat. 

130 dinár. Ennyi lesz a minimális órabér 
Szerbiában január elsejétől. 1 euró 6 cent. 
A 9 dináros, azaz 7 centes emelésen heteken 
keresztül folyt a vita, mire sikerült megálla-
podniuk a szakszervezeteket, munkáltatók 
egyesületeit és kormányképviselőit tömörítő 
tanácsnak. A szakszervezetek adatai szerint 
mintegy 300-350 ezren kapnak kézhez Szerbi-

KORA õSZI Jó ÉS KEVÉSBÉ Jó HÍREK SZERBIÁBóL
ában minimálbért. Vagyis minden nyolcadik 
foglalkoztatott. 

A Magyar Kormány által támogatott Vaj-
dasági terület- és gazdaságfejlesztési program 
segítségével tízmillió eurót meghaladó, vissza 
nem térítendő támogatást ítéltek oda vállalko-
zóknak, termelőknek, magánszemélyeknek. A 
napokban újabb 274 nyertes pályázóval kötött 
szerződést az illetékes Prosperitati Alapítvány.  
Most azok részesültek támogatásban, akiket 
korábban forráshiány miatt elutasítottak. Or-
bán Viktor magyar miniszterelnök és Pásztor 
István, a VMSZ elnöke ugyanis megállapodott 
abban, hogy 1,7 milliárd forinttal növeli a ma-
gyar állam a keretösszeget, így a lecsúszott pá-
lyázók számára is lehetőség nyílik projektjeik 
megvalósítására. 

 Gazdasági értelemben mozgásba lendült 
a vajdasági magyar közösség – fogalmazott a 
VMSZ elnöke. Szerinte mi sem bizonyítja job-
ban, hogy bár vannak olyanok, akik külföldre 
mennek, és ott keresik a boldogulás lehetősé-
gét, bőven vannak olyanok is, akik itt marad-
tak, itt szeretnének érvényesülni, és jobb életet 
teremteni maguk és családjuk számára. 

S bár mire a Bécsi Napló októberi száma az 
olvasók elé kerül, túl leszünk az október 2-i 
magyarországi kvótanépszavazáson, minden-
féleképpen meg kell említenem a referendu-
mot megelőző hangulatot, kiemelve néhány 
történést, hiszen ezek a momentumok nagyon 
meghatározóak a nyár végére, őszelőre. Szep-
tember közepéig regisztrálhattak az anyaor-
szági kvótareferendumon való részvételhez 
azok a külhoni magyarok, akik a legutóbbi 
magyar országgyűlési választások előtt vagy 
azóta sem vetették fel magukat a választói 
névjegyzékbe. 72 ezerrel nőtt a regisztráltak 
száma a 2014-es voksolás óta, azaz több mint 
226 ezren iratkoztak fel. Szerbiából 30 ezren, 
Romániából 116 ezren, a kettős állampolgár-
ságot tiltó országokból pedig 12 és félezren. 

A Vajdasági Magyar Szövetség Vajda-
ság-szerte lakossági fórumokon, közösségi 
találkozókon ismertette a migránsválság kö-
vetkezményeit és tájékoztatta a lakosságot a 
népszavazás tudnivalóiról. Naponta két-három 
településen tartottak ilyen rendezvényt. A leg-
nagyobb vajdasági magyar párt arra buzdította 

a választókat, hogy szavazzanak nemmel. Pász-
tor István pártelnök ezt azzal indokolta, hogy 
a kvótareferendum nemzeti ügy, amely arról 
szól, hogy a magyar nemzet holnapután milyen 
körülmények között és hogyan fog élni. Úgy 
fogalmazott, ilyen szempontból semmilyen 
meglepetés nincs abban, hogy a VMSZ teljes 
kapacitással beleállt ebbe a kampányba. A párt 
politikusai mellett közéleti és egyházi személyi-
ségek, valamint történészek tartottak előadást 
Vajdaság számos településén. Lapzárta mi-
att arról most nem tudok beszámolni, milyen 
eredménnyel járt a Szerbiában élő magyar vá-
lasztópolgárok mozgósítása, de ha a közhangu-
latot vesszük figyelembe, a regisztráltak jelentős 
része biztosan él majd szavazati jogával. 

A migránstéma, a megélhetés és a menni 
vagy maradni kérdése mellett még egy téma 
határozta meg szeptember közepét Vajdaság-
ban. A tartomány hagyományos jelképeinek 
használatáról szóló vajdasági képviselőházi 
döntés. Vajdaságnak a jövőben két címere és 
két zászlója lesz. Az egyik az évek óta haszná-
latban levő tartományi jelkép, a másik pedig 
az ún.  hagyományos. Erről egyébként már az 
előző parlamenti többség döntött, használa-
tát viszont nem szabályozta. A képviselőház 
most pótolta ezt a mulasztását. Sok vád érte 
magyar körökben a Vajdasági Magyar Szö-
vetséget, amiért támogatta ezt az indítványt, 
amely a tartomány hagyományos jelképévé te-
szi az 1848-ban elfogadott szerb háromszínű 
lobogót és címert. A magyar párt álláspont-
ja szerint viszont ha a magyar közösségnek 
Vajdaságban joga van ahhoz, hogy döntést 
hozzon a saját településeink magyar nevéről, 
a saját nemzeti szimbólumairól, amit meg is 
tett és ami mögött állami védelem áll, akkor 
nem csorbul semmiféle joga azzal, ha ezt úgy 
viszonozza, hogy a többség irányába elfoga-
dó azokkal a szimbólumokkal kapcsolatban, 
melyeket ők állapítanak meg. Az, hogy tiszte-
letben tartjuk a szerb többség által elfogadott 
hagyományos jelképeket, még nem jelenti azt, 
hogy megváltozott volna az 1848/49-es törté-
nésekkel kapcsolatos történelmi nézőpontunk 
– fogalmazott a párt elnöke. 

S egy jó hír a végére: fennállásának 10. év-
fordulóját ünnepelte a Pannon Televízió, az 

egyetlen médiaház, amely egész napos magyar 
műsort sugároz szinte egész Vajdaságban.  A 
televízió mellett a Pannónia Alapítvány kere-
tében működik a Pannon Rádió, a Szabadkai 
Magyar Rádió és a pannonrtv.com internetes 
portál, ezen a honlapon élőben követhetőek a 
műsorok, a régiek pedig visszakereshetőek. A 
Pannon TV az elmúlt években helyi televízi-
óból regionális csatornává vált, a közösséget 
érintő hírek és történések mellett a globá-
lis eseményekről is beszámol. Működését az 
anyaország, a vajdasági magyar politikum 
és az országos kisebbségi önkormányzat, a 
Magyar Nemzeti Tanács támogatja. Bodzso-
ni István igazgató, aki „félidőben” vette át az 
intézmény vezetését, az ünnepség alkalmából 
úgy fogalmazott, nem tudott volna elképzelni 
szebb utat a karrierje vége felé, mint egy Pan-
non TV-t felépíteni és irányítani, ehhez pedig 
nem csak a folyamatosan bővülő, gazdagodó 
műsorkínálat, a felújított műszaki berendezés, 
a magyar, a vajdasági és a szerb közmédiával 
ápolt jó viszony, szoros szakmai kapcsolat és 
együttműködés járul hozzá, hanem az is, hogy 
a 140 foglalkoztatott túlnyomó része harminc 
évnél fiatalabb, ami hatalmas eredmény a 
nagy mértékű elvándorlás közepette. 

Fehér Márta

Az anyanyelv megőrzése, az anyanyelvű 
óvodák, iskolák megteremtése a nyugati ma-
gyar diaszpóra megmaradásának legfontosabb 
feltétele – rögzítették zárónyilatkozatukban az 
ausztriai, burgenlandi Felsőpulyán (Oberpul-
lendorf)  szeptember 17–18-án rendezett XIV. 
„Kufstein” Tanácskozás résztvevői.

A tanácskozást az Ausztriai Magyar Egye-
sületek és Szervezetek Központi Szövetsége, 
a Nyugat-európai Országos Magyar Szerve-
zetek Szövetsége,  a Közép-burgenlandi Ma-
gyar Kultúregyesület, valamint Felsőpulya 
városa közösen szervezte. Az 1990 óta két-
évenként, kezdetben a tiroli Kufstein várá-
ban rendezett konferenciát – innen az elne-
vezés –  évek óta Felsőpulyán tartják, az idei 
tanácskozás témája az Európai Unió tagorszá-
gaiba irányuló magyar migráció volt. 

A Kufstein Tanácskozás a nyugati magyar-
ság legfontosabb rendezvénye, amelyen jelen 
vannak az anyaországi és kárpát-medencei 
magyarság képviselői is. Idén 17 országból 
mintegy 300-an vettek részt a konferencián.

Az idei – magyar, osztrák, német – előadók 
a magyar elvándorlás nyomán keletkező nem-
zetpolitikai kihívásokat, az integráció kér-
dését, a nyugat-európai magyar szervezetek 
helyzetét tekintették át. 

Az európai migránsválság, a tömeges ille-
gális bevándorlás háttérbe szorította az EU-n 
belüli, a szegényebb kelet-európai térség-
ből a gazdagabb nyugat-európai országok-
ba irányuló elvándorlás problémáját – mely 
Nagy-Britannia uniós kilépésének (Brexit) 
egyik legfontosabb oka volt –, de az előadók 
egyetértettek abban, hogy a két jelenséget 
nem lehet összehasonlítani. Míg az EU-n be-
lüli költözés, a munkaerő szabad áramlása az 
unió négy alapvető szabadságjogának egyike, 
az illegális migrációra ez nem vonatkozik. Az 
EU-n belüli belső vándorlásnak elsősorban 
gazdasági, megélhetési okai vannak,  ami vi-

MAGYAR MIGRÁCIó AZ EURóPAI UNIóBA – NÖVEKVŐ TENDENCIA, AGGASZTó JÖVŐ
Nemzetközi konferencia Felsőpulyán

szont az illegális bevándorlásnak is az egyik fő 
mozgatórugója. 

Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nem-
zetpolitikáért felelős helyettes államtitkára 
üdvözlő szavaiban hangsúlyozta, hogy azok 
a magyarok, akik az elmúlt években elhagy-
ták hazájukat, a jobb életkörülmények miatt 
mentek el. A kormánynak kettős feladata van 
velük szemben: segíteni kell betagolódásukat a 
diaszpórába, a nyugati magyar szervezetekbe, 
másrészt olyan körülményeket kell teremteni 
az anyaországban, hogy visszajöjjenek. 

Az EU-n belüli magyar migráció létszá-
mát nehéz meghatározni, mert ma a kiván-
dorlás sokszor nem életre szóló  – állapította 
meg Dickmann Ádám, a Központi Statiszti-
kai Hivatal munkatársa. Tény, hogy az elmúlt 
években évről évre növekedett a kivándorlás, 
melynek legfontosabb célországa az Egyesült 
Királyság és Németország, illetve Ausztria. 
Mellettük Svájc és Hollandia játszik még fon-
tosabb szerepet. 

2014-ben hivatalos statisztikai adatok sze-
rint 200 ezer magyar állampolgárságú foglal-
koztatott volt az EU-tagországokban, de ebből 
hiányoznak például a „feketén” dolgozók vagy 
az Ausztriába ingázó magyar munkavállalók. 
Az osztrák források 70 ezer hivatalos magyar 
munkavállalóról tudnak, miközben 130-150 
ezer magyar tartózkodik huzamosan Ausztri-
ában. Németországban évente 70 ezer magyar 
állampolgár jelentkezik be. Brit adatok szerint 
87 ezer magyar tartózkodik huzamosan az 
Egyesült Királyságban. 

 Az adatokból kitűnik, hogy a többi ke-
let-európai országhoz képest, beleértve a nem 
EU-tagokat is, a magyarok aránya alacso-
nyabb. Ausztriában például csak a 7. helyen 
állnak, a románok, horvátok, szerbek, bosnyá-
kok, törökök is megelőzik őket. Albániából 
a népességnek csaknem a fele távozott vala-
melyik nyugati országba, Bulgária, Románia, 

Szerbia, Ukrajna, Grúzia, Szlovákia, Ausztria, 
Szlovénia mind a magyarok előtt vannak. Míg 
2014-ben a magyar népesség 5,3 %-a távozott 
külföldre, addig ez az arány Albániában 44,1, 
Romániában 16,6,  Szlovákiában  6,5, Ukraj-
nában 12,3, Szlovéniában pedig 7,7 % volt! 

Mindezek ellenére a mai Magyarország 
legnagyobb problémája  a rossz demográfiai 
helyzet mellett éppen az elvándorlás. Évtize-
des távlatban hatalmas veszteség ez, és kérdés, 
hogy a népességfogyás, az értelmiség, a szak-
munkások elvándorlása meddig nem okoz 
pótolhatatlan károkat.  Igaz, hogy van beván-
dorlás is Magyarországra  –  2015-ben a beván-
dorlók száma megegyezett a kivándorlókéval 
– , de jórészt  határon túli magyarok érkeznek 
egyszerű honosítással, magyar állampolgá-
rokként, ami pedig a külhoni magyarság szá-
mára jelent pótolhatatlan veszteséget. 

A nyugati magyarság megmaradásának két 
fő tartópillére, ahogyan azt Reményik Sándor 
erdélyi költő örökérvényűen megfogalmazta, 
a templom és az iskola. A magyar kivándorlók 
gyakran először az egyházakat keresik meg, a 
kivándorlás „hajótöröttjeivel”, a feketemun-
kásokkal, az okmánynélküliekkel is legtöbb-
ször az egyházak találkoznak, a betegekkel, 
börtönben lévőkkel is ők foglalkoznak – emel-
te ki hozzászólásában Vencser László katoli-
kus pap, az ausztriai idegen nyelvű pasztorá-
ció országos igazgatója. 

A magyarokkal az a legnagyobb baj, hogy 
sokszor önszántukból mondanak le identi-
tásukról, a szülők nem helyeznek súlyt arra, 
hogy gyermekük megtanulja az anyanyel-
vét, mert úgymond „nincs haszna a magyar 
nyelvnek a gyerekem számára”. Pedig aho-
gyan Marion Göls bécsi nyelvész mondta, „a 
magyarokhoz az osztrákok barátságosan vi-
szonyulnak, ezért a magyar nyelvnek a jövő-
ben nagyobb szerepet lehet és kellene kapnia 
Ausztriában. Többször kellene használni a 

magyart és a többi kisebbségi nyelvet a mé-
diában és az oktatási intézményekben, mert 
akkor éreznék a magyarok, hogy a nyelvüket 
értékelik” - mondta.

Több ausztriai előadó is megfogalmazta, 
hogy Bécsben nagy szükség lenne egy magyar 
iskolára, amit, mint szívügyét dr. Perényi Já-
nos bécsi magyar nagykövete felolvasott üze-
netében kiemelt. Példaként hozták fel a csehe-
ket és szlovákokat, akik összefogva meg tudták 
valósítani a bécsi Komensky magániskolát, 
amely osztrák állami támogatásban is része-
sül. K. Lengyel Zsolt, a regensburgi egyetem 
tanára bajorországi példán mutatta be, hogy 
a magyar iskola igenis megvalósítható. A ba-
jor tartományi kormány két fontos alapelvet 
fogalmazott meg: az anyanyelv értékes hozo-
mány, amely nem gátolja, hanem előmozdít-
ja az integrációt, illetve az anyanyelv ápolása 
az anyaország feladata, a bajor állam kivonul 
ebből a feladatból, az „anyagi semlegesség” 
elvét vallja.

Létrejött a Bajorországi Magyar Iskola, 
mely 2014-től jelentős gyakorlati és anyagi 
támogatásban részesül a müncheni főkon-
zulátus és a Balassi Intézet részéről. 2015-től 
hat helyszínen 345 magyar gyermek részesül 
magyar oktatásban, 32 oktató közreműködé-
sével. Bajorországban sikerült elismertetni a 
magyart mint második idegen nyelvet okta-
tási, illetve vizsganyelvként. Igaz, még nem 
érettségi tantárgy, de csak azért, mert nincs 
rá igény a magyar szülők részéről. Ha ez az 
igény megfogalmazódik, ha lesz elfogadott 
kerettanterv, a magyar is lehet érettségi tárgy, 
mint ahogy a török, portugál, kínai, lengyel 
már az. Ahogy az ausztriai magyarnyelv-ok-
tatás bevezetéséhez „lobbizásra”, erőfeszítés-
re és főként akaratra van szükség, Bajoror-
szágban is a szülők igényén és a diplomáciai 
közbenjáráson múlik a siker.

T. Kovács Péter

Még az elmúlt évszázad utolsó esztendejében 
rendezett először Kiskunmajsán a kárpát-meden-
cei középiskolás diákok számára ötvenhatos tábort 
Pongrátz Gergely,  a Korvin köz főparancsnoka. Az 
általa megteremtett ötvenhatos múzeumi emlék-
hely és a kivégzett bajtársak emlékét őrző Csete 
György által tervezett Kapisztrán Szent János Ká-
polna mellett ifjúsági tábor is létesült, hogy a kár-
pát-medencei diákok egykori szabadságharcosok 
és történészek segítségével megismerhessék az 
igazi Ötvenhatot. Hogy felidézhessék a közelmúl-
tat, nagyapáik hősi helytállásának idejét. Mert az 
újabb és újabb generációk hiteles tájékozódását se-
gítve  – vélte a Korvin köz főparancsnoka – módo-
sítanunk kell a Kádár-kor történelemtanításának 
szándékos torzításait.

És jöttek a diákok az anyaországon kívül Er-
délyből, Felvidékről, Délvidékről, Kárpátaljáról, 
mert ott még tudatosabb és következetesebb volt 
a történelemhamisítás. Nehéz feladatot vállaltak a 
tábor szervezői, Pongrátz Gergely és segítői. A tár-
saivá szegődők, halála után szellemi örökségének 
őrzői.  Az elmúlt tizenhét esztendő azonban a di-
ákok előtt gondosan titkolt nélkülözéssel, nehezen 
leküzdhető anyagi gondokkal  telt, mert az egymást 
követő jobb- és baloldali kormányok egyike sem tá-
mogatta méltón Magyarország páratlan ötvenhatos 
múzeumi intézményének működését. Az ebek har-
mincadjára hagyott, mert a pártok vetélkedésének  
kitett örökséget végül egy reformkori erkölcsiségű 
helybéli vállalkozó-család, a Sipos família vásárol-
ta meg, hogy az ötvenhatos múzeum, a Kapisztrán 
Szent János Kápolna és az ötvenhatos diáktábor to-
vábbra is fennmaradhasson. Hogy továbbra is teret 
nyerhessen a Pongrátz Gergely által szorgalmazott -  
s napjainkban fájóan  hiányzó - cselekvő hazafiság.

Tizenhetedszer ’56-os diáktábor
A kiskunmajsai ötvenhatos örökséget – a múzeu-

mot, a kápolnát és a tábort - ma a Sipos család által 
alapított Pongrátz Gergely Közhasznú Alapítvány 
működteti és Nahimi Péter helyi múzeumigazgató 
vezeti immáron második esztendeje. A pályázati le-
hetőségeket is kihasználva idén tíznapos táborozásra 
érkezhettek a szamosújvári, kászonaltízi, kézdivá-
sárhelyi, somorjai, ungvári és szabadkai diákok és 
tanárok. Ebben az esztendőben a határon túli esemé-
nyeket, fejleményeket ismerhették meg a résztvevők 
Váradi Natália és  Kovács Elemér (Kárpátalja), Szesz-
tay Ádám (Felvidék), Mészáros Zoltán (Délvidék), 
Benkő Levente és András Ignác (Erdély) történészek 
előadásaiból. Emlékezetes rendhagyó történelemórát  
tartott Boross Péter miniszterelnök, a Szabadsághar-
cosokért Alapítvány elnöke, elmesélte a diákoknak 
életét, megpróbáltatásait Ceausescu „levelezőpart-
nere”, Király Károly, „Orvosok és sebesültek”cím-
mel tartott előadásában Csáky András patológus, 
egykori országgyűlési képviselő az ötvenhatos véres 
harcokat hozta közelebb a mai diákokhoz, Paál Zsolt 
kiskunmajsai tanár az 1956-ban mártírhalált halt 
Gérecz Attila költő alakját idézte meg hitelesen, Med-
vegy Endre irodalomtörténész pedig Nyírő Józsefről, 
a kiváló és újabban méltatlanul elfelejtésre kárhozta-
tott íróról beszélt.  

Kirándulás Hódmezővásárhelyre, az Emlékpon-
tok múzeumba, Székkutasra és Békéssámsonra, az 
ötvenes évek ellenállóinak emlékeit kutatva. Ópusz-
taszerre. Fegyverbemutató és lövészet, rocktörténeti 
bemutató Pleskovics Andrással, strandfürdőzés a 
majsai termálstrandon, tábortűz. Csoda-e, ha a diá-
kok nehezen váltak meg egymástól és a tábortól a tíz 
nap eltelte után? Nem tündéri varázslat, inkább gon-
dos szervezés, fáradhatatlan segítőtársak, szív és cso-
da lélek tesz csuda dolgokat.    Kozma Huba

(KMCSSZ Sajtószolgálata) 2014. augusztus 4. 
és 14. között folytak le a Külföldi Magyar Cser-
készszövetség központi vezetőképző táborai a 
Buffalotól kb. 2 óranyira fekvő Sík Sándor Cser-
készparkban. 

Szövetségünk ebben az évben jobban kiemelte a 
szolgálat témáját kiegeszítvén a sok vezetéssel fog-
lalkozó előadást.  A közös „nagytábortűz” mottója-
ként használtuk „A cserkész ahol tud, segít”. 

Nyolc önálló táborban 352 résztvevő dolgozott a 
tíznapos vezetőképzésen. A 14–16 éves jelöltek ki-
képzésének középpontjában a kis csoportok, azaz 
őrsök vezetése, a 17–21 éves jelöltekében a nagyobb 
csoportok, vagyis rajok koordinálása állt. A 22 éven 
felüli jelöltek a cserkészcsapatok vezetésének mód-
szereit sajátították el. A táboron Angliából, Argent-
ínából, Ausztráliából, Ausztriából, Brazíliából, Ka-
nadából, Németországból, USA-ból és Venezuelából 

120 új cserkészvezető
érkezett cserkészek vettek részt. De jöttek cserké-
szek Magyarországról és Erdélyből, Felvidékről, 
Kárpátaljáról és Vajdaságból is. Egy napra meglepe-
tésként meglátogatta a tábort Böjte Csaba ferences 
testvér, hogy betekintést nyerjen   a diaszpórában 
működő magyar cserkészet életébe. 

 A táborokat nemcsak számos előadás és gyakor-
lat tette érdekessé, hanem a 24 órás portyák és ki-
rándulások is. 

  Nagy örömmel és büszkeséggel üdvözölték az 
újonnan végzett 32 őrsvezetőt, 27 kiscserkész-őrs-
vezetőt, 12 kiscserkész-segédtisztet, 38 cserkész-se-
gédtisztet és 12 cserkésztisztet. Számukra nagy ki-
hívás a tanultakat átültetni a négy világrészen, 13 
országban működő 68 KMCSSZ csapat életébe. 

 Szövetségünk fennmaradásának és erősségének 
egyik titka a sikeres vezetőképzés.  Teleki Pál szava-
ival élve, „A vezetés elsősorban példa”.

Tíz év munkája eredményeképpen megvalósul 
az 56-os magyar forradalom maradandó emléke 
Amerika legnagyobb városában. Nem volt könnyű 
a város vezetőségét meggyőzni arról, hogy az ott 
élő 172 náció közül miért éppen a magyarokat illet 
meg egy ilyen megtiszteltetés. Végül a város jóváha-
gyása alapján az 1928-ban létesített Kossuth szobor 
mellett a gyönyörű Riverside parkban épül meg az 
emlékmű. Így köszönnek egymásnak 1848 és 1956 
hősei New Yorkban.

Az emlékmű tervére kiírt nemzetközi pályáza-
tot Nagy Tamás budapesti építész, a Moholy-Nagy 

Egyetem tanszékvezető tanára nyerte. Az emlékfal 
előtti medalion az 1956. október 23-án Budapest 
felett ragyogó csillagképet tükrözi, ezzel a felirattal:

EZ A CSILLAGKÉP A REMÉNY SZIMBÓLUMA. 
Az emlékfal felirata pedig:

HÁLÁVAL A MAGYAR FORRADALOM HŐSEI 
EMLÉKÉRE, AKIK 1956 ŐSZÉN ÉLETÜKET AD-
TÁK A KOMMUNISTA DIKTATÚRÁTÓL VALÓ 
SZABADULÁSÉRT.

A most épülő emlékmű avatására október 23-án 
kerül sor.

Az Emlékmű Bizottság nevében: Papp László

1956 HŐSEINEK ÉPÜL NEW YORKBAN EMLÉKMŰ

Száll a madár



8 BÉCSI NAPLÓ 2016. szeptember–október 2016. szeptember–október BÉCSI NAPLÓ 9

Empátia

I. rész
Az elmúlt másfél évben, szinte a „semmi-

ből” a társadalmi folyamatok, a közbeszéd 
egyik legfontosabb témájává, problémájává az 
európai térséget, közvetlenebbül az Európai 
Unió tagállamait érintő nemzetközi vándor-
lással/meneküléssel összefüggő kérdések vál-
tak. Nem lehet ezen csodálkozni, hiszen a II. 
világháború befejezése óta nem volt olyan év, 
amikor – törvényesen, vagy a menekültügyi 
eljárást figyelmen kívül hagyva – annyi mig-
ráns/menekült jelent volna meg az Unió ha-
tárán, mint a mögöttünk hagyott két eszten-
dőben. Ez igaz! Abban az esetben azonban, ha 
tágabb horizontról tekintünk a menekültkér-
désre – még akkor is, ha az azzal kapcsolatos 
valóságot nem igen kívánjuk tudomásul ven-
ni – tudnunk kell: mindaz, ami bennünket, az 
Unió tagállamainak állampolgárait ebben az 
összefüggésben érint, eltörpül a világban zajló 
hasonló folyamatok mellett. 

Akár tudomásul vesszük, akár nem, a ván-
dorlás – mint spontán és természetes  népesség-
mozgás – az ember létével, mindennapi tevé-
kenységével együtt járó, attól el nem választható 
folyamat, amely – különböző intenzitással, for-
mában és módon – egy nép létrejöttében, fenn-
maradásában, társadalmi-gazdasági, politikai 
és demográfiai folyamatainak kiteljesedésében 
meghatározó szerepet játszik. Ezeket a moz-
gásokat – az egyéni és egyedi szándékokkal 
és törekvésekkel összhangban, vagy ellenében 
– alapvetően a kibocsájtó ország taszító, és a 
befogadó vagy célország vonzó tényezői: tár-
sadalmi, gazdasági, politikai és kulturális fo-
lyamatainak sokasága befolyásolja, határozza 
meg. A vándorlás azonban – a kényszer ván-
dorlás,  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 or-
szág „megléte”, mivel a menekülő szándékát 
saját biztonsága, élete határozza meg, s nem 
az, hogy lehet-e hová mennie, s ahová megy, 
sodródik, ott befogadják-e vagy sem. Sajátos 
ellentmondásnak látszik, de mindazoknak az 
emberi jogainak tisztelete, védelme, segítése, 
mindazok oltalmazása, befogadása – nemtől, 
vallástól, bőr színétől függetlenül – akik valami-
lyen ok következtében menekülni kényszerülnek, 
elemi emberi (humanitárius) kötelesség. Ezzel 
párhuzamosan azonban minden országnak,  
népnek megvan a joga, hogy (lehetőségeihez 
mérten) megfelelve a fenti követelményeknek, 
nyelve, hagyománya, vallása, kultúrája, identi-
tása megőrzése érdekében korlátozza azoknak 
a számát, akiket országába fogad.

Az útnak indulásra, a vándorlásra ösztönző 
tényezők közül ki kell  emelnünk a migrációs 
hagyományok szerepét, azt az évszázadok óta 
tartó, keletről nyugat felé irányuló mozgást, 
melynek „lenyomata” szükségszerűen hatást 
gyakorol az újabb és újabb útra indulók szán-
dékaira. Említést kell tenni arról a migrációs 
„hagyományokon” nyugvó mozgásról is, ami-
kor egyes országok vagy országcsoportok nem 
csupán életszínvonalukkal, gazdasági jólétük-
kel, politikai stabilitásukkal jelentenek vonz-
erőt, hanem valamilyen szükséglet pl. mun-
kaerőhiány kielégítése érdekében önmaguk 
generálják a bevándorlást. Hasonló a helyzet 
abban az esetben is, amikor – s ez az utolsó 
két-három évtized „hozadéka” – a népesség-
hiány pótlása, vagy a népesség elöregedésének 
mérséklése céljából segítik elő az útnak indu-
lást és teszik lehetővé a migráns letelepedését. 
Ne feledjük azonban, hogy a migrációs mozgás 
– legyen az spontán vagy kikényszerített – csak 
sajátos, jellegzetes megnyilvánulási formája, 
következménye azoknak a mélyebben fekvő 
múltbeli s egyben jelenidejű történelmi, val-
lási, gazdasági, politikai, kulturális okoknak, 
hagyományoknak, amelyek egy adott ország 
vagy egy nagyobb térség lakosságát vándorlás-
ra késztetik, kényszerítik. Így volt ez a magyar 
néppel is, amely a Kárpát–medencébe való ér-
kezésig jellegzetesen vándorló nép volt, s mint 
az jól ismert, a vándorlással, a meneküléssel, az 
idegenek befogadásával kapcsolatos tapasztala-
tai a honfoglalást, az államalapítást követő év-
ezredben nemcsak nem szakadtak meg, hanem 
(napjainkat is beleértve) tovább gyarapodtak.

Visszatérve az Európát 2014 közepe óta érin-
tő menekült áradathoz, joggal vetődik fel a 
kérdés: megtelt-e már migránssal/menekült-

Tóth Pál Péter

MIGRÁNSOK – MENEKüLTEK
tel a kontinens, vagy még nem? Fogadjunk-e 
be még újabbakat, vagy már azok is sokan 
vannak, akiket az Unió tagállamai eddig be-
fogadtak? Mennyiben van összhang az Unió 
vezetőinek, vezető szerveinek migrációval 
kapcsolatos politikája és a tagállamok állam-
polgárainak bevándorlókkal kapcsolatos tű-
rőképessége között? – olvashatjuk, hallhatjuk 
pro és kontra nap, mint nap.

Gondjaink közepette tisztában kell lennünk 
azzal, hogy a különböző országokban élő, kö-
rülbelül 52 millió menekültnek csupán 5,4%-
a (2,8 millió fő!) tartózkodik az Európai Unió 
területén. Abban az esetben pedig, ha „elte-
kintünk” attól a mintegy 800 ezer személy-
től, akik saját hazájukban, Ukrajnában élnek 
menekültként, átlagosan 375 európai lakosra 
jut egy menekült. Ez a szám viszont, még ak-
kor is, ha sok mindent elfed a valóságból – a 
menekültekkel kapcsolatos ellenérzés ellenére 
– nem igazán tűnik nyomasztóan magasnak. 
Ennek ellenére arra a kérdésre, hogy Európa 
számára sok-e ez vagy nem – lehetetlen vá-
laszolni. A menekültek befogadása azonban 
nem csupán Európa számára jelent gondot, 
hiszen ezen a területen a világ fejlett országai 
aligha mutatnak példát. Tárgyszerűen megál-
lapítható: az amerikai kontinens és Ausztrália 
is lényegében távol tartja magát az Európához 
közel eső terror és háború sújtotta övezetek 
menekültjeinek befogadásától.

A menekülteknek, az otthonukból elüldö-
zötteknek viszont valahol lenniük kell. Ez pe-
dig azzal a következménnyel jár, hogy a lakó-
helyükről elüldözöttek befogadásának terhe a 
fejlődő országokra, döntően a válságövezetek-
ben található szomszédos országokra hárul. A 
2015 júniusi adatok szerint például a Török-
országban illetve a Szíriával szomszédos or-
szágokban élő menekültek száma már meg-
haladta a 4 milliót, miközben Szíriában belső 
menekültként legalább 7,6 millió ember él.

Kontinensünk a migránsok/menekültek 
befogadásával kapcsolatban – amellett, hogy 
részese volt a menekülést kiváltó okok gene-
rálásának –  Janus arcot mutat. Európának 
ugyanis – mindenekelőtt a gazdasági prospe-
ritás, a versenyképesség megőrzése és részben 
a népességfogyás és elöregedés problémája 
miatt – szüksége van az ide áramlókra, és egy-
ben gondot is jelent számára. Hogyan jutot-
tunk ide, és milyen előzményei voltak annak 
a népességmozgásnak, amellyel különösen 
2015 közepétől a tagállamoknak szembe kel-
lett nézniük?

Még a szakzenészek közül is csak kevesen 
ismerik Werner nevét, pedig a XVIII. századi 
egyházzene legavatottabb művelője volt Ma-
gyarországon. Haydn elődeként Esterházy Pál 
Antal herceg, a művészetek nagy pártfogója 
szolgálatában állott Kismartonban, mint hiva-
tásos udvari karmester, zeneszerző és énekes. 

   Ifjú koráról, képzéséről nem maradtak 
fenn dokumentumok. Még születési dátu-
ma is bizonytalan. Valószínűsíthető, Seitens-
tettenben, vagy Melkben járt gimnáziumba. 
1715/16-ban a melki apátság orgonistájaként 
működött, majd Bécsben, a Szent István dóm-
ban kötött házasságot. Itt került kapcsolat-
ba Johann Joseph Fuxszal, az osztrák barokk 
zene kiemelkedő zeneszerzőjével és orgonistá-
jával, akinek növendéke lett. Mesterétől elsajá-
tította az archaizáló egyházzenei stílust. 

1728-ban került az Esterházy családhoz, s 
csaknem négy évtizeden át irányította a herce-
gi udvar egyházi és világi, énekes és hangsze-
res zenéjét. Elsőrangú zenei kultúrát terem-
tett. A zenészek fölött teljhatalmat gyakorolt, 
nemcsak szakmai kérdésekben, hanem a ma-
gaviselet területén is. Naponta tartott próbá-
kat a zenekarral és az énekesekkel, s irányí-
totta, vezényelte az előadásokat. Ő vezette a 
hangszer- és kottatárat is. Zeneszerzőként ő 
írta az előadandó darabok nagy részét. Több 
mint 400 kompozíciója maradt fenn. Elsősor-
ban egyházzenei műveket – köztük 46 misét, 
2 Requiemet, több mint 50 Mária-antiphonát, 
17 oratóriumot, számtalan motettát – írt, de 
fennmaradt többek közt egy szimfóniája, egy 
csellóversenye, egy vonósnégyese, triószoná-
tája, orgonaversenye, valamint néhány humo-
ros világi műve is.

250 éve halt meg
Gregorius Joseph Werner

(Ybbs, 1693 – Kismarton, 1766)
A barokk stílusjegyek jellemzőek kompo-

zícióira, s kései szerzeményeire a rokokó is 
hatást gyakorolt. Idős korában zenei felfogá-
sa egyre inkább megcsontosodott, ez is közre-
játszott abban, hogy a herceg hozzálátott zenei 
együttesének felfrissítéséhez. 1761-ben a gyak-
ran betegeskedő Werner mellé az akkor már 
jelentős hírnévnek örvendő 29 éves Haydnt 
alkalmazta másodkarmesternek. A feszültsé-
get sem nélkülöző együttműködés megoldása-
ként a herceg Wernerre bízta az egyházzenei 
teendőket, Haydnra a kamarazenét. 

1762-ben meghalt Esterházy Pál Antal her-
ceg. Öccse, a „pompakedvelő”, vagy „fényes” 
Miklós vette át az örökséget, aki nagyra be-
csülte Haydnt. Werner levelet írt Miklós her-
cegnek, amelyben azzal vádolta Haydnt, hogy 
elhanyagolja a kottatárat, az énekeseket, és a 
hangszereket sem tartja megfelelően rend-
ben. Ennek az áskálódásnak köszönhetően a 
herceg megdorgálta Haydnt, s utasította, hogy 
buzgóbban lásson hozzá a zeneszerzéshez, aki a 
baryton triókkal engesztelte ki urát. Az utókor 
ezért külön is hálás lehet neki. Haydn – a zsör-
tölődések ellenére – becsülte az öreg mestert, s 
1804-ben vonósnégyeseiben az oratóriumaiból 
hat introdukciót és fúgát dolgozott fel. 

Werner zenetörténeti jelentősége, hogy ő 
készítette elő az Esterházy-udvar legvirágzóbb 
korszakát, benne Joseph Haydn működését. 
Életműve nagy hatást gyakorolt korának talán 
legkiválóbb magyar zeneszerzőjére, Istvánffy 
Benedekre. Budapesten, az Országos Széche-
nyi Könyvtár Zenei Gyűjteményében őrzött, 
nagyrészt kiadatlan számottevő kéziratos ha-
gyatéka elsőrendű forrásanyag, mely még fel-
fedezőjére vár. Radics Éva

Bár a magyarországi könyvnyomtatás 
rendkívül korán, 1473-ban megindult Bu-
dán, vagyis mintegy másfél évtizeddel Guten-
berg találmánya után, nyomdabetűket csak 
a legritkább esetben metszettek nálunk. A 
fémbetűk metszése és öntése ugyanis külön 
kézműves mesterség volt, és kevés nyomdász 
értett hozzá. Ezért azután a legkorábbi idők-
től kezdve a nyomdák külföldről szerezték be 
a szükséges betűket: először Itáliából, azután 
Krakkóból, de leggyakrabban Bécsből. Nem-
csak katolikus, hanem protestáns nyomdá-
szaink is. Ezt azért kell külön kiemelnünk, 
mert Bécsben protestáns nyomda nem mű-
ködhetett, ellentétben Magyarországgal, ahol 
viszont a protestáns (lutheránus és reformá-
tus) nyomdák voltak többségben. 

16. századi prédikátor-nyomdászaink bécsi 
útja tehát nem volt veszélytelen. Amikor Bor-
nemisza Péter író, reformátor és nyomdatulaj-
donos, Balassi Bálint nevelője, elkopott betű-
készlete felújítása ügyében 1579 februárjában 
Bécsben járt, Johann Caspar Neubeck bécsi 
érsek utasítására vacsora közben elfogták. Há-
rom hét múlva a fogház ablakán át szökött meg, 
majd kalandos bujdosás után Beckó várában 
rejtőzött, és csak május közepén tért haza a Ba-
lassiak várába Detrekőbe, ahol a várúr pártfo-
gását élvezte és nyomdáját is működtette.

Néhány évvel korábban nyomdáját éppen 
Bécsből menekítette tulajdonosa, Rapha-
el Hoffhalter Magyarországra, Debrecenbe.  
Mind addig, amíg protestáns meggyőződése 
miatt távozni nem kényszerült (1560), nyom-
dája egyike volt a császárváros legjelesebb offi-
cináinak. Menekülésekor nem is tudta magá-
val vinni teljes felszerelését, ezért valószínűleg 
kénytelen volt még rövid időre visszatérni esz-
közeiért, nyomdabetűiért Bécsbe. 

Kevésbé meglepő, hogy az első magyar-
országi katolikus nyomda, a nagyszombati, 
ugyancsak bécsi eredetű. A bécsi jezsuiták 
nyom dáját vásárolta meg Telegdi Miklós pré-
post, így a Nagyszombatban 1577-től feltűnő 
nyomdabetűk korábban a bécsi jezsuiták kiad-
ványain láthatók.

Minthogy azonban nyomdászaink a betű-
ket külföldről vásárolták, amint láttuk nagyon 
gyakran Bécsből, ezért külön gondot jelentett a 
magyar nyelvű szövegekben előforduló jellegze-
tes ékezetes betűk pótlása. Ezt egyes nyomdásza-
ink némi barkácsolással próbálták megoldani, 
mások pontos utasításokat adtak a betűmet-
szőknek, hogy milyen betűkre van szükségük 
magyar nyelvű szövegek nyomtatásához.

MAGYAR BETűK – BÉCSBŐL
Éppen erről szól néhány olyan korabeli irat, 

amely Bécsben kelt, és a pozsonyi nyomda szá-
mára készített új betűk megrendelését és elszá-
molását rögzíti számunkra, 380 év távlatából. 
Ismerjük ugyanis a bécsi Matthias Wucherer 
kereskedőnek a pozsonyi jezsuita kollégium 
számára kiállított elszámolását, amely az 1635-
1637 közötti években a pozsonyi nyomda szá-
mára lebonyolított betűvásárlásokat sorolja fel. 
Ezek közt szerepel az augsburgi Hans Schal-
mayr betűöntőnek kifizetett összeg is, amely-
nek ez a bécsi kereskedő lehetett a közvetítője. 
Az üzletet a Lugeck-en álló kereskedőházban, a 
Regensburger-Hofban kötötték meg. Ugyanez-
zel a vásárlással kapcsolatos az a levél, amelyet 
a pozsonyi nyomda vezetője írt egy bécsi keres-
kedőnek Pozsonyból, ugyanis a szállított betű-
ket nem a magyar írásnak megfelelőnek talál-
ta, ezért kéri a defektusok kijavítását. Ez meg 
is történt, Schalmayr augsburgi betűöntő elvé-
gezte a javításokat, és a kijavított ékezetes be-
tűk Bécs közvetítésével megérkeztek Pozsony-
ba. Az ekkor beszerzett betűk jól felismerhetők 
a korabeli pozsonyi nyomtatványokon. Akko-
riban magyar szövegben az ö és ü betűt nem 
pontokkal, hanem az o és u betű fölé helyezett 
apró e betűvel jelölték. De ezeknek az újonnan, 
Bécsből érkezett betűknek jellegzetességük, 
hogy magyarországi nyomdában először és 
utoljára  az ö és ü betűknek a  hosszúságát úgy 
igyekeztek jelölni, hogy a kis e betű mellé még 
egy vesszőt is tettek. Ez a jelölés azonban nem 
vált be, nem vált gyakorlattá más nyomdákban.

Bécsi betűvásárlásról a 17. század végéről is 
vannak adataink, méghozzá erdélyi nyomdák-
kal kapcsolatban. Az 1690-es években Pancraz 
Lobinger bécsi betűmetsző és betűöntőtől vá-
sárolta felszerelését újonnan a kolozsvári Uni-
tárius egyház is, saját nyomdája számára.A be-
tűket tartalmazó rakományt a hainburgi vám 
lefizetése után Vácig a Dunán, onnan egészen 
Kolozsvárig szekéren szállították. Ugyanez a 
betűmetsző Nagyszeben számára is dolgozott. 
1693. augusztus 19-én átnyújtott Johannes 
Zabanius szebeni bírónak egy árajánlatot több 
sorozat új nyomdabetű készítéséről. Az üzle-
tet meg is kötötték, de sajnos a szebeniek csak 
négy évig örülhettek ezeknek az új betűknek, 
mert az 1697-es tűzvészben legnagyobb ré-
szük megolvadt, használhatatlan lett. 

Ekkor bízták meg Misztótfalusi Kis Miklóst új 
betűk metszésével. A neves erdélyi mester  mű-
ködése  nemcsak a hazai betűmetszés megindu-
lását, hanem egyik csúcspontját is jelentette.

V. Ecsedy Judit

Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus Pécsett

MITŐL FÉLT DÓZSA LACI?     

A Pécsi Tudományegyetem (PTE) alapításá-
nak 650. évfordulójára rendezett ünnepségso-
rozatba illeszkedő kongresszuson a 24 ország 
128 intézményéből érkezett mintegy ötszáz 
tudós adott elő, 40 szimpóziumon. A konfe-
renciára valamennyi szomszédos országból, 
valamint például az Egyesült Arab Emírsé-
gekből, Dél-Koreából, Kínából, Japánból és az 
Egyesült Államokból is érkeztek tudósok.

Foglalkoztak egyebek mellett a nyelvi sok-
színűséggel, magyar színháztörténeti kérdé-
sekkel, a migráció jogi aspektusaival és a Kár-
pát-medence vallási kultúrájával is.

A kongresszuson megtartották a tanácsko-
zást szervező Nemzetközi Magyarságtudo-
mányi Társaság tisztújító közgyűlését is, 
a melyen a szervezet elnöki posztját tíz évig be-
töltő finn Tuomo Lahdelma leköszönt tisztsé-
géről. Helyére a társaság Andrea Seidler oszt-
rák-magyar finnugristát választotta meg.  
Az új elnök programbeszédében kifejtette: 
a kongresszusi munkára továbbra is szük-
ség van, fontos feladatként jelölte meg, hogy 
a hungarológia nyisson a magyar kultúrával 
nem anyanyelvi szinten foglalkozók felé.

Andrea Seidler szerint fel kell lépni a nyu-
gati világban tapasztalható, a hungarológiai 
programokat a gazdaságosság és racionalitás 
jegyében megszüntető tendenciák ellen. 

A következő, IX. Nemzetközi Hungaroló-
giai Kongresszust Varsóban tartják.

Andrea Seidler pályája a filológusé: nyelvi- 
és kultúratudományi stúdiumok (germaniszti-
ka, finnougrisztika, anglisztika) mellett magyar 
irodalomtörténész lett. Az irodalomtörténeti 
érdeklődése predesztinált volt, hiszen a ma-
gyarországi német nyelvű szövegekkel, a 18. és 
19. századi sajtótörténettel foglalkozott. A ma-
gyarországi német sajtó több korszaka, többféle 
típusa foglalkoztatta, a Pester Lloyd-tól az Ung-
risches Magazinon át a Pressburger Zeitungig. 
Az 1848 előtti német nyelvű magyarországi és 
bécsi sajtó repertóriuma is neki köszönhető.

Soha sem zárult be kedvenc lapjai világá-
ba. Ezért foglalkozott a sajtó társadalom-, 
irodalom-, és művelődéstörténeti aspektusa-
ival. Karl Gottlieb Windisch alakja irányítot-
ta figyelmét a nagy személyiségek, a szerve-
zők felé, és korszakonként kiválasztotta azt 
a személyiséget, aki a folyton változó elem-
zési nézőpontjainak megfelelt. Mert folyton 
változtak megközelítési szempontjai, hiszen 
egyrészt mindig másokkal dolgozott együtt, 
másrészt a változó korban nem csak mi, de 
a kérdéseink is változnak. Sajtó-, és iroda-
lomtörténetből kommunikációtörténet lett, 
aztán az informatikai világ jelenségeinek 
kutatása. A Felvilágosodás korától kezdő-
dően a soknyelvűség és az irodalmi fordítás 
problémáit több programban kutatta, a tudós 
levelezés egyik kedvenc forrásává vált, Win-
dischtől Lukács Györgyig. Soknyelvűség, 
kultúrák együttélése, kulturális öntudatok; 
centrum és periféria gondolkodása, menta-
litása – így változtak nézőpontjai a magyar 
kultúra és művelődés történetét vizsgálva. 
Hangsúlyozta mindig: Bécs nem külföld a 
magyar kultúrában, egy időben a főváros is 
volt, az ott éltek nem exulánsok, hanem ott-
hon maradottak (mutatis mutandis persze).

Andrea Seidler csoportmunkás. Számta-
lan kisebb kutatói csoportot irányított. Jó 
szervező, ezért több egyetemi adminisztra-
tív poszton is helyt állt.  Ha nem tette vol-
na, az Universität Wien, Institut für Verglei-
chende Sprach-, und Literaturwissenschaft 
keretében működő Abteilung Finno-Ugris-
tik hungarológiai programja nem lett volna 
sikeres. Itt a képzés teljes karriert kínál, az 
alapképzéstől, a mesteren át a doktoriig. Fo-
lyóiratokat szerkeszt (WEB-FU; Hungarian 
Studies), de részt vesz a bécsi magyar közös-
ség életében is: az Ausztriai Magyar Egyesü-
letek és Szervezetek Központi Szövetségének 
főtitkára, az Ausztriai Magyar Kutatóinté-
zet elnöke.

MAGYAR MIGRÁCIó AZ EU-TAGORSZÁGAIBA
A	Felsőpulyai	XIV.	„Kufstein”	tanácskozás	(2016.	szeptember	17–18.)	

Z Á RóN Y ILATKOZ ATA
Az	Ausztriai	Magyar	Egyesületek	és	Szervezetek	Központi	Szövetsége	2016.	szeptember	17-18-án	Ober-

pullendorf/Felsőpulyán	tartotta	a	XIV.	„Kufstein”	Tanácskozást.	A	„Magyar migráció az EU-tagországa-
iba”	című	konferenciát	a	Nyugat-Európai	Országos	Magyar	Szervezetek	Szövetségével,	a	Közép-Burgen-
landi	Magyar	Kultúregyesülettel	és	Felsőpulya	városával	közösen	rendezték	meg.	Az	esemény	védnökei:	
Semjén	Zsolt,	Magyarország	miniszterelnök-helyettese,	Sebastian	Kurz,	Ausztria	külügyminisztere,	Muna	
Duzdar,	kisebbségekért	felelős	államtitkár	(Ausztria),	Potápi	Árpád,	nemzetpolitikáért	felelős	államtitkár	
(Magyarország)	és	Hans	Niessl,	Burgenland	tartományi	főnöke.

A	tanácskozás	megnyitóján	Szilágyi Péter	nemzetpolitikáért	felelős	helyettes	államtitkár	a	2016.	szep-
tember	12-én	elhunyt	Csoóri	Sándort	idézte:	”A	sokfelé	szakadt	magyarságnak	nem	kell	feltétlenül	egyet-
értenie,	de	értenie	kell	egymást”.

Perényi János	bécsi	magyar	nagykövet	üdvözletében	ezzel	összefüggésben	arra	hívta	fel	a	figyelmet,	
hogy	Ausztriában	szükség	lenne	egy	magyar-német	nyelvű	iskolára.	Megígérte:	„mindent,	amit	nagykö-
vetként	tehetek,	meg	fogom	tenni,	hogy	egy	ilyen	iskola	létesüljön”.

A	másfél	 napos	 előadás-sorozat	 kezdetén	Holger Kolb,	 a	Német	 Integrációért	 és	Migrációért	 felelős	
Alapítványok	Szakértőtanácsának	 tagja	„A migráció, mint politikai kihívás”	 témájáról	beszélt.	Utána	
Christoph Reinprecht,	a	Bécsi	Tudományegyetem	tanára	a	migráció	és	az	integráció	szociológiai	szem-
pontjaival	foglalkozott.

Ekkor	került	sor	a	konferencia	keretében	megtekinthető	két	kiállítás	megnyitójára.	Az	Alapítvány a 
Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviseletéért	Dávid Botond	fotóművész	„Erdély egy gyö-
nyörű nő”	című	tárlatát	mutatta	be.	Egy	másik	teremben	az	Ausztriai Magyar Kutatóintézet	által	össze-
állított	„1956 a sajtóban”	című	kiállítás	volt	látható.

A	kávészünet	után	Lisa Fellhofer,	az	Osztrák	Integrációs	Alap	munkatársa,	munkájuk	napi	gyakorlatát	
ismertette.	Sik Endre	és	Szeitl Blanka	a	budapesti	Társadalomkutatási	Intézet	felismeréseiről	számolt	be	
„Magyar migránsok Európában”	címmel.	

Őket	még	két	magyarországi	előadó	követte.	Dickmann Ádám	a	magyar	Központi	Statisztikai	Hivatal	
Vándorlásstatisztikai	Osztályáról	az	utóbbi	évek	Európai	Unión	belüli	magyar	migrációjáról	beszélt.	Kán-
tor Zoltán,	a	Nemzetpolitikai	Kutatóintézet	 igazgatója,	a	Pázmány	Péter	Katolikus	Egyetem	oktatója,	a	
nemzetpolitikai	kihívásokat	és	a	lehetséges	válaszokat	elemezte.

A	 szombati	 előadás-sorozat	Hollós József,	 az	Ausztriai	Magyar	Egyesületek	és	 Szervezetek	Központi	
Szövetségének	elnökének	az	új	migránsokról	és	az	általa	képviselt	szervezetek	speciális	helyzetéről	szóló	
beszámolójával	végződött.	A	szombati	napot	a	linzi	Márton Árpád Néptánccsoport	bemutatója	tette	még	
színesebbé.	Ezután	a	Közép-burgenlandi Magyar Kórus	burgenlandi	és	Vas	megyei	népdalokat	énekelt.

Vasárnap	a	középpulyai	plébániatemplomban	Molnár	Ottó	prelátus,	gráci	magyar	lelkész	tartotta	a	szentmisét.
A	konferencia	második	napján	Deák Ernő,	a	Nyugat-Európai	Országos	Magyar	Szervezetek	elnöke,	a	

Bécsi	Napló	főszerkesztője	a	nyugaton	megjelenő	magyar	nyelvű	sajtó	szerepe	az	integrációban	címmel	
adott	elő.

Marion Göls,	nyelvész	is	rámutatott	arra,	hogy	az	integráció	a	német	nyelvtudás	elsajátításával	való-
sulhat	meg.	K. Lengyel Zsolt,	a	Müncheni	Magyar	Intézet	Egyesület	elnöke,	a	Regensburgi	Egyetem	tanára,	
a	bajorországi	minta	alapján	működő	magyar	nyelvoktatást	mutatta	be	a	németországi	szórványokban.

A	tanácskozás	záróeseménye	a	vasárnap	délelőtti	pódiumbeszélgetés	volt,	Nikolaus Berlakovich,	par-
lamenti	képviselő,	népcsoportok	szóvivője	(Osztrák	Néppárt),	Hollós József,	a	Központi	Szövetség	elnö-
ke,	Jürgen Schabhüttl	parlamenti	képviselő,	népcsoportok	szóvivője	(Osztrák	Szociáldemokrata	Párt),	
Szilá gyi Péter,	nemzetpolitikáért	felelős	helyettes	államtitkár,	és	Szili Katalin,	miniszterelnöki	megbí-
zott	részvételével.

A	tanácskozáson	17	országból	közel	300-an	vettek	részt.	A	tíz	előadást	nagy	érdeklődés	kísérte,	amit	az	
előadásokat	követő	hozzászólások	is	mutattak.	Az	előadások	során	elhangzott	adatok	különböző	magyar,	
német	és	osztrák	forrásokból	származtak,	ezáltal	nagy	különbséget	mutattak.	Egyben	azonban	azonos	a	
felismerés:	a	migráció	kérdéseivel	tudományos	alapon	kell	foglalkozni,	de	a	felmerülő	problémákat	csak	
a	gyakorlatban	lehet	megoldani.	

A	magyar	kisebbség	megmaradásának	elengedhetetlen	feltétele	a	magyar	nyelv	megtartása.	Ez	csak	
úgy	 lehetséges,	ha	magyar-német	tanítási	nyelvű	óvodák,	 iskolák	 indulnak,	ahol	az	új	generációk	elsa-
játíthatják	a	magyar	nyelvet,	a	magyar	hagyományokat.	A	konferencia	 résztvevői	megegyeztek	abban,	
hogy	sokkal	nagyobb	erővel	kell	ez	irányú	követelésükkel	a	nyilvánosság	elé	állniuk,	hogy	eredménnyel	
tudják	elérni	céljaikat.

A	tanácskozás	szervezői	köszönetet	mondtak	Felsőpulya	városának,	valamint	a	támogató	magyar	és	
osztrák	intézményeknek.

A	tanácskozás	résztvevői	ismét	felkérték	az	Ausztriai	Magyar	Egyesületek	és	Szervezetek	Központi	Szö-
vetségét	a	következő	„Kufstein”	Tanácskozás	megrendezésére.

Lelki gravitáció

Dózsa László az Újpest Színház színművésze és 
főrendezője. Érdemes művész. Jövő nyáron lesz ke-
rek ötven éve annak, hogy a Színház- és Filmmű-
vészeti Főiskolán átvette a diplomáját. Azóta szin-
te minden napját a színpadon, forgatáson vagy a 
stúdiókban tölti. Profi. Abban a világban él. Közel 
4oo televíziós filmben szerepelt. Kiváló szinkron-
színész. A nagymamák és nénik még emlékeznek 
Jean-Paul Belmondo francia filmcsillag szerelmes 
vágyakat ébresztő, gyönyörű magyar hangjára. Az 
ő hangja! Dózsa Laci ugyanakkor ötvenhatos sza-
badságharcos. A „Szent suhancok” közé tartozott, 
ahogy Déry Tibor nevezte a Forradalom fiatal hőse-
it. Dózsa Laci és fegyvertársainak a bátorsága azóta 
is az ’56-os Forradalom egyik szimbóluma. 

			Laci	viszont	valamitől	nagyon	félt.	Mitől?		–	El-
mondom.		

	 	 	Nyár	volt,	verőfény.	A	budai	kertvendéglőben,	
ahová	felszolgálónak	szegődtem	el	szeptemberig,	a	
vendégek	 körülülték	 a	 százados	 vén	 hársfák	 alatti	
asztalokat.	Dülledt	képű,	kövér	sörisszák	türelmet-
lenkedtek	az	újabb	sörökért,	mint	mindig.	Pedig	ha	
már	kisült	a	hús,	s	a	szakács	elrikkantotta	magát	a	
konyhában:	Sertésborda! Tepsis burgonya!	-	annak	
a	 felszolgálása	 akkor	 sem	 tűrt	 halasztást,	 ha	 úgy	
úsztam	a	placcon,	mint	Weissmüller.	Frissen	finom	
a	sült,	s	a	haszon	is	nagyobb	rajta,	mint	a	gyárban	
számlázott	sörökön.

A	 készételek,	 pecsenyék	 és	 saláták	 forgalmát	
Erzsike,	 a	 felírónőnk	 lajstromozta.	 (A	 felíró	 fog-
lalkoztatása	akkor	még	a	 legbiztosabb	módszere	

volt	annak,	hogy	a	vendéglős	bevétele	ne csordo-
gáljon el	a	csálingerek	zsebébe.)	Olykor,	ha	„hullt	
az	égi	csapadék”	–	ahogy	Berda	Jóska	az	esőt	ne-
vezte,	 s	 lanyhább	 lett	 a	 forgalom,	 jobban	 ráér-
tem	 	 Erzsikét,	 a	 nett	 és	 feltűnően	 szép	 asszonyt	
a	múltjáról	kérdezgetni.	Mivel	ő	nem	akármilyen	
asszony	volt	ám!	

	…	1939-ben,	nagyon	 fiatalon	a	Népliget	artistá-
inak	családjába	tartozott.	Először	a	Műszínkör	 lég-
tornásza	lett,	majd	Fekete Böske	művésznéven	egy	
zsonglőr	 partnereként	 vált	 híressé.	 Szépen	 induló	
karrierjét	 a	 Homo sovieticus	 gonosztevők	 hata-
lomra	 jutása	 törte	 ketté,	 1948-ban.	 A	 sztálinista	
pártállam	a	még	megtűrt	vándorcirkuszokat	az ún.	
Népszórakoztató	Vállalat	alá	rendelte,	és	„elvi	szem-
pontú	műsorpolitikát”	írt	elő	számukra.	A	Népliget	
híres	vurstliját,	 színes	mutatványosbódéit	minden	
eszköztárával	 (rekvizittel)	 együtt	 –	 széthordták,	
ellopták,	 lenyúlták.	 Ami	 maradt:	 államosították.	
Nem	 léphetett	 föl	 többé	 Fleit	 úr,	 a	 vak	 zenebohóc.	
Ócskavas	lett	Halmos	úr	céllövöldéje.	Kemény	Hen-
rik	legendás	bábfiguráit	Bálint	Endre	képzőművész	
rejtette	el	a	műtermében.	Tischler	Erzsébet	artistát	
és	a	 férjét,	négy	apró	gyerekükkel	„betelepítették”	
egy	társbérlőkkel	telezsúfolt,	lepukkant	bérkaszár-
nyába,	házmesternek.

Erzsike	 azokból	 a	 sötét	 évekből	 természetesen	
csak	a	gyermekeiről	beszélt.	Különösen	büszke	volt	
az	elsőszülött	csemetéjére,	Lacikára,	akinek	a	hábo-
rú	után,	már	hároméves	korában	műsorszáma	volt	a	
népligeti	cirkuszban.	Világszám!

Pergett	 a	dob.	Halbelák	úr	hatalmas	hím	orosz-
lánja,	 Józsi,	 komótosan	 a	 manézs	 közepére	 lépke-
dett,	 s	 ott	 leült	 az	 izmos	 fenekére.	 Csüccs.	 Szétné-
zett.	 Aztán	 felvetette	 a	 fejét,	 és	 akkorát	 bömbölt,	
mint	az	anyahajó	ködkürtje.	Síri	 csend	 lett.	Síri.	S	
akkor…	Egy	pöttömnyi	gyerek,	Dózsa	Laci,	az	orosz-
lánhoz	szaladt,	 fölállt	elé	egy	sámlira…	és	–	Voilá!	
–	beledugta	a	fejét	az	oroszlán	szájába.	A	nézőtéren	
ülő	 asszonyok	 szívverése	 felgyorsult,	 aprókat	 sik-
kantottak,	míg	a	férjeik	szeme	kimeredt.	Mindenki	
ugyanarra	 gondolt:	 Mi történne, ha az oroszlán 
becsukná a száját?	 (Nem	 csukta	be.	Később	 csuk-
ta	be.)	Óriási	 taps!	A	dobos	vadul	püfölte	a	dobot.																																																																																																																																											
				–	Erzsike!	Ön	valóban	nem	félt?	–	kérdeztem	én	is	
tőle.	Kacagott.	–	Mitől?	 Józsi	nem	 fenevad,	hanem	
a	kisfiam	barátja	volt.	Öreg,	stramm	kandúr!	Habár	
–	tette	hozzá	–	egyszer	az	történt,	hogy	a	cerkófma-
jom	 a	 ketrece	 tetejéről	 lekakálta	 Lacikát,	 aki	 jogos	
dühében	üldözőbe	vette	a	majmot.	Egy	rémült	maj-
mot	viszont	nehezebb	megfogni,	mint	fekete	macskát	
a	sötét	szobában.	Józsi	az	oldalára	dőlve	bóbiskolt	a	
szomszédos	ketrecben,	bosszantotta	a	purparlé.	Rá-
juk	hörgött.	A	fiam	otthagyta	a	majmot,	berontott	az	
oroszlánhoz.	„Te	is	ellenem	vagy?”	–	kiáltott	rá,	majd	
úgy	orrba	verte,	hogy	annak	eleredt	a	vére.	Józsi	be-
kapta	a	fiam	karját,	puhán	tartva,	mint	a	macskafé-
lék	a	kölyküket,	hogy	a	csontjait	ne	törje	össze.	

–	 Éppen	 lecsót	 főztem,	 bogyiszlói	 paprikával,	
amit	Kornél	hozott	Dabasról,	amikor	kihívtak	a	la-
kókocsiból…	Óh,	jaj!	Megláttam	a	kisfiam	véres	kar-
ját.	Úgy	eldőltem,	mint	Ronyecz	Mari	a	Bánk bán-

ban,	 amikor	 Imre	 leszúrja.	 (Erzsike	 a	 színdarabot	
többször	 látta	 a	 Nemzetiben,	 ahol	 Sinkovits	 Imre	
alakította	a	bánt,	Ronyecz	Mária	Gertrudiszt.)	

–	 Elájultam!	 Amikor	 fölélesztettek,	 Lacika	 már	
mellettem	szipogott.	Ép	volt	a	karja,	Józsi	vérét	már	
letörölgették	 róla.	 Halbelák	 előadta,	 hogy	 mi	 tör-
tént,	 s	bennem	fölment	a	pumpa.	Lacika	eleven	és	
a	 legakaratosabb	magzatom	volt,	akit	nem	tudtam	
másképp	fegyelmezni,	csak	ha	a	fenekén	porolom	ki	
a	nadrágját.	Felkaptam	a	fakanalat!	S	ha	egy	légtor-
nász	megfogja	a	 fakanál	nyelét?	A	 fiam	tudta:	nem	
ejtem	 el.	 Megpördült,	 s	 uccu	 neki!	 Futott,	 amerre	
látott.	 Eh!	 	 Hamar	 utolértem,	 hiszen	 fiatal	 voltam	
még,	alig	múltam	huszonhárom	éves.

Szőke,	jóvágású	férfi	lépett	be	a	vendéglő	kapuján.
–	Nézze	csak!	Ott	jön	a	fiam,	Dózsa	László.	Ismeri?
A	 filmvászonról	 ismertem.	 Viszont	 tíz	 évvel	 ké-

sőbb	megtudtam	a	rádió	Vasárnapi	Újság	c.	műsorá-
ból,	hogy	Erzsike	fia	nemcsak	gyerekkorától	kezdve	
sokoldalú	művész,	 hanem	hős	 is:	 Ötvenhat	 őszén	 a	
„Pesti	 srácok”	 (és	 lányok)	 között	 harcolt	 a	 magyar	
szabadságért.

Aztán	újra	eltelt	sok	év,	Pesten	kószáltam	a	har-
cok	helyén,	nem	volt	már	ruszkivilág rég,	 s	akkor	
az	eszembe	villant…		

Dózsa	Laci	nem	rettent	meg	a	sörényes	oroszlán	
kitátott	szájától.	S	nem	szaladt	el	a	kopasz	Hruscsov	
büdös	tankjai	elől	sem.	Soha!		Hanem?		Dózsa	Laci-
nak	 csak	 az	 édesanyja	 fölemelt	 fakanalától	 szállt	
inába	a	bátorsága.

szaBó Ferenc LászLó

Lengyel Ferenc

a hétszáz éves város

a főtéri templom megremegett – 
hol a falak hol a torony – 
óvatosan ujjongott a tömeg 
a történelmi látványsoron - 
 
az érdes kövek egybemosódtak – 
feszült múltjukat újraélték –
szétváltak s újból összerakódtak – 
emlékké és eleven képpé – 
 
képsorok mozogtak s mintha velük – 
bennük a templom rezdült volna – 
az emlékeinknek volt végre helyük – 
felálltak és kinyújtózkodtak 
 
kiléptek  a képkockák mögül – 
s a toronyőr figyelt szüntelen –  
a templom darabjává tömörült –    
vele volt teljes a történelem –    
 
látta a képek összomlanak – 
de a csöndben a sötétlő falon
fölmagaslott egy szobornagy alak – 
a Főteret uraló Hatalom –     
 
a késő esti templomfalon látszott –   
a történelem  ide  visszaküldte 
egy kósza  percre az igazságost –    
hogy szülővárosát köszöntse 
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Arc-más

JELEN SZÁMUNK KÉPEI
Önvallomás

1962 augusztusában Baján születtem. Ta-
nító szülők, tanyasi kezdet. Emlékeimben 
ugyan nem maradt meg a tanyán töltött 
néhány év, de a sejtjeimben valahol mélyen 
jelen van mindig a patakparti furulyaszó, a 
galambok turbékolása, a fű illata és a „világ-
gá-menés” testvéri élménye. 

A tér-idő dimenzió keretei között sza-
badságot tanultam otthon, megérteni a kö-
rülöttem élőket, válaszolni a bensőt feszítő 
kérdésekre. Játszani és dalolni. Vágytam a 
humor adta felhőtlen kék percekre, a társak-
ra, akikkel új utakat jártunk be a virtuális 
gondolati térben.

Tanár lettem a matematika bűvöletében. 
Figyelem a világ új rétegeit, a skála független 
hálózatok különleges működésének tükrö-
ződéseit a mindennapokban. 

A hajdani diófáról szőtt álmaim egyre sű-
rűbb szövevénye vesz körül. Színek és han-
gok, illatok és képek.

Lesem a fecskéket, hogyan kacsintanak 
a gyereknek, aki voltam. Keresem a disz-
harmóniát, hogy oldásában megfürödjek. 
Amikor a vörösréz fölé hajolok és fényében 
feltűnnek az iszapzománc finom rajzolatai, 
amelyek a tűz forróságában újjá születnek, 
csodálom az anyagot, mit visel el a gondola-
tok megvalósítása érdekében.

A tűzzománc világának titkait fürkészni 
nagyszerű. A felületek, a színek játékában 
gyönyörködni örömöt ad, de együtt alkotni 
valakivel, aki szintén a tűzzel kötött barátsá-
got és keresi önmaga lenyomatait az agyag-
ban, katartikus.

Egy olyan társra leltem, aki keramikus-
ként, emberként is mellettem áll. Papp Jóska 
inspirálására mutattam meg munkáimat az 
ország, majd Románia, Ausztria közönségé-
nek. 

„A tűzzománc készítése absztrakció, híd a 
gondolataim és az érzéseim között.”

Cseh Gabi

Kevés magyart ismertem, aki olyan szépen 
beszélt angolul, mint Szegedy-Maszák Mi-
hály. Amikor megismertem, már elvégezte 
az ELTE-n az angol-magyar szakot, az Iroda-
lomtudományi Intézet munkatársa volt, háta 
mögött pár hónap posztgraduális kutatással 
Cambridgeben. (Bár egyes hivatalos források 
azt állítják, Cambridgeben doktorált, ez nem 
felel meg a valóságnak). Patinás polgárcsa-
ládból származott, nem lehetett neki könnyű 
a hatvanas években „marxista szellemiségű” 
budapesti egyetemen tanulni. 1979-ben aztán 
úgy adódott, hogy válásom után egyedül lak-
tam cambridgei házamban és Mihály egy idő-
re albérlőm lett, pár hónapig nálam lakott. Így 
aztán gyakori esti beszélgetéseinkből elég jól 
megismertem ezt a hosszú hajú, kicsit zárkó-
zott, nagyon művelt, félénk és gondterhelt em-
bert, aki az évek során a legkiválóbb magyar 
irodalomtörténészek közé nőtte ki magát. 

Mihályt két dolog érdekelte igazán: a tizen-
kilenc és huszadik századi magyar, valamint a 
teljes angol és amerikai irodalom. Cambridge-
ben sokat beszélgettünk a nemrégen elhunyt 
Esterházy Péter első nagyregényéről (a kisssre-
gényről) és annak jelentőségéről az újabbkori 
magyar irodalomban, továbbá az angolra for-
dítás problémáiról, különös tekintettel Kosz-
tolányira és Radnótira. Első könyvét Mihály 
a modern regény fejlődéséről írta, de megle-
het, a szakma igazán a rendszerváltás környé-
kén figyelt fel rá, amikor megjelent Kemény 
Zsigmondról írt nagylélegzetű műve, azt hi-
szem „nagydoktori” disszertációja. Ekkor már 
évek óta Bloomingtonban, az indianai egye-
tem összehasonlító tanszékén tanított, ahol 
az ural-altáji program keretében volt magyar 
tanszék is, de barátom külön súlyt helyezett 
arra, hogy őt nem az akkori magyar állam 
nevezte ki amerikai posztjára. Mindig kényes 
volt szellemi függetlenségére, amit a későbbi 
kormányzatok idején is megőrzött. 

Miután 1990-ban kinevezték tanárnak az 
Eötvös Loránd Tudományegyetemre, ahol 

Egy kiváló irodalomtörténész halálára
Szegedy-Maszák Mihály (1943–2016)

később 14 éven át vezette az összehasonlí-
tó irodalom tanszéket és felváltva tanított 
Bloomingtonban és Budapesten, rendszeres 
időközökben sorjáztak újabb művei: Márai 
Sándorról, Ottlik Gézáról és az „irodalmi ká-
nonokról” (1998). Legjobban mégis Koszto-
lányi Dezső életműve érdekelte, írt róla egy 
2010-ben megjelent kitűnő monográfiát és 
elindította a Kosztolányi összkiadást, aminek 
azóta már számos kötete látott napvilágot.  Ki-
adójának általában a pozsonyi Kalligramot 
választotta, ezzel mintegy hangsúlyozva füg-
getlenségét a mindenkori magyar hatalomtól. 
Úgy hiszem, az egypártrendszernek Szege-
dy-Maszák Mihály túlságosan polgár volt, a 
rendszerváltás utániaknak pedig túl szuverén 
egyéniség, túlontúl független gondolkodású 
és pártatlan értékítéletű ember. Nem annyira 
főlötte állt a politikának, mint amennyire az 
állt alatta.

Szegedy-Maszák több folyóiratot szerkesz-
tett élete során, pár évig főszerkesztője volt a 
Protestáns Szemlé-nek, 1987-től pedig a Hun-
garian Studies nevű angol nyelvű hungaro-
lógiai kiadványnak, de szerkesztette a New 
Literary History c. amerikai folyóiratot is. Ma-
gyar elismerései közül legrangosabb talán a 
Széchenyi díj volt, amit 2003-ban kapott meg. 
1993-tól levelező, 1998-tól rendes tagja volt a 
Magyar Tudományos Akadémiának és ő szer-
vezte meg, sikerrel, miniszteri biztosként a 
magyar-főtémájú frankfurti könyvvásár be-
mutatóit. Utolsó kötete, „A mű átváltozásai” 
2014-ben jelent meg, amikor kicsit lemondó-
an mosolyogva már súlyos betegségével küz-
dött, amiről még barátok előtt sem nagyon 
beszélt. Tudom, hogy még készült egy londoni 
előadásra idén tavasszal és mennyire sajnálta, 
hogy azt az utolsó pillanatban le kellett mon-
dania. Halálával (ezt tanúsítják kollégáinak 
nekrológjai) valóban súlyos, nehezen pótolha-
tó veszteség érte a magyar és nemzetközi iro-
dalomtudományt.

Gömöri György

Tudtuk,	hogy	a	gyilkos	kór	belefészkelte	magát,	
de	 reménykedtünk,	hogy	 lesz	gyógyulás,	vagy	 leg-
alábbis	 ad	 még	 neki	 a	 teremtő	 jó	 pár	 termékeny	
évet.	Nem	 így	 történt,	2016.	 szeptember	10-én	 jött	
a	lesújtó	hír,	hogy	Tóth	Károly,	a	felvidéki	somorjai	
székhelyű	Fórum	Kisebbségkutató	Intézet	alapítója,	
első	 igazgatója,	 a	 felvidéki	 magyarság	 emblemati-
kus	alakja	hosszú	szenvedés	után	elhunyt.

A	halálhír	mindig	 váratlanul	 ér,	mindig	 lesújtó,	
mindig	bénító.	Az	olyan	rendkívül	tevékeny	ember	
esetében,	mint	ő	volt,	különösen	az,	és	hiánya	óriási	
űrt	hagy	maga	után.	Az	első	fájdalmas	percek,	órák	
után	 számba	 vesszük,	 mit	 tett,	 mivel	 gazdagította	
közösségünket	és	mit	hagyott	félbe.

Tóth	Károly	életútját	képzeletben	végigjárva	 rá-
döbbenünk,	 hogy	 ez	 alatt	 az	 aránylag	 szűkre	 sza-
bott	életút	alatt	mérhetetlenül	sokat	fáradozott,	ta-
lán	ezért	is	égett	el	oly	hamar	élete	gyertyája.

Már	 fiatal	 éveiben	 a	 felvidéki	magyarság	 szolgá-
latába	 állt,	 bekapcsolódott	 a	 vágsellyei	 Vörösmarty	
Klub	tevékenységébe,	amelynek	jelentős	szerepe	volt	
az	 1989-es	 rendszerváltoztatás	 utáni	 forradalmian	
újszerű	tömörülés,	a	Független	Magyar	Kezdeménye-
zés	megalakításában.	Részt	vett	a	pozsonyi	József	At-
tila	Ifjúsági	Klub	rendezvényeinek	szervezésében,	az	
1980-as	években	a	szlovákiai	magyar	iskolák	felszá-
molása	ellen	szervezett	mozgalomban,	az	ugyancsak	
az	 1970-es	 években	 működő	 Duray	 Miklós	 vezette	
Csehszlovákiai	Magyar	Kisebbség	 Jogvédő	Bizottsá-
gának	 tevékenységében,	 dolgozott	 az	 Érsekújvárott	
alakult	 Iródia,	 a	 fiatal	 írók	 csoportjának	 munkájá-
ban,	szerkesztette	a	rendszerváltoztatás	után	alakult	
Nap	 című,	 új	hangvételű	 folyóiratot,	 szerkesztőként	
dolgozott	a	Madách	Kiadóban.		Amilyen	szívós	kitar-

Tóth Károly halálára
(1959–2016)

tással	küzdött	a	gyilkos	kór	ellen,	úgy	munkálkodott	
az	 egész	 szlovákiai	 magyarság	 szellemi	 kincsestá-
rának	 gyarapításán	 a	 rendszerváltoztatást	 követő	
években	még	 inkább.	 Alapító	 tagja	 volt	 a	 pozsonyi	
Magyar	 Pen	 Clubnak,	 majd	 1996-ban	 beteljesítette	
nagy	 álmát,	 megalapította	 somorjai	 székhellyel	 a	
Fórum	Kisebbségkutató	Intézetet,	amelynek	2014-ig	
volt	 igazgatója.	 Ezzel	 az	 intézettel	 felbecsülhetetlen	
értéket	teremtett	a	szlovákiai	magyarság,	de	az	össz-
magyarság	részére	is,	hiszen	megvalósította	és	bizto-
sította	a	felvidéki	magyar	tudományos	élet	intézmé-
nyesülését.	Kezdeményezője	volt	továbbá	a	felvidéki	
magyar	civil	társadalom	erőfeszítéseit	összefogó	tes-
tület,	a	Szlovákiai	Magyarok	Kerekasztala	létrejötté-
nek	is.	Sok	minden	kimaradt	még	a	felsorolásból,	de	
így	is	felvetődik	a	kérdés,	miként	fért	bele	mindez	egy	
aránylag	rövid	életbe?	Ehhez	kellett	Tóth	Károly	ere-
je,	hite,	meg	nem	alkuvása…

A	halálhír	után	sokan	az	elhalasztott	látogatások-
ra,	elodázott	vagy	félben	maradt	beszélgetésekre,	a	
már	soha	meg	nem	valósuló	találkozásokra	gondo-
lunk.	Igaz	ez	a	mi	esetünkben	is,	hiszen	Tóth	Károly	
bár	betegen,	de	együttműködést,	szorosabb	együtt-
munkálkodást	 tervezett	 lapunkkal,	 a	 Bécsi	 Napló-
val,	ami	 immár	örökre	elmarad.	De	bízunk	benne,	
hogy	onnan	felülről	segíti	törekvéseinket,	amelyek	
közösek	voltak	és	maradnak	az	övével	–	szolgálni	a	
közösséget,	 teljes	 erőnkkel	 vagy	még	 azon	 felül	 is	
helyt	 állni	 azon	 a	 poszton,	 amelyet	 választottunk,	
vállaltunk,	amelyet	ránk	mért	a	sors.	Ahogy	ő	is	tet-
te	utolsó	leheletéig.

Legyen	neked	könnyű	az	anyaföld,	nyugodj	béké-
ben	a	somorjai	temetőben!		Nem	felejtünk!

BenyáK Mária

87-dik életévében eltávozott e földi világból 
Csoóri Sándor Herder-díjas, kétszeres Kos-
suth-díjas, Príma Primissima díjas, a Köz-
társasági érdemrend középkeresztjével és a 
Nemzet Művésze címmel kitüntetett költő, író, 
szociográfus, filmíró, esszéista, politikus. Egy-
kori nemzeti mindenes, a rendszerváltozást 
előkészítő népi-nemzeti tábor, illetve szelle-
mi-kulturális ellenzék legismertebb és legel-
ismertebb tekintélye.  A Bethlen Alapítvány, a 
rendszerváltó MDF egyik kezdeményezője és 
elnökségi tagja,  a Magyarok Világszövetsége 
volt elnöke, a Hitel főszerkesztője.
A	nekrológok	szerzői	az	elhunytat	búcsúztat-

ják,	de	persze	nem	csak	őt	siratják,	hanem	a	sa-
ját	múltjukat	is.	Ez	az	innenső	parton	maradók	
bocsánatos	 bűne.	 Jó	 tíz	 évvel	 vagyok	 ma	 idő-
sebb,	mint	Csoóri	Sándor	volt	36	éve,	1980	késő	
őszén,	amikor	megtudta,	hogy	neki	ítélték	a	kö-
vetkező	 évi	 irodalmi	Herder-díjat.	 A	 közép-eu-
rópai	 népek	 közötti	 megértés,	 együttműködés	
előmozdításáért	évente	több	kategóriában	ado-
mányozott	 kitüntetést	 és	 vele	 egy	 ösztöndíjas	
kijelölésének	jogát.	Azt	a	lehetőséget,	hogy	egy	
35	évesnél	fiatalabb	tehetséges	irodalmárt,	egy	
tanítványát	a	Herder	Alapítvány	éves	ösztöndí-
jával	kiküldhesse	Bécsbe.	Aki	ott	kedve	szerint	
bármelyik	egyetemre	beiratkozhat,	és	tanulmá-
nyokat	folytathat.
Én	 lettem	 e	 kiválasztott.	 Csoóri	 Sándornak	

köszönhetően	 iratkozhattam	 be	 a	 következő	
évben	 a	 bécsi	 tudományegyetem	 politológia	
szakára,	 amikor	 itthon	 még	 nem	 is	 létezett	 e	
tárgy	egyetemi	oktatása,	és	utazgathattam	Nyu-
gat-Európában,	 ismerkedhettem	meg	a	nyugati	
magyar	emigráció	kiválóságaival	és	műveikkel.
Hogy	Csoóri	 tanítványa	 lettem	volna?	Addig	

személyesen	voltaképpen	nem	 is	 találkoztunk.	
Akkoriban	 én	már	 inkább	 a	 másfél	 éve	 halott	
Bibó	István	tanítványának	éreztem	magam,	az	ő	
45	és	48	közötti	tanulmányairól	írtam	az	egyete-
mi	szakdolgozatom	is.	És	épp	elpártolóban	vol-
tam	az	irodalomkritikától	a	közíráshoz.	Csoóri	
Sándort	 először	 élőben	 valamikor	 77–78-ban	
Görömbei	 András	 kibővített	 irodalmi	 szabad	
szemináriumán	hallottam,	a	debreceni	egyetem	
VIII-as	előadójában.	A	verseiből	olvasott	fel,	és	
az	érdeklődők	kérdéseire	válaszolt.	Hogy	én	 is	
megszólaltam-e	ott,	kérdeztem-e	őt	akkor	a	köz-
ügyekhez,	 a	 politikához	 való	 viszonyáról	 vagy	
csak	terveztem	ezt,	már	nem	emlékszem.	 	Arra	
viszont	igen,	hogy	Mezei	András	társaságában	ő	
is	 jelen	volt	a	Fiatal	 Írók	 József	Attila	Köre	em-
lékezetes	’80.	októberi	szentendrei	konferenciá-
ján,	és	így	az	én	ottani	előadásomat	is	meghall-
gathatta	az	 irodalom	és	a	politika	viszonyáról.	
A	konferencia	a	fiatal	írók	radikalizálódásának	
félreérthetetlen	 jele	volt.	 	Az	 irodalmi	 irányza-
tosodás,	 a	 szellemi	 pluralizálódás	 elkerülhe-
tetlenségét	hirdette	és	nem	mellékesen	a	FIJAK	
reformját,	 az	 Írószövetségen	 belüli	 szervezeti	
autonómia	megteremtésének	programját.	Meg-
lehetős	rémületet	keltve	a	pártközpont	illetéke-
sei	körében,	az	56-os	Petőfi	Kör	rémképét	idéz-
ve	fel	előttük.	Ne	felejtsük	el	az	 időpontot,	`80	
októberében	 vagyunk,	 Lengyelországban	 két	
hónapja	lépett	színre	a	Szolidaritás	mozgalma.	
Néhány,	egyetemistaként	írt	irodalmi	kritika	

volt	 még	 csupán	 a	 hátam	 mögött,	 meg	 a	 Nép-
szabadság	 nagyhatalmú	 főszerkesztő-helyet-
tesével,	 Rényi	 Péterrel	 folytatott	 két	 menetes,	
feltűnést	keltő	vita	a	Kritika	hasábjain	a	 társa-
dalomkritikai	 gondolkodás	 lehetőségeiről	 és	
korlátairól.	És	a	közügyi	bátorság	néhány,	szűk	
irodalmár	körökben	már	ismertté	vált	mozdula-
ta.	Például	még	egyetemi	hallgatóként	aláírtam	
az	év	tavaszán	a	pártközponthoz	szóló	tiltakozó	
levelet	 a	Nomád	értelmiségi	 című	Csoóri-esszé	
kivágása	miatt	a	Forrás	című	folyóiratból.	Nem	
is	 voltam	még	 a	 FIJAK	 tagja,	 véletlenül	 szerez-
tem	 tudomást	 a	 konferenciáról,	 bár	 a	 témája	
ismeretében	nem	minden	célzatosság	nélkül	je-
lentem	meg	ott.	A	táskámban	volt	ugyanis	a	fris-
sen	 írott	 dolgozatom	a	politika	 és	 az	 irodalom	
viszonyáról,	amelyet	néhány	napja	küldtem	el	a	
Mozgó	Világnak.	Ezt	olvastam	 fel.	Amely	mint-
ha	csak	megrendelésre	 íródott	volna,	az	 iroda-
lom	 politikai	 szerepvállalásának	 ideológiáját	
hirdette	meg,	 többek	 között	 Csoóri	 esszéire	 is	
hivatkozva.	Arról	szólt,	hogy	ez	elkerülhetetlen	
törvényszerűség	az	egypártrendszerben.	Politi-
kai	pluralizmus	híján	épp	maga	a	rendszer	kény-
szeríti	bele	a	pártokat	pótló	ellenzéki	szerepbe	
az	 irodalom,	 a	 kultúra	 intézményeit	 és	 szerep-
lőit.	 Ha	 pedig	 így	 van,	 okosabb	 ezt	 a	 szerepet	
őszintén	és	nyíltan	vállalni.	Az	 irodalomnak	a	
legnemesebb	történelmi	hagyományaihoz	visz-
szanyúlva	ma	is	a	társadalom	öntudatosítójává,	

Csoóri Sándorról személyesen
a	sürgetően	szükséges	radikális	társadalmi	vál-
tozások	ösztökélőjévé,	élharcosává	kell	válnia.	
Csoóri	Sándor	írói,	közéleti	pályájának	legfé-

nyesebb	korszaka	a	70-es	évek	végétől	a	80-as	
évek	végéig	 tartó	 időszak.	A	 rendszerváltozást	
előkészítő	 szellemi	 szabadságkűzdelmek	 évti-
zede	 ez.	 Az	 urbánus	 és	 a	 népi	 tábor,	 a	 polgári	
jogi	és	a	népi-nemzeti,	a	radikális	és	a	mérsé-
kelt	 ellenzék	 közötti	 közeledésnek,	 a	 kapcso-
latok	erősödésének	évtizede.	És	Csoóri	ennek	
kulcsszereplője.	 A	 népi-nemzeti	 kulturális	 el-
lenzék	 ismert	 képviselői	 között	 ő	 a	 legnyitot-
tabb,	 a	 legfogékonyabb	 a	 saját	 szemléletétől,	
érzékenységétől	 eltérő	világlátásra,	hangütés-
re.	És	élen	 jár	közöttük	a	nyílt	közéleti	ütközé-
sek	vállalásában	is.	Akár	retorziók	árán	is.	
Ehhez	 a	 Csoóri	 Sándorhoz	 éreztem	 a	 leg-

közelebb	 magam.	 A	 hanyatló	 Kádár-kor	 esz-
széistájához,	 a	Charta	77	melletti	 szolidaritási	
nyilatkozat	 aláírójához,	 a	 Bibó	 Emlékkönyv	
szerkesztőjéhez,	 a	 Duray-könyv	 előszavát	 író-
hoz,	 a	 monori	 ellenzéki	 találkozó	 szervezőjé-
hez,	előadójához,	a	’86-os	írószövetségi	közgyű-
lés	 felszólalójához.	 A	 szellemi	 szekértáborok	
közötti	 hídverőhöz.	 És	 a	 politikai	 változástól	
mindenekelőtt	 a	nemzeti	 szellemi,	 lelki,	morá-
lis	megújulását	váró,	remélő	íróhoz,	értelmiségi	
politikushoz.	
A	 ’80-as	 évek	 végétől	 fokozatosan	 távolabb	

kerültünk	 egymástól,	 és	 azt	 hiszem,	 az	 első	
meglepetések	után	kölcsönösen	egyfajta	 rezig-
nált	csalódottsággal	vettük	tudomásul	ezt	a	tá-
volodást.	
Más	volt	a	felfogásunk	már	az	MDF	párttá	vá-

lásának	 kérdésében,	 más	 az	 ellenzéki	 pártok	
közötti	együttműködésről.	Másként	gondolkod-
tunk	a	Pozsgayhoz	való	viszonyról.	A	választá-
sok	 után	 a	 jobbközép	 kormányzását	 lehetővé	
tevő	SZDSZ-MDF-megállapodásról.	90	szeptem-
berében	 leverten,	dühösen	olvastam	el	az	első	
felháborodott	 cikkek	 nyomán	 a	 Nappali	 hold	
emlékezetes	 sorait.	 Hogy	 választhatott	 épp	 ő	
ilyen	hangot	erről	a	témáról	szólva!?	Hogy	írhat-
ta	le	épp	ő,	hogy	„talán	Ady	ideje	az	utolsó	pil-
lanat,	 amikor	 a	 nemzet	 kérdései,	 a	magyarság	
kérdései	még	 átélhető	 egzisztenciális	 és	 törté-
nelmi	 problémaként	 lobbanhattak	 föl	 a	 zsidó-
ságban”!?	Hogy	a	Vészkorszakkal	és	előzménye-
ivel	 a	 magyarság	 és	 a	 zsidóság	 „szellemi-lelki	
összeforradásának	lehetősége	megszűnt”.	Hogy	
hozhat	bennünket,	az	MDF	politikusait	 is	 ilyen	
lehetetlen	 helyzetbe?	 Hogy	 hiheti	 azt,	 hogy	 ő	
csak	úgy	 félrevonulhat	és	 szubjektív	gondolat-
futamokat	adhat	közre	a	saját	felelősségére,	mi-
közben	 a	 vezető	 kormánypárt	 elnökségi	 tagja,	
vagyis	az	ország	egyik	első	számú	politikusa?	
Ugyanakkor	 elképesztett,	 ami	 e	 néhány	 sor	

miatt,	 okán,	 ürügyén	 rázúdult	 a	 magyar	 saj-
tóban.	 A	megsemmisítő	 vádak,	 a	 keserű	 leszá-
molások,	 elhatárolódások,	 gúnyos	 cikkek,	nyi-
latkozatok	 áradata,	 azután	 is,	 hogy	 ő	 elnézést	
kért	 mindazoktól,	 akiket	 netán	 megbántott	
magyarságukban.	Napokig	kínlódtam	egy	hoz-
zá	címzett	nyílt	levéllel,	és	kétszeresen	is	rossz	
maradt	a	 lelkiismeretem,	hogy	végül	nem	szó-
laltam	meg,	mert	képtelen	voltam	megtalálni	a	
formát,	 amelyben	egyszerre	 lehetséges	a	 sorai	
méltányos	bírálata	és	az	őt	ért	méltatlan	táma-
dások	 elhárítása.	 Úgy	 éreztem,	 akkor	 felelhet-
nék	meg	csak	ennek	a	kihívásnak,	ha	úgy	nyúl-
nék	a	 témához,	a	népi-urbánus	vitához,	 illetve	
az	úgynevezett	zsidókérdéshez,	a	zsidó-magyar	

együttélés	újra	politizálódó	kérdéséhez,	ahogy	
neki	kellett	volna.	Ha	képes	lennék	úgy	megszó-
lalni	és	azt	megírni,	amit	valójában	neki	kellett	
volna.	Ha	a	80-as	évek	vége	óta	ismét	romló	né-
pi-urbánus	viszonyról,	a	pártokká	szerveződött	
„nemzeti”	 és	 „polgári”	 értelmiségi	 csoportok	
versengéséről	 úgy	 írhatnék,	 hogy	 a	 felekben	
kölcsönösen	 megerősítsem	 a	 belátásra,	 a	 mél-
tányosságra	 való	 hajlamot,	 a	 számomra	 még	
mindig	nyilvánvalóan	létező	közös	érdek	iránti	
alázatot.		
A	 levelet	 félbehagytam,	 nem	 tudtam	megol-

dani	 a	 feladatot.	 Egyéni	 körzetben	megválasz-
tott	 parlamenti	 képviselő	 voltam,	 a	 kulturális,	
média-,	 ifjúsági,	sportbizottság	titkára,	ezernyi	
gond,	 baj,	 ötlet,	 terv,	 panasz	ömlött	 rám.	 	Már	
átcsapott	rajtunk	a	politikai	változásokban	való	
csalódás	első	nagy	hulláma.	A	saját	szabadságá-
tól	megmámorosodott	 sajtó	 üt-vág	 bennünket,	
ahol	ér.	Már	mi	vagyunk	a	felelősök	mindazért,	
ami	az	országban	történik	és	azért	is,	ami	nem	
történik.		Mert	millió	okból	nem	történhet	meg.	
Nem	 vagyok	 olyan	 lelki,	 szellemi	 állapotban,	
nincs	 időm	 rá,	 hogy	 esszét,	 tanulmányt	 írjak.	
Hogy	ráhangolódhassak	a	feladatra.	Ennél	fon-
tosabb	 teendők	 szorítanak.	 Legalábbis	 akkor	
fontosabbnak	látszanak.		A	következő	években,	
évtizedekben	 igyekszem	 valamelyest	 pótolni	
mindkét	lelkiismereti	mulasztásom.	
Szomorúan	éltem	meg,	és	bár	érteni	véltem,	

de	 el	 nem	 fogadhattam,	 hogy	 Sándor	 viszont	
soha	sem	érezte	szükségét,	nem	találta	meg	az	
alkalmát	 a	 Csurka	 Pistától	 való	 elhatárolódás-
nak.	 Süllyedjen	 bármilyen	 mélyre.	 Sosem	 be-
széltük	meg	ezeket	az	ügyeket.		Sem	akkor,	sem	
később,	a	2000-es	évek	közepén,	amikor	a	Heti	
Válasz	 tanácsadó	 szerkesztőbizottsági	 ülésein	
egy	rövid	ideig	ismét	gyakrabban	találkoztunk.	
Rezignáltan	vettem	már	tudomásul,	hogy	nincs	
távolságtartást	 jelző	 szava	 a	 jobbközép	 politi-
kai	 kultúrájának	 2002	 után	 ismét	 felgyorsuló	
leépülésére	sem,	és	a	2010	után	bekövetkező	el-
képesztő	fejleményekre	sem.	Az	ilyen-amolyan,	
de	mégiscsak	szabadelvű	demokrácia	lerombo-
lására,	 az	 akarnokság	 rendszerré	 építésére,	 a	
bornírtság	tobzódására.		
A	 rendszerváltozásban	 való	 csalódás,	 a	 ’90-

es	 évek	 elején	 elszenvedett	 mélyütések,	 a	 Ma-
gyarok	Világszövetségében	megélt	botrányok,	a	
2004-es	népszavazás	 balliberális	 kampánya	 és	
gyászos	 eredménye,	 a	 2006-os	 budapesti	 kora	
ősz	véres	utcai	jelenetei	után,	a	depresszió	rá-rá-
törő	hullámaival	küzdve	végképp	nem	volt	már	
lelki	és	szellemi	ereje	a	kudarcainkkal,	a	rend-
szerváltoztató	 nemzedékek	 közös	 kudarcával	
való	 önkritikus	 szembenézésre,	 és	 új	 utak	 ke-
resésére.	
A	zámolyi	parasztfiút,	aki	most	megtért	ősei-

hez,	saját	halottjának	minősítve	őt,	szeptember	
21-én,	 az	 óbudai	 temetőben,	 a	 Duna	 Tv-n	 köz-
vetített,	 református	 szertartású	 dísztemetéssel	
búcsúztatta	 el	 a	 jobboldal,	 a	 „centrális	 erőtér”	
kormánya,	és	az	emelvényen	ülő	meghívottjai.	
Meg	azok	a	százak,	akik	a	protokollrendezvényt	
körülzáró	szalagkorlát	külső	oldalán	állva	hall-
gathatták	csak	végig	a	búcsúztatókat.	A	jobbol-
dal,	a	nemzeti	tábor	talpasai,	és	Csoóri	sok	régi	
tisztelője,	barátja.	
Nyugodj	békében	kedves	Sándor!	Legyen	ne-

ked	könnyű	a	föld!	
És	legyen	velünk	méltányos	az	utókor.	

eLeK istván

Botos Ferenc  
Őszi  szonáta

hulló vízcseppek
kottáznak tiszta hangzást
hajnali erdőn

lombok zenéje
egyszólamú a széllel
a többi már csend

már őszi szegfű
virít a réten: szólj hát
tücsökrekviem

ködből, levélből
elevenedő sóhaj
késő őszi szél

Még	alig	melegedtünk	meg	az	amerikai	egyete-
mek	padjai	között	 és	máris	karácsony	közelgett.	
Mi	kerülhet	a	 családok	nélkül	menekült	 fiatalok	
fája	 alá	 –	 tűnődtem,	 mint	 az	 éppen	 megalakult	
diákszövetség	 elnöke,	 amikor	 felkeresett	 Mol-
nár Ágoston	 	 és	 	 egy	 könyvet	 hozott	 ajándékba.	
„Lássátok mire vitték a régebben kivándorolt 
magyarok, az ő élettörténetük bizonyítja, hogy 
érdemes itt tanulni és dolgozni, mert meg lesz 
annak az eredménye.”	-	mondta.
A	három	évvel	azelőtt,	1954-ben	alapított	Ame-

rikai	 Magyar	 Alapítvány	 első	 kiadványát,	 Incze 
Sándor	 könyvét,	 a	 Magyar	 Albumot	 tartottam	 a	
kezemben.	 Megköszöntem,	 de	 sajnáltam,	 hogy	
csak	 én	 részesülhetek	 ebben	 a	 karácsonyi	 aján-
dékban.	 „Minden magyar diákhoz szeretnénk 
ezt eljuttatni”	 -	 válaszolta	 Ágoston,	 aki	 később	
barátunk	lett	és	Gusztinak	neveztük.	Így	jutott	el	
az	első	karácsonyra	az	a	könyv	1835	diák	címére,	
amit	az	Alapítvány,	mint	a	Diákszövetség	ajándé-
kát,	 küldött	 szét	nekik.	Azért	hogy	megismerjék	
az	 amerikai	magyarok	 történetét,	 példát	 vegye-
nek	elődeik	sikereiről.	Ez	a	szellem	maradt	vezér-
lő	gondolata	az	Alapítványnak	később	is:	„Őrizd, 
gyűjtsd, becsüld”	(Conserve,	Collect,	Celebrate)	a	
magyar	kultúra	értékeit	Amerikában.
	 Molnár Ágoston	 édesapja	 1910-ben	 vándo-

rolt	 ki	 Amerikába.	 Kissikátorban	 született,	 Ózd	
közelében	 s	 ott	nevelkedett	 az	 idősebb	Ágoston,	
aki	 	 kőművesként	 előbb	 Virginiában,	 majd	 Cle-
veland-ben	 telepedett	 le,	 családot	 alapított	 és	
sikeres	 építőmesterként	 számos	 jelentős	 épüle-
tet,	templomot	épített,	köztük	a	magyar	baptista	
és	 több	 református	 templomot	 Cleveland-ben.	
Fia	 1927-ben	 született,	 akit	 még	 két	 lánytestvér	
követett.	 Az	 ifjú	 Ágoston	 hamar	 kitűnt	 tehetsé-
gével.	Bár	apja	kőművesként	 fontosnak	 tartotta,	
hogy	fia	a	kétkezi	munkát	is	megismerje,	tanárai	
továbbtanulásra	biztatták.	 	 Az	Elmhurst	College	
diákjaként	 református	 lelkésznek	 tanult,	de	köz-
ben	a	magyar	nyelv	és	történelem	is	foglalkoztat-
ta.	Ez	vezetett	oda,	hogy	végzés	után	az	egyetem	
meghívta	az	ottani	magyar	program	és	a	felvételi	
iroda	 	vezetésére.	Akkor	már	diákkori	 szerelme,	
felesége	Árvay Priscilla	is	vele	volt,	aki		egész	éle-
tének	 támasza,	 segítője	 lett.	Elmhurst-i	munkája	
mellett	 doktorátusért	 tanult	 tovább	 a	 Columbia	
Egyetemen,	 ahol	1957-ben	elnyerte	 a	6	hónapos	
Cholnoky	 kutatási	 ösztöndíjat.	 Európában	 a	 for-
radalom	 után	 kikerültek	 élményeit	 gyűjtötte	
és	 írta	meg.	Ez	érlelte	meg	benne	egy	olyan	ala-
pítvány	 szükségességének	 gondolatát,	 amely	
Amerikában	 az	 ottani	 magyarok	 életét,	 sorsát,	
eredményeit	dokumentálná.	A	tervet	tett	követte	
és	1954-ben	 létrehozta	 az	Amerikai	Magyar	Ala-
pítványt,	 az	 AMERICAN	 HUNGARIAN	 FOUNDA-
TION-t.	 Tanulmányok,	 kiadványok,	 könyvek,	
szemináriumok,	 előadások	 mellett,	 1961-ben		
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megalapította	a	George	Washington-díjat,	amely-
lyel	 évente	 olyan	 	 sikeres	 amerikai	magyarokat	
és	a	magyarság	érdekében	munkálkodó	amerikai	
személyeket,	 intézményeket	 jutalmaznak,	akik	a	
magyar	névnek	és	kultúrának	elismerést	 szerez-
tek	 itt.	 Az	 első	Washington-díjas	Kármán Tódor	
és Neumann János	(poszthumusz)	volt	1961-ben.	
Molnár Ágoston	visszautasította	ezt	a	kitüntetést	
a	maga	számára,	de	az	50-ik	évfordulón	eljött	az	
ideje,	hogy	ő	is	asztalára	tehesse	a	kitüntetést	jel-
képező	George	Washington-szobrot.
	 1959-ben	Dr. Mason W. Gross,	 a	 New	 Jersey	

állami	 Rutgers	 egyetem	 elnöke	 hívására	 Ágos-
ton	New	Brunswick-ba	költözött,	ahol	egy	új	Ma-
gyar	Tanulmányok	program	beindításával	bízták	
meg,	ahová	magával	vitte	az	Alapítványt	is.	Előbb	
azonban	 egy	 nagyszabású	 pénzgyűjtő	 esemény	
megszervezését	 kellett	 létrehozni.	 Doráti Antal	
vezetésével	 a	 Minnesota	 Szimfonikus	 zenekar	
hangversenyét	 tervezték	 a	 New	 York-i	 Carnegie	
Hall-ban,	hogy	félmillió	dolláros	tőkével	megala-
pozzák	az	Alapítvány	 sikerét.	A	Bartók	program	
előadását	1957	februárra	tervezték	Yehudi Menu-
hin hegedűművész	 közreműködésével.	 Az	 56-os	
forradalom	 közbejötte	 különös	 jelentőséget	 biz-
tosított	az	eseménynek,	amely	hatalmas	magyar	
sikert	eredményezett.	Az	első	gyűjtést	továbbiak	
követték	és	így	elérkezett	az	ideje	egy	saját	szék-
ház,	múzeum	 építésének.	 Erre	 egy	 régi	 elhagya-
tott	 gyárépület	megszerzése	adott	 lehetőséget.	 	A	
felújított	épület	Papp László	építész	 tervezésében	
1989.	 május	 21-én	 nyílt	 meg.	 Ebben	 a	 múzeum,	
ajándékbolt	 és	 kiállító	 termek	 mellett	 könyvtár	
és	 archívum	 kapott	 helyet.	 Az	 amerikai	 magyar	
dokumentumok,	 emlékek,	 könyvek	mellett	 hatal-
mas	népművészeti	és	képzőművészeti	gyűjtemény	
egészíti	ki	az	épület	kincseit.	Az	alapítvány	múzeu-
ma	az	idők	során	több	mint	90	kiállítást	rendezett,	
amelyet	mintegy	200	ezer	 látogató	élvezhetett.	A		
kiállítók	nagyrészt	olyan	amerikai	magyar	művé-
szek	voltak,	akik	itt	nemcsak	maguknak,	de	a	ma-
gyarságnak	is	nevet	szereztek.	
	 Az	 alapítvány	 50	 éves	 fennállásának	 emlékére	

Budapesten	a	Széchenyi	Könyvtárban		rendezett	ün-
nepség	keretében	mutatták	be	azt	az	emlékalbumot,	
amely	“The	Hungarian	Legacy	in	Amerika”	(Magyar	
hagyományok	 Amerikában)	 címmel	 foglalta	 össze	
az	Alapítvány	történetét	és	eredményeit.
„Apám mint magyar érkezett ebbe az ország-

ba és mint amerikai magyar élte le az életét. Mi 
ugyanígy magyarként kell folytassuk a mun-
kánkat”	 –	mondta	Molnár Ágoston.	 Példát	 szol-
gáltatott	 arra,	 hogy	 a	 második,	 sőt	 a	 harmadik	
generáció	 is	 hogyan	 tarthatja	meg	magyarságát	
az	 „olvasztótégelyben”.	 Ezzel	 mindannyiunknak	
mintája	lehet	és	emléke	örökké	élni	fog,	amíg	ma-
gyarok	élnek	Amerikában.										

  papp LászLó

A Teremtő
Sokszor	megtorpanok	és	elgondolkodom:	én	bo-

nyolítom	túl	az	életet	és	 ragaszkodom	ahhoz,	ami-
hez	nem	kéne	vagy	a	helyes	utat	 járni	tényleg	eny-
nyire	nehéz?	Mi	 számít	helyes	döntésnek?	Honnan	
tudni	jól	választottunk-e	és	nem	zsákutcába	fordul-
tunk	 be?	 Az	 a	 jó,	 ha	 csak	 kicsit	 rögös,	 vagy	 egyál-
talán	nem?	Biztos	az	a	 legjobb	számunkra,	ha	már	
létező	 utcákat	 próbálunk	 kihalászni	 a	 zavarosból	
vagy	előfordulhat,	hogy	néha	pont	az	vezet	tovább,	
ha	 a	 zsákutcának	 hitt	 Ismeretlent	 fedezzük	 föl?			
A	 lélek	számára	egy	utat	koptatni	értékesebb	vagy	
létrehozni?	Mi	az,	hogy	út	egyáltalán?	Akkor	vezet	
valahová,	ha	társaival	meghasonulva	pont	ugyanott	
válik	semmivé	és	hasztalanná,	vagy	ha	tovább	tart,	
mint	ameddig	ellátsz,	képzelsz,	remélsz?	Ki	mondja	
meg	nekem	az	élet	sikerességét?	Ki	véste	kőbe	a	szó-
fogadás	megváltoztathatatlanságát?	

A	megnyugvás	pótolja	a	haladás	hiányát?

“Kapitalizmus: szeretem”
Celebek,	 celebek,	 celebek.	 Gazdagabbak,	 mint	

te,	szebbek,	mint	te,	mozgalmasabb	az	életük,	mint	
neked.	 Olyan	 kabátot,	 körömlakkot,	 cipőt	 horda-
nak,	amire	neked	a	zsebpénzedből	sosem	fog	telni.	
Nekik	mindennap	jut	idő	fitnesz	edzésre	–	érdekes	
módon	 a	 nap	 közepén,	 munkaidőben	 és	 a	 csóró	
földi	halandó	pedig	álmélkodva		nézegeti,	kukkol-
ja	 és	 isteníti	 őket,vagy	 szidja,	 de	 mindenképpen	
arra	 vágyik,	 ami	 ezeknek	 a	 csodalényeknek	 van.	
Az	 Istagramra	 kiposztolnak	 ezernyi	 „ki	 a	 francot	
érdekel	a	véleményed”,	valamint		„többre	vagy	ké-
pes	 az	 álmaidért,	mint	 gondolnád”	 tartalmú	 idé-
zeteket	 	üzenvén,	“a	csoki	palota	a	Plútón	tényleg	
létezik,	 csak	 érezd	 magad	 egy	 lusta	 demotivált	
lúzernek,	 mert	 nem	 vagy	 elég	 ambiciózus”.	 De	
mire	is	jutottak	ők?	Luxus	életvitel,	luxus	márkák	
a	 gardróbban,	 a	 fürdőszobában,	 drága	 narancs-
bőr	 olvasztó	 csodakezelések,	 melyek	 árából	 más	
hetekig	 etethetné	 gyermekeit.	 Megfizethetetlen	
nyaralások,	korlátlan	önelégültség.	Szüntelen	po-
zitivitásuk	 alapján	már-már	 elhiszed,	 ők	 ártatlan	
áldozatok.	 Ők	 csak…	 szimplán	 jobbak,	 mint	 te.	
Mert	ők	elhitték,	hogy	képesek	megdolgozni	álma-
ikért.	Mintha	 kifordítanák	 a	Bibliát	 -	mondván,	 a	
mennyország	csak	hit	kérdése.	Viszont	nem	mind-
egy	mit	hiszel	el.	Azt,	hogy	élhetsz	rablánc	nélkül	
és	tettlegesen	be	is	bizonyítod,	vagy	azt,	ha	becsu-

kod	 a	 szemed	 és	 erősen	 koncentrálsz,	 a	 bokádon	
csörgő	béklyó	semmivé	válik	anélkül,	hogy	tenni	
kéne	érte.

Valaki	egyszer	azt	mondta	 	 „az	életben	a	 legjobb	
dolgok	 ingyen	 vannak,	 a	 második	 legjobbak	 pedig	
nagyon	drágák.”	Ez	pedig	pont	úgy	van,	ahogy	hang-
zik.	A	 fejlett	civilizációnak	becézett,	minket	agymo-
só	 rabszolgatartás	 	 pontosan	 erre	 épít.	 Arra,	 hogy	
elhidd,	 te	 túl	 nagy	 csődtömeg	 vagy	 az	 ingyen	 bol-
dogsághoz,	mert	 születésed	óta	azt	verik	beléd	 lép-
ten-nyomon,	miszerint	őszintén,	 feltétlenül,	 félelem	
nélkül	Szeretni	a	legrosszabb,	legijesztőbb	dolog	a	vi-
lágon.	És	mindenek	felett	azt	tagadtatják	meg	veled,	
hogy	ez	a	leghatalmasabb	erő.	Mintha	halálbüntetés-
sel,	vagy	máglyahalállal	fenyegetnének,	amikor	már	
arra	döntésre	jutottál,	inkább	élsz	szerényebben,	de	
úgy	ahogy	a	lelked	kívánja…	szeretetben.	Megfélem-
lítéssel	elvágják	a	köldökzsinórt	a	tudatod	és	a	szíved	
között,	mert	beléd	oltják,	hogy		ezt	über	ciki	visszaépí-
teni.	 Így	 tudatalattidban	a	piramis	 tetejére	a	pénzin-
tézmény	kerül,	valamint	tini	korodban	kifejlődik	ben-
ned	az	a	személyiség	torzulás,	miszerint	a	tökéletesség	
az	 élet	 értelme,	 te	 pedig	 ezért	 akarsz	 küzdeni.	 Mert	
könnyebb	ezt	önsanyargatva	elérni,	mint		Buddha	tu-
datállapotát.	Pedig	nem	egy	olyan	embert	dokumen-
táltak,	 aki	 borzasztó	 tehetősként	 élt,	mégis	 ráébredt	
élete	ürességére.	Eztán	elvonult	a	természetbe,	„nincs-
telenné	vált”,	majd	rátalált	a	megváltásra.

A	 celebek	 ezt	 a	 pontot	 bukják	 el	 minden	 egyes	
nap.	 Akkor,	 amikor	 szépítkezéssel	 töltik	 idejüket	
ahelyett,	hogy	valami	hasznos	produktumot	gyárta-
nának	a	társadalom	számára.	Amikor	egy	agyatlan	
szőkének	a	kemény	munka,	a	munkajogviszonyban	
állás	nem	más,	mint		ingyen	élni	a	ruhamárkákon,	
illetve	sírva	panaszkodni	áldozat	szerepében,	hogy	
ő	nem	tehet	róla.	Ő	ennyire	tökéletes.	Érted…	Egyik	
sem	 tud	 felmutatni	munkaszerződést,	 sem	 hivata-
los	irodát,	reklámkampányokat,	bulifotókat,	mégis	
annyi	forrásuk	van,	amennyi	sem	apádéknak,	sem	
neked	nem	lesz	soha	életedben.	Tényleg	van,	akinek	
nem	esik	le,	milyen	árat	kell	hozni	azért,	ha	eladod	
a	lelked	az	Anyagi	lét	istenének?

„Álmodd	meg	a	 legnagyszerűbb	képet	magadról,	
mert	azzá	fogsz	válni”	Vajon	hány	poklot	kellett	be-
csukott	szemmel,	erős	gyomorral	összeszorított	fog-
gal	átvészelniük,	miközben	erre	gondoltak?	Amikor	a	
sorsára	tetoválja	cirkalmas	betűkkel:	„A	pénz	rabszol-
gaságát	választom	önmagam	szabadsága	helyett.”

Nagy Olívia

FEJLŐDÉS – TÁRSADALOM

Csoóri Sándor üzenete
Kaphatunk-e más feladatot a sorstól és a történelemtől, mint azt, hogy a megsemmisíthetet-

len, de szétszórt magyarságot, minden illúziótól mentesen, végre megszervezzük. A Magyarok 
Világszövetsége által 1992-ben megrendezett Világtalálkozó bebizonyította, hogy sokkal több 
érzelem, hit, gondolat köt össze bennünket, mint amennyi elválaszt. Mindnyájan tudjuk, hogy 
Európa, ez a magasságokat ostromló földrész azért vált naggyá, mert hinni tudott bizonyos 
eszmékben és szenvedni, sőt életet áldozni is tudott értük. Egy új »magyar reneszánsz« meg-
valósítható-e másként? A mai kor embere mintha már csak élni akarna, élni kényelmesen, 
eltökéltség és szerep nélkül. Vajon nem akkor növünk-e újra együttesen és külön-külön is ma-
gunk fölé, ha megtaláljuk magunkban a mélyre süllyedt eszméket, s azokat a felszínre hozzuk? 

Nekünk, akiket annyiféle asszimiláció kísért, hódítgat, lasszóval magához ránt, nem az 
lenne-e az első dolgunk, hogy saját legjobb értékeinket asszimiláljuk? S nem csak a régieket, 
hanem azokat is, amelyeket már a világgá szóratásunk évtizedeiben szereztünk. Melyik nép 
olvasztott magába annnyi kultúrát, nyelvet, tapasztalatot, mint amennyit mi magyarok? A 
sokféle tudás, persze, csak akkor lesz hatalom, ha koncentrálható és nagy célok érdekében 
mozgósítható. Meggyőződésem, hogy a nyugaton (diaszpóra) és a kisebbségekben (szórvány) 
élő magyarok összeadható tudása nélkül elképzelhetetlen az az új nemzeti stratégia, amelyről 
annyit beszélünk, de amelynek érdekében még mindig keveset cselekszünk. Enélkül természe-
tesen nemzeti szuverenitásunk is elképzelhetetlen. Az ausztráliai magyarok már eddig is sokat 
segítettek az anyaországi és a kárpát-medencei magyarság önépítkező munkájában. Anyagi, 
szellemi áldozatokkal egyaránt.”

Részlet Csoóri Sándornak az 1994-ben Sydneyben rendezett 9. Ausztráliai Magyar Találkozóra írt 
leveléből. Magyar Élet, 2016. szeptember. 22.



12 BÉCSI NAPLÓ 2016. szeptember–október

AZ AUSZTRIAI MAGYAROK LAPJA
Kiadja az Ausztriai Magyar Egyesületek és 

Szervezetek Központi Szövetsége

Levelezési cím: A-1011 Wien, Postfach 358.
Web:  www.kozpontiszovetseg.at

www.becsinaplo.eu

Tel./Fax:  00 43 1 532 60 49
E-mail:  becsi-naplo@aon.at

Zweimonatsblatt der Ungarn in Österreich.

Eigentümer, Herausgeber, Hersteller und Verleger: 
Zentralverband Ungariseher Vereine u. 

Organisationen in Österreich.  
A-1010 Wien, Schwedenplatz 2/I/8.

SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG:
Bodzsoni István (Szabadka), Borbándi Gyula † 
 (Budapest), Czellár Judit (Genf), Gömöri György 
(London), Kovács István (Budapest), Kovátsné 
Németh Mária (Győr), Kő András (Budapest), 
K.Lengyel Zsolt (München), Martos Péter (Bécs), 
Papp László (New York), Piri Zoltán † (Utrecht), 
Pomogáts Béla  (Budapest), Sárközi Má tyás (Lon-
don), Szabó A. Ferenc † (Budapest), Szakály Sándor 
(Budapest), Zakar Péter (Szeged). 

SZERKESZTŐSÉG:
Benyák Mária, Böröndi Lajos, S. Csoma János,  
Deák Ernő (főszerkesztő), Fetes Kata, Kántás János, 
Radics Éva, Rumpler Diána, Varga Sándor.

GRAFIKAI SZERKESZTŐ:  Uzsák Zoltán
GAZDASÁGI INTÉZŐ:  Deák Sonja

BANKKONTO: 004-46793, BLZ: 20111, Erste Bank der 
oesterreichischen Sparkassen AG., Hauptanstalt A-1010 
Wien, Graben 21.
IBAN:  AT572011100000446793 • BIC: GIBAATWW

ELŐFIZETÉS egy évre: Ausztriában 15,- Euro, 
Magyaror szágon 3000,- Ft, Nyugat-Európában 20,- 
Euro, vagy annak megfelelő összeg, tengerentúl 25,- 
Euronak megfelelő összeg, Szlovákiában egyes számok 
eladási ára: 1,50 Euro.

TERJESZTŐINK: 
Amerikában: Andrew Rekay, 3996 Oakmore Rd. 
Oakland, CA 94602-1856 
E-mail, az újság számára: BecsiNaplo@yahoo.com 
Bankátutalás: Hungarian Freedom Fighters Inc. San 
Francisco Area Chapter, 3996 Oakmore Rd. Oakland, 
CA 94602-1856
Angliában: Hungarian Book Agency, P.O.B 1956, 
Durham DH1 2GA.
Hollandiában: Kónya Melinda. Boerhaaveplein 124. 
2343 LX Oegstgeest, 00-31-71-5154287. 
E-mail: melindakonya@hetnet.nl 
Kanadában: Pannonia Books Ltd., 472 Bloor St. W.  
2nd floor, Toronto, Ontario M5S 1X8.
Magyarországon: Librotrade Kft., H-1656, P. O. B. 126, 
H-1173, Budapest, Pesti út 237. Bank folyó számla: KHB 
Rt. 10402166-21638181-00000000.
Németországban: Dr. Klement Kornél, BUOD, Ring-
strasse 16, D-63128 Dietzenbach
Svájcban: Judit Czellar 13, Croix-du-Levant, CH-1220 
Genève, e-mail: czellarjud@hotmail.com, 0227970854 – 
Postfinance, Julianna Judit Czellar, Compte: 12-165459-6, 
IBAN: CH13 0900 0000 1216 5459 6
Svédországban: Szöllősi Antal, S-127 24 Skär holmen, 
Box 176. PlusGirot Nr.: 756987-4.
Szlovákiában: Benyák Mária, SK-821 01 Bratislava, 
Datelinova ul. 9, e-mail: marcsa@live.com 
Bankszámla: SK6709000000000170127485 

Névvel vagy betűjellel megjelent cikkekért szerzőik felelnek 
és nem feltétlenül fejezik ki a szerkesztőség véleményét. 
Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza.

Gefördert aus Mitteln der Volksgruppenförderung

Druck:  Monocopy Bt. 
H–9200 Mosonmagyaróvár, Juhar u. 16.

BÉCSI NAPLÓ

Alábbi sorok írója – akkor mint az  Eötvös Col-
legium igazgatója – az 1989 nyarán (Bush elnök 
látogatása napján) újjáalakult MVSZ  választmá-
nyának tagja, majd 1992, 1996, 2000-ben elnök-
ségi taggá választva, az Anyaországi Régió utolsó 
elnöke volt, egyben a III–IV–V. Világkongresszus 
egyik szervezője. A recenzens itt legszívesebben 
újabb fejezeteket toldana be ezekről a hallatla-
nul izgalmas évekről. Az MVSZ anyaországi ré-
gióelnökeként az MVSZ új elnökével 2000 nyarán 
az Anyaországi elnökséggel együtt felfüggesztet-
tem az együttműködést, a válasz az Anyaországi 
Régió megszüntetése volt. Az MTA, a Duna TV és 
az Illyés Alapítvány elnökei részére „Pro Domo” 
címmel nagyobb személyes emlékezést készítet-
tem erről, s túlfeszítené jelen ismertetés kerete-
it, ha részletezném az eseményeket, vagy az én 
álláspontomat. Legalább egy m³ papírt őrzök az 
1989 és 2001 közötti időszak irataiból s bár 2010-
ben a Balaton Akadémia Szent György könyvek 
sorozatában kiadtam egy rövid személyes ösz-
szefoglalást: „Egyöntetűségünk csodaszarvasa” 
címmel, – jelen kötet RETÖRKI-ben tartott nyári 
bemutatója volt az első alkalom 16 év óta, hogy 
nyilvánosan szóltam a Magyarok Világszövetsé-
géről. (a Felvidek.ma és Preshaz.eu portálokon 
ez olvasható) Tudom milyen nehéz össztársadal-
mi összefüggéseket is bemutatni tárgyszerűen, 
harag és részre hajlás nélkül.  
 Óriási  anyagot  feldolgozó,  rendkívül  alapos 

munka Bakos István  kötete, melynek  értéke  az 
elmúlt  negyedszázad  történetét  kutatók  szá-
mára  felbecsülhetetlen.  Az  első  erény  a  hézag-
pótlás.  Ilyen  jellegű  összefoglaló  tanulmány  e 
tárgyban    még  nem  született.  Kortárs  résztve-
vők  emlékezései,  levéltári  és  sajtódokumentu-
mok bőven  rendelkezésre állnak – de objektív, 
az  eseményeket  tárgyilagosan  bemutató  össze-
foglaló  munka  nem  készült.  A  másik  érdeme, 
a  személyes  hitelesség,  hiszen  a  vizsgált  idő-
szaknak  a  szerző  fontos  állami  főtisztviselő-
je – közszolgája – volt  (ahogy a Püski kiadónál 
megjelent  Közszolgálatban  c.  kötete  címével  is 
ezt jelezte), akinek áttekintése volt a változások 
lényegi  jegyeiről. A  rendszerváltoztatást  előké-
szítők  szűk  csoportjának  tagja,  aki  nem vállalt 

NEMzETéPíTő KíSérLET
párt-politikusi  szerepet  az  MDF  létrehozóinak 
szűk baráti körébe tartozóként sem, hanem ifjú-
sága Eötvös Collegista eszményeihez hűen, ma-
radt a nemzetszolgálat tágabb világában.
Amikor Csoóri Sándor elnök hívására az MVSZ 

főtitkáraként a szervezet hivatalát vezette – egy-
ben a  legnagyobb magyar civil  szervezet  irányí-
tásában vállalt kulcsszerepet. Érthető hogy jelen 
munkának  azok  a  részei  kimunkáltabbak,  adat-
gazdagabbak  melyekről  személyes  ismeretei  is 
vannak.  A  szerző  személyes  emlékei  máig  élő 
munkatársi  kapcsolatai  itt  meghatározóak.  Az 
első  fejezetek  történeti  áttekintése a Kiss Dezső 
MVSZ  levéltáros  által  összeállított  kötetekből, 
egyéb összefoglalókból, a Bakos István által idé-
zett gazdag anyagból könnyen összeállítható volt, 
–  ez  inkább a  szerző  szelekciós  képességét  tette 
próbára, hiszen nagy lehetett a kísértés, hogy be-
lemerüljön és elmerüljön a kilencven előtti  idő-
szak  gazdag  irat  és  sajtó  anyagában. Dicséretes, 
hogy a feladatot a szikár tények felvonultatásával 
az olvasót a  lényegről  tájékoztatva oldotta meg. 
Pontosan  ismerte nemcsak minisztériumi  főosz-
tályvezetői munkája, hanem elsősorban korábbi 
kapcsolatai révén az MVSZ jelentőségét, tudta mi-
ért érdemes segíteni azokat, akik feltámasztásán, 
a  rárakódó  valós  és  hamis  vádakból  következő 
szenny eltávolításán fáradoznak. (Csoóri Sándor, 
Czine Mihály, Dobos  László, Nagy Károly,  Éltető 
Lajos, Czigány Lóránt és mások meghatározó sze-
repére gondolok.)  
 Pungor Ernő műegyetemi professzor segítője-

ként a Magyarok III. Világkongresszusa előkészí-
tését a szervező bizottság főtitkáraként kezdtem. 
Pungor  Ernő  az  Antall-kormány minisztereként 
látta az óriási ellenszelet és hivatalos közönyt, s 
1992  tavaszán  lemondott  elnöki  tisztéről,  lehe-
tetlennek tartva, hogy 54 év szünet után sikeres 
kongresszust  tartsunk.  Csoóri  Sándor,  az  1991 
decemberében megválasztott  elnök  azonban  le-
tűzött  egy  zászlót,  s  akik  hittünk  a mozaikjaira 
töredezett nemzet újra egyesítésének történelmi 
esélyében, mellé, mögé álltunk. A szervező mun-
kát kitűnő szakemberek és tanácsadók segítették. 
Bár Bakos István is köztük volt, de a kötetben en-
nek a munkának a részletesebb bemutatása hiá-

nyosabb,  igaz,  fontosságánál  fogva  a  több  mint 
fél  évszázados  szünet  után  ez  volt  a  jégtörés,  a 
legjelentősebb  változás.  Lánchidat  nem,  de  egy 
pontonhidat építettünk. Elég a DUNA TV létreho-
zását, vagy a tucatnyi értelmiségi világtalálkozót 
említeni.
Az 1996. évi IV. Világkongresszus ezen az ala-

pon,  ezekkel a  tapasztalatokkal építkezett  és  te-
rebélyesedett.  Ennek  részletezése  a  tanulmány-
ban – miután a szerző ennek  tevékeny alakítója 
volt, természetesen alapos. A szerző főtitkári évei 
alatt  rendeződtek  az  MVSZ  központ  ügyei,  vált 
szakszerűvé  az  ügyintézés,  és  sorra  valósultak 
meg,  illetve  szilárdultak  meg  az  MVSZ  alköz-
pontjai,  alakultak Országos  Tanácsai,  s  a  taglét-
szám  (egyesületi  és  egyéni  tagjaink  száma) mil-
lióra nőtt). Ez az  időszak pedig a Horn-kormány 
ideje volt.  Itt az adatok pontosak és részletesek. 
Az  1999-es  év  adatai  kevésbé  kimunkáltak,  de 
ezt  magyarázza,  hogy  már  nem  Bakos  István  a 
főtitkár,  s  a  szerző  most  csak  iratokból  tájéko-
zódott.  Ezek  a  hiányok  azonban  feladattá  tehe-
tők,  higgyük:  lesznek  akik  meglátják  a  Példát. 
 Az MVSZ történetének a 2000-es év volt a forduló-
pontja. Ekkor tartottuk a Magyarok V. Világkong-
resszusát  nagy  sikerrel,  s  két  elnöki  ciklus  után 
–  az  alapszabály  szerint  –  nem  jelöltette magát 
Csoóri Sándor, akit a Vigadóban a küldöttek a Ma-
gyarok Világtalálkozók örökös elnökének válasz-
tottak, s egy rendkívül zavaros fél esztendő alatt 
kettészakadt az MVSZ vezetősége,  tagsága pedig 
töredékére olvadt. Az új vezetőség megszüntette 
az  Anyaországi  régiót,  s  nemzeti  radikális  párt-
ként  viselkedik.  Immár  ötödik  elnöki  ciklusát 
kezdi a jelenlegi elnök, aki a nemzet összefogásá-
ra alkalmatlan személyiségével 16 év alatt jelen-
téktelenné tette a Magyarok Világszövetségét.
  A Nemzetépítő kísérlet  –  melyről  most  ada-

tokat  olvashatunk  –  minta  a  következő  nemze-
dékeknek,  igenis  a  spontán  privatizációk,  sza-
badrablások  évtizedeiben  akadtak  becsületes 
hadnagyok,  akik  a  nemzet  legjobb  erőinek  ösz-
szefogásáért,  az  öt  kontinensen  szétszórtan  élő, 
nemcsak földrajzi, de vallási, politikai, kulturális 
tekintetben is megosztott magyarság egységéért 
dolgoztak.  És  első  hívásunkra  csatlakoztak  az 

MVSZ vezetéséhez a  magyarság zászlós emberei 
– több száz kiváló halottunk közül csak néhányat 
említek: Boeselager Csilla,  a Magyar Máltai  Sze-
retetszolgálat  létrehozója,  az Amerikában és  itt-
hon is intézménnyé vált Püski házaspár, a nemzet 
számadója  Fekete  Gyula,  Nemeskürty  Tanár  úr, 
Tempfli  püspök atya, tiszteletbeli elnökünk Sütő 
András,  Bázelből  Kovács  Andor,  Svédországból 
Jakabffy Ernő, és oly sokan, akik, hiszem, ma égi 
patrónusai  minden  tisztességes  nemzetépítő  és 
-örző szándéknak.
Bakos István könyve azzal, hogy a vizsgált idő-

szak  minden  fontos  történelmi-társadalmi  ese-
ményével  összhangban  vizsgálta  az  MVSZ  nem-
zetépítő  kísérletét,  s  bőségesen  dokumentálta 
adatokkal,  tényekkel,  felhasználva más  kutatók 
állításait, eredményeit  is – egyenetlenségei elle-
nére –  fontos, a kor kutatói és az MVSZ sorsát –  
jelenét és jövőjét is – szívükön viselő érdeklődők 
számára alapmunka, melyet egyik első olvasója-
ként ezúton is köszönök.

Bakos István: Nemzetépítő kísérlet. A Magyarok 
Világszövetsége kronológiája 1989–2000. RETÖRKI 
Könyvek 17, Antológia Kiadó Lakitelek, 2016, 462 old.  
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Magyarország 1956-ban
Magyarországra, de a magyarok körében szerte 

a világon, különösképpen 1956-ra gondolva moz-
gásba jönnek az emlékek és az érzelmek. Ez a meg-
jegyzés  természetesen  azokra  vonatkozik,  akik 
erősen megfogyatkozott  számban még  élő  tanúi 
az akkori eseményeknek. És ezek a túlélők fontos-
nak  tartják, hogy – ha máskor nem –  legalább a 
kerek évfordulókon felidézzék, újfent köztudatba 
hozzák  az  egyik  oldalon  forradalomnak  és  sza-
badságharcnak,  a  másikon  ellenforradalomnak, 
majd  erősen  tompítva  sajnálatosnak  minősített 
eseményeket. 
Az innsbrucki Tyrolia Kiadó a kortársaktól füg-

getlenül úgy döntött, hogy a közeledő  60.  évfor-
duló előtt időben színre lépjen a lényegében még-
sem „örökzöld“ témával. Ami klasszikus és egyben 
meghökkentően új, a két alkotó-szerző ötvözete. 
Az  1923-ban  Bécsben  született  Erich  Lessing  fel-
vételei  bejárták  a  világot,  olyannyira,  hogy még 
hatvan év után is átható erővel bírnak, még akkor 
is,  ha  közben  a  nyomdai  kivitelezés  következté-
ben bizonyos eltérések fedezhetők fel ugyanazon 
felvételek  között,  amik  tíz  évvel  korábban mind 
az  akkori  kiállításon  szerepeltek,  mind  pedig 
könyvalakban  megjelentek.  (Erich  Lessing:  Die 
ungarische Revolution, Wien 2006). Az eltérések 
részben a feliratokban is felfedezhetők. 2006-ban 
Lessing  szövegábrázolásban  is  elmondta  szemé-
lyes  élményeit,  többek  között  hogyan  lett  belőle 
a  magyarországi  események  folytán  világhírű 
fotóriporter. Akár  a  tíz  év  előtti,  akár  a mostani 
összeállítást tekinti is a szemlélő, igazat kell adni 
azon véleménynek, hogy 1956 visszhangja éppen-
séggel a riport szerepét is betöltő „pillanatfelvéte-
leken“ ismerhető fel, kísérhető végig. Lessing úgy 
látja, hogy a II. világháború után az 1956-os ma-
gyar forradalomról készült és a nyugati világban 
közzétett felvételeknek volt a legnagyobb hatásuk 
a  közvélemény  felrázásában,  a  tragédia  mérete-
inek  felismerésében  és  népszerűsítésében.  Ezek 
a  felvételek nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy 
1956 élő emlékezet maradjon Ausztriában is.  
A  Magnum  fotográfusának  képei  önmagukért 

beszélnek,  ezért  elégséges  és  érthető  a  kísérő 
szövegek  szükreszabottsága.  A  tíz  évvel  korábbi 
kiadás és a mostani között a válogatásban az előz-
mények és az utóhatások között  lényeges eltérés 
fedezhető fel. Az első részben a kommunista min-

dennapok  szemlélhetők  vidéken  és  Budapesten. 
Ehelyett  most  inkább  az  előjáték  hivatalos  sze-
replői kerülnek bemutatásra. Tíz évvel korábban 
a Vermächtnis (örökség) fejezet néhány felvételé-
től eltekintve a képanyag a meneküléssel zárult, 
most azonban az akkoriakhoz a túlélők is csatla-
koztak a rendszerváltozás utáni évekből. 
Az említett képfeliratok bizonyos változásokon 

mentek át. Úgy  látszik, az aktualizálás nem min-
den  esetben  találó.  Három  példa  emelhető  ki:  a 
2006-os  kiadás  208.  oldalán  „elhagyott  ágyú“ 
látható  Budapest  külvárosában  betájolással.  A 
mostani kiadás 167. oldalán ugyanezen ágyú Sztá-
linváros/Dunaújvárosba  került.  Lehet,  az  utób-
bi megjelölés  a helyes,  ellenben nem helytálló  a 
várost a  felkelés központjává avatni. 2006-ban a 
157. oldalon sebesült felkelő áll a kamara előtt fia-
tal nő társaságában; a mostani kiadásban az a ki-
egészítés olvasható, hogy 10.000-re becsülhető a 
halottak száma. Majdnem kétoldalas nagyításban 
(174–75.  old.)  magyar  katona  sapkáján  nemzeti-
színű  szalagot  visel,  mögötte magyar  halottakat 
gyűjtő  teherautóval. Eddig egyezik mindkét  szö-
veg,  ellenben  a mostani  kiadás  azzal  a megjegy-
zéssel egészült ki, hogy a szovjet halottak az utcán 
maradtak (152. old.)   
A  2006-os  kiadás  szerzői  Lessing mellet  Fran-

cois  Fejtö,  Konrád  György  és  Nicolas  Bauquet. 
Ezt  a  feladatot most  bevezető  tanulmányával  az 
innsbrucki  születésű Michael Gehler  (1962) oszt-
rák történész, egyetemi tanár szakszerűen látta el 
egyszemélyben. Az enyhüléstől a magyar felkelésig 
1953-1956 c. szöveget a szerző két korábban (2004, 
2005) megjelent tanulmányának felhasználásával, 
ill. egybeszerkesztésével állította össze. Ennek a ké-
peskönyvben újszerű lényege, hogy – érthető okok-
ból –  osztrák szemszögből világítja meg és magya-
rázza a magyarországi felkelést.   
Az  1955-ben  megkötött  osztrák  Államszerző-

déssel kezdi,  ami annál  inkább  is  érthető, mivel 
a  semleges Ausztria mintegy példaképül  szolgált 
Magyarországon.  Nagy  Imre  november  1-jei  be-
jelentése  szinte  elképzelhetetlen  lett  volna  az 
osztrák  semlegesség  nélkül,  mindazonáltal  jogi 
megalapozottsága  az  1947.  évi  párizsi  békeszer-
ződésből levezethető, már ami a szovjet csapatok 
magyarországi  ideiglenes  tartózkodását  illeti. 
Gehler  magyar  szempontból  biztosan  kevésbé 

ismert  érvelésében  az  osztrák  követjelentésekre 
hivatkozik  Budapestről,  Varsóból,  Belgrádból, 
Moszkvából,  ezeket  idézi,  amik  a  felkelés  kime-
netelére  nézve  bizony  nem  éppen  kecsegtetőek. 
Belőlük  hűvösség,  távolságtartás  olvasható  ki, 
nagyon  is  józanul  ítélve  meg  az  akkori  politi-
kai  helyzetet.  Összegezve  ezekből  az  a  tanulság 
szűrhető  le,  hogy  túlságosan  elrugaszkodott  a 
felkelők  szenvedélyessége  a  józan  ész  diktálta 
mérlegeléstől.  Amennyiben  változatlanul  hitelt 
érdemelnek az akkori osztrák diplomácia megíté-
lései, a magyaroknak a lengyel utat kellett volna 
választaniuk, ügyelve minden olyan „túlhajtásra”, 
ami felborzolta a szovjet vezetésben a kedélyeket. 
Mindez hatvan év távlatában sem lehet meggyő-

ző, ha csak az akkori évek elkeseredését, a kommu-
nizmus bármely válfajának elutasítását vesszük is 
alapul. Eltekintve a  szerzők és a kiadó vállalkozó 
kedvétől már csak azért is figyelmet és elismerést 
érdemel ez a változatlanul rendkívülinek mondha-
tó dokumentáció, mert nagyban hozzájárul végül is 
közös közelmúltunk ébrentartásához, a magyarok 
felé pedig  az örökös kínzó kérdés  felvetésével  to-
vábbra is a válaszok keresésére ösztönöz. 
Végezetül  néhány  megjegyzés  a  fentebbi 

10.000 halálos áldozattal összefüggésben. Gehler 
mérlege így néz ki: 1956-1961 között mintegy 300 
személyt  végeztek  ki,  35.000-et  törvényerejűleg 
ítéltek el és kereken 20.000 személyt internáltak 
(24. old).  1956. október és 1957 január között Bu-
dapesten kb. 2045, vidéken kb. 547, összesen kb. 
2652 a halálos áldozatok száma (mek.oszk.hu). Az 
Ausztriában letelepült menekültek számát Gehler 
70.000-ben adja meg (15. old.). Az osztrák belügy-
minisztérium  1959-ből  származó  adatai  szerint  
11.471  magyar  menekült  maradt  Ausztriában 
(Friedrich  Kern:  Österreich:  offene  Grenze  der 
Menschlichkeit, 1959, 68. old). 
A kritikus észrevételek nem csorbítják a tényt: 

német  nyelven  fajsúlyos  kiadvánnyal  gyarapo-
dott 1956 emlékezete. Köszönet Erich Lessingnek, 
Michael Gehlernek és természetesen a Tyrolia Ki-
adónak.

Aufstand, Revoluion und Freiheitskampf in einem 
geteilen Europa. Erzählt in Bildern von Erich Les-
sing und Texten von Michael Gehler. Tyrolia Verlag, 
Inndsbruck 2015, 267 old.

Deák ernő


	01
	02-11
	12

