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Folytatás a 3. oldalon

Donald J. Trump elnökké választása nem-
csak meglepte, de valóságos sokkoló hatással 
érte nemcsak Amerika, hanem a világ köz-
véleményének egyrészét is. Az előrejelzések 
mind Hillary Clinton győzelmét jósolták 
mindaddig, amíg tíz nappal a választások 
előtt az Állami Nyomozó Iroda (FBI) elnöke 
elő nem állt egy vizsgálati jelentéssel, misze-
rint Clinton közvetlen munkatársa válófélben 
levő férjénél esetleg az elnökjelöltet is érintő 
levelezésre bukkantak. Bár a választás előtt 
két nappal közölték, hogy nincsenek terhelő 
bizonyítékok az elnökjelölt személyével kap-
csolatban, de a károkozás már megtörtént. Az 
oroszok is közrejátszottak. Ellopták és közzé-
tették a demokraták belső levelezését, de mint 
kiderült, egyébként is kapcsolatot tartottak 
Trump környezetével.

  Sokan arról beszélnek, hogy ezek voltak 
a demokrata vereség okai. Pedig Hillary két 
millióval több szavazatot kapott és Trump-
ra csak a regisztrált szavazóknak 25 százalé-
ka szavazott. Az amerikai rendszer azonban 
nem az egész ország szavazóinak többségét 
veszi számításba, hanem az egyes államokban 
a többséget kapott párt küldöttei választják 
meg az elnököt.  A valóság mélyebben rejlő 
társadalmi okokra mutat. Az amerikaiak hite 
és bizalma megrendült, a társadalom jó része 
bizonytalanságban él. 

 Nem irigylem az unokáimat. Ez az Ameri-
ka már nem az az Amerika, ami minket hat-
van évvel ezelőtt tárt karokkal keblére ölelt és 
„életet, szabadságot, boldogulást” ígért. Ha 
szemléltetni akarnám az akkori társadalom 
képét, tojáshoz hasonlítanám. Egy kis réteg a 
tetején, egy kicsi az alján. Középen hatalmas, 
erős, magát tehetősnek érző középosztály. Ez 
mára inkább piramishoz hasonlítható, a leg-
felső egy százalék zsebében van a társadalom 
vagyonának legnagyobb része, a középosztály 
egyre nehezebben kapaszkodik csökkenő va-
gyonához, befolyásához, a lemaradottak szá-
ma meg egyre növekszik. Nem csoda, ha hisz-
nek egy demagóg ígéretének, aki „Amerikát 
újra naggyá teszi”.

Legyen úgy, mint régen volt!
Az amerikai magyarok többsége a konzer-

vatív republikánusok táborában található. 
Főleg a háború után kijött DP-k (Displaced 

TRUMPISZTÁN ?
Donald J. Trump lett az Egyesült Államok 45. elnöke

Persons) tartoztak ide, akik a magyar fel-
ső-középosztályi rangjuk emlékéhez ezt ta-
lálták legvonzóbbnak. De az 56-osok jórésze 
is Trump táborához húz, rá szavaztak. Persze 
nem mind. Egy 56-os, amerikai magyar köz-
életben jelentős szerepet játszó személy leve-
let írt a New York Times-nak: „Még nem jött 
el az ideje, hogy a tengerparti államok elsza-
kadjanak Trampistántól (az állam közepén 
élőktől), vagy Kanadába emigráljunk, de jó, 
ha emlékszünk a Rippentrop–Molotov pak-
tumra és a RippenTrump–Putin összejátszás-
ra”. Ezzel utal az Amerika két tábora közötti 
„hideg polgár-háborúra”, amelyben a magát 
talajvesztettnek érző, alacsonyabb felkészült-
ségű réteg került szembe a még mindig jobb 
pozícióban levő értelmiségi társadalommal. 
Ez a kettősség mutatkozik meg a New York–
New England és Kalifornia–Nyugati Part 
Hillary párti és Közép-Amerika Trump párti 
szavazóinál.

  Végeredményben az történt, hogy a ma 
bizonytalanságát felcserélték a jövőbeni lét-
bizonytalansággal. Hiszen senki sem tudja 
megmondani, hogy Trump kiket vesz maga 
mellé tanácsadóknak, a választási kampány 
alatt ígért fenyegetéseiből mit fog megvalósí-
tani. De a most utcára tóduló tüntetők joggal 
tartanak attól, hogy fallal zárja le a mexikói 
határt, kitoloncol tizenegy millió illegálisan 
itt tartózkodót, kitiltja a mohamedán vallású-
akat, hivatalossá teszi a megkülönböztetést, 
adópolitikája még jobban a gazdagok érdeke-
it segíti, elnyomja az ellenzéket, korlátozza a 
sajtót, megszünteti milliók betegbiztosí tását, 
saját embereivel rakja meg a legfelső bíró-
ságot. Megteheti, mert maga mögött tudja a 
parlamenti többséget. 

Volt már ilyenre példa!
Becslések szerint ma Amerikában az enge-

dély nélkül itt tartózkodók között több száz-
ezer illegális magyar él. Ők vízummal jöttek, 
túlmaradtak, itt egzisztenciát teremtettek, 
gyermekeket szültek. De az országot nem 
hagyhatják el, mert akkor többé nem tehetik 
be a lábukat Amerikába. Abban reményked-
tek, hogy az új elnök helyzetüket legálissá te-
szi. Most megrémültek.

Velük együtt szorongva nézhetünk a jövőbe.
 Papp László

Ausztria: 1956 katarzisa a jelenben
Furcsa ősz, ez az idei: minden mozgás-

ban van, nem csak az anyagi világban, de 
az emberi törekvések terén is. Ki gondolta 
volna, hogy az Egyesült Államokban a túl-
zásai által ismertté vált jelölt kerül az elnö-
ki székbe? Ha már ebben a viszonylatban is 
észlelhető a változás szele, nincs azon cso-
dálkoznivaló, mi minden változott egy esz-
tendő leforgása alatt történetesen az oszt-
rák–magyar kapcsolatok terén. Migráció és 
kerítés: két egymásnak feszülő jelenség, ami 
elsőként Magyarországot érintette. 2015. 
szeptemberében a magyarországi politika 
került a nemzetközi „Gutmensch“ álnokság 
célkeresztjébe, amit ma sem lehetne felin-
dultság nélkül felemlegetni, ha csak nem 
következett volna be a jobb, vagy legalábbis 
más belátásra késztető fordulat.

Pedig milyen fölényesen jó volt a migrán-
sok áradatára aggatni az emberiesség virág-
csokrait, amikor bezzeg Magyarországon 
„ütötték–vágták” a mohamedán világból 
jövő szerencsét keresőket. Magyarországot 
az 1956-os menekültek befogadasára utalva 
is elmarasztalták, a röszkei kerítés létesítése 
meg egyeseket egyenesen a koncentrációs 
táborok idejének felemlegetésére ösztönözte. 

2016 őszére más légkör alakult ki, erősen 
módosult a migráció kérdésének megítélé-
se. A meggondolatlan nagyvonalúság után a 
tények átértékelésre serkentették azokat is, 
akik korábban a korlátlan befogadás hívei 
voltak. Ma már higgadtan megállapítható, 
hogy Röszke kezdeti sokkoló hatása után a 
józanság egyik mércéjeként került előtérbe, 
már csak azért is, mert Európa középtávon 

Az EU és a CETA

képtelen megbirkózni a nem apadó beván-
dorlók tömegével. Habár korántsem biztos, 
hogy kerítésekkel megállítható, feltartóztat-
ható ez a folyamat, végleges megoldásnak 
semmiképpen sem lehet tekinteni.

És mégis: ezen a kínos ponton talált egy-
másra az osztrák és a magyar szomszédság-
politika, amivel kapcsolatosan Orbán Viktor 
Christian Kern kancellár júniusi budapesti 
látogatását összegezve az osztrák–magyar 
sógorság feléledését említette. Azóta nincs 
már szó brutalitásról – kivéve a megrög-
zött ellenzőket – 1956 60. évfordulója pedig 
feloldotta a görcsöket, a feszültségekből a 
közös érdekek jutottak előtérbe. Magyaror-
szág után Ausztria is mintegy felfedezte az 
egymásrautaltságot, aminek a legeklatán-
sabb példája, hogy 20 osztrák rendőr után 
az osztrák hadsereg 60 katonája segítkezik 
abban, hogy Röszkén ténylegesen sikerült 
hathatósan megállítani a további áramlást. 

Látszólag bármennyire erre az egyetlen 
kérdésre összpontosul is az együttműködés, 
valójában sokkal többről van szó. Érdemes 
ezzel kapcsolatosan idézni Hans Peter Dos-
kozil honvédelmi minisztert, aki Bécsben az 
október 21-én rendezett követségi fogadá-
son 1956-ra emlékeztetve úgy fogalmazott, 
hogy hosszú éveken, évtizedeken át kerítés 
választotta el egymástól Magyarországot és 
Ausztriát. Olyan kerítés volt ez, ami nem 
csupán két államot, hanem kultúrákat, csa-
ládokat, felekezeteket választott el egymás-
tól. Egyben emlékeztetett arra, hogy Ausztri-
ában vannak magyar és horvát faluk, mint 

Belgiumban a Vallonia tartomány Parlamentje 
október végén aláírta a CETA (Comprehensive Eco-
nomic  and Trade  Agreement, Átfogó Gazdasági és 
Kereskedelmi Egyezmény) szerződést Kanadával. 
Ezt követően az EU vezetősége és Justin Trudeau 
kanadai miniszterelnök is aláírták az egyezményt.  
Az EU tárgyalásai Kanadával meglehetősen hosszú 
ideig tartottak, mert mintegy 5 évvel ezelőtt már 
megkezdődtek. A szerződés szövegét először 2016. 
február 29-én hozták nyilvánosságra. A tárgyalások 
alatt a nyilvánosságot és az EU-államokat a hírek 
szerint nem informálták. Úgy hirlik, hogy a külön-
böző gazdasági lobbyknak viszont jelentős befolyása 
volt a szerződés szövegére. Junckers, az EU-Bizott-
ság elnöke a Brexit után azt a javaslatot tette, hogy 
a CETA-egyezményt csak az EU-Parlament és az 
EU-Minisztertanács  az EU-tagállamok parlament-
jei bekapcsolása nélkül ratifikálják.

Ez a javaslat meglehetősen negatív visszhangot 
váltott ki. Tüntetések voltak a CETA ellen, sőt poli-
tikusok is bírálták a javaslatot, így Sigmar Gabriel 
német gazdasági miniszter, aki ezt rossz döntésnek 
tartotta, különösen a Brexit után. Ezután Junckers 
visszavonta javaslatát és az EU-bizottság a CETAT 
nem tisztán EU, hanem vegyes szerződésnek nyilvá-
nította, amiről az EU és a nemzeti, illetőleg regioná-
lis parlamentek döntenek. Ekkor Belgium Vallonia 
regionális parlamentje több okból is elutasította a 
szerződést.  Főleg azért, mert a beruházók, ameny-
nyiben elégedetlenek, állami döntésékkel úgyneve-
zett döntőbíróságok elé vihetik az ügyet, amelyek 
döntései  ellen nem lehet fellebbezni. Ezen túlme-
nően a képviselők elégedetlenek voltak a mezőgaz-
daságra vonatkozó előírásokkal és még egyes más 
szabályokkal. Meg kell mondani, hogy nemcsak a 
Vallonia parlamentje volt elégedetlen a szerződéssel, 
hanem mások is. Különösen a döntőbíróságok be-
kapcsolását erősen bírálták, mert ezek nem ismer-
tek az európai joggyakorlatban és ilyen döntéseknél 
nem lehet felsöbb bírósághoz fordulni.

A CETA-szerződésnek a vallon parlament általi 
elutasítása meghiúsította a szerződés aláírását. Ez az 
ellenállás nem valami különcködés volt, hanem en-
nek komoly politikai, gazdasági és társadalmi okai 
voltak. A francia nyelvű 3,6 millió lakosságú Vallo-
nia, hosszú ideig Belgium nehézipari központja volt 
jelentős szénbányászattal, vas és acéliparral. Ami jó-
létet is teremtett. A második világháborút követő év-
tizedekben az itteni nehézipar, mint sokhelyütt má-
sutt is Európában erősen visszaesett, sőt sok esetben 
megszűnt. Így a vallon területeken megnőtt a munka-
nélküliség és a lakosság elszegényedett. Ugyanakkor 
a modern új iparágak Belgiumban főleg a flamand ré-
szeken telepedtek meg, ahol a mezőgazdaság is erősen 
fejlődött és az életszínvonal emelkedett. 

Ezzel együtt a flamand tartomány jelentősége és 
befolyása is erősebb lett. Az egykor lenézett flamand 
nyelv is fontosabbá vált. A két országrész között 
megnövekedtek a feszültségek, amelyek időnként 
a belga állam létét is veszélyeztették. Vallonia leg-
nagyobbrészt indokolt kritikája a szerződés ellen a 
tartomány nehéz gazdasági és társadalmi helyzetére 
utaló egyben figyelmeztetés volt.

Így a döntőbizottságok hátrányosnak tartott 
ténykedésének a korlátozásában, amely veszélyt je-
lenthetett az egyes EU-országok számára is. Sikerült 
elérni, hogy más bírósági úton is fel lehessen lépni a 
döntések ellen. Sőt a szerződésből való kilépés lehe-
tősége is megadatott. Az esetleges magas perköltsé-

geket is csökkentették.  A Vallon Parlamentnek nem 
sikerült minden kívánságát elérnie, maradtak még 
vitatott kérdések. De a vallon képviselők elfogadták 
az eredményt és aláírták az egyezményt, amelyet 
Brüsszel város képviselői is elfogadtak. 

Paul Magnett vallon miniszterelnök kijelentette: 
„A döntés nemcsak a vallon nép, hanem az egész 
unió érdekeit szolgálja”. A továbbiakban a CEFA-t az 
EU nemzeti parlamentjeinek, valamint az EU-par-
lamentjének is el kell fogadnia. Addig még mindig 
történhetnek nem várt meglepetések.

Amennyiben a CETA-egyezmény végleges ratifi-
kálása megtörténik, ez megnöveli az EU nemzeti 
parlamentjeinek a jelentőségét és biztosabb alapok-
ra állíthatja magát az EU-t is, mert a tagállamok-
nak nagyobb döntési lehetőségeket nyújt. Ez olyan 
szabadkereskedelmi egyezmény, ami szerint nem 
a vámok leépítése a legfontosabb, mert ezek az EU 
és Kanada között meglehetősen alacsonyak. Főleg a 
szolgáltatások szabályozása, a tarifákon kívüli korlá-
tozások leépítése és hasonló más gátak megszünteté-
se a  fontos. A vámok 99% megszűnik, ha életbe lép a 
szerződés, valószínűleg 2017. elején. Az EU–Kanada 
egyezmény kisebb nagyságrendű, mint ami az USA-
val tárgyalás alatt áll. 

Ez a  TTIP (Transatlantic Trade and Investment 
Partnership – Transzatlanti Kereskedelmi és Be-
ruházási Partnerség). Az erről a szerződésről szóló 
tárgyalások 2013 júniusában kezdődtek meg az USA 
és az EU között. Ennek a célja a törvényes, illető-
leg az ezeken kívülálló kereskedelmi és más jellegű 
szabályok leépítése. Ezeknek a megszüntetése csök-
kentheti a nemzetközi kereskedelemben exportáló 
országok költségeit és ezáltal megnövelné a külke-
reskedelem értékét A másik fő téma a beruházások 
védelme. Ha viták keletkeznek a beruházó és azon 
ország között, ahol a beruházás megtörtént, akkor 
a TTIP-szerződés ezekkel a vitákkal kapcsolatban 
ú.n. döntőbizottságok bekapcsolását írja elő. A TTIP 
szerződés célkitűzéseiről, tartalmáról, a várható 
gazdasági eredményekről és a hatásáról meglehe-
tősen megoszlanak a vélemények.

Így az EU-Bizottság és az egyes tagállamok vizs-
gálatai szerint a szerződés alkalmazása pozitív ha-
tást vált ki a gazdasági növekedésben és a foglalkoz-
tatásban. A kritikusok viszont ennek ellenkezőjét 
látják. Szerintük a növekvő transzatlanti kereske-
delem csökkentené az EU-n belülikereskedelmet, 
amely alacsonyabb foglakoztatással járna. Erős kri-
tikát kapott a döntő bíróságok felállítása, amelyek 
lényegileg függetlenek lennének a nemzeti bírósá-
goktól és döntésük ellen nem lehetne nemzeti síkon 
fellebbezni. Nem is szólva az ezzel járó költségekről 
és a rendszerint magas büntetésekről. A kritikusok 
félnek egy kiszámíthatatlan párhuzamos ítélkezési 
rendszer létrehozásától. 

A jövendő TTIP-szerződésről szóló tárgyalások is 
elég sok bírálatot kaptak, főleg azért, mert a tárgya-
lások eredményei a nagy nyilvánosság előtt rendsze-
rint ismeretlenek maradnak. Viszonylag kevés sze-
mélynek adják meg a hozzáférhetőség jogát. Eddig 
15 tárgyalási periódus zajlott le Brüsszelben és az 
USA-ban: Az utolsó ülésszak nemrégiben volt. Sig-
mar Gabriel német gazdasági miniszter szerint meg-
bukott a szerződés. Donald Trump újonnan megvá-
lasztott USA elnök szerint a TTIP-szerződésre nincs 
szükség. Így a pillanatnyi helyzet alapján nem való-
színű, hogy létrejön ez a szerződés.

Harsay György
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Napló postája
Felmerül a kérdés, hogy 56 forradalma 

kezdettől fogva egy reménytelen népfelkelés 
volt-e, vagy nem? Erre még ma sem válaszol-
hatunk feltétlen igennel! 

Maga a szovjet vezetőség is habozott. Erre 
bizonyíték, hogy a SZU Központi Bizottsága is 
október 30.-án először úgy döntött, hogy ki-
vonja csapatait az országból. A rákövetkező 
napon aztán ezzel homlokegyenest ellenkező 
határozatot hozott és a beavatkozás mellett 
döntött. – A kínaiak is ehhez hasonlóan vál-
toztatták meg álláspontjukat a szovjet beavat-
kozást illetően. – Nem volt irreális remény az 
sem, hogy az ENSZ részéről egy idejében meg-
hozott határozat formájában forradalmunk 
ügyének támogatását remélhettük. Épp ezért 
volt olyan kiábrándító, mikor az ENSZ a leg-
kritikusabb időben (október 29) a magyar ügy 
tárgyalását elnapolta! Hasonlóképp nem volt 
irreális abban is reménykednünk, hogy a hely-
zet felmérésére az ENSZ haladéktalanul meg-
figyelő küldöttséget meneszt majd Budapestre. 
Erről tárgyaltak is az ENSZ-ben, de kivitele-
zésére már elkésve, forradalmunk vérbefojtása 
után került csak sor. Nem volt irreális ugyanis 
abban bízni, hogy ENSZ-küldöttség jelenlété-
ben, a november 4-i támadásra nem kerül sor. 

Ugyancsak nem volt naiv és reménytelen 
abban bíznunk, hogy nemzeti felkelés esetén a 
Nyugat, legalább diplomáciai téren, fenntartás 
nélkül ügyünk mellé áll. A hivatalos állásfog-
lalás és a 11 éven át Magyarországra sugárzott 
rádióadások (BBC, Amerika Hangja, Szabad 
Európa) ui. mindig a nemzeti ellenállást igye-
kezett ébren tartani, biztatott és ígért.  Éppen 
ezért volt olyan kiábrándító, nem várt és a mi 
szempontunkból pedig eléggé el nem ítélhető 
az, amit az Egyesült Államok diplomáciája a 
kulisszák mögött tett azokban a sorsdöntő na-
pokban. Erről mi, persze, csak évek múltán 
szerezhettünk tudomást. Mint tudjuk, októ-
ber 29-én Dulles amerikai külügyminiszter 
moszkvai nagykövet, Bohlen útján, azt az üze-
netet juttatta el Hruscsovhoz, a SZU kommu-
nista pártja főtitkárának: „Az USA nem tekinti 
Magyarországot, vagy a szovjet blokk bármely 
tagját potenciális katonai szövetségesének.” De 
talán még ennél is sokkal kiábrándítóbb és ért-
hetetlen volt az USA akkori republikánus elnö-

TörTénelmi visszapillanTás: 1956 és esélyei

kének, Dwight Eisenhowernek távirata Titó-
hoz, november 2-án, mely ugyan Titónak szólt, 
de a vele ott tárgyaló Hruscsovnak szánta. E 
távirat félreérthetetlenül kimondta: „az Egye-
sült Államok kormánya nem rokonszenvezik 
a Szovjetunióval határos olyan kormányok-
kal, melyek barátságtalanok a Szovjetunióval 
szemben”. Ez az üzenet gyakorlatilag szabad 
kezet adott a végső szovjet beavatkozásnak és 
eldöntötte forradalmunk és szabadságharcunk 
sorsát! A történelmi felelősség 56 tragédiájáért 
tehát nemcsak a SZU-t, hanem az ENSZ-t és az 
USA-t is egyformán terheli! 

Forradalmunk egyedülálló fejlemény volt 
több szempontból is. Nem volt vezérünk, sem 

Rákóczink, sem Kossuthunk, aki forradalmi 
jelszóval hívta volna csatasorba a nemzetet, 
de még az iskolákban félrevezetett gyerekek, a 
’pesti srácok’ is tudták, hogy mi ellen beszélnek 
otthon a szüleik és mi fáj a legjobban a népnek! 
Nagy Imre sem volt kezdetben forradalmunk 
vezére, és létrejött az a fonák helyzet, hogy a 
forradalom formálta vezetőjét. Tíz napra volt 
szüksége, hogy azonosuljon forradalmunkkal 
és szálljon síkra az ország függetlenségéért, 
szabadságáért és semlegességéért. –   Fontos 
kiemelni, hogy nem volt megszervezve sem 
külföldről, sem belföldön. Spontán népfelke-
lés volt, melynek élén diákok és ifjúmunká-
sok álltak és feltűnően sok volt a 18 éven alu-

li, kiskorú harcos is. Mint ahogy annak idején 
mondtuk: ’Minden kapuban egy puskás öcsi 
áll.’ –  Amennyire meglepte a világot, úgy volt 
az meglepetés számunkra is. Mintha akkor 
mindenki azt érezte volna – egyszerre az egész 
ország területén – lám itt most mindenki egyet 
akar, független, nem megszállt országban, de-
mokratikus körülmények között élni az addig 
elért szociális vívmányaink megtartásával. És ez 
pár nap alatt olyan nemzeti egységet teremtett, 
ami páratlan volt történelmünkben! Ezért is hív-
juk ma 56-ot ’nemzetegyesítő forradalomnak’. 

Nem voltak szövetségeseink és a nyugati ha-
talmaktól még ígéret sem a segítségre, de a vég 
nélkülinek tűnő szovjet megszállás és a szuro-
nyokon fenntartott kommunista rendszer oly 
egyszerre vált tűrhetetlenné minden magyar 
számára, hogy a fegyveres felkelés egyszerűen 
kilátástalanná vált.. 

Forradalmunk nem alkudott a realitások-
kal, nem tért el eredeti célkitűzéseitől, még ak-
kor sem, mikor a harc már kilátástalanná vált. 
Vállalta a bukást, hogy 50 év után (1948-1998) 
újra győzhessen! Mintha mindenki tudta vol-
na, hogy nem a jelen a fontos, hanem az, amit 
harcunkkal felmutatunk a világnak és a tör-
ténelemnek. Mert nem letagadható történelmi 
tény az, hogy a szovjet imperializmus kopor-
sójába a keletnémetek, a lengyelek és mi ver-
tük be az első szögeket! És, hogy a SZU által 
erőszakkal terjesztett társadalmi és gazdasági 
rend összeomlása 1990-ben, a mi forradal-
munkkal kezdődött. És az sem vitatható, hogy 
egy nép sem buktatott meg kommunista rend-
szert háromszor, csak mi, magyarok, 1919-
ben, 1956-ban és 1989–90-ben! És erre min-
den magyar generáció, mindig büszke lehet. 

A történelem igazságszolgáltatása ugyan 
váratott magára, de nem maradt el: Kádár Já-
nos elborult elmével ugyan, de tudatában volt 
annak, hogy a nemzet ünnepélyes temetésre 
készül 1989 júniusában, amin ő is részt szere-
tett volna venni. Orvosai azonban nem tehet-
tek eleget kérésének. 

Így került sor 1989. június 16-án arra, hogy 
a nemzet ünnepélyesen vegyen búcsút mártír 
miniszterelnökétől, Nagy Imrétől és a többi 
56-os elítélt és kivégzett hőstől. 

Tápay Miklós

Okok – következtetések – eredmény
Az országnak a Szovjetunió általi kizsák-

mányolása, a rendkívül alacsony életszínvo-
nal, az államrendőrség évekig tartó terrorja, 
a dolgozóknak a normarendszer általi nyo-
morgatása, a szovjet csapatok vég nélküli 
állomásozása, a parasztság megerőszakolá-
sa, a könyörtelen osztályharc és Sztálin ha-
lálát követően a magyar értelmiség fellazult 
publicisztikai tevékenysége – ezek voltak a 
szabadságharcot kiváltó okok. Egyetemis-
ták, gimnazisták és a proletár módra nevelt 
fiatalok voltak a résztvevői. A munkások 
vonakodva csatlakoztak, a hadsereg egyes 
alakulatai fegyvert és lőszert bocsátottak 
rendelkezésre, de kezdetben passzívan vi-
selkedtek. A tömegek ugyan kivonultak az 
utcákra és tüntettek, de aktívan nem kap-
csolódtak be a harcokba. Az elkeseredés 
spontán kitörése volt ez, ami a pártfunkcio-
náriusokon és az államvédelmistákon elkö-
vetett önkényeskedéseken és lincseléseken 
keresztül jutott kifejezésre. A spontán tilta-
kozás népfelkelésbe csapott át.

nyugat és a szovjetunió
A felkelés előtt és alatt a Münchenből su-

gárzó amerikai adó, a Szabad Európa Rádió a 
magyar szabadságharcosoknak fegyveres tá-
mogatást ígért Nyugatról, amit Washington 
egyáltalán nem fontolt meg komolyan. Az Ei-
senhowar-Dulles adminisztráció „roll back”-
je propagandaként lepleződött le. A felkelő-
ket ellenállásra buzdították. A nyugati tábor 
egységének hiánya, a szuezi válság, majd a 
közel-keleti háború eleve nem tette lehetővé 
Nyugat egységes fellépését. Bischoff, Auszt-
ria moszkvai nagykövete „feltehetőleg a leg-
nagyobb és legszégyenteljesebb politikai  ve-
reségnek” nevezte, „ami a Szovjetuniót közel 
negyvenéves fennállása alatt érte.“ A magyar 
néppel szemben gyógyíthatatlanul kompro-
mittált kapcsolatokról nyilatkozott, a kom-
munista pártok legsúlyosabb válságáról és a 
fellow travellers-ről Nyugaton.

magyarország szabadságharca
Következmények
Kádár szigorú megtorlásokat vezetett be. Az 

ellenállást bűncselekménnyé nyilvánították, 
a felkelés vezetőit kivégezték. A szovjet csapa-
tok továbbra is Magyarországon állomásoztak. 
1958 júniusában kivégezték Nagy Imrét és vád-
lott társait. Mintegy 300 személyt ítéltek halál-
ra, 35.000 személyt jogerősen elítéltek, 20.000-
et internáltak. A súlyos üldözések és elnyomás 
(1958-1960) után Kádár a belső kiengesztelődés 
útjára tért a „szocialista nemzetköziséggel“ 
szembeni integráció céljával egyetemben. Az 
1970-es években tett kedvezményeknek kö-
szönhetően javult a gazdasági helyzet. A poli-
tikamentes fogyasztás a gulyáskommunizmus 
jegyében liberalizálódással járt. 1989-ben meg-
történt 1956 reviziója. A szovjet beavatkozással 
kapcsolatos viszonyulás újrafogalmazódótt. 
Az 1956-os forradalmárokat rehabilitálták. A 
kommunisták az ellenzékkel szabad parlamen-
ti választásokban állapodtak meg.

összegezés
Az 1956-os magyarországi eseményeket na-

gyobb összefüggésben éspedig a II. világhábo-
rú utáni európai hadtörténet viszonylatában 
kell látni és értelmezni. Ezzel kapcsolatosan 
10 pontos leletet lehet latba vetni; ezek rövid 
egymásutániságban:

1. Válsághelyzetek időbeli egybeesése és 
egymástóli eltérése: a magyar válság miatt kö-
zép-európai válság és a szuezi mint nemzetközi 
válság.

2. A szovjet kommunizmus, pontosabban 
a Sztálin halála utáni szocializmus kommu-
nikációs és legitimációs válsága az 1968 előtt 
kifejlődött „páncélkommunizmus” képével 
egyetemben, miközben a szocializmus külön-
böző  útjainak kérdése merült fel.

3. Tehetetlenség, bénultság és az egység hi-
ánya az ú.n. szabad Nyugaton Közép-Európa 
elvesztése a szabad világ tekintetében, ezzel 
egyidejűleg kijózanodás, csalódás, levertség, le-
mondás és elkeseredettség az elmaradt és a meg 
nem valósult szabadságvágyak tapasztaltán.

4. Az 1945-ben Jaltán meghirdetett rendszer 
véglegesítése a világ felosztásáról és az „Európa, 
mint harmadik erő” elképzelésnek, mint köztes 
lét a kapitalista Nyugat és a kommunista Kelet 
között, egy máig tartó illúzió vége.

5. Az európai egység kezdeti szakaszának 
befejezése a Messinai (1955), Velencei (1956) 
és Római (1957) Szerződés aláírásával, amik 
hozzájárultak Nyugat-Európa integrációjához 
– olyan fejlemények, amik egybeestek a ma-
gyarországi eseményekkel.

6. A semlegesség csupán kivételes megol-
dásnak bizonyult, és vágyálom maradt. Ha 
egyáltalán, akkor a Dulles szerint trójai faló-
nak szolgált eszközül a „Keleti Tömb” desta-
bilizálásához.

7. 1956 elrontott és elszalasztott alkalom 
volt az atommentes és semleges Közép-Euró-
pa létrehozásához, mint ahogyan ezt Adam 
Rapacki lengyel külügyminiszter 1957-ben és 
később új kiadásban ismételten javasolta.

8. A fél enyhület (semi-détente) gyenge ve-
tése Sztálin halála után nem élt sokáig: 1956 
visszaesést jelentett az enyhülés folyamatában 
Európában, amely 15 év eltolódással vált ismét 
tapinthatóvá az Európai Biztonsági és Együtt-
működési Konferencia által.

9. Az ENSZ 1956-ban reménysugárként je-
lenült meg, az említett kettős válsággal szem-
besülten azonban első esetben ütközött Kö-
zép-Európával. Az ENSZ segítőnek bizonyult  
nagy szükségben, mindenesetre Budapesten a 
kéksisakosok nélkül. A magyarok menekülé-
sét az ENSZ humánus módon rendezte.

10. Hosszú távon 1956 a szabadság erkölcsi 
győzelmének bizonyult a forradalom leverésé-
ben. 1956 forradalom előtti tapasztalata hoz-
zájárult ahhoz, hogy 1989 békés és erőszak 
nélküli, mindehhez győztes forradalom lett.  

Dr. Michael Gehler egy. tanár

 Németből fordította: de 
Szerző a bécsi magyar nagykövetség által 2016. ok-

tóber 10-én, a Trautson-palotában rendezett fórum be-
szélgetés moderátoraként adta elő fentebbi gondolatait.

ahogy a magyar oldalon vannak horvát és 
német faluk, s ezt a kerítést ugyanazon kul-
túra és közösség között vonták meg.

Azt hiszem mindenki sokáig várt arra, 
alig tudta kivárni, hogy megszűnjön ez a 
kerítés. Végül is bekövetkezett ez, és most en-
nek szomszédságnak a gazdasági, szociális, 
emberi összefonódás időszakát éljük meg.

Ha összességében visszatekintünk az ak-
kori eseményektől a máig, megmutatko-
zik, és számomra nyilvánvaló, hogy az élő 
szomszédság, a rokonoktól és ugyanazon 
társadalmaktól fémjelzett szomszédság sok-
kal mélyebben és sokkal tovább tart, mint az 
akadályokra épült határkerítések.

Úgy gondolom, mindezt szem előtt kell 
tartanunk, teljesen függetlenül attól, mit 
hoz a jövő, hogy a jószomszédságunkat és 
annak ápolását, a jóviszonyt és jó kapcso-
latokat ápolnunk kell. Különösen fontos ez 
a problémák Európájában, amik keletkező-
ben vannak, olyan Európában, ahol álla-
mok egyre inkább elszigetelődnek, nemze-
ti lépéseket tesznek. És ezért tartom én az 
olyan rendezvényeket, mint ez a mai na-
gyon fontosnak, és erre emlékeztetek. Vége-
zetül minden jót kívánok országainknak, 
jószomszédsági kapcsolatainknak, és ma-
radjon ez meg továbbra is. 

Egyszerű és világos szavak mondatok, 
amiknek őszinteségéhez nem fér kétség, 
már csak azért sem, mivel ugyanezen szel-
lemben találkoztak az „Andaui hídnál“ no-
vember 4-én Ausztria, ill. Burgenland tarto-
mány legfőbb reprezentánsai. 1956 emléke 
erőteljesen él és hat ahhoz, hogy valódi és 
konstruált ellentétek áthidalására képesek a 
politikai vezetők akkor, amikor az elválasz-
tó múlt terheltségéből kijózanodva rádöb-
benésszerűen belátják, hogy a közös múlt-
ban annyi a hasonlóság, hogy arra építeni 
lehet és kell. Pannonicus

ausztria:  
1956 katarzisa a jelenben

Határok nélkül

a mozgalmárok egymást túllicitálva ren-
dezték meg önigazoló emlékezéseiket, ügyelve 
arra, lehetőleg senki ne üsse orrát dolgaikba, 
mert csakis az ő főztjük üthette meg a min-
dent letaroló mércét. Jó ez a versengés, még 
mellékzörejekkel is, hiszen arra vall, meny-
nyire kisajátítóan nagy az igény a „sajnálatos 
események” felélesztésére, továbbgondolására. 
Bizonyára vaskos kötetbe lehetne összegyűjte-
ni, mi minden került színre Budapesttől New 
Yorkig, a messze Ausztráliát sem felejtve ki.  
Nyugtalanító kérdés marad mégis: vajon mi-
kor és hol sikerül felszabadultan egymás örö-
mére emlékezni, ünnepelni?

Változatlanul sok a hordalék, ilyenkor meg 
sikerül felkavarni mindazt, ami látszólag már 
leülepedett. Ebben az egyégesnek korántsem 
mondható légkörben örömteli olyan „pará-
nyi” megemlékezésekről számot adni, amik el-
dugott falvakban is azt igazolták, hogy 1956 a 
179 lelket számláló határ menti faluban, a Vas 
megyei Pinkamindszenten termékenyítően 
tört felszínre. Már a nyár folyamán képzőmű-
vészeti szimpóziummal készültek az évfor-
dulóra, s az elkészült alkotások bemutatására 
október 22-én kerítettek sort. A falu kultúrhá-
zában azonban más is történt: Mécsesszemű 
remény címmel Rajner Ágota lépett a színpad-
ra „csapatával”. Tánccal, verssel, némajátékkal 
nyomatékosították 11 kortárs költő jó érzékkel 
kiválasztott alkotásait, amelyek nem is any-
nyira a forradalomról szóltak, mint inkább az 
elfojtás légkörében fogantak, szuggesztív mó-
don idézve fel, érzékeltetve a zsarnokság jelen-
valóságát. Az előadásban a felhorkanás szen-
vedélyességén keresztül felvillant a letisztulás, 

utolsóként Buda Ferenc Mécsszemű remény c. 
versében: Sűrű, sima, kemény/ a fagy, szinte 
éget./ Mécsesszemű remény/ őrzi a sötétet.

a határ ausztriai oldalán a valamivel na-
gyobb, a társközségekkel együtt 920 lakosú 
Unterwart/Alsóőr is kitett magáért. Idén 26. 
alkalommal szerveződtek népes táborrá a 
szereplők Dr. Radics Éva jóvoltából, aki édes-
anyja halála óta egyedül éleszti a korábban 
idegenkedve fogadott hagyományokat. Ok-
tóber 23-ra szólt a meghívó az emlékünne-
pélyre. Tizennégy személyt, köztük az új plé-
bánost, Gáspár Adalbert OSB-szerzetest is 
bevonta a szereplők közé. A rendező ünnepi 
előadását tizenhárom vers övezte; kortársak 
mellett Eötvös József, Ady és Babits Mihály 
is szerepelt.

Nem lehet kellőképpen kiemelni azokat az 
érdemeket, amiket a két Radics Éva, anya és 
lánya szerzett az Őrség szellemi életének fel-
élesztésére. Mások is készségesek, csakhogy 
az ő fáradozásaiknak egészen más a fajsúlya. 
Különösen a nemzeti ünnepek bevezetését 
(az utóbbi években ifjabb Éva) úgy népszerű-
síti, hogy minél több helybelinek oszt ki sze-
repet, ezáltal a szereplőkhöz csatlakozik a ro-
konság, az ismerősök köre, és így biztosított 
a „tömegbázis”. Ezért, ha másként nem, már 
csak kiváncsiságból is elmennek az emberek 
meghallgatni, mi mindent adnak elő a szava-
lók, énekesek. Nem volt könnyű a nem egyszer 
az értetlenség falába ütköző kezdet, hiszen az 
őriek aligha hallottak az iskolában 1848–1849-
ről, s a menekültek révén 1956-nak sem volt 
felemelő emlékezete, amiről a diktatúra évti-
zedeiben gondoskodtak odaátról is.     -de-

pinkamindszent – alsóőr

A (sopron)peresztegi Szülőfalunkért egyesület 
október 29-én vendégül látta azokat, akik 1956-ban 
a forradalom leverését követően hagyták el szülőfa-
lujukat, hazájukat, Az összejövetelen megjelenteket 
Békési István elnök, majd Sellei Tamás polgármester 
üdvözölte. A volt disszidensek elmondták menekülé-
sük körülményeit, beszámoltak életútjukról. Voltak, 
akik azóta sem látták egymást. Feltűnt, hogy a Dá-
niából érkezettek mennyire megőrizték szülőhelyi 
színeződéssel anyanyelvüket. Mint feltárták, részben 
egymás közelében laknak és két-háromheti időkö-
zökben ma is rendszeresen találkoznak egymással. 

A beszámolókat gazdag svéd asztal követte, s az 
étkezés végén (részben tréfásan)  az is elhangzott: 
10 év múlva ugyanitt.

Találkozó 60 év után

Gráciak zarándoklata  
Maria Osterwitzbe

2016. október 8-án, a Magyarok Nagyasszonya 
ünnepén a Gráci Magyar Katolikus Közösség első 
alkalommal rendezett Maria Osterwitz hegycsú-
cson épült templomába zarándoklatot Holló Ist-
ván gráci magyar lelkész meghívására. A szentmi-
sén részt vett Molnár Ottó grazi magyar lelkész is.

Az énekeket Dietmar Haas professzor kísérte or-
gonán, aki nagy lelkesedéssel ismerkedett meg a ma-
gyar nyelvű egyházzenével. Maria Osterwitz osztrák 
képviselő-testülete gondoskodott az ebédről, mivel 
a kis településnek nincs külön étterme. Ez a hegyre 
épült zarándokhely már ezer éve vonzza a keresztény 
imádkozó és az Istent kereső embereket, mint a temp-
lomban található középkori dokumentum igazolja.

Ezzel szép tradíció vette kezdetét, amely által a 
Stájerországban élő magyarság remélhetőleg a jö-
vőben is lelkileg gazdagodni fog.

Holló István, gráci magyar lelkész

miT KöveTelTeK a maGyar  
eGyeTemisTáK 1956-Ban? 

Unger László volt MEFESZ/UFHS elnök 
(Genf) a BÉCSI NAPLÓ 2016/5. sz, 3. oldalán 
közreadott megemlékezését nem lehet – nap-
jaink internetes világában helyesbítés nélkül 
hagyni. 

Unger László ugyanis az Összesen 15 alap-
vető reformkövetelés alcím alatt azt állítja, 
hogy „Az oktober 23-i tüntetés ötlete a Böl-
csészkaron született meg, s ezt az ötletet átvet-
ték a többi egyetemek is. Bölcsészek, jogászok 
és közgazdászok (mind a pesti oldalon) egyön-
tetűen a hangos, jelszavas, de békés felvonu-
lás mellett voltak és a Március 15. teret (Petőfi 
Sándor szobrával a pesti oldalon) választották 
ki végcélnak.”

Unger László állítását cáfolja „Az 1956-os 
forradalom és szabadságharc eseményei a Bu-
dapesti Műszaki és az Építőipari és Közlekedési 
Műszaki Egyetemen” c. a Világhálón (interne-
ten) közzétett, alábbi hivatalos összefoglaló:

„A műegyetemi megemlékezés alapja ha-
gyományosan az 1956. október 22-én lezajlott 
aulai diákgyűlés, illetve a másnapi Bem-szo-
borhoz történő felvonulás hiteles történetének 
feltárása és az erről történő megemlékezés. 
Az egykori résztvevők ma, 60 évvel 1956-ot 
követően is büszkén mondhatják magukról: 
ők fogalmazták meg az események egyik leg-
ismertebb dokumentumát, a műegyetemisták 
pontjait, a forradalom bölcsőjévé téve ezzel az 
intézményt.”

Erre a tényre utal a Műegyetem központi 
épület aulájának padlózatába illesztett emlék-
tábla is:

ITT EZEN A HELYEN
TARTOTTA AZ 

EGYETEM IFJÚSÁGA
1956 OKTÓBER 22-ÉN 

AZT A NAGYGYŰLÉST,
AMELYNEK TÖTÉNELMI

SZEREPE VOLT
A FORRADALOM
ELINDULÁSÁBAN

 Arató László (Svájc)„NAGYKARÁCSONY ÉCCAKÁJA…”
A „FELSŐŐRI MAGYAR KATOLIKUSOK KÖRE”

szeretettel meghívja Önt és kedves családját

a HAGYOMÁNYOS PÁSZTORJÁTÉKOK
ÜNNEPSÉGÉRE

2016. december 10-én, szombaton 14:30 órakor
a FELSŐŐRI KATOLIKUS KONTAKTCENTRUMBA!

Közreműködnek:  
Őrvidéki gyermekek, fiatalok és felnőttek,

valamint magyarországi vendégeink.

a Központi szövetség  
megemlékezése 1956-ról

az 1956-os magyar forradalom 60. év-
fordulója számos megemlékezés központi 
eleme volt az elmúlt időszakban. ebben az 
ausztriában egyébként kimagaslóan válto-
zatos műsoráradatban a Központi szövetség 
által november 9-én megrendezett kétnyelvű 
megemlékezésre az altes rathaus (óvároshá-
za) dísztermében került sor. 

Az ünnepi műsort a római Lazio futbalcsa-
pat Avanti ragazzi di Buda 1956 ihlette indu-
lója vezette be vetítettképekkel. Az ünnepi 
műsor az Európahimnusszal vette kezdetét. 
Hollós József elnök és Perényi János nagykö-
vet köszöntőjét, ill. Muna Duzdar államtit-
kár videó-üzenetét az osztrák kormány 1956. 
október 28-án a szovjet kormányhoz intézett 
tiltakozó jegyzékének felolvasása követte. 
Ünnepi beszédként két tudományos előadás 
hangzott el: Maximilan Graf (Bécsi Tudo-
mányegyetem, Jelenkori Intézet) az osztrák–
magyar közeledés folyamatára összpontosított 
az 1956-89 közötti  korszakból német nyelven. 
Kókai Károly (Bécsi Tudományegyetem, Finn-
ugor Tanszék) kultúrtörténeti szempontból 
világított rá 1956 szerteágazó kulturális kö-
vetkezményeire magyarul. Előadása központ-
jábán azok az emigrációban világhírűvé vált 
személyiségek (főként művészek) álltak, akik 
a forradalom leverése után fiatalként kerültek 
Ausztriába. 

Az előadások közé ékelve felolvasásra került 
a Magyar Írószövetség egykori SOS-kiáltvá-
nya a világ népeihez, majd Albert Camus hí-
ressé vált kiállása a magyar forradalom mel-
lett. Fellépett Kohánszky Kinga, Neuburger 
Róbert és Rudi Bálint.

A műsor zárásaként a Bécsi Magyar Isko-
la végzősei Varga Gyula, 1956-os menekült 
„Szót kér a védelem“ című hangjátékát adták 
elő, amelynek szövegét a szerző korabeli do-
kumentumokból, újsághírekből, az ENSZ-je-
lentésből és a Fehér Könyvből állította össze. 

Egykori ausztriai (1969), majd stockholmi 
(1972) bemutató után most Bölcskey-Molnár 
Dávid, Molnár Hunor, Sass András, Szabó 
Bernadette, Tamási Barbara és Tök Tamás adta 
elő a darabot igényes felolvasásában. A hosszú, 
törvényszéki tárgyalást idéző szöveget a törté-
nelmi szereplők arcképének szöveggel szink-
ron vetítése és az Egmont-nyitány fel-felcsen-
dülő dallammotívumai kísérték. A kivitelezés 
nyíltszíni sikere a Csoma Sándor-ösztöndíjas 
Dancsa Anita munkájának volt köszönhető. 

A Központi Szövetség megemlékezése egyi-
ke volt az emlékév színvonalas ausztriai záró-
rendezvényeinek.

Folytatás az 1. oldalról

Kedves Olvasóink, Támogatóink!
Az év vége közeledtével fejezzük ki kö-

szönetünket azért, hogy előfizetésükkel, 
támogatásukkal hozzájárultak a Bécsi 
Napló zavartalan megjeleneséhez. További 
előfizetésük, támogatásuk egyben ragasz-
kodásuknak is bizonyítéka. Ezen túlme-
nően kérjük, legyenek lapunk szószólói,  
szerezzenek új előfizetőket, pártolókat, 
hogy növekedjen olvasóink tábora. 37 évi 
megjelenés után nem maradhat kizárólag 
a szerkesztőség ügye, hogy a Bécsi Napló 
a jövőben is betölthesse feladatát, európai 
szellemben kellő súllyal szálljon síkra az 
egyetemes emberi és magyar értékekért.

Ennek érdekében emlékeztetjük előfize-
tése rendezésére bel- és külföldön egyaránt. 
Ide vonatkozó felvilágosítások a 12. olda-
lalon, az impresszumban találhatók.

Legyen közöttünk Béke, Barátság, 
Egyet értés!

Áldott karácsonyi ünnepeket és békés 
gondtalan új esztendőt kíván a Bécsi Napló 
szerkesztősége nevében:       Deák Ernő

Bálványi Orosz Johann (1921–2016) 
96. életévében, 2016. október 12-én  Bécsben 
elhunyt a magyar származású újságírók legö-
rebbje, aki élete végéig szívén viselte Magyar-
ország sorsát. Különböző  sajtóorgánumok-
ban még a legutóbbi időben is foglalkozott 
magyarországi eseményekkel, cáfolta egyes 
osztrák lapok egyoldalú tudósításait.

ausztriai magyarok  
Gyulafehérváron

Felső-Ausztriából, Bécsből, Alsó-Ausztriából 
és Burgenlandból is csatlakoztak itt élő magya-
rok ahhoz a csoporthoz, amely Varga János rektor 
és Vencser László igazgató vezetésével részt vett 
szeptember 29-én Gyulafehérváron Márton Áron 
püspök kőszarkofágja leleplezésének történelmi 
eseményén. Ugyanezen a napon a Márton Áron 
Emlékév Programbizottsága által kezdeményezett, 
világszerte egységes, helyi idő szerint este hat órakor 
kezdődő ünnepélyes gyertyagyújtást a Gróf Mailáth 
Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum 
kápolnájában a tanintézmény diákjaival közösen tar-
tották. A megemlékezésen Marosán Csaba, a Kolozs-
vári Állami Magyar Színház színművésze száztíz égő 
gyertya mellett mutatta be Emberkatedrális – Fő-
hajtás Márton Áron püspök emléke előtt című 
előadását.

márton áron-napokat  
tartottak innsbruckban

A Márton Áron-emlékév keretében a Nemzet-
politikai Államtitkárság, a Pro Patria Egyesület, az 
Innsbrucki Magyar Diákotthon és Kultúrcentrum 
Egyesület és az Innsbrucki Magyar Római Katolikus 
Egyházközség közös szervezésében október máso-
dik hétvégéjén Márton Áron-emléknapokat tartot-
tak a tiroli tartományszékhelyen. Október 8-án az 
Innsbrucki Magyar Ház épületében Csibi Krisztina 
megnyitotta a Márton Áron élete és munkás-
sága című kiállítást, másnap pedig Nagy-György 
Attila, Vencser László és Hirschberger Raimund 
diakónus ünnepi szentmisét mutatott be a nagy 
erdélyi püspök emlékére. A rendezvénysorozatot 
Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős ál-
lamtitkár is megtisztelte jelenlétével és a tiroli ma-
gyarokhoz intézett ünnepi gondolataival.

segítség linzből atyhának  
a leégett templom újjáépítéséhez

Szeptember 18-án este villám csapott a Hargita 
megyei Atyha katolikus templomába. Az éjszaka fo-
lyamán minden erőfeszítés ellenére a templom tető-
zete, a szentély, az orgona és a padok szénné égtek, 
a harangok megolvadtak, az épületből csak a romos 
falak maradtak meg. A templom újjáépítése érde-
kében az egész világ magyarsága megmozdult. A 
ditrói születésű volt gyulafehérvári teológiai tanár, 
vicerektor és Karitász-igazgató, dr. Vencser Lász-
ló, jelenleg az ausztriai idegen nyelvű pasztoráció 
országos igazgatója, a Linzi Egyházmegye Osthil-
fe Segélyalapjának kuratóriumi tagja a templom 
leégésének hírére azonnal cselekvésbe fogott, és 
pár nap alatt elérte, hogy a Segélyalap az atyhai 
egyházközség részére húszezer euró támogatást 
rögtön átutaljon. Vencser László október 24-én 
személyesen is megtekintette a helyszínt, hogy a 
történtekről és a helyreállítás helyzetéről közvetlen 
úton tájékozódjék.      

nóta- és széllyes sándor-est  
linzben

November 12-én a helyiek és környékbeliek 
mellett még Schwanenstadt-ból, Vöcklabruck-ból, 
Ried-ből, sőt Passau szomszédságából is érkez-
tek kikapcsolódni, szórakozni vágyó vendégek 
a linzi Jó Pásztor-plébánia közösségi termébe. A 
Felső-Ausztriai Magyarok Kultúregyesülete ál-
tal szervezett nótaesten – amelynek az elején Pe-
dák-Vattay Katalin tiszteletbeli konzul asszony is 
jelen volt – Varga Gabriella, a Kőrösi Csoma Sán-
dor Program ösztöndíjasa a világhírű székely rím-
faragó és előadóművész Széllyes Sándort idézte 
meg néhány emlékezetes rigmusának felolvasásá-
val, nem kis derűt keltve a teremben. Ilyen estekre 
is szükség van – jegyezték meg többen a mulatság 
befejezte után. 

magyar szórvány napja  
a pázmáneumban

A Magyar Országgyűlés 2015. november elején 
nyilvánította a magyar szórvány napjává Bethlen 
Gábor erdélyi fejedelem születésének és halálának 
évfordulóját, november 15-ét, és erről idén a Páz-
máneumban is megemlékeztek. November 16-án 
Varga János rektor és Varga Gabriella, a Kőrösi 
Csoma Sándor Program ösztöndíjasa a Kárpát-me-
dence szórványvidékeinek hitvalló, vértanú, bol-
dog és szent nagyjai közül idézett meg néhányat 
legfőbb üzeneteik, útmutató gondolataik által. A 
nagy érdek lődéssel kísért esten Kodály Zoltán Lí-
rikus románc és Popper David Magyar rapszódia 
című műveinek előadásával Ripka János cselló- és 
Leonid Belaieff zongoraművész működött közre. 

Összeállította: Varga Gabriella

•

•

•

•

Menekült gyermekek Oberdellachban (Karintia)
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nemzeTKözi saJTÓszemle
összeállította: Fetes Kata A hajdani Szovjetunió lakossága, ide tartozik 

természetesen a volt Ukrán SZSZK, a mai Ukrajna 
is, 1956. október-novemberi tragikus napokról csak 
mint „1956-os magyar események”, vagy „magyar el-
lenforradalmi lázadás” címszavak alatt jelentek meg. 

A szovjet vezetés mindent elkövetett, hogy eltit-
kolja: a magyarországi felkelés volt Európában az 
első fegyveres ellenszegülés a szovjet törekvésekkel 
szemben. A kárpátaljai lakosságot igyekeztek telje-
sen elzárni a történtektől.  

Szovetszkaja Zakarpatyja (Szovjet Kárpátalja), 
Krasznaja Zvezda (Vörös Csillag), a Mology Zakar-
patyja (Kárpátalja Ifjúsága); 1956-ban hetente több-
ször megjelenő négyoldalas az Ukrán Kommunista 
Párt (UKP) propaganda céljait szolgáló lapok voltak. 
Valamennyin rajta állt a jelszó „Világ proletárjai, 
egyesüljetek!”.  A forradalom előzményeiről, a való-
di okokról ezek a lapok hallgatnak. Hasábjaikon azt 
fejtegették, hogy az imperialista erők Magyarorszá-
got ki akarták szakítani a szocialista táborból és ezért 
robbantották ki a forradalmat.   

Csanádi György, a Vörös Zászló hajdani szerkesz-
tője arról számolt be, hogy, a szerkesztőnek 1956-
ban a TASZSZ-t kellett hallgatnia, ahol a Kijevi Rá-
dió (RATAU) bizonyos órákban az eseményekkel 
kapcsolatban adott információt a járási lapoknak. 
Ezt az emberek nem hallották. Az óránként leadott 
hanganyagot állandóan cserélték. Látszott, hogy 
Moszkvában sem tudták, mitévők legyenek.

A kommunista párt- és államvezetés attól félt, 
hogy a magyarok forradalmi eszméi átterjednek 
Kárpátaljára is. Többen megkíséreltek átszökni a 
szovjet-magyar határon, ezért a legszigorúbb intéz-
kedéseket vezették be. Növelték a határőrség létszá-
mát, elrendelték a gyorshadtestek riadókészültségét.

Több jel utal arra, hogy az ’56-os szabadságharc 
letörését Kárpátaljáról irányították. Abban az idő-
ben aktív hivatalnokok visszaemlékezéséből ismert, 
hogy a központi szovjet hatóság főhadiszállása a 
Munkács–Ungvár „tengelyvonalon” rendezkedett 
be, és úgynevezett „kézi vezérléssel” irányították a 
magyar forradalom vérbe fojtását. A KGB-vezetők, 

a katonatisztek óránként küldtek információkat a 
Szovjet Kommunista Párt Központi Bizottságának. 
Munkájukat segítették a kárpátaljai funkcionári-
usok, mint Veres Gábor, aki ekkor a Beregszászi 
járás párttitkára, vagy Balla László újságíró, aki az 
úgy nevezett „szolnoki felhívást” fordította, stilizálta. 
Kárpátalján nyüzsögtek az ide menekült volt ÁVH-s 
tisztek, kommunista funkcionáriusok. Ezek családját 
az Ungvári kaszárnyában helyezték el. 1956. október 
29-én kelt feljegyzésében Sztarovojtov ezredes arról 
tudósítja a KB-t, hogy munkatársaival együtt a Szov-
jetúnió területére lépett és Ungváron tartózkodik 
Végh (szovjet dokumentumok szerint Vig) őrnagy. 

Ezalatt, a beregszászi körzetben letartóztatták 
és hosszabb-rövidebb időre bebörtönözték azokat, 
akár magyar, akár ukrán volt az illető, akik valami-
lyen módon szimpatizáltak a magyarországi forra-
dalommal. Az Ukrán Kommunista Párt 95 tagját 
bízta meg azzal, hogy a helyi szervezetekbe épülve 
jelentsenek minden megmozdulást. 

Nagyszőlősön a középiskolások röplapokat ter-
jesztettek, titkos összejöveteleket szerveztek, ezért 
több hónapig „foglalkoztak” velük a KGB nyomozói. 
Végül titokban ítélték el őket. Mezőkaszonyban az 
Ormos család minden tagját több évi börtönre ítél-
ték, mert a magyarországiak segítésére buzdítottak. 
Gálocson a református lelkészt Gecse Endrét hur-
colták el, mert az általa vezetett fiatalok röplapokat 
terjesztettek. A lelkészt hónapokkal később holtan 
vitték vissza rokonaihoz.

Nemcsak Kárpátaljáról zártak be Ungváron em-
bereket, hanem Magyarországról is. Azok a vasu-
tasok akik akkoriban Csapon teljesítettek szolgála-
tot, sokszor emlegették, hogy Magyarországról zárt 
vagonokban emberek érkeztek, akiket napokig ét-
len-szomjan az állomáson tartottak. Évtizedek múlva 
is fülükbe cseng a kétségbeesett kiáltozás, a fájdal-
mas sírás hangja, ami a zárt vagonokból kiszűrődött. 
Úgy tudják a foglyokat először az ungvári börtönbe, 
majd aki közülük még életben maradt, azt Szibériába 
vitték. Az ungvári börtönben 1957-ben, 800 Magyar-
országról ideszállított rab sínylődött.

KárpáTalJa 1956

A rock and roll király imája a magyarokért
Szívesen hallgatok zenét. Tudom, rajtam kívül 

sokan mások is. De, vajon elgondolkodunk-e azon, 
mi az egyes dalok háttere? Van egy dal, amiről Ma-
gyarországon évtizedeken keresztül nem volt sza-
bad beszélni. Úgy kezelték, mintha nem is létezett 
volna, pedig a mai napig a világ leghíresebb köny-
nyűzenei énekesének tartott Elvis Aaron Presley 
énekelte is. Ez a dal a Peace In The Valley, „Béke a 
völgyben” melyet először 1937-ben Mahalia Jack-
son mutatott be, és sem hangvétele, sem témája 
miatt egyáltalán nem tartozott az Elvistől megszo-
kott rockabilly-hez.

Edward Vincent Sullivan televíziós műsora, az 
Ed Sullivan Show 1948-től 1971-ig minden vasár-
nap este 8 és 9 között az amerikaiak millióit ültette 
a tv-képernyők elé. 

1957. január 8-án Elvis Presley harmadszor és 
utoljára lépett fel ebben a műsorban. Eredetileg 
azért hívta öt meg Sullivan, mert be akarta je-
lenteni, hogy nincs több sem turné, sem koncert, 
hanem színészi pályára lép. A bejelentés csak 
mellékesen történt meg, mert Elvis Presley fontos 
üzenetet mondatott el Sullivannal; felhívást a kö-
zönséghez. Egy kis bátor európai nép, a magyar, 
küzd a szovjet elnyomás ellen. Emberek százai 
pusztulnak és a tankokkal körülzárt városokban 
nincs élelem. Elvis kéri, hogy a Vöröskereszt ál-
lomásainál és az egyházaknál állítsanak fel gyűj-
tőhelyeket és adakozzanak az éhező népnek. Elvis 
4 tagú vokál kíséretében megjelent a színpadon és 
tőle teljesen szokatlan stílusban énekelt. Egy imát: 
„Béke a völgyben...”

Soha nem látott adakozás áradat indut meg. Amit 
nem a kormány, vagy a helyi hivatalos szervek, ha-
nem egy 21 éves melegszívű fiatalember indított el, 
akit meghatott a magyar nép bátorsága és elkesere-
dett harca.

Egy héttel később már megérkeztek Magyaror-
szágra az első segélycsomagok. Lehet, hogy van, aki 
még emlékszik a barna kartondobozokra az Ameri-
kai Vöröskereszt emblémájával és rajta a kissé hibás 
magyar felirattal: „az amerikai nép adomanyá”.  

Az egész világon összegyűjtött adományok 1/3-át 
tette ki az, ami Elvis felhívására, a magyarok meg-
segítésére fizettek be. Pontos adatokat a mai napig 
nem lehet tudni, de egy bizonyos svájci számlára: 
27,011.135,- frankot utaltak át az Amerikai Egyesült 
Államokból. 

Az akció hatására, azokat a magyar menekülteket 
is nagy segítőkészséggel igyekeztek elhelyezni, akik 
hetekkel később az Egyesült Államokba érkeztek.

Két 1956-ot idéző dal
Egy induló, ami a sportolókkal járja be a világot

Néha megnézem a Duna TV egy-egy műsorát. 
Így történt, hogy a műsorközi reklámban egyszer 
csak egy gyermekkoromból jól ismert dallam csen-
dült fel: „Avanti ragazzi di Buda”. Felhívásban arra 
kérték a nézőket, hogy e dalra írjanak új magyar 
nyelvű szöveget. 

Egy régen elfeledett kép villant fel bennem. 1968-
ban a labdarúgó EB volt Olaszországban. Természe-
tesen a bajnokság minden mérkőzését közvetítette a 
televízió. A játékok három helyszíne: Firenze, Róma 
és Nápoly volt. A nápolyi szurkolótábor jelentős ré-
sze az olasz-csapatot buzdítva teli torokból énekelte: 
„Avanti ragazzi di Buda, avanti ragazzi di Pest…”. 
Nagyapám a rendíthetetlen labdarúgó szurkoló, nagy 
élvezettel drukkolt jelentősebb meccseken a neki 
szimpatikus csapatoknak. Akkor az izgalomtól tágra 
nyílt szemmel jött a szobába és ösztönözte anyámat: 
„Gyere, gyere, hallgasd meg, az olaszok Budáról és 
Pestről énekelnek”. 

Pár nappal később, a döntő mérkőzés Rómában 
zajlott az S.S.Lazio, a Le Aquile, „a sasok” stadion-
jában. Az olaszok a jugoszlávokkal vívták kemény 
csatájukat. A tét az Európa bajnoki cím volt. Ezt a 
mérkőzést családunk több tagjával együtt, már ne-
kem is néznem kellett. A futball szabályokból én 
úgyszólván semmit sem értettem. Nekem, nekünk, 
nem is ez volt a lényeg. Azt figyeltük, hányszor zen-
dít rá az olasz szurkolótábor „a dal”-ra. Itt, saját ott-
honukban az Irriducibili a „hajlíthatatlanok”, már 
sokkal aktívabbak voltak, mint Nápolyban. Apám, 
aki elég jól beszélt olaszul megkísérelte nekünk le-
fordítani azt a néhány érthető dalfoszlányt, ami az 
akkori technika segítségével eljutott a határokon 
túlra. Az olaszok 1968-ban Európa bajnokok lettek. 
Ez okot adott arra, hogy gratuláló leveleket küld-
jünk olasz barátainknak. Néhány hónap elteltével 
megkaptuk azt a hanglemezt, amin egyik kórus az 
„Avanti ragazzi di Buda…” című dalt énekelte. 

Ez a dal az ’56-os forradalom tízedik évfordulójá-
ra készült musical egyik betétdala. A mű zeneszer-
zője Dimitri Gribanovski, szövegét Pier Francesco 
Pingitore írta. Az „Avanti ragazzi” című musicalt 
1966-ban a magyar forradalom emlékének tiszte-
legve mutatták be a római Bagaglino színházban. 

Később a nyolcvanas évek elején, mint mozgal-
mi dal bekerült a Europa Civilta jobboldali szerve-
zet énekkönyvébe. Fronte della Gioventù Trieste az 
olasz Szociális Mozgalom trieszti ifjúságának hang-
felvételéből a forradalom harmincadik évfordulójá-
ra kazetta készült. 

F. K.

1956 60. évfordulóját szerte a világon 
mindenütt megünnepelték a szórvány-
ban élő magyarok. valaki azt a javasla-
tot tette, érdemes lenne különkiadásban 
összefoglalni, kik, mikor, hogyan emlé-
keztek, ünnepeltek. mivel erre aligha van 
lehetőség, példaként az angliai magyarok 
megemlékezéséről közlünk beszámolót. 
(szerk.) 

Márai Sándor így búcsúzott egy barátjától, ami-
kor végleg elhagyta Magyarországot:

„Búcsúra bocsánatot kértünk egymástól: ő azért, 
mert otthon maradt, és én azért, mert elutaztam.” 

Azt nem tudjuk, hány magyar válhatott el így 
egymástól 1956 telén, de néhányan azokkal, akik 
Anglia felé vették útjukat 60 évvel ezelőtt, az 
Angliai Magyarok Országos Szövetségének (MA-
OSZ) 1956-os ünnepségén együtt emlékeztünk az 
évfordulóra.  

Az esemény a londoni Szent István Házban 2016. 
október 22-én Potápi Árpád János, nemzetpoliti-
káért felelős államtitkár köszöntőjével kezdődött. 
Ezután Márai Sándor „Mennyből az angyal” című 
verse hangzott el Horváth Milán előadásában. 

Véráldozatokkal járó tragédia és 60 év után, a 
mai, újjászületett Magyarországon, beteljesedett 
Márai Sándor versének jóslata:   

„Angyal, vidd meg a hírt az égből,
Mindig új élet lesz a vérből.”
Az újjászületett életre és a távolra vetődöttek ál-

dozatvállalására emlékeztetett az Angliai Magyar 
Cserkészek, Balogh György: „Jól nevelt forradal-
márok” című darabjának előadása. A megemléke-
zők soraiban ülő, 1956-os forradalom résztvevői, 
a színpadon egykori önmagukat láthatták. Velük 
együtt éltük át a harcok borzalmát és a hazától való 
elszakadás fájdalmát. Ott voltak velünk az egyko-
ri hősök és menekültek, akik mindig magukban 
hordozták az elbukott forradalom fájdalmát és a 
hazától, családtól, barátoktól való különválás meg-

próbáltatását, akiknek a befogadó hazájukba való 
érkezésük után az otthontalanság gyötrelmes érzé-
sével is meg kellett küzdeniük. 

Az, hogy ma független, szabad, és gyarapodó 
Magyarország, nem utolsósorban annak köszön-
hető, hogy az idegen országokban menedékre lelő 
magyarok példát mutattak összetartozásból és ha-
zaszeretetből, megőrizték és féltett kincsként őriz-
ték anyanyelvüket és kultúrájukat. 

Hat évtizeddel a forradalom leverése után, a ha-
zájukból egykor kiszakadtakat, a magyar cserké-
szek saját készítésű ajándékkal, benne egy Juhász 
Gyula idézettel, így köszöntötték:

 „Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.
Ők itt maradnak bennünk csöndesen még,
Hiszen hazánk nekünk a végtelenség”
A megemlékezést Váci Sándor, egykori 56-os for-

radalmár zárta, majd az ünnepi program kellemes 
magyaros vacsorával és jó magyar bor melletti kö-
tetlen beszélgetéssel fejeződött be.

Baker Monika, London

Történelem, művelődéstörténet, néprajz, 
nyelvészet, kultúra, politika: e kulcsszavak 
fémjelezhetnék a 2016. november 2. és 18. kö-
zött, a Regensburgi Egyetemen megrendezett 
Német–Magyar Napok (Deutsch-Ungarische 
Tage) programját. A szervezési és lebonyolítási 
feladatok nagy részét a Dr. K. Lengyel Zsolt ve-
zetése alatt álló Hungaricum —   Ungarisches 
Institut vállalta, és a terveiknek megfelelően 
valóban sokszínű, témaválasztásában és meg-
jelenítésében is változatos, izgalmas, párbe-
szédekre épülő rendezvénysorozattal várták a 
nagyközönséget. 

Felütésként az egyetem Műcsarnokában no-
vember 2-án nyílt meg a Hidak, korok, Buda-
pest című fotókiállítás német nyelvű változata, 
amely betekintést enged abba, hogyan játszott 
Budapest és a Duna jelképes szerepet a két nép 
és a két ország közötti évszázados kulturális és 
társadalmi kölcsönhatásban. Az ünnepélyes 
megnyitón köszöntő beszédet mondott Dr. 
Szabó Dezső, a Külgazdasági és Külügymi-
nisztérium Külföldi Magyar Intézetek Főosz-
tályának vezetője.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 
60. évfordulója alkalmából megrendezett in-
formációs est méltó megemlékezés volt a hő-
sökről, tisztelgés az elszántság, az élni akarás 
cselekedetei előtt. Előadást tartott az intézet 
vezetője, valamint Baumgartner Bernadette, 
az Országos Széchényi Könyvtár Történeti 
Interjúk Tárának tudományos munkatársa. 
Levetítették Hanák Gábor Egy elmaradt mo-
zielőadás emléke c. film német nyelvű felira-
tokkal ellátott változatát, amely kizárólag ar-
chív film- és hangfelvételekből áll. Gudrun és 
Wolf Brzoska bemutatták az újonnan megje-
lent könyvüket Ilona néni titkos fotóalbuma 
címmel. A kétnyelvű kiadvány az ´56-os ese-
mények helyszíneit ábrázoló korabeli és jelen-
kori fotókat egymás mellé állítva fényképes 
kordokumentumként szolgál.

A jubileumi év kapcsán Dr. K. Lengyel Zsolt 
a programsorozat néhány előadóját, illetve 
vendégét – ahogyan fogalmazott: Magyaror-
szág barátait – eredeti ‚56-os kitűzővel aján-

dékozta meg, amelyet 1957-ben az „Ungarn 
Patenschaft der freien Welt e.V.” elnevezésű  
müncheni egyesület készíttetett a magyaror-
szági események iránti szolidaritás jeleként. 
A magyar–német, magyar–bajor kapcsolatok 
szövevényességét több kitűnő előadás is iga-
zolta: Képek, kultuszok, szimbólumok. Né-
met hatás és kölcsönhatás a magyar vallási 
kultúrában (Frauhammer Krisztina, Szeged), 
A német mint első idegen nyelv aranykora 
és hanyatlása Magyarországon (Péter Maitz, 
Augsburg), Bajorország és Magyarország a 
kezdetektől az Osztrák–Magyar Monarchia 
koráig (Herbert W. Wurster, Passau).

Záróeseményként egynapos konferencia 
koronázta meg a rendezvénysorozatot Ma-
gyarország, Németország, Európa – Egy nehéz 
kapcsolat mérlege és távlatai címmel. A szak-
mai konferencia előadásai az aktuálpolitikától 
kezdve a kisebbségek történetén át a retorikai 
elemzésekig a téma sokoldalú és tudományos 
megközelítését tették lehetővé. Néhány cse-
mege, ami a hallgatóságot továbbgondolásra, 
véleményformálásra sarkallta: A migrációs 
krízis magyar szemmel (Kiszelly Zoltán, Szé-
kesfehérvár), A német menekültpolitika és 
Magyarország szerepe (Wolfgang Aschauer, 
Potsdam), A Stasi Magyarországon 1964-1989 
(Slachta Krisztina, Budapest). Ezek és társa-
ik okosan megalapozták a Maximilian Ho-
tel elegáns termében zajló vitaestet, amelyen 
négy, nagy olvasóközönséggel büszkélkedő 
német nyelvű lap újságírói a moderátorokkal 
és a vendégekkel a sajtó szerepéről folytathat-
tak párbeszédet. Georg Paul Hefty (Frank-
furter Allgemeine Zeitung), Boris Kalnoky 
(Die Welt), Karin Rogalska (Wiener Zeitung), 
Gregor Mayer (Standard/Profil) vettek részt 
a pódiumbeszélgetésen. A tematikájában jól 
felépített és jeles szakmai gárdát felvonultató 
konferencia nagy erénye, hogy az egész nap fo-
lyamán a vélemények ütköztetésére, kérdésfel-
tevésre, valódi vitára kerülhetett sor.

Gordos Katalin 
KCSP ösztöndíjas, Müncheni Magyar Intézet, 

Regensburg

Kapcsolatok, kölcsönhatások, (meg)közelítések
Német-Magyar Napok Regensburgban

Hatvan évvel 1956 után a Magyarország Emlék-
bizottság és Schmidt Mária kormánybiztos ellenére 
sem egységes a forradalom megítélésében. Habár 
tartalmilag csak egyes szovjetbarát politikusok – 
na meg az orosz televizió – térnek el a valóságtól, 
a hivatalos ország szétszórtan, részben ellenségesen 
emlékezett meg október 23-án a népfelkelés kitöré-
séről és november 4-én a szovjet elnyomásról. 

„A magyar nyelvű média ontotta az utóbbi na-
pokban az ötvenhatos megemlékezésekről szóló 
híreket”, írta a két évforduló között a Székelyföldön 
megjelenő „Háromszék”, és megemlítette: „Számos 
rendezvény zajlott világszerte a forradalom hatvan-
éves évfordulóján, nagyon sok politikus, közéleti 
személyiség elemezte az egykori októberi esemé-
nyeket, méltatta a szovjet rendszerrel szembeszál-
lók bátorságát, fejtegette a szabadság eszméjét, pró-
bálta hangzatos szavakba foglalni, hogy mi is lenne 
ma az ötvenhatos események tanulsága, üzenete.” 
De a jegyzetíró Nagy B. Sándor a megemlékezések 
tömkelegét helyretette: „Valahogy megszoktuk már 
ezeket a szónoklatokat, esetenként elcsépelteknek, 
semmitmondóaknak is érezzük őket, mert bár-
mennyire is szépek és igazak a kimondott szavak, 
a kontextus, amelyben elhangzanak vagy a felszóla-
lók személye olykor megkérdőjelezi az állításokat.”

Ilyen pontosan el lehet találni a valóságot egy 
olyan rendezvénysorozat körül, amely minden bi-
zonnyal az utolsó „kerek” évforduló volt még élő 
1956-osokkal! Sajnos, még „a nagy ünnepi poli-
tikusbeszéd-válogatás” (a valasz.hu online-oldal 
címe) sem segít, mert ez is egyoldalú segítség. Mi-
ben? A hetilap virtuális verziója így reklámozta a 
cikket: „Elmulasztotta kedvelt/utált politikusának 
ötvenhatos ünnepi beszédét? Nem tudja, ki milyen 
ügyesen használta 1956 emlékét aktuálpolitikai cé-
lokra? Képtelen eligazodni a sok markáns mondat 
között? A Heti Válasz segít.” 

Mások természetesen másképp segítettek. Jan 
Adamec cseh történész a „Lidové Noviny” című 
konzervatív napilapban sajnálkozott azon, hogy a 
forradalmárok az ünneplések „üres jelképévé” vál-
tak. „A jelenlegi feszült magyarországi politikai 
helyzetben az autentikus lázadást kisajátították a 
marketingstratégák és a vezető politikai garnitú-
ra, amely azt politikai-gazdasági programja legiti-
mizációjának eszközévé tette” – állította Adamec. 
Szerinte várható volt, hogy „Orbán Viktor a szov-
jetellenes felkelők bátor tetteit nemcsak a külföldi 
beavatkozás elleni hagyományos magyar ellenállás-
ként mutatja be, hanem saját Brüsszel-ellenes prog-
ramja legitimizációjára is kihasználja”.

Még sokkal keményebbet írt az amerikai „Fo-
reign Policy Magazine” (FPM): „Magyarország egy-

Mellékszerepben a forradalmárok
kor a szabadságért harcolt, jelenleg azonban meg 
van elégedve a zsarnoksággal.” Úgy értelmezi Orbán 
Viktor szavait, hogy „az ország jobban érzi magát a 
zsarnoki és elnyomó orosz rendszer társaságában, 
mint az európai demokráciák körében”.  Eszerint a 
magyar miniszterelnök „követendő példának tekin-
ti Putyint, ugyanakkor haragját az EU-ra zúdítja, 
a liberális értékeken gúnyolódik. A Kossuth téren 
Brüsszel szovjetizálódásáról elmélkedett.”

Ha egy ilyen értelmezés egész biztosan messze túl 
is lőtt a realitásokon, egy pontban „talált” az FPM: 
Emlékeztetett arra, hogy az orosz elnök nem kért 
bocsánatot a forradalom leveréséért, „nem beszélve 
arról, hogy az ottani állami tévé miként tálalta az 
egykori eseményeket”. Dmitrij Kiszeljov, az orosz 
állami televízió (VGTRK) műsorvezetője és igazga-
tó-helyettese ugyanis arról beszélt, hogy az 1956-os 
budapesti felkelés lehetett az első az úgynevezett 
„színes forradalmak” sorában, amelyek kirobbantá-
sáért szerinte a nyugati titkosszolgálatok felelősek. 
Színes forradalmaknak a „Népszava” szerint azo-
kat a megmozdulásokat nevezik, amelyek a szovjet 
blokk felbomlása után söpörtek végig a térség orszá-
gaiban, köztük a legismertebb Ukrajna „narancsos” 
forradalma. A Kiszeljov által felvezetett,  Budapes-
ten forgatott 10 perces filmben Alekszandr Balickij 
riporter egyebek mellett arról is beszél, hogy 1956-
ban a magyar börtönökből nácik ezreit engedték ki, 
akik a felkelőkkel együtt vadásztak a kommunista 
hatalom, az államvédelem képviselőire. Úgy mutat-
ta be a harcok egyik szovjet veteránját, mint akinek 
feladata a szocialista rend és törvényesség helyreál-
lítása volt a magyar fővárosban. 

Ebben a riportban robbant az 1956-os megem-
lékezések egy másik botránya: Az MSZPs politi-
kus Havas Szófia, akinek apját, Horn Gézát (Horn 
Gyula volt kormányfő testvérét) 1956-ban megöl-
ték, oroszul mesélt az akkori időkről: „Ezek a nácik 
fegyverrel a kézben jártak házról házra, kommu-
nisták és zsidók után kutatva. Ezek nem radikáli-
sok, hanem igazi fasiszták voltak.” Mondani sem 
kell, hogy Havas 1956-ról ellenforradalomként 
emlékezik meg.

Majdnem az ellenkező, mindenesetre sajátos 
értelmezést adott Schmidt Mária az 1956-os hő-
sökről. „1956 olyan történelmi pillanat, amikor a 
nemzet egyszerre döntött úgy, hogy elég volt” – 
mondta az emlékév kormánybiztosa a „Heti Vá-
lasz” című lapnak. „Nagy Imre szépen halt meg, de 
nem ő az igazi hős. Az igazi hős az, aki fegyvert 
fogott a szabadságért.” Hogy szerinte miért nem 
fér be a szabadságharc elveiért életét áldozó Nagy 
Imre egy antikommunista szabadságharc pan-
teonjába? „A szabadságharcot azon hétköznapi 

1956-os megemlékezés londonban

NZZ
A kelet Telljei
Svájc példátlan szolidaritást vállalt 1956 őszén a 

magyar felkelőkkel. 1956. november 5-én, amikor 
Hruscsov csapatai bevonultak, a NZZ így kommen-
tálja a történteket: „a kommunizmus levetette mo-
solygó maszkját és a csupasz erőszak fintorát mu-
tatja a világnak.” „Sztálin, 1953-ban bekövetkezett 
halálát követő enyhülés már a múlté.”

Több svájci kantonban tüntetnek a magyar „hő-
sök” elnyomása ellen. Zürichben a Lindenhofban 
tízezren gyűltek össze a szakadó eső ellenére. Pla-
kátjaikon ilyen jelszavakkal „gyermekeket gyil-
kol a kommunizmus”, vagy „le a szovjettel”. „A 
magyarok megtanították nekünk: inkább a halál, 
mint szolgaságban élni” mondta, az egybegyűltek-
hez intézett szónoklatában Karl Schmid az ETHZ 
(Eidgenössische Technische Hochschule Zürich) 
rektora. Ezzel egyidejűleg Bernben a nagy tüntetés 
résztvevői megrohamozták a szovjet nagykövetsé-
get és összetűzésbe kerültek az azt őrző rendőrök-
kel.  Zürichben és Bernben is a napokig tartó tün-
tetések során követelik, hogy Svájc szakítsa meg a 
diplomáciai kapcsolatokat a Szovjetunióval. 

 A kantonokban és a nagyobb városokban a la-
kosság a magyarok megsegítésére gyűjtő akciókat 
rendezett. 17 millió frank adomány folyt a Vörös-
kereszt „Magyarországért” számlájára. Ezrek adtak 
vért, hogy a magyar kórházakat segítsék a sebesült-
ellátásban.

Ki, mivel tudott, segített. A templomokban a ma-
gyarok szabadságáért imádkoztak. A svájci sport-
egyesületek bojkottálták a melbournei olimpiát. Az 
ország szolidaritási akciója 1956 november 20-án 
11óra 30 perckor hágott tetőpontjára. Akkor ugyan-
is Svájc egész területén 3 percre mindenki abba-
hagyta a munkát. 3 percre leállt az egész országban 
a forgalom. Nem mozdultak sem a magán, sem a tö-
megközlekedési eszközök, erre az időre a Szövetsé-
gi Tanács is megszakította ülését és néma csenddel 
adóztak a magyarok hősiességének. Így kommen-
tálták a lapokban: „Még soha nem volt az országban 
egy ünnep sem megtartva nagyobb méltósággal.” 

13 nap alatt leverte a Vörös Hadsereg a magya-
rok felkelését. Amikor a menekültáradat Ausztriát 
elérte Svájc azonnal megnyitotta határait. 13 ezer 
magyar menekültet vett át a szomszédos ország-
ból. A szövetségi Tanács kijelentette:”Svájc minden 
magyart befogad, aki jönni akar és semmilyen kivá-
lasztási kritériumot nem állít.” 

A hivatalok, a jótékonysági egyesületek és a ma-
gánszemélyek összefogásából eredően a legtöbb me-
nekült hamar megtalálta helyét a társadalomban. 
Végül 7 ezren maradtak akkor az országban.

 „Fiúk, megyek meghalni”
1956 őszén fellázadtak a magyarok a kommunista 

diktatúra ellen. Mécs Imre diákként vett részt a felke-
lésben és nem sokkal később már a kivégzésére várt.

„Nem hittem én a forradalomban. Lassú demok-
ratikus változásban reménykedtem” – mondta Mécs.

De, hirtelen gyorsan kezdtek peregni az esemé-
nyek. Délután folyamán egyre több és több ember 
csatlakozott a diákokhoz. A parlament előtti téren 
már 200 ezer tüntető követelte a diktatúra végét. 
Egy részük, köztük Mécs is, a rádióhoz ment. Kö-
vetelték, hogy a diákok 16 pontját olvassák be a rá-
dióban. A rádió vezetője nem engedett a tüntetők-
nek. Hamarosan ott volt a rendőrség és könnygázzal 
próbálta visszaszorítani a tüntetőket. Mikor ez nem 
sikerült, az állambiztonság az AVH katonái hirtelen 
a rádió épületéből tüzet nyitottak a tüntetőkre. Kint 
néhány katona és rendőr lerakta a fegyvert. Később 
már az emberek maguk szereztek be a kaszárnyák-
ból fegyvereket maguknak. Kitört a forradalom.

Meséli az egymást követő eseményeket Mécs 
Imre, az utolsó szemtanúk egyike. Egymást köve-
tik a rosszabb és rosszabb történések. A várva várt 
segítség elmaradása, Nagy Imre miniszterelnök el-
fogatása. Úgy tűnt az egész ország egy emberként, 
spontán szerveződött, nem volt központi irányítás, 
mindenki tudta mit kell tennie. 

November 4-én a szabadság álma véget ért. Nagy 
Imrét kivégezték és az új kormányfő Kádár János a 
felkelők ezreit tartóztatja le és több százat kivégez-
tet. 200 ezer magyar menekül Ausztriába.

Mécs marad, elfogják, kilenc hónapig ül a sira-
lomházban. Barátai, bajtársai közül már sokat fel-
akasztottak. Ő maga, lelkileg minden nap készül 
kivégzésére. Ismételgeti magában, hogy mit mond 
majd, ha a börtönfolyosón a hóhérhoz kísérik. „Is-
ten veletek fiúk, meghalni megyek! Mondjátok meg 
szüleimnek, hogy bátran, egyenesen mentem! Éljen 
a szabad Magyarország!”

1959-ben halálos ítéletét életfogytiglani fogságra 
változtatják. Négy évvel később a politikai foglyok 
általános amnesztiája során ő is kiszabadul. 

1975-ig nem védhette meg mérnöki diplomáját és 
a kutatásban sem dolgozhatott. A hetvenes években 
a kommunista ellenes mozgalom egyik vezéralakja. 
A változás után megalapítja a Szabad Demokraták 
Szövetségét (SZDSZ) és 2010-ig ezek parlamenti 
képviselője is lesz. 

Most október 23-án is kimegy az utcára tüntetni 
Orbán antidemokratikus vezetése ellen. „Egész éle-
temben a falnak mentem, nem fogom ezt abbahagy-
ni”- mondja ironikus mosollyal. 

1956 forradalmárai jelképpé váltak
A magyar forradalom Közép- és Kelet-Európa 

legjelentősebb kommunistaellenes felkelése volt. Az 
56-os esemény értékelése az elmúlt 60 év folyamán 
többször változott. A jubileumi ünnepségek valódi 
jelképeket sorakoztattak fel a hajdani forradalmá-
rok személyében.

Magyarország jelenlegi politikai helyzetében a 
marketing sajátítja ki a lázadást. Az 1956-os fel-
kelők bátorságát, a szovjet beavatkozással szembeni 
ellenállását Orbán arra használja, hogy saját Brüsz-
szellel szemben tanúsított programját legalizálja - 
írja kommentárjában Jan Adamec cseh történész a 
konzervatív beállítottságú lap hasábjain.

Tisztelgés Jean-Pierre Pedrazzini előtt
A budapesti felkelés 60. évfordulója alkalmából, 

az európai ügyek államtitkára Harlem Désir tiszte-
letét rótta le Jean-Pierre Pedrazzini, fotóriporter bu-
dapesti szobránál. 

A Paris Match tudósítójaként az eseményeket fo-
tózva 1956. október 30-án, a magyar pro kommu-
nista rezsim katonáinak golyója találta el a Köztár-
saság téri pártház ostrománál. A fiatal fotóriporter 
1956.november 7-én Párizsban belehalt sérülésébe. 

A fiatal tudósító a Paris Match alapításától kezdve 
a lapnál dolgozott. Az ötvenes évek elején alapozta 
meg karrierjét azzal, hogy minden jelentős ese-
ményről tudósított. 1952-ben ott volt II. Erzsébet  
koronázásánál és Faruk egyiptomi király lemondá-
sánál. Fotóival sztárokat tett halhatatlanná. Fény-
képsorozatokat készített olyan híres művészekről, 
mint Charlie Chaplin, Maurice Chevalier, Sophia 
Loren, Brigitte Bardot, Édith Piaf, Marlene Dietrich, 
vagy Vittorio de Sica. Ő fényképezhetett 1955-ben 
III. Rainier monacói herceg és a későbbi hercegnő, 
Grace Kelly első találkozóján is. Mindehhez tehet-
ségén kívül kettős francia-svájci állampolgársága is 
hozzásegítette.  

Dominique Lapierre újságíróval együtt 1956-ban 
bejárta a nyugati újságírók elől elzárt területeket. A 
riporterpáros, mintegy 15 ezer kilométert tett meg 
gépkocsival a Minszk – Moszkva – Gorkij – Harkov 
– Kijev – Rosztov-na-Donu – Krasznodar – Szocsi 
– Szuhumi – Gori – Tbiliszi – Poti útvonalon. Az 
utazásról készített beszámolók és páratlan doku-
mentum értékű fekete-fehér és színes felvételek fo-
lyamatosan jelentek meg a magazinban, majd 1957-
ben Pedrazzini halála után az egész anyagot könyv 
alakban is kiadták.

Az 1956-os forradalom hírére három másik társá-
val sürgősen Magyarországra utazott. Október 28-án 
már Mosonmagyaróváron fényképezte a sortűz ál-
dozatainak temetését. Másnap Budapestre érkezett, 
ahol a tűzszünet és általános amnesztia kihirdetése 
után megkönnyebbült pesti utcákon készített életké-
peket. Október 30-án reggel, megtudta, hogy a Köz-
társaság téren összecsapások kezdődtek. Tudósító-
társával, Paul Mathias-szal a helyszínre sietett. A tér 
pártházhoz közeli, 25. számú háza előtt fényképezett, 
amikor – még ma sem tisztázott körülmények között 
– géppisztolysorozat érte. Tizennégy golyó fúródott 
a testébe és szétroncsolta lábait, hasát és gerincét. A 
sebesült riportert sürgősen a Péterfy Sándor Utcai 
Kórházba szállították, ahol kétszer is megműtötték. 
Riportertársa elintézte, hogy 1956. november 3-án 
repülőgéppel Párizsba szállítsák, s a Neuilly-sur-Se-
ine-i klinikán újabb műtéteken esett át.

A súlyosan sebesült férfit azonban a gondos ápo-
lás ellenére sem lehetett megmenteni. November 
7-én elhunyt. A párizsi Saint-Philippe-du-Roule 
templomban ravatalozták fel, majd a család locarnói 
sírboltjában helyezték örök nyugalomra.

Jean-Pierre Pedrazzini egyike azoknak, akik 
posztumusz lettek a Francia Becsületrend lovagjai.

A véleménynyilvánítás szabadsága és a tájékozta-
táshoz való jog Pedrazzini  munkásságának alapja volt.

emberek áldozatvállalása teszi nagyszerűvé, akik 
nem hősnek készültek, de az adott pillanatban 
megcselekedték, amit megkövetelt a haza.” Tehát 
Nagy Imre eleve hősnek készült volna? Vagy nem 
tette, amit megkövetelt a haza? Vagy tán nem volt 
elég hétköznapi?

Schmidt Mária egyébként személyesen keve-
redett egy kellemetlen vitába. Az 56-os Emlékbi-
zottság csináltatott egy óriásplakátot, melyen a 
forradalomban résztvevő Dózsa László szinészt 
mutatta be. De kisült, hogy a képen a 2000-ben 
elhunyt Pruck Pál látható. Erre Schmidt Mária 
Pruckot „köztörvényes bűnözőnek” nevezte. Mi-
után találtak egy régi „Népszabadság”-interjút, 
melyben Pruck „bevallja”, hogy ő látható a fotón, 
Pruck lánya megkérte Schmidt Máriát, fejezze be 
apja mocskolását, és kérjen bocsánatot. A történész 
hosszas eszmefuttatás után javasolta, hogy talál-
kozzanak, és vitassák meg a dolgot.

Végűl úgymond lezáró témaként említessék, 
milyen áthidalhatatlan ellentétek uralják ma a ma-

gyar belpolitikát. Mint már 2006-ban, a forradalom 
ötvenedik évfordulóján, most sem sikerült közös 
megemlékezést szervezni. Sőt, a kormány hivatalos 
rendezvényét több baloldali párt aktivistái végig-
fütyülték. Most is volt vérontás, habár „csak“ ün-
neplők ütlegeltek sípoló tüntetőket, köztük Ungváry 
Krisztián történészt. És a nem éppen igazságszere-
tetéért ismert Gyurcsány Ferenc volt miniszterel-
nök a kommunista rendszer legkedvesebb szavával 
játszadozott: Míg 1989-ig a forradalmat ellenforra-
dalomnak nevezték, most Gyurcsány azt állította 
utódjáról: „Bármilyen tragikusan hangzik, (...) ő ma 
ellenforradalmi ember.”

Zárjuk ezt az elmefuttatást az elején idézett 
Nagy B. Sándorral, aki Orbán Viktort idézi: „Mi 
nem az emberi gyengeséget, nem a meghasonlást, 
hanem a bátorság, a hősiesség és a nagyság dicső-
ségét kaptuk útravalóul. Büszkék lehetünk előde-
inkre.” – A „Háromszék” írójának zárókérdése: 
„Ők vajon büszkék lennének ránk?”

Martos Péter

Folyamatosan csökken a magyar nyel-
vet használok száma a Kárpát-medencében 
– mondta Juhász Judit, az anyanyelvápolók 
szövetségének elnöke november 13-án, va-
sárnap az m1 aktuális csatornán.

Az elnök a magyar nyelv napja kapcsán 
elmondta, az elmúlt 25 évben egymillióval 
csökkent a magyar nyelvet beszélők száma 
a Kárpát-medencében. Ennek okai között 
megemlítette, hogy a külhoni magyarság-
nak naponta meg kell küzdeni a nyelvhasz-
nálatért és a kivándorlás miatt is folyama-
tosan csökken a nyelvet használók száma. 
“Nem szabad hagyni, hogy bekövetkezzen a 
második Trianon (…), amikor elhallgat a ma-
gyar nyelv” – hangsúlyozta.
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Negyedik évét kezdte meg idén a Nemzetpoli-
tikai Államtitkárság által útjára indított, a nyuga-
ti diaszpóra magyarságát helyszínen tevőlegesen 
segítő Kőrösi Csoma Sándor- és második évét a 
Kárpát-medence szórványmagyarságának támo-
gatására létrehozott Petőfi Sándor Program. Minél 
ismertebbé válik a két program a világ magyarsága 
előtt, annál több kérdés fogalmazódik meg honfitár-
sainkban: hogyan lehet valaki ösztöndíjas, mi a pon-
tos munkája, feladata, miként válik valaki mentorrá 
vagy valamely szervezet fogadószervezetté. Minde-
zekről, az eddigi tapasztalatokról és az idén megkez-
dett programév legfontosabb változásairól Potápi 
Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkárt 
kérdeztük.

– Sokak előtt még mindig nem világos, hogy mi-
ért születtek meg az Államtitkárság részéről ezek a 
kezdeményezések. Mi az alapvető céljuk és melyek 
a legfőbb hasonlóságok, illetve különbségek a két 
program között?

– A 2013-ban elindított Kőrösi Csoma Sándor 
Program a diaszpóra magyarságát szólítja meg, az 
ezzel párhuzamosan 2015-ben elindított Petőfi Sán-
dor Program pedig a Kárpát-medence szórvány-
magyarságának a támogatására jött létre. Mindkét 
program alapvető célja a magyar nyelvismeret fej-
lesztése és szinten tartása, a közösségi-kulturális 
élet megszervezése, a már meglévő magyar közössé-
gek értékőrző munkájának a segítése, az abban való 
tevékenység ösztönzése és a Magyarországhoz való 
kötődés megszilárdítása – összegezve: a külhoni 
magyarok azonosságtudatának megerősítése, amit 
a kiérkező ösztöndíjasaink oktatási, tájékoztatási, 
közösségépítő és a legkülönfélébb tevékenységekkel 
igyekeznek elősegíteni. Szeretnénk elérni, hogy ez a 
széles körű aktivitás, nemritkán erőfeszítéseket is je-
lentő igyekezet kezdetben lassítsa, hosszú távon pe-
dig megállítsa és lehetőleg vissza is fordítsa ezeken 
a területeken a magyarság számarányának csökke-
nését. A Kőrösi-program első évében 47 ösztöndíjas 
látogatott a diaszpóra magyarságához, majd 2014-
ben a diaszpóra magyar szervezeteinek megnöve-
kedett igényeit figyelembe véve már száz ösztöndíjas 
utazott, amit 2016-ban is tartunk. A Petőfi-program 
keretében idén is ötven ösztöndíjast irányítottunk 
azokra a szórványterületekre, ahol a legnagyobb ve-
szélyét látjuk a magyar nyelv- és identitás teljes el-
veszítésének.

– Az elmúlt három esztendőben szerzett tapasz-
talatok birtokában történtek-e lényegi változtatások 
a két programban?

– A programokat minden évben kicsit más felté-
telekkel, kerettel hirdetjük meg, alkalmazkodva a 
fogadószervezetek igényeihez. Ilyen nagy változás 
például az is – amit szintén az igényekhez igazodás 
eredményezett –, hogy 2015 óta két részletben utaz-
nak az ösztöndíjasok a célországokba: a déli féltekén, 
azaz Ausztráliában, Dél-Amerikában, Dél-Afriká-
ban, Izraelben és Új-Zélandon júniusban, az északi 
féltekén, vagyis Európa, Kanada és Észak-Amerika 
valamely országában pedig szeptemberben kezdik 
meg a munkát. A déli féltekére utazó ösztöndíjasa-
ink hat hónapot töltenek szolgálatuk helyszínén, az 
északi féltekére utazók kiküldetése kilenc hónapon 
át tart. Ugyancsak 2015-től bevezetett változtatás, 
hogy immáron határon túli, magyar állampolgár-
sággal rendelkező érdeklődők is benyújthatnak pá-
lyázatot, akik közül minden évben tekintélyes szám-
ban jutnak is be ösztöndíjasok a programokba. Őket 
legtöbbször nem abba a régióba irányítjuk, ahonnan 
származnak, hanem valamely más elcsatolt terület-
re, hogy kultúránk, hagyományaink sokszínűségét 
ily módon is kölcsönösen felfedezhessék és munká-
jukban kamatoztathassák. 

A 2016/2017-es programévben az Államtitkár-
ság szándéka, hogy minél jobban összehangolja a 
két program működését, hiszen a cél, mint láttuk, 
alapvetően ugyanaz. Ezt már a tavalyi programok 
záró rendezvényénél és az idei programok felkészítő 
heténél is szem előtt tartottuk – ezeken mind a két 
program mind a 150 ösztöndíjasa részt vett.

– Változás az is, hogy Ausztria visszakerült a 
Petőfiből a Kőrösi-programba. Mi indokolta ta-
valy az előbbibe, illetve idén az utóbbiba (vissza)
sorolását?

– Ausztria az első két évben a Kőrösi-program 
célországai közé tartozott. Miután a Petőfi-progra-
mot szűkebb értelemben a Kárpát-medence, tágabb 
értelemben az Osztrák–Magyar Monarchia egykori 
területére indítottuk el, Ausztria átkerült ide. Ám a 
Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szö-
vetsége (NYEOMSZSZ) -tagság révén az auszt-
riai magyar szervezetek orientációja valamelyest 
erősebb a nyugati diaszpóra irányába, mint a kár-
pát-medencei közösségek felé, ezért megfelelőbbnek 
láttuk visszasorolni Ausztriát a Kőrösi Csoma Sán-
dor Programba.

A Kőrösi-ösztöndíjasok nemzetépítő munkája
– Beszélgetés Potápi Árpád János államtitkárral –

– Idén közel hétszeres túljelentkezésből kel-
lett kiválasztaniuk a száz Kőrösi- és ötven Pe-
tőfi-ösztöndíjast. Miként zajlott ez a folyamat?

– A pályázati kiírásban igyekeztünk rugalmas 
feltételeket szabni, hogy minél többen szerencsét 
próbálhassanak. A jelentkezőket az Államtitkárság 
munkatársai személyes interjú keretében hallgatták 
meg. Pályázati anyaguk és a személyes meghallgatás 
alapján választottuk ki azokat a nyertes pályázókat, 
akik idén is segítik a külföldön élő magyar közössé-
gek mindennapjait. Az ösztöndíjasok között vannak 
pedagógus végzettségűek, magyar- és történelemta-
nárok, óvónők és tanítónők, pályázatírásban jártas 
szakemberek, néprajzosok, népzenészek, néptánc-
pedagógusok és számos más kompetenciával, gya-
korlattal rendelkező szakemberek. Természetesen 
a programok koordinátorai folyamatosan kapcso-
latban állnak a fogadószervezetekkel, hogy az igé-
nyeiknek leginkább megfelelő ösztöndíjas érkezzen 
hozzájuk. Ausztriában jelenleg is négy Kőrösi Cso-
ma Sándor-ösztöndíjas tevékenykedik.

– Ki lehet fogadószervezet, a külhoni magyar 
szervezetek miként nyerhetik el ezt a státust? 

– A programok indításakor felvettük a kapcso-
latot a helyi magyar szervezetekkel, egyházakkal, 
oktatási intézményekkel, és megkértük, hogy jelöl-
jék meg azokat a területeket, ahol a leginkább hasz-
nukra lehetnek ösztöndíjasaink. A 2011 óta minden 
évben megrendezésre kerülő Magyar Diaszpóra 
Tanács, illetve a Magyar Állandó Értekezlet rendes 
évi ülésein a nyugati magyar diaszpóra ernyőszer-
vezeteit és a Kárpát-medencei magyar szervezeteket 
képviselő vezetőkkel azóta is folyamatosan egyezte-
tünk a lehetséges fogadószervezetek számáról, ösz-
szetételéről és általában e közösségek igényeiről az 
ösztöndíjasokat illetően. Szervezeteket javasolhat-
nak fogadófélnek az ernyőszervezetek vezetői, de 
folyamatosan várjuk a szervezetek jelentkezését is 
mindkét programunkra.

– A programok egyre szélesebb körben való is-
mertté válása nem növeli-e meg a fogadószerve-
zetnek jelentkezők számát a kereteket és lehető-
ségeket meghaladó mértékben, és ha igen, miként 
kezelik ezt a túljelentkezést?

– Az utóbbi években megnövekedett érdeklődést 
is mindenki megelégedésére igyekszünk kezelni, 
így mindinkább több – két szervezet vagy két város 
között – „megosztott” ösztöndíjast küldünk, akik 
lehetőség szerint a közösségek legtöbb szervezeté-
nek igényeit kielégítik. Megosztott ösztöndíjas van 
például az Egyesült Államokban Ligonier és Tole-
do, Boston és Wallingford; Ausztráliában Brisbane 
és Gold Coast; Európában München, Frankfurt és 
Burg Kastl városok között. Szervezetek esetén adott 
városon belül legtöbbször több szervezet fogad egy 
ösztöndíjast, mint ahogyan teszi ezt a cserkészet és 
a magyar iskola/magyar ház Washingtonban, Sao 
Pauloban és mások is a világ számos más pontján.

– Olyan diaszpóra- vagy szórványterületen, 
ahol aktív a magyar közösségi élet, miben mérhe-
tő az ösztöndíjas munkájának az eredménye, mi-
ben mutatkozik meg a két program hatékonysága?

– Az ösztöndíjasok munkájának az eredményét 
mérhetjük a mentoraik havi visszajelzéseiből és a 
Magyar Diaszpóra Tanácson, illetve a Magyar Állan-
dó Értekezleten elhangzottakból, azonban ők ennél 
sokkal több és színesebb eredményt produkálnak. 
Nagyon változatos körülmények között, különböző 
feladatokkal és problémákkal kell megküzdeniük, és 
ezt nehéz lenne egységes mércével értékelni. Önálló 
kezdeményezések sorát mutatták fel, folyóiratot indí-
tottak, volt, aki drámát vitt színpadra, cserkészcsapat 
alapításában segédkezett vagy könyvtárnyi anyagot 
indított útnak magyarországi közgyűjtemény szá-
mára. A programok hatékonyságát a nyugati magyar 
diaszpóra és a kárpát-medencei szórványközösségek 
visszajelzései folyamatosan megerősítik.

– Államtitkár úr milyen konkrét teljesítéseket, 
eredményeket vár a 2016/2017-es programévtől?

– A kiválasztott ösztöndíjasok óriási szerepet 
kapnak abban, hogy segítsék a diaszpórát és a 
szórványt a magyar hagyományok megélésében, 
és itt a megélésen van a hangsúly, mert, ahogy 
Sebő Ferenc mondja: „A hagyományt nem ápol-
ni kell, hisz’ nem beteg. Nem őrizni kell, mert 
nem rab. Hagyományaink csak akkor marad-
hatnak meg, ha megéljük őket.” A 2016/2017. évi 
ösztöndíjasoktól ismét azt várjuk, amit elődeiktől 
is: hogy munkájukat még nagyobb lelkiismerettel 
és hatékonysággal végezzék, mint a mércét egyéb-
ként minden évben magasabbra állító elődeik. Bí-
zunk abban, hogy ennek a nemzetépítő munkának 
az eredményeit az idei programjaink – immáron a 
negyedik Kőrösi Csoma Sándor Program és máso-
dik Petőfi Sándor Program – sikerei is csak öregbí-
teni és gyarapítani fogják.

Varga Gabriella

December 11-én választják meg a követke-
ző román parlament tagjait. A kormány azért 
döntött december második vasárnapja mel-
lett, mert az első javasolt időpont, 4-e túlságo-
san közel van a december elsejei román nem-
zeti ünnep időszakához. A hosszú hétvége 
miatt pedig fennáll annak a veszélye, hogy az 
emberek inkább a lazítást választják az urnák 
elé járulás helyett. Liviu Dragnea, a szociálde-
mokrata párt (PSD) elnöke szerint a 11-i dá-
tummal a kormány a liberálisoknak kedvez, 
az elemzők ugyanis azt tartják, az alacsony 
részvétel a jóval fegyelmezettebb szavazótá-
borral rendelkező PSD-nek kedvezne.

Románia idén visszatér a 2008 előtt alkal-
mazott megyei pártlistás, arányos választási 
rendszerhez, amellyel a jelenlegi 588 helyett 
466 honatyát választanak. A parlamenti kü-
szöb ötszázalékos marad, de alternatív küszöb 
is segíti a regionális pártok képviselethez ju-
tását. Ennek értelmében az országos szinten 
öt százalék alatt teljesítő, de négy megyében a 
voksok legalább 20 százalékát megszerző poli-
tikai alakulatok is bejutnak a parlamentbe.

A romániai magyar közösséget képviselő 
három párt közül csak kettő indul, ők is kö-
zös listán. Az RMDSZ ugyanis az országos 
listáján két befutó helyet ajánlott fel a Magyar 
Polgári Pártnak (MPP), amely Biró Zsolt or-
szágos elnököt és Kulcsár Terza József három-
széki elnököt nevesítette ezekre a pozíciókra. 
A szeptember végén véglegesített jelöltlistán 
sok az új név, a legnagyobb távozók listáján 
szerepel a nagy marosvásárhelyi triumvirátus: 
Markó Béla, Borbély László és Kelemen Atilla. 
Ennek megfelelően elsősorban Maros megyé-
ből és Háromszékről érkeznek új honatyák, 
míg Hargita, Bihar vagy Szilágy megyében 
többnyire újrázni kívánó politikusok kapnak 
helyet. Hargita megyében a papírforma négy 
RMDSZ-képviselői és két szenátori man-
dátumot ígér, a csíkszékieknek rendszerint 
két, a gyergyói és az udvarhelyi szervezetnek 
egy-egy képviselői mandátum jut, a „legerő-
sebb” szenátorjelölteket pedig Udvarhelyszék 
és Csíkszék adja. A jelöltlista élére hivatalból 

romániai választások:  
gyanúsítottak és önjelöltek

Kelemen Hunor szövetségi elnök, csíkszéki 
képviselő került, mellette csak Tánczos Bar-
na szenátor és Korodi Attila képviselő hivata-
losította jelöltségét, mindketten újráznának. 
Udvarhelyszéken csak Verestóy Attila sze-
nátor jelezte, hogy újabb mandátumra pályáz-
na. Kolozs megyében három jelölt pályázik a 
szövetség színeiben biztos befutónak számító 
egy-egy képviselői és szenátori mandátum-
ra: Csoma Botond kolozsvári önkormányzati 
képviselő, megyei elnök, Hegedüs Csilla, az 
RMDSZ kultúráért felelős ügyvezető alelnö-
ke és László Attila szenátor. Kampányában 
az RMDSZ a regionalizáció sürgetését, Erdély 
pénzügyi autonómiáját, mindenekelőtt a ro-
mán nyelvnek idegen nyelvként való oktatását 
célzó oktatási reformot, valamint az autonó-
mia kérdését helyezte az előtérbe. A szövetség 
vezérszlogenje: Erdély. A jövő.

Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) előbb 
függetlenként induló képviselőjelöltekkel kí-
vánt részt venni a versengésben, végül azon-
ban a távolmaradás mellett döntött – nem 
kívánva veszélyeztetni a magyar egységet. Az 
összefüggés érdekében az alakulat országos el-
nöke, Szilágyi Zsolt korábban felajánlotta az 
RMDSZ-nek, hogy a két szervezet tárgyaljon 
a választási együttműködésről, a szövetség 
azonban nem kívánt élni a lehetőséggel.

A papírforma a szociáldemokraták győzel-
mét ígéri, bár jelöltjeik közül több – köztük a 
párt elnöke, Liviu Dragnea – ellen is ügyészsé-
gi, illetve bírósági eljárás zajlik. A liberálisok a 
jelenlegi szakértői kormány vezetőjét, Dacian 
Cioloș miniszterelnököt is bevetik. A válasz-
tások nagy valószínűséggel a volt államelnök, 
Traian Băsescu visszatérését is hozzák, mi 
több, a Népi Mozgalom Párt (PMP) vezetője 
a kormányalakításra egyedül alkalmas politi-
kusnak nyilvánította magát. A kampányba új 
elemként az amerikai elnökválasztások utáni 
esetleges geopolitikai változások is begyű-
rűztek, de a pánikkeltésre alapuló mozgósí-
táson túl egyetlen formációnak sem sikerült 
a Trump-éra romániai jövőjét célzó értelmes 
üzenetet megfogalmazni. Csinta Samu

Hároméves szünet után ülésezett újra a szlo-
vák–magyar kisebbségi vegyesbizottság. Ez a 
testület az 1995-ben, Balladur akkori francia mi-
niszterelnök hathatós közreműködésével létrejött 
Szlovák–Magyar Alapszerződés végrehajtását el-
lenőrző és javaslattevő szerveként jött létre. A bi-
zottság mindkét országban a kormány tanácsadó 
szerveként működik és tagjait is a kormányok ne-
vezik ki. Évente legalább egyszer, de indokoltan 
többször is tarthat ülést. Az azóta eltelt huszonhat 
év alatt a mostani ülés volt a tizenharmadik. De 
például a három évvel ezelőtti ülésen a felek nem is 
jutottak egyezségre és a jegyzőkönyvet sem írták 
alá. Tehát mintha nem is lett volna találkozó.  

A bizottság magyar társelnöke, Kalmár Fe-
renc, aki egyben Magyarország szomszédságpoli-
tikáért felelős miniszteri biztosa elmondta, hogy a 
november 3-án aláírt jegyzőkönyv szerint mind-
két fél konkrét lépéseket tesz a komáromi Selye 
János Egyetem egyetemi státuszának megőrzése 
érdekében és Rákóczi-emlékhelyet alakítanak ki a 
Borsi-Zeleméri Rákóczi Kastélyban. Ezen túlmenő-
en mindkét országban figyelnek a magyar, valamint 
a szlovák épített örökség megóvására.  

Ennél is nagyobb jelentőségű, hogy a szlovák fél 
lépéseket tesz a magyar nyelvű oktatási rendszer fej-
lesztése érdekében – jelentette ki Kalmár Ferenc. 
Ez alkalommal hatvan ajánlást sikerült elfogadniuk 
– ezt már a bizottság szlovák társelnöke, Mirosl-
av Mojžita jelentette ki. Arra hívta fel a figyelmet, 
hogy az ajánlások mindegyike a két fél kisebbségei 
életkörülményeinek a jobbítását szolgálják. A szlo-
vákok kifejezetten örülnek annak, hogy a magyar-
országi szlovák kisebbség parlamenti képviseletet 
nyert, mert így a korábbinál határozottabban érvé-
nyesítheti igényeit. Sikerült továbbá megegyezniük 
arról is, hogy a Magyarországon működő szlovák 
kisebbségi önkormányzat átveheti a szlovák nyelvű 
oktatási intézményeket, amennyiben működtetni 
képes azokat.

Az elfogadott ajánlások a felvidéki magyar ki-
sebbség szempontjából valóban fontosak. Kalmár 
Ferenc a sajtótájékoztatón azt is hangsúlyozta, 
hogy a mostani eredményekhez hozzájárult a 
két ország közötti politikai légkör javulása.  

Cél, a megmaradás
Ülésezett a szlovák–magyar kisebbségi vegyesbizottság

Való igaz, hogy a két ország kormányai és mi-
niszterelnökei között régen nem tapasztalt közre-
működő összhang alakult ki, ami elsősorban az 
európai magas politikára vonatkozik (V4 együtt-
működés, migrációs válság kezelésének módja).  
Ez pozitívan hat a gazdasági és közlekedési vi-
szonyok fejlesztésére és harmonizálására is.  
A szlovákiai magyarok többsége azonban úgy érzi, 
hogy ugyanakkor zárójelbe kerültek a magyar ki-
sebbség létét és önazonosságának égető kérdéseit 
érintő sürgető kérdések. Elég, ha csak a magyar ki-
sebbség számának vészesen gyors lemorzsolódá-
sát említjük. Ha ésszerűnek is tűnik Orbán Viktor 
miniszterelnöknek három évvel ezelőtti kijelenté-
se, – hogy először a gazdasági és az európapoliti-
kai kérdések körében kell sikeres együttműködést 
kialakítani Szlovákiával, amelynek fényében az-
után sokkal könnyebb lesz a kisebbségi kérdések 
rendezése, – de a közben eltelt időt tekintve, fel kell 
tennünk a kérdést, hogy most már nem lenne-e itt 
az ideje elővenni a magyar kisebbség megoldatlan 
kérdéseit is? Ezt Orbán Viktor és Robert Fico mi-
niszterelnökök szintjén kellene elkezdeni, olyan 
alapvető kérdésekben, amelyek még mindig súlyos 
árnyékot vetnek a magyar kisebbségre, ide tartozik 
a háború után törvénybe foglalt kollektív bűnös-
ség eltörlése, a kettős állampolgárság kérdése, 
a kisebbségi nyelvhasználati jogok rendezése, 
az oktatási és kulturális önigazgatás kérdései. 
Ezek megoldását szlovák részről elsősorban politi-
kai döntések nyomán lehetne megkezdeni. Ehhez 
kellene a magyar fél segítsége. Mert ha sokáig vá-
runk lassan nagyságrendekkel megfogyatkozik a 
felvidéki magyarság és tudatilag már nem lesz igé-
nye sem a kisebbségi jogok rendezésére. 

A rendezést hasonló módon lehetne lefolytatni, 
mint azt Szerbia és Magyarország az elmúlt néhány 
évben tette, ahol a szlovákiainál súlyosabb történel-
mi örökséget kellett a két kormánynak kölcsönös 
erőfeszítéssel rendezni. Ennek eredményeként a 
magyar kisebbség léte szempontjából Orbán Viktor 
kijelentése szerint (2016. november 21, Kossuth Rá-
dió, 180 perc) Szerbia magatartása a kisebbségi kér-
désekben ma már több mint korrekt.  

Varga  Sándor

Halottak napján a vajdasági magyarság az 
1944/45-ös magyarellenes atrocitások áldozatairól 
is megemlékezik. Vajdasági települések sokaságán 
állítottak emlékhelyet az elmúlt években a közös-
ség tagjai, több tíz helyszínen jöttek össze mécsest 
gyújtani, a kegyelet virágait elhelyezni az emléke-
zők. Az idén a megemlékezésekre a szerb–magyar 
megbékélés jegyében került sor. Hogyan jutottunk 
el ide a vérengzések után és hol tartunk most? 

A második világháborúban, 1944 októberében a 
szovjet hadsereg és Tito kommunistái visszafoglal-
ták a Vajdaság nagy részét. Nagy területen bevezet-
ték a katonai közigazgatást, az erről szóló rendelet 
szövegéből kiderül, hogy az „idetelepített idegen 
elemek”, azaz a németség és a magyarság jelentette 
a legfőbb okát a katonai közigazgatás bevezetésé-
nek. Ezzel megkezdődtek a véres megtorlás napjai.  
A legnagyobb veszteség a Sajkás-vidéket érte, há-
rom falut – Zsablyát, Csúrogot és Mozsort – telje-
sen magyartalanították (azért ezek a falvak, mert 
1942-ben, a Délvidék egy részét visszafoglaló Ma-
gyarország itt tartott razziát, melynek során a par-
tizán szabotázsakciók résztvevőit kutatták fel és 
ártatlan embereket is lemészároltak – ez az akció 
csúcsosodott ki a hírhedt 1942-es újvidéki razziá-
ban). A kegyetlen tisztogatás után csak mutatóban 
maradt magyar. Kollektív büntetést mondtak ki az 
itt élő teljes magyar lakosságra. Akiket a helyszí-
nen nem mészároltak le, azokat kitelepítették, vagy 
haláltáborokba hurcolták. 

A történtekről évtizedeken át beszélni sem lehe-
tett. A történelmi VMDK megalakulását követően 
dőltek le a hallgatás és a félelem falai. A Vajdasági 
Magyarok Demokratikus Közössége 1990 tavaszán 
levelet intézett a Szerb Tudományos és Művészeti 
Akadémiához, választ azonban soha nem kapott, 
a levelet azonban a magyar párt nyilvánosság-
ra hozta. A Magyar Szó 1990 októberében kezdte 
közölni Matuska Márton újságíró Negyvenöt nap 
negyvennégyben című sorozatát, egy évvel később 
könyv formájában is megjelent, A megtorlás nap-
jai címen. Siflis Zoltán irányításával megkezdő-
dött a Temetetlen holtak című dokumentumfilm 
forgatása. A hallgatás megtört. Sorra jelentek meg 
kiadványok, jobbára helytörténészek tollából az 
1944/45-ös délvidéki magyarirtásról. Felbecsül-
hetetlen a munkájuk, hiszen összegyűjtötték egy-
egy település áldozatainak névsorát. Mészáros 
Sándor: Holttá nyilvánítva – Délvidéki magyar 
fátum 1944–45 című könyve 1995-ben jelent meg, 
Aleksandar Kasaš:  Mađari u Vojvodini 1941–1946 
című doktori disszertációja pedig 1996-ban. A ma-
gyar áldozatok számát a legelső adatok 60 ezer főre 
becsülték, majd 40–45, később harmincezer főben 
maximalizálták. 

A szerb állam azonban továbbra sem reagált. 
A Vajdasági Magyar Szövetség és annak elnöke, 
Pásztor István ragadta meg jó érzékkel az alkalmat, 
amikor  a 2008-as szerbiai államfőválasztáskor a 
demokrata Boris Tadić támogatását a történelmi 
igazságtételhez kötötte. A Magyar Köztársaság és 
a Szerb Köztársaság államfőinek 2009. novemberi 
találkozóján született megállapodás nyomán ala-
kult meg a két ország legmagasabb tudományos 
testülete keretében a Magyar–Szerb Akadémiai 
Vegyes Bizottság. 

A főhajtásra azonban még évekig kellett várni, 
Tadić elnöksége alatt nem jött létre. Az őt váltó 
egykori radikális szerb politikusból lett szerb ál-
lamfő, Tomislav Nikolić tette ezt meg Áder János 
magyar államfővel közösen 2013-ban, a vajdasági 
Csúrogon, a szerb és a magyar áldozatok emlékhe-
lyei előtt. Áder János ezt megelőzően Belgrádban, a 

szerb parlamentben mondott beszédében bocsána-
tot kért azokért a bűnökért, amelyeket a II. világ-
háború során magyarok követtek el ártatlan szer-
bek ellen a Vajdaságban. A szerb parlament pedig 
nyilatkozatot fogadott el a vajdasági magyar polgá-
ri lakosság ellen 1944–45-ben elkövetett aktusok 
elítéléséről. 

Hetven év után megszületett az a szerbiai kor-
mányrendelet, amely eltörölte a Csúrog, Zsablya 
és Mozsor magyar lakóinak kollektív bűnösségét 
kimondó jogszabályt – ezt Aleksandar Vučić szerb 
miniszterelnök jelentette be 2014 őszén Szabad-
kán. A kormányfő az 1944–1945-ben kivégzett ár-
tatlan áldozatok tiszteletére rendezett megemléke-
zésen vett részt a Vergődő madárnál. 

A Szerb–Magyar Akadémiai Vegyes Bizottság 
is befejezte munkáját. A kutatások eredményeit a 
tervek szerint az év végéig konferencia keretében 
ismertetik, az elképzelések szerint a magyar vagy a 
szerb fővárosban, esetleg mindkettőben. Hornyák 
Árpád, a Magyar Tagozat titkára a vajdasági Pan-
non RTV-nek adott interjújában arról beszélt, hogy 
mintegy 8 ezer áldozatot azonosítottak. Ugyaneb-
ben a műsorban a Szerb Tagozat tagja, Drago Nje-
govan, azt mondta, becslése szerint a magyar áldo-
zatoknak mintegy 10 százaléka lehetett ártatlan. 

Maradjunk még a történelemnél! Az I. világhá-
ború végén megkötött fegyverszünet napjára em-
lékezett november 11-én Szerbia. Az országban ez 
állami ünnep, munkaszüneti nap. A fegyverletétel 
napjáról 2012 óta emlékeznek meg. Két évvel ez-
előtt a szerb és az orosz pátriárka közösen szentelte 
meg az első világháborúban elesett orosz katonák 
felújított emlékművét Belgrádban. 

*
Miközben az állam ünnepelt, migránsok indul-

tak útnak gyalogosan Belgrádból a szerb–horvát 
határhoz. A menetet rendőrök biztosították. A 
menekültek azt remélték, hogy a szerb– horvát 
határnál átjuthatnak az Európai Unió területére, 
majd onnan tovább Nyugat-Európába. Az útra-
keltek közül néhányan orvosi segítséget kértek, 
mások feladták a gyaloglást, és visszatértek a 
szerb fővárosba. A szerb szociális államtitkár sze-
rint ezzel csak a figyelmet szeretnék felhívni ma-
gukra, és arra akarják kényszeríteni az EU-t, hogy 
nyissa meg előttük a határokat.  Arról is beszélt, 
hogy „valaki” hamis információkkal látja el a mig-
ránsokat, azt a reményt keltve bennük, hogy a ha-
tár közvetlen közelében nagyobb esélyük lesz arra, 
hogy folytassák útjukat. 

Ellentétes vélemények látnak napvilágot arról, 
hogy hány migráns rekedt Szerbiában. Állami 
adatok szerint mintegy hatezren, de egyes becslé-
sek szerint 7–10 ezren is lehetnek. Százak, esetleg 
ezrek a befogadóközpontokon kívül tartózkodnak, 
mert attól tartanak, hogy ezekből nem mehetnek 
majd tovább. A szerbiai államtitkár hangsúlyozta: 
a kormány arra törekszik, hogy a tél beköszöntével 
a horgosi, illetve a kelebiai átlépőnél várakozókat is 
biztonságos, fűtött helyre szállítsák. Az államtit-
kár kifejtette: a bevándorlók mozgását nem fogják 
korlátozni, de a fertőzések (megjelentek a ruhatet-
vek) elkerülése végett minden, az állam területére 
érkező migráns azonnali orvosi ellátásban része-
sül. A menedékkérők megsegítésével és védelmé-
vel foglalkozó központ vezetője ugyanis korábban 
arról beszélt, hogy megteltek a hazai elszállásolási 
kapacitások, ezért az országnak két területen kel-
lene sürgős intézkedéseket foganatosítani: növelni 
a befogadásra alkalmas helyek számát és javítani a 
higiéniai feltételeken. 

Fehér Márta

A számok tükrében – ősz Szerbiában

I. rész
A kommunista hatalom 1989. évi bukása 

óta mi, magyarok megéltünk néhány népsza-
vazást, és a felvidékiek el is kerültek, legalább 
egyet, a Csehszlovákia megszűnéséről kiíran-
dót. A népszavazások története tájainkon nem 
sikertörténet, ami azt is jelentheti, hogy nem 
tudunk közösségi véleményt alkotni, de azt is, 
hogy a közvélemény nagy része elzárkózik a vé-
lemény-nyilvánítástól, mintha még mindig a 
következményeitől félne. Az ügydöntő népsza-
vazásoktól pedig rettegnek, de nemcsak erre-
felé, hanem máshol is Európában, mert félnek 
a következményektől (például a skótok 2014-
ben nem merték megszavazni a kilépésüket az 
Egyesült Királyságból, 2016-ban pedig nem 
merték megszavazni Nagy-Britannia kilépé-
sét az Európai Unióból. A katalánok 2014-ben 
szintén kétségbe vonhatóan szavaztak a függet-
lenségükről, hiszen a szavazásra jogosultaknak 
mintegy 35%-a mondott igent a Spanyol Király-
ságból való kiválásra). 

A kommunista hatalmi rendszer bukása óta öt 
olyan népszavazásra került sor a Kárpát-medencé-
ben, ebből négyre Magyarországon és egyre Szlo-
vákiában, ami az egész nemzetet vagy az állam-
szervezetet, illetve az állampolgárok összességét 
érintette. Egyet sikerült elhárítani. 

Az egyik, egyúttal az első, a magyarországi 
„négy igenes” népszavazás volt, aminek kimon-
datlan áldozata Pozsgay Imre a valamikori Hazafi-
as Népfront elnöke lett, noha egyike volt azoknak, 
akik a múló rendszer képviselői közül jövőben 
és nemzetben tudtak gondolkodni, de ő volt az 
egyetlen, aki ezt egyértelműen, még a rendszer bu-
kása előtt ki is nyilvánította – ő mondta ki először, 
hogy 1956-ban Magyarországon népfelkelés tört 
ki. Hangsúlyozottan adott hangot véleményének, 
és esetenként vitathatatlanabbul, mint az eljövendő 
rendszer új üdvöskéi. A Szabad Demokraták Szövet-
sége miatt kellett őt a politikai máglyára vetni, mert 
ő már nem volt alárendelhető politikai csoport érde-
keknek, nem úgy, mint a kenyérre kenhető Árpi bá-
csi, azaz Göncz Árpád, az SZDSZ akkori kedvence. 

Sajátossága ennek a népszavazásnak, hogy a 
köztársasági elnök megválasztása ügyében gya-
korlatilag döntetlen eredmény született, mert 
szinte ugyanannyian voksoltak amellett, hogy a 
parlamenti választásokat megelőzően történjen-e 
az államfő megválasztása, mint amellett, hogy a 
parlamenti képviselő választás után kerüljön-e 
sor erre. A végeredményt 6 101 szavazat döntötte 
el – tehát a parlamenti képviselő választás után 
kell megválasztani az új államfőt. Ha fordított lett 
volna az eredmény, akkor valószínűleg közvetle-
nül választják meg Magyarország új elnökét és az 
Pozsgay Imre lett volna. 

Ha a népszavazás 1989. november 26-án más-
ként dönt, akkor a rendszerváltoztatási folyamat 
kezdetén feltételezhetően nemzeti elkötelezett-
ségű államfője lett volna Magyarországnak. De 
nem így történt, ami a Szabad Demokraták Szö-
vetsége és a Fiatal Demokraták Szövetsége sikere-
ként könyvelhető el. Az MDF követte el a stratégiai 
mellényúlást, mert távolmaradásra ösztökélte ro-
konszenvezőit, pedig ebben a kérdésben annak az 
erélyes kinyilvánítására bíztathatta volna rokon-
szenvezőit, hogy kerüljön sor azonnal és közvetlen 
úton az államfőválasztásra. Az SZDSZ és az akkori 
csatlósa, a FIDESZ győzött, mert tudták, hogy így 
az ő jelöltjük lesz az államfő, csakhogy ekkor még 
nem tudhatták, hogy 1990-ben nem ők lesznek a 
kormányalakító erők. A népszavazás idején szinte 
biztosra vették, hogy ők nyerik az 1990-es tavaszi 
parlamenti képviselő választást is. A nemzet sze-
rencséje, hogy nem így lett, de az Antall kormány-
ból egyedül a kormányfő gondolkozott nemzetben, 
a többi kispályás volt.

***
Magyarország szomszédos államaiban nem csu-

pán a rendszerváltoztatás eseményei zajlottak, ha-
nem az állami átalakulás is mozgalmassá tette bel-
politikai életüket. Az 1991-ben még létező, de már 
nem működő Jugoszláviában kitört a belháború, a 
Szovjetunió éppen megszűnőben volt és Csehszlo-
vákia is a végnapjait élte, jogilag talán a leginkább 
rendezett körülmények között. 

Csehszlovákia 1990 tavaszától államjogi átala-
kulásban vergődött, ami elsősorban Szlovákia ál-
lami önmeghatározásában merült ki. A különböző 
államjogi és politikai viták és egyeztetések egyik 
következménye lett egy kezdeményezés a prágai 
Szövetségi Gyűlésben a csehszlovák állam jövő-
jéről kiírandó népszavazás ügyében. Ez azt a kér-
dést vetette föl, hogy fennmaradjon-e a szövetségi 
állam, illetve változzon-e annak államjogi beren-

Népszavazások Magyarországon  
és Szlovákiában 1989 után

dezkedése, tehát a szövetségi rendszer lazuljon-e a 
konföderáció felé vagy szűnjön meg Csehszlovákia 
és jöjjön létre az önálló Szlovákia, azaz váljon el a 
cseh, morva és a sziléziai történelmi területektől.

Ezt az ügyet a népszavazás kiírásának szándé-
kával a prágai Szövetségi Gyűlés 1991 novemberé-
nek közepén tárgyalta. Az akkori magyar koalíció, 
Bajnok István előadásában az alábbi népszavazási 
javaslatot terjesztette elő (1991. november 13.):

„A Cseh és Szlovák Szövetségi Köztársaság Szö-
vetségi Gyűlésének Népi Kamarája és Nemzetek 
Kamarája az 1991-ben kiadott 327-es Tt. számú al-
kotmánytörvénye 1. cikkelyének 2. bekezdése és 3. 
cikkelyének 1. bekezdése értelmében a Cseh és Szlo-
vák Szövetségi Köztársaság elnökének javasolja, 
hogy a Cseh Köztársaságban és a Szlovák Köztársa-
ságban egyidejűleg írjon ki népszavazást, amelynek 
során az állampolgárok a következő kérdésre vála-
szolnának:

Kívánja-e a Cseh és Szlovák Szövetségi Köz-
társaságnak, mint nemzetközi jogalanynak 
a jogfolytonosságát, amelyben teljes mérték-
ben tiszteletben tartják a nemzetek, a nemze-
ti és etnikai kisebbségek önrendelkezési jogát, 
amely a köztársasági és tartományi önigazga-
tásban, területi és kulturális autonómiában 
nyilvánulna meg?”

Indoklás:
A kérdés megfogalmazásakor abból indultunk ki, 

hogy az állam — mint a nemzetközi jog alanya — 
jogfolytonosságának megtartása a közép-európai 
térség politikai stabilitása szempontjából fontos. 
Eközben az államformát az államon belüli nemzeti, 
kulturális, nyelvi, történelmi és etnikai szempontból 
különböző alanyok közötti konszenzus alapján kell 
megállapítani.

Az állam fogalma nem azonosítható és nem 
cserélhető fel a nemzet fogalmával vagy egyéb, 
pontosan meghatározott entitással, de a polgári 
alapelveken kialakított állam azokat — mint létező 
államalkotó elemeket — egységes és egyedülálló tár-
sadalom-politikai és történelmi egységbe foghatja. A 
kérdés alapvetően az emberi jogok általános deklará-
ciójából, a politikai és polgári jogokról szóló egyezsé-
gokmányokból és az emberi dimenzióról tartott kon-
ferencia záródokumentumából (Koppenhága, 1990) 
indul ki, és tiszteletben tartja az általános biztonság 
1990-ben Párizsban kimondott követelményeit.” 

Ezzel a javaslattal kapcsolatban nem az a figye-
lemre méltó, hogy a csehek és szlovákok ellene sza-
vaztak, hiszen nem illett a gondolkodásuk rend-
szerébe. Az igazi baj az volt, hogy a magyar koalíció 
parlamenti csoportjától elhatárolódó azon magyar 
képviselők sem támogatták a javaslatot (a Függet-
len Magyar Kezdeményezés utódpártja a Magyar 
Polgári Párt), akik akkor a magyarországi SZDSZ 
és a FIDESZ partnerei voltak – ők rombolták elég 
eredményesen az akkor fogalmazódó felvidéki ma-
gyar nemzetstratégiát.

Csehszlovákia megmaradása vagy megszűnése 
ügyében kiírandó népszavazás azonban csupán 
magyar szempontból volt elvi, nemzeti kérdés, 
mert mind a csehek, mind a szlovákok elsősorban 
a kudarctól féltek, azaz attól, hogy nem lesz sike-
res. A csehek attól tartottak, hogy a megszűnést 
támogatók kerülnek fölénybe, a szlovákok pedig 
pont a fordítottjától féltek. A Szlovák Nemze-
ti Párt emiatt javasolta azt, hogy a népszavazást 
akkor is nyilvánítsa az alkotmány érvényesnek, 
ha Szlovákia kiválását az államszövetségből csak 
a szlovákiai szavazók többsége támogatja. Mi 
magyarok (legalábbis egy részünk) pedig attól 
rettegtünk, hogy a „csehszlovákiai magyarok” 
nehogy Csehszlovákia megmaradása mellett te-
gyék le a voksukat. Mert ha az állam megmara-
dására szavaznak, akkor áttételesen elfogadják a 
Benes-féle fasizmust, ha ellene szavaznak, akkor 
támogatják a szlovák neofasisztákat. A mi célunk 
ezért az volt, ne legyen kiírva népszavazás a cseh-
szlovák állam megmaradásáról, mert ennek csak 
a magyarok lehetnek a vesztesei. Sikerült.

Ez akkor olyan nemzetpolitikai jelentőségű kér-
dés volt, amit a felvidéki magyar politikai élet (elit?) 
képviselőinek túlnyomó része nem értett. Nem is 
érthetett, hiszen felkészületlen volt a politikai átté-
telek megértésére. És mégis Csehszlovákia megma-
radása mellett állt ki, ahelyett, hogy szövetségeseket 
keresett volna a szlovák nemzeti jobboldal soraiban. 
Inkább azokkal a felvidéki magyarokkal került ösz-
szetűzésbe, akik megértették a szlovákok önálló ál-
lamalapításának igényét. Ebben gyökerezik a felvi-
déki magyar politika csődje – nem szövetségeseket, 
hanem érdekkapcsolatokat keres.

Ezt a népszavazást szerencsére nem írták ki.
(folytatjuk)

Duray Miklós 
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Sok nagy úgymond adekvát legendát ismer a má-
sodik Osztrák Köztársaság történetírása: Az egyik 
közülük az államszerződés aláírása utáni Ausztriát 
a két hatalmi tömb közt lavírozó, semleges kis or-
szágnak tekinti, mely minden politikai üldözöttnek 
szabad akaratából menedéket ad. 1956 novemberé-
től, tehát a forradalom bukása után a cirka 200.000 
magyar menekült felvétele képezi eme kvázi legen-
dárium egyik alappillérét, az osztrák velünk élő 
történelem egyik fontos pozicióját elfoglalván, 1945 
után önmagára találva. 1956, a magyar menekültek 
befogadása kiindulópontja két nagy tudományos vi-
tának: Amíg az egyik oldal képviselői manapság is a 
restriktív menekültügyi politikát támogatják és azt 
a pozíciót, hogy Ausztria hajlandó volt egy bizonyos 
rendkívüli szituációban ténylegesen politikai me-
nekülteken segíteni, a másik az osztrák menekült-, 
idegen- és integrációs politikában liberális cselek-
vési módot javasol, figyelemmel az akkori osztrák 
magatartást, amikor az ország sokkal szegényebb és 
veszélyeztetettebb volt mint ma, azt a pozitív vonást 
emelve ki, amit a mai köztársaságban hiányol. 

Egész Ausztria részéről ténylegesen megnyilvá-
nult a rögtönzött segítőkészség, szolidaritási hul-
lám, áldozatosság és a jóindulatú adományozás. 
Idővel azonban a történetírás jóval árnyaltabb, sok-
rétűbb képet tudott felmutatni. Az 1956-os magyar 
eseményeket illetően ma már tudomásunk van az 
osztrák kormány óvatosságáról. A legelső, a for-
radalom kitörésekor tett nyilatkozatokat nagyon 
gyorsan mérsékelték a világpolitikai helyzetre való 
tekintettel. Ugyanez érvényes a korabeli médiára: a 
kezdetben euforikusan hangzó tudósítások lassan, 
ám folyamatosan váltottak át egyre tartózkodóbb, 
majd szinte ellenséges hangnembe. 

Már 1956 májusában eltávolították az osztrák‒
magyar határon a határzárat, így november 4-ét, a 
szovjet csapatok invázióját követően mondhatnánk 
akadálytalanul indult meg a nagy menekültáradat. 
Decemberig, amíg a határ nyitva volt, nagyrészt 
gyalog menekültek az emberek. „A határ menti köz-
ségekben, minden rendelkezésre álló helységben 
szállásolták el az érkező menekülteket egy-két nap-
ra, továbbvitelük időpontjáig – a kis csoportok átte-
kinthetősége nagyjából lehetővé tette az egyedi el-
látást.” (Peter Haslinger: Zur Frage der ungarischen 
Flüchtlinge in Österreich 1956/57, Manuskript, S.4.)  

A menekülteknek több, mint a fele Budapestről 
jött; kétharmaduk férfi volt, több, mint a felük 25 év 
alatti, egy további harmad 25 és 30 év közötti, to-
vábbá fiatalkorú; munkások, illetve túlnyomórészt 
értelmiségiek; 70% katolikus, 18,7% református, 
10%  zsidó felekezetű volt – Magyarországnak óriási 
szellemi veszteség.

Az elsődleges ellátás után gyorsan átrendezett 
kaszárnyákban helyezték el a menekültek nagy ré-
szét. Ausztria volt az első biztonságos ország, de 
csak tíz százalék maradt itt. Továbbvándorlásukig 
Ausztriának kellett ellátni őket, kezdetben ugyanis 
semmiképpen sem volt biztos a többi nyugati ország 
nagyvonalú segítsége. A tengeren túli kivándorlás 
nagyon lassan indult be. A külügyminisztérium 
rögtön felismerte a tengeren túli országok szelektá-
ló politikáját: Egyik jelentés arról számol be, hogy 
Kanada bevándorlási miniszterére nagy benyomást 
tett a Traiskirchenben „rendelkezésre álló embera-
nyag” valamint, hogy a menekültek Ausztriát leg-
kevésbé terhelő része távozik „míg a nők, gyerekek, 
öregek és betegek Ausztriában maradnak”. .” (Peter 
Haslinger: Zur Frage der ungarischen Flüchtlinge in 
Österreich 1956/57, Manuskript, S.12.)

Az osztrákok szolidaritása lehengerlő volt, rend-
kívüli és mintaértékű a segítőkészségük, roppant 
nagyvonalú az adományozási hajlandóságuk, ami 
mind a kormányt, mind a médiát meglepte. „A mél-
tatlankodást, az osztrák demokratikus kételkedés 
psychohigiéniai ősformáját, úgy látszik elfelejtették 
az osztrákok. Türelmesen álltak a szakadó esőben 
hosszú és mindig hosszabb sorokban a felvevő he-
lyek előtt és az árut hozó kocsik sorának nem sza-
kadt vége.” (Friedrich Kern: Österreich. Offene 
Grenze der Menschlichkeit. Die Bewältigung des 
ungarischen Flüchtlingsproblems im Geiste inter-
nationaler Solidarität, S. 11.) Elsőként a kormány 
támasztott kételyeket. 1956 november 13-án Bruno 
Kreisky államtitkár a minisztertanácsban aggodal-
mát fejezte ki, hogy Ausztria nem fog kapni anyagi 
támogatást a menekültek ellátására. Ugyanakkor a 
Die Presse napilap november 16-án figyelmeztetett 
„ennek az alapvető érzelmi kitörésnek az ellentétes 
oldalára, amikor a forró szív elveszíti józan eszét, ott 
a segítségből káosz lesz.” És tényleg voltak arra jelek, 
hogy november közepe táján sikert aratott a Ma-
gyarokért Osztrák Nemzeti Bizottság-ban a káosz. 
A pillanatnyi sugallatra létrejött segélyszervezetek 
alig működtek hivatásosan, tevékenységüket nehe-
zen lehetett koordinálni, mivel szubtilis konkurrens 
viszonyban voltak egymással, és ennek kiküszöbölé-
sére kevés kommunikációs hajlandóságot mutattak. 

Közben a menekülttáborokban valamiféle tö-
meghisztéria kapott lábra, pl. spiclik által terjesz-
tett hírek, az ellátás, a továbbutazás lehetősége és 
a magyarországi helyzet miatt. A táborpsychózis 
megtette a magáét: Egy általános tájékozódáskép-
telenség állapota kombinálva állandóan jelenlévő 
agresszivitással. Ez a jelenség kifejezést nyert a hi-
ányzó önálló kezdeményezésben, a valóság hibás 
megítélésében és ennek megfelelő túlzott reakci-
ókban „és abban a messzemenő képtelenségben 
szociálisan nem kívánatos impulzusokat kontrol-
lálni.” (Hans Hoff, Hans Strotzka: Die psychohy-
gienische Betreuung der ungarischen Neuflücht-
linge in Österreich 1956–1958, S.31., 94.) Az ötlet, 
hogy a menekülteket kis csoportokban helyezzék 
el, akiket „sokkal könnyebb elragadtatni segítő-
készséggel, minthogyha százával vagy ezrével ösz-
szezsúfolva táborokban kell élniük” (Die Presse, 
15.11.1956) sose valósult meg. 

1956. november 22-én katasztrofális hangulat-
ról számolt be a Die Presse a menekültsegélyezés-
nél: Minden kapacitás kimerült, Burgenlandban 
már alig lehet elhelyezni menekültet, a segéderők, 
a buszsofőrök teljesen kifáradtak és szervezésileg 
lehetetlen a továbbvitel a nagy felvevő táborokba. 
A burgenlandi rendőr főkapitányság szükségesnek 
látta a határszervek arra való utasítását, hogy arra 
kérjék az osztrák határon talált magyar menekülte-
ket, hogy egy-két nap múlva jöjjenek vissza. (Peter 
Haslinger: Zur Frage der ungarischen Flüchtlinge 
in Österreich 1956/57, Manuskript, S.9.) Legkésőbb 
1956 karácsonyakor minden szinten érzékelhetővé 
vált a segítőkészség megrendülése és kimerültsége. 
Ennek ellenére hivatásosan működött a menekültek 
jó ellátása. Tervbe vették a foglalkoztatást és a terá-
piás ellátást a menekülttáborokban.  Ennek ellené-
re a hivatalos osztrák menekültsegélyezést csak az 
osztrák lakosság spontán segítőkészsége mentette 
meg az összeomlástól.

Így már 1956. november végén felismerhetőek 
voltak az első törésvonalak a magyar menekültek-
kel szembeni rokonszenv terén. Ettől az időponttól 
halmozódtak a panaszok a menekültellátás magas 
költségeiről és merültek fel határozott nehézségek 
a továbbvándorlás lehetőségeiről. „A mi embere-
ink már megőrülnek emiatt az egész menekült-
áradat miatt. Mi nem játszhatjuk az egész világ 
számára a jótevőt” –  így nyilatkozott Julius Raab 
a minisztertanácsban. (Peter Haslinger: Hundert 
Jahre, S.345.) Az osztrák médiában is érezhető 
volt a lassú, de biztos változás: ritkábban számol-
tak be Magyarországról, csökkent az érdeklődés a 
magyar menekültek iránt, és ábrázolásuk növekvő 
mértékben negatív lett. 

Végül 1957. januárjában Oskar Helmer bel-
ügyminiszter azt a nyilatkozatot tette, hogy  a 
„menekülteknek kötelezettségei is vannak”. A 
segítőkészség elérte határait. Ezzel a hivatkozási 
fórummal és „autoritással” az eddig rejtett előíté-
leteket nyíltan ki lehetett fejezni. Mind ritkábban 
szóltak a hírek menekültekről, de annál inkább 
emigránsokról. Az ilyen argumentációk alátá-
masztására egyre gyakrabban lehetett hallani, ol-
vasni a magyar menekültekről, hogy „igényesek” 
és „hálátlanok”. „Tehetetlenségük felismerésével a 
magyar menekülteknek tulajdonították nyomoruk 
okát. Ettől fogva a menekülteket sokszor bűncse-
lekményekkel hozták összefüggésbe.” (Peter Has-
linger: Hundert Jahre, S.556.) 

Az akkori kormány 1957. elején tanulmány el-
készítését tűzte ki a menekültekről. A szociálpszi-
chológus Hans Strotzka 1959-ben kiadott munkája 
arra az eredményre jutott, hogy a kezdetben min-
den vezércikkben ábrázolt részvét és az osztrákok 
segítőkészsége részben biztosan az erősebb, fölé-
nyesebb pozíciójából magyarázható, mivel a rész-
vét bizonyos mértékben leereszkedő magatartást 
foglal magában a rászorulókkal szemben. Ebben a 
szereposztásban a magyar menekülteknek az áldo-
zat szerepét kellett volna elfoglalniuk és csak ad-
dig lehettek biztosak az osztrákok részvétében és 
segítségében, amíg megfeleltek ezen szerep elvá-
rásainak, ennek megfelelően alázatosan viselked-
tek és gyorsan tovább utaztak egy másik országba. 
„Az osztrák lakosság lehengerlő érzelmi odaadása 
a menekültekkel szemben azt az immanens tudat 
alatti elvárást tartalmazza, hogy ennek az ember-
csoportnak szegény, tehetetlen gyermekek visel-
kedését kellene mutatnia. Amennyiben ez nem áll 
fenn, ha a menekültek ugyanabba az eszpresszóba 
járnak, bizonyos körülmények között ugyanabban 
az üzletben valami különlegeset vesznek, spontán 
más módon cselekednek, mint ami megfelelne a 
szerepelvárásnak, akkor majdnem törvényszerűen 
agressziót váltanak ki.” (Hans Hoff, Hans Strotzka: 
Die psychohygienische Betreuung der ungarischen 
Neuflüchtlinge in Österreich 1956–1958, S.94.)

Rásky Béla 
Németből átültette: Rumpler Diána

Az 1956-os menekültek és Ausztria elvárásai

Rettenetes zajra ébredt a gyerek, még soha 
ilyen dörömbölést nem hallott egész életében, 
igaz, még csak hatéves volt.

Egész testét elöntötte a rémület, reszketve 
bújt a takaró alá, befogta a fülét, de mindhi-
ába, a zaj ütemesen, egyenletesen folytatódott. 
Mint a megriasztott állat, futni szeretett volna, 
de nem mozdult a lába, a félelem megbénította 
minden tagját. Lassan magához tért, kiabál-
ni kezdett torkaszakadtából, hisztérikusan, 
hogy a szüleit felébressze, de nem történt sem-
mi, csak a dübörgés folytatódott irgalmatlan 
monotóniával. Még soha nem fordult elő az, 
hogy felsírt éjszaka, és apja vagy anyja nem vi-
gasztalta, nyugtatta volna, ezért még ijesztőbb 
volt minden a rettenetes dübörgésben. Nagy 
nehezen kikászálódott az ágyból, a novembe-
ri hideg élesen megcsapta a lábát, mezítlába-
san futott a szülők szobájába hüppögve, sírva, 
reszketve. 

De üresen tátongott a szülői ágy, hiába ta-
pogatózott a biztonság, a megnyugvás után. 
Kétségbeesve rohant a konyhába, ahol sötét 
volt, a villany nem égett, de a kitárt ablakok 
előtt a novemberi hidegben, ott álltak a szü-
lei mereven, kifelé tekintve, őt észre sem vet-
ték. Odafúrta magát hozzájuk, de rá sem pil-
lantottak, mindketten az utcát nézték, ahol 
hatalmas zöldes-barna járművek dübörögtek 
végtelen sorban. Kerek tetejük nyitva, ben-
nük egy-egy katona állt, fejükön gömbölyű 
vassisak, kezükben fegyver.  Egy hatalmas 
cső nyúlt ki oldalt mindegyik járműből az ab-
lakok felé irányulva. Vajon mi lehet ez? – de 
nem mert kérdezni semmit, mert látta, hogy 
anyja sír, apja pedig reménytelen félelemmel 
ismételgeti: Bejöttek az oroszok!

Kik lehetnek ezek, hogy ennyire sokan jön-
nek és miért kell félni tőlük vajon, de már nem 
gondolkozott sokat ezen, a sok sírás, a hideg 
elbágyasztotta, lecsúszott a földre és hirtelen 
elaludt. Még motyogott valamit, mikor ölbe 
vették, megsimogatták és ágyba tették. Más-
nap korán rohant a szomszédba, hogy eldi-
csekedjék, mit látott az éjszaka, már messziről 
kiabálta a barátjának: „Én láttam, hogy bejöt-
tek az oroszok!” A kisfiú azonban nem cso-
dálkozott, a tízévesek mindentudó fölényével 
javította ki: „Nem bejöttek, hanem megint be-
jöttek! Különben is minket nem érdekel, mi 
disszidálni fogunk!”

Leforrázva állt, már újra valami, amit ő nem 
ért, ő még nem tanult semmit, még a betűkben 

Czellár Judit

partizánok pedig nincsenek
is csak az R betűnél jártak, hogy-hogy megint 
bejöttek és mi az, hogy disszidálni!

Ám nem szólt semmit, mert újabb recsegés, 
kattogás hallatszott, de most a hegyek felől, 
így félve hazarohant. A ház lakói az udvaron 
álltak, és a férfiak azt hajtogatták, ez géppuska, 
ezek a partizánok!

Sok érthetetlen dolgot hallott még aznap, de 
nem sokat gondolkodott semmin, mert már 
egy hete nem volt iskola, boldogan játszott a 
gyerekekkel. A szülők most nem sokat törőd-
tek velük, tanakodtak, menjünk, maradjunk, 
ki ment már el és hova. 

– Úgysincs iskola, gyere velem – mondta 
apja pár nap múlva neki –, beteghez hívtak a 
szomszéd faluba, legalább nem leszek egye-
dül az úton. Az ócska Opel füstölögve indult, 
s ő büszkén, lábát lóbázva ült a hátsó ülésen. 
Találós kérdésekkel szórakoztak, mikor apja 
egy mondat közepén csikorogva fékezett. Egy 
férfi ugrott a kocsi elé, kezében fegyver, a fején 
véres kötés. – Doktor úr – lihegte –, adja ide 
a kötszereket, gyógyszereket, mindent, amije 
van, sebesültjeink vannak az erdőben!

Apja szótlanul adta át a kért dolgokat, majd 
suttogva kérdezte: „Meddig tudják még tar-
tani magukat?” A bekötött fejű férfi mormolt 
valamit és csüggedten legyintett. 

Otthon este hallotta a konyhából átszűrő-
dő halk beszédet: Odaadtam a partizánoknak 
minden kötszert és gyógyszert, még tartják 
magukat valamiképpen.

Aha, most már tudom, mi az a partizán, ez 
a bácsi, a bekötött fejével! – gondolta és elége-
detten álomba merült.

Telt-múlt az idő, tavasz táján Pestre készül-
tek, meglátogatni a rokonokat. Borzasztóan 
örült, vonattal utazni csodálatos és még csak 
egyszer volt ebben része.

A város nem tetszett neki, a villamosból 
látta, hogy sok házon lyukasak, feketék a fa-
lak, ez nem érdekelte, az embereket nézegette 
unalommal, hiszen senkit nem ismert. Hirte-
len azonban ismerős arcot vett észre mellettük 
és hangos örömmel kiáltozta: Apa, apa, itt a 
partizán, de már meggyógyult a feje, nincs is 
bekötve! De folytatni nem tudta.

Az ismerős férfi könyörgő-rettegő szemmel 
nézett az apjára, aki azonnal leszállt vele a vil-
lamosról és reszkető hangon, lassan suttogta 
a fülébe: „Börtönbe akarsz juttatni? Nincs és 
nem volt partizán, megértetted?” 

Megértette.

Már majdnem hároméves volt. Furcsa játék-
nak tűnt számára, hogy az egyszobás, komfort 
nélküli zuglói lakásban apja az ablak elé tolta 
a szekrényt. De hiszen akkor nem lehet majd 
kilátni! Meg kihajolni se lehet, hogy az ember 
szót váltson az ott elhaladókkal, mint ahogy 
anyja szokta gyakorta tenni, ha meglátta a 
boltba igyekvő kedves, öreg, szomszéd nénit.

Mindig szeretett volna a szülei között, a 
nagyágyban aludni, de neki volt saját ágya. 
Most kivételesen mégis odaengedték, aminek 
nagyon örült. Végre a szülei között alhatott, 
bár a felnőttek arcán, esti meseolvasás közben, 
nem a megszokott mosolyt, inkább valamiféle 
folytonos feszültséget, aggodalmat látott, ami 
benne is nyugtalanságot keltett.

A szobában hetek óta fűtöttek, korán bekö-
szöntött az ősz, hidegek voltak a nappalok is, 
nem csak az éjszakák. A kis vaskályhában iz-
zott a tűz, mellette ott állt megszokott helyén 
a tojásbrikettel töltött szeneskanna, de volt ott 
még valami. Egy vödör víz. Az okát nem ér-
tette, sosem szoktak vizet tartani a szobában.

A konyha hűvös volt, a villanytűzhely csak a 
főzéshez volt jó, a konyhát nem melegítette be. 
Mosakodni is gyorsan kellett, igyekezni, hogy 
meg ne fázzon, meg a bádoglavórban lévő für-
dővíz se hűljön ki. Azt a mosófazékban min-
dig a tűzhelyen kellett melegíteni, mert a la-
kásban csupán egyetlen helyen lehetett vizet 
venni, a konyhai falikútból, melyből azonban 
ivásra alkalmas, friss, klórmentes víz folyt.

Fürdőszobájuk nem volt, olyat csak az eme-
leti szomszédoknál látott, de azt is két család 
használta, felváltva. Szerencsére, jól kijöttek 
egymással. Mint ahogy a ház többi lakója is. 
Olyan barátságos volt a légkör, mintha min-
denki rokona lett volna a másiknak. A kisgye-
rekekre mindig az az asszony vigyázott, aki 
éppen ráért. Így, amikor anyja dolgozott, ő is 
sok időt töltött az emeleti lakóknál, legkedve-
sebb barátnője szüleinél. 

A hátsó udvari részre muszájból, csak a wc 
miatt mentek. Mindig félt egy kicsit, ami-
kor anyja kivitte, mert nem csak hideg volt a 
csöppnyi fülkében, de állítólag, már patkányt 
is láttak a wc-csészén ülni. Ez rettegéssel töl-
tötte el, bár sohasem látott még ilyen állatot. 

A wc mellett volt a mosókonyha. Ebbe a he-
lyiségbe nemigen jártak, de most, legnagyobb 
csodálkozására, mindenki idegyűlt. Vala-
mennyi lakó. Öregek, fiatalok, gyerekek. 

Máskor csak az udvaron szoktak összejön-
ni, kellemesen langyos, nyári estéken, sza-
lonnát sütöttek, jó volt a hangulat, mindenki 
örült, nevetett, vidámak voltak. A gyerekek 
sokat játszottak, a felnőttek még énekeltek is, 
volt tangóharmonika, meg hegedű.

Most senki nem nevetett. A felnőttek komo-
rak voltak, szomorúság látszott az arcukon, 
suttogva beszélgettek. A félszavakból nem le-
hetett kivenni, hogy mi bántja őket. Ő sem ér-
tette, hogy amikor a szobájuk olyan jó meleg, 
meg ott van a víz is, hogy ki ne gyulladjon a 
bútorzat, s az ablak is védett, nem lehet bedob-
ni, se bejutni rajta keresztül, akkor miért kel-
lett otthonról eljönni?!

Nem értette, hogy most, amikor végre a 
szülei beengedték maguk közé a nagyágyba, 
a pár boldog nap után, miért kellett kihurcol-
kodniuk a lakásból? 

Mester Györgyi

Korán beköszöntött az ősz
A lakók még ágyneműt is hoztak magukkal 

a mosókonyhába. Vajon miféle közös játékra 
készülnek? Itt még sohasem gyűltek össze se 
enni, se énekelni, de aludni meg végképp nem. 
Legnagyobb meglepetésére, neki meg a ba-
rátnőjének, a két kisgyereknek, megágyaztak 
a mosókonyhában tárolt, használaton kívüli 
ócska vaskádban, melyet az anyukák pokró-
cokkal, dunyhával vastagon kibéleltek. Itt kell 
aludniuk egy darabig - mondták. 

Egy idő óta, kintről, az udvar felől, nagy 
durrogások, csattanások hallatszottak, és néha 
a mosókonyha fala is beleremegett. Érthetet-
len dolgok történtek. És mintha a felnőttek is 
féltek volna. Csak pusmogtak, aggodalmas-
kodtak, de nem árulták el, mitől félnek. Ilyen 
hangulatban még sohasem kezdődött vidám 
ünneplés, meg idebenn szalonnát se lehet süt-
ni. Napok óta már nem is főztek, mindenki azt 
ette, amit magával hozott. Akinek több élelme 
volt, megkínált belőle másokat is. Érdekes volt 
a kádban aludni, néha még viháncoltak is egy 
kicsit a barátnőjével. Kádban eddig még soha-
sem aludtak.

Ő leginkább az esti meseolvasás elmaradá-
sát hiányolta, de hát minden játékot, könyvet 
nem hozhattak ki a lakásból. 

Annyit nyafogott, mígnem anyja elhatá-
rozta, hogy a dörgések ellenére visszamegy a 
lakásukba, és elhozza a kedvenc meseköny-
vét. Érdekes, de a szomszéd néni nem akarta 
engedni, mindenáron vissza akarta tartani. 
Vajon mi lehet az udvaron, mi remegteti meg 
annyira a házat, hogy még a felnőttek is félve 
mennek ki? Nem értette. 

Aztán egyszer csak valami furcsát vett ki 
két szomszéd pusmogásából. Azt mondták: A 
pataktól lövik a házat, csak el ne találják ezt 
a szegény asszonykát! Nem kellett volna koc-
káztatnia az életét azért a vacak könyvért!

Sírni kezdett, féltette az anyját. Már bán-
ta, hogy annyira ragaszkodott ahhoz a mese-
könyvhöz. A felnőttek, látva, hogy pityereg, 
vigasztalni kezdték, de csak akkor nyugodott 
meg, amikor visszajött az asszony, kezében az 
áhított mesékkel.

Pár napig éltek a mosókonyhában, azután 
mindnyájan visszahurcolkodtak a lakásaikba.

Hamarosan a nagyszekrény is a régi helyén 
állt, s a vödör víz is elkerült a szeneskanna 
mellől. Az élet folyt tovább, mint azelőtt. 

Csak sok év múlva értette meg, hogy mitől 
keletkeztek az épület falán azok a mély befú-
ródások, amelyek korábban nem voltak ott, és 
amelyektől nagyon sokáig, az első komolyabb 
tatarozásig olyan csúf, ótvaros kinézetű volt a 
házuk, mert a golyóütötte lyukak körül, min-
denütt lepotyogott a vakolat…

Túl fura ez a világ… oly könnyű elvesz-
ni a csatornákban. Megtalálni a helyes utat. 
Dönteni, ha minden félresiklik. Honnan 
tudjuk, mikor lesz a következő lépésnél 
jobb, ha most balra megyünk? Sehonnan. 
Csak reméljük,  a teher egyszer könnyebb 
lesz, az ég kitisztul és elmúlnak görcseink. 
Valamiért mindig küzdeni, szenvedni kell. 
De érdekli az embert döntésének kimene-
tele? Vagy elég csak a könnyebb utat vá-
lasztani? Biztos jobb az üresség, mint szem-
benézni a valósággal, ha úgy adja életünk 
lapjainkat? Mikor győzzük le démonainkat? 
Ha megtagadjuk a fájdalmat, vagy ha szikár 
akarattal tűrjük a poklot? Mert, ha belené-
zel a vaksötétbe, mögötte meglátod majd a 
fényt. Bár ezt nehéz elhinni. Tényleg igaz? 
Vagy humbug és nincs happy end? Elég 
csak ignorálni emberi érzelmeinket és úgy 
tenni, mintha kővé tudnánk válni? Meg fo-
god bánni  halálod pillanatában a gyenge-
séged és futásod? Gondolod, hogy tényleg 
úgy lesz minden szép és jó és a rezüméd 
csillagos ötös, ha a könnyebb utat válasz-
tod? Mintha elfutnál a házi feladat elől és 
elhinnéd, hogy jobb, ha odáig húzod-ha-
logatod a leckeírást, amikor már túl sok 
tornyosul föléd és pokollá teszi életedet a 
felhalmozott hiteltartozás? És akkor mi lesz? 
Kezded elölről? Nem unod még?  Pedig 
bennünk emberekben annyival több van, 
mint amit elhiszünk magunkról. De ez nem 
megy csak úgy, következmények nélkül. 
Ehhez alázat és önfeladás kell. Önző, ego-
ista, beképzelt emberi árnyék sosem fog a 
tisztulás útjára lépni és megtapasztalni éle-
te napos oldalát. Amikor a probléma nem 
probléma, hanem kaland. Amikor a nincs 

Nagy Olívia

Fejlődés - Kereszteződés
kietlen szürkeség és magány. Nincs szere-
tetlenség. Ahol az alagút végén nem egy 
fekete lyuk tátong.  És a legdurvább ebben 
nem is az, hogy épp egy nyálas, ciki du-
mát lökök valami bóvliról, hanem az, hogy 
ez mind  már eleve a kezdetektől fogva ott 
van kivétel nélkül mindenkiben.  A kü-
lönbség pedig csak annyi, hogy az embe-
rek egyik fele gyenge szeretni önmagát a 
másik pedig nem.

Szóval jobbra, vagy balra?

Nagygábor Margit

  Tragédia

Befelé folynak könnyeim
véresre harapdálom számat
ma kétszáznegyvennyolcadik napja
hogy nem látlak. 
Mint hű kutya lapulnék hozzád,
de Te a macskákat szereted.

   perspektíva

Lassan elkopnak már a szavak is.
Kiülünk a csillagok alá barátkozni,
de az angyalok is felmondtak az Úristennek.
Földi kocsmákban dülöngélnek,
talán, mert beleuntak az örökkévalóságba.
Próbálnák csak meg – mi az, embernek lenni.

Az elmúlt hónapokban a V4 együttműködés 
országai, – az EU brüsszeli központjának cselek-
vés-képtelenségét tapasztalva az illegális mig-
ránsáradat megállítása, és Európa határainak 
megvédése terén, – megfogalmazták saját, külön 
javaslataikat a határok megvédésére, és szembe 
mentek a beözönlött azonosítatlan migránsok kö-
telező kvóták szerinti elosztásának tervével. Sőt, 
Magyarország a saját területén kézzelfogható lépé-
seket is tett a schengeni határok megvédésére. Ka-
pott is ezért számtalan kritikát. A határ mentén fel-
épült műszaki védővonal felépítését antihumánus 
cselekedetnek bélyegezték. Pár hónappal később 
pedig az egyik legdurvább bírálatokat megfogal-
mazó ország politikusai szintén elkezdtek kerítést 
építeni. Érezve azonban a helyzet fonákságát, nem 
kerítésnek, hanem szárnyaskapunak, vagy műsza-
ki megoldásnak nevezték. Az érintett ország mi-
niszterelnöke, mivel képtelen volt kezelni a kelet-
kezett problémát, rövidesen meg is bukott.     

Ezek után a V4 országai, Lengyelország, Csehor-
szág és Szlovákia is nyíltan támogatni kezdték az 
illegális migránsáradat megállítására tett  magyar 
erőfeszítéseket. A későbbiekben azonban egyre in-
kább tapasztalni lehetett a migránsokat behívó, és 
eleinte virágcsokorral fogadó országok lakosságá-
nak egyre fokozódó szimpátiáját a V4-ek politikája 
iránt. A támadások és fenyegetések az egyes euró-
pai politikusok, de főleg a fősodrú liberális sajtó ré-
széről, azonban nem csitultak. Brüsszeli körökből 
az is elhangzott, hogy ezek az országok nem eléggé 
szolidárisak, ezért meg kell vonni tőlük a költség-
vetési támogatásokat. Sőt, Magyarországra vonat-
kozóan az is felmerült, hogy ki kellene zárni az or-
szágot az EU-ból. 

Az egyre több problémát okozó migránsinvázió 
és a terrorista támadások nyomása alatt az EU ve-
zetői azonban szeretnének megszabadulni a Nyu-
gat-Európában bolyongó azonosíthatatlan mig-
ránsok tömegétől, és szeretnék őket szétteríteni 
a kelet-közép-európai országokban. Nos, a V4-ek 
éppen ez ellen tiltakoznak nagyon határozottan. A 
szeptemberi pozsonyi EU-s csúcstalálkozóra javas-
latot terjesztettek elő, amelynek az volt a lényege, 
hogy az egyes országok ne csak az ismeretlen mig-
ránsok befogadásával fejezhessék ki szolidaritásu-
kat a közösséggel szemben, hanem más téren is, 
például a határvédelemre fordított saját eszközök 
felhasználásával is (rugalmas szolidaritás). Ennek 
mindössze annyi foganatja lett, hogy az Európa Ta-

Európában egyre vonzóbb a V4 csoport
nács megbízta a soros elnökséget ellátó Szlovákia 
kormányát, hogy dolgozzon ki alternatív megoldá-
si javaslatot a brüsszeli kvótajavaslat mellé.

Szlovákia tehát elkészített egy javaslatot, ame-
lyet az EU belügyminisztereinek novemberi ta-
nácskozásán terjesztettek elő. Ez a dokumentum 
lényegében a V4-ek javaslatának kibővített válto-
zatát tartalmazza. A rugalmas szolidaritás mellett 
az egyes országok részére az önkéntes migránsbe-
fogadást is javasolja. Erről is  fognak tehát tárgyalni 
a december 16-ra tervezett EU-s csúcsértekezleten.

Közben tovább folytatódik a migránsok beö-
zönlése Európába Olaszország és Görögország 
határain keresztül. Az olasz parti őrség, többek 
megállapítása szerint, szinte utazási ügynökség-
ként működik a Földközi-tengeren. Líbia partjai-
hoz közel, de már a nemzetközi vizeken felszedi az 
embercsempészek által elindított, túlzsúfolt lélek-
vesztőkben hánykolódó szerencsétlen migránso-
kat és Olaszországba szállítja őket, ahelyett, hogy 
ellátva őket ivóvízzel és élelemmel visszairányíta-
ná hajóikat a nem messzi líbiai partokra. Ezután az 
embercsempészek kénytelek lennének felhagyni a 
migránsoknak ezen az útvonalon történő utazta-
tásával. Olaszország és Nyugat-Európa egy időre 
fellélegezhetne. 

De a nyugat-balkáni útvonalon is folytatódik a 
migránsok beáramlása. Részben a Görögország-
ban összezsúfolódottak, Macedónián  keresztül 
jutnak el Szerbiába. Itt többnyire megrekednek. 
A magyar határzáron keresztül nem igen tudnak 
átjutni. Horvátország szintén határozottan véde-
kezik. A migránsok áradata által kiváltott problé-
mák egyre súlyosabbá válnak. Az EU vezetői pedig 
szinte tétlenül nézik a történteket. Beszélnek meg-
oldásokról, de konkrét, hatékony cselekvésre kép-
telenek. 

Egyre több ország ezek után a V4-ek politiká-
jában látja a megoldást. Brüsszel haragjától tartva 
ugyan, de egyre több EU-s és EU-n kívüli ország 
nyíltan, vagy egyelőre burkoltan támogatja a V4-
eket. Az egyik osztrák köztársasági elnökjelölt 
(Hofer) azt is kijelentette, hogyha megválasztják, 
javasolni fogja az osztrák–magyar monarchia egy-
kori területén lévő országok szorosabb együttmű-
ködését, amely ellensúlyozhatná a nagy európai 
országok dominanciáját. Erre némi cinizmussal 
úgy lehetne reagálni: Végül kiderül, hogy mégsem 
kellett volna a monarchiát 1919-ben szétverni?!

Varga Sándor 

Vermuth Attila

mindörökké

A halott után kimosott lepedő
visszanyeri hullafehérségét.
Aztán szárítókötelekre rakják,
hogy a közepét lehúzza.
És találkozik a földdel.
Ez az Isten mosolya

Hangsúlyozni kell, hogy a gyomor anatómiailag és 
funkcionálisan olyan szoros kapcsolatban áll a szom-
szédos emésztőszervekkel, elsősorban a nyelőcsővel és 
a nyombéllel, de a bélrendszer alsó szakaszaival is, hogy 
a panaszok és részben a betegségeik is hasonlóak. 

A viszonylag nagy felületű gyomornyálkahártya 
érzékeny a külső fizikai-kémiai behatásokra annak 
ellenére, hogy saját maga is egy agresszív anyagot – 
sósavat – termel, amelynek azonban nagy szerepe van 
az emésztési folyamatokban. Nagy mennyiségű, ne-
hezen emészthető ételek a nyálkahártya gyulladását 
idézhetik elő, következményes hányingerrel, hányás-
sal, hasi fájdalommal. Ha ez a folyamat a következő 
bélszakaszokat is érinti, a „gyomorrontás” tünetei ki-
egészülhetnek hasmenéssel, hasi görcsökkel. A gyógy-
szerek közül a gyulladásgátló fájdalomcsillapítók – 
aszpirin, ibuprofen, diclofenac – okozhatnak hasonló 
tüneteket. Mivel ezeknél ritka esetekben gyomorvér-
zés is kialakulhat, megelőzésként egyidejűleg savter-
melést csökkentő gyógyszereket is felírhat az orvos.

Igen gyakori – talán a leggyakoribb – eset, amikor 
a fentebb említett gyomortáji panaszok miatti részle-
tes kivizsgálás semmilyen patológiás elváltozást nem 
mutat ki. Ilyen esetekben – jobb híján – olyan diagnó-
zisokat hallunk, mint pszichoszomatikus zavar, gyo-
moridegesség, irritábilis gyomor - bél szindróma stb.

Hosszan tartó, kellemetlen és következményeiben 
időnként súlyos lefolyású a reflux betegség. Ennek lé-
nyege, hogy az agresszív gyomorsav visszaáramlik a 
nyelőcsőbe, amelynek másfajta felépítésű nyálkahár-
tyája ettől súlyosan károsodhat. Normális élettani 
körülmények között a nyelőcső-gyomor átmenetnél 
található körkörös izomzat – a kardia – szelepszerű 
működése gátolja a visszaáramlást. A reflux oka a kar-
dia különböző okokra visszavezethető funkciózavara. 
Gyomorégés, savas felböfögés, néha mellkasi fájda-
lom jellemzi. Kezelésében a savtermelést radikálisan 
csökkentő un. protonpumpa-gátlóknak van jelentő-
ségük. Szükség esetén testsúlycsökkentés javallott, 
mivel a betegség a túlsúlyosaknál sokkal gyakoribb. 
Amennyiben az ok rekeszizomsérv, speciális műtét 
oldja meg a problémát.

Az említett protonpumpa-gátló gyógyszereknek 
köszönhetően az évtizedekkel ezelőtt súlyos lefolyású 
krónikus gyomor és nyombélfekély ma ritkábbá vált. 

a gyomorrontástól a gyomorfekélyig
A valamikori drámai következmények, mint az akut 
életveszélyt jelentő gyomorvérzés, vagy a rákos elfa-
julás szerencsére ma nem olyan gyakoriak. A 20–25 
éve még gyakran végzett klasszikus sebészeti be-
avatkozás, a Billroth műtétekként ismert gyomor és 
bélcsonkolás szerencsére már szintén a múlté. Ezt 
az örvendetes fejlődést nem kis mértékben – a fenti 
gyógyszerek mellett – az tette lehetővé, hogy kb. 25 
éve felfedezték egy már régen ismert, nem patogénnek 
hitt baktériumnak, a helicobacter pylorinak az ulkus 
betegség keletkezésében játszott központi szerepét. 
Ennek alapján, leegyszerűsítve, a krónikus fekélybe-
tegség egy fertőzés következményeként fogható fel. Ez 
természetesen lehetőséget teremt a baktérium kiírtá-
sára és így a fertőzés megszüntetésére.

Mindezek ellenére az ulkusbetegséget ma sem lehet 
félvállról venni. Tipikusan az étkezésre javuló felsőhasi 
fájdalom hívhatja erre fel a figyelmet. Az ulcus okozhat-
ja egyebek mellett a székletben vizsgálattal kimutatható 
vért, mely nagyobb mennyiség esetén a betegek számá-
ra is jól észlelhető, sötét színű, emésztett vért tartalma-
zó un. szurokszéklet formájában kerül észlelésre.

A biztos diagnózis felállítása gyomortükrözés se-
gítségével történik, amikor a fekély nagyságát, jellegét 
és elhelyezkedését az orvos közvetlenül megszemléli 
és szövetpróbát véve a hisztológiai vizsgálatra is lehe-
tőség van.

A kezelés speciális antibiotikumok illetve savcsök-
kentő gyógyszerek alkalmazásából áll.

Végezetül egy fontos dologra hívjuk fel a figyelmet: 
amennyiben a gyomortáji panaszok 3 hétnél tovább 
is fennállnak, feltétlenül forduljunk orvoshoz, hogy 
az esetleg szükségessé váló további vizsgálatok (hasi 
ultrahang, CT, MRI, endoszkópia) időben megtörtén-
hessenek. Ezek segítségével nemcsak a gyomor és a 
hasűri szervek különböző betegségeit lehet differenci-
álni és ezáltal a helyes terápia előfeltételeit megterem-
teni, hanem a rosszindulatú daganatok korai stádi-
umban való diagnózisával ezek kezelése is lényegesen 
kedvezőbb. Bár több rosszindulatú daganattal ellen-
tétben a gyomorrák esetek száma nem növekszik, a 
későn felfedezett betegség végső gyógyítása még nem 
megoldott. Ezzel szemben a korai gyomorrák nagy va-
lószínűséggel meggyógyítható.

Dr. Bartos Dénes
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Jelen számUnK Képei

Szenteste napján Béla a televízió előtt ült. 
Közben oda se figyelt, csak a múltján rágódott. 
Öccse, Lajos a karácsonyfát díszítette. Szép 
sorjában rakta a piros, kék csillag alakú dísze-
ket, meg a szaloncukrokat. Agyán végigzajlott 
egész becstelen élete. Egyszer csak nagy síró-
görcs fogta el. Meghatotta a karácsonyi műsor.

– Az egész életem hiábavaló volt!
Csak bűnöztem. Nem jártam egyenes úton. 
Lajos abbahagyta a karácsonyfa díszítését s 

átkarolta Bélát.
– Semmi baj!
Béla meg egyre csak sírt. Nem lehetett meg-

vigasztalni sehogy sem.
– Hol volt Jézus a szenvedéseim idején?
– Majd kárpótol.
– Azt nem tapasztaltam!
–  Csak nem vetted észre!
Zsuzsa is befutott a konyhából. 
– Mi a baj?
–  Béla elérzékenyült.
Zsuzsa melléje ült. Anyja már jobban meg 

tudta vigasztalni. Béla szipogott, Lajos is majd-
nem sírt. Hisz rossz volt így látni a bátyját. 

Béla aztán összeszedte magát, s abbahagyta 
az egerek itatását. Zsuzsa hozott neki egy po-
hár vizet. Az egykori bűnöző szíve már nem 
fájt annyira. 

– Apád nem tudta mit cselekszik.
– Igen. Őmiatta ilyen az életem! Vagy lega-

lábbis volt!
– Majd lemennek az ünnepek s ismét dol-

gozni fogsz – mondta Zsuzsa.
– Én nem akarok ládákat pakolni!
– Nem is kell! Öcséd majd segít neked elhe-

lyezkedni.
Lajos kiment a konyhába s behozott egy 

üveg konyakot. Megkínálta bátyját. Töltött 
neki egy pohárral. Béla meghúzta a konyakot.

– Ez most jólesik. – mondta.
– Csak lassabban! – intette az anyja.
– Hadd igyon! – jegyezte meg Lajos – meg-

van rá az oka.
– Engem is kínáljatok meg!
Bélának rögtön jobb kedve lett. Öccse és 

anyja örültek neki.
– Szenteste amúgy is mindenki iszik! – szólt 

erélyesen Béla, mint akiből a teljes jogfosztott-
ság beszél. 

– Soha nem voltam nagy ivó – tette hoz-
zá. S ez igaz is volt. Meg a börtönben külön-

ben sem ihatott. De kinti életben is vigyázott 
az egészségére. Lajos nem egészen. Rengete-
get dohányzott. Kicsit kótyagos volt, sokszor 
munkanélküli.

Aztán Béla egyre jobb kedvre derült. Már 
majdnem nótázott, amikor a második üveg 
konyakot kezdte inni. Végül rázendített egy 
régi paraszt nótára. Lajos és Zsuzsa nevették. 
Lajos is énekelt. A szomszéd Kálmán bácsi ko-
pogtatott, mire Zsuzsa ajtót nyitott. 

– Halkabban kérem! Szenteste van!
– Jöjjön be, igyon maga is egy pohár konya-

kot!
Kálmán nem tudta mitévő legyen. Gondol-

kodott.
– De vár a feleségem!
– Hívja őt is!
– Nem, inkább csak én jövök, szívesen elfo-

gadok egy pohárral.
Zsuzsa töltött a szomszédnak. Hama-

rosan egyre több pohárral kért. Mivel hal-
lotta, hogy Béla és Lajos énekelnek, s  mi-
vel Kálmánnak kevés ital is megártott, ő is 
rákezdett a dalolászásra. Ünnepi hangulat 
támadt. Julcsi is átjött a szomszédból s meg-
jegyezte – Na ezeknek is elment az eszük a 
szeretet ünnepén.

– Nem ment el, hanem inkább megjött! – 
vágta rá Béla.

Az egykori bűnöző soha nem érezte ilyen jól 
magát. Táncra kérte Julcsit. Kálmán meg biz-
tatta a feleségét:

Táncolj vele! 
Julcsi táncolt. Lajos meg Zsuzsa nevették. 

Esetlenül mozgott Julcsi. Majd leült egy szék-
re, hogy kifújja magát.

Maguk aztán tudnak szórakozni!
Kálmán is táncra kérte a feleségét, de za-

varban volt a többiek előtt, így inkább újabb 
pohár konyakot ivott. Végül a házmester is 
beszólt és arra kérte őket, halkabban mulas-
sanak. 

Béla hamarosan lefeküdt, Lajos betakarta. 
Jól telt a szentestéje.
A szomszédok átmentek, Zsuzsa és Lajos 

pedig elgondolkodott Bélán.
– Szegény! Régen nem érezte ilyen jól ma-

gát.
Talán most lenézett rá a Jézus Krisztus! – 

vélte Lajos.
Aztán hamarosan ők is elaludtak.

Dinók Zoltán

Béla szentestéje
Sokfelé jár a magamfajta ember, és sokféle 

tájat ismer meg. A Mura vidéke, Lendva ne-
kem tavasz, virágzás, sárga virágözön. S or-
chidea, festmények a lendvai várban, Kepe 
Lili, meg Lajos. A Bencze. Van abban virágö-
zönben késő ősz is, pincékkel, hordókkal, bo-
rokkal. Bencze Lajos pincéje is, hazaindulás 
előtt, hogy egy búcsúpohárral koccintani tud-
junk barátságra, irodalomra, elköszönésre és 
viszontlátásra.

Aztán még egy kis ölelkezés, s a pozsonyi 
rendszámú kocsi átevickél a határon, suhan 
a zalai táj, kisimul a Kisalföld, már össze is 
zördültünk meg ki is békültünk, mi bennülő 
magyarok, pozsonyiak, mátyusföldiek, s aztán 
köztes megálló: Feketeerdő.

Az Magyarország? - kérdezte a múltkor 
egy bociszemű eladólány Győrben, amikor 
számlát kellett kiállítani. Persze, mondtam, 
de legszívesebben azt kérdeztem volna, nem 
mindegy? Nem mindegy. Igaz, a hálószoba 
ablakából sötét éjszakán látszik északnyuga-
ton Pozsony sárgás fénye, de hát Pozsony nem 
Magyarország? Aztán horgadnak a kérdések: 
országok ezek?  Persze, hogy azok, kicsi darab-
ka föld ideszántva, kicsi darabka oda. Egy ki-
csi Bencze Lajosostúl Jugoszláviához, aminek 
ez a csücske Szlovénia most.

No de térjünk vissza Lendvára és Lajoshoz, 
aki állítólag az idén hatvanéves. Meg is néztem 
a szabad lexikonban, és tényleg. 1956-ban szü-
letett, ebben a véresen sáros évben, ebben a je-
lentéssel teliben. De ez csak egy adat: Benczét 
én öregebbnek véltem nálam. Lehet, hogy a 
bajusz tette, meg a kicsit testes alkat, ami eleve 

Didergő fényben 
– Bencze lajos hatvanéves –

föltétele a békés természetnek. És szeretet ké-
pességének. 

Vannak, akiket első látásra megszeretünk. 
Mert olyan szeretni valók. Mint Lajos is. Aki 
egy váratlan pillanatban fölmegy a színpad-
ra barátaival, és nótázni kezd. Olyan jóked-
vűen, mint aki néhány pohárral már fölhaj-
tott a nótát serkentő nedűből. És akkor még 
jobban megszeretjük, mert akinek szívéből 
nóta szól, annak az egyre dobban a miénkkel. 
Aki nagyapáim katonadalait fújja, az rokon 
velem, egy húron pendülünk, s a közös múlt 
mély kútjába néztünk, s megpillantottuk 
benne arcunkat.

Bencze Lajos hatvanéves lett. Ez olyan köny-
nyen kimondható mondat. Didergő fényben 
című versében egy pillanatra megérzi az idő 
ezüstös érintését, s ha szeretné is úgy tudni, 
már nem tudja ugratásnak érezni, a sors sze-
szélyes játékának. De hadd füllentse hát an-
nak ebben az ünnepi pillanatban, hogy aztán 
átlépve az időn betakarítsa a termést, a hátra-
lévő nem keveset.

Hogyan is írja szívenütő versében?
Hirtelen köd borul / a kertre. Megrezdül / a 

szőlő ázott levele. / Hamuszínű pára / hull ha-
lántékomra... // Higgyem, hogy mindez / csak 
ugratás, tréfa? / Vagy szeszélyes / sors / játéka, 
mely a sövény / mögül figyel. // Hogy mit kere-
sek / még mindig itt... / Végképp nem hiszi el.

Lehunyom szememet, s állok kezemben egy 
pohár borral, elképzelem, hogy a lendvai hegy 
leve ragyog benne. És a hatvanéves Bencze La-
josra ürítem poharamat.

Böröndi Lajos

Bencze Lajos

van, hogy
Hornyik Miklósnak emlékül

Van, hogy a több, kevesebb.
Van, hogy az ellenkezője igaz.
Van, hogy erősebb az Isten,
S ismét, hogy felül a Gaz.

Van, hogy minden sikerül,
S csak kullog nyomába a kudarc.
Van, hogy az élet van legfelül,
S van, hogy a halál a vigasz.

a Győri antológia 
legújabb fellépése

November 19-én, a XVI. Győri Könyvsza-
lon alkalmával került bemutatásra Korképek 
címmel a Győri Antológia Irodalmi és Mű-
vészeti Alkotó Közösség 2016-os kötete. A 
Győri Nemzeti Színház Kisfaludy Termében 
Csáky Anna, az alkotóközösség vezetője kö-
szöntötte a program iránt szép számmal ér-
deklődő közönséget. A legújabb kiadvány is 
igazán sokszínű, annak is köszönhetően, hogy 
a szerzőgárda írókból, költőkből, képzőművé-
szekből áll. Ebbe a kiadványba nyerhetett be-
tekintést a nagyérdemű. A kötetből felolvasott: 
Cseke J. Szabolcs, Olasz Valéria, P. Nagy Gabi. 
Közreműködött Tóth László vonósnégyese. A 
bemutató díszvendégei voltak Gülch Csaba 
költő, akit legújabb verseskötetéről, a Gyónás 
könyvéről kérdeztek, és Deák Ernő, a Bécsi 
Napló főszerkesztője. Deák Ernő Az Öreg-
hegytől a Schneebergig című kötete is emlí-
tésre került, melyben életútjának állomásait 
járja végig az Ausztriába történt menekülésé-
től napjainkig. A Győri Antológia Irodalmi és 
Művészeti Alkotó Közösség szép kapcsolatot 
ápol az egri Agria folyóirattal és a ’szél-járás’ 
folyóirattal.  Ez az alkalom, Deák Ernő főszer-
kesztő meghívásával ismét termékeny együtt-
működés kezdetének lehetőségét kínálja. S ha-
tárokat átívelve alkotói közösségeket építeni 
nagyon fontos feladat.

H-SZ. Zs.

Budapesttől kb. 50 km-re fekvő magyar-
országi fürdőhelyen 80.000 euróért eladó 
egy 160 és egy 50, összesen 210 m² ház 
kerttel. 
Tel.: 0036 305414452, vagy 
e-mail: heraklida@freemail.hu.

Utoljára nem sok szó marad, minél tovább 
tart az élet, annál kevesebb a közölnivaló, 
minden összesűrűsödik, a végén minden elfér 
egy dióhéjban. Az idő, az örökkévalóság, a lét. 
És amint kialszik a tudat, minden más véget 
ér velünk, még akkor is, ha marad valami. Mit 
is jelent a szerény jelenvalóság értelem nélkül. 
Azért van a teremtett világ, hogy megéljük, 
nem csak úgy egyszerűen meglegyünk. Min-
den meglehet, és mégis mintha nem is volna. 
Hallja a hangot? Néha kigúnyol. Mintha tény-
leg elhinném, hogy a világ értünk van. A jó 
Lambert, a nagy Leibnitz kísérője az árnyvi-
lágban, teljes bizonysággal hitte, és ebben lát-
ta a teremtés dicséretét és értékét. A kozmosz 
annyira jól formált, hogy az embernek ki kell 
lépnie belőle, csak hogy dicsérhesse a terem-
tést. Ah! De legyünk elnézőek vele szemben, 
ő nem ismerhette korunkat. Ő még remény-
kedhetett, átkozott póráz, mindnyájan ezen 
vagyunk, s nélküle nem jutunk semmire. Nem 
leszünk bölcsebbek, de néhány lélegzet erejéig 
talán boldogabbak, én ugyan nem hiszek eb-
ben, habár ugyanúgy esküdni sem mernék, 
hogy ez sohasem lehetséges. Most megint itt a 
kép: amint arccal az árnyékból a fény felé for-
dulunk, dobogó szívvel talán, ott van az, ami-
re régen vártunk, a forrón óhajtott. Biztos va-
gyok benne, hogy ezt ismeri ön, és maradjon 
is meg sokáig, habár egyenesen a fájdalomhoz 
vezet.

Úgy, üljön le. Tudom, addig nem akar tá-
vozni, amíg el nem hangzott minden. Lehet, 
hogy az emlékezés munkával jár, ha valakit át- 
meg átjárnak a képek, vagy valaki megkísérli, 
hogy még egyszer koncentráljon, bár inkább 

Marianne Gruber

egy tébolyult emlékezései*
csak aludna, és akaratlanul hagyná a dolgo-
kat elvonulni, akár egy madár röptét. Min-
dig szívesen néztem a madarak röptét, milyen 
szenvtelen könnyedséggel győzik le a nehéz-
ségi erőt. Mi azonban nem azért emlékezünk, 
mert akarunk és muszáj, hanem mert ilyenek 
vagyunk, nem kellemesség, hanem elvárás, 
egyetlen sértés. Rollótól (a cirkuszi törpétől) 
hallottam egyszer ezt a mondatot; említettem 
már, ő sokat olvasott. Azt is hozzátette, hogy 
az emlékezet kioltása betegség, én azonban azt 
mondom, kegyelem.

Bárhogyan is, csináljuk tovább, csak ho-
gyan? Ha még egyszer kezdhetném elölről, 
de amikor már annyi minden kialudt? Még 
egyszer megtenni azt az utat, ami ide vezetett. 
Senki sem hinné el nekem, hogy én vagyok az, 
és azt sem, aki voltam, jómagam pedig egyi-
ket sem hiszem. Tudja ön egyáltalán, mit akar 
tőlem? A felejtés sivatagában délibábot kerget-
ni. Ezt is olvastam valahol, mint az az öreg-
asszony, akit egy szép napon a Másik hozott; 
én nem hozhattam magammal, mert nem en-
gedték. Lenne még néhány dolog s az emberek, 
akiknek itt kellene lenniük, lassanként mind 
elhagytak. Én nem akartam, hogy távozzanak, 
visszatartani sem akartam őket, úgy kellett el-
hagyniuk, mint a halálra való készülődés, az 
utolsó barátra, úgy kell közeledni mint egy 
barát felé, kivéve, ha az embernek vannak hol-
napra, holnaputánra, a jövő hétre, sőt, a jövő 
évre tervei, rejtett reményei, mekkora meg-
eröltetés, ó. És akkor Artémisz nyila talál el, 
amint ezt hitték a régi időkben, egy lövés és 
máris kiterülve, már akkor is kegyelemként 
fogták fel, egyetlen napot sem elpazarolva fe-

Halottak napján megmozdul az ország. Soha 
máskor nem tapasztalható tömegek keresik fel a 
temetőket. A legtöbb ember igyekszik friss virá-
got tenni, gyertyát gyújtani előrement szerettei 
sírjára. Sötétség után sejtelmes fényben tündö-
kölnek a temetők a sok ezernyi gyertya ragyogó 
fényétől.

Nagyon szeretem a pislákoló gyertyákkal ki-
világított temetőt. Amikor a Pest megyei Irsán 
– Magyarországon egyetlen szolgálati helyemen 
– temetői istentiszteletre siettem, mindig lenyű-
gözött ez a különleges ragyogás. Nem önmagában 
a fény játéka, nem a sejtelmes tündöklés, hanem 
a mögötte lévő. Az apró lángnyelvek egyrészt a 
sötétben csak körvonalaiban látható emberek fi-
gyelmességét, szeretetét teszik láthatóvá, ugyan-
akkor túl is mutatnak rajta. A figyelmes emléke-
zők szeretetén túl más valakinek a szeretetét is 
ragyogva hirdetik. Aki földi életét gyorsan leégő 
gyertyaként odaadta értünk.

A halottak napján ünnepi arcát mutató, felé-
kesített, szépen kivilágított temetőben is vegyes 
érzések kavarognak bennünk. Igaz, ilyenkor ta-
lán nem frissen tépett sebbel érkezünk, mégis a 
találkozás öröménél erősebben érezzük szeret-
teink fájdalmas hiányát, a reménységnél jobban 
az elmúlás rettenetes érzését. Igaz, hogy a sors-
társakkal való közösség erőt adó, de annyi más 
is ott van még. A lelkiismeret-furdalás és tehe-
tetlenség, a harag és a keserűség. Nem tudjuk 
visszafordítani az idő kerekét, nem tudjuk meg 
nem történtté tenni azt, ami megtörtént. Az el-
költözöttekkel kapcsolatosan semmit meg nem 
változtathatunk.

Szívünk reménytelenül lázong az elmúlás el-
len. Nem akarunk tudomást venni róla. Mennyi 
mindenben kifejezésre jut, hogy a halált nem tud-
juk és nem akarjuk elfogadni! Úgy visszük a virá-
got a sírokra, mintha szeretteinknek ezzel örömet 
szerezhetnénk... Van, aki padot is épít a sír mellé, 
hogy odatelepedve „beszélgethessen” az odaát lé-
vővel. Ugye mennyire értjük ezt!

Nemcsak a régi idők naiv elképzelése volt, hogy 
az élőknek a halottakról is gondoskodniuk kell. 
Egykor ezért tettek ételt, italt, pénzt, vagy fegy-
vert a sírokba. Máshol ezért öltöztetik át rendsze-
resen a halottakat. Nálunk meg szokásos, hogy 
„méltó nyughelyet”, díszes síremléket építsünk, 
sokszor messze erőn felül...

De miről is beszélnek a régi leletek, a régi sírok? 
Arról, hogy amikor az ember, a nagyon primitív 
ősember, megjelent a Földön, a tudatában már 
ott volt az a mélyen emberi meggyőződés, hogy 

Pátkai J. Róbert

Temetőből áradó fény, 
a szeretet pislákoló lángjai

a halállal nincs vége annak a szeretetnek, amely a 
halottakhoz kapcsol minket. Láttam a franciaor-
szági, Le Moustier-i sír képét. A csontváz egy 16 
éves ifjúé. Ahogy a halott ifjút elhelyezték, ahogy 
a fejét párnára tették, ahogy a kezeit elrendezték 
a lehető „legkényelmesebben”, azon meghatóan 
látszik a szeretet gondoskodása, talán az édes-
anyai szereteté. Százezer éves szimbóluma ez a 
csontváz a halált túlélő szeretetnek.

Arról is beszélnek ezek a sírok, hogy a primitív 
ember hitte, a halállal nincs vége az életnek. S e 
mögött a kezdetleges túlvilág-hit mögött kétség-
telenül ott van a csírája annak a speciális emberi 
önértelmezésnek, hogy mi emberek nem tarto-
zunk mindenestől ehhez a világhoz.

Mindezt összefoglalva, azt kell mondanunk a 
régi leletek tanúsága alapján,  hogy az embernek 
kezdettől fogva van vallása. Talán nem a technika 
és nem a szocietász az emberiség megkülönböz-
tető jegye, hanem éppen a vallás, a religiosum. S 
hogy ez miképpen keletkezett, arra nincs és nem 
is lesz jobb „magyarázat” annál, melyet a Biblia 
első könyvében olvashatunk: „teremté az Úristen 
az embert a maga képére és hasonlatosságára”.

Zárógondolatként nézzük még azt is, hogyan 
tükröződik a halálprobléma annak az embernek 
a tudatában, aki egyúttal az Isten világosságát 
hozta el nekünk.

A haldokló Jézus így szól az egyik latorhoz: Ma 
velem leszel a paradicsomban. Ebben a mondat-
ban benne van Jézus Urunk hite. Ő hiszi, hogy 
lesz, mint ahogy öröktől fogva volt, hogy élni 
fog a halál után is, a halálban is. Hiszi, hogy az 
a „paradicsomban” lesz. Ez természetesen jel-
képes kifejezése annak az igazságnak, amit mai 
kifejezéssel így fogalmazhatunk meg: megmarad 
tudatának, személyiségének kontinuitása a halál 
után is az Istennel való közösségben, az Isten örök 
szeretetében.

Ámde az idézett mondatban benne van Jézus 
ígérete is. A latornak mondta, hogy ő is ott lesz 
a paradicsomban vele együtt. Nemcsak Jézusé 
az élet, hanem embereké is, miénk is. Egyetlen 
feltétel van csak: embernek kell lenni, irgalmas 
embernek, a jézusi szeretet atmoszférájában élő 
embernek.

János evangéliumában, a tízedik fejezetben ol-
vassuk ezt az ígéretet még teljesebben, még szeb-
ben és még vigasztalóbban. Jézus juhait sem tőle, 
sem az Atyától senki el nem szakíthatja.

Nekünk, akik temetőket járunk és halálunkra 
gondolunk, elég ez a vigasztalás. Mindig megmara-
dunk egymással és Istennel a szeretet közösségében.

Böröndi Lajos

ladikját készíti …

Vázában virág egy csöppnyi
Sárga a vörösben látszik
Ősz napoz a kinti fákon
Elvérzett hát ez a nyár is

Langymeleg tea a szájban
Vérszínű lesz minden vászon
Hullnak a levelek hullnak
Ladikját készíti Kháron

Október vér hava látszik
Elindul a három pásztor
Megváltót keresni ebben
A zavart beteg világban

Most még béke napozik
Megpihen egy-egy levélen
Éjszaka azért már érzed
Lopakodik a sötétben

Háború jön és a festék
Beszárad alszik a vászon
Elgurult gyöngyszem az élet
Vércsepp a hűlő hazában

S. Csoma János

Ő sosem felejti

elfelejtetted már
születésed kínját
de anyád ki fönn van
ha letekint itt lát
ő sosem felejti…
neked így kegyelmez
mert amit cselekszel
csak a külsőd – jelmez 
amit nem lát senki
azt ő mind-mind tudja
hosszú távú utad
veled végig futja
vállaira veszi
álmaid nehezét
önsúlyodon segít
alád tartja kezét
úgy emel magához
lassan észrevétlen
világosságot küld
ne maradj sötétben
ne maradj sötétben
legyen világosság
hogy átolvasgathasd
fentről jövő postád.

első ízben jelennek meg a nagy nyilvánosság 
előtt a festőművész leánya, adrienn jóvoltá-
ból. az apropót az 1956-os forradalom 60. 
évfordulója adta. Jancsek antal (1907–
1985) Budapesten született, ott tanult a Kép-
zőművészeti akadémián. azt követően ta-
nulmányi utakat tett párizsba, Hollandiába, 
Jugoszláviába, Japánba. legnagyobb sikereit 
a 20. század harmincas éveiben aratta. már 
nem tartozott a legfiatalabbak közé, amikor 
őt is megérintette a forradalom szele. nem 
fegyverrel, hanem ecsettel kezében ment ki 
a pesti utcákra, hogy megörökítse a látotta-
kat, tapasztaltakat. a művész félelmet nem 
ismerve járta az utcai harcok színtereit; ott 
készített vázlatokat, rajzokat, vagy festett 
meg egy-egy számára fontos jelenetet. me-
részsége miatt légnyomás érte.

1956 híre nem utolsósorban az akkori 
tudósításoknak, filmfelvételeknek, fényké-
peknek köszönhető. Jancsek antal viszont 
egyedülálló festményeivel állított emléket 
a forradalmi napoknak, a véres harcok-
nak. Drámai feszültséggel teli festményei az 
1956-os forradalom helyszínei, ezért egye-
dülálló képzőművészeti dokumentumok. 

Ugyanabban a laktanyában Bécsben 
1956-ban és 1978-ban   

1956. november 23-án, 12 éves koromban  
egyedül  felszálltam a vonatra és miután sutto-
gó hangon hallottam, hogy egy csoport, kb. 10 
személy Lébénynél leszáll, csatlakoztam hoz-
zájuk és délután kb. 1 órától  éjjel 3 óráig tar-
tó gyaloglás után érkeztem Pamhagenba, ahol 
osztrák  katonák  segítettek átugrani a Hanság 
főcsatornán.

Néhány napig az egyik iskolának a tornater-
mében aludtunk, ahol kb. 100–150 ember volt. 
Az ellátás tökéletes volt, de mégis káosz ural-
kodott. Az első napokban senki nem törődött 
velem.  

Érdekesnek találom a következő dolgot. Fel-
tűnt nekem, hogy az iskola udvarán  nagy sor 
alakult. Az első pillanatban nem tudtam, hogy 
mi van, de   én is beálltam a sorba. Nem sokáig 
tartott míg ott álltam a Szabad Európa Rádió 
mikrofonja előtt, és a riporter szigorúan  rám 
szólt: öcsi, mit akarsz ?

Azt amit a többiek,  mondtam. Az orrom alá 
dugta a mikrofont, intett, hogy mondjam azt, 
amit mondani akarok, de röviden. (Se anyám, 
se apám  kb. egy hétig nem tudták, hol vagyok, 
és hová tűntem.) A jelentésem rövid és egy-
szerű volt.  Kaiser József a nevem, 1944-ben 
Lajosmizsén  születtem, üdvözlöm szüleimet, 
szerencsésen megérkeztem Auszrtriába. A ri-
porter mutatta, hogy tűnjek el. Anyám a kö-
vetkező módon  kapta meg ezt a  hírt Budapes-
ten. Szomszédja ordítozva, sikoltozva rontott  
a lakásba, Rózsi néni most hallottam a Jóskát, 
hogy sikeresen megérkezett Ausztriába és üd-
vözli anyukát.

Pár nap múlva  regisztráltak és december 
első hetében kiürítették  az iskola tornatermét, 
busszal és vonattal elvittek Bécsbe, ahol a West-
bahnhof-ra érkeztünk. Itt nagy lelkesedéssel és 
ajándékokkal fogadták az osztrákok a mene-
külteket, és ment az út több száz menekülttel 
az egyik kaszárnyába, ahol az oroszok voltak 

1955-ig,  a békeszerződésig. Itt voltam kb. két 
hétig, újra regisztráltak  és a Rettet das Kind 
(redda barnen)-en  keresztül  karácsonykor 
már Heroldeckben voltam Millstatt faluban.

A dologgal nem foglalkoztam, de mint bé-
csi egyetemista tudtam, hogy Bécsben van egy 
Erzherzog-Carl-Kaserne és a történelmi  és 
politikai jelentőségét is ismertem. 1972 -ben 
elhagytam Bécset.

Mint geológus nagy alagutakat építő válla-
latnál dolgoztam belföldön és külföldön, de 
soha nem Bécsben.

1976-ban házasodtam Vorarlbergben  egy 
kis faluban, ahol szabályosan  bejelentkeztem  
a polgármesteri hivatalnál. 1978-ban behívót 
kaptam az osztrák katonasághoz, amit 34 éves 
fejjel kötelességtudatból teljesítettem.  Amin 
csodálkoztam, csupán az volt, hogy Bécsbe 
hívtak be, és a Carls-kaszárnyában kellett je-
lentkeznem, hogy ott teljesítsem osztrák ál-
lampolgári kötelességemet.

Természetesen mindent elkövettem,  hogy  
visszakerüljek Tirolba, vagy Vorarlbergbe 
mert Vorarlbergben vagyok otthon a család 
közelében és én  hegyi magyarnak  érzem  ma-
gam. Ezt a logikát a (kapitány) százados úr el-
ismerte és így kerültem Landeckbe a hegyiva-
dászokhoz ahol mint tartalékos 50. életévemig  
szolgáltam.

1994-ben derült ki bécsi katonai pályafutá-
somnak a titka.  Ebben az évben kaptam  állást 
az Osztrák Állami Vasutaknál mint geológus 
szakértő az új  nagy vasuti alagutaknál.  Köteles-
ségtudóan jelentkeztem a 9. kerületi rendőrség-
nél, hogy állandóan  itt fogok dolgozni és lakni.

Kb. egy hét múlva idézést kaptam a kerü-
leti hatóságtól, azonnal jelentkezzem személyi 
igazolvánnyal, ellenkező esetben büntetéssel 
kell számolnom. Fogalmam se volt, hogy mit 
követtem el, így lazán, jókedvűen  jelentkez-
tem.   Szigorú köztisztviselőnő állt előttem  és  

elkezdett kiabálni, amit nem értettem. Nem is 
hozott zavarba, mosolyogva a szemébe néztem  
és megkértem, hogy adja oda kezét, amit meg 
is tett. Köszöntöttem: kezit csókolom nagysá-
gos asszony, mi a halálos bűnöm, a kivégzé-
semre jöttem? A mellette álló két hölggyel     és 
a főnöknővel elkezdtünk nevetni, úgy, hogy 
majdnem megöleltük egymást. Nevetve felde-
rítette, hogy  még mindig Bécsben vagyok be-
jelentve, kétszer túl sok és ha harmadszor is be 
akarok jelentkezni,  akkor jelentkezzem nála 
időben egy kávéra, megfelelő édességgel.

A dolog egyetlen kézlegyintéssel elintéző-
dött. A kézcsókot nem fogadta el,  de a  leg-
nagyobb udvarias,  barátságos hangulatban 
hagytam el a szigorú hivatalt.  Megígértem  a 
hölgynek, hogy  találok ürügyet  egy tréfás ta-
lálkára  kávéval.

Nem a falusi bejelentkezéskor derült ki, 
hogy még mindig Bécsben tartottak nyilván, 
és ez volt az oka annak, hogy ott álltam  a Car-
ls-kaszárnya bejáratánál és néztem mint borjú 
az új kaput, mégis  tudtam, hogy itt már jár-
tam.  A szolgálatos altiszt neve Baranyai Pál 
(Pali) volt. Ami érdekes  és nagy élmény volt, 
hogy ugyanazon  folyosón voltam, ahol 1956-
ban mint 12 éves menekült gyerek.  

Így lett  egy 1956-os  menekült magyar csó-
róból 34 éves osztrák  kiskatona ugyanabban  
a kaszárnyában.   

  Kaiser József

Kannás Alajos

Kormos kövek
Az Ismeretlen Nemzedéknek: 

a holtaknak s az élőknek.
 
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.

nékig élni az életet, ez a legnagyobb kegyelem, 
mielőtt bekövetkezik a felejtés, mondom ma-
gának, nem a hátramaradottakért, ha egyálta-
lán van valaki, aki a szívén fekszik, akiért ily 
módon hagyja el a világot. 

Miért  is beszélek oly gyakran az elmúlás-
ról és a halálról? Úristen, elég. Mégsem volna 
elég, csupán nincs más beszédtárgy, a napok 
elúsznak, akár a víz, mint a szavak a számból, 
mint a nevek az emlékezetemből. Nézzen rám! 
Mi mást akar attól, aki ágyban fekszik és nem 
tud mozdulni, mint olyan történeteket, amik 
valamilyen módon a halállal végződnek. A 
végén távollévőkre vonatkozik az emlékezet, 
öreg emberek folyton  folyvást távollévőkről, 
a múltról beszélnek és nem is lehet ez máskép-
pen, nem a halál szeretetéből, az ember vala-
miképpen mindig az életet szerette, ha csak 
közben közben is, azt az életet, ami volt, és 
amit maga mögött hagyott, szereti ezt az el-
múlt életet az elmúlás miatt, bármilyen nehéz 
is volt, a szeretet nyomán, a hátborzongató 
nyomán, amitől meg akarja menteni az utána-
jövők jövőjét, a jövőt, amely a másoké, és ami-
hez már nincs semmi köze. Mindenkit túlélve, 
ha nem is eltemetve. Üres szívvel szakítani, ez 
az egyetlen cél. Ha másutt vannak az élő vizek. 
– Nem számít. Üres szívvel nem szakítanak 
manapság, és az élő vizek… Jóságos ég, hallom 
a kacagást, amely az ilyen mondatot kíséri. Rol-
lo azt mondta volna: az ördögbe is az ilyen szen-
timentalitással. Ezt a mondatot is olvastam.

*) Részlet az írónő Erinnerungen eines Narren 
(2015) c. regénye 12. fejezetéből

Fordította: Deák Ernő
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KÖNYVAJÁNLATUNK AZ ÜNNEPEKRE
II. rész

A változás kezdete – a II. világháború által ki-
váltott nagyarányú, kikényszerített népességmoz-
gás után – az 1950-es évek elejére nyúlik vissza. 
Ekkorra – a világháború után elmenekült, új ha-
zát „talált” milliók mellett – már többé-kevésbé 
rendeződött a DP-k (Displayed Persons) jogi stá-
tusza is. Nem sokkal ezt követően jelent meg és 
vált általánossá a migrációs mozgások új típusa, 
az ún. vendégmunkás program, amelyet a fejlett 
tőkés országok gazdasági szükséglete határozott 
meg, motivált, hívott életre és tartott, tart fenn. Az 
1980-as évek végétől, a 90-es évek elejétől viszont 
a vendégmunkásokat foglalkoztató nyugat-európai 
országok – mindenek előtt a gazdasági regresszió 
és a vendégmunkások családtagjainak nagyarányú 
beáramlása miatt kialakult, s mind határozottabbá 
váló idegenellenesség hatására – az addigi, viszony-
lag megengedő bevándorlási politikájukat megszi-
gorították. Ezek az intézkedések összefüggésben 
voltak azzal a vélekedéssel is, hogy a Szovjetunió-
ban és a szovjet érdekszférához tartozó országok-
ban bekövetkezett változások hatására az ott élők 
menekülésszerű vándorlása meg fog indulni nyu-
gat felé. Annak ellenére, hogy a várt kelet-európai 
menekülthullám nem következett be, az idegenel-
lenesség hullámai nemcsak hogy nem csillapodtak, 
hanem például 1996 közepén Franciaországból 
korábban nem tapasztalt módon és mértékben to-
loncolták ki az oda menekülőket. Annak következ-
tében azonban, hogy a migránsok munkaerejére az 
európai munkaerőpiacnak a továbbiakban is szük-
sége volt – a bekövetkezett fejlemények ellenére 
közel hasonló mértékben mint addig – továbbra is 
érkeztek bevándorlók Európába. 

Európa – mindenekelőtt az EU-15 országainak – 
fejlett, újabb és újabb migrációs mozgásokat kiváltó 
gazdasági szükségletei mellett azok a beavatkozá-
sok, amelyeket az Egyesült Államok részvételével 
– többek között a demokratikus jogok biztosítására 
hivatkozva – az ENSZ Biztonsági Tanácsa elhatáro-
zott és amelyek végrehajtásában az USA mellett a 
NATO is részt vett, jelentős tömegek menekülését 
okozták. 

A beavatkozások sorából csak az 1990-es évek-
ből két példát említünk. Az egyik az ún. első öböl-
háború illetve az Irak ellen indított katonai fellépés 
s annak következményei, a másik pedig Líbiával 
kapcsolatos. 

1990 közepén Irak, mivel Kuvait önállóságát so-
hasem ismerte el, azzal az indokkal, hogy a kuva-
iti olajvezetékek törvényellenesen vannak Irakon 
átvezetve, megszállta Kuvaitot és az ország önál-
lóságát megszüntette. Ezt az ENSZ nem ismerte el 
és Kuvait területéről az irakiak azonnali kivonulá-
sát követelte. Irak ezt elutasította, mire ellenlépés-
ként – amerikai vezetéssel, 24 ország részvételével 
–  az ENSZ Kuvait felszabadítása érdekében koalí-
ciót szervezett. A harci műveletek 1991 januárjá-
ban kezdődtek, és tizenegy hónappal később Kuvait 
visszanyerte függetlenségét. A tűzszüneti határozat 
Irak számára a nukleáris fegyverkísérleti kutatások 
felszámolását írta elő, melyet az irakiak folyamato-
san megsértettek. Ez, mivel Irak alapvetően ameri-
kai gazdasági és katonai érdekeket sértett, elégséges 
alapot szolgáltatott arra, hogy 2003 márciusában 
megtámadják Irakot. A fellépés indoka Huszein 
diktatúrájának felszámolása, az ország demokrati-
zálása volt. A sikeres hadműveletet követően a koa-
líciós csapatok megszállták az országot, ideiglenes 
koalíciós hatóságot hoztak létre, melynek felada-
tát előbb ideiglenes, majd 2005 októberében ren-
des kormány vette át. A helyzet azonban nemcsak 
hogy nem stabilizálódott, hanem 2006 őszén  az 
amerikaiak és az általuk támogatott új iraki rend-
szer és az ellenük felkelők gerillaháborúja bontako-
zott ki. Az egyre kaotikusabbá váló állapotot a síi-
ta és szunnita milíciák közötti mind általánosabbá 
váló, etnikai alapú összecsapások tovább bonyolí-
tották. Alapvetően ezek járultak hozzá ahhoz, hogy 
az amerikaiakkal szemben álló erők 2006 októbe-
rében létrehozzák az Iraki Iszlám Államot, s ezzel 
megkezdődött a felkelők – síiták, keresztények, 
polgári lakosság, iraki kormányzati tisztviselők 
és intézmények ellen intézett, napjainkban is tar-
tó – újabb és újabb területekre kiterjedő öngyilkos 
merényleteinek sorozata. 2014 júniusát követően, 
amikor a dzsihádiszák fennhatóságukat az észak- 
és nyugat-iraki területekre is kiterjesztették, az or-
szág és az ott élők helyzete még súlyosabbá és még 
kilátástalanabbá vált. 

A másik, közel hasonló céllal és eredménnyel 
végződő beavatkozást a koalíciós csapatok 2011 
márciusában, Líbiában indították. Ez 2011 elején, 
a Kadafi rendszerével szembeni, utcai harcokba 
torkolló tüntetésekkel kezdődött Tripoliban. A 
kormányerők tüntetők elleni erőszakos fellépését 
az amerikai elnök és az ENSZ is elítélte, s Kadafit 

a vérontás azonnali beszüntetésére szólították fel. 
A harcok azonban nem csillapodtak. Az ENSZ Biz-
tonsági Tanácsa a polgári lakosság védelmére Líbia 
felett légtérzár felállítását határozta el, amelynek ki-
kényszerítése és a kormány ellenes erők támogatá-
sa érdekében a koalíciós haderők 2011 márciusában 
hadműveletbe xkezdtek. A harcok eredményeként 
Kadafit  likvidálták, az ország demokratizálása he-
lyett azonban kilátástalan káoszba sodorták Líbiát. 
A koalíciós fellépések tehát mindkét esetben – an-
nak ellenére, hogy Huszein és Kadafi diktatórikus 
rendszerét felszámolták – a kitűzött célt, a térség 
demokratizálódását nemcsak hogy nem érték el, 
hanem mindkét országot és környezetét beláthatat-
lan időre destabilizálták. 

2013-ban – amikor ezekről a területekről a me-
nekültek tömegesen még nem indultak el az EU-28 
tagállamába – 2,8 millió volt a kivándorlók és 3,4 
millió a bevándorlók száma. A szám jelentős, de 
tudnunk kell, hogy közülük csak 2,2 millióan vol-
tak olyanok, akik egy harmadik országból érkeztek. 
A többiek – közel 1,2 millióan: uniós állampolgárok 
– olyanok voltak, akik a schengeni övezeten belül az 
egyik tagállamból a másikba vándoroltak. (Jellegét 
tekintve ezt a mozgást akár már belső vándorlásnak 
is tekinthetjük.) A legtöbb bevándorló (692 700 fő) 
úti célja Németország volt. A sorban az Egyesült Ki-
rályság (526 ezer fő), Franciaország (333 ezer fő), 
Olaszország (308 ezer fő) és Spanyolország (281 
ezer fő) következett. Ugyanekkor a legtöbben (532 
300 fő) Spanyolországból, az Egyesült Királyságból 
(316 900 fő), Franciaországból (300 800 fő), Len-
gyelországból (276 400 fő) és Németországból (259 
300 fő) vándoroltak ki. A 2013-ban bekövetkezett 
migrációs mozgások következtében Bulgáriának, 
Írországnak, Görögországnak, Spanyolországnak, 
Horvátországnak, Ciprusnak, Lengyelországnak, 
Portugáliának, Romániának és a balti tagállamok-
nak az éves vándorlási egyenlege negatív (a kiván-
dorlók száma meghaladta a bevándorlókét), az 
Unió legfejlettebb országaié pedig pozitív volt.

Az adatok arra utalnak, hogy 2013-ban még nem 
következett be látványos elmozdulás a nemzetközi 
vándorlás területén. 2014 közepétől viszont minden 
megváltozott. Joggal vetődik fel tehát a kérdés, hogy 
melyek voltak azok a meghatározottságok, amelyek 
azt az érzést erősítették, erősítik, hogy 2014 közepé-
től a migrációnak egy, a korábbiakban nem ismert, új 
megnyilvánulási formájával állunk szemben? 

Tóth Pál Péter

MIgRÁNSoK – MENEKÜLTEK

Az MTA Veszprémi Területi Bizottság Neveléstudományi Szakbizottsága  
és a Magyarságkutató és Neveléstörténeti Munkabizottságok 

2016. november 4–5-én megrendezett nemzetközi konferencia

záróNyilATkozATA
A konferencia résztvevői egyetértettek az alábbi javaslatokban, megállapodtak azok nyilvánossá tételé-

ben, terjesztésében és értelmezésében, amely mindannyiunk feladata:
Az anyaországi és a határon túli szakmai-kulturális és civil szervezetek összefogása nélkülözhetetlen a ma-

gyar identitás megőrzésében, a nyelv ápolásában, az iskolák működtetésében, a jövő nemzedék nevelésében.
Tudatosítani kell, hogy a Kárpát-medence élhető világ: természeti és kulturális örökségünk páratlan gaz-

dagságát ismerni, védeni és gyarapítani kell.
Tudatosítani kell európai és sajátosan magyar örökségünket! Európai örökségünk: a görög filozófia, a 

római jog és a kereszténység. Sajátosan magyar értékünk az elődeinktől örökölt nyelvünk és kultúránk.
A kultúra újrateremtésének és továbbörökítésének elsődleges szervezett kerete az iskola. Az iskola fela-

data a nevelés és az oktatás: a nevelésben az egységesség, az iskolarendszerben a differenciáltság megva-
lósítása. „A jó nevelés a legjobb nemzeti politika.”- írta Kornis. Ma is aktuálisak, példaértékűek a XX. század 
első felének két kiváló tudósa – Kornis Gyula és Fináczy Ernő – iránymutató tézisei, kultúrpolitikai nézetei, 
melyek értékelméleti alapúak. Kornis megfogalmazásában a kultúra alapértékei: a jó, az igaz, a szép és az 
isteni. Ezeknek az abszolút értékeknek megfelelő „kultúrjavak” az erkölcs, a tudomány, a művészet és a 
vallás. Fináczy közismert elve: „nevelni annyi, mint jóra, szépre, igazra tanítani”.

 Újra kell gondolni Klebelsberg állásfoglalását, miszerint „Egy nemzetet nemzetté éppen kultúrája, közös 
szellemisége és értékfelfogása avat.” Ennek alapja: a NEMZETNEVELÉS.  Fontosnak tartjuk a XX. század 
első felében vallott kultúrpolitikai  elvek valós tartalmának megismertetését, hogy mit jelentett és jelent: 
a „nemzeti érzés pozitív ápolása”, az internacionalizmus helyett a „nemzetfölöttiség”, a „kultúrfölény”; a 
jellemnevelésben a türelem, a kitartás, a fegyelem, a szolidaritás; a neonacionalizmus és a demokratizmus.   

Kellő hangsúlyt kell kapnia annak, hogy a nevelés nemzeti ügy, hogy együtt kell cselekednünk a magyar 
nyelvű oktatásért. Kisebbségi helyzetben elengedhetetlen az adottságok és követelmények figyelembevé-
telével az iskola- és oktatásügy fejlesztése. Ebben igen nagy szerepe van az óvodapedagógusnak, tanító-
nak, tanárnak, az egyetemi oktatóknak; az anyaországi civil - és tudományos szervezeteknek, úgy a MTA, a 
VEAB Területi Bizottságnak, a Magyar Pedagógiai Társaságnak, a Százak Tanácsának, a Kárpát-medencében 
a Pedagógus Szövetségeknek, és Európában a NYEOMSZSZ-nak.

Kutatásainkat össze kell hangolni a magyar intézetekkel. Közös témáink lehetnek az emigráció és a je-
lenlegi magyar migráció általános és területi jellemzőinek összehasonlító vizsgálata; a magyar identitást 
erősítő „példaképek”, világkiállítások, események; a magyar nyelvhasználat türelmes bevezetését előíró 
példaértékű törvénykezések reális megismertetése területi forrásmunkák feltárásával.

Közös gondunk: csökken a magyar iskoláztatásban résztvevők száma a határon túl; hiányzik a hazai szak-
felügyeleti rendszer és a szakképzettség modernizálása; az iskolák nagyobb része nem nyitott, nem ápol 
kapcsolatokat, hiányzik egy jól átgondolt nép- és közösségi főiskolai hálózat.

Súlyos jövőbeli probléma lenne a kézírás nem megfelelő tanítása az iskolában. Ezért csatlakoztunk a 
Százak Tanácsa „ A  kézírás védelmében” című felhívásához.

A résztvevők: Az MTA VEAB Neveléstudományi Szakbizottsága, a Neveléstörténeti és Magyarságkutató 
munkabizottságok tagjai, a NYEOMSZSZ elnöke, a Százak Tanácsa és a Balaton Akadémia elnöke, az RMPSZ 
elnöke, a VMPSZ alelnöke, a SZMPSZ elnöke.

Farád, 2016. nov.5. 
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