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Folytatás a 2. oldalon

Kezdetben mindkét fél vágyálma volt, hogy 
Törökország jövője az Európai Unió tagjaként 
valamennyi tagállam javát szolgálja. Ehhez 
persze feltételek garmadáját sorakoztatták fel, 
és csak valamennyi pont teljesítése után kez-
dődhettek volna meg a belépési tárgyalások. 
Törökország mint NATO-tagállam katonai-
lag amerikai-európai érdekszférába került, 
ami a gazdasági kapcsolatok kiszélesítésével 
jelezte a nem is annyira kijelölt, mint inkább 
kívánatos utat. 

Éveken át biztatóan alakult a kívánságmű-
sor, bár akadtak zavaró körülmények, törté-
netesen az örmények ellen elkövetett népírtás 
miatt, amit egész sor állam (utólag) elítélt, de 
a török politika felháborodásában továbbra 
is tagad és visszautasít. A legnagyobb prob-
lémát jelentő kurd kérdésben is biztató jelek 
voltak tapasztalhatók: a török kormányzat a 
„hegyi törökök” irányába pozitív lépeseket 
tett főként a kurd nyelv oktatása és hivatalos 
használata terén, sőt, részt vehetett a válasz-
tásokon és a parlamentbe is juthatott a kurd 
párt. A belső feszültségek csökkentek, Öca-
lán, élethossziglani börtönre ítélt kurd vezér 
is úgy látta, el lehet temetni a csatabárdot, 
csak hogy a török politikának erősen szál-
kát szúrt a szemébe az Egyesült Államok jó-
voltából létrejött kurd autonóm terület Irak-
ban. Törökország növekvő veszélyt szimatolt 
a kurdok megerősödésében, különösképpen, 
mert ezt nem tudta megakadályozni. Ennek 
jellegzetes megnyilvánulásaként a török had-
erő Amerika fékezése ellenére beavatkozott 
a szíriai polgárháborúba történetesen az ott 
harcoló kurdok ellen. 

Aztán jött a nagy migrációs válság a röszkei 
kerítéssel, majd a Törökországgal megkötött 
üzlettel a menekültek be-, ill. visszafogadá-
sa céljából. A török kormány 3 milliárd, majd 
2018-ig újabb 3 milliárd € ígérete ellenében en-
nek készségesen eleget tett, igaz, vízummen-
tességet igényelt a török állampolgároknak. 
Csak ismét zavaró-fékező mozzanatok léptek 
fel a puccs kirobbantásával, ami végül is na-
gyon jól jött a török elnöknek, Erdogannak, 
hogy valamennyi neki nem tetsző megmozdu-
lást terrorizmusnak minősítsen, ezáltal Brüsz-
szel rábólintásában bízva egyre keményebb 
kézzel lépjen fel. A bonyodalmak mára odáig 
fokozódtak, hogy az örök rivális Oroszország 
közeledése kezdi veszélyeztetni a szövetségesi 
kapcsolatokat a NATO-n belül.

Törököt fogott az EU?
Erdogan határozottan a tekintélyelvű elnö-

ki kormányzásra tör, ennek érdekében hirdet-
te meg a küszöbön álló referendumot, amit a 
külföldön élő törökök bevonásával akar meg-
szavaztatni. Bármennyire bonyolódnak is az 
EU és Törökország közötti kapcsolatok, a 2015 
őszi menekültáradat óta fel kell ébredniük a 
különben felkészületlen bürokratáknak és dip-
lomatáknak, milyen kihívást jelent a tetőződő 
török színezetű válság. Kétségtelen, Brüsszel 
kellő óvatossággal kezelte Törökország belépé-
si szándékát, ellenben éppenséggel a migráció 
olyan kapcsolatrendszereket is érintett, amik-
ben Törökország nemcsak a túlkapásoktól, de 
a zsarolási kísérletektől sem riad vissza, törté-
netesen amikor a menekültekkel kapcsolatos 
megállapodás felmondásával fenyegetőzik.

A kialakult és egyre feszültebbé váló légkör-
ben újabb kihívást jelent a referendum népsze-
rűsítésének kérdése adott esetben az EU tagál-
lamaiban élő törökök körében. Nem is annyira 
a visszavágás, mint inkább a nyomásgyakorlás 
érvényesítése érdekében egyre-másra megtilt-
ják az EU-államok török politikusok propagan-
disztikus fellépését Nyugaton. A verbális sárdo-
báláson túlmenőleg szokatlan eszközök ezek az 
EU életében. Eddig – ha nem is lendületesen – , 
sőt, az utóbbi időben kimondottan lassultan-fé-
kezetten – tapogatóztak a magukat illetékesnek 
tartó politikusok az EEÁ (Európai Egyesült 
Államok) óvatos alapkőletétele felé, amit nem 
utolsósorban Nagy-Britannia kilépési döntése 
kimondottan megbénított. A migrációs hul-
lámban újabb hullámként léptek fel az EU-török 
ellentétek, amik viszont az unión belül nem csu-
pán az „emberbaráti“ lépések felülvizsgálatára, 
hanem egyenesen etnikai-vallási konfliktusok 
kialakulására is engednek következtetni. En-
nek egyik tűzpróbája az integráció-asszimiláció 
kérdésköréhez kapcsolódik. 

Mihez van, lehet joga külföldi államoknak 
az egyes országokban élő vagy már letelepe-
dett (honosodott) állampolgárok kezelésében? 
Erdogan két évvel ezelőtt még akadálytalanul 
látogathatta végig a török kolóniákat Német-
országban és Ausztriában, anélkül, hogy ha-
tósági akadályokba ütközött volna. A török el-
nök elrugaszkodásai azonban kezdik felrázni 
az érintett kormányokat, és a szabadságjogok 
megnyirbálására való megindoklással tiltással 
kívánják jobb belátásra bírni a török kormány-
zatot, ami egyelőre éppen az ellenkező hatást 
váltotta ki.

A hangulatkeltéstől függetlenül komolyan 
kell foglalkozni a bevándorlók és eredeti kor-
mányaik kapcsolatának intenzitásával és azok 
kihatásaival. Eddig a demokratikus jogok kor-
látlan érvényesüléseként legfeljebb retorikus 
kijelentésekre került sor, mára azonban meg-
kerülhetetlen ennek a jelenségnek átfogó ki-
vizsgálása és hosszú távú megoldások keresé-
se. Az 512 millió EU-polgárnak 1,4%-a, vagy 
hétmillió ember rendelkezik migrációs háttér-
rel. Vitathatatlan, hogy a bevándorlók emberi 
jogát képezi identitásuk megőrzése érdekében 
nyelvük és kultúrájuk ápolása a befogadó or-
szágokban. A törökök ezt egyoldalúan élik 
ki: a második, harmadik generációban nem 
merülnek fel köztük nyelvi nehézségek, ami 
viszont messzemenőleg nem jelenti azt, hogy 
egyben hátat fordítottak volna török mivoltuk-
nak, ide értve a Törökországhoz való kötődé-
süket is. Ennek egyik, Ausztriára nézve nem 
éppen dicséretes példája az állampolgárságot 
érinti. Mivel az osztrák törvények – eltekint-
ve a kivételektől – tiltják a kettős állampol-
gárságot, több mint furcsa az, hogy becslések 
szerint több mint százezerre tehető a kettős 
állampolgárságú törökök száma. (Az osztrák 
állampolgárság felvételéhez kérni kell az ere-
deti állampolgárságból való elbocsátást, amit 
a török követség, ill. konzulátusok készségesen 
meg is tesznek, azzal az ígérettel, amikor az 
illetők már osztrák állampolgársággal rendel-
keznek, jelentkezzenek ismét, és kiállítják ne-
kik a török állampolgárságukról szóló igazo-
lást. Ausztria ennyire lazán kezelte, kezeli ezt a 
kihatásaiban  korántsem ártalmatlan kérdést.)

A török politikusok külföldi agitációs fel-
lépése eddig nem tartalmazott államjogi 
konfliktusos elemeket, éppen ezért inkább a 
Törökországban nyílt állami erőszak korábban 
nem váltott ki tiltásokat, de a mostani lépések 

sem nem utalnak a mélyre, legfeljebb a török 
hatalmasságokat ingerlik tarthatatlan dühki-
törésekre. 

Ha alaposabban vizsgáljuk, a külföldön 
élő (volt) honfitársak kezelésmódja mindkét 
irányban tisztázást és törvényes rendezést igé-
nyel, amiben most sürgősen Brüsszelen van a 
sor. Csakis ott alkothatnak meg olyan rend-
szabályokat, amik aztán bekerülnek a tagálla-
mok jogrendszerébe. Megbocsátható a „külső 
beavatkozások“ előtt szemet hunyni, amikor 
mindenütt a pluralisztikus demokrácia elvei 
gyakorlatilag érvényesülnek, de mi van akkor 
– mint jelenleg Törökország esetében – ami-
kor az emberi, nevezetesen a vallási és nemzeti 
kisebbségek elleni jogok mellőzésével diktató-
rikus eszközökkel kormányoz a hatalmi elit? 
Ilyenkor nem csupán illő, hanem egyenesen 
kötelező a fellépés, mint az éppen aktuális 
helyzetben. Ettől függetlenül tovább bonyo-
líthatók a találgatások: amennyiben nem áll 
fenn a diktatúra, de még veszélye sem, akkor 
korlátlanul lehet választási kampányt folytatni 
mondjuk Ausztriában? Ha igen, akkor ez nem 
csak a kormánypárt(ok)ra, hanem az ellenzé-
kiekre is egyformán vonatkozik. Igen ám, de 
kicsit a magyar mezőnyre kacsintva mennyire 
alkalmasak és hasznosak az ilyen pártpolitikai 
beavatkozások a kisebbségek egybentartására? 
Ajánlatos – még ha a demokratikus játéksza-
bályok betartásával is – politikai, világnézeti 
bizonyos érdekellentétek importja olyan hely-
zetekben, amikor még mindennapi szinten 
sem könnyű egyetértést elérni?

Régi feladatok, tennivalók, amikre megol-
dásokat kell találni az érintett államok közötti 
harmonikus együttműködés érdekében. Törö-
köt fogott az EU, ám hiába akarja, nem tud tőle 
szabadulni.

-deák-

Március van!

2024-ben nem lesz olimpia Budapesten, 
mint ahogyan nem lett 1996-ban (Béccsel kö-
zös) világkiállítás (ld. 3. oldal). Hogy mi a kö-
zös a két lemondott rendezvény között? A hely-
szín a Ferencváros-Csepel-Lágymányos közötti 
háromszög, amely most már harmadik évtizede 
Budapest városfejlesztési stratégiájának akció-
területe. Bocsánat: akciótlan területe...

Az újkori nyári olimpiák körül nem keve-
sebb, mint nyolcadszor merült fel Budapest 
rendezői szerepvállalása, legelőször az 1896-os 
premier előtt. Mivel a rendezést elnyerő Athén 
előkészületei nagyon vontatottan haladtak, 
Coubertin báró és a NOB magyar alapító tag-
ja, Kemény Ferenc levélváltásában megemlí-
tették Budapest esetleges közreműködését. A 
görög főváros azonban egy Averoff nevű gö-
rög kereskedő segítségével mégis idejében el-
készült. 1916-ra Berlin ellen vesztett Budapest, 
de az olimpia az I. világháború miatt végül is 
elmaradt. Négy évvel később Budapest megint 
a jelöltek között volt, de a rendezési jogot ké-
sőbb elvették tőle. Az antwerpeni olimpián a 
magyar sportolók – mint vesztes hatalom kép-
viselői – nem indulhattak. 1936-ban természe-
tesen Hitler Berline kapta a rendezési jogot, a 
magyar főváros szavazatot sem kapott. 1940-

Magyar, világméretű megemlékezések kicsen-
gése után a Népek Tavaszára gondolva akaratlanul 
is  rákérdezhetünk: hol vagyunk, hova tartunk? A 
megjelölés többértelmű, nem csupán azért, mert 
valamikor, 169 évvel korábban Európa különböző 
országaiban forradalmak robbantak ki a szabad-
ság – egyenlőség – testvériség áttüzesedett jegyé-
ben, hanem azért is: ha számba vesszük, mi maradt 
ezekből a jelszavakból mára. Kétpólusú (valójában 
több pólusú) világunkban a beszűkülés és a széte-
sésig terjedő  kitárulás-kitágulás ellentétes hely-
ben topogása szabja meg, helyesebben gátolja a 
mozgást, a jövőbe mutató lépések dinamizmusát. 
Akaratlanul is 1848 tavaszára kell gondolnunk, 
amikor a haladás és a maradás kiengesztelhetetlen 
erői feszültek egymásnak. A küzdelemben az utób-
bi kerekedett felül, s győzelmi mámorában nem 
csak a bosszútól nem riadt vissza, hanem egyene-
sen a rend és a biztonság letéteményeseként hir-
dette meg programját, aminek megvalósításához 
nem volt szüksége alkotmányra. Így a jogot és a 
törvényt a „reakció“ szabta meg. 

Szédítő, mi minden történt azóta. Annyi min-
den, hogy visszájukra fordultak a legkülönbözőbb 
irányzatok és manapság ember legyen a talpán, aki 
világosan lát és el is igazodik az értékeknek neve-
zett valamicsodák rengetegében. Ördögi dialektika 
zűrzavarában vergődünk a szintézis esélye nélkül.

Mivel is állunk szemben? Az egyik oldalon a 
túlhaladottnak vélt, ill. annak kikiáltott naciona-
lizmus igyekszik menteni, ami – természetesen 
nemzeti alapon – menthető. A másikon a több kife-
jezéssel illethető „internacionalizmus“ kárhoztatja 
a nemzeti irányzatokat. Természetükből fakadóan 
magányos tüzek, amik csak kisebb hatósugárral 
bocsátanak ki magukból fényt. Valójában az em-

beri természet őstulajdonságainak hordozói, azzal 
a korlátolt  látókörrel, hogy csakis az egyívásúak-
ra szorítkoznak, olyannyira, hogy más, a hasonló 
ívású emberi közösségek/nemzetek beállítottsága, 
törekvései nem illeszthetők egymásba, mivel eleve 
egymás hátrányára, kárára igykeznek érvényesül-
ni. Zsákutcás befeléfordulás, amit felszabadítóan 
meg kell szüntetni, az egyes földrajzi-lelki keríté-
sek helyett általános, minden nemzetre egyaránt 
érvényes tartalmakkal kell megtölteni a szabad-
ság, egyenlőség, testvériség szellemével.

Eleve elhibázott, amikor a kétségtelen meglé-
vő beszűkülés korlátait, határait a határtalan sza-
badság igényével akarjuk kiiktatni. A nacionaliz-
must nem megfékezni, száműzni kell világunkból, 
hanem – bármennyire fellengzősen hangzik is 
– megnemesíteni. Mindenekelőtt le kell küzdeni 
a más nemzetek ellen irányuló önzést, ami nem 
csupán politikai-gazdasági érdekek hajhászásában 
nyilvánul meg, de nemzeti mítoszok kitalálásában 
és terjesztésében is nyomon követhető.

Európai viszonylatban az elharapózott elidege-
nedést, eltájolódást a megtisztult nemzeti értékek 
egymásba illesztésével lehet helyreigazítani. Min-
denfajta alárendelést kizárva egymást kiegészítve 
adják azt az ősinek mondható tarkaságot, ami az 
emberi természetnek elidegeníthetetlen alaptulaj-
donsága. Nem darvinista módon, hanem elfogad-
va, megbecsülve egymást új arculatot lehet ölteni, 
ami minden nemzeti sajátosság érvényesítésével 
egészen európai. Tudható, hogy a maga teljességé-
ben ez sohasem fejlődhetett ki az évszázadok folya-
mán, de elemei görög – római – keresztény örök-
séggel feltöltve akár a két világháború nacionalista 
őrjöngéseit is képes semlegesíteni. 

Megint „NOlimpia” Budapesten
ben Budapest megint a vesztesek között volt, 
de a Tokióban tervezett játékok a II. világhábo-
rú miatt elmaradtak, ugyanúgy, mint az 1944-
es londoni olimpia, amelyre Budapest ismét 
hiába pályázott. Legutóbb az 1960-as játékok 
előtt vesztett a magyar főváros – akkor Róma 
ellen. Most, a 2024-es olimpia rendezési jogá-
ért Budapest visszalépése után Los Angeles és 
Párizs vetélkedik.

Aki azt hinné, hogy Magyarország megelé-
gelte a sok kísérletet, nagyot téved. A Buda-
pesti Olimpiáért Mozgalom (BOM) a jövőben 
a budapesti olimpia lángját őrzi „mindaddig, 
amíg a főváros mindenkori vezetése nem 
dönt úgy, hogy itt van az ideje előkészíteni 
egy újabb pályázatot és harcba szállni az öt-
karikás játékok megrendezéséért” – döntött a 
BOM elnöksége.

És lehet, hogy a BOM-nak van igaza. Mert 
Budapest visszalépése után a Nemzetközi 
Olimpiai Bizottság (NOB) eldöntötte: Azok-
nak a városoknak, amelyek pályáztak olimpia 
rendezésre, nem kellene mindent az alapoktól 
kezdeniük, ha a következő játékokért is jelent-
keznek, ezáltal az először jelentkezőkhöz ké-
pest kevesebb költséggel kellene számolniuk.   

Folytatás a 8. oldalon
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Határok nélkül

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

nyokat – a Bécsi Napló 2017/1. számában közzétett 94.925,33 euró 2017. március 20-ig az alábbi hozzájáru-
lásokkal növekedett

A támogatások eddig befolyt teljes összege 95.674,23 euró. 
Hálás köszönet mindazoknak, akik támogatásukkal lehetővé teszik a Bécsi Magyar Otthon fenntartását, amely  
a legkülönbözőbb rendezvények, társas összejövetelek mellett a Bécsi Magyar Iskolának is otthonul szolgál. 
 Mag. Hollós József elnök	 Dr. Seidler Andrea főtitkár Tánczos Zoltán pénztáros

További	 támogatások	az	alábbi	bankfolyószámlára	utalhatók	át:	P.S.K.,	A1010	Wien,	Georg	Coch-Platz	1,	
Bankleitzahl/Bankirányítószám	60000,	Zentralverband	Ungarischer	Vereine	und	Organisationen	in	Österreich,	
kontószám	7255731.	IBAN	AT55	6000	0000	0725	5731	BIC	OPSKATWW

(Volksgruppen) Ausztria-szerte másutt is, 
Bécsben azonban kiemelt hangsúllyal emlé-
keztek az 1848/1849-es szabadságharc 169. 
évfordulóján. Március 14-én a nagykövetség 
adott fogadást, amelyen Mátrai Márta, a ma-
gyar Országgyűlés háznagya méltatta a nap 
osztrák–magyar jelentőségét.

Koszorúzással és ünnepi műsorral emlé-
keztek meg az ausztriai magyar egyesületek 
és szervezetek az 1848–49-es forradalmi ese-

Március 15. Bécsben
ményekről. Bessenyei György testőríró szob-
ránál koszorút helyeztek el, majd ezt követő-
en az Altes Rathaus dísztermében tartottak 
ünnepi megemlékezést. 

A bécsi magyar nagykövetség, a Collegium 
Hungaricum, az Ausztriai Magyar Egyesü-
letek és Szervezetek Központi Szövetsége, az 
Ausztriai Magyar Szervezetek Kerekasztala 
képviselői vettek részt a közös március 15-i 
megemlékezésen.

Farsang a BMI-ben
A Bécsi Magyar Iskola február 25-én tartot-

ta farsangi rendezvényét, melyet közös ének-
léssel nyitottak meg. Ezután az óvodás és isko-
lás gyerekeket kézműves foglalkozásokkal és 
tréfás játékokkal várták a pedagógusok. A jel-
mezben érkezők közül a résztvevők választot-
ták ki a legötletesebbeket. A jó hangulatról a 
Napraforgó együttes néptáncosai gondoskod-
tak. A rendezvény fánkevő versennyel zárult.

A farsangi mulatság ideje alatt a büfében 
kedvére fogyaszthatott minden vendég. A ren-
dezvény előkészítésében és kivitelezésében si-
keresen közreműködött Dancsa Anita KCSP- 
ösztöndíjas.

Kossuth Nagydíjat kapott
KALLÓS ZOLTÁN Kossuth-díjas néprajztudós, 
népzenegyűjtő, a nemzet művésze
Kossuth-díjasok
BÁLINT MÁRTA színművész 
BERTALAN TIVADAR látványtervező, festő- és 
grafikusművész, író 
FÉSŰS ÉVA író, költő 
FRENREISZ KÁROLY zeneszerző előadóművész   
GALÁNFI ANDRÁS fafaragó népi iparművész, 
előadóművész
KAMP SALAMON a Lutheránia Ének- és Zenekar 
Liszt Ferenc-díjas karnagya, a Magyar Bach Társa-
ság alapítója és elnöke
KELETI ÉVA Balázs Béla-díjas fotóművész, kiváló 
és érdemes művész  
NAGY-KÁLÓZY ESZTER Jászai Mari-díjas színmű-
vész, kiváló és érdemes művész   
PÉTERFY LÁSZLÓ szobrászművész, a Magyar Mű-
vészeti Akadémia rendes tagja  
RADNÓTI ZSUZSA Jászai Mari-díjas dramaturg, 
szakíró, érdemes művész  
RICHTER JÓZSEF Jászai Mari-díjas artista, cir-
kuszművész, érdemes művész  
SASS SYLVIA Liszt Ferenc-díjas operaénekes, érde-
mes művész
TAHI-TÓTH LÁSZLÓ Jászai Mari-díjas színmű-
vész, kiváló és érdemes művész
  

Kossuth- és Széchenyi-díj 2017
Széchenyi-díjasok
ÁDÁM JÓZSEF geodéta, a Magyar Tudományos 
Akadémia rendes tagja 
BOGÁRDI SZABÓ ISTVÁN, a Dunamelléki Refor-
mátus egyházkerület püspöke, a Magyarországi Re-
formátus Egyház Zsinatának lelkészi elnöke, 
BOLLOBÁS BÉLA matematikus, Fellow of the Royal 
Society, a MTA külső tagja, a Lengyel Tudományos 
Akadémia külső tagja
DÓCZI TAMÁS PÉTER orvos, idegsebész, az MTA 
rendes tagja
FREI ZSOLT asztrofizikus, a MTA doktora
HANGODY LÁSZLÓ ortopéd sebész, traumatoló-
gus, a MTA levelező tagja
KERTÉSZ ANDRÁS LAJOS nyelvész, az MTA ren-
des tagja
KÓSA LÁSZLÓ etnográfus, történész, az MTA ren-
des tagja, 
LOSONCZI ÁGNES, a szociológiai tudomány doktora 
NÉMETHI ANDRÁS matematikus, az MTA doktora 
SZATHMÁRY EÖRS biológus, az MTA rendes tagja
TALLIÁN TIBOR Erkel Ferenc-díjas zenetörténész, 
az MTA levelező tagja 
TŐKÉCZKI LÁSZLÓ történész 
A Széchenyi-díjat megosztva kapta 
CSÁSZÁR ATTILA GÉZA kémikus, az MTA doktora 
FOGARASI GÉZA, a kémiai tudomány doktora
SZALAY PÉTER vegyész, az MTA doktora

Vidám zenés estek a Pázmáneumban
Január 28-án Bécsben a Pázmáneum dísz-

termében zenés farsangi jótékonysági estet 
tartottak az intézet kápolnájába építendő új 
orgona céljára. Az adománygyűjtő programot 
– Kappéter Bálint mérnök ötlete nyomán – 
Kövi László zongoraművész, a Bécsi Konzer-
vatórium nyugalmazott korrepetitora, a Mál-
tai Lovagrend mesterlovagja kezdeményezte, 
aki két egykori tanítványával, Juliette Khalil 
szoprán (Volksoper) és Bernhard Viktorin 
tenor (Vereinigte Bühnen Wien) énekesekkel 
mutatta be vidám zenés, a közönséget inkább 
az operett világába kalauzoló, színművészeti 
elemekkel is gazdagított előadását. A sok ven-
dég épp hogy befért a díszterembe.

A Pázmáneumban jelenleg a ’70-es évek-
ből származó elektromos orgonát használnak, 
amelynek számos funkciója nem működik. 
Még nem eldöntött, hogy új orgonát építtet-
nek majd, vagy egy használtat vásárolnak. 
Viszonylag kisméretű, hordozható, néhány 
regiszteres pozitív orgonában gondolkodunk 
– mondta Varga János, a Pázmáneum rektora.

Bécsben járt a Harangláb
Igazán jó hangulatú estét tölthettek el mind-

azok, akik a Nemzeti Együttműködési Közös-
ség, a Zalai Harangláb Egyesület és a Kalá-
ka-Club meghívására február 4-én felkeresték 
a Bécsi Magyar Otthont. A Központi Szövet-
ség előadótermében megtartott zenés farsangi 
mulatságon a zalaegerszegi Harangláb Népze-
nei Együttes: Schreiner Jenő, Kovács Péter és 
Varga Zoltán teremtett fergeteges hangulatot, 
amihez Széllyes Sándor (1932–2006) néhány 
vidám székely rigmusának felolvasásával Var-
ga Gabriella Kőrösi-ösztöndíjas is hozzájá-
rult. Örültünk, hogy legújabb, Átimennék a 
Murán… című CD-jét is magával hozta a több 
mint harminc éve alakult, többszörösen díja-
zott hármas, mert azon keresztül is bármikor 
visszaidézhetjük az emlékezetes estét. 

A kommunizmus áldozatai ért
Február 25-én, a kommunizmus áldoza-

tainak emléknapján Bécsben a Pázmáneum 

kápolnájában a vasárnap-előesti szentmise 
után Varga János rektorral, Gorove László ál-
landó diakónussal, Fehérváry Lilla előadómű-
vésszel, Varga Gabriella Kőrösi-ösztöndíjassal 
és a hívekkel gyertyagyújtással, illetve a vers 
és az ének hangján emlékeztünk meg a kom-
munista diktatúra meghurcoltjairól, üldözöt-
teiről – minden áldozatáról. A kommunizmus 
áldozatai között a papok, az Istenhez és az 
Egyházhoz hű emberek voltak a legnagyobb 
számban, ezért illő és méltó ma itt, az isten-
házában is rájuk gondolnunk – vezette fel a 
megemlékezést Varga János. A szentmise után 
Gorove László – aki a szentmisén is szolgált 
– meg gyújtotta az oltár előtti kisasztalon el-
helyezett mécseseket, majd Kányádi Sándor, 
Nagy László és Balogh József költeményeivel, 
históriás és Mária-énekekkel adóztunk az ál-
dozatok emlékének. A kis gyertyácskák láng-
jai addig lobogtak, míg a kápolna teljesen el 
nem csendesedett… 

Szent László-mise és előadás Linzben
Március 5-én Linzben a Jó Pásztor-temp-

lomban a felső-ausztriai magyarok közössége 
Vencser László és Szabó Ernő által bemutatott 
szentmisén és az azt követő, Varga Gabriel-
la Kőrösi-ösztöndíjas Megnyílt a Szent Lász-
ló-emlékév – célok és tervek című előadása ál-
tal fejezte ki országépítő lovagkirályunk iránti 
tiszteletét. Ezen alkalommal a hívek Vencser 
Lászlót is köszöntötték közelgő hetvenedik 
születésnapja alkalmából. 

A linzi Márton Árpád és Ne-felejts Nép-
táncegyüttesek tagjai székely népviseletben 
énekelték el – a hívekkel együtt, az előre ki-
osztott szövegek alapján – Vencser atya ked-
venc énekét, az Elindultam szép hazámból 
előzetesen átírt, Elindultam szép Ditróból 
kezdetű, személyre szabott változatát, majd 
az Ároni áldást. Ketten saját verseikkel is kö-
szöntötték az ünnepeltet. Az eseményen több 
mint száz érdeklődő vett részt; még Burgen-
landból és Bécsből is érkezett egy-egy házas-
pár. Az együttlét agapéval zárult, amelyről a 
töltött káposzta és a születésnapi torta sem hi-
ányzott. (VG)

Az osztrák kormány törvénytervezet-javas-
latban foglalkozik azzal, hogy megvonja a ke-
let-európai azon munkavállalóktól az ún. csa-
ládipótlék-kiegészítést, akik gyerekei ugyan 
EU-s polgárok, és tanulmányaikat folytatják 
valamilyen oktatási intézményben, de nem él-
nek Ausztriában. Már erről cikkeznek hóna-
pok óta a bécsi bulvársajtó legkülönbözőbb ki-
adványaiban, és nem zörög a haraszt, ha nem 
fújja a szél. Ennek a legnagyobb kárvallottjai a 
szlovák, lengyel és román munkavállalók mel-
lett a magyarok lennének. Ausztria mintegy 
260 millió Eurót költ évente ilyen kiadások 
teljesítésére, melyből a magyar érintettek kb. 
65 millió Euróban részesültek. Azért múlt idő, 
mivel ugyan még nem szavazta meg mindezt a 
parlament, viszont a gyakorlatban ezt az EU-s 
törvényt nem, vagy csak részben tartják be.

Nagy ügy, mondaná valaki, Ausztria a 
schengeni törvényeket sem tartja be, ellenőr-
zés nélkül engedi be az illegális migránsokat, 
senki sem bünteti ezért őket. Igen, mert ár-
nyékként követi a nagy testvért, Németorszá-
got, mint megannyiszor a történelemben, mint 
a jó diák. Nincs mit csodálkozni ezen. Amíg 
Ausztria évente 37500 illegális bevándorlót 
befogad, ezeket elszállásoltatja, ellátásukat és 

ingyenes német nyelvtanfolyamot biztosít szá-
mukra, addig nem koppintanak a fejükre. 

Mint érintett írok a témában szereplő prob-
lémáról, ugyanis már öt éve beadtam a kérel-
met a családi pótlék-kiegészítésre, de a legkü-
lönfélébb ürüggyel dobták vissza, majd miután 
megindokolásra került a visszautasításuk alap-
talansága, újabb és újabb valótlanságot talál-
tak ki. Pl. a gyerek anyja igazolja azt, hogy át 
is vette azt a pénzt, amit átutaltam számára, 
majd miután igazolta, kitalálták, hogy kevés 
az összeg, amit fizetek, ezután prezentáltam a 
válóperi határozatot, amiben rögzítve szám-
szerűleg áll, hogy mennyi az annyi. Ezután egy 
bizonyos 68A törvényre hivatkoztak, és miután 
kinyomtattam német nyelven a nevezett parag-
rafust a netről, azzal érveltek, hogy a gyerek 
nem él velem. Az EU-s törvény nem rendelke-
zik arról, hogy együtt kell élnie a gyereknek a 
szülővel, csak arról, hogy ha valaki a szülők kö-
zül Ausztriában dolgozik, itt van bebiztosítva, 
itt fizeti a TB-hozzájárulást, akkor ez jár. Ide 
már sztárügyvéd kellene, mert még az ingyenes 
jogi tanácsadáson is minden egyes alkalommal 
nekem adtak igazat, csakhogy ott nem adnak 
semmit írásban, hanem csak szóban igazítják el 
a delikvenseket. Boldis Ferenc

CSALÁDI PÓTLÉK osztrák módra?

Albert	Lajos		Dr.	 25,00
Aumüller	Peter	Dr.	 15,00
Bezzegh	Ferenc	okl.	mérnök.	 25,00
Csipkó	László	&	Marianne	 15,00
Csordás	Ádám,	Dr.	egy.	tanár		100,00
Ferencz	János-Róbert	 15,00
Gombár	Rozália	 20,00
Guthy	Emma	&	László	 15,00
Kántás	István	 50,00

Krause	Walter	Dr.	 20,00
Kriston	Ferenc	&	Eveline											110,00
Kulman	Alexander	 50,00
Papp	János	 10,00
Passl	Mariana	Mag.pharm.	 50,00
Simonffy	Erika	 10,90
Toró	Anna	Klára	 10,00
Unger	Géza	Mag.	 20,00
EBSCO	Inform.	Serv.	GmbH	 53,00

Fábián	László	&	E.	 30,00
Farkas	Walter	Gerhard	 20,00
Fay	Zsuzsa	 20,00
Fónyad	Pál	 15,00
Jávorszky	Károly	Dr.	 50,00
Németh	Andás	Prof.	 10,00
Székely	Judit	Dr.	med.	 30,00
Tarcsay	Csaba	 30,00
Teri-Berkenhoff	Evelyn	Ágnes	 20,00
Összesen: 838,90

Kevesen tudják, hogy az 1848/49-es ma-
gyar szabadságharcban az alkotmányos ma-
gyar állam védelmében nem csak magyarok, 
hanem sok német, szlovák, ruszin, román, 
örmény, zsidó, sőt horvát és szerb katona is 
harcolt. Önkéntesekből szervezték meg a kül-
földi légiókat: a lengyelt, a bécsit, a németet és 
az olaszt. Először a bécsi önkéntesek érkeztek 
meg Magyarországra. Első, több mint 400 fős 
csoportjuk szeptember közepén érkezett meg 
Pestre, s többségük beállt a Zrínyi-szabadcsa-
patba. Szeptember 25-én érkezett Pozsonyba a 
Bécsi Légió 160 tagja. Őket a pozsonyi polgá-
rok, mindenekelőtt a pozsonyi Hazafiúi Egylet 
(Patriotischer Verein) tagjai szívélyes fogadta-
tásban részesítették. A Pressburger Zeitung 
1848. szeptember 26-i száma szerint a pozso-
nyi férfiak példát vehetnek a légió katonáiról, 
akik egy idegen népért, egy idegen országért 
ontják vérüket.

A pozsonyi fogadtatással vetekedett a mis-
kolci is, ahol a polgárság alapos „vendéglés” -
ben részesítette a légió tagjait, s egyúttal át-
adták a Constantinné Kurucz Erzsébet által 
adományozott zászlót is, melynek piros-fe-
hér-zöld, koronás címerrel ékesített legalsó 
mezejét a „Szabadság! Egyenlőség! Testvéri-
ség! Wiener Legion für Ungarn” felirat díszí-
tette. A légió lelkésze, Brezecsko Dávid kö-
szöntőjében hangsúlyozta, hogy „a nemzetek 
közötti testvériség kitűnőleg nyilatkozza ma-
gát a mostani lelkes népfelkelések alkalmá-
val”. Külön kitért a német–magyar barátságra 
is, mondván „tudja most a magyar, elismeri 
a német, hogy csak szoros testvéri összetar-
tással győzhetik meg a szabad nemzetek a 
pokol szülte úgynevezett népellenes zsarnok 
cabinet-koholmányokat”. A szónok szerint 
a magyar nemzet nagy feladata a szabadelvű 
eszmék védelme a német nemzet támogatásá-
val. „A hatalmas testvéries német nemzettől a 
hátunk födözve, mi visszük és viendjük a sza-
badékony népelem zászlóját, a felvilágosítás 
istenes áldását, az elhanyagolt és systematice 
elbutasított alsó-vidéki népeknek elébe.” A bé-

Osztrák (német) alakulatok az 1848/49-es szabadságharcban
csi légió különösen kitüntette magát az erdélyi 
harcokban, ahol – miután jelentős vesztesége-
ket szenvedett – valamennyi életben maradt 
katonáját hadnaggyá léptették elő és beosztot-
ták a német légióból létrehozott 126. honvéd-
zászlóaljba.

1848 novemberében ausztriai menekültek-
ből Witalis Söll szervezett egy tiroli vadász-
csapatnak nevezett alakulatot, amelyet azon-
ban később magyarországi németekkel, sőt 
magyarokkal egészítettek ki, és amely mind-
végig a feldunai (a későbbi VII.) hadtestben 
harcolt. Az egység parancsnoka 1849-ben hősi 
halált halt a csatatéren.

Peter Grison Magyarországra menekült
November 6-án jelent meg Pozsonyban Pe-

ter Giron felhívása, amelyben légió felállítá-
sát hirdette meg azon német ajkúak számára 
„akik a szabadságért küzdő Magyarország 
ügyét a magukénak tekintik”. Az aacheni 
születésű Giron Kossuth támogatásával kezd-
te meg a légió szervezését. Előéletéről ellent-
mondásos információink vannak. 1848-ban 
művezető volt egy Bécs közelében működő 
fegyvergyárban. Saját állítása szerint katonai 
előképzettsége is volt, amelyet a porosz had-
sereg, majd a francia idegenlégió tisztjeként 
szerzett, ennek azonban ellentmond, hogy a 
katonai sematizmusokban nem bukkan fel a 
neve. Bizonyosan részt vett 1848 októberében 
Bécs védelmében, de Leopoldstadt elestét (ok-
tóber 28.) követően levetette egyenruháját és 
Magyarországra menekült.

Kossuth Lajos Sopront jelölte ki a légió fel-
állításának székhelyéül, mivel számított a 
többségében német nemzetiségű lakosság tá-
mogatására. Giron november 26-án az első öt 
légionistát már be is mutatta Pesten az Orszá-
gos Honvédelmi Bizottmány elnökének, aki 
november 30-án adta ki az alakulat szerve-
zését szabályozó rendeletét. Ennek alapján a 
„harc végéig” szolgálatot vállaló legénységet 
csak a katonai szolgálatra nem kötelezhetőek 
köréből lehetett toborozni. A légió katonáinak 

jogai, járandóságai azonosak voltak a magyar 
honvédekkel, s a külföldiek „a szabadság kiví-
vása után” magyar állampolgárságot kaphat-
tak. Sötétszürke öltözetük nevezetes darabja 
volt a fekete tollal ékesített calabriai kalapjuk, 
elöl őszibarack nagyságú fehér ólom halálfej-
jel, felcsapott bal oldalán fekete-piros-arany 
német kokárdával.

December elejére Sopronban sikerült fel-
állítani az 1. századot, Giron pedig Pesten 
nekilátott a 2. század megszervezésének. A 
sikerek hatására Kossuth az ország teljes terü-
letén engedélyezte a toborzást, de csak a „kül-
földiek közül”. A toborzás ekkor elsősorban a 
Dél-Dunántúlra és a Felvidék német városaira 
terjedt ki. Ez időtől kezdve a toborzott legény-
ség többsége magyarországi német, illetve 
szlovák volt, akik között szép számmal akad-
tak katonakötelesek is. Ráadásul Giron maga-
sabb zsoldot fizetett nekik, mint amit a honvé-
dek kaptak. A légió 1. százada december 16-án 
Sopronnál harcba keveredett az ellenséggel. A 
támadó cs. kir. különítmény elűzte a magyar 
helyőrséget, s a Sréter-különítménytől elté-
rően a légionáriusok rendetlen futással me-
nekültek el a harctérről. Ezt követően az első 
két század Győr környékén lőszeres kocsikat 
őrzött. A december 28-i bábolnai ütközetben 
Giron megsérült, s elhagyta alakulatát.

Ezután Nagyváradra utazott, ahol meg-
szervezte a légió további századait, amelyek 
a román felkelők ellen harcoltak és 1849 ta-
vaszán súlyos veszteségeket szenvedtek.  
A gazdasági és fegyelmi problémák követ-
keztében Görgei Artúr hadügyminiszter és 
fővezér 1849. május 24-én leváltotta Giront 
a légió éléről. E napon August Thomstorff 
őrnagyot nevezték ki a 3. zászlóalj élére, és 
megbízták a légió legénységének rendezésé-
vel. A mecklenburgi születésű törzstiszt a cs. 
kir. hadsereg huszár főhadnagyaként állt a 
szabadságharc szolgálatába, s több ütközet-
ben is bizonyította rátermettségét.

Pesten összevonták a légió 2. és 3. zászlóal-
ját és belőlük alakították meg a 126. honvéd 

zászlóaljat Thomstorff parancsnoksága alatt, 
mondván, hogy a legénység döntő része ma-
gyarországi származású. Az Erdély határvi-
dékén maradt három századot beosztották a 
honvédek közé, a légió így feloszlott. Csak a 
VII. hadtestből kikülönített Görgey Ármin 
őrnagy vezette hadoszlopban szerepelt két 
század német légionista.

Giron ezután lemondott rangjáról és kérte 
elbocsátását a hadseregből, amire 1849. július 
23-án engedélyt is kapott. A világosi fegyver-
letételt követően hadifogságba esett, és a pesti 
cs. kir. hadbíróság halálra ítélte. 1849. október 
20-án, reggel fél 7-kor kötél által végezték ki. 
Giron ellentmondásos személyisége ellenére 
népszerű volt katonái körében („Vater der Le-
gion”). Ahogy egyikük megfogalmazta: mind-
annyian a német szabadsághősnek, Gironnak 
vagyunk a fiai.

Zakar Péter

A közös világkiállítás ötlete Budapesten 
született; de Bécs is nagy lelkesedéssel fogadta 
és támogatta.  1987-ben Franz Vranitzky oszt-
rák szövetségi kancellár és a magyar minisz-
tertanács elnöke, Grósz Károly, egy közösen 
kiadott kormánynyilatkozatban véglegesítet-
ték. A hivatalos kérvényt – amelynek mindkét 
ország történelmi jelentőséget tulajdonított 
– 1988-ban Párizsban a Bureau International 
des Expositions (BIE) irodának címezve ad-
ták le. A kiállítást összefoglaló elképzelésnek a 
„Hidak a jövőbe” elnevezést adták. A nemzet-
közi szakmai zsűri az elismert Design-Con-
sultancy Pentagram  logójának  vázlatát  fo-
gadta el és nevezte ki díjnyertesnek. 

1989-ben az Egyesült Államok-beli tervezési 
cég, a Bechtel International Inc. együttműkö-
désével összeállított, átfogó  megvalósítható-
sági, gazdasági kivitelezhetőségi koncepciókat 
és tervezési szakvéleményeket a BIE kivitele-
zést ellenőrző bizottsága pozitívan értékel-
te. A „két város meséje” áthallásos elnevezés 
Charles Dickens híres regénye címére utalt. 
Erre a „két város meséjére” építő világkiállítá-
si kérvényt a BIE közgyűlése egyöntetűen  el-
fogadta, több olyan neves pályázóval szemben, 
mint Toronto, Velence, Hannover és Miami.  

Rövid időre rá összeült az osztrák-magyar 
kormányközi bizottság, hogy megtartsa leg-
első  gyűlését. Ankétot szerveztek 150 alko-
tóművésszel, akikat a két országból hívtak 
össze, és velük  közösen kidolgozták a „kiál-
lítás kultúrfilozófiáját” és egy kultúrmanifesz-
tumot, illetve a részletes kultúrprogramot is. 

A lehető legjobbkor 
Még ugyanabban az évben eldőlt a pontos 

helyszínek kérdése is. Nemezetközi műépíté-
szeti versenyt hirdettek meg, közismert, jó-
nevű döntőbírákkal a világkiállítás építési és 
tervezési koncepciójának elbírálására, és egy-
úttal tisztázták az expóterület utóhasznosítá-
sának kérdését is, hogy miképpen lehet a terü-
letet utólag egy új, Duna melletti városrésszé 
fejleszteni.  

A közös világkiállítás tervezetét (a „Twin-
City-Concept”-et) a két, hagyományosan egy-

máshoz kötődő dunai metropoliszban egyúttal 
„hídverésként”, ill. a megjavult kelet-nyugati 
kapcsolatok  jelképeként gondolták  el. Beil-
leszkedett a szándékok irányvonalába, hogy 
egyrészt előkészítője legyen Ausztria akkori, 
tervezett EU-ba; másrészt, hogy Magyaror-
szág a peresztrojka és glasznoszty által életre 
hívott reformszándékot a maga szolgálatába 
állítva használta volna ki. Magyarország és 
Ausztria között, a ”vasfüggöny” ellenére és 
az eltérő politikai rendszerektől eltekintve, 
jószomszédi kapcsolatok alakultak ki. Ezeket 
nemzetközileg is példaadónak, jövőbe muta-
tónak tartották és értékelték. 

Bölcsen kezdődött 
A svájci Prognos Intézet ebben látta meg 

az okot arra, hogy az anyagi jutalommal járó 
Prognos-Díjat az Expo 95-nek adja: a kitünte-
tést 1988-ban Iványi Pál és Helmut Zilk pol-
gármesterek, mint a két főváros képviselői, 
vették át. Köszönő szavaikban mindketten a 
közös történelem maradandó értékeire em-
lékeztettek, és arra, hogy a közös világkiállí-
tás révén rendszereket és határokat  lépnek át 
anélkül, hogy saját politikai meggyőződésük-
től el kellene távolodniuk, vagy hogy meg kel-
lene magukat tagadniuk.   Az orosz nagykövet, 
Valentin Falin pedig laudációjában kiemelete: 
“AZ Expo 95 ötletgazdái öntudatos, magabíz-
tos optimisták voltak, a múlthoz előítéletmen-
tesen, a jelenhez realista valóságérzékeléssel, a 
jövőhöz építő elvárásokkal kötődtek.”

Az Expo 95 tervezése és előkészítése sokfé-
le nemzetközi elismerésben és kommentárban 
részesült. A New York Times több nagybeszá-
molójában ismertette. A US News & World Re-
port a világkiállítást a lecsengő 20. század tíz 
legfontosabb eredménye egyikeként tartotta 
számon. 

A sokat idézett global village [a világméretű 
falu]  az esélyek, és sajnos, egyben a konflik-
tusok  globalizálódását is jelentette akkoriban, 
ugyanúgy, mint manapság. A 30 évvel ezelőtt 
tervezett világkiállítás mind Ausztriának, 
mind  Magyarországnak lehetőséget adhatott 
volna, hogy átfogó modernizációs lendület 

vegye vele kezdetét; hogy megrögzött, régi el-
lenségképek és sztereotípiák  bomoljanak fel, 
szűnjenek meg. A világkiállításnak nemcsak a 
műszaki teljesítmények bemutatóterme szere-
pét kellett volna betöltenie, hanem azzal egyi-
dejűleg az emberi találékonyság,  a kreativitás, 
és a „mindennapok moratóriumának” ünnepe 
is lehetett volna.   

Az előkészítő munkálatok, a projekt beindí-
tása és a sokirányú egyeztető megbeszélések a 
két Expo-rendezőtárs között rendkívül sokat 
ígérő módon indultak meg. Olyan alapvető 
kérdéseket, mint az autópálya, vasúti forga-
lom, határátkelés, az érkező  tömegáradat irá-
nyítása, a jegyeladási kérdések, vagy a kiállítók 
mindkét helyszíni egyidejű jelenléte – ezeket 
mind-mind gyors tempóban és bürokrácia-
mentesen oldották meg.  A két Expo-társaság 
évvégi zárszámadását  a két ország illetékes 
ellenőrző szervei rendszeresen ellenőrizték 
és jóváhagyták. Nagyszámú konszern jelezte, 
hogy érdeklődik a világkiállítás iránt, és hogy 
főszponzorként venne részt benne.  A Siemens 
cég jelezte a bécsi Expo-Vienna AG-nek, hogy 
szabadpiaci feltételek közt és az adózó  polgá-
rok számára költségmentesen, hajlandó lebe-
gő mágnesvasutat kiépíteni Bécs és Budapest 
között. Bankkonzorciumot hoztak létre, hogy 
Bécsben a világgazdasági kiállítást és az utóla-
gos hasznosítást finanszírozza. 

Beleszólt a balgaság 
Mindez kikényszeríti a rákérdezést, hogy 

akkor mégis mi az oka, hogy végül meghiúsult 
az olyan hatalmas politikai és gazadasági el-
várásokkal útnak indított szándék? Mitől lett 
kudarccá? 

Ennek egyik lényegi oka, több más mellett 
a bécsi vezetőségen belüli személyi változások 
sora volt.  

Ehhez járult, hogy (miután az Expo-terület 
átminősítése és az építkezésekhez való teljes 
körű előkészítése sikeresen lezajlott) a bank-
konzorcium a return on investment túl korai, 
túl gyors megvalósítására törekedett, és az 
Expo utóhasznosítását szerette volna fő hasz-
nosításként előtérbe tolni. És mivel ez után, 

négy évvel a sikeres projektmegvalósítás in-
dulása után (és szembemenetelve jó néhány 
egyezséggel, nemzeti, kétoldalú és nemzet-
közi jogi szinten), kimondottan  pártpolitikai 
számításból eldöntötték, hogy referendumot 
kell tartani, akkor ezt a lakosság úgy értel-
mezte, hogy a projekt íránti felelősséget az 
illetékes politikusok  áttolnák a „népre”.  Így 
történt, hogy a referendum, negatív végered-
ményével együtt  elszámolás lett a helyi po-
litikusok általános  mulasztásai miatt, olyan 
mindenki  érzékenységét  érintő  területeken, 
mint  a lakhatás, közlekedés, gazdasági fejlő-
dés, bevándorlás. 

Az osztrák szövetségi kormány ennek ered-
ményeképpen visszavonta Expo-jelentkezési 
igényét a párizsi Világkiállítási Irodától. Ezt 
a döntést a BIE mélyen sajnálta, de nyomaté-
kosan üdvözölte  a magyar kormány dönté-
sét, hogy tekintettel a sikeres előkészületekre,  
egyedüli városként kezdeményezte egy világ-
kiállítás megrendezését  a következő 1996-os 
évben. Ez a szándék a továbbiakban az Ex-
po-terület utóhasznosításának jegyében végü-
lis egy nagyméretű budapesti városfejlesztési 
tervvé alakult át. 

Ami Ausztriát illeti, az Expo lemondását 
kísérő körülmények valójában iskolai példa-
tárát adják politikai rendszerünk gyengéinek  
és rámutatnak, hogy  a párt- és partikuláris 
érdekek fontosabbak az összosztrák  érde-
keknél. Ahogy a nagy ausztria-ismerő Franz 
Grillparzer időtlen érvénnyel megfogalmaz-
ta: „Ez hát az átka nemes házunknak - hogy 
mindig félúton halad, félig végbevitt tettekkel, 
eszközeinek  felével, ügyét halogatva törekszik 
előre”.

Anélkül, hogy meglenne a készenlét a stra-
tégiai cselekvésekre, a víziók, álmok megvaló-
sítására és a „vezetésre”, mindennek hiányá-
ban a jövőtervezés, a boldogulás a jövőben 
lehetetlen. Jelenleg is fájdalamasan éljük meg 
ugyanezt európai szinten, és tapasztaljuk nap 
mint nap az osztrák belpolitikában. 

Gerhard Feltl (Institut der Regionen Europas)

Németből fordította: Lengyel Ferenc
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Aki más Európát akar általános szólamokban 
felhígítani, feloldani az egyre elvontabbá hajszolt 
értékeket, valójában tévútra tereli az ember egyéni 
kibontakozásának, boldogulásának igényeit. Min-
den előírás, elképzelés, tétel csak akkor hiteles, ha 
a mindennapi valóságra épül, azzal mérhető és bi-
zonyítható.

*
Hatvan évvel ezelőtt, 1957. március 25-én 

írták alá a Római Szerződést, ami az Európai 
Gazdasági Közösségnek teremtette meg alapjait, 
ebből nőtt ki a mai Európai Unió. Ez az óriási fele-
lősséggel és messzelátással megalkotott mű ered-
ménye lett egyrészt az említett értelemben vett a 
német–francia  megbékélés, másrészt a gazdasági 
csoda, aminek megteremtésében nem csupán az 
érintett nemzetek, főként a németek jártak élen, 

hanem azok a vendégmunkások is, akik több száz-
ezres tömegeikkel részt vettek ebben a korszakos 
munkában.

Manapság is ezekre a tapasztalatokra építve jut-
hat tovább az Európai Unió: szem előtt tartva az 
emberi szabadságjogokat a nyelvek és kultúrák öt-
vöződésével járhatóvá tenni a jövőbe vezető utat, 
amihez a szellemi értékek megteremtése és érvé-
nyesítése elengedhetetlenül szükséges. Mindazon-
által ehhez meg kell fiatalodni testben és lélekben: 
legyünk képesek és bátrak erőinket felszabadítani 
és egybegyűjteni. Az eredeti cél, az integráció lé-
nyegében különböző részek egyenrangú összete-
vődéséből született új egész, anélkül, hogy a részek 
elveszítenék önállóságukat.   

Ady Endre az ifjúságnak üzente március tüzé-
re utalva:  Az Élet szent okokból élni akar és Márci-
us van s határtalan az Élet. Pannonicus

MAGYAR ÖRÖKSÉG DÍJ
A	Magyar	Örökség	és	Európa	Egyesület	kuratóriuma	állampolgári	javaslatok	alapján		legutóbbi	ülésén		

a	következő	díjazások	ügyében	határozott:
Komáromi	Selye János Gimnázium	magyar	nyelvű	oktató-nevelő	munkássága,	

a	230	éves	magyar állatorvosképzés, a	115	éves	szolnoki művésztelep, 
Szöllősi Antal	Északi	Magyar	Archívuma,		Juhász Zoltán	népzenekutatói	és		

előadóművészi	munkássága,	az	Országos Széchenyi könyvtár	restauráló	laboratóriumának		
pergamen-kódex	restauráló	eljárása	Sajdik Ferenc	rajzművészete

A	díjakat	2017.	március	25-én	a	Magyar	Tudományos	Akadémia	dísztermében	ünnepélyes	keretek	között	adták	át.

Március van!

Ady Endre

HíRöSSzEfOGLALó
Összeállította: Varga gabriella KCSP-ösztöndíjas

Folytatás az 1. oldalról

Nyelvünk eredetéről
Az	 Ausztriai	 Magyar	 Kutatóintézet,	 az	 Ausztriai	

Magyar	 Egyesületek	 és	 Szervezetek	 Központi	 Szö-
vetsége	 és	 a	 Bécsi	 Tudományegyetem	 Finnugor	
Tanszéke	 közös	 tudományos	 előadássorozatának	
keretén	 belül	 Dr.	 Johanna	 Laakso,	 a	 Bécsi	 Tudo-
mányegyetem	 Finnugor	 Tanszékének	 professzora	
tartott	előadást	a	Bécsi	Magyar	Otthonban.	Johanna	
Laakso	rámutatott	az	őstörténet	és	a	nyelvtörténet	
különbségére	 és	 arra,	 hogy	 a	magyar	 történelemi	
és	politikai	traumák	milyen	hatással	voltak	a	nyelv	
kutatására.		Rámutatott,	nem	szabad	áltudományos	
értekezésekre,	 kutatásokra	 támaszkodni;	 a	 nyelv	
eredetének	 kutatása	 érdekes	 tudomány,	 ebben	 ér-
demes	elmélyedni.	 -anda-
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NEMzETKözI SAJTóSzEMLE
összeállította: fetes Kata

A 67. Berlini Nemzetközi Filmfesztivál Ge-
neration programjában mutatták be  Lovrity 
Anna Katalin Vulkánsziget című animációs 
rövidfilmjét, melyet a zsűri, kategóriájának 
legjobbjaként, a Kristály Medve-díjjal jutal-
mazott.

Az Animation Sans Frontiéres nemzet-
közi animációs workshop résztvevője Lov-
rity Anna Katalin 2016-ban végzett a Mo-
holy-Nagy Művészeti Egyetem animációs 
tanszékének mesterkurzusán. Korábbi ani-
mációs próbálkozásai: a 2011-ben készített 
Space, majd 2012-ben a Pink Grass, 2013-ban 
a Things I Like és 2015-ben a Passion Panther  
már jelezték tehetségét. A Vulkánsziget ren-
dezőjeként, biztos kezű vágóra talált Czakó 
Judit személyében. Az animációs film produ-
cere Fülöp József.

A digitális film animációban kilenc perc-
ben, a főszereplő két tigris kelti életre a ne-
mek és generációk közötti feszültségeket.  

Kristály Medve-díj
A fiatal nőstény tigris és az idős hím viszonya 
szimbolikus és asszociatív elemekkel fűsze-
rezett történet. Rendkívül fontos dramaturgi-
ai szerepet játszik a táj és a környezet. A lila, 
türkiz, pink, fekete és világítósárga színekben 
fortyogó hatalmas vulkán rózsaszín felhőket 
köp, és ezzel sötétvörösre festi a bájos fiatal 
sárga tigrislányt. Ennek az a következménye, 
hogy egy idős szerelemittas fehér tigris próbál-
ja őt hatalmába keríteni. A természet titokza-
tos ereje, a vulkánikus kitörések, a sziget sok-
színűsége úgy hat, mint egy tisztító vihar. 

A Magyar Nemzeti Filmalap támogatásá-
val készült diplomafilmnek a Berlinálén tar-
tották a világpremierjét. A Generation prog-
ramban a vetítésekhez kapcsolódva számos 
oktatási célú kísérőprogramot és beszélgetést 
szerveznek. A cél, a gyakorlati alkalmazás és 
kísérletezés lehetőségének biztosítása az új 
tehetségek számára.        

-kafe-

Deák Kristóf magyar forgatókönyvíró, 
vágó és filmproducer most már Oscar-dí-
jas filmrendező is, mert Mindenki című rö-
vidfilmjének ítélte oda 2017. február 26-án 
ezt a trófeát az Amerikai Filmművészeti és 
Filmtudományi Akadémia (AMPAS).

Filmezéshez való tehetségét már a Bu-
dapest Brassó Utcai Általános Iskola videó 
szakkörében felfedezték,  kisdiák korában le-
adta egyik kisfilmjét a Magyar Televízió Vi-
deák című műsora is. Az Apáczai Csere János 
Gimnáziumban érettségizett. Először hang-
mérnök szeretett volna lenni, ezért a Buda-
pesti Műszaki Egyetemen tanult, de végül is 
2006-ban a Színház- és Filmművészeti Egye-
temen diplomázott. Rendező – forgatókönyv-
író – producer lett.

A Magyarországon forgatott München 
című Steven Spielberg-film vágóstábjában 
2005-ben végzett tevékenysége volt első nem-
zetközi sikert hozó munkája.

2009 óta Angliában él. Londonban a West-
minster Egyetemen először elvégezte a ren-
dezői mesterszakot, majd két évig ott maradt 
tanársegédként. 2011-ben tizenkét epizódot 
rendezett a Magyar Televízió megrendelésére 
készült Hacktion: Újratöltve című filmsoro-
zatból. Második kisjátékfilmje A legjobb já-
ték 2016-ban nyert első helyezést a Huszárik 
Zoltán-pályázaton.

Deák Kristóf, a 35. évét taposó fiatal tehet-
ség 2014 óta rendező-forgatókönyvíróként 
Londonban és Budapesten dolgozik. A Min-
denki forgatókönyvével elnyerte a Nemzeti 
Média- és Hírközlési Hatóság pályázatát. Ez 
első teljesen önálló műve. Ahhoz, hogy az 
alkotást az Oscar-díjra nevezhessék, előző-

O S c A R
leg más fesztiválokon is be kellett mutatni. A 
teljesség igénye nélkül néhány megmérette-
tés, ahol a Mindenki  2016-ban díjazott volt. 
Fődíjat nyert a Rövidfilm Fesztiválon To-
kióban, közönségdíjas lett a TIFF Kids film-
fesztiválon Torontóban, első díjat kapott  a 
Chicago-i Nemzetközi Gyermekfilm Feszti-
válon, az Olympia Nemzetközi Gyermek és 
Ifjúsági Filmfesztiválon Görögországban, 
az Európai Filmek Fesztiválján Lilleben, a 
Nemzetközi Filmfesztiválon Lanzaroten.

A Mindenki rövidfilm lévén huszonöt 
percben mutatja meg a felnőttek és a gye-
rekek világának összeütközését. Egy min-
dennapi történet igényes rendezésben és 
nagyszerű operatőri munkával megjelenít-
ve. Ez utóbbi Maly Róbert felkészültségé-
nek köszönhető. Deák jól választotta meg 
munkatársait éppúgy, mint a helyszínt és a 
szereplőket.  

A történet egy gyerekkórusban játszódik, 
tehát fontos a jól megválasztott zeneanyag. 
Kifinomult ízlésről árulkodnak a jól pointí-
rozott zenei ötletek. Abban a korszakban ját-
szódik a film, amikor a gyerekek még együtt, 
egymással játszottak és nem a számítógép-
pel. Ebbe a légkörbe kiválóan beilleszkednek 
a gyerekszereplők. Gáspárfalvi Dorka és Hais 
Dorottya nagy átérzéssel mutatja meg a gyer-
mekkor problémáit, de tehetségesen érzékel-
teti ennek szépségét is. Szamosi Zsófia szí-
nésznő ismét bizonyítja, hogy méltán kapta 
2012-ben a Jászai Mari-díjat.

Deák Kristóf a Mindenki-ben megmutatja, 
hogy lehet egy viszonylag egyszerű történet-
ből aprólékos munkával, nagy odafigyeléssel 
filmtörténeti gyöngyszemet varázsolni.

A muzulmán világban a külső ellenőrzés 
uralja a kultúrát. A muszlim társadalmakban 
szigorú külső tradíciók vallási és kulturális 
hagyományok, szigorú férfiuralom, önkény-
uralmon alapuló rendszerek döntenek az em-
berek életének minden területén.

A világban kevés olyan hely van, ahol eze-
ken a külső tényezőkön elgondolkoznának, 
vagy esetleg megkérdőjeleznék őket.

Ha egy muszlimnak személyes problémái 
vannak azt kérdezi: – Ki tette ezt velem?

Amíg „mi” szabad akaratot gyakorlunk, ad-
dig a muzulmánok azt mondják:  – „Insallah,”   
„ha isten is úgy akarja...”

A félelem, a rettegés elültetése sokkal fon-
tosabb nekik, mint az egyén erkölcsének fej-
lesztése.

A harag sértődésből eredő büszkeség. Áldo-
zati mentalitás, egy felsőbbrendű csoporthoz 
való tartozás, másokkal szembeni szembehe-
lyezkedés erős érzése. Olyan tényezők ezek, 
amelyeket a muszlim nevelés, muzulmán kul-
túra beleoltódik a muszlimok személyiségébe.

A muzulmán társadalmakban elterjedt az 
áldozati szerep. Oka olyan tapasztalatokat 
gerjeszt, amelyek miatt az ember üldözött ál-
dozatként érzékeli magát. Akiknek a brutális, 
igazságtalan elnyomókkal szemben joga van 
megvédnie magát. A muszlim kultúra alap-
vetően megszámlálhatatlan dühös embert hoz 
létre. Akiknek az önbizalmában benne van az 
áldozatmentalitás. Egy ilyen kultúra erősza-
kos ideológiával kombinálva, a vallásnak és a 
pszichológiának legrosszabb kombinációja.

Az igazi iszlámban nem létezik terrorizmus!
Állítom, hogy az igazi iszlám egyáltalán 

nem ismeri. Az iszlám szerint embert ölni hi-
tetlenséggel ér fel. Az iszlám megparancsolja: 
„Ne érj gyerekhez vagy azokhoz, akik templo-
mokban imádkoznak.”

Az iszlám országokban él néhány vallási 
vezető, akiknek egyetlen fegyverük a vallási 
fundamentalizmus. Az iszlámot sajátságosan 

Az iszlám nem egyenlő a terrorizmussal
értelmezve képesek tömegeket hadba állítani 
önnön céljaik elérésére. Véleményem szerint 
iszlám világ nem létezik! Vannak olyan he-
lyek, ahol muszlimok élnek. Hol többen, hol 
kevesebben. Az iszlám életforma, kultúra, 
nemcsak vallás. Az iszlám előfeltétele, hogy az 
ember valóban higgyen és ennek megfelelően 
éljen.

Nem lehet azt mondani, hogy egyetlen ilyen 
társadalom is létezne a muszlimok által bené-
pesített területeken.

Ahhoz, hogy „egészséges” fiatal generá-
ció nőhessen fel, reformokra lenne szükség. 
A muszlimoknak azon kell dolgozniuk, hogy 
megoldják a problémákat. Nem csak a terro-
rizmussal kapcsolatosakat, a droggal, dohány-
zással kapcsolatos kérdésekkel is kell foglal-
kozniuk.

Nagyon nehéz muszlimnak maradnia an-
nak, aki kapcsolatba kerül valamilyen for-
mában a terrorizmussal. Az emberek ennek 
ellenére folytatják a mészárlásokat. Mindenki 
valami eszme oltárán öl. Egyes szakértők azt 
állítják, hogy napjaink terroristái semmivel 
sem irracionálisabbak másoknál. Óvakod-
ni kell az ilyen szakértőktől, mert állításuk 
hazugság. A terrorizmus nem az emberi ter-
mészetből fakad. Az öngyilkos merénylőket 
is kiképzi valaki... Ezek az őrültek pszichiát-
riai és pszichológiai termékek. Az öngyilkos 
merénylők nem racionálisak, hanem gyenge, 
könnyen befolyásolható személyek. Pszicholó-
giailag belenevelik őket abba, hogy saját életü-
ket sem féltve könyörtelenül öljenek meg ár-
tatlan embereket. Ezek „hibrid” orvgyilkosok. 
Emberek, akik elvesztették lelkiismeretüket.

A nemzetközi politika nem más, mint a 
hatalomért folytatott harc. A világ felosztha-
tó különböző gazdasági, politikai, katonai, 
társadalmi, ökológiai biztonsági szektorokra.  
A biztonság sohasem függ a globális 
hegemóniá tól! Több vonalon „futó” terroriz-
musról kell beszélnünk. Egyéni terrorizmus-

ról. Illegális szervezetek terrorizmusáról. Po-
litikai, ideológiai esztétikai, vallási vonalról. 
Zöld terrorizmusról, bio-ökoterrorizmusról. 
Államterrorizmusról, bár a nemzetközi jog 
nem ismeri ezt a fogalmat!

A terrorizmus nem iszlám jelenség! Azon-
ban nem tudjuk elfelejteni, hogy az elmúlt idő-
szak tragikus támadásait az iszlám nevében 
követték el. Sok vita van nyugaton és a musz-
lim világban arról, van-e kapcsolat ezen csele-
kedetek és az iszlám tanításai között. Az elem-
zők nagy többsége fél állást foglalni. Azonban 
nincs kapcsolat az iszlám tanítások és a terror-
cselekmények között. A nem iszlám gyökerek 
között, a kulturális, szociális okok között is le-
hetne „keresgélni”. Abban azonban minden-
ki egyetért, hogy küzdeni kell a terrorizmus 
ellen. De hogy megnyerjük a háborút, jogos 
alapindokokra (root causes) van szükség. Má-
sok szerint a root causes-en kívül az (as-sirat 
al-mustaqim) az egyenes útról való letérés az 
ok, a megoldást tehát az eredeti iszlámra való 
visszatérés jelentené.

A tradicionális iszlámban a politika és 
a vallás nem vált külön. Mind a kormány, 
mind a din wa-dawla összes emberi tevé-
kenység felett uralkodik. A helyzetet bonyo-
lítja, hogy az arab szunni iszlám sohasem ra-
dikalizálódott. A mérsékeltek idegenkedése 
a szélsőségesekkel szemben azonban létező 
dolog. A radikálisok eközben a hit megta-
gadásával vádolják ellenfeleiket. Ez a  takfír, 
más muzulmánok szerint kufr beállítottság, 
eretnekséggel való megvádolását nem szabad 
félvállról venni. Következésképpen nyomás 
alá helyezik a mohamedán közösségeket. Po-
litikai asszimetria keletkezik és ez a radikáli-
soknak „melegágya”.

Nyugaton gyakran azt feltételezik, hogy 
minden terrorista-támadásnak van józan oka, 
és ha ezt megfelelően kezelik, a probléma meg-
oldódik. Az összes olyan kísérlet, ami a terro-
rizmust úgy kezeli, mintha el lenne választva 

a vallási alapoktól, eleve kudarcot vall. Az el-
lenterrorizmust a vallásideológia szintjén kell 
kezdeni kezelni. A stratégia sikere érdekében 
a radikális iszlám vallási és kulturális gyöke-
reiből kell kiindulni. Mi nyugatiak nagy hát-
rányban vagyunk. A polgári jogok, a politi-
kai, jogi és kulturális szokások gátolják, hogy 
beavatkozzunk a vallások belső ügyeibe. Bár 
szó sincs róla, hogy az iszlámterror térdre 
kényszeríti a nyugatot, azonban nagyon meg-
nehezíti a vele való együttélést. Beférkőzött a 
mindennapjainkba, bizonytalanságot érzünk 
azokkal szemben,  akiket esetleg barátunkká 
fogadtunk,  a félelem ugyanis minden formá-
jában felütötte a fejét. Albert Einstein szerint 
„A világot nem a gonosz fogja elpusztítani, ha-
nem azok, akik végignézik a gonoszságokat és 
nem csinálnak ellene semmit.” 

Pataky Gabriella

(Bécsi Napló, XXXVIII. évfolyam 1. szám, 2017.  
január–február, 5. oldal)

Az MVSZ Sajtószolgálata hetekkel korábban köz-
zétette és szerkesztőségünknek is megküldte Papp 
László cikke állításainak pontosítását. A közlemény 
szövegének hiánytalan közlése terjedelmi okokból 
nem lehetséges. 

A teljes szöveget ld. a weben A Bécsi Napló MVSZ-cik-
kének valótlan állításai – Tényfelsorolás 

Papp-állítás:
„Csoóri	 Sándor	 munkatársul	 Bakos	 Istvánt	 java-

solta	titkárnak.”
Pontosítás:
	Bakos	István	1994-ben	lett	a	Magyarok	Világszö-

vetségének	 alkalmazottja,	 főtitkári	 beosztásban.	
Megbízása	 1998-ig	 tartott,	 amikor	 megszűnt	 mind	
főtitkári,	 mind	 alkalmazotti	 státusa	 az	 MVSZ-ben.		
A	szóba	hozott	könyv	az	1989–2000	közötti	időszak-
ról	szól,	nem	húsz	év	története.	

Papp-állítás:
	„Amikor	2000-ben	Patrubány	Miklóst	7	szavazat	

többséggel	elnökké	választották,	az	anyaországi	és	a	
nyugati	régió	megosztott	volt,	hogy	Szakály	Sándort,	
vagy	Boross	Pétert	támogassuk-e	elnöknek.”

Pontosítás:
2000-ben,	 abban	 az	 ominózus	negyedik	 forduló-

ban	Szakály	Sándor	már	nem	is	volt	versenyben.	
Papp-állítás:
„A	 nyugatiak	 részéről	 egy	 Dél-Amerikából	 haza-

költözött,	de	valamilyen	módon	még	mindig	nyugati-
nak	számító	küldött	nagy	propagandát	folytatott	Pat-
rubány	mellett,	 aminek	 következtében	 a	 nyugatiak	
egy	része	Patrubányra	szavazott”

Pontosítás:
A	 Papp	 László	 által	 névtelenül	 említett	 személy	

bizonyára	Emődy	Csaba.	A	negyedik	 szavazás	ered-
ményére:	 Boross	 Péter	 34	 és	 Patrubány	 Miklós	 55	
szavazatot	 kapott	 a	 nyugatiaktól.	 Tehát	 szavazataik	
62%-át.	

Papp-állítás:
„Ez	a	tag	aztán	a	választás	után	pár	hónapra	ki	lett	

utasítva	a	Világszövetségből,	mint	mindenki	más	is,	
aki	nem	parírozott.”

Pontosítás:
Papp	 László	 állításával	 szemben	 az	 igazság	 az,	

hogy	 Emődy	 Csaba	 2001	 őszén,	 egy	 elnökségi	 ülé-
sen	–	mindenki	megdöbbenésére	–	önként	jelentette	
be	távozását	az	MVSZ-Elnökségből.	Emődy	Csaba	él,	
bármikor	felfedheti	önkéntes	távozásának	igazi	okát.	
Senki	nem	utasította	ki	az	MVSZ-ből.

Az MVSZ válasza Papp László cikkére 
Papp-állítás:
„A	Benczúr	utcai	székház	az	elnök	„egyszemélyes	

társasága”	kezelésébe	került.”
Pontosítás:
A	Benczúr	utcai	 székház	valóban,	már	1994-ben,	

Csoóri	Sándor	elnöksége	idején	és	az	ő	kezdeménye-
zésére	a	Pax	Pannoniae	Kft.	kezelésébe	került.	És	a	
Pax	Pannoniae	Kft.	valóban	„egyszemélyes	társaság”.	
Ám	nem	az	„elnök”	a	tulajdonosa,	hanem	maga	a	Ma-
gyarok	Világszövetsége.	

Papp-állítás:
„Patrubány	a	székházat	előbb	öt	évre	a	kínaiaknak	

adta	 bérbe,	 ugyanakkor	 jelzálogkölcsönt	 vett	 fel	 az	
épület	egyes	részeire	külön-külön,	amit	nem	fizetett	
vissza,	így	a	bankok	rátették	a	kezüket…”

Pontosítás:
Kína	budapesti	nagykövetsége	6	évre	(nem	5	évre)	

valóban	bérbe	vette	az	ominózus	ingatlant.	
Az	is	megfelel	a	valóságnak,	hogy	a	Magyarok	VII.	

Világkongresszusának	 megrendezésére	 az	 MVSZ	
Küldöttgyűlése	(nem	Patrubány)	2008-ban	részletes	
vita	után	100	millió	forintos	jelzálogkölcsön	felvéte-
léről	döntött.	Ám	a	bankok	sohasem	„tették	rá	a	ke-
züket”	az	ingatlanra.	Az	ingatlant	nyolc	évvel	később	
–	ugyancsak	küldöttgyűlési	határozat	alapján	–	elad-
ta	ugyan	az	MVSZ.	Az	 eladás	a	2008-ban	kirobbant	
világgazdasági	 válság	 hatására	 történt,	 aminek	 kö-
vetkeztében	az	épület,	nyolc	évig	üresen	állt.	A	világ-
gazdasági	válság	súlyosan	érintette	a	Pax	Pannoniae	
Kft-t	 is.	 Ennek	 bevételei	 olyannyira	 lecsökkentek,	
hogy	az	adósságok	halmozódását	azzal	sem	lehetett	
megállítani,	hogy	ötödik	éve	télen	is	fűtetlen	maradt	
az	MVSZ	székháza.	

Papp-állítás:
	„A	Semmelweis	utcai	volt	Nemzeti	Kaszinó,	majd	

Szovjet-Magyar	 Társaság	 székházát,	 Boross	 Péter	
juttatta	 az	 MVSZ	 tulajdonába,	 miniszterelnöksége	
majdnem	 utolsó	 intézkedéseként	 az	 egész	 magyar-
ság	 hasznára	 szánva.	 Azóta	 annak	 üzleteit,	 irodáit,	
előadótermét	bérbe	adva	tud	Patrubány	gazdálkodni	
a	közvagyonnal.”

Pontosítás:
Ad.	1.	Boross	Péter	miniszterelnök	1994-ben	való-

ban	 az	MVSZ	 birtokába	 (nem	 tulajdonába!)	 juttatta	
a	Semmelweis	utcai	székházat.	Patrubány	Miklóst	6	
évvel	később	választották	elnökké.	Már	Csoóri	Sán-
dor	elnöksége	idején	is,	évi	200	millió	forint	állami	
támogatás	mellett	bérbe	adták	e	székház…

Ad.	2.	Ami	a	„közvagyonnal”	való	„gazdálkodást”	il-
leti:	Csoóri	Sándor,	mint	az	MVSZ	elnöke	komoly	tiszte-
letdíjat	vett	fel.	Az	MVSZ	elnökségének	tagjai	–	a	tenge-

ren	túliakat		is	–	évente	hatszor-nyolcszor	utaztak	haza	
„közpénzből”.	 Patrubány	Miklós	1996-ban	 történt	 el-
nökhelyettessé	választása	óta	ingyen	látja	el	tisztségét.	

Papp-állítás:
	„Hiszen	a	Magyarok	Világszövetsége	román	állam-

polgár	 kezében	már	 nem	magyar,	 a	 diaszpóra	 jeles	
képviselőinek	kizárásával	nem	a	világé	és	nem	is	szö-
vetség,	mert	egy	személy	által	kiválasztott	társaság,	
illetve	még	inkább	politikai	párt.”

Pontosítás:
Ad.	1.	Patrubány	Miklós	valóban	román	állampol-

gár,	de	ettől	még	van	olyan	magyar	mint	bárki	ma-
gyarországi	vagy	a	nyugati	magyar	szórványbeli!

Ad.	2.	Az	MVSZ	„diaszpóra”-beli	tagjai	közül	mind-
össze	az	USA-beli	Menczel	 Józsefet	zárta	ki	az	MVSZ	
Elnöksége	mióta	Patrubány	Miklós	az	elnök.

Ad.	 3.	 Az	 MVSZ	 Patrubány	Miklós	 elnöksége	 óta	
pártoktól	 független	 szervezet,	 szemben	Csoóri	 Sán-
dor	elnöksége	idejével,	amikor	az	MVSZ	és	MDF	mint	
kormánypárt	összefonódása	jelentős	volt.

Papp-állítás:
	„Az	idén	a	Magyarok	IX.	Világkongresszusa	hat-

napos	rendezvényein	a	Patrubány	Miklós	által	meg-
hívott	„felsőházi	elvű	küldöttek”,	valamint	a	szintén	
általa	válogatott	„népképviseleti,	azaz	alsóházi	elvű	
küldöttek”	 vettek	 részt,	 és	 választották	 őt	 újra	 el-
nöknek.”

Pontosítás:
Ad.	1.	A	Magyarok	IX.	Világkongresszusának	kül-

döttei	valóban	fele	a	felsőházi	elvűeket	betöltött	tiszt-
ségük	–	püspökök,	rektorok,	főszerkesztők	–	alapján	
hivatalból	illeti	meg	a	világkongresszusi	küldött	stá-
tus.	A	másik	fele	az	alsóházi	elvűeket	–	képviselőket,	
polgármestereket	 –	 pedig	 az	 MVSZ-től	 függetlenül	
választották	meg	tisztségükbe.	Nem	az	MVSZ	elnöke	
választja	ki	őket.

Ad.	2.	Az	MVSZ	elnökét,	nem	a	világkongresszusi	
küldöttek	 választják	meg,	 hanem	 az	MVSZ	Küldött-
gyűlése.	Az	MVSZ	Küldöttgyűlésének	tagjait	–	térsé-
genként	száz–száz	főt	–	az	MVSZ	egyes	országokbeli	
tagjainak	 közgyűlése	 választja	 meg	 négyévenként,	
nem	az	MVSZ	elnöke.

Papp-állítás:
„Aki	jobban	szeretne	belelátni	az	úgynevezett	„Ma-

gyarok	 Világszövetsége”	 jelenlegi	 tevékenységébe,	
annak	ajánlom	Patrubány	Miklós,	Sipos	Attila	kérdé-
seire	adott	válaszait.	(Az idézett részt l. a B.N. 2017/1 
számában. Szerk.)

Pontosítás:
Ad.	1.	Patrubány	Miklós	ilyen	interjút	soha	senki-

nek	nem	adott.

Ad.	2.	Ezt	az	egész	„interjút”	vélhetően	Papp	László	
találta	ki.	Amennyiben	nem	ő	találta	ki,	hanem	olvas-
ta	valahol,	akkor	mutasson	rá	Sipos	Attila	személyé-
re:	kicsoda	Sipos	Attila,	és	hol	publikálta	ezt	a	valót-
lanságoktól	hemzsegő,	becsületsértő	írást?

Papp-állítás:
„Bakos	 István	 5	 évig,	 1994-től	 1999-ig	 volt	 az	

MVSZ	 főtitkára.	 Nem	 szeretném	 részletezni	 azt	 a	
koncepciós	 perek	 hangulatát	 idéző	 elnökségi	 ülést,	
amelyen	 Patrubány,	 az	 elnökségi	 tagok	 többségé-
nek	 hallgatólagos	 hozzájárulásával	 őt	 kifúrta.	 Erre	
alkalmat	 adott,	 a	 titkári	 szerződés	 megújítása.	 Az	
elnökség	megegyezése	értelmében	az	elnök,	alelnök	
és	régióelnökök	tettek	javaslatot	a	titkár	személyére.	
Én	az	egészet	formalitásnak	tekintettem,	mert	szerin-
tem	 Bakos	 kiváló	munkát	 végzett.	 Meglepetésemre	
az	ő	nevét	egyedül	én	javasoltam.”

Pontosítás:
Papp	 László	 írásának	hangnemével	 összhangban	

ugyan	Patrubány	Miklóst	kárhoztatja	Bakos	kifúrá-
sával,	de	ugyanakkor	elismeri,	hogy	a	főtitkár	szemé-
lyére	való	javaslattételre	jogosult	5	személy	–	Csoóri	
Sándor	elnök,	Patrubány	Miklós	elnökhelyettes,	Do-
bos	László,	Kurucz	Gyula,	Papp	László	–	régióelnökök	
–azaz	az	öt	főből	egyedül	ő	látta	Bakost	alkalmasnak	
a	főtitkári	szerepkör	újabb	betöltésére.	

Bakos	István	azért	bukott	meg	az	1998-as	főtitká-
ri	pályázaton,	mert	Patrubány	Miklós	 szembesítet-
te	Bakost	 azokkal	 a	 súlyos	 ügyeivel,	 amelyekre	 az	
ülést	megelőző	héten	derült	fény.	Patrubány	Miklós	
szembesítő	előterjesztése	Csoóri	Sándor	javaslatára	
történt.

Papp-állítás:
„Nemcsak	 emberek	 estek	 áldozatul.”	 Kidobásra	

került	az	MVSZ	egész	történetének	levéltára,	amelyet	
dr.	 Kiss	 Dezső	 több	 évi	 alázatos	munkával	 gyűjtött	
össze,	ugyanígy	az	én	szerkesztésemben	megjelentek	
a	nyugati	magyar	szervezetek	munkáját	bemutató	kö-
tetek	(Egyesült	Államok,	Európa,	Dél-Amerika).”

Pontosítás:
Ad.	1.	Semmilyen,	2000-ben	az	MVSZ	irattárában	

fellelhető	anyag	nem	„került	kidobásra”.	Legkevésbé	
néhai	dr.	Kiss	Dezső	munkája,	amelyet	ellenkezőleg,	
az	 MVSZ	 alapításának	 jubileumi	 75.	 évében,	 2013-
ban	sajtószolgálatunk	révén	ötven	részletben	közzé-
tettünk,	az	egyetemes	magyarság	szolgálatára.	

	Ad.	2.	Még	a	Papp	László	szerkesztette	köteteket	
sem	dobták	ki,	jóllehet	azokat	valóban	ki	kellett	vol-
na	 dobni.	 Az	 említett	 kötetek	 a	 nyugati	magyarság	
szervezeteinek	 az	 adatait	 tartalmazták.	 A	 kötetek	
rengeteg	téves	adatot	tartalmaztak.	

A 67. Berlini Nemzetközi Filmfesztivá-
lon Arany Medve díjat kapott a Testről és 
lélekről című film rendezője Enyedi Ildikó. 
A Berlinale nagydíja mellett a Filmkritiku-
sok Nemzetközi Szövetségének (FIPRESCI), 
az Ökumenikus Zsűrinek és a Berliner Mor-
genpost olvasóinak díját is ennek a filmnek 
ítélték oda. 

Enyedi Ildikó, Balázs Béla díjas rendező, 
forgatókönyvíró a Színház- és Filmművészeti 
Egyetem osztályvezető tanára 1955. november 
15-én Budapesten látta meg a napvilágot. A kö-
zépiskola elvégzése után 1974-ben Montpellier 
Egyetemén (Université de Montpellier) kezd-
te meg tanulmányait. Ezután először a Marx 
Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen 
tanult, de végül 1979-84 között a Színház- és 
Filmművészeti Főiskolán folytatta tanulmá-
nyait Fábri Zoltán osztályában. Közben tagja 
volt az INDIGÓ művészcsoportnak. E csoport 
szellemiségét elsősorban Erdély Miklós művé-
szete és szemlélete határozta meg. A művészet, 
a tudomány, a társadalom és a vallás szférái és 
eszmerendszerei egyaránt inspirálták munká-
ikat.1984-től rendezőasszisztens a Mafilm-nél. 
1989-ben a cannes-i filmfesztiválon Az én XX. 
századom című alkotása elnyerte az első já-
tékfilmnek járó fődíjat, az Arany Kamerát és 
ebben az évben a Színház- és Filmművészeti 
Főiskola tanára lett. 1992-ben és 1994-ben is 
zsűritagjává választotta a Berlini Nemzetközi 
Filmfesztivál. 2011-ben a Színház- és Filmmű-
vészeti Egyetemen védte meg doktori címét. 

ARANy MEdVE
2017 egy újabb mérföldkő a rendezőnő 

életében. Testről és lélekről (On Body and 
Soul ) című filmje Arany Medve díjat kapott. 
Ezt a díjat utoljára 42 évvel ezelőtt Mészá-
ros Márta rendezőnőnek sikerült Magyaror-
szágra hozni.  

A zsűri elnöke a holland Paul Verhoeven 
szerint, az egyik ok, amiért a zsűri belesze-
retett az alkotásba az, hogy a film gyönyörű-
en van kivitelezve. A másik, hogy eszünkbe 
juttatja az együttérzést. A gyengéd szerelmi 
történet a mai magyar társadalom portréja. 
Az érzelmek alakulását, fejlődését mutatja a 
nyereségvágy, a korrupció és a szellemi szűk-
látókörűség között. 

A rendezőnő köszönő beszédében utalt 
arra, milyen nehéz volt a filmet elkészíte-
ni, mert a mondanivalót akarták elrejteni. 
„Olyan filmet akartunk csinálni, ami annyi-
ra egyszerű, mint egy pohár víz. Megmutat-
ni az emberekben levő kincset, melyet mások 
szeme elöl elzárva tartanak.” 

Az alkotás egy megható tragikomikus 
szerelmi történet. Két zárkózott ember egy-
másra találása. Nappal küzdenek gátlásaik-
kal, hadakoznak önmagukkal a megismer-
kedésért, éjszaka álmukban szarvasként 
együtt élik a természetes életet. Fontos volt, 
hogy magyarázat nélkül legyen értelme an-
nak, hogy a két főszereplő ugyanazt álmod-
ja és így kilépnek lelkük börtönéből. Ezt a 
filmet csak nyílt szívvel lehet megközelíteni.

-kafe-

Szilágyi Domokos

Új ásványt fedeztek fel Rudabányán
A	pilisborosjenői	amatőr	ásványkutató	Koller	Gá-

bor	különös	leletre	bukkant	az	Adolf	bányarészben.	
A	 már	 nem	 működő	 rudabányai	 vasércbányából	
származó	 ércet	 meghatározásra	 átadta	 a	 miskolci	
Herman	Ottó	Múzeumnak.

A	 meghatározáshoz	 szükséges	 vizsgálatsor	 az	
ásvány	szerkezetén	kívül	kémiai	összetételére	is	ki-
terjed.	Az	új	ásvány	meghatározásában	részt	vettek	
a	Miskolci	Egyetem	munkatársai	Szakáll	Sándor,	Fe-
hér	Béla	és	Zajzon	Norbert,	valamint	a	bécsi	egye-
tem	professzornője	Hertha	Effenberger.	A	vizsgálat	
eredményét	benyújtották	a	Nemzetközi	Ásványtani	
Társasághoz	(IMA)	azzal,	hogy	ismerjék	el	a	leletet	
új	ásványként.	Ezt	harminc	szakemberből	legalább	
húsznak	el	kell	fogadnia.	A	kutatókból	álló	bizottság	
Rudabányait	névre	keresztelte	az	új	ásványt.

A	 Rudabányait,	 a	 klórtartalmú	 ezüst-higany-ar-
zenát,	 a	 foszfát	 ásványok	osztályába	 tartozik.	Ösz-
szegképlete	 (Ag-Hg)4(AsO4)Cl,	 a	 kilencedik	 ásvány	
melyet	 Magyarország	 jelenlegi	 területén	 fedeztek	
fel.	 A	 Rudabányait	 apró,	 mintegy	 0,1–0,6	 mm-es,	
gyémántfényű	 kristályokat	 alkot,	 melyek	 fényér-
zékenyek:	 fénymentes	 helyről	 kikerülve	 kristályai	
narancssárga	színűek,	a	fény	hatására	azonban	las-
san	barnás	olajzölddé,	később	sötétbarnává	válnak.	
Azok	közé	az	arzenátásványok	közé	 tartozik,	 ame-
lyek	kristályrácsa	nem	tartalmaz	vizet,	és	kristály-
szerkezete	köbös.

Az	 újdonságot,	 a	 harmincötödik	 alkalommal	 a	
Miskolci	Egyetemen	megrendezésre	kerülő	ásvány-
fesztiválon	2017.	március	11-12-én,	be	is	mutatták	az	
érdeklődőknek	Szakáll	Sándor	előadása	keretében.

Moholy-Nagy alkotása 6 millió dollárt ér
Az	 impresszionista	és	modern	művészek	alkotá-

saiból	 a	 Sotheby’s	 aukcióházban	 rendezett	 árveré-
sen	részt	vett	Moholy-Nagy	László	két	alkotása	is.	

Az	1923-ban	készült	műalkotás,	a	Telefonkép	EM1	
címet	viselő	95x60	cm	nagyságú	absztrakt,	geomet-
rikus	 zománc-festmény.	 A	 kép	 egy	 három	 képből	
álló	sorozat	része	(EM1,	EM2,	EM3).	A	kortársművé-
szet	egyik	kiemelkedő	alkotása.	A	Telefonkép	EM1	
egy	magángyűjtőtől	került	 az	 aukcióra.	Az	alkotás	
1929-2010	között	 Jan	van	der	Mark	művészettörté-
nész	és	múzeumigazgató	tulajdonában	volt.	Ő	alapí-
totta	Chicagóban	a	Museum	of	Contemporary	Art,	a	
Kortárs	Művészetek	Múzeumát.	A	sorozat	másik	két	
darabja	New	York-ban	a	Museum	of	Modern	Art	ál-
landó	gyűjteményének	része.	

Az	 alkotás	 zománc	 vázlatát	 először	 milliméter-
papírra	öntötték	ki	a	németországi	Tannroda,	Stark	
&	 Reise	 zománcgyárában.	 Moholy-Nagy	 a	 színeket	
ipari	kódok	alapján	választotta	ki.	A	kiválasztott	kó-
dokat	 a	milliméterpapír	 által	meghatározott	 hely-
koordinátákkal	együtt	telefonon	diktálta	a	művész	
a	 gyár	 műszaki	 vezetőjének,	 aki	 az	 adatokat	 leje-
gyezte	 és	 továbbította	 a	 gyártásnak.	 Eredetileg	 öt	
képet	 rendelt	Moholy-Nagy	a	 zománcgyártól.	A	ké-
pek	egyikét	három	különböző	méretben	szállították	
le,	hogy	a	művésznek	lehetősége	legyen	eldönteni,	
melyik	méret	az,	amelyik	az	elképzelésének	legjob-
ban	megfelel.	

Moholy-Nagy	László	az	1920-as	évek	elejétől	egy	
új	 modern	 kifejezési	 formát	 keresett.	 Ezzel	 az	 al-
kotásával	 idealizálta	 a	 mérnöki	 művészetet	 és	 az	
avantgárd	éllovasává	vált.

A	Sotheby’s	aukciónátorai	a	Telefonkép	EM1	érté-
két	3–4	millió	dollár	közöttire	becsülték,	de	végül	
6	millió	dollárért	cserélt	gazdát.	Moholy-Nagy	Lász-
ló	egy	másik	festménye,	az	1940-ben	készült	CH P. 
Space Modulator	című	alkotás	ugyanezen	az	aukci-
ón	792	ezer	dollárért	kelt	el.

nature
Már a neandervölgyi ember is használt fájda-

lomcsillapítót
Nemzetközi	 kutatócsoport	 az	 ősemberek	 táplál-

kozásával	kapcsolatos	kutatásokat	végzett.	Érdekes	
eredményeket	hoztak	a	vizsgálatok.	A	neandervöl-
gyi	 ember	 attól	 függően,	 hogy	mely	 területen	 élt,	
vagy	húsevő	volt,	vagy	vegetáriánus;	sőt	 fájdalom-
csillapítót	és	antibiotikumot	is	fogyasztott.

Belgium,	Olaszország	és	Spanyolország	területén	
élő	egyedek	maradványaiból	fogkőmintákat	vettek.	
A	fogkő	megőrzi	a	szájban	élő	mikroorganizmusok,	
a	 légutakban	 és	 az	 emésztőrendszerben	 lévő	 kór-
okozók	nyomai	mellett	 az	 élelem	maradványait	 is.	
A	mintákon	DNS-vizsgálatot	végeztek.

A	belgiumi	Spy-barlang	néhai	lakójának	fogkövé-
ben	orrszarvú	és	muflon,	valamint	ehető	tintagom-
ba	DNS-ére	bukkantak.	Ezek	a	 füves	puszták	vadá-
szainak	 ételei.	 A	 spanyolországi	 El	 Sidron	 barlang	
lakói	 erdei	 gyűjtögetők	 voltak,	 fenyőmagvakat,	
gombákat	fogyasztottak,	táplálkozásuk	hússzegény,	
vegetáriánus	volt.	

Szegényes	táplálkozásuk	miatt	egészségi	problé-
máik	voltak.	Náluk	 találtak	kórokozó	gombákat	 is.	
A	vizsgált	egyedek	között	volt	olyan,	akinek	króni-
kus	gyomor-	és	bélgyulladása	volt	és	fogtályogtól	is	
szenvedett.	 Ezért	 fájdalomcsillapítóként	 nyárfale-
velet	 és	 antibiotikumként	 penicillingombát	 evett.	
Erre	utalnak	a	fogkövében	maradt	DNS-ek.	A	nyárfa	
levelében	és	hajtásában	levő	szalicilsav	a	forgalom-
ban	levő	aszpirin	tabletták	alapanyaga.

Laura Weyrich,	 az	 ausztrál	 Adelaide-i	 Egyetem	
kutatója	szerint,	arra	sajnos	nem	tudott	a	kutatócso-
port	 fényt	deríteni,	hogy	a	neandertáliak,	honnan	
juthattak	a	gyógynövények	ismeretéhez,	de	tudásu-
kat	orvosilag	bizonyíthatóan	helyesen	használták.

Vaddisznók Fukusimában
Japán	 feloldotta	 a	 2011-es	 atomkatasztrófa	 súj-

totta	Fukusima	prefektorátus	területén	található	öt	
városban	az	evakuálási	rendeletet.	Az	elmúlt	hat	év-
ben	a	kiürített	városokat	vadállatok,	főleg	vaddisz-
nók	százai	lepték	el.	

A	 közeli	 erdőkből	 a	 tengerpart	 felé	 egyre	 több	
helységben	kutattak	élelem	után	a	vadak.	Az	atom-
reaktortól	4	km-re	 fekvő	tengerparti	Namie	város,	
kertjeit	 teljesen	 felforgatták,	 sőt	már	 a	 házakba	 is	
behatoltak	és	élelmet	keresve	megrongálták	az	épü-
leteket.	Egy	vadász	szerint	többet	a	radioaktív	anya-
gokkal	fertőzött	vaddisznók	közül	ki	kell	lőni,	mert	
agresszívak,	megtámadják	 az	 embereket.	 Nagy	 ré-
szüket	 azonban	mégis	 ketreccsapdákkal	 próbálják	
befogni.	 A	 közeli	 Tomioka	 városban	 az	 elmúlt	 hó-
napokban	800	vaddisznót	sikerült	elejteni;	Fukusi-
ma	prefektorátus	egész	 területén	összesen	13	ezer	
példányt.	Az	atomreaktorban	történt	robbanás	kö-
vetkeztében	sok	növény-	és	állatfaj	mutálódott.	Úgy	
tűnik,	a	vaddisznókra	alig	van	hatással	a	magas	ra-
dioaktív	sugárzás.

Annak	 ellenére,	 hogy	 a	 vaddisznóhús	 Japánban	
csemegének	 számít,	 az	 elejtett	 állatok	 tetemeit	 el	
kell	 égetni,	 mert	 húsukban,a	 biztonsági	 értéknél	
300-szor	több	cézium-137	található.

Soma	 városban	 létre	 hoztak	 egy	 állattetemek	
égetésére	 alkalmas	 szemétégetőt.	 Itt	 a	 radioaktív	
céziumot	kiszűrik	a	füstből.	A	város	vezetősége	sze-
rint	 azonban	 nincs	 elég	 személyzet	 a	 szemétégető	
üzemeltetéséhez.

USA atombombái Németországban
Míg	 a	 világ	Donald	Trump	kedélyhullámzásaira	

figyel,	 addig	 egy	 a	 Rheinland-Pfalzi	 Eifelben	 lévő	
kis	település,	Büchel	lakói	aggódva	figyelik	az	ame-
rikai	elnök	tetteit.	Erre	meg	is	van	az	okuk,	mert	a	
hadsereg	szomszédos	légitámaszpontján	vannak	az	
utolsó,	 még	 Németország	 területén	 lévő	 amerikai	
atomfegyverek.

Nyolc	 méterrel	 a	 föld	 alatt,	 húsz	 darab	 B61-es	
amerikai	 atombomba	 áll	 bevetésre	 készen.	 Ezek	
együttes	 hatóereje	 nyolcvanszor	 akkora,	 mint	 az,	
amit	 Hirosimára	 dobtak.	 Vészhelyzetben	 német	
tornádó	 típusú	 repülőgépeken	 jutnának	 célba	 a	
bombák.	Pontosabb	információk	nem	ismeretesek,	
a	német	kormány	ez	ügyben	nem	ad	ki	hivatalos	ál-
lásfoglalást.

Az	atomfegyverek	jelenléte	a	térségben	már	évek	
óta	 kétoldalú	 probléma.	 Egyrészt	 garantálják	 a	 tá-
maszpont	 fennmaradását	 és	 ezzel	 hatszáz	 dolgozó	
munkahelyét	 is	biztosítják;	másrészt	 a	 településen	
kívül	 Eifel	 egész	 területének	 lakosságát	 bizonyta-
lanságban	tartja.	Egy	helyi	vállalkozó	szerint	„Eifel	
lakossága	egy	puskaporos	hordón	él.	Trump	úr	ter-
mészetesen	nem	bizalomgerjesztő,	bennünk	inkább	
szorongó	érzést	vált	ki.”	

Ezek	az	úgynevezett	„taktikai	atombombák”	an-
nak	 a	 nukleáris	 biztonsági	 ernyőnek	 a	 részei,	me-
lyet	 az	 amerikaiak	 feszítettek	 ki	 Európa	 fölé.	 Do-
nald	 Trump	 hivatalba	 lépésével	 megkapta	 azt	 az	
atomcsomagot,	mellyel	természetesen	a	Büchelben	
lévő	 atomrakétáknak	 is	 ura	 és	 pillanatokon	 belül	
atomtámadást	válthat	ki	egy	megadott	célpont	felé.	

Több	politikusnak	és	biztonsági	szakembernek	egy-
behangzó	 véleménye,	 hogy	 egyetlen	 NATO-tagállam	
sem	lehet	biztos	abban,	hogy	Trump	a	katonai	szerve-
zet	bármelyik	partner	országát	feltétel	nélkül	megvé-
dené.	Pedig	ez	lenne	a	NATO	szövetségének	alapja.
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Nincs év választások és persze kampány 
nélkül Szerbiában. Ezúttal a köztársasági el-
nök személyére szavaztak a polgárok április 
első vasárnapján. A választás előtt kérdéses 
volt (legalábbis a közvélemény számára, egyes 
vélemények szerint előre lejátszott meccs volt 
ez), hogy a kormánykoalíció legnagyobb ereje, 
a Szerb Haladó Párt kit jelöl államfőnek: Al-
eksandar Vučić kormányfő-pártelnököt vagy 
a szintén haladó Tomislav Nikolić hivatalban 
lévő államfőt. Senki sem lepődött meg, amikor 
kiderült: Vučićot. Vučić számít a legnépsze-
rűbb politikusnak Szerbiában, pártja a legerő-
sebb, és talán ő az egyetlen jelölt, aki első for-
dulóból megszerezheti a győzelmet. 

A vučići taktika egyébként egyszer már el-
bukott: a tavalyi szerb parlamenti választáson, 
amelyet ő maga kényszerített ki, hogy ezáltal 
megszilárdítsa pártja pozícióit, végül kedve-
zőtlenebb helyzetbe kerültek a haladók, mint 
amilyenben eredetileg voltak, annak ellenére, 
hogy a voksolást megnyerték...

A haladók és Vučić természetesen tudják, 
mekkora a tét, ezért mindent belevetettek 
a kampányba és a szavazatok biztosításába. 
Munkahelyeket, gazdasági fellendülést, infra-
strukturális fejlesztéseket ígérnek, házról-ház-
ra kampányolnak, lefizetnek, zsarolnak, biztos 
szavazatokat gyűjtenek... S lehet, hogy a vá-
lasztási névjegyzékkel sincs minden rendben, 
egy oknyomozó riport szerint a választásra jo-
gosultak között 120 évnél idősebb személyeket 
is találhatunk, viszont a listáról hiányoznak 
olyanok, akiknek érvényes személyigazolvá-
nyuk van. S hogy mi is az a biztos szavazat? 
A biztos szavazatokat gyűjtő polgár, aki több-
nyire közvállalat, közintézmény dolgozója, 
állását féltve meggyőzi családjának tagjait, a 
rokonait, a szomszédait, a barátait, hogy a sza-
vazáson a „jó” jelölt nevét karikázzák be. Erről 
a voksolás alatt mobiltelefonjukkal fotót kell 
készíteniük az „ügyfeleknek”, majd a biztos 
szavazatokkal megbízott polgár ezeket a képe-
ket begyűjti, s az illetékeseknek pedig igazo-
lásként bemutatja, biztosítva ezáltal munka-

Egész napos magyar televízióműsor, két, 
egymástól független rádió és egy erős in-
ternetes portál – ez ma a vajdasági Pannon 
RTV.  Híradó és egyéb tájékoztatási műso-
rok, magazinműsorok, szórakoztató tartal-
mak, kultúra és művelődés, hangversenyek, 
koncertek, színházi előadások, versek, saját 
gyártású dokumentumfilmek, a vajdasági, a 
szerb és a magyar filmgyártás legremekebb 
alkotásai kerülnek képernyőre a hét minden 
egyes napján a Pannon Televíziónak köszön-
hetően egész Vajdaságban, sőt a határon túl 
is, hiszen az adás például már a horvátor-
szági Eszéken is fogható. A Pannon Rádió a 
kereskedelmi rádiók hangzásvilágával vár-
ja a hallgatókat, a Szabadkai Magyar Rádió 
pedig klasszikus stílusban szól. A Pannon 
riportjai, tudósítói jelen vannak a magyar-
országi közmédiában is, hiszen az MTVA 
vajdasági tudósítópontja az intézmény, de a 
szerb közmédiának is küld anyagokat. Mű-
sorai jelentős részét feliratozza szerb, illetve 
magyar nyelvre. S ehhez társul a pannonrtv.
com internetes oldal, ahol élőben nézhető, 
hallgatható mindhárom adás, és visszake-
reshetőek a régebbi műsorok. Ugyanitt a 
világ, Európa, a Kárpát-medence, a régió, 
Szerbia, Vajdaság és a magyar lakta önkor-
mányzatok hírei is megtalálhatók.

A vajdasági magyarok tájékoztatását a 
Pannónia Alapítvány által tizenegyedik éve 
működtetett Pannon RTV mellett a nyolca-
dik évtizedében járó Magyar Szó napilap és a 
Hét Nap hetilap szolgálja. Ezen intézmények 
(társ)alapítója a Magyar Nemzeti Tanács, 
amely a Szerbiában élő magyarok kisebbségi 
önkormányzata, autonómiaszerve. 

A magyar kormány támogatásával – a 
Vajdasági Magyar Szövetség és annak elnö-
ke, Pásztor István, illetve a Magyar Nemze-
ti Tanács közbenjárásának köszönhetően 
– hamarosan médiaközpont épül Szabad-
kán, amely otthont ad a térségben működő 
magyar nyelvű médiának, azaz a Hét Nap és  
a Magyar Szó észak-bácskai szerkesztőségé-
nek, valamint elsősorban a Pannon Televí-
ziónak, a Pannon Rádiónak és a Szabadkai 
Magyar Rádiónak. A közös székház lehetővé 
teszi, hogy az együttműködést szorosabbra 

Magyar médiaház épül Szabadkán
fűzzék, mélyítsék és akár közös projekteket 
is készítsenek, erre pedig azért is szükség 
van, mert Vajdaságban nincs túl sok magyar 
médiaszakember – mondja Bodzsoni István, 
a Pannónia Alapítvány igazgatója.

- A Pannon felívelő pályát futott be, alig fé-
lórás műsorral kezdte tíz évvel ezelőtt. Hogyan 
követhető ez, milyen felszereléssel, emberállo-
mánnyal, pénzzel, támogatással?

- A Pannon felfelé ívelő pályán indult el, és 
nagyon gyorsan fejlődik. Közösségünk arány-
lag kicsi, potenciálisan 250–270 ezer fő, tehát 
nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy milyen 
keretek között mozoghatunk. Anyagilag is, 
emberileg is, illetve, hogy mekkora ennek a 
közösségnek a befogadóképessége. A jelenlegi 
fejlődés nyilván igazolt volt, ezt bizonyítják a 
visszajelzések, az igények, amelyeket a közös-
ség a Pannon felé támaszt, de minél erősebbek 
vagyunk, minél tovább akarunk fejlődni, an-
nál több problémával nézünk szembe. Ennek a 
közösségnek nincs túl sok médiaszakembere, 
de hála Istennek, elég sok fiatal döntött úgy, 
hogy a médiában építi a karrierjét, s ennek 
köszönhető az, hogy a Pannon tudott fejlődni. 
De kérdés, hogy mennyi szakembert tudunk 
biztosítani a további fejlődéshez? Ez az egyik 
probléma. A másik nyilván a pénzügyi háttér. 
Mi most saját erőnkből, szolgáltatásokból, fő-
leg magyarországi támogatásból fenn tudjuk 
tartani a jelenlegi fejlődési ütemet. De ezek a 
források végesek, tehát valahol meg kell állni, 
és azon kell gondolkodni, hogyan lehet ezt az 
intézményt hosszú távon fenntartani. Nem 
azért építjük a Pannont, hogy öt-hat évig, vagy 
tíz évig működjön, vagy addig, míg én vagyok 
az igazgató, hanem a következő negyven-öt-
ven évben ennek működnie kell.

- Milyen lehetőségekben gondolkodik?
- Ha mi tovább akarunk fejlődni, akkor 

nyilván meg kell keresni azt a terepet, ahol 
tudunk terjeszkedni. Szerbián kívül ez első-
sorban a magyarországi médiapiac. Eddig az 
volt a hagyomány, hogy a magyarországi köz-
média vagy kereskedelmi média terjeszkedett 
határon túl. Én nem tartom ördögtől valónak, 
hogy az erős határon túli média terjeszkedjen 
Magyarországon. A magyarországi médiapiac 
eléggé telített, de minőség tekintetében van mit 

helyének megtartását. Önmagáért beszél az az 
adat, miszerint az egyik legismertebb bútor-
gyár 250 munkahelyre meghirdetett pályáza-
tára majdnem 18 ezren jelentkeztek, azaz több 
mint hetvenszeres a túljelentkezés!

A szerbiai elnökválasztáson tizenegy jelölt 
indult. Az ellenzéknek nem sikerült megegye-
zésre jutnia, egységes jelölt hiányában többen 
is indultak. Politikai elemezők szerint közülük 
talán ketten, a jogállamiság visszaállítását ígérő 
Saša Janković korábbi ombudsman és az ugyan-
csak demokratikus változásokat ígérő Vuk Je-
remić egykori külügyminiszter tudja megszo-
rongatni Vučićot. A voksolás nem tét nélküli, 
állítják a szakértők. Egyrészt az államfőválasz-
tás fokmérője lesz Vučić népszerűségének és 
annak, hogy a szerbiai polgárok hogyan ítélik 
meg a kormány gazdasági reformjait, amelye-
ket az IMF is támogat, másrészt bebetonozhatja 
Vučićot a hatalomba, támogatói szerint ez biz-
tosítaná az ország stabilitását, ellenzői és ellen-
felei szerint pedig a vučići egyeduralom olyan 

erkölcsi és társadalmi mélységekbe taszítaná 
Szerbiát, amelyek a kilencvenes éveket idézné.   

A VMSZ „a vajdasági magyar közösség ér-
dekeit szem előtt tartva” a kormánykoalíció 
jelöltjét, Aleksandar Vučić kormányfőt tá-
mogatta az elnökválasztáson. A párt közle-
ményében ezt azzal indokolta, hogy „a szerb 
belpolitika viszonyrendszerei, a jelenlegi érzé-
keny társadalmi helyzet, valamint a számos ne-
hézséget okozó, általános értékválsággal küzdő 
Európai Unió felé történő csatlakozási folyamat 
megköveteli, hogy minden politikus a polgárok 
és közösségek biztonságát és az ország stabili-
tását tartsa elsősorban és mindenekelőtt szem 
előtt”. Úgy fogalmaztak, „Vučić személyében az 
uniós csatlakozási folyamat iránt elkötelezett, a 
szerb–magyar bilaterális jó viszonyt építő po-
litikust és a magyar közösség prosperálásának 
támogatóját” látják, s emlékeztetnek arra is, 
hogy a Szerb Haladó Párt a VMSZ-szel kötött 
koalíciós szerződést, ezáltal pedig a magyar kö-
zösség érdekeit tiszteletben tartotta.  

MÁRcIUS SzERBIÁBANMagyartanítás Burgenlandban
Március 1-én nyították meg az osztrák ki-

sebbségi iskolákat bemutató vándorkiállítást 
Felsőőrött. Mily alkalomból rendezték a kiál-
lítást és miért a Felsőőri Kétnyelvű Gimnázi-
umra esett a választás?

A Szövetségi Művelődésügyi Minisztéri-
um bízta meg a bécsi Demokráciacentrumot, 
hogy állítson össze egy kiállítást a hat Auszt-
riában hivatalosan elismert népcsoportortok 
iskoláiról. Pár évig más ausztriai iskolákban 
is be fog mutatkozni: a 10–14 éveseket infor-
málja majd a kisebbségi iskolák lényegéről és 
sajátosságairól. Azért esett a választás a Fel-
sőőri Kétnyelvű Szövetségi Gimnáziumra 
mert iskolánk egyszerre három népcsoportot 
lát el, a német-magyar és német-horvát tago-
zat mellett a gimnáziumban roma tanfolya-
mot is nyújtunk.

Idén ünnepli az iskola fennállásának 25. 
évfordulóját. Véleménye szerint mit mutat a 
mérleg?

Büszkék vagyunk gimnáziumunk 25 éves 
fennállására és a mérleg nagyon jól néz ki: a 
magyar nyelv 8 évet átfogó  intenzív oktatása 
kötelező irásbeli központi érettségivel meg-
érleli elvárt gyümölcseit. Majd minden tan-
tárgyban két nyelven (németúl és magyarúl) 
folyik a tanítás, vagyis a nyelvi kompetencia 
fejlesztése a legmagasabb szinvonalon mo-
zog. Azt hiszem, gimnáziumunk nagy héza-
got pótol a dél-burgenlandi magyar nyelvű 
oktatás terén.

Mennyire változtatta meg Felsőőr környéke 
„kis világát” a kétnyelvű gimnázium?

Felsőőr valóban egy mikrokozmosz, 4, 
nyelvében különböző kultúra három fele-
kezettel talál nálunk otthonra. Gimnáziu-
munkkal szántszándékkal nyitott Dél-Bur-
genland Magyarország felé. Nagy örömmel 
veszünk fel magyaorországi diákokat is - ha 

Pozitív távlatok
Beszélgetés Mag. zsivkovits Martinnal,  

a felsőőri Kétnyelvű Szövetségi Gimnázium igazgatójával
ingázniuk is kell naponta. A nyitott határok 
nyelvi kihívást is jelentenek, erre gimnáziu-
munk kompetens válasz.

Ön horvát nemzetiségű. Nevezhetnénk Önt 
a nyelvi sokrétűség közepette integráló szemé-
lyiségnek?

Nagyon jól érzem magam horváként és az 
integráció embereként Dél-Burgenland nyel-
vi sokrétűségében. Érzelmi okokból is nagyon 
kedves számomra minden ami összefügg a ma-
gyar történelemmel, nyelvvel, irodalommal, 
kultúrával és zenével. Gyermekkorom legszebb 
befolyásai és érzései a magyarokkal megosztott 
tapasztalatok, őrzöm és ápolni is fogom életem-
ben minden tekintetben. Nyelvek iránti érdek-
lődésem és kompetenciám alapján is jelentős 
cél számomra a nyelvcsoportok integrációja.

Az ellenségeskedések ideje elmúlt. Eljött a fi-
atal nemzedék számára az együttműködés ide-
je, vagy megelégednek az egymás melletti békés 
léttel?

Mely jövőbeli célokat nevezne meg Ön, külö-
nösen a kisebbségi iskolák vetületében? Vannak 
a népcsoportoknak nevezett kisebbségeknek 
távlatai? El hehet lárítani a fenyegető beol-
vadást?

Örvendetes, hogy az ellenségeskedés már 
nem érezhető. Gondolom, a fiatal generá-
ció már egymással és együtt él, európai gon-
dolkodásmóddal a közösség a cél. Jómagam a 
kissebbségi iskolák létezésében pozitív célokat 
látok, konkrétan szólva, a burgenlandi német 
nyelvű diákok is tanulhatnak így magyarul. 
Pozitív jövőbeli távlatokat látok a kisebbségi is-
kolák létében is. Kétségtelen, hogy asszimiláció 
állapítható meg népcsoportokon belül, viszont 
épp maguk az oktatási intézmények adnak jo-
gos reményt arra, hogy a magyar és a többi nép-
csoportok nyelve ezt is túl fogja élni.

Németből fordította: „transimus”

„A legtöbb, amit gyerekeinknek adhatunk: 
gyökerek és szárnyak.”  (Goethe) 

Goethe szavai ismerősen csengenek so-
kunk számára, és nem tagadhatjuk, még ma 
is érvényesek.

A „szárnyak” nélkülözhetetlenségéhez 
nem fér kétség, ezt nem kérdőjelezi meg 
egyetlen szülő sem. Mi a helyzet a gyökerek-
kel? Rohanó, siker- és elismerésorientált vilá-
gunkban azonban lehet, hogy elfeledkezünk 
a gyökerekről?

A burgenlandi oktatásügyben a magyar 
nyelv tanítása a kisebbségi oktatásügyi tör-
vény alapján évtizedek óta megvalósul. Ok-
tatási nyelvként kétnyelvű iskolákban el-
sősorban az őshonos területeken tanítjuk a 
magyar nyelvet. Néhány iskolában idegen 
nyelvként, több intézményben szabadon vá-
lasztott nyelvként vagy szakköri keretben 
zajlik a magyartanítás. 

A magyar nyelv tehát népcsoportnyelv-
ként, de idegen nyelvként is jelen van a bur-
genlandi oktatásban. Örvendetes tény, hogy 
helyenként már az óvodákban is lehetőség 
nyílik a magyar nyelv közvetítésére. A kö-
telező iskolákban és a gimnáziumokban, ill. 
szakközépiskolákban törvény engedélyezi a 
magyartanítást, azonban a tanulók számá-
ban lényeges változás figyelhető meg. A Fel-
sőőri Kétnyelvű Gimnáziumban 2000-ben 
volt az első érettségi vizsga; eddig kereken 
200 tanuló érettségizett. Burgenlandban ösz-
szesen 2039 tanuló tanul magyar nyelvet az 
összes iskolatípusban 6–19 éves korig.

Mégis csökkenőben van a magyar nyelvet 
tanulók száma. Mi lehet az oka ennek?

Az 1989 utáni eufória már elmúlt. Magyar-
ország EU-taggá válása 2004-ben szintén je-
lentős fellendülést váltott ki, azonban azóta 
is eltelt már közel 13 év. Komoly kihatással 
volt a kötelező iskolák magyartanítására az a 
tény, hogy az osztrák törvények értelmében 
csupán azok a gyerekek járhatnak osztrák 
népiskolába vagy új középiskolába (NMS), 
akik ténylegesen osztrák lakóhellyel rendel-
keznek, és ezt az utóbbi évek óta nagyon szi-
gorúan be kell tartani. A gimnáziumok és 
szakközépiskolák esetében ez már nem érvé-
nyes, ezekbe az iskolákba bárki jelentkezhet. 

A közelmúltban megkezdődött és ma is 
zajló reformokat követve felmerül a kérdés, 
milyen változásokkal számolhatunk a ma-
gyartanítás területén? A gimnáziumokban a 
lehetőségek rosszabbodását jelentette, hogy 
az új érettségi szabályzat értelmében csak 
annak szabad magyarból érettségiznie, aki 
iskolai keretek között tanulta a nyelvet. Ex-
ternista vizsga tehát nem jogosít fel az érett-
ségire. Ez azt jelenti, hogy még fontosabb 
lenne, hogy az iskolában, és ne csak egyesü-
leti keretben valósuljon meg a magyartanítás. 
Az iskolába való bejelentkezés során fontos, 
hogy a tanuló közölje magyartanulási szán-
dékát. Annak ismeretében, hogy a népcso-
portnyelv tanulásához joga van a tanulónak 
egy burgenlandi oktatási intézményben, tart-
son ki szándékánál, hiszen már egészen kis 
csoportokban beindítható a magyartanítás, 
kérje ezt a lehetőséget az iskolavezetéstől. 

Feltűnő, hogy sok magyar anyanyelvű vagy 
származásnyelvű tanuló nem tanulja a nyel-
vét iskolai keretek között. Ha a szülő nem 
helyez hangsúlyt arra, hogy gyermeke meg-
tanulja anyanyelvét, ez súlyos következmé-
nyekkel járhat. Tudományos vizsgálatok iga-
zolják, mennyire fontos szerepe van annak, 
hogy az első nyelvét is iskolai szinten fejlesz-
sze a tanuló, hiszen ez képezi minden további 
nyelv tanulásának az alapját. Akinél ez nem 
valósul meg, az 16–17 éves korában esetleg 
egyik nyelvben sem érzi otthon magát. Hiá-
nyozni fognak a gyökerei.

Miért vágjuk el a gyökereket? Miért húz-
zuk ki a talajt saját gyerekünk lába alól? Ne 
vegyük el tőle pontosan azt, amiből később 
tőkét tudna kovácsolni! Ne gondoljuk, hogy 
elég, ha a gyerek esetleg tízéves koráig úgyis 
tanulta anyanyelvét/származásnyelvét! Nem 
véletlen, hogy a német nyelvet is tanítják az 
érettségiig. Ahhoz, hogy a munka világában 
használható nyelvtudáshoz jussanak a tanu-
lók, szükséges az iskolai tanulás. 

Az a szülő, aki maga is idegen nyelvként 
tanulta a németet és hibásan beszéli, többet 
árt a gyerekének, ha németül beszél vele. A 
német nyelvű környezetben élő gyerekek ak-
kor is jól megtanulják a németet, ha otthon az 
anyanyelvükön beszélnek a szüleikkel, de ha 
az anyanyelvük konyhanyelv marad, mert az 
iskolában nem ápolják, nem lesz elegendő a 
tudásuk a munkahelyen.

A magyartanítással kapcsolatban sokak-
ban felmerülhet a kérdés, hogy ennek hatá-
sára kialakult-e az elmúlt évek során egy új, 
burgenlandi magyar értelmiségi réteg? Mint 
ismeretes, ez a társadalmi csoport a két világ-
háború között, illetve a több mint negyven 
évig tartó „vasfüggöny korszak” alatt dráma-
ian megfogyatkozott, szinte eltűnt.

Azonban vannak biztató jelek. Az egye-
temet végzett burgenlandi magyarok közül 
sokan büszkén vállalják gyökereiket, vissza-
térnek szülőhelyükre, és tevékeny részeseivé 
válnak a burgenlandi magyar politikai, kul-
turális és közösségi életnek, és tartományi 
szinten is hallatják hangjukat. Egyesek mun-
kájuk során is tudják kamatoztatni magyar 
nyelvtudásukat. Sajnos azonban sok diplo-
más fiatal csak a nagyobb településeken, il-
letve Bécsben vagy Grácban talál végzettsé-
gének megfelelő munkát, és legfeljebb csak a 
hétvégeken jár haza. A gyakori vegyes nyelvű 
házasságokban a magyar nyelv használata, a 
magyar kultúrához való kötődés háttérbe is 
szorulhat, ha a házastárs nem érdeklődik a 
magyar kultúra iránt. 

Nem elhanyagolható az elmúlt években 
Magyarországról Burgenlandba áttelepült 
diplomás értelmiségiek szerepe sem, akik 
közül szintén sokan aktívan hozzájárulnak 
a tartomány kulturális életének gazdagításá-
hoz is, és így a burgenlandi magyar értelmi-
ségnek feltétlenül részét képezik. 

Akinek megerősödnek a gyökerei, az tud 
igazán szárnyakat növeszteni. Segítsünk gye-
rekeinknek gyökeret ereszteni!

   
Pathy Lívia

keresnünk ott, főleg ha be tudjuk hozni azokat 
a tartalmakat, amelyek a magyar médiapiacon 
nincsenek jelen. A merítési alapunk megvan 
hozzá. Nyilván hatásosabban kell nyitnunk 
a szerb piac felé is. Ez kockázatos vállalko-
zásnak tűnhet, hiszen magyar médiaként az 
országos történések peremén sodródunk, de 
hiszem, hogy mértékkel, jól átgondoltan tu-
dunk olyan műsorokat, tartalmakat készíteni, 
amelyek konkurensek lehetnek a szerb média-
térben. Ugyanakkor Szerbia uniós tagjelöltsé-
gével megnyílnak olyan piacok is Közép-Eu-
rópában, amelyeket a Pannon igyekszik majd 
kihasználni. Erre most kell felkészülni, nem 
lehet megvárni az utolsó pillanatot. Elsősor-
ban produkciós szolgáltatásokra gondolok, 
hiszen ez a médiaház, amelyet most építünk, 
olyan felszereléssel lesz ellátva, amely töké-
letesen megfelel különböző független pro-
dukciók gyártására, reklámfilmektől kezdve 
egészen a komoly dokumentumműsorokig, 
vagy akár a kisebb játékfilm-produkciókig. 
Ezen kívül a Pannon megtalálhatja a helyét 
a médiához kötődő egyéb tevékenységekben 
is, mint például az oktatás. Hasznos lenne a 
vajdasági kollégákkal közösen egy oktatási 
központot működtetni. Szeretnénk belépni 
olyan európai projektekbe is, mint példá-
ul a Duna-menti országok együttműködése, 
vagy a regionális együttműködés más formái, 
mert így beléphetnénk a romániai, horvátor-
szági vagy más közép-európai országok piacá-
ra. Meg kell próbálni a történelmi hátrányból 
valamilyen előnyt kovácsolni, hiszen minden-
hol vannak magyar közösségek. Természetesen 
a legfontosabb gondolkodnunk azon, hogy mi 
mindent tudunk nyújtani a vajdasági magyar 
közösségnek, hogyan tudjuk ezt a közösséget 
minél erőteljesebben kivinni az európai szín-
térre.

- A médiaház csak magyar állami pénzből 
épül?

- 98 százalékban magyar állami pénzből, 
magyarországi támogatásból. De a Pannon is 
igyekszik hozzátenni azt, amit tud, és kutatunk 
kiegészítő források után itt Szerbiában is.

A médiaház a Magyar Házban kap majd 
helyet, az épület egy részében található jelen-
leg is a Pannon TV, illetve a Pannon Rádió.  

Az átalakítás után ide költözne be a magyar 
napilap és a hetilap, illetve a Szabadkai Ma-
gyar Rádió. Az épület melletti régi házat 
megvásárolták, ott kétszintes stúdióház épül. 
A Pannon Médiaház nevet viselő projektum 
nemcsak az építkezést és a közös fedél alá 
való költözést foglalja magába, hanem a be-
rendezések és műszaki felszerelések bővíté-
sét is. Az építkezés tavasszal megkezdődhet. 
Összesen kétezer négyzetméteren terül majd 
el a magyar médiaház.

A beszélgetést készítette: Fehér Márta

Amikor a Baltikum fogalmát emlegetjük há-
rom ország neve szinte összefonódva, egyszerre 
jut eszünkbe. Ugyanakkor Észtország, Lettor-
szág és Litvánia működése, berendezkedése, 
lakói élete között óriási különbségek tapasztal-
hatóak.

A magyar oktatás és kultúra, a hagyományőr-
zés tekintetében mindhárman más és más 
módszereket alkalmaznak. Ennek ellenére a 
maga nevében mindegyik sikertörténet, me-
lyekre az anyaországbeli és a külhoni magya-
rok méltán büszkék lehetnek.

LITVÁNIA

Litvánia	 nagyon	 kiváltságos	 helyzetben	 van,	
hiszen	Magyarországgal	 nagyon	 különleges	 tör-
ténelmi	kapcsolat	kötötte	össze,	mely	kiemelten	a	
14-16.	században	bontakozott	ki.	Több	királyi-fe-
jedelmi	frigyről	tudunk,	melyek	meghatározóak	
voltak	a	két	ország	viszonyát	illetően.

Litvániai Magyarok Báthory István Kulturális 
Szövetsége elsősorban e	témákban	szervez	tudo-
mányos	konferenciákat,	szerkeszt	és	ad	ki	anya-
gokat,	tudósítja	a	mai	litván	társadalmat	ezekről	
az	 igazán	meghatározó	kulturális,	szellemi	érté-
kekről.	 Emellett	 a	 magyar	 identitás	 megőrzése,	
a	 fiatalok	Magyarországon	 történő	 tanulása,	 to-
vábbképzése	 is	 nagyon	 fontos	 szerepet	 játszik	
munkájukban.	A	korábbi	generáció	fiataljai	már	
felnőttek,	 családot	 alapítottak,	 gyermekeiket	
nevelik.	 Ebből	 adódóan	 most	 ezzel,	 az	 óvodás	
korosztállyal	 is	 foglalkozni	kell,	ha	meg	akarják	
bennük	 őrizni	 a	 magyar	 identitást.	 R.	 Homoki	
Mária	oktatási	felelős	elmondása	alapján,	a	litván	
magyar	közösség	kis	létszámú	ugyan,	de	nagyon	
aktív.	Ennek	köszönhetően	Litvánia-szerte	jól	is-
merik	 őket,	munkájukat	megbecsülik	 és	 nagyra	
értékelik.	 A	 szövetség	 tagja	 a	 Litvániai	 Nemzeti	
Közösségek	 Tanácsának,	 melynek	 tevékenysé-
gében	részt	vesznek,	és	egyben	közreműködnek	
rendezvényeiken	is.	A	magyar	oktatás	még	gyer-
mekcipőben	jár,	hiszen	csak	most	kezdték	el	ilyen	
jellegű	aktivitásukat.	A	szándék	és	az	akarat	ma-
ximálisan	meg	 van	 részükről	 és	 a	 tenni	 akarás	
sem	hiányzik!

ÉSZTORSZÁG

Észtországi Magyarok „Munkácsy Mihály” 
Egyesületének	ötvenkilenc	tagja	van,	akik	között	
sajnos	 nagyon	 kevés	 a	 gyerekes	 család.	 A	 ten-
dencia	azt	mutatja,	hogy	a	fiatalok	(nemrég	ide-
költözött	 és	 házasodott	 emberek)	 nem	 szívesen	

akarnak	 tartozni	 bármiféle	 csoporthoz.	 Ennek	
ellenére	 a	magyar	 egyesület	 próbálja	 a	 kultúrát	
erősíteni	 és	 a	 lehető	 legszélesebb	 körben	 nép-
szerűsíteni.	 A	 gyerekeknek	 szánt	 rendezvények	
tekintetében,	már	 járt	náluk	magyar	mikulás	és	
farsangi	„Ki Mit Tud”-ot	is	rendeztek.	Ezen	kívül	
közreműködtek	 magyar	 bábszínház	 Észtország-
ban	 történő	vendégszereplésében.	Az	elmúlt	 év-
ben	 nagyszabású	 és	 sikerű	 ’56-os	 konferencia	
került	megrendezésre,	és	társszervezői	voltak	az	
augusztus	 20-i	 Szent	 István	 ünnepnek.	 Szintén	
fontos	 esemény	 az	 észtországi	 magyarok	 életé-
ben	 az	 évente	 3–4	 alkalommal	 megtartott	 ma-
gyar	istentisztelet	is.
Észtországban	két	nagyobb	városhoz	(Tartu	és	

Tallinn)	kötődnek	igazán	a	magyar	gyerekek.	Tar-
tuban	már	több	éve	sikeresen	működik	a	magyar	
oktatás.	8	gyerek	látogatja	a	tanórákat	2–3	heten-
te,	vasárnaponként.	Ők	az	iskolai	tananyag	elsa-
játítására	és	a	magyar	kultúra	megismertetésére	
helyezik	a	hangsúlyt,	de	nem	csinálnak	rendezvé-
nyeket.	Két	csoportban	tartanak	foglalkozást:	az	
óvodásoknak	majd	az	 iskoláskorúaknak.	A	 rész-
vétel	ingyenes	mindenki	számára,	ugyanakkor	a	
terembérlet	költségei	miatt	egy	szimbolikus	ösz-
szeg	 fizetésére	 mégis	 szükség	 van.	 2016	 végéig	
a	városban	egy	 társulat	 épületét	bérelték,	de	az	
áremelés	 következtében,	 januártól	 maguknál	 a	
családoknál	gyülekeznek,	és	ott	tevékenykednek.
Tallinnban	viszonylag	sok	óvodás	korú	gyermek	

él,	míg	az	iskoláskorúak	társasága	kilenc	főből	áll.	
Négy	gyermek	egy	nemzetközi	magániskolába	jár,	
ahol	ősztől	bevezették	a	tantárgyszerű	magyarta-
nítást,	míg	egy	diák	odahaza	magántanuló,	mivel	
édesanyja	a	Magyar	Intézet	igazgatója.
Észtország	 oktatási	 felelőse,	 Nád	 Gabriella	

által	 tervezett	 magyar	 foglalkozások	 egyelőre	
még	nem	 indultak	be,	melynek	 több	oka	 is	van.	
Ősztől	 a	 Tallinni	 Magyar	 Intézet	 meghirdetette	
a	magyar	iskolát.	Az	oktatási	intézményben	csak	
tavaly	ősztől	kezdődött	volna	a	magyar	nyelv,	iro-
dalom	és	kultúra	tanítása.	Ez	nem	magyar	iskola,	
ahol	magyarul	folyik	a	teljes	képzés,	hanem	nem-
zetközi,	ahol	van	magyar	nyelv,	irodalom,	kultú-
ra	stb.	oktatás.	Két	korcsoport	van,	első	és	harma-
dik	osztály,	a	Magyarország	által	meghatározott,	
az	 adott	 korosztálynak	 kötelező	 tananyagot	 ta-
nulják,	 ami	a	magyar	nyelvet	és	 irodalmat	 illeti.	
Ebből	adódóan	nincs	értelme	ugyanazzal	a	céllal	
csak	más	napokon	megegyező	dolgot	meghirdet-
ni.	Sajnos	azonban	a	nemes	cél	nem	mindig	talál	
támogatókra,	 ugyanis	 a	 képzés	 nem	 indult	 be.			

NYELVÜNK ÉS KULTÚRÁNK A BALTIKUMBAN

Ez	 tehát	 egyértelműen	 megmutatja,	 mennyire	
hajlandóak	a	szülők	időt	áldozni	a	magyar	tanu-
lásra…	A	másik	ok,	amiért	nem	kezdődtek	még	el	
a	magyar	foglalkozások,	hogy	az	iskolások	több-
sége	részesül	magyar	oktatásban	az	iskolában.
Kicsi	 a	 közösség,	 nagyok	 a	 távolságok	 és	 ala-

csony	az	összejárási	hajlandóság	;	ennek	ellenére	
próbálkoznak,	 és	 nagyon	 igyekeznek	 az	 észtor-
szági	magyarok	megőrizni	 és	 tovább	 adni	 nyel-
vünk	és	kultúránk	értékeit.

LETTORSZÁG

A Lettországban Élő Magyarok Balaton Tár-
sasága	1997	óta	létezik	és	jelen	pillanatban	har-
mincnégy	tagja	van.	Külön	gyermekprogramjaik	
nincsenek,	de	a	húsvéti,	karácsonyi	összejövete-
leiken	és	az	éves	májusi	bográcsgulyás	készítések	
alkalmával	 külön	 gondolnak	 a	 gyerekekre	 is.	 A	
rigai	Magyar	Nagykövetség	munkatársai	családja-
ikkal	együtt	mindig	résztvevői	az	egyesület	által	
szervezett	programoknak.	A	rendezvények	végén	
már	hagyománnyá	vált	 a	közös	 éneklés	 és	 tánc,	
amiben	a	gyerekek	is	boldogan	részt	vesznek.
Giber	 Tamás	 lettországi	 oktatási	 felelős	 előtt,	

még	 senki	 sem	 foglalkozott	 szervezetten	 a	 ma-
gyar	 nyelvoktatással.	 Hétvégenként	 (szombaton	
vagy	vasárnap)	6	fő	vesz	részt	rendszeresen	a	tan-

órákon.	A	diákok	tudásszintje	elég	eltérő,	ezért	az 
„ismétlés a tudás atyja”	módszerét	alkalmazzák.	
Nagyon	 fontosnak	 tartják,	hogy	amit	mondanak	
vagy	 írnak,	azt	helyesen	tegyék.	A	helyszínt	 ille-
tően	 vagy	 a	 rigai	 nemzetiségi	 házban	 tartják	 a	
foglalkozásokat,	 ahol	 a	 magyar	 közösség	 bérel	
helyiséget	vagy	Giber	Tamás	lakásán	kerül	sor	az	
órák	megtartására.	A	részvételért	természetesen	
nem	kell	fizetni,	ahogyan	az	oktató	is	teljesen	tár-
sadalmi	munkában	végzi	tevékenységét.	Rengete-
get	segít	az	Őrszavak	Nemzetismeret	oldala	és	a	
Balassi	 Intézet	 online	 felülete,	 melyek	 közelebb	
hozzák	az	oly	messze	található	Magyarország	tör-
ténelmét,	kultúráját	és	a	magyar	nyelv	szeretetét.
Nehéz	helyzetben	vannak	ugyan	a	Lettország-

ban	élő	magyarok,	de	új	lendület,	dinamizmus	ta-
pasztalható	a	diaszpórában	élők	részéről,	melyet	
mindenképpen	értékelni,	sőt	folytatni	kell!
Megállapíhatjuk,	 hogy	 a	 Balti	 államokban	

élő	honfitársaink	igyekeznek	a	lehető	legtöbbet	
megtenni	a	magyar	nyelv	ügyéért.	A	„maroknyi	
sereg”	erején	felül	küzd	mindazért,	hogy	nemze-
dékről	nemzedékre	átörökítse	a	magyar	hagyo-
mányokat	és	biztosítsa	az	anyaországbéli	kultú-
ra	átörökítését.

Dabizs MercéDesz

a	NYEOMSZSZ	oktatási	felelőse

József Attila

A Vajdaságban napokon át tartottak a 
márciusi megemlékezések. Szinte nincs olyan 
magyar település, ahol valamilyen formában 
ne gyűltek volna össze az emberek a nemzeti 
ünnep kapcsán művelődési műsorokhoz, ko-
szorúzásokhoz.

Ezer szállal kötődik Vajdaság a jeles dátum-
hoz. A negyvennyolcas hagyomány eltérő mó-
don él a magyarok és a szerbek köztudatában. 
A magyarországi eseményekkel ugyanis meg-
jelent az igény a külön nemzetiségi jogokra, 
megerősödött a szerb nemzeti mozgalom, s 
már 1848 májusában megfogalmazták a karló-
cai kongresszuson egy önálló szerb tartomány, 
a Vajdaság kialakításának igényét. A császári 
kormányzat támogatását  élvezve a szerb szaka-
dár lázadás tömeggyilkosságokhoz, embertelen 
és kegyetlen vérengzésekhez vezetett, melyek-
nek során több ezer ártatlan gyermeket, nőt és 
férfit kínoztak meg és öltek meg a déli határvi-

déken. Ilyen sors jutott egyebek mellett Szent-
tamásnak, Bácsföldvárnak, Zentának, Magyar-
kanizsának... S nemcsak e módon kötődik ez 
a térség 1848/49-hez. Több győztes és vesztes 
magyar csata színhelyei őrzik a forradalom és a 
szabadságharc emlékezetét, s az aradi vértanúk 
közül jó néhány rendelkezik itteni gyökerekkel. 

Március 15-én három helyszíne volt a köz-
ponti eseménysorozatnak a legnagyobb ma-
gyar párt, a Vajdasági Magyar Szövetség 
szervezésében. Hagyományosan délelőtt a 
bánáti Magyarittabén koszorúzzák meg a 
köztéri Kossuth-szobrot, kora délután a Sza-
badkától néhány tíz kilométerre levő bácskos-
suthfalvi Kossuth-szobornál gyűltek össze a 
kokárdás emlékezők, este pedig Szabadkán 
a magyar kormány képviselője, ezúttal Sem-
jén Zsolt miniszterelnök-helyettes, valamint 
Pásztor István VMSZ-elnök mondott beszé-
det, amit alkalmi színházi produkció követett. 

S a magyar intézményeken ezen a napon sza-
badon lenghettek a magyar zászlók. 

Szerbek és magyarok gyökeresen ellentétes 
történelmi múltja nem gátolja a magyar nem-
zeti ünnep kiteljesedését, és ennek az sem szab 
gátat, hogy a vajdasági parlament tavaly ősz-
szel Vajdaság hagyomány-jelképének szavaz-
ta meg az 1848-as szerb autonómiatörekvések 
szimbólumainak számító címert és zászlót. 
Pásztor István a vajdasági képviselőház el-
nökeként akkor azt nyilatkozta, pártja azért 
támogatta a javaslatot, mert ha a magyar kö-
zösségnek Vajdaságban joga van ahhoz, hogy 
döntést hozzon a saját településeink magyar 
nevéről, a saját nemzeti szimbólumairól, amit 
meg is tett és ami mögött állami védelem áll, 
akkor nem csorbul semmiféle joga azzal, ha 
ezt úgy viszonozza, hogy a többség irányába 
elfogadó ama szimbólumokkal kapcsolatban, 
melyeket ők állapítanak meg.    Fehér Márta

Március 15. a Vajdaságban
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Angliában napjainkban hozzávetőlegesen 250 000 
– 300 000 Magyarországról érkezett ember él, dol-
gozik, vagy tanul. Az anyaországból érkezetteket 
korábban emigránsoknak tekintették, akiknek ön-
kényuralmi rendszerből, saját életük mentése miatt 
kellett elmenekülni, oltalmat keresni. Emigrációjuk 
vállalásában a gazdasági, megélhetési okok ekkor 
másodlagosak voltak, a befogadást sem segítették 
még törvényben biztosított szociális juttatások. Emi-
att a nyelv megtanulása mellett nagyon komoly meg-
élhetési gondokkal kellett megküzdeniük. 

A kilencvenes évek elejétől, még inkább Ma-
gyarország EU felvételétől, a szabad munkavállalás 
biztosítása után tömegessé vált a kiáramlás a gaz-
dagabb, jobb megélhetést biztosító országokba, így 
Angliába is, ahol a hazainál jóval magasabb fizetés-
ből és szociális juttatásból élhetnek.

A Magyarországról történt, jelenleg is zajló tö-
meges kiáramlás az anyaországot kedvezőtlen 
helyzetbe hozta, mert elsősorban a fiatal, családa-
lapításra képes, egyetemet végzett, vagy szakmát 
tanult emberek hagyták el ideiglenesen, de sajnos 
jelentős részük, véglegesen hazájukat. Hiányuk 
már súlyos népesedési és munkaerő ellátási gon-
dot okoz Magyarországon.

Az is megállapítható az egyéni és nemzeti ér-
dekek nincsenek összhangban. Lehetne ezen se-
gíteni? Emiatt kerestem meg az angliai diaszpóra 
legidősebb és legfiatalabb tagjait.

Mi volt a legnagyobb kihívás 1948-ban egy 
emig ráns számára és mennyiben különbözik 
az EU szabad munkaerő-áramlását kihasználó 
újonnan érkezők helyzete?

Az	angliai	magyar	emigránsok	69	éve	itt	élő	kép-
viselője	szerint	az	akkori	menekülteknek	az	egzisz-
tenciateremtés	volt	a	legnehezebb	feladat.	A	család	
megélhetésének	biztosításához	gyorsan	meg	kellett	
tanulni	a	befogadó	ország	nyelvét,	hibátlan,	perfekt	
nyelvtudás	 nélkül	 nem	 lehetett	 boldogulni.	 Lelki	
megpróbáltatások	elé	is	néztek,	sok	rossz	hír	érke-
zett	hazulról,	elszakadtak	a	családtól,	baráti	körtől.	
Levelezni	sem	lehetett	az	otthoniakkal,	mert	voltak	
akiknek	a	hozzátartozóit	erőszakkal	vallatták,	a	ki-
vándorolt	családtagjukkal	kapcsolatban.	

	 A	 közelmúltban	 kitelepült	 családok	 számára	
a	 legnagyobb	 kihívás	 a	 magyar	 nyelv	 és	 magyar-
ságtudat	 megőrzése.	 Ennek	 okát	 Fángli	 Márta,	 az	
Angliai	Magyar	Cserkészek	 csapatparancsnoka	 így	
foglalja	össze:	Azért,	hogy	magyar	nemzetiségűnek	
születtünk,	 nem	 kellett	 megküzdenünk,	 viszont	
azért,	 hogy	 megismerjük,	 megőrizzük	 és	 a	 gyere-
keinknek	helyesen	megtanítsuk	a	magyar	nyelvet,	
azért	keményen	és	tudatosan	meg	kell	harcolnunk.	
A	gyerekek,	akik	a	nap	jelentős	részét	angol	iskolák-
ban	töltik,	csakis	az	adott	ország	nyelvén	kommuni-
kálnak,	így	nagyon	kevés	számukra	az	otthon	eltöl-
tött	idő,	ahol	magyarul	beszélnek	a	szülők.	Az	olyan	
családokban,	ahol	az	egyik	fél	más	nemzetiségű,	ez	
még	 nehezebb.	 Ahol	 mindkét	 szülő	 dolgozik	 csak	
este	van	 lehetőség	pár	órát	a	gyerekkel	 lenni,	ami	
nagyon	kevés	ahhoz,	hogy	a	gyerek	magyarul	gon-
dolkodjon.	Fontos,	hogy	ne	csak	beszéljük	a	nyelvet,	
hanem	megszerettessük	a	gyerekkel,	hogy	magyar-
ságtudatot	neveljünk	bele.	Ez	a	legnagyobb	kihívás,	

Magyarok Angliában
hogy	szeretettel	és	büszkeséggel	gondoljon	magyar	
mivoltára.

Hogyan formálódott, forrt össze az angliai ma-
gyar közösség a kezdetektől és van-e esély a di-
aszpóra megmaradására? 

Az	 1948-tól	 emigránsként	 itt	 élő	 beszélgetőtár-
sam	szerint	a	politikai	okból	menekültek	közössége	
eleinte	 nem	 volt	 egységes,	 nem	 forrt	 össze,	 meg-
felelő	 vezetők	 hiánya	 miatt.	 A	 vallási	 és	 politikai	
különbségek	 sokáig	 válaszfalat	 jelentettek.	 Hozzá-
értő,	nemzeti	érzelmű	vezetőkre	van	szüksége	a	di-
aszpórának	és	minél	több	iskolára	és	olyan	magyar	
családokra,	 akik	bekapcsolódnak	a	magyar	 közös-
ségek	életébe.		

Mi a szerepe a cserkészetnek az angliai ma-
gyar közösség formálásában? – kérdezem Fángli 
Mártát.

 A	 cserkészet	 azáltal,	 hogy	 éves	 programjában,	
akadályversenyein,	 táborokban	 és	 próbáztatásain	
a	magyar	 kultúrából,	 történelemből,	 irodalomból,	
földrajzból	építi	fel	a	kerettörténeteit,	a	gyereket	já-
tékosan	 ismerteti	meg	mindazzal,	amit	 tudnia	kell	
magyarsága	 megőrzéséhez.	 Az	 élmények,	 amiket	
átélnek	 együtt	 a	 gyerekek	 ezeken	 az	 alkalmakon,	
olyan	összekötő	kapocs,	aminek	értéke	felbecsülhe-
tetlen.	Itt	szereznek	barátokat	és	olyan	élményeket,	
ami	közösséggé	kovácsolja	a	gyerekeket,	ahova	szí-
vesen	 járnak	 és	 örömmel,	 büszkén	 vallhatják	ma-
gukat	 magyarnak.	 A	 cserkészeten	 belül	 nem	 csak	
megismeri	 a	 magyar	 történelem	 nagyjait,	 hőseit,	
hanem	a	kerettörténet	által	részesévé	válik,	átélhe-
ti,	 belebújhat	 egy-egy	hős	 szerepébe.	 ĺgy	 alakul	 ki	
benne	az,	hogy	észrevétlenül	büszke	lesz	arra,	hogy	
ő	magyar.

Hogyan tud a cserkészet hozzájárulni a ma-
gyar fiatalok identitásának a megőrzéséhez?

A	 cserkészeten	 belül	 vannak	 olyan	 úgynevezett	
„cserediák”	 programok,	 ahol	 a	 fiatalok	 akár	 egy	
vagy	 két	 évet	 tölthetnek	 Magyarországon,	 ott	 jár-
nak	 iskolába.	Minden	 évben	van	őrsvezetői	 körút,	
amikor	a	gyerekek	körbejárhatják	Nagy-Magyaror-
szág	nevesebb	történelmi	helyszíneit.	Kiránduláso-
kat	szervezünk	és	olyan	táborokat,	ahol	a	magyar-
sággal	kapcsolatos	dolgokkal	ismerkedhetnek	meg.	

Amíg	nincs	olyan	tényező,	ami	kifejezetten	meg	
tudná	állítani	vagy	visszafordítani	az	elmúlt	évek-
ben	 tapasztalt	 bevándorlást,	 addig	 a	 diaszpórára	
hárul	a	magyar	közösség	szervezése	és	összetartá-
sa.	A	múlt	század	második	felében	a	külföldre	került	
magyarok	legnagyobb	segítségére	az	egyházak	és	a	
cserkészmozgalom	szolgáltak.

Ez	most	 is	 így	 van.	 Örvendetes,	 hogy	 az	 utóbbi	
években	 Angliában	 is	 emelkedett	 a	 magyar	 isko-
lák,	 gyermekfoglalkozások	 száma.	 Ugyanakkor,	
a	 diaszpóra	 megmaradásához	 elengedhetetlen	 az	
identitásukat	vállaló,	azért	áldozatra	képes	magyar	
családok,	akik	 szabadidejükben	 iskolába,	néptánc-
ra	és	 cserkészfoglalkozásra	viszik	a	gyerekeiket	és	
törekednek	 arra,	 hogy	 a	magyar	 kultúra	 szeretete	
megmaradjon	a	gyermek	életében.	Ahogy	azt	Fáng-
li	Márta	megfogalmazta:	„Igazi	magyarnak		nem	az	
tekinthető,	akinek	a	nagyapja	is	az	volt,	hanem	az,	
akinek	a	dédunokái	is	magyarok	leszenek”.			

baker Mónika

„Ama nemes harcot megharcoltam, futáso-
mat elvégeztem, a hitet megtartottam” 

(2 Tim 4:7)
Fájdalmas veszteség érte az angliai és 

nyugat-európai emigráns magyarságot. El-
vesztettük Árpád bácsit, Magyarország hű 
fiát, az angliai magyarság és református kö-
zösség emblematikus, erkölcsi mércét adó 
képviselőjét. 

Tárcy Árpád egy apró, Szabolcs-Szatmár 
megyei faluban, Gacsályban született 1924. 
június 6-án. Ėdesanyja korai elvesztése után 
gimnáziumi tanulmányait a nagyhírű Sáros-
pataki Református Gimnáziumban végezte, 
ahol édesapja igazgató volt. A családi és isko-
lai protestáns- keresztyén nevelésre jellemző 
szeretetteljes szigor és következetesség olyan 
erkölcsi értékkel és hittel látta el Árpád bá-
csit, ami sikerrel átsegítette életútjának sors-
fordulóin és megpróbáltatásain. 

  Jogi egyetemi tanulmányait Budapesten 
végezte, de egyházközeli értelmiségiként 
nem sok reményt látott arra, hogy jogászként 
elhelyezkedhessen Magyarországon, ezért 
1947-ben elhagyta szülőföldjét és a pataki 
gimnáziumban elsajátított kiváló angol tu-
dására támaszkodva London felé vette útját.

Nyelvtudásának köszönhetően 23 évesen, 
kapcsolatok és anyagi javak nélkül, hírszer-
kesztői állást kapott a BBC World Service 
magyar nyelvű adásában. Később az itt elsa-
játított ismereteire alapozva helyszíni közve-
títéseket és hangfelvételeket végző saját vál-
lalatot létesített.

Egyik alapító tagja volt 1948-ban az Ang-
liai Magyar Református Egyháznak, aminek 
később presbitere, főgondnoka és pénztárosa 
is volt. 1961-ben kötött házasságot. Felesé-
ge, Margaret nem csak a nyelvünket, hanem 
a magyaros ételek elkészítésének a fortélya-
it is megtanulta. Két fiukat a magyar kultú-
ra szeretetére, tiszteletére és a kétnyelvűség 
elsajátítására ösztönözte. Feleségét viszony-
lag korán elvesztette, akit 17 évig tartó, visz-

Búcsú Tárcy Árpádtól
(1924. június 6. – 2017. február 5.)

sza-visszatérő súlyos betegségében türelem-
mel és szeretettel ápolt.  

Árpád bácsi nagyon szerény ember volt. Az 
adakozás, a másokon való segítés nála élet-
forma volt. Legendásan ügyelt arra, hogy a 
magyarok között végzett szolgálataiért ka-
pott köszönetet elhárítsa. Pedig az 1956-os 
magyar menekültek segítése, a református 
gyülekezet pénzügyeinek intézése, a magas 
szintű előadás-sorozatokat felmutató British 
Hungarian Fellowship megalapítása, az er-
délyi kis közösségeket segítő Transsylvania 
Direct munkájában való részvétel és az End-
resz György Alapítvány irányításán keresztül 
több ezerre tehető azoknak a száma, akiknek 
életét jelentősen megváltoztatta. Az utóbbi 
alapítvány csaknem 20 éven keresztül a Kár-
pát-medence középiskoláiban tanító, magyar 
nemzetiségű angoltanárok részére szervezett 
rövid szakmai továbbképzést Angliában.

  A lista jelentős, de korántsem teljes. A 
református gyülekezet tagjai tudják, hogy 
személyes tanácsaival, ismeretségi körének 
felhasználásával, gyakran időigényes és áldo-
zatos munkával, olykor névtelen adakozással, 
hányszor és hányszor segített az újonnan ér-
kezők angliai életbe való beilleszkedésében. 

A hazájáért aggódó Tárcy Árpád szenve-
délyesen gyűjtötte, továbbította a magyar 
vonatkozású cikkeket, ha kellett, tollat raga-
dott, hogy az angol sajtóban megjelenő, Ma-
gyarországot kedvezőtlen színben megjelení-
tő sajtótermékeknek helyreigazítási kérelmet 
küldjön.

Magyarország 2012-ben a Magyar Érdem-
rend Középkeresztjével tüntette ki.  

Személye nem csak erkölcsi példakép volt. 
Hitéhez és hazájához való ragaszkodása ré-
vén olyan nemzeti iránytű is volt, amely tá-
volról is megmutatta a helyes utat a meg-
változott Magyarország értékrendszerében. 
Békés, jólelkű, elveihez következetesen ra-
gaszkodó ember maradt mindvégig.

B. M.

Tulajdonképpen miről is szól ez az Egyesület, mi-
lyen célokkal létesült?

A Budai Várban, a Magyarság Házában a Bethlen 
Gábor Alapkezelő székházában működő közhasznú 
szervezet a Magyar Emlékekért a Világban Egyesület 
(MEVE) 15 éve végzi feladatát. A tagság lelkes elköte-
lezettséggel kutatja a világ magyar emlékeit, más né-
pekhez fűződő közös hagyatékait, kapcsolatait. Népes 
közönség előtt vetített előadásokon mutatja be az 
európai - olykor tengerentúli- országok népeinél talál-
ható magyar emlékeket. Különösen fontos az Egyesület 
számára a jeles magyar személyiségek életpályájának, 
utazásainak, más népekkel közös történelmi vonatko-
zásainak személyi és tárgyi emlékeinek felkutatása, a 
helyszínek pontos, vetített ismertetése. Jeles történé-
szeket, kutatókat és számos ország követét, konzulját is 
fogadhatta estjein. Az Egyesület részt vállalt a Julianus 
program, a Nemzeti Emlékek Regisztrációjának mun-
kájában, valamint már több külföldi Magyar Évadban. 
Az estek alkalmával igen jelentős saját képi anyagok, 
esetenként kisfilmek adnak képet Európa magyar 
emlékeiről és hatalmas felvétel-, s adattár alakult ki 
Skóciától Dél-Itáliáig, Írországtól Törökországig, de 
a tengerentúli helyszínekről is. A szervezet 2001 óta 
ugyanabban az épületben tartja előadásait, de hason-
lóan vetített bemutatókat tart az országjáró tárlatok 
alkalmával is. Estjeikre iskolákat és diákokat hívnak, s 
örömmel fogadja a közönség közreműködésüket. 

Az Egyesület a rendszeres várbeli előadások mel-
lett foto-dokumentációs tárlatokkal is szolgálni 
kívánja a szervezet a magyarságkutatás és a magyar 

MAGYAR EMLÉKEKÉRT A VILÁGBAN 
művelődéstörténet ezen ágának – a magyar emlék-
hely-kutatásnak – jeles ügyét. Még 1999. év októbe-
rében a Párizsi Magyar Intézetben jelent meg az első 
nagyobb (akkor még egyéni) külhoni kiállítás. Az ak-
kor éppen Párizsban tartózkodó Sütő András elis-
merő szavai és vendégkönyvi beírása buzdította arra 
az alapítót, hogy a kutatókör alakuljon át közhasznú 
egyesületté. Immár több mint félszáz hazai város-
ban, intézményben sikerrel szerepelt több gyűjtés, s 
még utazik több magyarországi és határon túli meg-
hívóhoz. A Széchenyi Társaság 2014-ben az MTA-
ban átadott díjjal értékelte a munkát. Az Egyesület 
Európában már néhány emléktáblát is elhelyezett 
(Erdélyben Paget János, Oberdorfban Jókai Mór, Isz-
tambulban – a Yedikulében a Magyar Rabok, Bécs-
ben Juhász László, Londonban Jendrassik György, 
Jobbágyiban Gubányi Károly, és legutóbb Csapon 
az 56-os bátor vasutas: Szűcs Sándor emlékére). Az 
Egyesület eredeti céljait kívánja szolgálni: a magyar 
emlékhely-kutatás népszerűsítését, múltunk méltó 
megbecsülését, valamint - csak példaként kiemelve- 
az igényes kulturális turizmus erősítését. Jövőnk szá-
mára mélyen megszívlelendő egy szintén összegező 
figyelmeztetés gróf Széchenyi Istvántól: „Nem lehet 
tisztességes emlékezés nélkül nemzetet építeni”

Az Egyesület tagsága mindenkor jó szívvel várja 
az érdeklődő honfitársakat - és a külhoni barátokat- 
a Budai Várban tartandó rendszeres rendezvényei-
re, valamint országjáró kiállításaira és előadásaira! 
(www.magyaremlekekert.hu)

dr. Messik Miklós elnök

MAGYAR eMlÉKeK HelvÉciábAn
Thomas Bach NOB-elnök a „Stuttgarter 
Nach richten” című lapnak azt is elárulta, 
hogy a versenyhelyszínek kiválasztása, hi-
telesítése egyszerűbb lesz, amennyiben a je-
lentkező város az adott sportágban előzőleg 
rendezett világbajnokságot vagy világkupát.

Teljesen függetlenül a későbbi magyar 
olimpiai reményektől most a világ nem ren-
dült meg Budapest visszalépésétől. A „Ma-
gyar Nemzet” című napilap a következő 
címmel tudósított az amerikai és francia re-
akciókról: „Olimpia: Budapest egy vállrán-
dítást ért az ellenfeleknél”. A „Los Angeles 
Times” (LA Times) úgy fogalmazott, hogy 
Budapest visszalépése „sokat nem változtat 
a helyzeten, ugyanis kezdettől fogva Párizs 
és Los Angeles volt a két leginkább esélyes 
a 2024-es olimpia megrendezésére”. A kali-
forniai lap egy fontos részletre is felhívja a 
figyelmet: „Budapest visszakozása inkább a 
Nemzetközi Olimpiai Bizottságra nézve ko-
moly csapás, ugyanis nem sikerült gátat vetni 
annak a folyamatnak, hogy egyre kevesebb 
város szeretne nyári játékokat rendezni.” 
Mert a magyar főváros a negyedik „köze-
pes méretű világváros”, amely visszakozott 
a 2024-es rendezéstől Róma, Hamburg és 
Boston után. A LA Times úgy véli, Budapest 
az „óvilág bájával” és az olimpiai helyszínek 
közti kis távolságokkal próbálta megnyerni a 
NOB döntéshozóit. Viszont a visszalépésből 
a cikk egyértelműen azt a következtetést von-
ja le, hogy „most már látható: csak nagyvá-
rosok képesek megrendezni egy ilyen hord-
erejű eseményt”. Legalábbis a 2004-es athéni 
olimpia óta.

Három a magyar igazság, és egy a ráadás? 
Hát bizony nem. Ha a közvéleményt vesz-
szük alapul, csak két igazság létezik: Azo-
ké, akik szomorkodnak, és az ujjongóké. 
De van egy harmadik, és ezt az igazságot 
Bálint Mátyás fogalmazta meg a „Nemzeti 
Sport” hasábjain március 2-án: „Eltelt egy 
hét, amióta tudjuk, hogy Budapest nem ren-
dez olimpiát 2024-ben, szerdán pedig a hi-
vatalos döntés is megszületett a pályázatunk 
visszavonásáról, és ezzel végleg leszállunk a 
döglött lóról.” Meglepetés nélkül konstatálja:  

„A Duna folyik tovább, a villamos is jár a 
körúton, a 2024-es játékokat meg bekönyvel-
jük a többi mellé, amelyeket majdnem meg-
rendeztünk. És túl a zsigeri indulatokon meg 
a párt- és mozgalmi politikán elkezdhetünk 
azon gondolkodni, hogy tényleg a szoká-
sos magyar átok és a széthúzás torpedózta-e 
meg a Budapest 2024 gyorsnaszádot, vagy 
eleve nem volt több esélye, mint a Hapci át-
kelőhajónak a skagerraki ütközetben?” És 
Bálint tudja: „Bizony – ahhoz, hogy őszin-
te lelkesedéssel és nemzeti egységben neki 
lehessen futni az olimpiarendezésnek (nem 
csak Magyarországon, bárhol), magának 
az olimpiának kell megváltoznia. Azon – a 
feltételeken, a körülményeken, a korrupci-
ón, a megalománián – meg csak a Nemzet-
közi Olimpiai Bizottság tud változtatni, és 
most, hogy Lausanne-ban hiába pörgetik 
körbe ezredszer is a földgömböt, mert nem 
találnak jelentkezőt, talán van is erre esély.” 
De végül is miért mondták le a budapesti 
olimpiát? A kormány és a Fővárosi Közgyű-
lés egybehangzóan azzal magyarázta, hogy 
a pályázat benyújtásakor még meglévő poli-
tikai egység „helyreállíthatatlanul” felbom-
lott. Amit ilyen általános fogalmazással il-
lettek, egy teljesen új megmozdulás „sikere” 
volt: A Momentum Mozgalom rövid időn 
belül 266 ezer aláírást gyüjtött egy népsza-
vazási kezdeményezéshez. A „munkacím” 
úgy hangzott, hogy „NOlimpia”. Egyetlen-
egy vita alkalmával összecsapott a rendszer-
váltás évében született, tehát 27 éves Feke-
te-Győr András, a mozgalom elnöke Fürjes 
Balázs olimpiapályázó kormánybiztossal.  
„A disputának szürreális hangulatot köl-
csönzött, hogy menet közben derült ki: tár-
gyában a vitapartnerek és az állampolgárok 
feje fölött már meg is született a döntés”, írta 
Laky Zoltán a valasz.hu weboldalon. 

Egyáltalán nem szürreális viszont, hogy köz-
ben a Momentum párttá alakult, és pontosan 
azokra a balliberális pártokra jelenti a legna-
gyobb veszélyt, akik – ugyancsak a valasz.hu 
szerint – „lelkesen gyűjtötték neki az aláíráso-
kat: az Együttre, az LMP-re és a Párbeszédre”.

De lehet hogy az összes „régi” pártra is? 
Martos Péter

Megint „NOlimpia” Budapesten
Folytatás az 1. oldalról

Páskándi

Egy	2014	végén	készült	magyar	felmérés,	egy	há-
rom	évvel	előbb	bemutatott	szlovák	vizsgálat,	hozzá	
egy	félkész	cseh	tanulmány	és	romániai	meg	bolgár	
izléskedés	–	ez	lenne	az	a	„fegyverzet”,	amivel	a	ke-
let-európai	 országok	meg	 akarnák	 dönteni	 a	 nem-
zetközi	élelmiszerláncok	hatalmát?	Vagy	arról	van	
szó,	hogy	hat	volt	„szovjet	befolyás	alatt	álló”	ország	
megelégelte	a	másodosztályú	EU-beosztást?		

Pillanatnyilag	még	hiányzik	a	bizonyíték,	hogy	a	
nemzetközi	 élelmiszer-konszernek	 gyengébb	 minő-
ségű	termékeket	forgalmaznak	Kelet-	és	Közép-Euró-
pában,	mint	a	nyugat-európai	országokban.	Pedig	a	
kettős	sztandard	„tényét”	úgymond	mindenki	ismeri.	

Bálint	 Eszter,	 a	 „Krónika”	 nevű	 romániai	 ma-
gyar	napilap	 rovatvezetője	vezércikkét	 így	 indítja:	
„Körülbelül	 a	 romániai	 demokráciával	 egyidős	 a	
kérdés,	 hogy	 miért	 más	 ízű	 a	 Coca-Cola	 nálunk,	
mint	Magyarországon.”	És	így	folytatja:	„Széles	kör-
ben	elterjedt	nemzeti	sporttá	vált	Erdélyben,	hogy	
vadásszuk	 a	 német	 Jacobsot,	mert	 sokkal	 jobb	 íze	
van,	mint	a	Románia	számára	gyártottnak.”	Szerin-
te	eddig	az	emberek	elfogadták	a	multik	érvelését,	
hogy	minden	terméket	a	bevezetés	előtt	tesztelnek	
az	adott	országban,	és	a	helyi	ízlésnek	megfelelően	
alakítják.	 Most	 másról	 van	 szó,	 írja	 Bálint	 Eszter:	
„A	minőség	 azonban	 nem	 ízlés	 kérdése.	Márpedig	
egyértelmű	 bizonyítékok	 vannak	 arra,	 hogy	 nem-
csak	az	 ízekkel	 játszadoznak,	hanem	a	minőséggel	
is,	 és	 sokkal	 gyengébb	 minőségű	 élelmiszereket	
küldenek	az	egykori	kommunista	államokba,	mint	
például	a	német	piacra.	Ezt	pedig	nem	lehet	eltűrni.”

Szerinte	a	szomorú	általános	helyzetnél	még	szo-
morúbb	 az	 a	 tény,	 hogy	 „az	 Európai	 Bizottsággal	
kell	 kikényszeríttetnünk	 az	 élelmiszergyártókból	
és	-forgalmazókból,	hogy	ne	verjenek	át,	ne	tekint-
senek	az	Európai	Unió	alsóbbrendű	polgárainak,	és	
főként,	hogy	ne	kockáztassák	az	egészségünket”.	

Hasonló	 hangnemben	 ír	 a	 székelyföldi	 „Három-
szék”	is:	„A	visegrádi	négyek,	a	szlovákok,	a	lengye-
lek,	a	magyarok	és	a	csehek	rájöttek,	hogy	népüket	
is	csak	másodosztályú	fogyasztónak	nézik,	és	a	ná-
luk	forgalomba	hozott	termékek,	élelmiszerek	gyen-
gébb	minőségűek,	mint	az	említett	sebességmániás	
országokban	azonos	néven	forgalmazottak.	A	viseg-
rádi	négyekhez	csatlakozott	Bulgária,	és	nálunk	 is	

Másodrendű a kelet-európai vevő? 
elkezdték	 tanulmányozni	az	áruba	bocsátott	 javak	
minőségét.”	 A	 cikkíró	 nem	 tudja	 megállni	 irónia	
nélkül:	„A	vizsgálatok	szerint	úgy	néz	ki,	csakis	mi	
vagyunk	 a	 hibásak,	 mert	 nálunk	 nem	 a	 minőség	
számít	egy	termék	megvásárlásánál,	hanem	az	ár...	
Aztán	ugyebár	–	olcsó	húsnak	híg	a	leve	alapon	–	ne	
legyenek	nagy	igényeink!	...	Ha	például	egy	kiló	vir-
sli	ára	a	szupermarketben	egy	kiló	színhús	árának	
csak	töredéke,	akkor	ne	várjuk	el,	hogy	abban	csak	
hús	legyen,	mert	akkor	drágább	lenne,	mint	maga	az	
alapanyag.	Persze	szeretnénk,	ha	fél	áron	kapnánk	
húsból	készült	virslit.”	A	logikus	csattanó:	„A	gyártó	
annak	rendje	s	módja	szerint	potom	pénzért	virsli-
nek	 tűnő	 terméket	szállít,	amely	 jól	néz	ki,	 szépen	
meg	van	festve,	hússzagúra	illatosítva,	és	olcsó.	Íz-
fokozóval	ízesítik,	így	esetleg	ízletes	is	lehet,	és	so-
káig	eláll,	mert	meg	van	tömve	tartósítószerrel.	De	
az	előállító	becsületes	is,	hiszen	feltünteti	a	címkén:	
nyomokban	húst	is	tartalmaz!”

„Élelmiszercirkusz”

A	Budapesten	megjelenő	 „Napi”	 hetek	 óta	 „élel-
miszercirkusz”	 kifejezés	 alatt	 harangozza	 be	 a	 té-
mával	foglalkozó	cikkeit.	A	bulvárlap	a	kormánykö-
zeli	„Magyar	Időket”	 idézi,	amelynek	Zsigó	Róbert,	
a	 Földművelésügyi	 Minisztérium	 államtitkára	 el-
mondta:	Fűszerek,	konzervek,	fagyasztott	termékek	
meg	 alkoholos	 és	 alkoholmentes	 italok	 is	 bekerül-
tek	abba	a	száz	terméket	tartalmazó	körbe,	amelyek	
minőségét	a	Nemzeti	Élelmiszerlánc-biztonsági	Hi-
vatal	 (Nébih)	 szakemberei	összehasonlítják	a	Nyu-
gat-Európában	kapható,	azonos	márkanéven	forgal-
mazott	 árukkal.	 Fazekas	 Sándor	 földművelésügyi	
miniszter	azért	rendelte	el	a	rendkívüli	vizsgálatot,	
mert	 a	 napvilágot	 látott	 korábbi	 ellenőrzés	 ered-
ményei	 azt	 mutatták,	 hogy	 az	 osztrák	 boltokban	
kapható	termékek	más	minőségűek	voltak	Magyar-
országon.	Mivel	korábban	a	szlovák	hatóságok	elle-
nőrzései	és	cseh	példák	 is	azt	mutatták,	hogy	nem	
kizárólag	 Magyarországot	 érintő	 problémáról	 van	
szó,	a	Nébih	szakemberei	Ausztria	mellett	több	nyu-
gat-európai	országból	szerezték	be	az	összehasonlí-
táshoz	szükséges	termékmintákat.

Fazekas	 egyébként	 –	 mint	 a	 Visegrádi	 Négyek	
többi	földművelésügyi	minisztere	is	–	meg	van	győ-

ződve	arról,	hogy	„uniós	szinten	kell	rendezni	a	ket-
tős	 élelmiszer-minőség	problémáját,	 de	ha	 ez	nem	
megy,	 tagállami	 hatáskörben	 kell	megoldást	 talál-
ni.”	Fazekas	felhívta	a	figyelmet	arra	a	tényre,	hogy	
korábban	 is	 előfordultak	 hasonló	 esetek,	 „ezért	 a	
magyar	kormány	–	a	régióban	elsőként	–	már	2013-
ban	fölvetette	a	kérdést”.	Mostanra	nemzetközi	ösz-
szefogás	alakult	ki	a	probléma	rendezésére.	Az	EU	
Mezőgazdasági	 és	 Halászati	 Tanácsának	 legutóbbi	
ülésén	nyolc	ország	képviselője	tiltakozott,	az	érin-
tett	 államok	 lakosságát	 számítva	 közel	 100	millió	
embert	 érinthet	 az	 élelmiszerek	 kettős	 minősége	
–	 tette	 hozzá.	Utalt	 arra	 is,	 hogy	néhány	 tagállam	
szerint	 a	 probléma	 jelentéktelen,	 a	 magyar	 kor-
mány	álláspontja	viszont	az,	hogy	meg	kell	akadá-
lyozni	a	fogyasztók	megtévesztését.

Fazekas	szerint	a	régiós	összefogásnak	már	látsza-
nak	az	eredményei,	az	utóbbi	időben	megritkultak	a	
boltok	polcain	a	kifogásolt	áruk,	egyes	gyártók	pedig	
átcsomagolták	vagy	átnevezték	a	termékeiket.

A	magyar	 kormány	 a	 témában	 kimondottan	 tar-
tózkodó	 állásponton	 van,	 ellentétben	 Robert	 Fico	
szlovák	miniszterelnökkel,	 aki	március	 elején	 a	 Vi-
segrádi	Négyek	varsói	csúcstalálkozója	után	kijelen-
tette:	A	kettős	élelmiszerminőség	gyakorlata	„egyér-
telmű	csalás”.	Ha	az	Európai	Unió	nem	tesz	a	helyzet	
megváltoztatásáért,	Szlovákia	európai	polgári	kezde-
ményezést	indítványoz	az	ügyben	–	jelentette	ki	Fico.

Szlovákia	 és	Magyarország	 után	 Csehországnak	
is	elege	 lett:	Marian	 Jurecka	agrárminiszter	 így	 fo-
galmazott	a	Reuters	hírügynökség	szerint:	„Néhány	
termék	esetében	mi	vagyunk	Európa	szemétleraka-
ta.”	 A	miniszter	 által	megrendelt,	 élelmiszerminő-
ségről	szóló	tanulmány	júniusban	készül	el.	Ennek	
eredményét,	más	régiós	országok	megállapításaival	
együtt,	arra	használnák,	hogy	változzanak	a	szabá-
lyok	az	unióban.	Ez	a	javaslatcsomag	azonban	nem-
csak	élelmiszereket,	hanem	más	termékeket	is	érin-
tene,	például	mosószereket.

„Ha	egy	terméknek	ugyanaz	a	gyártója,	ugyanaz	
a	 csomagolása,	 vagyis	 első	 ránézésre	ugyanaz,	 ak-
kor	 a	 termék	összetevői	 is	 ugyanazok	 legyenek”	 –	
mondta	a	miniszter.

A	 V4-ek	 elvárásait	 Brüsszel	 közben	 már	 helyre	
tette:	„Jelenleg	nincs	arra	lehetőség,	hogy	az	Euró-

pai	 Unió	 fellépjen	 a	 nagy	 élelmiszergyártók	 ellen	
amiatt,	 mert	 egyes	 tagállamokban	 azonos	 márka-
név	 alatt	 különböző	 minőségű	 termékeket	 forgal-
maznak”	–	nyilatkozta	a	„Magyar	Időknek”	Vytenis	
Andriukaitis	egészségügyért	és	élelmiszer-biztonsá-
gért	felelős	uniós	biztos.

Az	 élelmiszerláncok	 közül	 eddig	 csak	 kettő	 rea-
gált	 a	 kritikára.	Bernhard	Haider,	 az	Aldi	Magyar-
ország	Élelmiszer	Bt.	ügyvezető	 igazgatója	kijelen-
tette:	 „Semmilyen	 különbség	 nincs	 az	 Aldi	 több	
országban	 is	 forgalmazott,	 saját	márkás	 termékei-
nek	minősége	között.”	De	ugyanakkor	hangsúlyoz-
ta,	hogy	az	üzletláncban	árult	más	nemzetközi	már-
kákért	azok	gyártói	„maguk	felelnek	a	minőségért”.	
Hasonlóan	fogalmazott	a	Lidl	is.

A	 Magyar	 Márkaszövetség	 szerint	 nincs	 kettős	
mérce	a	gyártóknál.	 „Szakmai	nonszensz,	hogy	ha	
két	 élelmiszer	 ugyanott,	 ugyanazon	 a	 gépsoron,	
ugyanabból	 az	 alapanyagból	 készül,	 különböző	
lesz.	Nem	különböznek,	nem	is	különbözhetnek”	–	
mondta	Fekete	Zoltán	főtitkár.	

M.	P.

Bár a helvétek létezése kétszeres millenniumra 
is érdemessé tenné Svájc fennállásának ünneplé-
sét (lásd Julius Caesar A GALL HÁBORÚ), a Sváj-
ci Államszövetség napjainkban emlékezett meg 
720 éves fennállásáról. Valis Annivers-völgyében 
már ősidők óta él egy magát Attila hun leszárma-
zottainak vélő népcsoport, akiket egyes nyelvé-
szek magyar eredetűnek tartanak.

A 926-ban itt portyázó magyarokról részletesen 
írt a szentgalleni krónika. A „szentgalleni kaland” 
mulatságos történetét a kolostor udvarán vigadó 
férfiakról a barátok jegyezték le. Őseinkről Euró-
pában ez az első rokonszenves megnyilatkozás.

A mai Argau kantonban áll a Habsburg dinasz-
tia ősi fészke a Habsburg (Hab{icht}s[burg] = héja 
[vára]). Ide tért haza 1313-ban, Ágnes hercegnő, 
III. András Árpád-házi királyunk fiatal özvegye, 
dúsgazdag magyar örökséggel és III. András első 
házasságából való, mostoha leányával, a 16 éves 
Erzsébet hercegnővel. Erzsébetet, Szent István 
utolsó ivadékát, már kisgyermekként eljegyezték 
Ágnes öccsével, Henrikkel, aki házasság útján 
készült a magyar trónra. Henrik hiába állítot-
ta, hogy szereti, Erzsébet nénje – Szent Margit 
– példáját követvén, domonkosrendi apáca lett a 
Winterthurhoz közeli tössi zárdában. Itt felvette 
Árpádházi Szent Erzsébet és Szent Margit oltára 
előtt a „Budai Erzsébet” nevet, ahogy rendtársa, 
Stagel Elsbet ezt a német svájc első irodalmi al-
kotásában, a tössi nővérekről és Erzsébet életéről 
írta. Töss címere ma is az Árpádok jelvényével 
büszkélkedik. A boldogok sorába emelt Erzsébet 
szarkofágjának fedelét ugyancsak a magyar ural-
kodóház jelképei díszítik, amelyek a zürichi Lan-
desmuseumban láthatók.

A 21 éves özvegy Ágnes még Bécsben élt, ami-
kor Habsburg Rudolf 1291-ben megvásárolta  
Luzernek és a Luzerni tó vidékének hűbérbirto-
kát. Mivel Rudolf rövidesen (családi) gyilkosság 
áldozata lett, a geopolitikailag kedvező fekvésű 
Uri, Schwyz és Unterwladen népe megragadta 
„örök szövetséggel” az alkalmat a függetlenség-
re. Az új Államszövetség - amely az 1848 ban 
létrejött Svájci Állam őse volt - állandó harcban 
állt a Habsburgokkal, akik jogaik érvényesítését 
fegyverrel erőszakolták ki. Ez adta az alkalmat a 
magyar királyné méltóságában fellépő Ágnesnek 
a háborús felek kibékítésére. 

Ágnes gazdag alapítványai mái napig őrzik III. 
András emlékét a königsfeldeni templom világhí-
rű színes ablakain, (amely templomot - egy kolos-
torral együtt - Rudolf halála helyére Ágnes építte-
tett) a bencés engelbergi apátsággal és a nővérek, 
„András kolostorával” Sarnenben. Az apácák Ág-
nes bársony arany és ezüst érmecskékkel borított 
menyegzői ruhájából köntöst szabtak a „szárne-
ni Kisjézusnak”, és azóta is megtartják alapítóik 
emlékeként András- (május 1.) és Ágnes-napját 
(október 18.).

Ágnes további műkincseiből látható (fényké-
pét lásd. Hóman-Szekfű: Magyar történet I.  köt. 
625. old): 

- III. András oltára,  
- az Árpádok három zászlója a Berni Történeti 

Múzeumban és
- az arannyal hímzett főpapi miseruhák az 

engelsbergi kolostorban.
A konstanzi (1414–18) és baseli (1431–1437) 

zsinaton Zsigmond magyar király és német–ró-
mai császár Kanizsai János esztergomi érsek és 
Garai Miklós nádor társaságában több mint öt-
száz fős magyar kísérettel vett részt. Kanizsai 
adakozásából maradt fenn a bázeli karthauzi ko-
lostor három színes ablaka (Szt László, Kanizsai 
képe és Kanizsai családi címere), melyek a Bázeli 
Történeti Múzeumban láthatók.

Mátyás uralkodása idején a Svájci Államszö-
vetség már tíz kantonból állt, és Merész Károlyt 
(a „burkus királyt”) elsöpörvén a német és ma-
gyar királyságok után, Európa harmadik katonai 
nagyhatalma volt. Mivel Mátyás legfőbb feladatá-
nak az oszmán veszély elhárítását tartotta a két-
frontos háború elkerülésére, III. Frigyes megfé-
kezésére szövetségeseket keresett. 10 évre szóló 
szerződést kötött 1479-ben a svájciakkal a zürichi 
Staatsarhiv díszes okmányai, a luzerni Schilling 
és Russ Menyhért krónikái szerint.

Báselben Svájc első egyetemét és a nagy huma-
nistát, Erasmust számos magyar látogatta, így pl. 
Vél Gáspár (Ursinus Velius), aki nyomán a züri-
chi Conrád Gesner híres Mithridatesében elsőnek 
közölte a magyar nyelv irodalmi rangjának bizo-
nyítására az Angyali üdvözletet, a Miatyánkot, és 
a számokat 1-10-ig. Bázelben adta ki 1543-ban 
nyomtatásban latinul a besztercei Brenner Már-
ton evangélikus lelkész és orvosdoktor az első 

történelemkönyvet Magyarországról, amit Má-
tyás udvari történetírója Bonfini írt. 1568-ban 
Zsámboki János kiadta a teljes kibővített kiadást, 
mely a civilizált világ számára két évszázadon át a 
magyar történelem egyetlen forrása volt.

A magyar kapcsolatok Svájccal a 150 éves tö-
rök uralom dacára sem szakadtak meg. Erről 
tanúskodik Kálvin, Zwingli tanainak terjedése 
Magyarországon. A Budáról menekült és Bázel-
ben megtelepedett lutheránus Greiner Simon 
szerzett érdemeket a bázeli reformáció sikerével. 
Később Zwingli utódának Bullingernek hitvallá-
sa terjedt el Erdélyben, amit a magyarok „helvét 
hitvallásnak” neveztek az „ágostaival” szemben, 
ami a Felvidéken és a szász városokban terjedt el 
és Luther gyökerű volt.

Svájc példájára az 1568-as tordai országgyűlés 
elsőként biztosította Európában a vallásszabad-
ságot a katolikuson kívül a protestáns és egyéb 
keresztény felekezeteknek. 

Genf város tanácsa kérésére az erdélyi és a ma-
gyar protestánsok lelkesen adakoztak. 1676-ban 
viszont Zürichtől kértek segítséget a török gályá-
kon raboskodó magyar prédikátorok. Nápolyban 
a zürichiek adakozásából 32 magyar papot váltot-
tak ki, akik hazatérésük előtt több mint egy évig 
voltak a svájciak vendégei.

1696-ban ismételten vért könnyezett a pócsi 
templom Madonnája, amiről a környék protestán-
sai is tanúságot tettek. A képet Lipót parancsára el-
kobozták, és 1697-ben ünnepélyesen a bécsi Szent 
István dómban helyezték el, ahol ma is látható. 

1808-ban közel két hónapot töltöttek a Brunsz-
vik nővérek Pestalozzinál, aki a „fej-szív-kéz” mű-
velésének elvével nagyot lendített a pedagógián. 
Befolyása gyümölcseként alapította Brunszvik Te-
réz Budán a világ első óvodáját  amit Angyalkert-
nek nevezett (Bp. Krisztina u. 81.) és ami a német 
és angol nyelvben napjainkig „Kindergarten”.

Liszt Ferenc emlékét Genfben 1938 óta em-
léktábla őrzi a Rue Etienne Dumont 22. alatt, 
ahol 1835–36-ban élt, és a festői Luzern–Trib-
schen-ben (a Richard Wagner Museum), ahol leá-
nya Cosima és veje éltek. 

Az 1848-as szabadságharc menekültjei közt 
rendkívüli pályát futott be Klapka György tábor-
nok, Komárom védője, aki a porosz–svájci viszály 
idején a genfi haderő vezére volt. 

1864-ben adta ki „Huszonöt év Magyarország 
történetéből” c. művét Horváth Mihály, Kossuth 
kormányának egykori közoktatásügyi miniszte-
re, aki Genfben élt. Zürichben írta Szalay László, 
Kossuth kormányának frankfurti követe, „Ma-
gyarország története” c. munkáját. A ház helyét 
az új épületen egy emléktábla jelöli (Hochfarb-
str. 28.). Valisi tartózkodásának emlékét (Sion-
ban) a polgári törvénykönyv német nyelvű át-
dolgozása őrzi. Szalay László a kiegyezés után 
hazatért, 1861-ben lett a Tudományos Akadé-
mia első titkára.

1956-ot a múlt század svájci történetében az 
évszázad legfontosabb társadalmi eseményének 
tartják, amikor a svájci nemzet egy emberként 
aggódott és lelkesedett a magyar népért, majd 
a szabadságharc bukásakor leverten, de kitárt 
karokkal várta a magyar menekülteket. (Amire 
addig nem volt példa.)

1956 novemberében a svájci fiatalok a ma-
gyar hősök tiszteletére ember nagyságú keresz-
tet állítottak fel Flüeli-Ranftban, amelyet vállon 
vittek a 25 kilométer távoli Luzernből. A genfi 
Magyarok Bartók Béla 100. születésnapjára dísz 
kutat adományoztak a városnak Dr. Luka László 
kezdeményezésére.

Az Eidgenössische Technische Hochschu-
lén végzett magyar mérnökök megbecsü-
lésére vall a volt 56-os diákok emléktáblá-
ja, amit a díszterem bejáratánál helyeztek el. 
Az ETH magyar diákjainak történelmi múltjuk 
van, mert négy évvel az egyetem megnyitása 
után 1864-ben „Zürichi Magyar Egyesületet” 
alapítottak. 

Karl Irlet badeni református lelkész a Sváj-
ci Magyar Társaság (SMT) későbbi elnöke az I. 
Világháborút követően az elszegényedett élel-
mezési gondokkal küzdő Magyarország 10.000 
gyermekének nyújtott „vakációs vonatokkal” 
svájci nyaraltatást. 

A közelmúltban utcát neveztek el Genfben 
Bogsch Árpádról, aki mint annak első igazga-
tója több mint negyed évszázadon át vezette a 
Genfben és Washingtonban székelő Szellemi 
Tulajdon Világszervezetét, az OMPI-t (Organi-
sation Mondiale de la Propriété Intellectuelle). 

Arató László
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JELEN SzÁMUNK KÉPEI

Megérkezésünk a születés, misztérium, a 
legnagyobb szakrális esemény életünk folya-
mán, melyet követően meghatároz minket a 
kultúra, melybe születünk, s amit ösztönö-
sen sajátítunk el. Mi történik, ha ebből a jól 
megszokott, elsajátított kérdésekre már adott 
válaszokkal rendelkező kultúrából kilépni 
kényszerülünk? Mennyi őrizhető meg, és mi 
használható fel, mennyire érvényes más kul-
túrákban az, amit magunkkal viszünk? Az 
bizonyos, hogy az idegen kultúrákat igyeke-
zettel, tudatosan tanuljuk, ezáltal gördüléke-
nyebbé téve asszimilálódásunkat. Az emig-
ráció miértje, és milyensége is meghatározza 
további tevékenységeink sikerességét. Mivel 
az emigráció fogalmával kapcsolatosan Ma-
gyarországon legaktuálisabbnak radikáli-
san megfogalmazva a megélhetési kényszert 
valószínűsítem, ezért a továbbiakban ennek 
köréről, s az ezügyben szerzett információk-
ról, tapasztalatokról, az elvándorlás során és 
következtében felmerülő, mentális egészsé-
günket veszélyeztető tényezőkről írok. Úgy 
gondolom, hogy ez a probléma nemcsak a há-
ború és forradalom elől menekülőket, hanem 
a pusztán munkavállalás miatt hazájukat el-
hagyó kivándorlókat is súlyosan érinti. 

Dr. Bartók Miklós orvost kérdeztem  ezen 
tünetek kialakulásának okairól. Legnagyobb 
szerepe talán a kultúrsokknak van. Magát 
a fogalmat Kalvero Oberg antropológus ve-
zette be 1955-ben, ő Brazíliában élő ameri-
kaiakat vizsgált, vizsgálatai arra irányultak, 
hogy a bevándorlók hogyan viszonyulnak az 
adott kultúrához. Kultúrsokknak maga a fo-
lyamat nevezhető, amelyen az új környezet-
be az új kultúrába kerülő emberek átesnek. 
E folyamat során még az otthoni környezet-
ben magabiztosan viselkedő személyekkel is 
gyakran megesik, hogy egyszerű feladato-
kat képtelenek teljesíteni. Ez a kompetencia 
elvesztésének érzetét is kelti, melyet nyilván 
felerősít az adott nyelv hiányos elsajátítása, 
vagy pusztán a helyi szleng ismeretének hiá-
nya. S itt kapcsolódik be az írás elején felve-
tett kulturális háttér fontossága, hiszen meg-
felelő nyelvtudás birtokában is szükséges az 
adott ország kultúrájának ismerete, melyet 
nyelvkönyvekből enyhén szólva is nehézkes 
elsajátítani. 

De nézzük meg, mi történik egy olyan sze-
méllyel, aki alacsonyabb szinten beszéli a nyel-
vet. Általában az ilyen munkavállaló nem tud 
gyakorolt szakmájában elhelyezkedni, ezért 
foglalkoztatottságában szintekkel csúszhat 
lejjebb. Köztudott, hogy sajnos a végzettség 
nélkül végezhető munkák vezetői között gya-
kori az autokrata vezetői típus, amely vezetői 
stílus a foglalkoztatott egyénben még inkább 
önbecsülési problémákat generál, s aki ennek 
hatására képletesen kifejezve egyre kisebbnek 
érzi magát, s már egyre kevésbé látja kiindu-
lásának idején lüktető nagy terveit. Minél to-
vább tart ez az állapot, annál nehezebb kilépni 
belőle. Egyre stresszesebbek és gyűlöltebbek-
ké válnak a hétköznapok. Dr. Bartók Miklós 

Kis magyar kórtan
az ilyenkor leggyakoribb tünetek közé a kon-
centráció zavarát, az alvászavart, a kimerülést, 
s ezek tükrében a társas kapcsolatok torzulá-
sát sorolja. Ezen problémák gyakran mélyül-
nek el, megoldásukhoz már nem elegendő 
a háziorvos, a szakorvosi segítség viszont a 
nyelvtudás hiánya miatt gyakran kivitelezhe-
tetlen, hiszen a megfelelő diagnózis felállítá-
sához pontosan megfogalmazott tünetekre is 
szükség van. Ez azt jelenti, hogy míg a páci-
ens eljut a háziorvoshoz, az ellátás ezen szint-
jén sajnos gyakran megreked. Az is nehezíti a 
megoldás keresését, hogy kevesen ismerik az 
adott ország szociális és egészségügyi rend-
szerének felépítését, hiszen egy másik országét 
sajátították el.

Dr. Csáky-Pallavicini Tamás szintén orvo-
si tapasztalatai alapján a magyar páciensek 
szeretik és elvárják az alaposságot, továbbá 
nagyon érdekeltek a prevencióban. Míg az 
osztrák betegek gyakran kész diagnózisok-
kal fordulnak orvoshoz, a magyarok többsé-
ge részletes beszámolót közöl magyar nyelvű 
háziorvosával a tünetekről. Dr. Csáky-Pall-
avicini Tamás rendelője jól megközelíthető, 
sok magyar páciense van, akik beavatják őt 
személyes problémáikba, családtervezésnél 
körültekintően kérik segítségét. Kiemelte az 
identitás megőrzésének fontosságát, kultú-
ránk értékeinek ápolását, mely mindenkép-
pen hozzájárul mentális egészségünkhöz, 
a kisgyermekekkel kapcsolatban pedig úgy 
gondolja, a magyar nyelv oktatásának na-
gyobb szerepet kellene kapnia. 

Személyes történetének részleteibe avatott 
be Prof. Dr. Birtalan Iván, aki a Magyar Or-
vosi Kamara alapító főtitkára, egykori rekto-
ri tanácsadó, egyetemi docens. Egyetértünk 
abban, hogy az egészségügyre való ráfordítás 
Magyarországon arányaiban igen alacsony, 
ezt fokozza az egészségügyi dolgozók meg-
becsülésének hiánya, és sok helyen a minő-
ségi munkára alkalmatlan körülmények, 
melyek az egészségügyi dolgozók, ápolók, 
orvosok elvándorlásához vezetnek. Sajnos a 
magyar egészségügynek nem sikerült poli-
tikától függetlenül maradni, fejlődni, de ez 
nem új keletű probléma.  Örömmel beszélt az 
itt jól működő szociális hálóról, mely az azt 
igénybevevők számára biztosítja a megfelelő 
ellátási formákat szociális és egészségügyi 
területen egyaránt. Prof. Dr. Birtalan Iván 
esetében vezető pozíció után szinte a nullá-
ról kellett kezdenie ahhoz, hogy Ausztriában 
praktizáló orvosként végezhesse hivatását. 
Az átállás körülbelül egy évig tartott, nem 
kis munkát és szervezést, a nyelvismeret tö-
kéletesítését beleértve, de munkája meghozta 
gyümölcsét. 2005-ben az Osztrák Államel-
nöktől professzori kinevezést kapott.

Ez az út senki számára sem egyszerű, má-
sok vagyunk, egyéni történetekkel. Figyeljünk 
magunkra, s igyekezzünk a megfelelő segítsé-
get igénybe véve problémáinkra a személyes 
megoldást megtalálni.

    Holdasi-Szabó Zsuzsa

Hova tűnhetett a süteményes polgári va-
sárnap délutánok harmóniája, amiben úri le-
ánykák zongoráztak a szalonban, a családfők 
pedig gőzölgő friss kávé, pohárka zamatos 
vörösbor és jó illatú, finom füstű szivar élve-
zete mellett Mikszáth-novellákat olvastak a 
napilapokban? Ma már az utóbbit aligha te-
hetnék, hiszen a napilapok úgy jó másfél év-
tizede száműzték hasábjaikról a szépirodalmi 
műveket. 

A miértre kíváncsian szerettem volna fel-
mérni: milyen mértékben és megváltoztatha-
tatlanul történhetett-e ez így? E szándékomat 
palástolatlanul, a Magyarországon ma forga-
lomban lévő napilapok főszerkesztőinek a kö-
vetkező kérdéseket tettem fel: Rendszeresen 
közöl-e lapjában szépirodalmi műveket (vers, 
novella, regény, mese)? Működik-e állandó 
szépirodalmi rovatuk? Ha igen: kiadójuk fi-
zet-e a szerzőknek honoráriumot? Ha nem: 
mivel indokolja, hogy a szépirodalmi művek 
és olvasóik találkozásának lehetőségét lapjá-
ból kirekeszti? 

Feltételezésem bejött: vélt felsőbbségük ön-
telt tudatában vagy mondanivaló hiányában, 
nem válaszoltak. (Egyébként is divat lett nem 
válaszolni.) Egyetlen kivétel Nyerges Csaba! A 
Kisalföld című megyei napilap főszerkesztőjé-
től a következő tartalmú elektronikus felelet 
érkezett: „Tisztelettel tudatom, hogy a Kisal-
föld napilap a magyar sajtóban egyedülálló 
módon, hagyományteremtő szándékkal, a Ta-
randus Kiadóval közösen országos szépirodal-
mi pályázatot írt ki 2016-ban (Magyar Radír) 
és a beérkezett novellákból antológiát adott ki. 
(Félmillió forintot fordítottunk csak a díjazás-
ra.) A lap állandó melléklete a kéthetente jele-
nő, 24 oldalas Regényújság a kortárs magyar- 
és világirodalom remekeivel. Szombatonként 
rendszeresen jelentkezik verses oldalunk, ahol 
helyi költők verseit közöljük, és egy-egy nép-
szerű személyiség beszél arról, mit jelentenek 
életében a versek. Három verses hangosköny-
vet adtunk ki, helyi közszereplők és művészek 
közreműködésével.” 

Nos, ez legalább valami örömet keltett ben-
nem azt illetően, hogy szülőmegyém igyekez-
ve tartani a tradíciókat, e tárgyban is képes ki-
emelkedni. A színészkirály Latinovits Zoltán 
összegyűjtött írásainak szófordulatával élve: 
„Emlékszem a röpülés boldogságára”. Régeb-

Száműzött szépirodalom
ben ugyanis előfordult olyan év, hogy csupán 
két megyei napilap több mint harminc verse-
met közölte, és elfogadható tiszteletdíjat is fi-
zettek a publikációkért. Érzékelésem szerint a 
harmadik évezred elején tört ki az azóta gya-
korlattá vált kísérlet a szépirodalom napila-
pos negligálására, s ennek első figyelmeztető 
jeleként éltem meg az interjút készítő megyei 
napilap illusztrációul verset is kérő munka-
társának megjegyzését: „Remélem, nem gon-
dolod, hogy tudunk honoráriumot fizetni a 
költőknek!” Az utóbbi évek bebizonyították, 
hogy mások sem tudnak. Folyóiratoknál, rá-
dióknál, könyvkiadóknál szinte rendszeresen 
előfordul, hogy „elfelejtenek” tiszteletdíjat fi-
zetni az irodalmároknak. 

Moldova óta tudjuk: az amatőrnek ihlet-
re van szüksége az íráshoz, a profinak pedig 
előlegre.

Ám ha utólag sem kap egyetlen megvesze-
kedett forintocskát sem, akkor inkább eláll az 
ilyetén publikációtól, s az ismeretlen polgári 
olvasó legfeljebb műkedvelők verseit olvashat-
ja ezekben a – talán nem véletlenül – alaposan 
csökkent példányszámú lapokban.

Persze, szalonképes ember az ilyen olvas-
mányokra nem is kíváncsi, sőt megpillant-
ván, megbotránkozva fordul el tőlük, mint 
például: „Hölgyem, Önnel a fasz kivan, / mi-
ért, hogy folyton énekel?!”, „Rohadjon szana-
szét a Szentmise”, „a fickós Úristen »tömte« 
Szűzmáriát.” Valamennyi idézet az utóbbi 
időszakban agyon-vissza kitüntetett költőktől 
származik, akik feltehetőleg nincsenek, vagy 
nem eléggé vannak tisztában Németh László 
intésével: „Az írás – erkölcs!” 

Reménykedem, sokan egyetértenek velem 
abban, hogy inkább meg kellene keresni és 
gyakorlatba helyezni a szalonképes sütemé-
nyes polgári vasárnapok – bennük a szép-
irodalom ‒ méltóságát, elveszített harmó-
niáját… Ha másért nem, csak azért, hogy a 
kialakult mondanivalótlan, unintelligens 
‒ irodalmi?, szellemi? – mocsár közege mel-
lett kiemelkedhessenek, ne szunnyadjanak 
látatlanul-olvasatlanul-visszhangtalanul az 
emberek józan lelkét erkölcsileg megerősítő, 
Isten szándéka szerint eredendő igazságot, 
szépséget, jóságot valóban méltó módon su-
gárzó versek, novellák.

Zsirai László

Arany	János	1833.	novemberben	tógátus	diák	
lett	 a	 debreceni	 református	 főiskolán.	 Ők	 es-
küvel	 kötelezték	magukat	 arra,	 hogy	 az	 iskola	
rendjét	megtartják,	s	a	büntetésük	is	szigorúbb	
volt,	 ha	 rendetlenkedtek,	 mint	 a	 nem	 tógások-
nak. Arany	azok	közé	tartozott,	akik	nem	kerül-
tek	a	diák-törvényszék	elé;		társaival	nem	járt	el	
mulatozni.	Kedve	még	tán	lett	volna	rá.	De	pén-
ze?	 Vajmi	 kevés.	 A	 szülei	 idősek	 és	 szegények:	
hetvenkét	esztendős	apjának	néhány	köblös	föl-
decskéjén	főleg tengeri	termett,	közötte futópa-
szuly,	mezsgyéjén piszke, kolompír…	(Biharban	
manapság	 is	 sokan	 így	 ismerik	a	kukoricát,	ba-
bot,	egrest	és	krumplit.)
Arany	 János	 fél	 év	 múlva	 megszakította	 ta-

nulmányait,	mivel	a	Kisújszállási	Ref.	Fiú	Osko-
la	 rektora	 jó	 erkölcsű	 debreceni	 kollégistát	 ke-
resett,	 olyan	 ifjút,	 aki	 alkalmas	 volt	 az	alsóbb 
osztályokban	 tanítani.	 Kérésével	 a	 debreceni	
professzorokhoz	fordult,	s	azok	egyik	presbiteri	
gyűlésen	Arany	Jánost	javasolták	tanítónak.	
Arany	 a	 következő	 évben	 visszaköltözött	

Debrecenbe,	 újra	 nekivágott	 a	 tanulásnak,	 s	 a	
150	 diák	 közül	 ő	 lett	 a	 6-ik	 eminens.	 „Őszig a 
grádus elejére vergődtem”	 –	 írja	 önéletrajzá-
ban,	 szokott	 szerénységgel.	 Tanárai:	 Kerekes,	
Karika,	 Farkas,	 Zákány,	 Péczely	 és	 az	 agg	 Sár-
váry	professzorok	kedvelték	a	szemlélődő,	méla	
(kontemplatív)	 kedélyű	 diákot,	 akinek	 a	 hirte-
len	felébredt	vonzódását	a	színészet	iránt	az	el-
hivatottság	kétségtelen	 „ jeléül tekinték”.	 Írtak	
hát	 érdekében	 ajánlólevelet	 a	 debreceni	 színi	
igazgatónak.
Arany	 János,	 ha	 tetterőt	 érzett:	 zaklatta	 az	

ösztön.	Ha	dolgozott:	hajtotta	a	munkaösztön.	
Toldi	Miklós	ösztöne?	Tüzes!	Hősi.	Arany	tehát	
„kalandos életpályáról ábrándozva”,	 ébredő	
művészi	 ösztöneinek	 „zaklatására”	 csapott	 fel	
színésznek,	 s	 amellett	 már	 kezdte	 az	 „iskolai 
egyhangúságot hosszallani”:	 „Csüggeszte a 
taposó malom/ Egyhangusága és az únalom.”	
Ezért:	 „1836. februárban önként, minden 
anyagi vagy erkölcsi kényszerítés nélkül, 
odahagytam a kollégiumot.”	Elhatározásában	
szerepet	 játszhatott	 az	 a	 körülmény	 is,	 hogy	
Debrecenben	–	három	évvel	korábban	–	„Nyil-
vános mulatságra és időtöltésre”	egy	új	játék-
szín	 épült	 Nánássy	 gróf	 téres,	 városi	magtára	
helyén.	 „A hely csinos, mintegy háromszáz 
személy elférhet	benne minden tolongás nél-
kül”	–	írta	róla	a	Honművész c.	divatlap	egyik	
akkori	olvasója.
Arany	a	 játékszín	előtt	kószált	–	„Künn fész-

kelődött jó soká elébb”	 – a	 színjátszók	 operát	
próbáltak	odabent,	s	azok	hangicsálását kívül-
ről	is	jól	hallotta.	Végül	bement,	s	Fáncsy	igazga-
tó	úr	 elé	 állt,	 akinek	 szavalt	 és	 énekelt.	 Fáncsy	
Arany	 férfias	baritonját	kellemesnek	 találta,	és	
a	 társulatába	 felvette.	 Arany	 az	 esti	 előadáson	

ARANy JÁNOS IfJú ÉVEIBőL
már	a	kulisszák	mögött	gubbasztott,	várva	első	
jelenetét	 -	 az	 övét!	 –,	 ahol	 a	mennydörgés	mo-
raját	 utánozza…	 ,,Szerepje is volt már, a szín	
megett: /… vas-lemezt ráz és dörögve - morgó/ 
Zajjal rendíti, mint Zeusz, az eget.”			
A	 debreceni	 színpadon	 1836.	 március	 3-án	

mutatták	 be	 az	 Ördög	 Róbert	 c. színjátékot,	
Raupachtól,	s	abban	Aranynak	már	„köpcösebb 
mondóka” jutott.	A	 történet	magva:	 II.	Róbert,	
Normandia	öldöklő	hercege	egy	védtelen	város-
ra	 tör	 dühöngő	 seregével.	 A	 város	 tanácsnoka,	
akinek	a	szerepét	a	,,Szenes dugóval ráncossá” 
kent	 arcú	 Arany	 alakította,	 könyörögve	 borult	
a	trónján	ülő	Hubert	elé,	aki	Róbert	atyja:	„Há-
rítsd el	rólunk, uram, a  veszélyt.”	–	esdekelt	az	
uralkodónak.	Hubert	jó	király,	az	ősz	tanácsno-
kot	megnyugtatta,	aki			e	szavakkal	távozott	tőle: 
„Vedd köszönetünket, kegyelmes úr!” 	(Aranyt	a	
régisseur,	Fáncsy,	másnap	behívatta:	Jól van ba-
rátom, tudta szerepét.	 –	mondta	neki.	Viszont	
megdorgálta,	 mivel	 a	 „kegyelmes”	 szó	 hangsú-
lyát	az	első	szótagra	tette:	nem	deklamált.)	
Az	 új	 debreceni	 társulatot	 április	 30-án,	 a	

színészek	között	 kitört	 intrikák	miatt	 a	 részvé-
nyesek	 váratlanul	 feloszlatták.	 Arany	 ,, fülét a 
hír oldalba csapja, /Hogy társaság nincs, már 
csak hült helye.”	 Neki	 nem	 szólt	 senki,	 s	 nem	
tudta,	 mit	 tegyen.	 A	 kollégiumból	 kicseppent,	
hazamenni	 restellett.	 ,,Haza öreg szüleimhez, 
kik belőlem papot vártak?”	 –	 kérdi.	 Lelkét	 az	
önvád	 mardosta:	 Lám,	 mit	 tesz,	 kit	 elragad	 a	
dics	vágy!	 Jó	 pajtása,	 Hegedűs	 Lajos,	 azt	 java-
solta,	hogy	álljanak	be	Hubay	uram	újonnan	to-
borzott	 színtársulatába…	Úgy	 lett.	Vállra	vetett	
tarisznyával,	másnap	hatkor	hét,	 jól	megrakott	
ernyős	 szekerekkel	 elindultak	 a	 hajdúsági	 ró-
nán	 át	 Szatmár	 felé.	 Olykor	 kóbor	 betyárokkal	
találkoztak,	 akik	 ámuló	 pofával	 bámulták	meg	
a	saroglyára	kötözött	koporsót,	a	német	rémdrá-
mák	 elmaradhatatlan	 kellékét.	 (Nem	 sejtették,	
hogy	 abba	 éjjel	 a	 színpadi	 súgó	 fekszik	 bele	 –	
hálni!)	 	 „Így ment falun, mezőn át, danoló/ 
Csapatjok, míg öreg delet mutatni/ Kezdett az 
árnyék; így ebéd után,/ Melyhez egyéb se’ volt 
- idő csupán.”	(Azaz	délebédre	se’	ettek	semmit,	
fürjek	se’	jöttek	este,	s	nem	manna	potyogott	az	
égből,	reggelire,	csak	a	harmat.)
Arany	 János	nagykárolyi	 szereplésének	 fenn	

maradt	egy	rekvizituma:	Az arany idő színlapja.	
A	darab	Ekhartshausen	daljátéka	volt,	1784-ből,	
három	felvonásban,	95	oldalon.	Fordította:	Kótsi	
Palkó	János,	kolozsvári	színész,	az	első	„magyar	
Hamlet”.	 	A	mese	Peruban	 játszódik	a	XVI.	 szá-
zadban,	s	benne	Arany	János	alakította	az	inka	
király	fiát. A	fiú	neve	Zerim,	s	mivel	a	szerep	ked-
véért	Arany	nem	vált	meg	férfidíszétől,	Zerim	az	
első	bajuszos	inka	a	világtörténelemben!		
Hubay	 színésztruppja	 Károlyi	 gróf	 kastély-

színházából	 tovább	 szekerezett	 Szatmárra,			

Ausztria történelmében uralkodók, intézmé-
nyek sora; így, szinte évente megrendezésre kerül 
egy jubileumi kiállítás. A Bécsi Egyetem megala-
pításának 650., majd Ferenc József halálának 100. 
évfordulója után, most a Habsburg-dinasztia leg-
erősebbnek, legtevékenyebbnek tartott, különfé-
le jelzőkkel illetett, a népét s nemzetét összetartó 
„Landesmutter”-nek is titulált Mária Terézia kö-
vetkezett. Mária Terézia 1717. május 13-án szüle-
tett, s így ez évben az ő születésének 300. évfordu-
lója alkalmából változatos életét tükröző kiállítást 
készítettünk elő az Osztrák Nemzeti Könyvtár 
Dísztermében.  Olyan anyagok kerültek elő a rak-
tárakból, amelyek még sohasem voltak a nyilvá-
nosság előtt bemutatva: grafikák, nyomtatványok, 
kéziratok, magánlevelek, rendelkezések, térképek, 
építészeti tervrajzok stb.

Az Osztrák Nemzeti Könyvtár tárlata 2017. feb-
ruár 17-én nyílt meg „Maria Theresia Habsburgs 
mächtigste Frau” címmel. Mária Teréziát Auszt-
ria hercegnőjeként sokan titulálják császárnőnek. 
Jóllehet, negyven évig uralkodott (1740-1780), mint 
Magyarország és Csehország királynője, de Lotha-
ringiai Ferenc császár nejeként császárné volt.

 A tárlat célja bemutatni a császárné mozgalmas 
életét, különleges személyét, mint áldozatos anyát, 
jó feleséget, mélyen hívő katolikust és határozott, 
erőskezű uralkodót, aki hű tanácsadóira támasz-
kodva uralkodott. 

A kiállítóteremben több mint 30 vitrin állt ren-
delkezésre a 16 részből szisztematikusan felállí-
tott 160 darabból álló jubileumi megemlékezésre. 
A látogatók betekintést nyerhetnek az udvar csa-
ládi életébe, a természettudományok akkori fel-
lendülésébe és az uralkodó általi modernizációs 
törekvésekbe.

Mária Terézia születésének 300. évfordulója
Az első vitrinekben bemutatott anyagok a ma-

gán- és családi élettel foglalkoznak. Mária Teréziá-
ról készült, eddig még soha be nem mutatott ifjúkori 
portrékon kívül, családját s gyerekeit ábrázoló ké-
peket ismerhet meg a látogató. Szívügye volt az ok-
tatás, s az iskolai reformjáról, a Ratio Educationis-
ról (1777); az állami iskolák számának növeléséről, 
egységes tananyag bevezetéséről, gimnáziumok, 
tanítóképzők felállításáról, egyetemek bővítéséről, 
alapításáról is bőven található anyag. Hasonlókép-
pen az egészségügy jobbításáért is sokat tett. Elért 
eredményei annak is köszönhetők, hogy tudósokra 
támaszkodott, feladatokkal bízta meg őket, figye-
lembe vette s követte tanácsaikat.                                                                                                                                 

Külön tárló hívja fel a figyelmet a tudomány, a 
kutatás fontosságára, az udvarban működő tudósok 
jelentőségteljes munkájára, kiemelten megemlítve a 
holland származású polihisztort, Gerard van Swie-
tent, aki az udvarba háziorvosként érkezett, később 
könyvtárigazgatóként működött. Mária Terézia 
iskolai jegyzetek, tankönyvek írásával bízta meg.                                                                                                                                             
   A kiállítás foglalkozik a kor zeneművészetével is, 
nem kihagyva a Habsburg-család Mozarttal történő 
találkozását.

A tárlaton az uralkodó pozitív vívmányain, mo-
dern törekvésein keresztül, számos felvilágosult ab-
szolutista rendeletei bemutatása mellett, egyaránt 
jól nyomon követhető Mária Terézia erős katoliciz-
musa, uralkodásának politikai lépései és esemé-
nyei, sikerei és krízisei. A rendezők nem felejtkeztek 
meg a Mária Terézia halála utáni megemlékezések-
ről, méltatásokról, és a dicsőségére emelt emlékmű-
vek említéséről sem.

A gazdag életművet átfogó kiállítás 2017. június 
5-ig tekinthető meg az Osztrák Nemzeti Könyvtár 
Dísztermében. Ádám  Ágnes

2017. január 17-én ünnepelte Győr a magyar kul-
túra napját. Ez alkalomból az Önkormányzat díjakat 
adott át. A város és a Győr Művészetéért díjat kapott 
a Győri Filharmonikus Zenekar, valamint a Győri 
Antológia Irodalmi és Művészeti Alkotó Közösség a 
város kulturális életében végzett több évtizedes ki-
magasló művészeti tevékenységük elismeréséül. 

A	 Győri Antológia	 egy	 fiatal	 költőnő	 és	 önkor-
mányzati	képviselő,	Sárai Anikó	ötletéből	született	
szépirodalmi	 gyűjteményes	 könyv.	 Az	 első	 szám	
2000-ben	 jelent	meg	 tíz	 győri	 költő	 száz	 versének	
kiadásával.	2005-től,	Sárai	Anikó	halála	után	Csáky 
Anna	 tanár	és	költő,	a	könyv	egyik	alkotója	és	lek-
tora	vette	 át	 a	 további	 kötetek	 szerkesztését,	 vala-
mint	 az	 ezzel	 járó	 feladatokat.	A	könyvet	 a	versek	
mellett	kisprózai	és	kezdetben	fekete-fehér,	később	
már	színes	nyomású	képzőművészeti	alkotásokkal,	
fotókkal	gazdagította,	egyúttal	a	köréje	szerveződő	
alkotógárdát	is	valódi	közösséggé	formálta.

A	szerzőgárda	Csáky Anna	vezetésével	mára	har-
minc	állandó	tagot	magában	foglaló	alkotóközösség-
gé	vált	Győri Antológia Irodalmi és Művészeti Alkotó 
Közösség (GYAK)	néven.	Tagjai	győri,	valamint	Győr	
környéki,	különböző	korosztályú,	foglalkozású	szer-
zők,	akik	mélyen	elkötelezettek	városuk	iránt,	s	akik-
nek	írásai,	művei	többségükben	Győr	város	életében,	
múltjában,	 jelenében,	 természeti	 szépségeiben	gyö-
kereznek.	Az	antológiaköteteket	és	az	egyéni	kiadvá-
nyokat	a	szerzők	minden	évben	a	Győri Könyvszalo-
non	mutatják	be	a	Győri Nemzeti Színházban.

A	 GYAK	 2006	 óta	 más	 alkotóközösségekkel	 is	
kapcsolatba	 lépett.	 Ilyenek	a	 révkomáromi	Atelier	
c.	 folyóirat	 szerzői,	 a	 dunaszerdahelyi	 Szlovákiai 
Magyar Írók Társasága,	 a	Szél-járás	 c.	 folyóirat,	 a	
székesfehérvári	Vörösmarty Társaság,	az	egri	Agria	
c.	 folyóirat	 alkotói,	 a	Magyar	 Írószövetség	néhány	
kiemelkedő	 tagja,	 valamint	 az	 ausztriai	 magyar	
nyelvű	kiadvány,	a	Bécsi Napló	szerkesztősége.

A	közösség	fiatal	tehetségek	felkutatásával,	neve-
lésével	is	foglalkozik.	Az	évente	kiírt	pályázatokon	
legjobbaknak	 bizonyult	 alkotások	 bekerülnek	 az	
antológiába,	a	legkiválóbb	alkotók	pedig	a	közösség	
tagjaivá	válhatnak. Molnár GyörGy

GYŐR MűVÉSZETÉÉRT DÍJ 

majd	„Máramarossziget lőn vándorlásunk El-
dorádója.”	–	írja	Arany	Gyulai	Pálnak	1855-ben,	
kicsit	csúfolódva.	Nem	azért,	mert	ott	a	táj	csupa	
hepehupa,	bérc	és	zord	orom.	Hanem	kedvtelen	
már,	fülig	adósa	mindenkinek.	Sőt:	koplal.	Áfo-
nya	éppen	 terem	a	környék	napsütötte	 lankáin	
szerivel,	éhét	vele	elveri:	 ,,Egy oldalon ő, más-
felől a medve”. Hanem Hubay	úrnak	és	még	„kit 
illet primadonna-kegy” – a	trupp	hangadóinak	
–	 a „csárda hölgye”	 haluskát	 tálalt	 fel,	 frissen	
sült	szalonnapörcökkel	a	tetején.	
	 Aranynak	 két	 jó	 oka	 lehetett,	 hogy	 a	 színé-

szetről	 szőtt	 álmai	 öt	 hónap	 alatt	 szerteszállja-
nak.	 Egyik:	 Hubay	 úr	 szólt	 neki,	 hogy	 keresse	
fel	a	máramarosi	nyomdász	erdőntúli	kunyhóját	
a színcédulák	 kinyomtatása	 ügyében.	 (A	 félénk	
ifjú	csak	husánggal	mert	nekivágni	az	ösvénynek,	
hogy	elűzze	vele	–	képzelete	–	bozontos	medvéit.)	
Egy	 tisztásra	 ért,	 ledőlt,	 elaludt,	 álmában	 halva	
látta	az	anyját,	s	hallotta	az	„ellenállhatatlan ösz-
tön” belső	parancsát:	Haza,	a	szülőhonba!
A	másik:	Az	esti	előadás	után	gyanútlanul	ha-

zakísérte	a	 társulat	 szubrettjét,	Klárcsit,	 aki	 egy	
bolt	öt–hat	garasos,	ablaktalan	kamráját	bérelte.	
Arany	Klárcsinak	a	nyúlfarknyi	szerepeit	segített	
olykor	betanítania.	Sokat	vesződött	vele…	„Nagy 
munka is volt feltörni a jó lány/ Elméje már rég 
nem művelt gyepét”	–	írta	erről	később.	Kart	kar-
ba	öltve	értek	a	bolt	elé,	s	ott	megálltak.	„Jőjön be 
hát!” – noszogatta	Aranyt	a	 tüzes	hajadon,	de	ő	
nem	ment.	A	felkínált	testiséget,	„az	olcsó kegyet	
(úgy	utálta)	– mint	borban a legyet”.	Megdermedt	
benne	a	lélek.	Azt	felelte: „Késő van, instálom” –, 
mire	a	lány	rácsapta	az	ajtót…
A	mai	kor	embere	mosolyog	a	történeten,	de	Ri-

edl	Frigyes	irodalomtörténész	–	Benedek	Marcell	
legkedvesebb	tanára	–	Arany	viselkedését	Byron	
gyönyörű	szavaival	magyarázza:	„Saját	szépségé-
től	beteg	a	szellemünk	és	önalkotta	csalfa	eszmé-
nyünk	miatt	tör	bennünket	a	láz.”	Azaz,	s	ez	már	
Riedl	szavai	(szabadon):	A	szerető,	önlelkének	köl-
tészetét,	kedvesében	véli	látni.
Másnap,	 1836.	 július	 31-én,	 Arany	 kért	 egy	

ezüst	 húszast	 Hubaytól,	 ill.	 annyit	 kapott,	 s	 le-
gott	nekivágott	a	hosszú	útnak.	A	hetedik	napon	
a	szalontai	templom	sudár	tornya	csillant	fel	előt-
te	a	szemhatáron,	s	látta	hátallni a	Csonka-torony	
kőtömbjét	is	a	házak	között.	Végre	hazaért,	átölel-
hette	öreg	szüleit,	s	a	legédesebb	érzés,	az	„anyai 
szívnek üdítő sugara”	ragyogta	be	a	lelkét.
Nem	lett	színész.

 szabó Ferenc lászló																																																																														

Felkel a magyar ember, a kedve pocsék, a 
dereka hasogat. Felül az ágyban, bekapcsol-
ja a rádiót. A benzin ára felment, egy nyug-
díjas nénit a nyílt utcán leütöttek, a Fővárosi 
Közlekedési Vállalat a csőd szélén áll, az ut-
cán ellenzékiek tüntetnek a kormány ellen és 
szélsőségesek tüntetnek az ellenzékiek ellen. 
A magyar embernek meggyűlik a szájában a 
keserű nyál, a padlóra mégsem köpheti, le-
nyeli hát, és morcosan gondolkodásba fog. 
Milyen ország ez, kérem szépen? Olaja nincs, 
ásványi kincsei alig… Földjeit eladta jó pén-
zért külföldieknek… Tengere nincs, hegyei 
nincsenek, fővárosa egyetlen buci vízfej, 
mely elszívja a vidék életerejét… Ételei zsíro-
sak, állampolgárai pancsolt vegyi anyagokat 
isznak bor helyett… Muzsikája cigányzene, 
mely helyett a fiatalok gépi lüktetésre ránga-
tóznak, nemzetközi hírű tudósai többnyire 
zsidó származásúak, akik kénytelenek vol-
tak elmenekülni innen… Nemzeti sportja, a 
labdarúgás a béka feneke alatt, focistái mégis 
tízszer annyit vágnak zsebre, mint a világ-
szintű vízilabdások... 

A magyar ember arra jut, hogy tulajdon-
képpen szégyen ehhez a néphez tartozni, 
amely már a történelem kezdetén sem ér-
tett a tisztes megélhetéshez, földművelést a 
jámbor szlávoktól tanult, ipart a derék svá-
boktól, kertészetet a szorgos rácoktól. Ezt 
is csak akkor, mikor a művelt Európa végül 
rákényszerítette, hogy dobja el véres kardját, 
amellyel pogány módra rettegésben tartotta 
az civilizált keresztény világot. Már „hunga-
rus”-nevünket is a gyalázatos hunoktól kap-
tuk, akik véres lendülettel száguldották be a 
világot, és felperzselt városokat, lemészárolt 
embertömegeket hagytak hátra maguk mö-
gött. A magyarság korábban Ázsiában kó-
dorgott fel-alá, összeharácsolt, amit tudott, 
egy talicska török szót, lovakat, íjakat, az-
tán uccu, rátenyerelt egy jó kinézetű völgy-
re a Kárpát-medencében. Zsoldosként pedig 

Lackfi János HONfIBú
azok szolgálatába állt, akik jobban megfi-
zették. Akkoriban maradt fenn az imádság, 
melyet a középkori németek–franciák re-
begtek kétségbeesve: „a magyarok nyilaitól 
ments meg, Uram, minket!”. 

A magyarok első királya, Szent István tűz-
zel-vassal terjesztette el országában a keresz-
ténységet, vetélytársát, a pogány Koppányt 
négyfelé vágatta, és elrettentésül négy külön-
böző város kapujára tűzte ki. A feldarabolt 
test mellé a kiskorú tévénézők miatt kitették 
a 18-as karikát. A közhigiéniáért felelős hiva-
tal figyelmen kívül hagyta a járványveszélyt, 
és olvasatlanul iktatta a köztéren rohadó te-
temdarabok miatt beérkező panaszos bead-
ványokat. Mátyás király, a nép kedvenc ural-
kodója, még a parasztok zsírját is kiszívta, 
furfangos füstadót és kapuadót vezetett be, 
hogy ne csak házanként illesse meg bevétel. 
A pénzt könyvekre és katonákra költötte, mi-
közben alattvalói analfabéták voltak és gyű-
lölték a háborút. 

A magyarokat valósággal imádták ked-
ves szomszédjaik: a törökök százötven évig, 
az osztrákok kétszáz évig, az oroszok negy-
ven évig ölelték őket fojtogató hevességgel. 
A magyarok százévenként egyszer teljesen 
értelmetlenül fellázadtak. Az éppen aktu-
ális elnyomó elnyomta a lázadást, mint egy 
csikket, és mindig talált elég puhagerincű 
kollaboránst, akikre uralmát építhette. A 
rendszerváltás utáni önállóság időszaka teli 
csalódással, politikai marakodással, a szom-
széd népekkel való huzakodással. Akik régen 
barátok voltak, most legszívesebben leköpnék 
egymást. A magyar ember belenéz a tükrébe, 
és legszívesebben leköpné magát. A magya-
rok ugyanis roppantul szeretnek búslakodni, 
és irtó dühösek, ha valaki elvitatja tőlük a ki-
adós búslakodás jogát.

A szerző Milyenek a magyarok? útikalauz kül- 
és belföldieknek c. könyvéből (Helikon Kiadó, 
Budapest 2017)

Félünk tőle: De miért is? Mit jelent magá-
nyosnak, vagy más néven egyedül lenni? Társ 
nélkül. Barát nélkül. Megértő fél nélkül. Félel-
metes? Igen, Mert ilyenkor az egyén magára 
marad önmagával. Amikor nincs hova bújni. 
És ez rémisztő tud lenni. 

Parasztvakító hazugságban éljük rövidke 
életnek nevezett szempillantásunk, mely idő 
oly gyorsan telik, hogy nem is jut időnk felfog-
ni kik vagyunk, mit akarunk és miért. Karrier, 
család, önmegvalósítás. Rengeteg opció van. 
De még egy lapul mindezek alatt. Az, ami-
kor fizikai önvalónktól elszakadva próbálunk 
kikerülni a labirintusból, megadva a választ, 
miért is vagyunk itt. Csak hogy, ez nem megy 
olyan könnyen, mint amikor elmész a Dalai 
Láma előadására és azt várod, ő majd megold-
ja  életed problémáit, neked pedig csak tétle-
nül ülnöd kell. Nem fogja elvégezni a piszkos 
munkát helyetted. Ő csak megmutatja, merre 
mehetnél. De ahhoz, hogy ez meg is történ-
jen, az egyénnek meg kell tanulnia egyedül 
lenni. Megtanulnia kommunikálni önmagá-
val.   Mintha legádázabb ellenségeddel össze-
zárnának egy szobába és  nem engednének ki 
addig, míg nem juttok közös megegyezésre. 
Arról, ki miért utálja a másikat, ennek mi az 
oka és mi a megoldás. Ezt kell tenni magunk-

kal is. Könyörtelenül, és olykor gyilkosan ne-
kimenni önmagunk árnyékának és nem félni 
a következő párbeszédtől. Mert tulajdonkép-
pen ilyenkor nem csinálunk mást, mint hogy 
elmegyünk a dokihoz és kiderítjük, velünk 
nincsen semmi baj. Csupán a félelem. 

Ez hajt minket a pusztulás gödrébe. Félhetsz 
egy életen át a ráktól és hiába vagy egészséges, 
ha semmi másra nem tudsz összpontosítani, 
előbb-utóbb el is kapod. Ilyen a szeretet is. Le-
het ide-oda tologatni és kifogásokat keresni. 
De olykor megéri átszenvedni magunkat eze-
ken a sírgödrökön. Mert ha elég sokáig tűrjük 
az érzelmi cunamit, meglátjuk a végén, ez az 
egész dráma nem volt más, mint önmagunk 
félelmének kivetülése. Ugyanis, ha az ember 
megtanul lelkiismeretéhez hűen élni, nem na-
gyon maradnak kétes kérdések. Minden fe-
ketévé és fehérré válik. Ez igen, az  már nem. 
Ezért kell a magány. Eljutnod eddig a mélysé-
gig és élet-halál harcot vívni magaddal. Mert, 
ha megteszed és alázattal, de legfőképpen sze-
retettel tűröd a gyötrést, megkapod te is a ki-
tüntetést. Ez nem a feletteseidnek lesz jó, nem 
a szüleidnek, nem a féltékeny barátaidnak. 
Hanem önmagadnak.  Mert tudni fogod, hogy 
nem hagytad cserben az egyetlen entitást, ami 
soha, de soha nem, fog elhagyni... téged.

Nagy Olívia

fejlődés – magány

Vannak művészetük határain járó, derűs 
forradalmárok, halk-határozott grafiku-
sok. A 80 éves, fiatalos szellemiségű Bardócz 
Lajos 1936-ban született Szászsebesen. Szü-
lőföldje szép határán túl, a bukaresti Kép-
zőművészeti főiskolán bizonyította tehet-
ségét, majd 1970 és ’88 között rajztanárként 
dolgozott Kolozsváron. Ezzel párhuzamo-
san, a Kriterion és az erdélyi magyar könyv-
kiadók „hőskorában” illusztrátorként 
járult hozzá színvonalas kötetek kiadásá-
hoz. Számos megyei és országos grafikai 
és metszetkiállítás résztvevője volt. Kül-
földi kiállításainak sora a 80-as években 
kezdődött. Kiállítótermek, magán-gyűj-
temények, baráti otthonok egyaránt őrzik 
rajzait Erdélytől Nyugat-Európán át Ame-
rikáig, Argentínáig. 

Túl első irodalmi-grafikai eredményein, 
sikerein (Ady Endre, József Attila, Lucian 
Blaga arcvonásaival) 1988-ban Magyar-
országra telepedett át. Visszafoghatatlan, 
gyeplőtlen, időtlenségbe átvágtató-forduló 
lovaiban „csakazértis dac” feszül. Az erdé-
lyi grafikai hagyomány egyik alapvonása, a 
szűkszavú drámaiság ölt alakot szikár rajza-
iban. (freddy Mercura-re emlékező soroza-
tának látványa borzongató, katarktikus.) 

Mint kitartó alkotótípus: ragaszkodik a 
hagyományokhoz, értékekhez. Tisztelője 
a természet egymást váltó korszakainak, a 
történelem hosszú évszakainak, és a lélek, 
a hit emberi léptékű éjszakáinak, nappala-
inak; vonalaiban tömören, egymással ötvö-
ződve együtt is fölsejlenek, külön is. A tra-
gikumuk ellenére kiszínesedő grafikákban 
idézi ősmúltunkat, nemzetünk uralkodóit, 
s bennük a lélek láthatatlan emberi útját. 
A jelen megrázkódtatásait is megrajzolja, 
de bújtatva, rejtve. A ló-motívumra épülő 
Hontalan útlevél a néző szeme előtt tömö-
ríti csont-meztelenné a menekült-sorsot.  
A nemzetétől elszakíthatatlan művész tör-
ténelmi látomásaiban a megőrzés, emlé-
keztetés kötelessége kap hol sámán-kori 
utalást, hol Illyés Gyula-i alig-arcot, hol 
kelengyés ágynyi, hol hulló levélnyi vona-
lakat. így van jól, mondja, s mintha mon-
data végére a rajzoló kéz még egyszer, de-
rűsen-bölcsen rálegyintene: „Szerencsés 
csillagzat alatt születtem, mert a jó út felé 
juthattam. Nem is baj, hogy nem azonnal.”

Olasz Valéria

FÖLDÖNTÚLI

A végtelenben várlak
hol nincs tér és idő
kiszolgáltatott leszek tudom
ezen a járatlan úton
de a lebegésbe még
nem halt bele 
senki.

In memoriam Illyés Gyula
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A közkeletű nosztalgiahullámmal, az egykori 
Duna-Monarchia operettes felidézésével szemben 
osztrák kutatók másutt igyekeznek felfedezni az ál-
taluk (a magyarra alig lefordítható) „Zentral-Euro-
pá”-nak, Duna-Monarchiának, Habsburg biroda-
lomnak nevezett „heterogén, multikulturális teret”. 
Annak a belátásnak kívánnak érvényt szerezni, mi-
szerint a magyar felfogásban Közép-Európának, Ke-
let-Közép-Európának elgondolt államképződmény 
ma ismét az érdeklődés előterébe látszanak kerül-
ni. A történetírás, a kultúratudományi fordulatot 
követő történeti gondolkodás egyszerre érzékeli 
a Habsburg Monarchiában (1867-től 1918-ig Oszt-
rák–Magyar Monarchiában) a városi környezetben 
észlelhető sokféleséget és annak következményeit, 
a jelenségek értelmezésének egymástól eltérő és 
párhuzamos módjait, de az ambivalenciát is, amely 
a létezés és a felfogások többértelműségét nem hi-
ányként, még kevésbé veszteségként fogja föl. A Sok-
féleség és ambivalencia alcímű tanulmánykötet, 
amelyet Johannes Feichtinger és Heidemarie Uhl 
szerkesztett, harminc kultúratudományi címszóval 
járja körül a problematikát, egyrészt történeti váz-
latát nyújtva a kérdéskörnek, másrészt a korszerű, 
kultúratudományos, posztkoloniális megközelíté-
sek segítségével nemcsak a múlt és a jelen összeol-
vashatóságát állítja az érzelmes felidézésekkel 
szembe, hanem a jelenkori helyzet múltban gyöke-
rező ellentmondásaira is utal. Az ábécé-sorrendbe 
állított sorozat első darabja: Auswanderung (ki-
vándorlás) meglepetéssel szolgál. 1876 és 1914 kö-
zött a Monarchia lakosságából mintegy 300000-en 
vándoroltak ki Latin-Amerikába, a jobb megélhetés 
reményében, magukkal vivén előítéleteiket és a 
nemzeti ellentéteket. A Habsburg-barát és -ellenes 
olaszok között véres összetűzésekre került sor, de 
a lengyel–ukrán ellentétek sem nyughattak a távoli 
földrészen. Az utolsó darab Zerfall (szétesés, szét-
hullás). A Monarchia szétesését már 1848-ban prog-
nosztizálták; és noha Ferenc József uralkodása alatt 
az egységes birodalom benyomását keltette: a pálya-
udvarok, kaszárnyák, iskolák, színházak, hivatali 
épületek azonos stílusban épültek, az irodalomban, 
a képzőművészetben, az étkezési szokásokat tekint-
ve párhuzamok, hasonlóságok, átfedések fedezhe-
tők föl, s az uralkodó személye, az őt övező tisztelet 
is efelé mutatott, valójában a nemzetfelfogások el-
térései már jelezték ennek az „ideges korszak”-nak 
belső bajait; s a nyelvnemzeti, regionális vagy val-
lási önképek, önazonossági törekvések áthatották a 
Monarchiának valamennyi nemzetiségi, etnikai cso-
portját. Miközben nem tagadható, hogy a Monarchia 

Habsburg újragondolva
szétbomlásában külső politikai tényezők, európai 
nagyhatalmi (nem csekély mértékben francia) meg-
fontolások meghatározó szerepet játszottak. Az sem 
vitatható, hogy az egymással vetélkedő emlékezet- 
(politika) az egymás ellen szegezett történetfelfogá-
sokat élteti, és jobb esetben pusztán (természetes) 
különbözőségekről van szó, a gyakoribb rossz eset-
ben nemzeti öncélúságok konfrontációjáról. Szem-
léletes példát hoz a kötet: 1848/49 miként jelenik 
meg a hivatalos és a nem-hivatalos (folklór) emléke-
zésekben, és ennek miféle nyomát látjuk nap mint 
nap az iskoláskönyvekben, a művészetben és nem 
utolsósorban a köztereken. Magától értetődőnek 
tűnhet, hogy a magyar emlékezet forradalomról 
és szabadságharcról szól, Kossuth és Petőfi ország-
szerte állított szobrai figyelmeztetnek arra, aminek 
Jókai Mór (többek között) A kőszívű ember fiai Egy 
nemzeti hadsereg című fejezetét szentelte, eposzba 
illő hősi küzdelemről emlékezvén meg. A horvátok 
ellenben annak a Jellačićnak állítottak Zágrábban 
szobrot, akinek a horvát történelemben játszott 
pozitív szerepét nem lehet tagadnunk, de azt sem, 
hogy a bécsi „ellenforradalmi” törekvéseket szol-
gálta. Ugyanakkor – tájékoztat kötetünk – a mai 
osztrák közgondolkodásban az 1848/49-es bécsi 
és egyéb Monarchia-beli eseményeknek viszonylag 
csekély hely jut, a bécsi forradalomról, majd a ma-
gyarokat segítő bécsi légióról Jókai említett regénye 
szól a megbecsülés hangján. 1945 után a németek 
kerestek oly eseményeket, amelyekre hivatkozni 
lehetett, ekkor találtak rá a frankfurti parlament-
re mint a demokratikus népképviselet kísérletére. 
Cseh részről kételyek merültek föl már akkor, arra a 
cseh történetírás, František Palacký történetíró pá-
lyarajzának elemzésekor utalt. A magam példája a 
szlovák történelem tragikus figurájára vonatkozik: 
L’udovít Štúr még az utolsó reformországgyűlésen 
kezet fogott Kosuthtal, 1848-ban szlovák felkelést ve-
zetett a magyar forradalom ellen, nem nagy sikerrel. 
Štúr önmagával meghasonlottan halt meg. Ennek a 
Štúrnak is megvan a maga klasszicizáló szobra, az ön-
tudatra ébredő nemzetet jelképezve. Ezek az emléke-
zetpolitikák táplálják a nemzeti nagyelbeszéléseket, 
reflektálatlan értelmezésük a joggal külön címszó-
hoz jutott nacionalizmust erősíti.

A Monarchiáról szólva az orientalizmus, az „oszt-
rákiszlám” meg a posztkolonializmus hangsúlyosan 
van jelen a kötetben. Egyfelől a Monarchia számos 
vidékét érintő török hódítás, török-ellenes küzdel-
mek, majd Bosznia-Hercegovina okkupációjával a 
Monarchiába került muszlim lakosság indokolják 
az alaposabb bemutatást, másfelől ezt egészíti ki, 

immár jelenünkhöz érve, az 1912-es meg a 2015-ös 
iszlámtörvény elemzése. Persze, az iszlámról szóló 
nézetek alakulása eltéréseket jelez az osztrák és a 
magyar történetírásban, nyelvtudományban, szép-
irodalomban. Beszédes, hogy az Egri csillagok még 
mindig a magyar közönség „nagykönyve”, jóllehet 
a XIX. század második felében az orosz–török há-
borúkban a magyar közvélemény a törökök mellé 
állt, Arany János versben ünnepelte Plevna hőseit, 
a XX. század elejére Rákóczi hamvainak visszatéré-
se, a Corvinák visszaadása, majd az első világhábo-
rú során a török–osztrák/magyar fegyverbarátság 
erősen változtatott a törökökről alkotott összképen. 
Itt jegyzem meg, hogy Jókai töröktárgyú regényei-
nek nézőpontját is a differenciáltság jellemzi. A 
törökök 150 éves magyarországi jelenlétének érté-
kelésében – a közvéleményben – nemigen várható 
gyökeres fordulat. Ettől eltérő álláspont bontakozik 
ki a Nobel-díjas Ivo Andrić Híd a Drinán című regé-
nyében. A híd építésének keresztény-szerb és török 
legendája ugyan tartalmazza az egymással össze 
nem férő emlékezetek vitáját, az évszázadok azon-
ban lehetővé teszik az egymás mellett élést, egy 
patriarchális-vidékies rend kialakulását. Az 1878-
as okkupáció hoz változást, mikor a nemzetközi 
jóváhagyásra bevonuló, „civilizáló” nagyhatalom, 
az Osztrák–Magyar Monarchia a maga rendjét, in-
tézményrendszerét, szokásvilágát, hivatali nyelvét 
kényszerítené a vegyes nyelvű és kultúrájú lakos-
ságra. S míg az állam berendezkedik az elfoglalt 
területen, a tartományba hatoló új eszmék között 
a nemzeti öntudatra ébredő szlávok is meglelik azt, 
amit a hatalom ellen fordíthatnak. A kolonizáló Mo-
narchia mintegy kitermeli a maga ellenzékét, amely 
az újonnan megismert, nem hazai termésű naciona-
lizmussal fegyverkezik föl. Hogy az éppen a Monar-
chiához csatolt tartományok a különöst, az idegent, 
az excentrikusat („orientális”-t) képviselték, arra 
sok anyagot lelünk a képes riportokban beszámo-
ló a Vasárnapi Ujságban és a Balkánt bejáró oszt-
rák és magyar utazók úti könyveiben. Elismerhető, 
hogy  a fenyegető, a gyerekeket a janicsárképzőbe 
hurcoló, korrupt szultáni udvart megjelenítő ábrá-
zolások mellett pozitív képet is kapunk. Jó példa, 
amit kötetünk említ, Mozart operája, a Szöktetés a 
szerájból, noha a sérelmeit felejtő, megbocsátó tö-
rök basa mellett ott a komikussá váló, fenyegetőző 
háremőr. A migráció-problémát tartalmazó címszó 
a XIX. század problémáiról szól, nem titkolt szán-
dékkal, hogy az onnan adódó tanulságokon korunk 
olvasói is el-eltöprengjenek. Elsősorban a statiszti-
kai kimutatásokat hívja a kutatás segítségül.

A kötet csatlakozik ahhoz a történetírói, kul-
túratudományi kutatáshoz, amelyet Csáky Móric 
tanulmányaival, monográfiáival alapozott meg, 
és amelyet aztán olyan gyűjteményes kötetek 
folytattak, mint a Johannes Feichtinger és Pe-
ter Stachel szerkesztette: A kultúra szövedéke, 
Innsbruck etc. 2002, a Johannes Feichtinger, Ur-
sula Prutsch és Csáky Móric által kiadott Habs-
burg postcolonical (Innsbruck 2003), a Johannes 
Feichtiger és Johann Heiss szerkesztésében megje-
lent Történetpolitika és a törökök ostroma (Bécs 
2013), hogy csak néhányat említsek a tanulmá-
nyozásra ajánlható könyvek közül. Ez a harminc 
címszó a régiónkban minduntalan fölmerülő, so-
kat, de nem eleget vitatott kérdések fölvetésével 
újólag ráirányítja a figyelmet a kultúratudományi 
fordulat szemléletváltó jelentőségére. Bőven ta-
lálhatunk vitatnivalót, még bővebben megszívlel-
ni valót. Érdemes a tüzetes tanulmányozásra.

(Habsburg neu denken. Vielfalt und Ambivalenz in 
Zentraleuropa. 30 kulturwissenschaftliche Stichworte. 
hg. Johannes Feichtinge und Heidemarie Uhl. Böhlau 
Verlag, Wien-Köln-Weimar 2016, 264 lap, ISBN 978-3-205-
20306-3).

Fried istván

 A filmet érdemlően kalandos sorsú Potoczky 
Mária életéről már megjelent könyv a saját tollá-
ból, németül és olaszul, de a kötet, B. Kádár Zsuzsa 
Szertefoszlott remények című tanulmánya, amelyet 
most mutattak be Budapesten, azért jelentős, mert 
a szerző, miközben idéz az eredeti írásműből, he-
lyesbíti a pontatlanságokat és gazdagon kiegészíti 
a szöveget, egyrészt új családtörténeti adatokkal, 
másrészt korleírásokkal, magyarázatokkal.

Potoczky Mária 1922-ben, ezerholdas földbirto-
kos családba született. A lengyel származású, ma-
gyarországi Potoczkyak valamiféle, még kideríten-
dő szálon valószínűleg rokonai voltak Józef Potoczki 
volt osztrák belügyminiszternek is. A birtokot 1919-
ben kifosztották, 1945-re 200 holdra csökkent.

A gimnazista kislány 1936-ban a Sarlós apácák 
érdi iskolájába került, az internátusról később azt 
írta, hogy „jó előiskola volt a börtönhöz”. Megta-
nult tűrni. 1940-ben, érettségi után, követte báty-
ja, Potoczky Kálmán nyomdokait, újságíró lett, és 
megismerkedett agrárkérdésekkel foglalkozó szo-
ciológusokkal falukutatókkal. A Zilahy Lajos által 
szerkesztett Híd-ban jelent meg Babits Mihály utol-
só interjúja, amit ő készített. 

1945-ben belépett a Kommunista Pártba és hoz-
záment Jándy Géza fiatal tüzértiszthez, akit átvett 
a Néphadsereg, mivel ütegeivel, a háború végső he-
teiben átállt a szovjet hadsereg oldalára. A pártban 
ismerkedett meg a Rákosi-klikk Moszkvából vissza-
tért tagjával, Nógrádi (eredeti nevén Kellermann) 
Sándorral, aki nős ember volt. A könyvben közölt 
fénykép szerint Nógrádiné, Hildegard Schwandt 
nem volt szép asszony, nem csoda, hogy a had-
vezetés pártvonalára állított, az iskolából hajdan 
Füleken hamar kikopott  vezérezredes kiszemelte 
magának  tetszetős külsejű és művelt elvtársnőjét. 
1948-ra mélyült el Potoczky Mária kapcsolata az 54 
éves, szerinte sármos tábornokkal, a férjétől elvált. 
„Mackó bácsival”, azaz Nógrádival vidéki szállo-
dákban találkozgattak.

Ám Nógrádi elvtárs ellen feljelentés érkezett Rá-
kosi Mátyáshoz, miszerint „nemi viszonyba keve-
redett egy kémnővel, egy volt horthysta százados 
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feleségével, aki még titkos anyagot is ellopott tőle”. 
Rákosi elvtárs – második moszkvai száműzetése 
során írt emlékezéséből tudjuk – a feljelentés után 
olyat tett, amire csak nagyon ritkán merészkedett. 
Felhívta Sztálin elvtársat telefonon, és tanácsot kért 
tőle. „Hát, ez a vén szamár Alex,” – morgolódott 
Sztálin elvtárs, a szocialista erkölcs élő gránitszobra 
– „ilyesmi előfordul férfiaknál. De a nőt azonnal le 
kell csukni.”

A politikai főcsoportfőnök fejmosással megúsz-
ta. Ő így emlékezett: „A nő becsapott azzal, hogy hű 
a Kommunista Párthoz. Eltompult bennem az osz-
tályéberség.”  1950 májusában az ávó elhurcolta Po-
toczky Máriát, a bátyját, Jándy Gézát és Jándy apját. 
Akkor készítették elő az úgynevezett katonapert, 
tábornokok és főtisztek egész sorát vitte el az ávó. 

Potoczky Kálmánt „hűtlenség” vádjával 15 évi 
fegyházra ítélték, Vácott két évig magánzárkában 
tartották, minden hét elején megverték. 1956 má-
jusában váratlanul szabadlábra került. A tábor-
nok-perben, (itt Nógrádi ülnök volt) ítélték el az 
apósát, aki a börtönben meghalt. Egy párhuzamos 
perben, kapott tíz évet volt férje, az ifjabb Jándy 
Géza.

Máriát maga Péter Gábor hallgatta ki, utasítot-
ta, hogy Nógrádi Sándort a tárgyaláson ne említse. 
Ütlegelték amíg idegösszeomlást nem kapott. 1950-
ben kémkedés vádjával 12 évi fegyházbüntetésre 
ítélte a katonai törvényszék, közel hat évet ült le eb-
ből. Nógrádi semmit nem tett a volt barátnőjéért, 
holott tudta, hogy ártatlan. Három évig magánzár-
kában volt, majd a Gyűjtőfogházban nyolc hónapot 
a szociáldemokrata Kéthly Annával osztották meg a 
cellát. Kéthlynél két évvel később, 1956 májusában 
helyezték szabadlábra.

  A forradalom idején feladatul kapta, hogy két 
külföldi újságíró segítségére legyen Budapesten: 
Hubertus Löwenstein herceget és Volkmar von 
Zühlsdorfot kalauzolta. Az volt a nagy szerencséje, 
hogy november negyedikén nem a jugoszláv követ-
ségen keresett menedéket, mint Nagy Imre és cso-
portja, hanem  a franciáknál.  A külföldi tudósítók 
közül Fritz Molden segítette bejutni a francia dip-

lomáciai képviseletre. Onnan az osztrák szociálde-
mokrata ifjúsági vezető, Peter Strasser csempészte 
ki Ausztriába, hamis okmányokkal, amelyek szerint 
Potoczky Mára  Lida Matusek híres cseh színésznő 
volt.  Strasser Bécsben feleségül vette magyar párt-
fogoltját.

Börtönélményeket felidéző rémálmaitól elte-
kintve szép élete lehettet volna, de  a fiatal politikus 
1962-ben, leukémiában meghalt. Emlékét őrzi Bécs-
ben a Peter Strasser Ház a Hofmannnstalgassén, 
amelynek udvarán Potoczky Mária Láng című szob-
ra áll. Férje halála után Christian Broda igazságügy 
miniszter lett az özvegy pártfogója, de anyagilag 
nem fügött tőle, penziót nyitott, élte világát: kínaiul 
tanult, idősek evezősversenyeit nyerte meg, társa-
dalmi munkát  végzett. 2007-ben, 85 éves korában, 
egy idősek otthona lakójaként halt meg.

Nógrádi elvtárs pályafutása a Kádár-rendszer ide-
jén tovább tartott, a rézesztergályos és villanyszerelő 
képzettségű kommunista vezérezredes 1957 és 1960 
között Magyarország pekingi nagykövete volt.

Sárközi Mátyás
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