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Folytatás a 3. oldalon

A múlt év szeptemberi választások eredmé-
nyeképpen az eddigi CSU (Keresztényszoci-
alista Unió) és CDU (Kereszténydemokrata 
Unió), valamint az SPD (Németország Szo-
ciáldemokrata Pártja) nagykoalícióját a kö-
vetkező összetételű kormány váltotta volna 
fel: CSU/CDU a Szövetség ‘90/Zöldek nevű 
párttal, akik 8,9%-ot értek el a választásokon 
(2013-ban 8,4% volt a választási eredményük). 
További partnernek az FDP-t, a Német Sza-
baddemokrata Pártot kérték fel, amely nagy 
múltra tekint vissza, hiszen évtizedeken ke-
resztül vett részt különböző kormányokban. 
2013-ban azonban már csak 4,8%-ot ért el, 
így be sem jutott a Bundestagba (azaz a Par-
lamentbe). Most azonban az FDP magához 
tért, és meglehetősen jó eredményt, 10,7%-ot 
ért el. A CDU 2017-ben 26,8% kapott, az SPD 
20,5%- ot, a CSU 6,2%-ot. 

Az ún. jamaikai koalíció tárgyalásai kará-
csonyig tartottak, de eredményt nem értek el.  
A tárgyalások bukását megerősítette az a tény 
is, hogy az FDP vezetője, Christian Lindner 
bejelentette, hogy pártja kilép a koalícióból. 
A jamaikai koalíció tervének sikertelensége 
így nehéz helyzetet eredményezett. Egyrészt a 
kormány nemzetközi tekintélyének is ártott, 
amely továbbra is a régi összetételben dolgozik 
tovább, másrészt nehéz olyan megoldásokat 
és  lehetőségeket teremteni, amelyek biztosít-
ják, hogy a kormány új formában és összetétel-
ben a választási eredmény szellemében tudjon 
tovább dolgozni. Sok lehetőség nincs. Egy új 
választás meghirdetése és lebonyolítása amel-
lett, hogy meglehetősen komplikált folyamat, 
igen költséges és bizonytalan is egyben. Ki tud-
ná ugyanis megmondani előre, hogy milyen 
eredménye lenne?

 Ennek köszönhetően a CSU/CDU, vala-
mint Angela Merkel kénytelen volt visszatérni 
a nagykoalíció gondolatához, amelybe Mar-
tin Schulz, az SPD elnöke, valamint a párt 
vezetősége is beleegyezett. Meg kell említeni, 
hogy a német államelnök, Walther Steinmei-
er kezdettől fogva sokat fáradozott, hogy mű-
ködőképes új kormány jöjjön létre. Meghívta 
az eddigi kormánykoalíciós pártok vezetőit, 

és igyekezett meggyőzni őket az új kormány 
gyors létrehozásáról. Hivatali székhelyén, egy 
év eleji  fogadáson úgy nyilatkozott:  “Az új 
év úgy kezdődik, ahogy a régi befejeződött. A 
kormányalakítás a legfontossabb beszédtéma 
egész Németországban. Mindenki a pártok-
ra néz és vezető képviselőikre. Mindenki azt 
kérdezi, hová fog ez vezetni, és ezt teljes jog-
gal teszik.”

A megtárgyalni való témák kiválasztása   
már az újév elején megkezdődött. A három 
pártból (CDU, CSU, SPD) egy harminckilenc 
személyből álló tárgyalási delegáció jött lét-
re, amely e pártok vezetőiből, valamint fonto-
sabb országos és helyi politikusokból áll. Így a 
CDU-t Angela Merkel és tizenkét másik, or-
szágos és tartományi szinten is befolyásos poli-
tikus képviseli. A CSU-t Horst Seehofer jelen-
legi bajor miniszterelnök vezeti, de a tárgyalási 
delegációhoz tartozik Markus Söder, jövőbe-
ni bajor miniszterelnök tizenegy bajor politi-
kai személyiséggel. Az SPD delegáció vezető-
je Martin Schulz, aki mellett szintén tizenkét 
másik politikus képviseli a pártot. 

A három párt tárgyaló csoportja számtalan 
témát vitatott meg a jövőbeni koalíció ered-
ményeit és célját érintő kérdésekről. Az SPD 
elnöksége az eredményt hat elutasító szavazat 
mellett elfogadta. Egyben javasolták a rövide-
sen összeülő SPD pártnapnak, hogy   a koa-
líciós tárgyalások megkezdéséhez adják be-
leegyezésüket. A három párt tárgyaló részt-
vevői egy 28 oldalas katalógusban foglalták 
össze a tárgyalási erdményeket és a kitűzött 
célokat, amelyeket jelenleg a tárgyalók elfo-
gadtak.

Angela Merkel a megegyezéseket a kölcsö-
nösség jegyében értékelte, amelyre nagy szük-
ség volt. Reményét fejezte ki, hogy a követke-
ző koalíciós tárgyalásokat február végéig si-
kerül befejezni. Martin Schulz a tárgyalások 
rendkívüli eredményét hangsúlyozta. Ange-
la Merkellel közösen azon a véleményen van, 
hogy a megegyezések által a társadalmi össze-
tartozás érzése erősödik majd, amelyhez elen-
gedhetetlen a társadalom megújítása. Horst 
Seehofer is rendkívül elégedett volt a megbe-

szélésekkel, amelyeket külföldön is pozitívan 
fogadtak. Az Európai Bizottság elnöke, Je-
an-Claude Juncker kijelentette: a megegye-
zés tartalmával nagyon elégedett. Emmanuel 
Macron francia államelnök nyilatkozata sze-
rint örömmel fogadta a német kormányalakí-
tási terveket, és reméli, hogy Németországban 
egy stabil kormány jön létre. Különösen az 
SPD tagjai kritizálták az eddigi megállapodá-
sokat. A tárgyalások eredményét, a megegye-
zéseket protokollban foglalták össze, amelye-
ket a végső koalíciós tárgyalásokon fognak 
megvitatni és  véglegesen elfogadni.

Eddig a következö témákat beszélték meg: 
Európa, gazdaság, digitalizáció, bürokrá-
cia, közlekedés, infrastruktúra, munkapiac, 
munkajog, család, művelődés, kutatás, társa-
dalmi kérdések, nyugdíj, egészségügy, pénz-
ügy, adók, belügy, igazságügy, bevándorlás, 
lakásügy, mezőgazdaság, klímavédelem, hon-
védelem, külföldi fejlesztési politika.

Január 21-én, Bonnban lezajlott az SPD 
pártnapja, ahol 642 vezető párttag jelent meg 
és szavazott a koalíciós tárgyalások elfogadá-
sáról. A szavazáson résztvevők közül 362-en a 
nagykoalíció elfogadása mellett tették le vok-
sukat, ellene 279-en szavaztak 1 tartózkodás 
mellett. Így a koalíciós tárgyalások előrelát-
hatólag az ezt követő hét közepén kezdődnek 
meg. A szavazást több órás vita előzte meg, 
amelynek keretében az SPD vezető politiku-
sai szólaltak fel, közöttük Malu Dreyer tarto-
mányi miniszterelnök asszony, Martin Schulz 
SPD vezető, Andrea Nahles, valamint többen 
a pártellenzék részéről. A kormányalakításra 
valószínűleg február közepén lehet számíta-
ni, amelyet azonban további tárgyalások előz-
nek meg. Angela Merkel szerint már eldöntött 
kérdésekről nem kell majd tovább tárgyalni. 
A végleges kormányalakítást megelőzi egy 

szavazás a nagykoalíciós kormány megala-
kításáról az SPD tagok részéről. Egyes véle-
mények szerint előreláthatólag megerősítik a 
nagykoalíció létrejöttét. 

* * *
A német gazdaság növekedése, azaz a brut-

tó nemzeti termék (GNP)  2017-ben a vártnál 
és az előrejelzéseknél jóval nagyobb volt, el-
érte a 2,2%-ot. A német gazdasági intézetek 
1,5% körüli emelkedést jósoltak. A legmaga-
sabb előrejelzést a Deutsche Bank készítet-
te, amely 1,9%-al számolt. Az erősebb növe-
kedésből legfőképp a német tartományok, a 
városok és a kisebb helységek profitáltak. A 
foglalkoztatottak száma az újraegyesítés óta 
nem volt ilyen magas: tavaly 44,3 millió mun-
kavállalót regisztráltak.

Az erős gazdasági növekedés a növekvő reál-
bérekre   vezethető visssza – írta a Frankfurter 
Allgemeine Zeitung. További növekedés figyel-
hető meg a lakáspiac, valamint az ipari beruhá-
zások terén. Az export 4,7%-al volt magasabb, 
mint az elmúlt évben, az import pedig 2017-ben 
5,2%-al növekedett. Harsay György   

Újabb kormányalakítási kísérletek Németországban

Január utolsó hetében végleg bebizonyoso-
dott, hogy államközi kapcsolatokban nem lehet 
a jobb-bal sémában gondolkozni. Talán nem is 
véletlen, hogy a bizonyíték Ausztria és Magyar-
ország viszonyában „sikerült”.

Még mielőtt a dolog magyarázatára kerül-
ne sor, egy bocsánatkérés kérezkedik ide: A két 
szomszédos ország kormányfőinek találkozása 
január 30-án történt. A cikknek viszont e dá-
tum előtt el kellett készülnie, tehát részletekre 
nem terjedhet ki, pedig az olvasók rég tudják, 
mi is történt a zárt ajtók mögött. De szerencsé-
re a bilaterális kapcsolatok tendenciája minden 
előrejelzés szerint nem fordulhatott meg a janu-
ár végi tanácskozások folyamán. 

Az államközi hangulatot nagyjából három 
változás befolyásolta, és mind a három már 
tény volt, mikor Orbán Viktor Bécsbe utazott 
Sebastian Kurz-hoz. Az első: az éles hangvétel, 
amely a migránsválság tetöpontján jellemezte a 
magyar-osztrák kapcsolatokat, már hónapok-
kal ezelőtt helyt adott az egymást meghallgatni 
kívánó hangulatnak – ha nem is fordult a másik 
nézet elfogadása felé. Bécsben annyi változott, 
hogy Werner Faymannt Christian Kern váltotta 
fel osztrák kancellárként.

A második tény lehetne a fordulópont Bécs 
és Budapest között, hiszen tavaly decemberig a 
konzervatív Orbán-kormány az Osztrák Szoci-
áldemokrata Párt (SPÖ) által vezetett koalició-
val állt szemben, és az Osztrák Néppárt (ÖVP) 
csak a kisebbik partner volt. Közben a polgári 
párt a 31 éves Sebastian Kurz vezetésével meg-
nyerte az októberi választásokat és hosszas tár-
gyalások után koaliciót alakított a jobboldali 
Osztrák Szabadságpárttal (FPÖ). 

Orbán Viktor levélben gratulált új osztrák 
kollégájának, hangsúlyozva, örömére szolgál, 
hogy Ausztriát „ismét egy keresztény és kon-
zervatív értékek mentén szerveződő kormány” 
irányíthatja. „Nagy várakozással tekintek az 
előttünk álló közös munkára, mellyel hozzájá-
rulhatunk a magyar–osztrák kapcsolatok meg-
erősítéséhez, a közép-európai régió fejlődéséhez 
és kontinensünk biztonságának helyreállításá-
hoz“, fogalmazott Orbán Viktor. Egyértelmű, 
hogy világnézetileg gordülékenyebbé válhatnak 
a kétoldalú kapcsolatok.

A Duna nem csak összeköt
De azért nem olyan simák, mint azt Or-

bán Viktor elképzeli. Január elején a magyar 
miniszterelnök – lengyel kollégájával közö-
sen tartott budapesti sajtótájékoztatóján – el-
mondta: gondolkodnak azon, hogy „a V4-ek 
szilárd belső kapcsolatát fenntartva“ inten-
zív kapcsolatot hozzanak létre „többek között 
Ausztriával”. Orbán szerint a szomszéd – nem 
használta a sógor kifejezést – példa arra, hogy 
Európában működik a demokrácia, „és nem 
képzelhető el, hogy egy ország vezetői hosszú 
időn keresztül fontos kérdésekben, például a 
migrációval kapcsolatban ne kövessék azt, amit 
a nép akar“ – mondta Orbán Viktor, úgymond 
feladva a Kurz-kormánynak a feladatot. A köze-
lítés egyértelmü, habár az új osztrák kormány 
már többször is leszögezte, hogy nem kíván tag-
ságra hasonlító kapcsolatendszert építeni a Vi-
segrádi Négyekkel. 

A harmadik „tény” a bilaterális kapcsolatok-
ra elgondolkoztató hatással lehet: Az új osztrák 
kormány a legtöbb megfigyelő nem kis meg-
lepetésére egy héttel a kormányfői tárgyalá-
sok előtt bejelentette, hogy pert készített elő a 
paksi atomerőmű bővítésével összefüggésben.  
Így, Paks II-vel összefüggésben és nem Paks 
II ellen, mondta a bécsi környezetvédelmi mi-
nisztérium szóvivője a hvg.hu nevű weboldal-
nak. Daniel Kosak ezek szerint hangsúlyozta: 
Ausztria keresetet készít elő az Európai Bizott-
ság ellen, amiért a brüsszeli bürokraták engedé-
lyezték, hogy Magyarország állami támogatást 
nyújtson a tervezett paksi bővítéshez. „Meg–
győződésünk, hogy az atomenergia a rossz út, 
és mindig kifejezzük fenntartásunkat az ilyen 
projektekkel kapcsolatban.” A fenntarthatósá-
gért és turizmusért felelő bécsi minisztérium 
szerint a magyar terveket állami támogatás 
nélkül nehezen lehetne kivitelezni. Mivel az 
uniós jog külön szabályozza az állami szub-
venciót, amelyhez Brüsszel engedélyét is be 
kell szerezni, így a per az Európai Bizottság 
döntését célozza. 

Kosak külön kiemelte, hogy a perről már 
az új kormány döntött. Az osztrák kancellár 
az előző koalicióban külügyminiszter volt, 
és ebben a funkcióban nem csak Paks miatt 

Minden független ország külpolitikájában van-
nak elveken vagy szövetségi szerződéseken alapuló 
tartós elemek. Ugyanakkor alkalmazkodni kell az 
állandóan változó világhoz, amely napi, általában 
rövidtávra szóló lépéseket és döntéseket igényel.

Szabadságharcaink, de egész történelmünk azt 
igazolja, mennyire fontos, meghatározó az ország, a 
magyarság számára a külpolitika, a szövetségesek jó 
megválasztása. Valamennyi történelmi tragédiánk 
szerencsétlen konstellációknak, rossz külpolitikai 
döntéseknek volt a következménye.

Az önálló magyar külpolitika alapelveit Kossuth 
máig ható érvénnyel fogalmazta meg. 1848. július 
11-i híres képviselőházi beszédében hangsúlyozta „a 
külszövetségek fontosságát”, egyben azonban figyel-
meztetett, hogy a külállamok „ott és annyira, s addig 
fognak bennünket pártolni, amennyiben egyszer 
s mind saját érdekük” meg fogja kívánni. Ugyanitt 
figyelmeztetett az orosz katonai nagyhatalom meg-
bízhatatlanságára, beavatkozásának veszélyére. A 
Függetlenségi Nyilatkozat valamennyi szomszédos 
országgal és néppel a jószomszédság és a szövetség 
programját hirdette meg. Az emigrációban kidolgo-
zott Dunai Konföderáció koncepciója elsőként lépett 
túl az egymással veszekedő és egymás ellen nagy-
hatalmi támogatásra vadászó kisállami politikán. 
Kossuth megoldást javasolt a nemzeti kisebbségek 
kérdésének megoldására is: az egyes nemzetiségek 
számára a vallásfelekezetekhez hasonló autonóm 
szerveződést tartott kívánatosnak, személyi alapú 
tagsággal. Az egyes nemzetcsoportok kulturális au-
tonómiáját ez biztosítaná, de az egy tömbben élők 
számára politikai autonómiát is kínált, „társas ön-
kormányzatot” különálló „nemzeti főnökökkel”. 

A szabadságát 1989-ben, szuverenitását pedig 
1991-ben helyreállító ország által megválasztott An-
tall-kormány külpolitikája hasonló elveken alapult, 
valamint Kossuth jelmondatán: „A magyar európa-
ias legyen, s az, mit európainak nevezünk, e honban 
mindig magyar maradjon”. A föntiek szellemében, 
és nemzeti érdekeinket mérlegelve sikerrel kezde-

A magyar külpolitika kívánatos útja
ményeztük a szovjetfüggést intézményesítő Varsói 
Szerződés, majd a KGST föloszlatását. Még 1990-
ben elsőként nyertünk fölvételt a demokratikus eu-
rópai államok szervezetébe, az Európa Tanácsba, 
1991 decemberében pedig már sikerült társulási 
egyezményt kötnünk az Európai Közösséggel. Tisz-
teletben tartva a békeszerződéseket és a Helsinki Zá-
róokmányt, a lehető legjobb viszonyra törekedtünk 
szomszédainkkal (köztük az akkor még fönnálló 
Szovjetunióval), miközben minden lehetséges er-
kölcsi és politikai támogatást megadtunk a triano-
ni szerződéssel elszakított magyar honfitársaink-
nak. Három velünk szomszédos, jórészt mestersé-
gesen létrehozott föderáció fölbomlásával erősödtek 
külpolitikai pozícióink, de tisztában voltunk azzal, 
hogy határaink megváltoztatására ez semmiféle le-
hetőséget nem nyújtott. Bármely átgondolatlan, fe-
lelőtlen magyar lépés kudarchoz és nemzetközi el-
szigetelődéshez vezetett volna. 1994 után valameny-
nyi magyar kormány folytatta elődei külpolitikáját, 
így vált hazánk 1999-ben a történelem legerősebb és 
legtartósabb katonai-politikai szövetségének a tagjá-
vá. A 2004-ben megvalósult EU-tagság jöhetett vol-
na korábban, előnyeiről pedig illene többet beszélni. 
A sok százados balsors, a rosszul megválasztott szö-
vetségek után a magyar állam hajója biztos révbe ért.

Ma vannak, akik azt hirdetik, hogy a Nyugat 
hanyatlik és befogadó menekültpolitikájával saját 
sírját ássa. Keressük inkább Oroszország, Törökor-
szág, Kazahsztán, Azerbajdzsán, sőt Kína barátsá-
gát, szövetségét, hiszen a magyarság is keleti nép! 
Hozzuk helyre Szent István rossz döntését, a Nyu-
gat választását, marasztaljuk el a törökkel szövet-
kezés helyett szembeszálló Hunyadiakat és Jagel-
lókat! E gyermeteg nézeteknek sem kevés a híve, a 
kormánypárti médiában is megjelennek, csakúgy, 
mint a jóval veszedelmesebb Putyin-barátság. Va-
lóban Keletről jön a fény? Ha valakit nem zavar a 
tekintélyuralmi kormányzás, ahol a nyílt ellenzé-
kieket bebörtönzik és a kritikus újságírókat lelövik, 
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Napló postája

legalább gondoljunk arra, hogy az említett keleti or-
szágoknak a gazdasági teljesítmény (Kína kivételé-
vel) elmarad az Egyesült Államok vagy Nyugat-Eu-
rópa adataitól, a tudomány, az innováció terén pe-
dig valóságos szakadékot látunk a Kelet és a Nyugat 
között. Noha felelős politikus még nem javasolta, 
hogy vessük el a nyugati orientációt, de a „Brüsszel” 
(vagyis az Európai Unió) elleni propaganda a köz-
hangulatot rossz irányba viszi. Ráfér a módosítás, a 
javítás sok európai intézményre, dolgozzunk ezért, 
de amit az angolok megengedhettek maguknak (a 
kétséges következményekkel együtt), azzal mi biz-
tosan saját vesztünkbe rohannánk.

„Jó, hát legalább tartsunk ki önálló utunk mellett, 
vannak szövetségeseink. A Visegrádi Együttműkö-
dés soha nem volt ilyen szilárd, maholnap csatla-
kozik hozzá Ausztria, de három további szomszé-
dunk is erre vágyik” – mondják kórusban, akik csak 
a közmédiából tájékozódnak. Nálam eltökéltebb híve 
aligha van „Visegrád”-nak, de Szlovákia világosan 
megmondta, hogy Brüsszel ellen nem lesz partner, és 
nincs olyan lengyel politikus, aki Oroszországra bízná 
országa energiaellátását és fegyverzetének a karban-
tartását. Az pedig rémálomnak is rossz, hogy ismét az 
egykori Vasfüggöny mentén szakadjon ketté Európa.

„De Nyugat-Európa milliószámra akarja been-
gedni Ázsia és Afrika nyomorultjait és terroristáit”, 
hiszi el annyi honfitársunk, „mi azonban megvéd-
jük magunkat és asszonyainkat.” Először is, már év-
tizedek óta sok millió arab, afrikai és ázsiai él Nyu-
gat-Európában, többségük muzulmán. Sok gondot is 
okoznak, de munkájuk nélkül a gazdaság összeom-
lana. Különben sincs hová visszaküldeni őket, több-
ségük már itt született. Az bizonyos, hogy sokban 
változtatni kell a velük szembeni politikán, meg kell 
találni a túlzott türelem és a türelmetlenség közöt-
ti optimális utat. Nem könnyítené a megoldást, ha 
évente százezres nagyságrendben fogadna be Euró-

pa a háborúk és a nyomor elől menekülő bevándor-
lókat. Közép-Európa új EU-tagállamai – nem kevés 
költséggel – távol tarthatják az új bevándorlókat déli 
határukon, de nem építhetnek sem kerítést, sem fa-
lat nyugati szomszédaik felé, kizárva Nyugat-Euró-
pa mohamedánjait, köztük akár potenciális terro-
ristákat. Európa mindkét felének be kell látnia, hogy 
problémáit, közte a demográfiai apályt, a bevándor-
lást, terrorizmust és az iszlám fundamentalizmust 
(az utóbbit nevezte Antall József a XXI. század bol-
sevizmusának) csak közös gondolkodással és cse-
lekvéssel oldhatja meg.

Oroszország Európa súlyos problémája, vagy a 
problémák megoldása? Amíg fönnáll a NATO, ad-
dig tagállamai számára az orosz veszély katonai ér-
telemben nem súlyos. Ingyen lakomát már Magyar-
ország sem folytathat, növelni kell katonai kiadá-
sainkat. Van is honnan elvonni a pénzt – biztosan 
nem az oktatástól és az egészségügytől, de a szám-
talan pazarló beruházástól. Szerintem ezek között 
van Paks 2 és a Belgrád-Budapest nagy sebességű 
vasút is. Ha Sztálin és utódai nem támadták meg a 
NATO-t, a sokkal racionálisabb és műveltebb Puty-
in biztosan nem fogja. Ez azonban aligha nyugtatja 
meg Georgiát (Grúziát) és Ukrajnát, de még a semle-
ges Svéd- és Finnországot sem. Az Oroszország elle-
ni szankciók mindkét oldalt sújtják. Nyelje le a Nyu-
gat a békát, Ukrajna egyes területeinek elragadá-
sát? Én el tudok képzelni olyan megoldásokat, mint 
nemzetközileg ellenőrzött népszavazások, garantált 
és betartott nyelvi és kisebbségi jogok, kondominiu-
mok, különleges státusú területek. A magyar-orosz 
viszonyban vissza kellene térni az 1990-es évekhez, 
amikor a viszony baráti, de semmiképp sem szervi-
lis volt, a koszovói válság idején pedig tudtuk, hol a 
helyünk. Jó, ha akadálytalanul jön az orosz olaj és 
gáz, de az ár akkor lesz kedvező, ha jöhet az energia 
észak és dél felől is. Egyre nagyobb a kínálat, részben 
az olajpalának és az új tengerszint alatti lelőhelyek-

nek, és persze a cseppfolyósan szállítható gáznak kö-
szönhetően. Az alternatív, megújuló energiaforrások 
jelentőségét pedig nem lehet eléggé hangsúlyozni.

A tág értelemben vett mintegy húsz közép-euró-
pai ország viszonya a történelemben még soha nem 
volt ennyire jó, békés. A két éve indult, de tavaly 
Trump elnök által is fölkarolt „Három tenger kezde-
ményezés” új távlatokat nyithat a gazdasági, az inf-
rastrukturális együttműködésben – ha lesz politikai 
akarat a folytatására. De óriási hiba lenne azt hinni, 
hogy ez alternatívája az európai integrációnak. Nem, 
annak a kiteljesítője. 

Nem lehet azonban a szőnyeg alá söpörni Kö-
zép-Európa megoldatlan problémáját, a nemzeti 
kisebbségek ügyét. Bennünket, magyarokat leszá-
mítva, sokan azt hiszik, hogy ezt az idő, az asszimi-
láció fogja megoldani. De látni – és láttatni – kell, 
hogy ez világprobléma. Most Mianmar/Burmában 
lángolt föl, tegnap Sri Lankában, öt ország között 
fölosztva élnek a kurdok, Afrikában minden állam-
határ törzseket vág ketté, de a meglévő államok sok-
nemzetiségűek, többnyelvűek. Nyugat-Európa jól 
működő modelleket kínál a megoldásra, Dél-Tirol a 
legismertebb. Európa keleti felén a kommunizmus 
a problémát befagyasztotta és elmélyítette, de a las-
san harminc éve helyreállt szabadság és a nominális 
demokrácia a türelem és az önkormányzatiság tér-
nyerése helyett inkább a többség türelmetlenségének 
engedett szabad folyást. Itt van, ez maradt a magyar 
külpolitika legnagyobb feladata. Nem Európa meg-
mentése a migrációtól, hanem a magyar kisebbségek 
jövőjének biztosítása. Fontosak a pénzügyi, gazdasági 
és kulturális támogatások, intézetek dolgozhatnak a 
nemzetstratégiákon, de barátok, szövetségesek nélkül 
megnyugtató, tartós eredményt nem várhatunk.

A külpolitika nem fog nagy szerepet vinni a tava-
szi választásokon, de az eredmény külpolitikai kö-
vetkezményeit meg fogjuk érezni.

Jeszenszky Géza

2017. december elsejétől az eddigi 5 perces 
rádiós magyar hírek helyett naponta 15 perces 
hírmagazin műsorral jelentkezik az ORF ma-
gyar szerkesztősége a Radio Burgenlandon. 
Több és részletesebb hír, továbbá könyvtippek, 
ifjúsági- és gyermek adás, folklór vagy rendez-
vénytippek is helyet kapnak az új adásban.

Magyar Hírmagazin az Osztrák Rádióban
Híreinkben mind a bécsi, mind a burgenlan-

di magyar közösség, egyesületek, szervezetek 
életéről is beszámolunk, de hírt adunk határon 
átnyúló eseményekről, a határhoz közel eső te-
lepülések programjairól vagy világpolitikáról 
is. A Magyar Hírmagazin naponta 18:45 órakor 
kezdődik a Radio Burgenland hullámhosszán.

Az igazságos uralkodó születésének 575. és 
trónra lépésének 560. évfordulója alkalmá-
ból Magyarország kormánya 2018-ra Mátyás 
király-emlékévet hirdetett; ezt 2017. decem-
ber 11-én sajtótájékoztatón jelentette be Potá-
pi Árpád János nemzetpolitikáért felelős ál-
lamtitkár. A Magyarság Háza koordinálásával 
szerveződő emlékév hivatalosan 2018. január 
12-én, a Hunyadi Mátyás trónra jutását segítő 
szegedi egyezmény aláírásának 560. évfordu-
lóján nyílt meg Szegeden: a dómban Kiss-Rigó 
László püspök által celebrált ünnepi szentmi-
sével, a Dóm Látogatóközpontban reneszánsz 
forgataggal és a Dóm téren kézi ágyúk dísz-
sortüzével. Hunyadi Mátyás királlyá válasz-

2018-ban Mátyás királyra emlékezik a magyarság
tásának 560. évfordulóján, január 24-én pedig 
rendhagyó, interaktív időutazás várta az ér-
deklődőket a Magyarság Házában. 

Az emlékév programsorozata február 23-án, 
Mátyás király születésének 575. évfordulóján 
szülővárosában, Kolozsvárott folytatódik, ahol 
egy, Merényi Zoltán és Somodi András munká-
ja nyomán elkészülő, különleges kivitelű – réz-
, acél- és vászonkompozíciók, merített papír és 
fa kiegészítő elemekkel – kiállítás nyílik meg, 
számos más program kíséretében. Az alkalom-
ra zarándokbuszt indítanak Budapestről Ko-
lozsvárra. A további tervekről március–áprilisi 
lapszámunkban bővebben is beszámolunk.

Varga Gabriella

(Utólagos tudósítás) Csoknyai Vilma visszavo-
nulása után kérdésessé vált a Nagykarácsony écca-
káján címmel évtizedeken át megrendezett ádventi 
pásztorjátékok továbbvitele, mígnem Dowas Katalin 
személyében nem csupán felkészült, de lelkes utód 
vette kézbe a hagyományos rendezvény szervezését. 
Aki az előrehaladott asszimiláció tapasztalatából 
kifolyólag aggódva figyeli a burgenlandi magyarok 
teljes felszívódását, 2017. december 8-án ennek a fo-
lyamatnak éppen ellenkezőjéről győződhetett meg. 

Aki nagyon kiszámította az időt, csak helyi segít-
séggel juthatott ülőhelyhez, hiszen a katolikus plé-
bánia Kontaktzentrum névre hallgató nagyterme 
teljesen megtelt. És láss csodát: Dowas Katalin 
mikrofonnal a kezében a színpadra lépve, máris 
magára vonva a figyelmet magyaros viseletben 
köszönti a megjelenteket, bravúrosan váltva a 
nyelveket magyarról németre, és fordítva. Ez a 
konferálás meggyőzhet arról, hogy rutinossá vált 
a kétnyelvűség, szerencsére nem a magyar nyelv 
rovására. Már csak azért sem, mert a gazdag műsor 
amúgyis magyar nyelven szólt. 

Feltűnt, hogy semmi nyoma az elszigeteltségnek. 
Korábban ugyanis félő volt, hogy a német nyelvű 
fellépések a magyar nyelv kiszorításához vezet-
nek. A jelenben sikerült kiszélesíteni a kereteket: 
13 fellépéssel, illetve jelenettel nem csupán a he-
lyi kereteken léptek  túl a szervezők, hanem az or-

Karácsonyváró Felsőőrött
szághatárok gyakorlati megszűnésével örvendetes 
többletként mutatkozott meg három szombathelyi 
intézmény, a Barátság Óvoda,  a Pipitér Óvoda és a 
Dési Huber István Általános Iskola növendékeinek 
szereplése. Ugyancsak figyelemreméltó volt a Kö-
zép-burgenlandi Magyar Kultúregyesület gyermek-
csoportjának fellépése, de ugyanígy a német nyel-
vű  Rotenturm/Vasvörösvár Zenei Fórum közremű-
ködése is. A fuvósok három szám közül két magyar 
karácsonyi éneket adtak elő.

Immár hagyomány a felsőőri Játékos Magyar 
Gyermekóra bemutatása és a Burgenlandi Magyar 
Kultúregyesület énekkarának, valamint az Alsóőri 
Énekkarnak szereplése is. Nem utolsósorban – és 
biztosan nem a reformáció 500. évfordulójának kö-
szönhetően, hanem a magyarok felekezetek közti 
összefogásából fakadóan – Mesmer Enikő és férje, 
Mesmer Ottó őriszigeti evangélikus lelkész tekerő-
lant kíséretében erdélyi karácsonyi szokást elevení-
tettek fel dalban és beszédben. 

A nagyterem előterében a büfé mellett a Magyar 
Média és Információsközpont kiadványai hívták fel 
magukra a figyelmet. A tarka sokaságban mégis ide-
genkedést váltott ki, hogy az egyes csoportok fellé-
pése után a kísérők is távoztak. Pedig nagyon is fon-
tos lenne odafigyelni egymásra, ezzel is kifejezésre 
juttatva a kölcsönös érdeklődést, egymás munkájá-
nak megbecsülését.  

Újév Őriszigeten  
és Vízkereszt a bécsi Pázmáneumban

a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület 
új évi gálát rendezett az őriszigeti közösségi 
házban 2018. január 5-én, amelyen a legismer-
tebb magyar operettekből adtak elő részlete-
ket, így elhangzottak a Csárdáskirálynő és a 
Marica grófnő ismert dalai Debrei Zsuzsan
na, Foki vera, Hertelendy attila és soskó 
andrás előadásában.

* * *
A bécsi Pázmáneumban a hagyományok-

hoz híven január 6-án szentmisével ünnepel-
ték vízkereszt, azaz Urunk megjelenésének 
ünnepét, amelyet a For you pozsonyi aca
pella énekegyüttes koncertje követett. A kü-
lönböző dalokat feldolgozó szlovák–magyar 
banda tagjai (Lantos Borbély Katalin, Lizbe-
tin Monika, Jakub Podolský, Andrej Mann, 
Milan Masiarik) a karácsonyi dalok mellett 
a hazai és a külföldi pop zene világából ad-
tak elő számokat, de a gyerekekre is gondolva 
a legkisebbeket egy Gryllus Vilmos szerezte 
énekkel, illetve a Vuk című mesefilm ismert 
dalával örvendeztették meg.

Két bécsi magyar a fociról vitázva
Foci és nemzet (Bécsi Napló, 2017/6. szám)

Meglepetéssel nyugtáztam, hogy a foci (mint 
téma) bekerült a Bécsi Naplóba; remélem, nem veszi 
zokon, ha néhány dologba belekötök:

1) Teleki többször helyettesítette Lórántot a Va-
sasban. Nem! Lóránt már 1950-ben elment a Vasas-
ból a Honvédba, ergo 1950 után Teleki nem helyette-
síthette Lórántot, hanem a Vasas állandó tagja volt.

2) Az „aranycsapat” éveken át ugyanabban az 
összeállításban játszott. Nem! A cikkben megadott 
klasszikus összeállításban háromszor lépett pályára 
a magyar csapat: 1953 novemberében a svédek ellen 
(2:2), 1954 áprilisában Ausztria ellen (1:0), és ami 
a legfontosabb: a legendás londoni meccsen, 1953. 
november 25-én. Az viszont előfordult, hogy valakit 
lecseréltek, és a csere révén a meccs végén az „arany-
csapat“ volt a pályán: először 1952 szeptemberében 
Svájc ellen (4:2).

3) Buzánszky keresztneve nem Gyula, hanem 
Jenő.

Mindettől eltekintve örülök, hogy ezzel a témával 
is foglalkoznak! Tisztelettel:

Szegő J. (Komm.Rat Johann Szegő), Bécs

* * *
Háromszor mea culpa!
1) Lóránt tényleg átment a Honvédba, ha csak 

1951-ben is…
2) Ez a hiba 1953-ban Londonban keletkezett: A 6:3-

ra győztes magyar válogatott az „álomösszeállítás-
ban” (Grosics – Buzánszky, Lóránt, Lantos – Bozsik, 
Zakariás – Budai II., Kocsis, Hidegkúti, Puskás, Czi-
bor) szerepelt, mi gyerekek folyton ezt fújtuk. 

Pedig a 991 magyar focista közül, akik a váloga-
tottban játszottak a mai nappal bezárólag, 99 – tehát 
majdnem pontosan minden tizedik – szerepelt az 
aranycsapatban, ha az időszakot egyszerűen Puskás 
Ferenc első válogatottságától (1945. augusztus 20.) 
az utolsóig (1956. október 14.) számítjuk. Köztük volt 
olyan sztár, mint Puskás druszái, Deák és Szusza Fe-
renc. Öt további labdarúgó volt több mint húszszor 
válogatott a „Puskás-érában”: Balogh Sándor, Börzsei 
János, Egresi Béla, Palotás Péter és Rudas Ferenc. A 
többiek csak néha-néha kaptak helyet a pályán, ha 
Puskásék közül valaki megsérült, vagy elfáradt.

Az éra másik végén a hatvanas évek nagyjai állnak. 
Köztük az „aranycsapat-csúcstartók” Sándor „Csikar” 
és Szojka Ferenc huszonkét forradalom előtti szerep-
léssel. Csordás Lajos, Fenyvesi Máté és Tichy Lajos 
tizenháromszor viselte a címeres mezt 1956. október 
14. előtt, Kotász Antal és Machos Ferenc tizenegyszer, 
Berendi Pál hétszer, Mátrai Sándor háromszor.

3) Buzánszky Jenő „átkeresztelése” azért történ-
hetett meg, mert írás közben Grosics Gyula kívánko-
zott a számítógép billentyűire. M. P.

Andreewitch Edit 15,00
Aykler Enikő 20,00
Balassy-Tamás Mária 40,00
Balázs Péter 25,00
Balogh Ádám, Prof. 80,00
Bazsó Ferenc 40,00
Berger Mária, Mag. 20,00
Bodi Franz 20,00
Catomio István, Dr. 30,00
Csébits Ingeborg 40,00
Csepegő György, Dr. 20,00
Csoknyai Wilma Wilhelmine 20,00
 Csonka Vince 40,00
Czingraber Aladár         50,00
Demeter Györgyi 30,00
Deréky Pál 25,00
Dowas Katalin 25,00
Fáy Szuzsanna 20,00
Fónyad Pál 10,00
Gaáll Mihály 10,00
Gasztonyi Ágostonné Katalin 20,00
Gombár Rozália 20,00
Guthy László & Emma 15,00
Guzi Lajos 10,00
Gyenge Edit 20,00
Győri Vilmos, Dr.       200,00
Heger Floris, Dr. 20,00
Hodor Judit, Mag.Pharm.  20,00

Horváth Béla 40,00
Ihász Katalin Anna 15,00
Jankovics Péter, Dr. 100,00
János Gyula, DI 30,00
Józsa Márta 10,00
Kaiserfeld Hans, DI. Dr.  20,00
Kappeter Bálint, Dipl.-Ing. 50,00
Kecskés Illés 30,00
Kilyén Adalbert, Dr. 100,00
Klotz János 50,00
Kocsis Béla 30,00
Koczó Endre 20,00
Kottan Susanne 30,00
Köves Susanna, Mag. 100,00
Kraetschmer Katalin 20,00
Kriston Ferenc & Eveline 50,00
Kropf József 30,00
László Zoltán 30,00
Liszka Kristóf, Dr. 30,00
Liszt Ferenc 30,00
Martos Mária 50,00
Máthé Attila & Edith-Zsuzsanna 50,00
Miletits György 20,00
Molnár Ottó, Mag. Theol. 20,00
Nagy Rozália 10,00
Németh András, Prof. 10,00
Németh Ferdinánd, Dipl.-Ing. 20,00
Passl Marianna, Mag.pharm. 50,00

Pongrácz Vilmos 25,00
Price Ilona Katalin 25,00
Prikler Pál, Dipl.-Ing. 40,00
Pusztay Csaba, Mag. 20,00
Ráduly Etelka, Dr. 25,00
Ráduly Ferenc, Dr. 50,00
Scheibler Mátyás Eduard, Dipl.-Ing. 50,00
Schuster Georgina 20,00
Simonffy Erika 15,00
Stumpf Mihály 15,00
Szabó Claudia 5,00
Szabó Margit 30,00
Szakály János 40,00
Szalai Judit, Dr. 30,00
Szegő János 20,00
Székely István 50,00
Székely István Mag. 20,00
Szentkereszty György, Dr. 200,00
Szőcs János 20,00
Szőllősi Béla 10,00
Tápai Ferenc 30,00
Teri-Berkenhoff Evelyn Ágnes 20,00
Timaffy Emőke 30,00
Törköly József 40,00
Tsohohey Tamás, Ing. 20,00
Umlauff Julius 25,00
Vajna Gyula 10,00
Vargha Tamás 20,00
Wolf Judit 25,00
Összesen:	 	2.880,00

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

nyokat – a Bécsi Napló 2017/6. számában közzétett 99896,13 euró 2018. január 22-ig az alábbi hozzájáru-
lásokkal növekedett:

A támogatások eddig befolyt teljes összege 102.776,13 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

Irodalmunk hosszú évszázadok óta szolgálja a 
magyarságot, hogy ebben a tekintetben a legfonto-
sabb közösségi intézmények közé tartozik. Különö-
sen nehéz történelmi időkben van ez így, midőn a 
közhatalmi intézmények, a politikai rendszer nem 
képesek őszintén és hatékonyan vállalni ezt a közös-
ségi küldetést és szolgálatot. Ha visszatekintek a mo-
hácsi vész után következő évszázadokon, talán nem 
rugaszkodom el nagyon a valóságtól, ha azt állítom, 
hogy a nemzeti irodalom általában hatékonyabban 
és nagyobb meggyőző erővel vállalta ezt a szolgála-
tot, mint a politikai élet, amely nem egyszer hagyta 
figyelmen kívül a valóságos nemzeti érdekeket: a 
magyar nép megmaradásának és fejlődésének első-
rendű érdekét.

Ezek az érdekek a jelenben (igazából az utolsó száz 
esztendőben, tehát a trianoni országvesztés idősza-
ka óta) a nemzeti integráció fontosságát mutatják 
és ennek az integrációnak a szolgálatát követelik. 
Történelmi és regionális paradoxonról beszélek, en-
nek kártékony hatását tapasztalom. Arra gondolok 
ugyanis, hogy a mögöttünk és előttünk álló évtize-
dekben a magyarságnak talán a legnagyobb feladata 
a nemzeti integrációban van, a körülötte lévő világ 
pedig állandó, folyamatos és rendkívül veszélyes de-
zintegrációnak a folyamatát rajzolja meg. 

A nemzeti integrációnak két fogalomköre lehet: 
egy belső és egy külső, tehát egy olyan, amely Ma-
gyarországon belül a magyar politikai és szellemi 
életnek az integrációját kívánja, s egy külső, olyan 
integrációs folyamat, amely a Trianon után szétsza-
kított magyar nemzetrészeknek a lelki, szellemi, kul-
turális és ha lehet, még ennél nagyobb körű integrá-
cióját valósítja meg. A belső integrációnak az igénye 
rendre mindig megjelent a magyar történelemben, 
voltaképpen az elmúlt közel két évszázadban hang-
súlyos módon két alkalommal is, mind a kétszer oly 
módon, hogy mintegy előkészítette a magyar fejlő-
dést, előkészítette azt, hogy Magyarország valójá-
ban megtalálja a helyét az európai népek közösségé-
ben, és visszataláljon az európai útra, amelyet Szent 
István nyitott meg előtte a történelemben, és amely-
ről általában keletről érkező hatások és támadások 
letérítették.

Ennek a nemzeti integrációnak a gondolata, a 
kívánsága, a stratégiája fejeződött ki az első nagy 
magyar liberális nemzedéknek, a reformkori nem-
zedéknek a gondolkodásában és a politikájában, 
amikor Széchenyi István, Kossuth Lajos, Kemény 
Zsigmond, Eötvös József, Wesselényi Miklós és Deák 
Ferenc rendre arra törekedtek, hogy a jogmegosz-
tásnak az elve következtében az egész magyarságot 
közös keretbe integrálják és felszámolják azokat az 
előjogokat, amelyeket a rendi társadalom áthagyo-
mányozott, vagyis éppen a jogoknak és a politikai 
lehetőségeknek a minél szélesebb körben való meg-
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osztásával az egész nemzetet közös történelmi vál-
lalkozás, a modern Magyarország és a magyar füg-
getlenség felépítése mögé állítsák. Ennek az integrá-
ciós folyamatnak voltak kudarcai, hiszen az 1848-as 
forradalom és az 1848/49-es szabadságharc veresé-
ge kétségtelenül nagy kudarcot, nagy csapást jelen-
tett a nemzeti integráció tizenkilencedik századi fo-
lyamatában. Azonban a magyarság ezeket a kudarco-
kat ki tudta heverni, jóvá tudta tenni, hiszen mindaz, 
ami a múlt század végén a magyar polgárosodásban, 
gazdasági, kulturális és politikai építésben végbe-
ment, a negyvennyolcas hagyományokból táplálko-
zott és negyvennyolc, negyvenkilenc törekvései – ha 
persze töredékesen vagy részlegesen is, de – lényegü-
ket tekintve megvalósultak abban a fejlődésben, ame-
lyet a tizenkilencedik századvégi Magyarország muta-
tott, megvalósultak abban az európai integrációban, 
ahová ez a Magyarország elérkezett.

Ennek az integrációs folyamatnak a második 
nagy korszaka volt az, amely a huszadik század ele-
jén kezdődött, részben a politikai elméletek világá-
ban, például Jászi Oszkárék, a polgári radikálisok 
mozgalma körül, és még inkább az irodalomban Ady 
Endrének, Babits Mihálynak, Móricz Zsigmondnak 
a gondolkodásában és tevékenységében. Voltakép-
pen ez is sikeres integrációs folyamatot indított el, 
és ez is azokat a gondolatokat vitte tovább, illetve 
azoknak a gondolatoknak a nyomán kívánt új, mo-
dern, huszadik századi Magyarországot létrehozni, 
amelyeket a múlt század első nagy nemzeti integrá-
ciós vállalkozása, a magyar polgárosodásnak az első 
nagy hullámzása megindított.

Ez az Adyék, Babitsék, Móriczék, Jásziék által kez-
deményezett integráció azonban nem járhatott si-
kerrel. Hiszen Magyarország belesodródott az első 
világháborúba, és az első világháború végén ott volt 
Trianon, amely egy egészen más Magyarországot raj-
zolt meg, mint amilyen az a Magyarország lett volna, 
amelyet ez a huszadik századi nemzeti integrációs 
gondolat, a „második magyar reformkor” megjelölt 
az ország számára. Trianon nagyon sok mindent 
tönkre tett, tehát nem jöhetett létre, nem alakulha-
tott ki az az országkép, nem válhatott valósággá az 
a nagyszabású vízió, amelyet a második reformkor 
bölcselői, államfilozófusai és persze költői a ma-
gyarság számára megálmodtak.

Jó évtizeddel az ezredforduló után, egy korszak-
nak a végén és talán egy új korszaknak a kezdetén, 
megint nemzeti integrációs folyamat eltervezésé-
nek a feladata áll előttünk. Ennek a nemzeti integ-
rációs folyamatnak azonban megint csak az a két fő 
motorja lehet, amely akár a tizenkilencedik század-
ban az első, akár a huszadik század elején a második 
reformkorszakban megindította a magyar nemzeti 
integrációnak és európai felzárkózásnak, polgároso-
dásnak és fejlődésnek a folyamatát. A tizenkilencedik 

században ezt a két követelményt éppen Eötvösék, Ke-
mény Zsigmondék, Deák Ferencék úgy jelölték meg, 
hogy „haza és haladás”, és ez a két gondolat jelent meg 
és forrt össze, vált egységessé később Adynak, Ba-
bitsnak, Móricznak a gondolatvilágában is.

Ez a modernizáció azonban csak az egyik fele an-
nak a folyamatnak vagy célnak, amely ma, az ezred-
forduló után előttünk áll. A másik, amit Eötvösék a 
haza jelszavával jelöltek meg, nemzeti identitásunk 
helyreállítása. A kilencvenes évek elején lezárult öt-
ven éves korszak nemcsak a modernizációt vetette 
vissza és a magyar modernizációs törekvéseket kor-
látozta, belekényszerítve az országot egy teljesen 
korszerűtlen és eleve csőddel fenyegető gazdasági 
és politikai szerkezetnek, a kommunista pártállam 
keretébe, hanem nemzeti identitásunkat is megtör-
te. Ebben az identitásban olyan veszélyes sebeket és 
sérüléseket okozott, melyek kiheverése még továb-
bi hosszú korszakot fog igénybe venni. A nemzeti 
identitást, a nemzeti tudatot helyre kellett állítani 
és hitelessé kellett tenni. A két követelmény azon-
ban csak együtt lehetett (és maradhatott) érvényes, 
és csak együtt képviselhető. Modernizáció nélkül 
pusztán a nemzeti identitás helyreállítására irányu-
ló törekvések Magyarországot megint leszakítanák 
Európától. A nemzeti identitás helyreállítása nélkül 
pusztán modernizációs törekvés pedig lehet, hogy 
gazdaságilag eredményeket hozna, azonban Magyar-
országot inkább egy kelet-ázsiai „kistigris” – Dél-Ko-
rea vagy Tajvan állapotába kényszerítené, ahol a na-
gyobb gazdasági fejlődés esetleg nem jár együtt azok-
kal a kulturális, erkölcsi eredményekkel, amelyeket a 
nemzeti identitás helyreállításának el kell érnie.

A két követelmény együttesen szolgálható, együt-
tesen képviselhető, és a két követelmény együttese 
révén jöhet létre majd a nemzeti integráció sikeres 
folyamata. Ez a két követelmény természetesen azt 
is jelenti, hogy mind a két gondolati rendszerben 
meg kellene állapodni valamiféle minimumban. So-
kat beszélnek ma Magyarországon az úgynevezett 
liberális minimumról, tehát azokról a voltaképpen 
a liberalizmusnak az eszmeköréből származó nor-
máknak a kölcsönös elfogadásáról, amelyek egy 
Európához tartozó, európai rendben elhelyezkedő 
ország politikai kultúrája számára valóban nélkü-
lözhetetlenek.

Fel lehetne és fel kellene vetni a nemzeti mini-
mumnak a kérdését is, tehát meg kellene fogalmaz-
ni, ki kellene alakítani és képviselni azokat az ele-
mi követelményeket,  amelyek a nemzeti kultúra, a 
nemzeti identitás, a nemzeti tudat körében érvénye-
síthetők, amelyeket érvényesíteni kell. A liberális 
minimum és a nemzeti minimum valamiféle kon-
szenzusa teremtheti meg azt a készenléti állapotot, 
hozhatja létre azokat a feltételeket és lehetőségeket, 
amelyek mentén, amelyek körében a nemzeti integ-

rációnak, a belső nemzeti integrációnak ez a folya-
mata megindulhat, hiszen ma még ezt a folyamatot 
fájdalmasan nélkülözzük a politikai életben, a poli-
tikai kultúrán belül.

A nemzeti integrációnak a fogalomköréhez tar-
tozik a külső nemzeti integráció is, tehát a Trianon 
után és a párizsi béke után újra szétszakított ma-
gyar nemzetrészek egymásra találása, kölcsönös 
kapcsolatainak minél nagyobb megerősítése. A 
nem zeti integrációnak ez a fajtája azt jelenti, hogy 
az anyaországnak rendkívül következetes munká-
val megtervezve, a hiteles és eredményes nemzeti 
stratégia kialakításával és ennek a nemzeti straté-
giának a gyakorlati életben való módszeres és okos 
átültetésével kell ezt a magyar nemzeti integrációt 
szolgálnia, amely a Kárpád-medencére és a nyugati 
szétszórtságra egyaránt vonatkozik.

Az olyan civil szerveződéseknek, mint például 
a minden esztendőben megrendezett Népfőiskolai 
Kollégium, éppen az volna az egyik lehetőségük és 
feladatuk, hogy kidolgozzák, felkutassák és érvénye-
sítsék azokat az eszközöket, azokat a módszereket, 
amelyek ezt az egyetemes össznemzeti magyar integ-
rációt létrehozhatják, vagy legalábbis a folyamatok 
megindítását elősegíthetik. A nemzeti integráció, a 
történelmi követelmények közé tartozik, a körülöt-
tünk létező valóság világában viszont ezzel éppen el-
lentétes, a közép-európai régió dezintegrációjának a 
folyamata érzékelhető.

Közép-Európa élete történelmileg is mindig integ-
ráció és dezintegráció, egymást váltó szakaszainak 
valamiféle hullámhegy-hullámvölgy folyamatának 
a mentén alakult. Valamikor a középkorban éppen 
a magyar hatalom, a magyar királyság (és emellett 
a cseh királyság és a lengyel királyság, tehát három 
hajdani közép-európai királyság, melyek ma a viseg-
rádi négyek országai) volt az, amely a közép-európai 
régió integrációját elősegítette és megvalósította. 
Keletről érkező, elsősorban a török és a tatár táma-
dások következtében ez az integráció megszakadt és 
újra csak a 18–19. században épült fel a Habsburg Bi-
rodalom keretei között, amely ugyanúgy a közép-eu-
rópai integrációnak igen fontos és nagy hagyomá-
nyokat képviselő intézménye volt, mint a középkori 
hármas királyság.

Az első világháború után rendkívül zavart, szin-
te kaotikus integrációs és dezintegrációs folyamat 
indult be Közép-Európában. Az Osztrák–Magyar 
Monarchiát és a történelmi Magyarországot kis ál-
lamokra osztották fel, amelyek azonban nem tudták 
integrálni a térséget. Az Osztrák–Magyar Monarchia 
helyén több osztrák–magyar monarchia és állam jött 
létre, hiszen az akkori Csehszlovák Köztársaságnak, 
az akkori Jugoszláviának, az akkori Romániának a 
nemzetiségi, etnikai összetétele semmivel sem volt 
homogénebb, mint az osztrák–magyar birodalomé. 
Tehát ez a fajta, az első világháború után kialakult in-
tegráció nem állta és nem is állhatta meg a helyét. Az 
első világháborút lezáró békeszerződések, közülük is 
első helyen a trianoni szerződés igen súlyos igazság-
talanságokat, jogtalanságokat kényszerítettek rá a 
háborúban vesztes nemzetekre, a magyarság azóta is 
szenvedi ezeknek a következményeit.

Egyfelől a kultúra az, amely elősegítheti ebből a 
veszedelmes történelmi szituációból a kitörés, a ki-
törés lehetőségének a megtalálását. Másfelől olyan 
hagyományos magyar józanság és okosság, amely-
ről Babits Mihály beszélt 1939-ben, amikor a Ma-
gyar jellemről című tanulmányát a Szekfű Gyula ál-
tal szerkesztett Mi a magyar? című kötetben megje-
lentette. Babits szavait ajánlanám, ebben az írásában 
Babits a magyar okosság természetrajzáról beszélt. 
A magyar okosság mögött kultúra van, történelmi 
tapasztalat, józanság, mértéktartás, önmagunk is-
merete, a stratégiánk megfogalmazása, kidolgozása,  
szorgalmas és módszeres végrehajtása. Szeretném, 
hogyha a magyar kulturális szervezetek égboltján 
mint vezérlő csillag, a Babits által megfogalmazott 
magyar okosság állna, és ez határozná meg tevékeny-
ségünket, erőfeszítéseinket, azt az utat, amelyet eddig 
jártunk, amelyet a jövőben is folytatni akarunk.

Pomogáts Béla

A magyar külpolitika kívánatos útja
Folytatás az 1. oldalról

 fejezte  ki aggodalmát, hanem például a Te-
melin-i atomerőmű miatt is.

Ezen a ponton az osztrák kormány pontosan 
azt teszi, amit Orbán Viktor egy másik témában 
elvár tőle: követi „azt, amit a nép akar”. A per-
ről szóló döntés Ausztriában általános megelége-
dettséget, majdnem mindenütt helyeslő reakció-
kat váltott ki. Ennek bizonyítására elég két véle-
ményt kiemelni. A szociáldemokrata Ulli Sima, 
Bécs városi vezetésének kőrnyezetvédelemért 
felelős tagja fontosnak tartja a pert, hogy meg 
lehessen akadályozni „az ajtónktól nem messze 
lévő rizikóreaktor kiépítését”. A néppárti Stephan 
Pernkopf , Alsó-Ausztria helyettes tartományfő-
nöke ennél még keményebben fogalmazott: „Az 
atomenergia veszélyes kőkorszaki technológia, a 
kiépítésére kiadott milliárdos szubvenciók telje-
sen hamis jeladást jelentenének a környezet és az 
európai biztonság tekintetében.”

A magyar–osztrák kapcsolatok tele vannak 
részletekkel, melyek jól tükrözik a két szomszéd 
ország egymásba fonódását, egymásra utaltsá-
gát. De hát tudjuk: a Duna nem csak összeköti a 
két országot. Külön elemzés erejéig képtelenség 
kitérni minden létező vagy csak elképzelhető 
problémára. 

Negyedikként álljon itt egy „tény”, amely 
kétségkívül beárnyékolja a jósógori viszonyt. 
Ausztria olyan törvényváltozásokat készít elő, 
melyek az itt dolgozó magyarok tízezreit érint-
hetik, például a gyerekekért járó családi segély 
kurtítása, ha azok Magyarországon élnek. Mel-
lékesen megtörténhet, hogy Bécsnek vissza kell 
vonnia a törvénytervezetet, mert az Brüsszel 
szerint ellentmond az Európai Unió egyenjogú-
ságról szóló elveinek.

Természetesen van ennél jobb közelítés is, 
és a két kormány ezt ugyanolyan természete-
sen meg is találta. Igen, a migrációs kérdésről 
van szó. A magyar kormányközeli sajtó néha té-
nyekre való tekintet nélkül lovagolta meg a té-
mát, hogy bizonyítani tudja: Orbán és Kurz meg 
fog egyezni. Lehet, hogy a valasz.hu túl ponto-
san vette az ATV hírét, miszerint „Kurzcal épí-
tene migrációellenes tengelyt Orbán Viktor“. De 
az Origo címe mindenesetre az irányt mutatja: 
„A visegrádi országok bevándorlási politikáját 
erősítheti az osztrák kormány”. Ez kitekintés 
volt a január végi tárgyalásokra. De az erősítés 
egyértelműen be van iktatva a koalíciós meg-
egyezésbe. És már meg is kezdődött, miután 
Bécs eldöntötte, hogy gyorsan bevethető határ-
védelmi katonai egységet hoz létre. 

Sebastian Kurz már első külföldi látogatása 
alkalmával megadta az irányt, merre kívánja ve-
zetni az új koalíciót. Ugyan hagyta, hogy az An-
gela Merkellel való Berlini tárgyalások után dip-
lomáciai nyelven elkenjék a dolgot: „A német és 
az osztrák kormány egyetért abban, hogy a mig-
rációs válság megoldásához elengedhetetlen az 
uniós külső határ védelme és a menekültek támo-
gatása helyben, a hazájuk közelében.” A következő 
mondatban ezzel ellentétben kerekperec kijelen-
tették: „A menekültek EU-n belüli elosztását sza-
bályozó kvóták ügyét viszont eltérően ítélik meg.” 

Persze Kurz nem érte be a megbeszéléseiről 
szóló komüniké fogalmazásaival. Már a német-
országi látogatás előtt egy interjúban kimondta, 
amit gondol: „Működésképtelen a kvótarend-
szer, és trendforduló szükséges a migrációs vál-
ság kezeléséhez.” Ezt természetesen Orbán Vik-
tor is szívesen olvasta. 

Martos Péter

a Duna nem csak összeköt
Folytatás az 1. oldalról

 Csodák csodája: mérföldesre nyúl 
két karja: és tenyere paizsul 

minden gyerekre puhán ráborul, 
…anyamadár-szárny nő ki minden ujjon, 

hogy gyermekének szíve odabújjon... 
S akkor megnyugszik s Tedeumot ujjong. 

(Mécs László: Anya, részlet) 

A Bécsi Magyar Iskola 2018-ban április 14-én, 
szombaton tartja, de. 10 órakor versmondó rendez-
vényét, a Verőfényt. A találkozó helyszíne a Col-
legium Hungaricum (1020 Bécs, Hollandstr. 4). A 
negyven éve elhunyt Mécs László verse címéből az 
egyetemessé szélesedő anyaság szellemében a Verő-
fény tartalmát a családok évéhez igazodva az anya-
ság adja. 

Minden diákot szabadon választott verssel vá-
runk. Egyúttal az anyaság sem lesz kizárólagos. Re-
méljük, kiegészül családi és közösségi tartalmakkal. 
Az édesanyára figyelés csupán értékjelző és irány 
kíván lenni. Vele 2018-ban Semmelweiss Ignác, az 
„anyák megmentője” születésnapjának 200. évfor-
dulójára is emlékezünk. 

Újra hívunk: legyünk együtt 
2018-ban. Ez az áldott magyar 
költészet megérdemel ennyit: egy 
Kárpát-medencét átfogó bécsi 
vers ünnepet.         

a BMI közössége



4 BÉCSI NAPLÓ 2018. január–február 2018. január–február BÉCSI NAPLÓ 5

A Magyar Egyetemisták és Öregdiákok 
Klubja  szeptemberben a 10. Öregdiák Találko-
zón méltatta az 1957-ben alapított  Diákszövet-
séget. A megemlékezést, az emléktábla meg-
koszorúzása és az  elhunyt diáktársakra való 
megemlékezés után fogadás követte a városhá-
zán. A Lindenwirtnél a hagyományos  ebéd és 
együttlét alatt Ugri Mihály beszédében felele-
venítette az egyesület küzdelmes, programban 
gazdag 60 évét. A rendezvényen 28 öregdiák, 
6 vendég, köztük Mag. Molnár András városi 
tanácsos és a MEÖK elnöke,  Mag. Kovács Dé-
nes vett részt. Tizennégy levél érkezett a távol-
maradottaktól.

A gráci magyarok október 22-én a katolikus 
misén és a protestáns istentiszteleten imád-
koztak  ’56-ra emlékezve hazánkért. Október 
23-án  az emlékezés és emlékeztetés 60. koszo-
rúját  helyezték el  a dómnál. Mag. Rudi Roth h. 
konzul  köszöntője és Ugri Mihály emlékeztető 
szavai után Mag. Holló István magyar lelkész 
végezte a kegyeleti aktust. A Himnusz elének-
lésével zárult a megemlékezés, amelyen  részt 

GrácI MaGyar HíreK
vett a  gráci dóm új plébánosa, Dompropst Dr. 
Heinich Schnuderl is. 

Kecskési Tollas Tibor  barátai emlékezetéb-
resztő irodalmi estre hívtak a megpróbáltatott 
nemzedék költője, a Nemzetőr  főszekesztője 
halálának 20. évfordulója alkalmából.  A köl-
tő életművét  a XX. századi magyar irodalom 
tükrében Szakolczay Lajos irodalomtörténész 
ismertette. Faragó Laura, a művésznő feleség   
mondta a verseket, énekelt népdalokat és zsol-
tárokat. Az est az „Erdő mellett estvéledtem” 
kezdetű népdal közös eléneklésével, majd aga-
péval zárult.  

November végén PhD Soós Viktor Attila,  a 
Nemzeti Emlékezet Bizottság történész tagja a 
Papgyilkosság a levert szabadságharc megtor-
lásának sodrában: Brenner János meggyilko-
lása 60 év tükrében című, fényképfelvételek-
kel illusztrált előadásában bemutatta a Bren-
ner családot, a vértanú káplán életét, a kádári 
„igazságszolgáltatás” gyakorlatát, a máig is vá-
laszra váró kérdéseket, valamint a boldoggá-
avatási per reménytkeltő állását.  

2018. január 3–5. között rendezték meg a 
hamiltoni magyar közösség nagycserkészei-
nek téli táborát, melynek helyszíne a szép ter-
mészeti adottságokkal rendelkező Camp Seed-
rioru volt, Centre Wellington területén.

A tábor témájának alapja egy valós esemény 
volt: 1872-ben az Osztrák-Magyar Monarchia 
északi-sarki expedíciót indított, melynek ered-
ménye a Ferenc József-föld felfedezése volt. Az 
expedíció sok kalandot és váratlan fordulato-
kat eredményezett, melyet kitűnően felhasz-
náltak a szervezők cserkészprogramok kiala-
kítására.

A tábor első napján felkészítettük a mat-
rózokat a nagy útra.  Megtanulták, mire kell 
a sarkvidéki hidegben odafigyelni, hogyan 
ismerik fel az ott élő állatok nyomait, és fej-

Északisarki expedíció  
a hamiltoni cserkészekkel

kendőt is készítettek maguknak. A legénység 
krónikásaként népdalokat tanítottam a mat-
rózoknak, valamint egy közös táncházban 
mulattunk még egyet a nagy út előtt.

Másnap riadóra keltünk, miszerint jég-
táblába ütköztünk. Kötélhúzással mentettük 
meg csomagjainkat, majd iránytűpályával, ke-
nyérsütéssel, társasjátékokkal és népi játékok-
kal múlattuk az időt, amíg fel nem fedeztük 
a Ferenc József-földet. Küldetésünk végéhez 
érve tábortűz keretében játszottuk el kalandos 
utunkat.

Az utolsó napon még kiélveztük a környezet 
adta lehetőségeket, így szánkóztunk és szám-
háborúztunk egyet.

Nagy Dóra, KCSP ösztöndíjas,  
Hamilton, Kanada (Forrás: Korosiprogram.hu)

A glifozátot a Monsanto szabadalmaztatta 
mint gyomirtót. Az 1970-es években és a sza-
badalom lejártakor fejlesztette ki a génmódo-
sított növények  termesztéséhez való haszná-
latot, amelyet ugyancsak szabadalmaztatott. 
A glifozátot azóta is alkalmazzák  világszerte.

Több multinacionális vegyi konszern is be-
szállt a nagy gyomirtó szer üzletbe, a legfőbb 
gyártók pedig ma már Kínában vannak. Ez a 
vegyszer egyre több tudományos vizsgálatban 
is az emberi egészséget súlyosan veszélyeztető 
(a hormonális rendszert módosító, magzatká-
rosító, genotoxikus, sőt rákkeltő) hatásúnak, 
illetve erős kockázatúnak bizonyul. 2015-ben 
ezt a hatóanyagot maga az Egészségügyi Világ-
szervezet is úgy minősítette, hogy „valószínű-
leg rákkeltő az emberek esetében”. Szennyezi a 
talajokat, az ivóvízbázisokat és az élelmiszere-
ket, egyebek között sörben, pékárukban is ki-
mutatták. Ezek közvetítésével bekerül az em-
ber keringési rendszerébe, vérben, vizeletben, 
anyatejben, sőt a kismamák szervezetében is 
egyre gyakrabban megjelenik, ahol a méh-
magzat programozott és nem programozott 
sejthalálát válthatja ki. Az európai talajoknak 
már 45%-át beszennyezte, és a hazai iparsze-
rű mezőgazdaság gyomirtószer-felhasználási 
gyakorlata következtében hazánk talajaiban is 
előfordul, hiszen – bár nálunk a GMO-k hasz-
nálata a növénytermesztésben tiltott, de – a 
glifozát tartalmú gyomirtó szerek engedélye-
zettek. Annak ellenére engedélyezettek, hogy a 
kutatások szerint a glifozát mezőgazdasági fel-
használása súlyos kockázatot jelenthet az em-
beri egészségre és a környezetre.

Az EU nagy multinacionális tőkeérdekelt-
ségek által erősen befolyásolt szakhatóságai a 
glifozát minősítésénél nem vették át a WHO 
Nemzetközi Rákkutatási Ügynökségének tu-
dományos véleményét, hanem e perdöntő 
kérdésről szóló hatástanulmányukban jórészt 
szó szerint lemásolták az ellenérdekű Mon-
santo dokumentumait. 2017. november 27-én 
az Európai Tanács minősített többségű hatá-
rozata újabb öt évvel meghosszabbította a ha-

Százak TanácSa:
állásfoglalás a glifozáT gyomirtó vegyszer  

uniós alkalmazásának engedélyezéséről
tóanyag uniós használatának az engedélyét. A 
hazai nagyüzemi agráripari lobbi nyomására 
Magyarország is az engedélyezés mellett sza-
vazott.

A Százak Tanácsa a sokasodó, súlyosan fe-
nyegető tudományos bizonyítékok és a WHO 
állásfoglalása ismeretében messzemenően 
nem ért egyet az EU döntésével és annak ha-
zai támogatásával. Azt a fenntartható fejlődés 
mai és jövő generációk iránti felelősségelvé-
vel több szempontból is ellentétesnek ítéli. A 
Tanács megítélése szerint az egyrészt szöges 
ellentétben áll az EU közös környezetvédel-
mi politikájában rögzített megelőzés és elő-
vigyázatosság alapelveivel. Az utóbbiak alap-
ján, ha az egészségügyi és/vagy környezeti ár-
talom kockázatára ugyan nem is lenne teljes 
bizonyító erejű tudományos bizonyíték, de a 
kockázat valószínűsége fennáll, akkor a vé-
delem hatékonysága érdekében úgy kell eljár-
ni, mintha a legsúlyosabb ártalom állt volna 
elő. Másrészt a vegyszertilalom megtagadá-
sa az Alaptörvényünk XX. és XXI. cikkeit is 
sérti. A közhatalom ez esetben ugyanis el-
mulasztja annak az alkotmányos kötelezett-
ségének a teljesítését, hogy neki kell érvénye-
sítenie mindenki jogát az egészséges környe-
zetért. Egyúttal a testi és lelki egészséghez 
mindenkit megillető jog is sérül, mert hiába 
kötelezte el magát az ország „a genetikailag 
módosított élőlényektől mentes mezőgazda-
ság” fenntartása mellett, amikor ezt aláássa 
a GMO-diktátum vegyszerhasználatának en-
gedélyezésével. A sajnálatosan Magyarország 
által is támogatott uniós döntés tehát a közös-
ségi és hazai jog és politika szempontjából is 
erősen aggályos, jelentősen veszélyezteti az 
EU – benne hazánk – természeti környeze-
tét, népességének egészségét és gyermekeink 
jövőjét, ezért a Százak Tanácsa, mint a ma-
gát a nemzet lelkiismereteként meghatározó, 
felelős értelmiségi tömörülés a leghatározot-
tabban elutasítja és a multinacionális tőkeér-
dekeket kiszolgálónak, nemzeti érdekeinkkel 
ellentétesnek minősíti azt.

A 2018-as esztendő magyar ember számá-
ra – hivatalosan kinyilváníttatva – Mátyás ki-
rály-emlékév. Az erdélyi magyarok különösen 
büszkék az európai szellemiséget előre vetítő 
reneszánsz király születési helyszínére, esz-
meiségére, legendás igazságosságára, az ezer 
éves magyar királyság időbeli középpontján 
született uralkodóra, a törökverő édesapa fi-
ára, humanista jeles személyiségek pártolójá-
ra. Román ember számára az idei esztendő a 
„nagy egyesülés” éve, hiszen az alig több mint 
hat évtizedes román királyság felénél bekövet-
kező gyulafehérvári román nagygyűlés cente-
náriuma is erre az évre esik, amely kimondta 
Erdély elszakítását a magyar koronától. Per-
sze, a kinyilvánított „népakarat” megvalósu-
lásához elsősorban egyéb tényezők szükségel-
tettek. Hiányukban ma máshol húzódnának 
Románia határai, és bizonyára nem december 
1-je lenne az ország nemzeti ünnepe. (Kiter-
jedtebb történelmű népeknél nem feltétlenül 
a „kisebbség legyőzésének” a napját választják 
nemzeti ünnepnek, s ha igen, valós demokráci-
ában nem várnák el tőle, hogy együtt ünnepel-
jen a többséggel.)

A földi világ legfőbb mozgatója száz évvel 
ezelőtt is – előtte és utána egyaránt – a hatalom 
megszerzése, az önös érdekek érvényesítése, a 
pénz uralma volt. Európa második legnagyobb 
kiterjedésű államalakulata, az Osztrák–Ma-
gyar Monarchia feldarabolása egyaránt érde-
ke volt az eképpen (is) nagyobbá váló győztes 
hatalmaknak, mint a hirtelenjében létrejött, 
önállósodó, „zsákmányra éhes” utódállamok-
nak. Persze, mindehhez egy mindenki számá-
ra több-kevesebb szenvedést nyújtó világhábo-
rúra, annak vége felé a harcokba belefáradt és 
a leszerelés után sóvárgó hadakra, a számunk-
ra teljes mértékben kedvezőtlen végkifejletre, 

December elseje ígéretei és kihívásai
a nagy szocialista forradalom világmegváltó 
gondolatainak a felkarolására, a szétzüllesztett 
saját hadserege helyett a munkásosztályban 
bízó szabadkőműves Károlyi-kormányra, áru-
lások sorozatára, a kor demográfiai és politikai 
viszonyaira, no meg – a teljesség igénye nélkül 
– telített sorsszerűségre is szükség volt.

A történelemtudósok joggal nem kedve-
lik és elutasítják a „mi lett volna, ha” kezde-
tű megközelítéseket. Mert ha a magyar ki-
rályi államvasutak nem bocsátottak volna 
ingyen szerelvényeket a december 1-én Gyu-
lafehérvárra igyekvők rendelkezésére, csak 
a három héttel később Kolozsváron össze-
gyűlt, jóval nagyobb méretű magyar nagy-
gyűlés máshonnan érkező résztvevőinek, ak-
kor is hangzatosabb lett volna Gyulafehérvár 
hangja, mint Kolozsváré. Versailles-ban nem 
demokráciát osztogattak, hanem a vesztese-
ket megbüntették, a győzteseket pedig meg-
jutalmazták. Meglehetősen aránytalanul és 
igazságtalanul. Június 4-e december 1-e nél-
kül is létezne tehát. Mégis: miközben június 
4-e 1920 óta vitathatatlanul gyásznap min-
den magyar számára, december 1-e száz év-
vel ezelőtt némi biztatást is közvetített az er-
délyi magyarság számára. A gyulafehérvári 
nyilatkozat ugyanis kimondta a kisebbségi 
jogok gyakorlatba ültetését, és táplálta azt a 
reményt, hogy megvalósul az erdélyi magyar-
ság önrendelkezése. Sőt, akkoriban még több 
forrásból táplálkozott az önálló Erdély gon-
dolata. Visszatérve a történészek által jogo-
san bírált feltételes módhoz: mi lett volna, ha 
svájci, vagy egyéb mintára olyan több nem-
zetiségű, az autonómia különböző formáit a 
mindennapi gyakorlatban megvalósító Erdély 
jött volna létre, ahol a román, magyar, szász 
együttélés akár példaértékű lehetne? 

Tekintsünk azonban a transzilván tündér-
kertből a nacionalista Nagy-Románia valósá-
gára. Vajon mi valósult meg azóta a gyulafe-
hérvári nyilatkozat szépen hangzó „vállalá-
saiból”, az új román állam alapelveiből, mint 
amilyen a teljes nemzeti szabadság az összes 
együtt élő népnek, egyenlő jogok és teljes au-
tonóm vallásszabadság, tisztán demokrati-
kus rendszer tökéletes megvalósítása a közélet 
minden területén, teljes sajtó-, gyülekezési és 
egyesülési szabadság? Mindez nemcsak utópia 
maradt, hanem Európában példátlan nemze-
ti elnyomás bontakozott ki Románia terüle-
tén a nyolcvanas években, az annyit emlegetett 
aranykorszakban. Majd az 1989-es változás 
azok számára hozott pozitív megkülönböz-
tetést, akik fennhangon hirdetik országhatá-
rokon belül és kívül egyaránt, hogy az erdé-
lyi magyarság jogainak a biztosítása már-már 
példaértékű. 

Nehéz választ adni arra a kérdésre, hogyan 
viszonyul az erdélyi magyarság 1918. decem-
ber 1-jéhez, a centenárium közelgő hangzatos 
megünnepléséhez és megünnepeltetéséhez, 
utcák és terek elnevezéséhez, leendő szobor-
állításokhoz, a román és a nemzetközi sajtó-
ban megjelenítésre váró ferdítésekhez, a vár-
hatóan felerősödő magyarellenességhez. De-
cember 1-e valójában a száz éve megígért, ám 
azóta be nem váltott ígéretek miatt vált ün-
neplésre alkalmatlan nappá az erdélyi ma-
gyarság számára. Egy dolog biztos tehát: a 
magyarok, székelyek idén sem fogják megün-
nepelni december 1-ét. Románián belül, a de-
mokratikus együttélést szajkózó közösségek 
kebelében sem. Legfeljebb választott tisztség-
viselőik a jó ízlés és a vállalható lelkiismeret 
határain belül részt vesznek olyan megemlé-
kezéseken, ahol ott lehet a helyük. Miközben 
a választók többsége igyekszik nem látni, nem 
hallani mindazt, ami a magyar lélek számára 
láthatatlan és disszonáns.  

December 1-je ugyanakkor mindenko-
ri kihívás a kisebbségek számára. Kihívás a 
nemzeti kisebbségként kinyilvánított erdé-
lyi magyarság számára a számonkérésre, a 
múlt siratása helyett jövőbe mutató stratégia 
kiépítésére, a valós érdekérvényesítés megfo-
galmazására, a szülőföldön való boldogulás 
mennyiségi és minőségi mutatóinak a javítá-
sára. A gyulafehérvári nyilatkozat kisebbségi 

jogokra vonatkozó cikkelyeinek a folyamatos 
hangoztatására és a Romániában élő magya-
rok egyenjogúságát igénylő nyilatkozattétel-
re. A romániai magyarság legfontosabb po-
litikai szervezete elnökének, Kelemen Hu-
nornak a szavait idézve: „Nyilvánvaló, hogy 
újratermelődtek a félelmek: a románok attól 
félnek, hogy el akarjuk szakítani Erdélyt, a 
magyarok pedig attól tartanak, hogy a ro-
mánok meg akarják fosztani őket az identi-
tásuktól. Mi megpróbáljuk elmagyarázni, kik 
vagyunk és mit akarunk. Hiba lenne, ha be-
burkolóznánk sündisznóállásba, és egész év-
ben csak siránkoznánk, félnénk, rettegnénk. 
Ezért indítottunk kampányt Ezer év Erdély-
ben, száz év Romániában szlogennel. Büszkén 
vállaljuk, hogy értékteremtő közösség vagyunk 
abban az országban, ahová a történelem vetett 
minket. Másfelől szelíden, de határozottan 
kérjük számon a kisebbségeknek teljes egyen-
jogúságot ígérő 1918-as gyulafehérvári ígére-
tek betartását.” (és a magyar politikusok nyi-
latkozatainak a betartását is – szerk. megj.).

Végül, december 1-je kihívás a kisebbséget 
alkotó román, európai uniós és azon kívüli 
polgárok számára is, akik érzelmeiken és érde-
keiken túl „felvállalják” az erdélyi magyarság 
jogos igényeit, és saját lelkiismeretükre hall-
gatnak.  Amiként a mindenkori értelmiségi a 
nemzet lelkiismerete. Kós Károly „kiáltó szava” 
száz év távlatában sem veszített időszerűségé-
ből: „A mi igazságunk: a mi erőnk. Az lesz a mi-
enk, amit ki tudunk küzdeni magunknak.”

Dr. Ábrám Zoltán (Marosvásárhely)

Nem biztos, hogy célravezető, de a jelek sze-
rint csábító a magyar példa. Igaz, mint aho-
gyan a migráció korlátozását sem illő magyar 
találmányként emlegetni, a kettős állampol-
gárság „adományozása“ sem fedi a „nemzet-
egyesítés“ osztrák szándékát. Csupán szóba 
került, aztán kormányszintre jutott a kísértés, 
talán meg sem gondolva, hogy mi mindent za-
varhat fel ez az elképzelés. Amikor az osztrák 
törvények tiltják, vagy legalábbis nem engedik 
meg a kettős állampolgárságot, felkészületlen-
nek, meggondolatlannak mondható az a szán-
dék, amely szerint az egyébként teljes jogkörű 
autonómiát élvező Dél-Tirol német és ladin la-
kóinak az olasz mellé az osztrák állampolgár-
ságot is odagondolják egyes politikusok. A hul-
lámverés már annyira elérte a nyilvánosságot, 
hogy alig lehetne visszakozni tekintélyvesztés 
nélkül. Államközi szinten most már nem is er-
ről van szó, hanem az osztrák állampolgárság 
kiterjesztésének módozatairól és természete-
sen esetleges következményeiről.

Sebastian Kurz jelenlegi kancellár külügy-
miniszterként ugyancsak pálcát tört afölött, 
hogyan lehet az, hogy a honosított törökök 
minden feltűnés nélkül ismét felvehetik/visz-
szakaphatják eredeti állampolgárságukat, ha-
bár az osztrák állampolgárság felvételének elő-
feltétele a törökről való lemondás. Bárhogyan 
is tekintjük, az osztrák állampolgárság jelenle-
gi kizárólagosságának módosítása nélkül két-
színű, álságos a Dél-Tirol felé kacsintgatás. Eb-
ben a vonatkozásban biztosan nem ildomos, 
mégsem kerülhető meg a magyar gyakorlat, 
amit nem kell sem bemutatni, sem magyarázni.  

A derült égből villámcsapásként beütött 
szándék mögött egyelőre csupán dekoratív jel-
legű elképzelések rejlenek, ami persze nem ok-
vetlenül hiteles. Ausztria kétségtelenül védha-
talmi státusszal rendelkezik, anélkül, hogy a 
dél-tiroliak esetleges osztrák állampolgársága 
eddig felmerült volna, hivatalos szinten leg-
alábbis eddig ez nem volt (kül)politikai kér-
dés. Arno Kompatscher tartományfőnök úgy 
nyilatkozott, hogy már évek óta tárgyalnak 
róla, sőt, a Déltiroli Néppárt erre célzó határo-
zatot is hozott: az autonómia státusz megkér-
dőjelezése nélkül mennyire kívánatos volna az 
osztrák állampolgárság kiterjesztése európai 
szellemben. Annak ellenére,  hogy kelletlenül 
fogadta a szándékot Ausztriából, átkos nacio-
nalista vonásokat emlegetve mégis odáig me-
részkedett, hogy ha már így lenne, ne kizárólag 

Mit ér az autonómia  
(kettős) állampolgárság nélkül?

etnikai alapon jussanak az érintett személyek 
az osztrák állampolgárság élvezetéhez, hanem 
– mintegy területi értelemben – terjedjen ki ez 
az egész tartmomány minden lakójára, így az 
olasz nyelvű lakosságra is. 

Karin Kneissl külügyminiszternek nem volt 
könnyű feladata ezzel a kérdéssel terhelten tár-
gyalni Angelino Alfano olasz kollégájával, aki 
szerencsére a vártnál higgadtabban fogadta a 
hírt. Nem is lett volna vele különösebb baja, 
de azért zavarónak vélte, hogy az osztrák kor-
mány minden előzetes egyeztetés nélkül lobog-
tatta meg szándékát. Nyomban abban egyeztek 
meg, hogy szakcsoport jön létre Bécs, Róma és 
Bolzano/Bozen bevonásával. Így egyik érin-
tett fél sem érezheti magát kizártnak, s talán 
minden további hullámzás nélkül elcsitulnak 
a felhangok. Az olasz fél kellő kimértségről tett 
bizonyságot, nem látva különösebb akadályt a 
kettős állampolgárság viselésében az államkö-
zi kapcsolatok terén. Ez így lenne helyén, hi-
szen a jogegyenlőség jegyében nem lehet az, 
hogy a saját polgárainktól megvonjuk a kettős 
állampolgárság lehetőségét, ellenben más álla-
mokra vonatkoztatva ez érvényét veszíti. Vagy 
talán most igazán törököt fogott az osztrák 
külpolitika? 

Egyelőre még a legmerészebbek is azt han-
goztatják, az elképzelés egyáltalán nem vonat-
koztatható Dél-Tirol hovatartozására, mind-
azonáltal a területi autonómia példaértékű, a 
dél-tiroliaknak eszük ágában sincs közelebb 
jutni Ausztriához, mint amennyire közel már 
amúgyis vannak. Hogy aztán – ha netán a két 
állam megegyezéses alapon eljutna odáig – mi-
vel járna az osztrák állampolgárság, sok min-
denről kellene tárgyalni és nem általánosság-
ban, hanem konkrét pontokban megállapodni. 
Álszent érvelés, ha bárki csupán dekoratív jel-
leget tulajdonít annak, vajon mit jelent Olasz-
ország egyik autonóm tartományában osztrák 
állampolgérként is élni, pl. tiroli tartományi, 
vagy netán osztrák parlamenti választások 
idején? Nagy felkészültség és nagy felelősség 
kötődik az ilyen kiváltságos helyzet elviselésé-
hez és alkalmazásához a mindennapi életben, 
nem is említve a távolabbi jövőt.  

Egyedüli ésszerű gondolat a felkészülés tár-
gyalásos alapon. Nem utolsósorban aztán ar-
ról is kellene tárgyalni, hogyan látja az osztrák 
politika saját népcsoportjainak jövőjét, feladva 
a kettős mércét.  

Pannonicus
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KItÜntetÉseK
Áder János, Magyarország köztársasági el-

nöke az európai és magyar zenekultúra hír-
nevét öregbítő, több évtizedes zenetanári, 
karnagyi és zenetudományi pályája, valamint 
értékteremtő kulturális közéleti tevékenysé-
ge elismeréseként a Magyar Érdemrend lo
vagkeresztje állami kitüntetést adományozta 
Dr. radics Évának, a Gráci Zeneművészeti 
Egyetem em. tanárának, 
Fodor Máriának, a bécsi Ilona stüberl ma
gyar kisvendéglő tulajdonosának az ausztriai 
magyar szervezetek aktív támogatása és a ma-
gyarság összetartozásának érdekében végzett 
tevékenyéségéért, valamint a magyar gasztro-
nómia nemzetközi jóhírének öregbítését szol-
gáló munkája elismeréseként.  

*
Dipl.Htl.Ing. Dittmar Zoder, Präsident 

des Vereines „Freunde des Jungarbeiterdorfes 
Hochleiten“ egyesület elnöke a Magyar ezüst 
Érdemkeresztet kapta az 1956-os forradalom 
és szabadságharc emlékének ápolása érdekében 
végzett áldozatos munkája elismeréseként. 

*
Felker Judith, az Osztrák–Magyar Tár-

saság főtitkára Magyar arany Érdemkereszt 
kitüntetésben részesült a magyar–osztrák kap-
csolatok ápolása és fejlesztése érdekében vég-
zett lelkiismeretes munkája elismeréseként.

Magyar papi találkozó
(orf – volksgruppen) A magyar és magya-

rul beszélő papok hagyományos új évi talál-
kozóját idén is Kismartonban tartották meg, 
majd a résztvevők ellátogattak Alsóőrre, Fel-
sőőrre és Őriszigetre is. Alsóőrött Dr. Vencser 
László volt a szentmise főcelebránsa.  Auszt-
ria egyházmegyéiből tizenkét lelkész érkezett:  
Felső-Ausztriából Szabó Ernő (Linz), Ilk An-
tal-József (Alkoven) és Vencser László (Linz), 
Stájerországból Molnár Ottó (Grác) és Hol-
ló István (Deutschlandsberg), Tirolból Nagy-
György Attila (Innsbruck), Burgenlandból a 
felvidéki származású Jăn Wechter (Grossmür-
bisch/Alsómedves), Alsó-Ausztriából Szom-
széd Tamás, Bécsből Varga János, a Pázmá-
neum rektora, Ghinari János (Oberloisdorf/
Felsőlászló) plébános, aki kéthetente magyar 
nyelven is misézik a középpulyai magyaroknak, 
valamint a nemrég Unterwart/Alsóőrre került 
Gáspár Adalbert bencés szerzetes. A találkozót 
Pál László püspöki vikárius szervezte meg.

Megkezdtem a vezetőség összeállítását és a tag-
szervezést.

Megismertettem elképzelésemet régi bécsújhelyi 
barátommal, Stefan Franye-val, az ÖAMTC magyar-
országi referensével. Ő örömmel és készségesen 
vállalta az osztrák oldali szervezést. Eközben Rössle 
Berta néni a bécsújhelyi kereskedők, iparosok köré-
ben népszerűsítette elképzelésemet.

Mikor volt az alakuló összejövetel és milyen si-
kerrel?

1987. december 11-ére hirdettük az alakuló össze-
jövetelt. A soproni Liszt Ferenc Művelődési Központ 
kamaraterme megtelt érdeklődőkkel, program-is-
mertetésemet ott a helyszínen 120 új tag fogadta 
el. A már szerveződő bécsújhelyi kör öt tagja Stefan 
Franye vezetésével is részt vett és biztosított a maj-
dani együttműködésről. 

Hogyan alakult a közös tevékenység?
A Corvinus Kör megalakulását nagy figyelem 

kísérte (a belső elhárítástól is!), magyar és osztrák 
újságok, rádióriportok ismertették közös tevékeny-
ségünket. Csak néhányat említenék meg: ilyenek 
voltak a közös kerékpártúrák, az amatőr művészeti 
csoportok találkozói, a soproni Carusell és bécsújhe-
lyi Pannonia vásárokon való kölcsönös megjelenés 
és bemutatkozási lehetőség cégeknek, vállalkozók-
nak, vagy a rendőrség és csendőrség sport találko-
zói, a soproni, majd a magyar rendőrség IPA (nem-
zetközi rendőr szervezet) tagsága. Ide tartozik az 
osztrák és magyar települések kapcsolatfelvétele, a 
kamarák közötti kapcsolat, de szót kell ejteni a nem-
zetközi veteránautós túrákról (Corvinus Oldtimer 
Classic), a Corvinus-települések közötti kapcsolat-
felvételről mindkét országban (Retz, Krems, Grim-
menstein, Krumbach, Székesfehérvár, Kőszeg, Za-
laegerszeg, Szeged, Makó, Celldömölk, Zala megye, 
stb.), a gasztronómiai bemutatókról (Corvinus-tál), 
valamint a „hármas-városi” kapcsolatról Bécsújhely, 
Kismarton és Sopron között stb. Jelentős siker volt 
az alsó-ausztriai Industrievirtellel közös USIS prog-
ram, amelynek keretében osztrák diákok magyarul, 
magyarok németül tanulhattak közös rendezvénye-
ken, táborokban.

Vannak további terveik, hogyan működnek a 
körök?

Az alakuláskor kitűzött végső célt, a fizikai határok 
felszámolását Magyarország schengeni csatlakozásá-
val elértük. Ma már nincs akadálya a közvetlen kapcso-
latoknak. Meglátásom szerint mind a magyar, mind az 
osztrák kör már csak külön-külön tevékenykedő bará-
ti társaság, amolyan nyugdíjas klub. -yCs- 

Harminc évvel ezelőtt, 1987. december 11-én ala-
kult Sopronban a Corvinus Magyar–Osztrák Baráti 
Kör, majd 1988 februárjában Bécsújhelyen partner 
szervezete, a Corvinus Kreis für Österreichisch–Un-
garische Freundschaft. Ez alkalomból kérdeztük a 
mozgalom kezdeményezőjét, a Corvinus Kör alapító-
ját, Szalay csabát.

Hogyan indult, mi volt az előzménye a megala-
kulásnak?

1987 szeptemberében felkeresett irodámban Ke-
resztény Richárd, a Hazafias Népfront városi titkára és 
elmondta, hogy „már lehet nyugati országból is partner 
települést választani! Mi a véleményem?” – kérdezte.

Azonnal vázoltam elképzelésemet: olyan várost 
kell választani, amelyiket valamilyen történelmi szál 
fűzi Sopronhoz, ahol hajlandóak az együttműködésre, 
amelyik nincs messze, és ahol mindennapi kapcsolatok 
lehetnek: ilyen város Bécsújhely (Wiener Neustadt). 

Miért éppen Bécsújhely?
Az általam vezetett üdülőszálló törzsvendége, a 

Rössle házaspár 1987 augusztusában két hétig ven-
dégül látott Bécsújhelyen, ők megismertettek a város 
történelmével is. Soprontól alig 40 km-re, a történel-
mi határ közelében fekszik, Sopron „ellenében” alapí-
tották 1196-ban, később a XIX. század elején a Bécsúj-
helyt pusztító tűzvész után a soproniak több ezer ezüst 
forinttal segítették az újjáépítést, majd ezt a két várost 
1847-től vasút is összekötötte. Mátyás király hódítása 
idején, Bécsújhely csak két és fél éves ostromzár után 
adta meg magát és ekkor Mátyás igazi humanistaként, 
értékelve a helyiek hősiességét, a várost megerősítette 
kiváltságaiban, újabb jogokkal ruházta fel és mindezt 
„megpecsételte” egy 81 cm magas aranyozott, zománc-
berakásos ezüst kehellyel (Corvinus-kehely), amely ma 
is a város féltett kincse, egyik jelképe. Nevét négy csilla-
gos szálló és körút őrzi Bécsújhelyen.

A bécsújhelyi várban őrizték és a főtéren végezték 
ki a nemesi összeesküvés két vezetőjét: Zrínyi Pétert 
és Frangepán Ferencet; a vár tornyából szökött meg 
II. Rákóczi Ferenc.

A hetvenes évektől a bécsújhelyiek kedvelt bevá-
sárló, szolgáltató helye lett Sopron. 

Honnét ered a körök elnevezése?
Az előbbiekből következett. Mátyás latinos neve, 

Corvinus németül is kiejthető, Ausztriában is elismert. 
Mi volt a cél?
A népi diplomácia eszközeivel akartuk erősíteni a 

két város, a két ország kapcsolatát. Célunk az volt, hogy 
a két városban párhuzamosan alakítsunk kört. Ez ak-
kor egyedülálló, újdonság volt a két „világrend” között.

Mi következett ezután?

HArMINc ÉVe INdUlT A cOrVINUS MOzgAlOM

neMZetKöZI saJtósZeMle
összeállította: Fetes Kata

Középkori kincseket találtak a clunyi apátságnál 
A Lyoni Egyetem kutatói a clunyi apátság épület-

együttes részei után kutatva a felső talajrétegben 
váratlanul pénzérmékre bukkantak. Az értékes kö-
zépkori lelet egy posztóba rejtve 2200 ezüstpénzt, 
21 aranydénárt, egy arany pecsétgyűrűt, egy össze-
hajtogatott aranylemezt és egy apró arany tárgyat 
tartalmazott.

Az ezüst pénzérmék nagy részét a 12. század ele-
jén az apátság bocsátotta forgalomba. Eddig az eh-
hez hasonló leletekben csupán néhány darab érme 
került elő. A most felszínre került leletegyüttes leg-
értékesebb darabjait bőrbe csomagolva találták 
meg. Ezek között volt az a 21 aranydénár, amelyeket 
az 1121 és 1131 között Spanyolországban uralkodó 
muszlim Almorávidák verettek. Az arany pecsétgyű-
rűben levő apró portré a Római Birodalom korából 
származik, bár a gyűrűt magát a 12. században készí-
tették.  Az összehajtogatott arany lapocska súlya 24 
gramm, az apró arany tárgy nagy valószínűséggel 
egy gomb része lehetett.

A szakemberek véleménye szerint a középkorban 
3-8 ló megvásárlására volt elég a kincs. Manapság ez 
hozzávetőlegesen ugyanennyi autót jelent. A régészek 
feltételezése szerint a kolostor élelmiszerre szánt pén-
zét megtakarítás céljával áshatta el egy szerzetes.

génszerkesztés élő ember szervezetében
Egy veleszületett DNS hibát akartak kijavítani 

kaliforniai orvosok egy 44 éves férfinél. A nagyon 
ritka Hunter szindróma okozta elváltozás miatt a 
páciens a nap minden pillanatában szenved. Ez mo-
tiválta abban, hogy vállalkozzon ebben az úttörő ke-
zelésben való részvételre. 

A Hunter szindróma a mukopoliszacharidózis 
egyik fajtája. A betegek azzal a genetikai hiányos-
sággal születnek, mely szerint hiányzik az utasítás a 

hosszú cukormolekulák lebontásához szükséges en-
zim előállításához. A mukopoliszacharid molekulák 
így felhalmozódnak a szervekben, a májban, a szív-
ben vagy az agyban, és károsítják azokat. 

A terápia során infúzióval a véráramba juttattak 
két „molekuláris ollót”. Ezek pontosan meghatáro-
zott helyen „elvágják” a DNS-t. Egy speciálisan erre 
az esetre kifejlesztett technológia segítségével az ol-
lók akkor lépnek működésbe, amikor a májsejtekbe 
jutnak. Így „cselekvésre kényszerítik” a rendszert, s 
ennek reakciójaként megindulnak a lebontást ser-
kentő utasítások.

Az orvosok bíznak a génterápia sikerében és ab-
ban, hogy hamarosan, már a születés után nem sok-
kal gyógyíthatják ezzel a módszerrel a Hunter szind-
rómával világra jövő gyermekeket.

Életet keresnek a Naprendszeren kívül
Az újonnan felfedezett Ross 128b jelű bolygó a 

Földhöz hasonló méretű és adottságú. A Naprend-
szerünkön kívüli második legközelebbi bolygó 11 
fényévre található. Az új bolygót a Chilében lévő 
La Silla Csillagvizsgálóban a nagypontosságú szín-
képelemző (HARPS) segítségével fedezték fel. A 
Ross128b csillaga egy vörös törpe, melyhez húsz-
szor kisebb távolságban kering, mint a Föld a Nap 
körül. Mivel a vörös törpe lényegesen kisebb és hal-
ványabb, mint a Nap, ezért a Ross 128b alig részesül 
több szoláris sugárzásban, mint a Föld. Ennek követ-
keztében felszíni hőmérséklete Földünkéhez hason-
ló lehet, így van esély arra, hogy élet alakulhasson 
ki az exobolygón.

A kutatás során a csillagászok általában a Földhöz 
hasonló kis tömegű, sziklás felszínű és mérsékelt hő-
mérsékletű bolygót keresnek. A Genfi Obszervatóri-
um egyik munkatársa szerint a Ross 128b felfedezé-
se egy évtized intenzív kutatás eredménye. www.becsinaplo.eu
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- Másfél éve került közénk a Várvidékre Gás-
pár Adalbert OSB, azaz az Ordo Sancti Bene-
dicti, magyarul a  Szent Benedek szerzetesrend 
tagja. Alsóőrön a plébánosi teendőket látja el, 
s magyar miséket tart Felsőőrött és Őriszigeten 
is. Nem ismeretlen számára a kisebbségi lét, hi-
szen a Felvidéken született.

- Igen, felvidéki származású vagyok, de kö-
zelebbről Felső-Bodrogközt tartom szülőföl-
demnek, ahol viszont csak 18 évet töltöttem. 
1971-ben Királyhelmecen születtem, Nagy-
tárkányban nőttem fel egy kétnyélvű (ma-
gyar-szlovák) családban, ahol a magyar lett az 
anyanyelvem, identitásom, de szüleimtől nagy 
nyitottságot kaptam ajándékba a más nyelvű, 
nemzetiségű, vallású, kultúrájú emberek iránt. 
Családom apai ága, felvidéki német és szlo-
vák, az anyai magyar és szlovák, így már korán 
megtapasztaltam a rokonságon belül is a nyel-
vi változatosságot, ami soha nem okozott sem 
gondot, sem feszültséget.

- Keveset tudunk erről a vidékről, meséljen 
egy kicsit!

- Felvidéknek ez a keleti csücske valójában 
messze volt és van a mindenkori fővárosok-
tól, fontos kulturális központoktól, ipari és ke-
reskedelmi gócoktól, mégis néhány községhez 
kötődik pár olyan név, személyiség, akik em-
lékét nem lepte el a történelem pora. Ilyen II. 
Rákóczi Ferenc, Borsi szülöttje, Dobó István 
egri várvédő kapitány, aki Dobóruszkán szü-
letett és itt is van eltemetve, Balassi Bálint fia, 
Balassa János pedig a nagytárkányi, ma már 
nem létező kastélyban nevelkedett. Mécs Lász-
ló premontrei szerzetes a 20. század első felé-
ben 20 évet töltött ezen a vidéken mint plébá-
nos és hittanár.

- Szlovákia területén szabadon beszélhetett 
mindig magyarul?

- Kétnyelvűségem ellenére, gyerekkorom-
ban természetesen volt olyan tapasztalatom 
is, melyet gyerekként értetlenül éltem meg. Ez 
volt az, amikor a szlovák általános iskola szü-
neteiben, mint magyar anyanyelvű gyerekek 
a többiekkel magyarul beszélgettünk, amikor 
egyszercsak, a szintén magyarajkú tanár meg-
fenyített, hogy ne beszéljünk magyarul. Való-
jában ez volt és maradt az egyetlen negatív él-
ményem, amely a magyar nyelv használata mi-
att ért.

- Melyek voltak életének főbb állomásai? Hol 
tanult, hol ismerkedett meg a bencés életformá-
val? Mi vonzotta a szerzetesi lelkiség, életvitel 
felé?

- Érettségi után Szepesváraljára kerültem, 
ahol megkezdtem teológiai tanulmányaimat, 
mint kassai egyházmegyés teológus. A szer-
zetesség története, életformája gimnazista ko-
romban kezdett el érdekelni, emiatt még az 
érettségi előtti nyáron Pannonhalmán töltöt-
tem egy fiataloknak szervezett lelkigyakorla-
tos hetet. A monasztikus közösségi életforma 
erősen vonzott, ezért úgy döntöttem, hogy je-
lentkezem bencés novíciusnak Pannonhalmá-
ra. A „közelben” volt még két bencés monos-
tor, a prágai Brevnov és a krakkói Tyniec. Nagy 
nyelvi gondot nem okozott volna egyik sem, de 
számomra nagyon fontos volt a magyar nyel-
ven való imádság, hiszen gyerekkorom óta sze-
mélyes imáimban csak magyar nyelven szólí-
tottam meg az Istent és csak magyar istentisz-
teleteken vettem részt. Ekkor 21 éves voltam.   

A teológia után a szlavisztika mellett elkezd-
tem tanulni a fazekasságot, azzal a szándékkal, 
hogy majd egyszer mint fazekas dolgozhatok 
a monostorban. Nyolc év elteltével kerültem 
első alkalommal Ausztriába, a stájeroszági 
Máriazellbe, hogy segítségére legyek a sok ezer 
oda zarándokló magyarnak. Ugyanakkor a 
szláv nyelvek sem állnak tőlem távol, így sok 

alsóőr plébánosaként
 – Beszélgetés Gáspár adalbert bencés szerzetessel –

 szlovák, cseh, lengyel, horvát és szlovén cso-
porttal is találkoztam, amikor szükséges volt, 
tudtam őket segíteni. Másfél év mariazelli ki-
segítés után, 2010 őszén kerültem Tihanyba. 
Lelkipásztori, hitoktatói és egyéb feladatokat 
ellátva hat évet töltöttem el a Tihanyi Bencés 
Apátságban. 

- Hogyan került Alsóőrre?
- A kismartoni egyházmegye püspöke, Ägi-

dius Zsifkovics, akivel még a mariazelli időben 
ismerkedtem meg és gyakran találkoztunk, 
azzal a kéréssel kereste meg a bencés elöljáró-
kat és engem, hogy jöjjek Alsóőrre plébános-
nak. A tihanyi elöljáróm, Dr. Korzenszky Ri-
chárd perjel és a püspök három éves szolgálat-
ban egyeztek meg. Szívesen jöttem és vállaltam 
az új feladatot, amiben nagyon sok segítséget 
kaptam, és folyamatosan kapok a helyiektől. 
Természetesen a szolgálat nem csak Alsóőrre 
szól, hanem a felsőőri magyar, és az őriszige-
ti németajkú közösséghez is köt, melyek mel-
lett igyekszem az összes iskolát is végiglátogat-
ni, ahol magyar oktatás van, ilyen a Kétnyelvű 
Szövetségi Gimnázium, az alsóőri és őriszige-
ti általános iskola. Mindhárom iskolában idő-
ről időre hittanórákat tartok, és alkalmam van 
megismerni azokat a diákokat is, akikkel az is-
kolán kívül nem lenne módom találkozni. Sok 
lehetőséget látok az iskolai jelenlétben, hiszen 
ezzel a korosztállyal a lelkipásztorkodásban 
ritkán találkozom. 

- Lát-e hasonlóságot, vagy miben lát külön-
bözőséget a felvidéki és az itteni magyar élet kö-
zött?

- Sok tekintetben egészen más élet, gondol-
kodás, identitás ez, mint a felvidéki magyarsá-
gé a keleti végeken, mégis valahogy magamé-
nak érzem. Látva a kétnyelvű családokat, ahol 
mindkét nyelvet tudatosan használják, kicsit 
a saját gyerekkoromat juttatja eszembe, ami-
kor én is megtapasztaltam, hogyan vált tuda-
tosan nyelvet a gyerek családon belül, hogyan 
lesz a testvérek közötti beszédben uralkodó az 
anyanyelv az iskolai nyelv mellett. Fontosnak 
tartom a helyi nyelvjárás ápolásának eleve-
nen tartását az irodalmi magyar nyelv mellett, 
s hogy ősi kincsként tovább öröklődjön a sok 
színes, szép kifejezés.

A helyi lelkipásztori munka végzése köz-
ben arra lettem figyelmes, hogy sokszor két 
nagyon különböző világ között kell megtalál-
ni a párbeszéd, a kommunikáció, az elfogadás 
útját. Ez a két világ, identitás képviselőinek az 
egyik csoportja a helybeliek, akik itt születtek, 
akiknek az Őrvidék az otthonuk, hazájuk, az 
országhatároktól függetlenül. A másik csoport 
tagjai az elmúlt 30, talán 40 évben találtak új 
otthonra ezen a vidéken, talán néha azzal az 
elképzeléssel is, hogy majd megpróbálják meg-
teremteni azt a szellemi közeget, melyet maguk 
mögött hagytak különféle okok miatt. Valóban 
nagy különbségek vannak az identitást tekint-
ve annak a megfogalmazásában: kik voltunk, 
vagyunk és leszünk? Talán nem annyira drá-
mai a helyzet, mint amilyet az „Azelőtt ma-
gyarok voltunk I-III” című riportfilm címe és 
néha drámai zenéje sugall.  

- Hogyan látja az itteni magyarság jövőjét?
- A magyarság őrvidéki jövője azon is mú-

lik, mennyire tudnak az áttelepült magyarok, 
akikből egyre több van, tevékenyen részt venni 
a helyi magyarok közösségi életében. Ha csu-
pán kölönálló diaszpóraként határozzák meg 
magukat, s így akarva-akaratlanul párhuza-
mos magyar társadalmat alakítanak ki, bizto-
san nem az egész magyarság erejét növelik. Az 
értékek összeadása, a közös munka, a közös-
ség megteremtése a legnagyobb és legerősebb 
megtartó erő. 

 Dr. Radics Éva

Együttlétünk a Magyarok Angliai Országos Szö-
vetsége 25 éves jubileumi alkalma. Aki ünnepel, az 
visszafordul. De nem azért, hogy a múltba menekül-
jön, hanem azért, hogy a múltból erőt merítsen a je-
len számára. Ezért, amikor ünnepelünk, megállunk 
és visszatekintünk. Mert az élet ünnepek nélkül 
olyan, mint hosszú vándorút vendégfogadók nélkül. 
Ezt a gondolatot példázza a görög efezusi filozófus, 
Herakleitosz ismert mondásával: „Egyetlen ember 
sem léphet kétszer ugyanabba a folyóba, mert az 
már nem ugyanaz a folyó, és ő már nem ugyanaz az 
ember.”

Ez nyilván jelenti azt, hogy a 25 évvel ezelőtti ma-
gyarok számára egészen mások voltak a történelmi, 
szociális és társadalmi feladatok és lehetőségek, 
mint ma. A „hová-merre?” volt sorskérdése, lett 
egzisztenciális problémája sok tízezer magyarnak, 
köztük annak a 25 ezernek, akik a nagy ’56-os, ha-
zát rengető, a nemzetet létében megrázó földrengés 
után Angliába érkeztek. A közös sors, a bizonytalan 
jövő, legfőképpen pedig magyarságunk automatiku-
san, természetesen egymás közelébe hozott bennün-
ket. Sorsvállalás volt az, ami akkor történt velünk. 
Persze, hogy volt ebben önvédelem. Együtt, közösen 
könnyebb volt az életet hordozni, az egzisztenciáért 
nekifeszülten munkálkodni.

Az egyházak szolgálata érthetően rugalmasabban 
jelentkezett, mint a hátrahagyott hazában. Itt egész 
létformánk segítésében volt részes és lett menedéke 
éppúgy a hitüket megélők, mint a nem kifejezetten 
vallásos emberek számára. Majd az előbbit nem he-
lyettesítette, de a természetes életösztön létrehozta 
azokat a közösségeket, szervezeteket, ahol a magyar 
élet ritmusa pezsgett. Mi volt ez? Magyar gettó? Ha-
tározott nemmel kell felelnem. Mélyebb, érzelmibb 
okokra gondolok, és éppen ezért igazabbra.

A Hazát kerestük! És kicsit pótolni igyekeztünk 
azzal, amit teremtettünk, azért, amit süllyedni 
láttunk. A haza nem szűnt meg hazának lenni szá-
munkra, csak azért, mert idegen uralom taposott 
át rajtunk, hiszen szüleink, testvéreink, barátaink 
maradtak otthon, amely annyira ködbeveszőnek 
látszott, annyira reményvesztettnek, hogy hor gonyt 
kellett vetnünk. Valahogy úgy, ahogy a próféták ta-
nácsolták zsidó sorstársaiknak a babiloni fogság-
ban: építsetek hazát, rendezkedjetek be, éljétek hi-
teteket, tartsátok szokásaitokat. Ma így mondanánk: 
kultúrátokat, népiségeteket.

Illesse tisztelet azokat, akik országszerte és a fő-
városban, Londonban „oázist” teremtettek, otthont, 
ahol a fiatalok pezsgő kedve kibuggyanhatott, az 
idősebbek egymással találkozhattak, terveket sző-
hettek, magyar közösségi alapokat raktak le. Isten 
áldja azok emlékét, akik már nincsenek közöttünk, 
segítse azokat, akik még ma is éreznek felelősséget. 
A hazaszeretet tárházaivá váltak kulturális és szoci-
ális szervezeteink.

Igaz, hogy nagyon ritkán, vagy talán sohasem fo-
galmazódott meg bennünk, hogy: mi a haza? Nem-
csak azért, mert az új élet kezdéséhez csak magára a 
meghatározásra nem volt égetően szükség, de azért 
sem, mert a haza fogalma annyira elvont, hogy nem 
lehet száraz definícióba beleszorítani. A haza-tudat 
kialakításában döntő szerepe van az anyanyelvnek, 
az első szónak ugyanúgy, mint gyermekkorunk imá-
inak, dalainak, meséinek, vagy ifjúságunk nyelvi 
élményeinek, a néptánc dacos, vagy kellető ritmusa-
inak. A haza-tudatban benne van az ősök tisztelete 
ugyanúgy, mint egy meghatározott néppel való azo-
nosulás. A haza megfoghatatlan, kitapinthatatlan, 
elvont fogalom, amely akkor is bennünk élhet, ha 
sohasem jártunk őseink földjén és a tájról, embe-
rektől szerzett optikus benyomások nem formálták 
bennünk. Ezt fejezi ki Illyés Gyula Haza a magas-
ban című gyönyörű költeménye.

Kétségtelen, hogy az angliai emigráció – akarva, 
akaratlan – különböző szinten és nem mindig egy-
forma hangerővel – nemcsak az anyaország sorsának 
volt, vagy lett aggódó figyelője, a hazai érdekek és sé-
relmek külföldi szócsöve, de gondjává vált az elszakí-
tott területek magyarságának sorsa is. Ötvenhat óta 
lassan, itt közöttünk is szinte a tudat alatt elterjedt 
az a felismerés, hogy egy nép akkor válik önmagával 
azonos közösséggé, tehát akkor beszélhetünk egy nép 
századokon keresztül megőrzött identitásáról, ha van 
történelmi tudata, azaz kollektív emlékezete.

A XX. századnak kevés olyan meghatározó ese-
ménye volt, amely akkora visszhangot keltett volna, 
mint az 1956-os magyar forradalom és szabadság-
harc. Hogy ’56-ban valami megváltozott, azt min-
denki érezte. A nagyok és az ismertek közül említem 
a francia Albert Camus-t, az olasz katolikus filozó-
fust, Romano Guardinit, Bill Lomax-ot, a fiatal angol 
történészt, és az emigrációban élő Szabó Zoltánt, Cs. 
Szabó Lászlót, Fejtő Ferencet. Mindannyian arról 
szóltak, hogy a magyar forradalom volt az első nagy-
szabású történelmi esemény, amely a nagyvilág 
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közvéleménye előtt megkérdőjelezte a kommunista 
rendszer alapvető célkitűzéseit és leleplezte a népe-
ket elnyomás alatt tartó szovjet uralmat.

És most, hogy túl vagyunk a kommunizmus kor-
szakán, ha nem is teljesen a gyakorlati megnyilvánu-
lási síkon, de a tétel ideológiai értelmében azt kell 
látnunk, hogy ha vonalat húzunk az 1917-es szovjet 
forradalom és a rendszer bukását lényegileg lezáró 
1990 között, annak ’56 pont a közepén van. Ez mu-
tatja, hogy ’56 volt a kommunizmus felezési ideje, et-
től kezdve indult meg hanyatlása. A kommunizmus 
’56-tól kezdve látens dekadencia, a pusztulás korá-
ba lépett. A XX. század e nemes magyar forradalma 
hozta azt a nagy fordulatot, amelynek köszönhető-
en a szovjet típusú nagyhatalmi kísérlet megszűnt a 
jövő esetleges mintaképe lenni.

Ennek a példázatos és lelki tartalomnak vagyunk 
örökösei mi, külföldön élő magyarok is. Hazafisá-
gunk nem pusztán arra a biológiai tényre támasz-
kodik, hogy magyarnak születtünk, vannak közös 
tradícióink, örömeink és félelmeink, hanem az a 
komoly politikai tartalma is van, amit befogadó, ne-
künk otthont adó országunktól tanulhattunk, neve-
zetesen a szabad társadalom intézményei iránti hű-
séget, a tradíció őrzését, a nemzettudat vállalását. Ez 
azt is jelenti, hogy van valami morális közünk egy-
máshoz, ami túl megy a törvénytiszteleten, ragasz-
kodunk ahhoz a politikai tartalomhoz, amely a haza 
intézményeiben ölt testet, ami csak a miénk.

Nyilvánvaló, hogy 1956-ban – hiszen olyan gyor-
san, váratlanul, szervezetlenül történt minden – 
nem volt egységes jövőképünk, de abban egyetér-
tettünk, hogy nem akartunk olyan rendszert, amely-
ben csak egyetlen jövőképnek van helye. Hazánk 
lakosságának túlnyomó többsége olyan rendszerre 
vágyott, amelyben az egyet nem értés jogát több-
párt-rendszeres demokrácia garantálja. Lehet, hogy 
emlékeinket más és más személyes élmények alkot-
ták, színezték, de mindannyian pontosan tudjuk, 
hogy akkor melyik oldalon álltunk, azóta melyik 
oldal igazát erősítették meg számunkra fél évszázad 
hazai eseményei, és a mai Magyarország politikai 
arénájában küzdő felek melyike képviseli szerin-
tünk leginkább a forradalom annak idején teljes 
tisztasággal meg sem fogalmazott eszméit. Melyik 
próbál, ha botladozva és olykor taktikai kerülőkkel 
is, de nagyjából a forradalom által megjelölt ösvé-
nyen haladni.

Kérdésünk ma az, hogy a Magyarok Angliai Orszá-
gos Szövetségének (MAOSZ) létrejötte mennyiben 
vált részévé a kibontakozásnak? A MAOSZ alakulá-
sakor, immár 25 éve, víziónk tárgya országos szö-
vetség létrejötte volt. Az alakuló ülésen Alapkér-
déseink címmel hosszabb, a körülményeket vázoló 
beszédet mondtam, amelynek utolsó bekezdését 
szabad legyen idéznem: „Úgy vélem, hogy ez a mai 
együttlétünk segítség, elindító alkalom lehet arra, 
hogy felvessük a kérdést és közösen vessük fel: ho-
gyan tovább? A »majd csak lesz valahogy« magatar-
tás nem megoldás. A megoldás az adott helyzet reá-
lis felmérésében és a közös akaratban van. Ezért egy 
összefogó, országos szervezet létrehozását nagyon 
fontosnak látom. Majdnem létkérdésnek. A régi gö-
rögök és a Szentírás szóhasználatával azt monda-
nám, hogy kairos időt élünk. Ezen görög szó jelen-
tése: az alkalmas pillanat, tágabb értelemben pedig 
a valamire való, a sors vagy az istenek által valami-
re szánt idő. A résznek szüksége van az egészre, az 
egész pedig kerete a résznek.”

Talán nem kis megelégedéssel mondhatom, hogy 
hasznos összefoglalót nyújtottunk az angliai ma-
gyarság életéről. Tevékenységünk egyfajta magyar 
nyelvű önvédelemmé vált, korszerű magyarságtu-
dat ápolásává. Ez volt tevékenységünk, szolgálatunk 
tartalma. Ebben eligazító lett Illyés Gyula sürgeté-
se, aki meghatározó szerepet szánt az anyanyelv 
használatának: „Nem szabad beletörődnünk, hogy 
bárhol a világon szégyellni kelljen azt, hogy valaki 
magyar anyanyelvű, és emiatt hátrányos megkülön-
böztetésben részesüljön”.

Mi is tehát a MAOSZ? A szervezet az 1992. július 
11-i alapító közgyűlésen jött létre. Alapfeltétele az a 
világos megkötés volt, hogy az új összefogó szövet-
ség a már működő angliai egyesületek addigi szer-
vezeti, strukturális és anyagi jogait nem érinti. Ilyen 
elvi alapértelmezéssel a MAOSZ feladata kettősen 
értelmezhető: egyfelől befelé, a tagegyesületek ösz-
szefogó, koordináló és képviseleti szerve. Egyben 
olyan magánszemélyek képviseleti és tevékenységet 
kifejező orgánuma is, akik az angliai magyar társa-
dalmi, irodalmi és a mindennapi élet gyakorlati te-
rületén munkálkodnak és a MAOSZ tagjai kívánnak 
lenni. Másfelől kifelé, általános külképviseletet ért-
ve ezen, befogadó országunkon túli érdekvédelmet 
jelent, különös tekintettel a hazánkkal való közvet-
len kapcsolattartásra, vagy Magyarország nagykö-
vetségének közreműködésével.

A MAOSZ az Angliában élő magyarság pártpoli-
tikailag független eszmei egyesületeinek országos 
szervezete. Támogat minden magyar ügyet, amely 
az összmagyarság érdekeit szolgálja és tiszteletben 
tartja az 1956-os szabadságharc eszméit, a magyar 
hagyományokat és az egyetemesen elismert emberi 
szabadságjogokat. A szövetség olyan egységet képvi-
selt, amelyre addig nem volt példa, de lehetőség sem 
a szigetországban. Az Országos Szövetség vállalt fel-
adata a nemzeti ünnepek londoni megszervezése, 
illetőleg az országos ünnepi alkalmak koordinálá-
sa, színdarabok, kulturális alkalmak rendezése és 
támogatása volt. Tizenöt éven keresztül, negyedévi 
rendszerességgel 32 oldalas folyóiratot adott ki Ang-
liai Magyar Tükör néven. Optimizmus, sokoldalú-

ság kellett ahhoz, hogy a Tükör értékelt kulturális, 
kritikai észrevételeket nyújtó lappá váljék. Majd 
ennek megszűnte után három kötetben – Októberi 
Tükör néven – nyújtottunk történelmi összefoglalót 
tevékenységünkről.

A mai helyzetben, amely velünk történő folya-
mat része, újra tájékozódnunk kell. Helyzetünket 
reálisan újra felmérni, feladatainkat az igényeknek 
megfelelően módosítani. A rómaiak ősi bölcsessége 
időt álló: Tempora mutantur et nos mutamur in il-
lis, magyarul: az idők változnak, bennük mi is válto-
zunk. Csakis a megváltozott körülmények realitásá-
ból kiindulva érhetünk el gyakorlati eredményeket.

A Londonban, 2017. október 15-én megrendezett em-
lékünnepélyen elhangzott beszéd szerkesztett változata. 

A végeredményt tekintve és nagyon sarkosan fo-
galmazva azt is állíthatnánk, hogy román kormány-
válsághoz vezetett a romániai magyar pártok 2018. 
január 8-i közös állásfoglalása. Az autonómia-el-
képzelések összehangolását deklaráló – az RMDSZ 
(Romániai Magyar Demokrata Szövetség), az MPP 
(Magyar Polgári Párt), illetve az EMNP (Erdélyi Ma-
gyar Néppárt) elnöke, Kelemen Hunor, Biró Zsolt és 
Szilágyi Zsolt által is aláírt – nyilatkozatról azonban 
csak annyi derülhetett ki egyértelműen, hogy a ro-
mán közvéleményt alakítók a témát változatlanul 
alkalmasnak találják hangulatkeltésre, és nem is 
tétováznak arra használni. A történet azonban egy 
másik, eddig nem tapasztalt dimenziót is nyert: az 
egyik legmagasabb közjogi méltóság, a miniszter-
elnök sem riadt vissza immár súlyos retorziókkal 
megfenyegetni az „autonómiázókat”. Nevezhetnénk 
életveszélyes fenyegetésnek is, annak ellenére, hogy 
Mihai Tudose immár exkormányfő később bonyo-
lult szövegértelmezési magyarázatokkal igyekezett 
szalonképessé tenni nyilatkozatát. Amely az egyik 
hírtelevízió műsorvezetőjének visszatérő kérdésére 
nagyjából úgy hangzott, hogy az esetleg kitűzendő 
zászlók mellett ott fognak lengeni a helyi felelősök is. 

A témafelvetésnek az a nüansza, miszerint a ma-
gyar politikai szereplők az önrendelkezést a román 
államon belül, megvalósítását pedig a román több-
séggel való párbeszéd útján képzelik el, már nem ju-
tott szerephez. Tudose nyilatkozata ugyanis csak a 
román hivatalos diskurzusban nem verte ki a bizto-
sítékot – a civil szférában már itt-ott igen –, Magyar-
ország diplomáciai úton is jelezte rosszallását, min-
denfelé tiltakozó megmozdulásokat szerveztek, il-
letve terveztek. A nagyobbik román kormánypárton 
belüli hatalmi harc azonban a miniszterelnök politi-
kai támogatásának visszavonásába torkollott, s miu-
tán ily módon a véresszájú nyilatkozó eltűnt a színről, 
semmi jel nem mutat arra, hogy az új kormányfő bár-
milyen mértékben is felelősnek érezné magát elődje 
„szabadossága” ügyében. Bárhonnan is záporozzanak 
a bocsánatkérésre való felszólítások, Viorica Dancila 
kormányfő – nem is tudom, érdemes-e megjegyezni a 
nevét arra a rövid időre … – tűrésküszöbét eddig nem 
érte el a botrányos kijelentés. És igazából ez a leglesúj-

románia: centenáriumi viharok
tóbb az egész történetben. A román politikai vezetők 
közül két ember kivételével senki sem határolódott el 
nyilvánosan a volt miniszterelnöktől, a többség hall-
gatása pedig azt üzeni: egyetértenek azzal, hogy em-
bereket kell fellógatni a magyar kisebbség elvárásait 
szimbolizáló zászló mellé.

Mindez a mindenki által hol provokatív, hol szo-
rongó kíváncsisággal várt centenáriumi év kezdése-
ként. Azt ugyanis talán már az is tudja, akit egyálta-
lán nem érdekel: idén lesz száz éve, hogy a de jure 
még magyar fennhatóság alatt lévő Gyulafehérvá-
ron a magyar hatóságok, a MÁV hathatós „logiszti-
kai” támogatásával összegyűlő románság kinyilvá-
nította Erdély Romániához való csatlakoztatásának 
szándékát. A közfelkiáltással elfogadott nyilatkozat-
nak ugyan semmiféle jogi érvényessége nem volt, 
de kitűnő hivatkozási alapot jelentett az első világ-
háborút követő béketárgyalások román szempont-
jainak érvényesítéséhez, amelyek a negyvenes évek 
rövid „kanyarját” leszámítva azóta is fennálló hely-
zetet teremtettek.

Az erdélyi magyarság politikai-közéleti szervei ter-
mészetesen ellensúlyozni készülnek a borítékolható 
kommunikációs úthengerelést. Szándékaik szerint 
úgy, hogy a történet ne merüljön ki védekező refle-
xek rángásaiban, önsajnáltatásban, vádaskodásban. 
Deklaratív szinten ezek a szempontok jöttek szembe 
a romániai magyar politikai és közéleti szervezetek 
tervezgetéseiben is, amelyek egyelőre különösebb 
konkrétumok nélkül igyekeznek tartásos, egyszerre 
tényrögzítő, felelősségeket megállapító és kiosztó, 
előremutató, méltóságot sugalló üzeneteket előreve-
títeni. Viszont a vázolt körülmények között arra van-
nak ítélve, hogy emlékezeteset alkossanak, bár azt se 
feledjük, hogy az elvszerűségnek többnyire árt, ha 
mindig csak valamihez képest igyekszünk élni. Mi-
közben az évkezdet viharai súlyos légköri zavarok ál-
landósulásával fenyegetnek, a magyarság értékeit fel-
vonultató és tudatosító produkciók alkalmasak lehet-
nek önbecsülésünk erősítésére. Sokkal inkább, mint a 
butaságból és gyűlöletből fakadó román kirohanások 
konjunkturális visszavonásának kikényszerítése, és 
az esetleges álságos bocsánatkérések.

CsiNta  samu

Választások, alkotmánymódosítás, Koszovó 
kérdésének megoldása, az európai integráció 
folytatása – ezt a négy témát nevezik meg a szer-
biai politikai elemzők, ha arról kérdezik őket, 
milyen akadályokat kell sikeresen vennie Szer-
biának a nemrég kezdődött esztendőben. 

Mindezek mellett jó lenne, ha az országban 
sikerülne növelni az életszínvonalat, csökken-
teni a munkanélküliséget, megállítani az elván-
dorlást, javítani legalább az oktatás és az egész-
ségügy állapotán. 

Nemzeti tanácsi választások – ez pedig a ki-
sebbségekre vár, köztük a magyar közösségre is. 
A szerbiai országos kisebbségi önkormányzatok 
– köztük a Magyar Nemzeti Tanács – négyéves 
mandátuma ugyanis az idén jár le. Emellett a 
magyarországi parlamenti választásokon való 
voksolás is esedékes, így lényegében két szava-
záson való részvételre kell mozgósítani a vajda-
sági magyarokat. 

Várhatóan tovább mélyülnek a kiváló 
szerb-magyar kapcsolatok, s jó hír, hogy a ma-
gyar kormány támogatásával sikeresen megva-
lósult több mint 65 milliárd forintos gazdaság-
fejlesztési támogatás az idén a turizmus terüle-
tén folytatódhat. 

alkotmánymódosítás, Koszovó, európai 
integráció

Az első kettő szorosan összefügg, és a harma-
dik kihívás sem teljesíthető a szerb bölcsőnek 
nevezett Koszovó kérdésének megoldása nél-
kül. A legnagyobb falatot az alkotmánymódosí-
tás során a Koszovóról szóló preambulum sorsa 
jelenti, ez ugyanis Szerbia elidegeníthetetlen ré-
szeként nevezi meg a területet, miközben Pris-
tina éppen tíz évvel ezelőtt, 2008-ban kiáltotta 
ki függetlenségét, amelyet Szerbia nem ismer el. 
Az új szerb alkotmánynak még tavaly meg kel-
lett volna születnie az uniós csatlakozási tárgya-
lások részeként. Aleksandar Vučić államfő né-
hány hónapja nemzeti konzultációt kezdemé-
nyezett Koszovó helyzetéről. Ennek eredménye 
várhatóan hatással lesz arra, mire változik meg 
az alkotmány szövege. A bejelentések szerint 
a javaslatot márciusban ismertethetik, és mint 
Vučić fogalmazott, „mindkét részről fájdalmas 
kompromisszumokat igényel majd, ugyanak-
kor minden oldalról támadásokat fog kiválta-
ni”. Ezen sorok írásakor még tart a koszovói 
kérdés rendezése mentén létrejött sárdobálás. 

MI vár sZerBIára 2018-Ban? 
Amfilohije montenegrói-tengermelléki pra-
voszláv metropolita ugyanis azt nyilatkozta, a 
szerb államfő politikája Szerbia elárulásához és 
Koszovó feladásához vezet. Ez egyfajta lavinát 
indított el a szerbiai politikai színtéren, nyilat-
kozatok tömege látott napvilágot. Maga a köz-
társasági elnök úgy reagált, megrázták a szavak. 
Ugyanakkor azt mondta, nem akar olyan poli-
tikát folytatni, amelynek következtében gyere-
keinket ismét háborúba kellene küldeni. Hozzá 
kell tenni, hogy a metropolita nem az egyház 
álláspontját közölte, hanem saját nézeteit, amit 
azért is fontos kiemelni, mert Szerbiában a pra-
voszláv egyháznak nagyon erős befolyása van. 
Január derekán egyébként 13 hónap után sike-
rült folytatni a Belgrád és Pristina közötti pár-
beszédet Brüsszelben. 

E sorok írásakor jelent meg a hír, hogy lelőt-
ték Oliver Ivanović vezető koszovói szerb poli-
tikust az észak-koszovói Kosovska Mitrovicá-
ban. Egyelőre nem tudni, kik lőttek rá a nyílt 
utcán, amikor pártjának épületébe akart be-
lépni. Szerbiában összeült a nemzetbiztonsá-
gi tanács, majd ezt követően a köztársasági el-
nök közölte: „a támadás az egész szerb nemzet 
ellen irányul, terrorcselekménynek minősül, 
Szerbia pedig úgy is fogja kezelni”. A történtek 
miatt Brüsszelben felfüggesztették a Belgrád 
és Pristina közötti párbeszédet, mely 13 hó-
nap után folytatódott volna. Hogy mindennek 
mi lesz a következménye, azt jelen pillanatban 
csak találgatni lehet.

Magyar érdekeltségű választások
Egyelőre még nem sokat hallani róla, de az 

biztos, hogy nemzeti tanácsi választásokat kell 
tartani 2018-ban Szerbiában. Az országos ki-
sebbségi önkormányzatok, amelyeknek az ok-
tatás, a kultúra, a tájékoztatás és a hivatalos 
nyelvhasználat területén vannak jogosítványai, 
négyéves mandátumra kapnak felhatalmazást. 
A magyar nemzeti közösség közvetlen választá-
sokon dönt arról, kik képviseljék ügyeit. Előtte 
azonban két fontos törvény is módosításra vár: 
maga a nemzeti tanácsi törvény, illetve a kisebb-
ségi kerettörvény kerül a szerb parlament elé. A 
Magyar Nemzeti Tanács vezető politikai ere-
je kezdetek óta a Vajdasági Magyar Szövetség. 
Legutóbb, 2014 októberében Magyar Összefo-
gás néven indultak a VMSZ, a civil szervezetek 
és az egyházak képviselői a megmérettetésen, és 

háromnegyedes győzelmet arattak. Azóta a ma-
gyar kormánnyal együttműködve számos prog-
ram, fejlesztés valósulhatott meg Vajdaságban. 

Az oktatás területén prioritás marad új ma-
gyar bölcsődei és óvodai csoportok kialakítása, 
a Vackor beiskolázási program, az iskolakezdést 
támogató csomagok kiosztása, az iskolabusz- és 
a napközis program, a felsőoktatási ösztöndíja-
zás annak teljesítmény- és szociális alapú meg-
újításával, a magyar nyelvű fejlesztőpedagógia. 
A magyar kormánnyal együttműködve a vajda-
sági magyar óvodafejlesztési program megva-
lósítása kiemelt feladat. A közoktatás-fejlesztési 
program egyik kiemelt eleme a gimnáziumok-
kal és szakközépiskolákkal is rendelkező, vaj-
dasági magyarok által lakott településeken mo-
dern, magyar szellemiségű kollégiumok kiala-
kítása. A kultúra területén még inkább előtérbe 
kerül a magyar érdekeltségű közgyűjtemények 
(ezúttal a könyvtárak, múzeumok és levéltárak) 
állomány gyarapítása, infokommunikációs, 
műszaki-technikai fejlesztése és egységes háló-
zatba szervezése, a nemzeti önazonosságot őrző 
hagyományos rendezvények erőteljesebb támo-
gatása, a vajdasági magyar fesztiválok kiemelt 
támogatása, a vajdasági magyar fesztiválok be-
emelése a régió kulturális terébe. Fontos prog-
ram az aracsi pusztatemplom komplex védel-
me és konzerválása archeológiai környezetével 
együtt. Az I. világháború 100. évfordulója kap-
csán az MNT támogatja Szabadkán a Bajai úti 
temetőben dr. Regényi Gábor huszárhadnagy 
síremlékének felújítását és szabadkai emlékmű-
vé való nyilvánítását. Támogatja továbbá, hogy 
Bácskossuthfalván az első világháborús köztéri 
emlékmű felújítása után környékén a délvidé-
ki magyarság központi emlékhelye jöjjön létre. 
Fontosnak tartja az egyházi holttányilvánítá-
si iratanyag kutatását is, amely a későbbiekben 

akár az egész Kárpát-medencében mintaként 
szolgálhat. A tájékoztatás területén prioritás a 
Pannon Médiaház felépítése és átadása, a Ma-
gyar Szó Lapkiadó Kft. újvidéki székházának 
felújítása és nyomdarészlegének korszerűsítése. 
Kiemelt feladat az új hivatalos nyelvhasználati 
törvénytervezet kidolgozásában való közremű-
ködés, a Vajdasági Magyar Nyelvi Iroda mű-
ködtetése, a szerb nyelven anyakönyvezett ne-
vek magyar helyesírással való beírási költsége-
inek megtérítése, a magyar–szerb középszótár 
projektumának támogatása. Emellett az MNT 
aktív szerepvállalásnak az egyik újabb támoga-
tási állomása lesz a magyar betegek ellátásában 
központi szerepet ellátó két közkórház – a zen-
tai és a szabadkai – korszerű  orvosi műszerek-
kel és gyógyászati segédeszközökkel való segíté-
se, infrastruktúrájának fejlesztése, magyar szol-
gáltatásrendszerének és jellegének megőrzése.

Fehér Márta (Szabadka)

a kijevi parlament múlt év szeptemberé
ben pozitív elbírálásban részesítette Ukraj
na „az oktatásról” (Закон України „Про 
освіту”) című törvénytervezetét, annak 
nyelvre vonatkozó 7. cikkelyével együtt. 
„Dupla öröm” volt, mikor a törvényt szep
tember 25én Petro Porosenko ukrán ál
lamfő is aláírta. az eset körüli helyzet azóta 
csak még jobban kiéleződött, már olyan szin
ten, hogy európai üggyé nőtte ki magát.

A törvénytervezet botrányos mivolta miatt 
Kijev a Velencei Bizottság elé terjesztette az 
ügyet, mely december 8-án tette közzé záró 
nyilatkozatát. A dokumentum rámutat, hogy 
joggal bírálják Ukrajna szomszédjai a szep-
tember 5-én elfogadott új ukrán oktatási tör-
vényt, ami csak az általános iskola első 4 osz-
tályában engedélyezi a nemzeti kisebbségek 
anyanyelvű oktatását. A Bizottság megállapí-
totta, hogy legitim Ukrajnának az a törekvése, 
hogy polgárainak az államnyelven, az ukránon 
történő folyékony beszéd elősegítésével kezelni 
akarja az egyenlőtlenségeket (amivel önmagá-
ban nincs is baj – szerző). De a jogszabálynak a 
kisebbségi nyelveken való oktatás korlátozásá-
val kapcsolatos rendelkezései kiváltotta erőtel-
jes hazai és nemzetközi bírálatok indokoltak, 
hisz ezzel durván korlátozva lennének a nem-
zeti kisebbségek már meglévő jogai. 

A bizottság többek között azt tanácsolta Ki-
jevnek, hogy biztosítsák megfelelő szinten az 
EU hivatalos nyelvein történő oktatást a ki-
sebbségek részére, folytassák a megfelelő ará-
nyú oktatást az általános és középiskolákban 
a nemzeti kisebbségek nyelvein, javítsanak az 
ukrán mint államnyelv oktatásának minősé-
gén úgy módosítva az oktatási törvényt, hogy 
több idő legyen biztosítva a fokozatos reform-
ra. Továbbá, hogy a törvény megvalósítása ne 
veszélyeztesse a kisebbségek kulturális örök-
ségét és a kisebbségi nyelven történő oktatás 
folyamatosságát a hagyományos iskolákban. 
Valószínűleg, mint a záró nyilatkozatra való 
legitim reakció került kiadásra az Oktatási és 
Tudományos Minisztérium által a magyar és 
román nemzetiségű iskolák részére egy bros-
súra, mely taglalja, hogy min is tervez változ-
tatni a törvény. Ezt az iratot nagyon érdekesen 
állították össze (hogy mást ne mondjunk… – 
szerző), ha olyan valós problémát felvető kér-
déseket, mint az anyanyelven történő oktatást, 
szükséges könyvek és segédletek, valamint 
megfelelő tanárgárda hiányát mítoszok sorai-

Ukrajna: Változatlanul rendezetlen 
az oktatási törvény

ba emeli és saját, a nemzetiségektől merőben 
eltérő meglátása szerint értelmezi.

Ugyanakkor a Velencei Bizottság záró ira-
tának fényében a nemzeti kissebségeknek (el-
sősorban a magyaroknak) egy kérdésben azért 
mégis sikerült valamelyest konszenzusra jutni-
uk törvényes úton Kijevvel, mégpedig abban, 
hogy az ukrán nyelv oktatása a nemzetiségi is-
kolákban nem biztosított megfelelő színvona-
lon, és ezen javítani kell. A január 11. ukraj-
nai Csernivciben esedékes munkaértekezleten 
Lilija Hrinevics Ukrajna Oktatási és Tudomá-
nyos Minisztere elismerte, hogy az ukrán nyelv 
tanulását elősegítő segédletek a nyelvi kisebb-
ségek iskoláiban mindmáig maradványelven 
működtek. „Ez így nem folytatódhat, hisz ott, 
ahol más anyanyelvű gyerekek oktatása folyik, 
ennek megfelelő didaktikai anyagok kell, hogy 
rendelkezésre álljanak az államnyelv jobb el-
sajátítása érdekében” – tette hozzá a minisz-
ter asszony. Ez már pozitívum, kár, hogy csak 
negyedévszázad elteltével került sor hasonló 
megállapításra. Bizonyára valamilyen szinten 
épp ezért különítettek el a büdzséből közel 47 
millió hrivnyát az ukrán nyelv módszertani 
fejlesztésére a nemzeti iskolákban, amint erről 
informál az Oktatásügyi Minisztérium hivata-
los oldala. Reméljük, hogy minden fenntartás 
és késedelem nélkül a leírtak szerint is fogják 
felhasználni az összeget. Viszont tekintettel 
arra, hogy a törvényjavaslat tavaly szeptem-
berben történt megszavazása előtti „nyugodt 
időkben” is bőven voltak késések-halasztások, 
például a tankönyvellátás terén, így a kétely 
nagyon is jogos. Ugyanakkor a magyar kisebb-
ség oldaláról továbbra is változatlan az elvárás, 
hogy meg kell tartani a magyar nyelven törté-
nő oktatást. Biztos, hogy Ukrajna további lé-
péseiben, kiváltképp az oktatásügyi reformok 
életbeléptetése terén, a (magyar) nyelvi kisebb-
ség sem fogja feladni a harcot, mert az anya-
nyelven való oktatás a tét. 

Sajnálatos, hogy ebben a kérdésben meg-
egyezés továbbra sem született. Brenzovics 
László parlamenti képviselő évösszegző inter-
jújában adott szavaival élve „a nagy probléma 
az, hogy meg kellene értetni az ukrán politikai 
elittel, hogy be kell tartani a saját alkotmányu-
kat”, az egyéb jogszabályokról nem is beszélve. 

Paládi Renáta  (Ungvár)
Paládi renáta, a Bécsi napló új munkatársa, tör

ténész (Msc), az Ungvári nemzeti egyetem aspiráns 
hallgatója.
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claygate egy londonhoz közeli, jómódú, külvárosi 
település Surrey megyében. Akli, Újakli, gyula és Ne-
vetlenfalu néhány száz lelkes, nehéz sorsú magyar-
lakta falvak az ukrán–román határ mentén. Földraj-
zi helyzetükből kifolyólag a történelem viharai során 
sok megpróbáltatáson mentek keresztül, a múlt szá-
zadban négy különböző országhoz is tartoztak. 

Hogy mi köti össze a tehetős, nyugodt, délnyugat 
angliai települést európa egyik leghátrányosabb hely-
zetű, magyarok lakta régiójával? Az önzetlen segíteni 
akarás és a szükség egymásra találása. Kimunkálója 
az a magyar származású Tárcy András, akinek édes-
apja, az egy évvel ezelőtt elhunyt Tárcy árpád, 1948-as 
emigráns, az Angliai Magyar református egyház és a 
British–Hungarian Fellowship egyik alapítója volt.  

Tárcy András a ‘90-es évek óta segíti a határon 
túli magyarlakta településeket. először erdélybe, 
a Szilágyságba szervezett segélymissziókat, majd 
2003-ban a kárpátaljai falvak megsegítését tűzte 
ki célul a claygate-i Holy Trinity anglikán templom 
önkénteseivel. Azóta családjával minden évben egy 
hetet Kárpátalján tölt.

Mi a Kárpátalja segélyakció célja?  
Tavaly nyáron tizenötödik alkalommal keltünk 

útra, 30 angol önkéntessel. Köztük többen orvosok, 
fogorvosok, gyógyszerészek, tanárok – akik saját 
útiköltségüket fizetve és szabadságukat feláldozva 
jótékonykodnak Kárpátalja magyar és ukránok lakta 
falvaiban. Magyarországról 20 önkéntes, Kárpát-Uk-
rajnából 15 fordító csatlakozik hozzánk. Egy hét alatt 
a 65 főből álló csapat tagjai négy faluban orvosi és 
fogorvosi alapellátást adnak, betegeket látogatnak és 
nehéz helyzetben lévő családokat támogatnak, közös 
imádsággal, szeretettel és odafigyeléssel bátorítanak.

Az iskolában 200 gyermek számára szünidő klu-
bot, játékos programokat és ifjúsági foglalkozásokat 
tartanak. Fontos megjegyezni, hogy a projekt egy-
formán támogatja az ukrán és magyar közösségeket. 
A rászorulókon segítünk, a bajba jutottakon. 

Angolok Kárpátalján –  Szükség és összefogás
– Interjú tárcy andrással –

Milyen indíttatásból döntött a claygate-i gyüle-
kezet Kárpátalja mellett?

A segíteni akarás és egy olyan régió megtalálása 
volt a cél, ahol a legnagyobb a szükség. A claygate-i 
küldöttség helyzetfelmérő és ismerkedő látogatása 
során találkozott az egyházi vezetőkkel és a helyi 
közösséggel, ezután döntöttünk a falvak mellett. 
A látogatókat családoknál szállásolják el, ennek a 
megszervezése a fogadó közösség feladata. Kapcso-
latba léptünk és jó viszonyt alakítottunk ki az ukrán 
hivatalos szervekkel. Sok év tapasztalatai alapján 
kialakult egy amolyan missziós tervezet és lebonyo-
lítási forgatókönyv, amelyet szívesen megosztanánk 
a Nyugat-Európában élő, hasonló segítséget nyújta-
ni szándékozó magyar vagy egyházi közösségekkel. 
Szeretettel várjuk mindazokat, akik szeretnének 
csatlakozni a Kárpátalja-projekthez.  

Mi a legmaradandóbb élmény számotokra? 
A gyermekeim hét és kilencévesek voltak, amikor 

először ott jártunk. A felnőtté válásuk folyamatát 
végigkísérte és gazdagította az ottani fiatalokkal kö-
tött barátság. A misszió sikerét jelzi, hogy az angol 
önkéntesek közül többen minden évben vissza akar-
nak menni, vannak, akik 14–15 éve jelentkeznek a 
csapatba. Valódi, önzetlen barátság és szeretet köti 
össze a vendéglátókat és látogatókat.  

S hogy mit jelent mindez a vendéglátó magya-
roknak? E sorok írója a ‘90-es években, Tárcy And-
rás akkori, londoni gyülekezete által szervezett 
erdélyi magyarlakta falvakba indított segélymisz-
szión vett részt tolmácsként. Egyszer egy idős, be-
teg néni így fordult hozzám: “Évek óta nem tudok 
orvoshoz menni, nincs pénzem, nincs segítségem. 
Ha olyan messziről küldött segítséget a Jóisten, 
hogy Angliából jöttek hozzánk gyógyítani, taníta-
ni és utat építeni, akkor most már elhiszem, hogy 
minket igazán szeret az Isten.”  

Érdeklődni lehet: monikabaker@hotmail.com
Baker moNika, London

A Bécsi Zeneművészeti egyetem orgona 
szakos hallgatója annak a koncertsorozatnak 
a keretében lépett fel január 18án, amelyet a 
Kapuzinerkirche felújított, Yves Koenig által 
tervezett orgonájának bemutatására szervez-
tek. ablonczy Bertalan a Debreceni Egyete-
men végezte orgona szakos BA tanulmányait, 
jelenleg Martin Haselböck tanítványa Bécs-
ben. Számos versenyen szerzett első és máso-
dik helyezést, így például a 2016os casinos 
austria rising star award 2. díjával is kitün-
tették.

•
Január 22én és 23án a bécsi alte schmie

de literarisches Quartierben, az Ausztriai 
Magyar Kutatóintézet szervezésében nádas 
Péter Párhuzamos történetek című regényéről 
tartottak szimpóziumot. A kétnapos konferen-
cián előadást tartottak magyar és osztrák ku-
tatók egyaránt. Január 22-én este Nádas Péter 
olvasott fel kötetéből, amelyet a schein Gábor 
és Wolfgang MüllerFunk irodalomtudósok 
által vezetett beszélgetés követett.

•
Január 27én a Magyar Kultúra Napjához 

kapcsolódóan Mihályi anikó, a Budai Cisz-
terci Szent Imre Gimnázium magyar nyelv és 
irodalom tanára tartott előadást Kölcsey Fe-
renc Himnusz című verséről a Pázmáneum
ban. A beszélgetéssel összekapcsolt esten köz-
reműködött ablonczy Bertalan (zongora) és 
Baranyai Barnabás (cselló).

IRODALMI HÍREK
A kéthavonta megjelenő békéscsabai Bárka 

ma az egyik legrangosabb magyar kulturális 
folyóirat. A 2017/5. számában két hosszabb ta-
nulmány kelt figyelmet: Jankovics József iro-
dalomtudós, Bethlen Miklós leveleinek szer-
kesztője arról ír, mi maradt ki Bethlen Miklós 
bécsi fogságban befejezett híres önéletírásá-
ból, az Angliában élő Gömöri György pedig 
Tengerre, magyar, II.? című tanulmányában 
sorra veszi a 19. század híresebb magyar ten-
geri utazóinak viszontagságait, a többi közt 
megtudjuk, hányszor volt tengeribeteg utazá-
sai során gróf Széchenyi István.

•
Magyar, pontosabban Déry Tibor-számot 

adott ki a szczecini eleWator című negyedéves 
lengyel folyóirat. A terjedelmes különszám-
ban hosszabb írás foglalkozik Déry Niki című 
kisregényének lengyel nyelven való megjelen-
tetésével. Daniel Warmuz mondja el a kalan-
dos történetet, hogyan csempészte ki Wiktor 
Woroszylski író Déry kéziratát 1956 végén 
Magyarországról, hogyan jutott el a varsói 
Camilla Mondral által fordított regény Pá-
rizsba, s adta azt ki az emigráns Instytut Li-
teracki. A Szerelem című nagysikerű magyar 
filmet, amelyet Makk Károly a börtönből sza-
badult Déry egy novellája alapján készített, 
Damian Romaniak elemzi, Lagzi Gábor pe-
dig A szerkesztő és az emigráns az íróról című 
tanulmányában a magyar és a lengyel emig-
ráció Déry-ügyben való együttműködését is-
merteti egy személyes levelezés alapján. Ezen 
kívül interjút olvashatunk Grecsó Krisztián-
nal és több magyar témájú könyv szerzőjével, 
Krzysztof Vargával, Maciej Libich pedig Má-
rai Sándor lengyelre fordított naplójához fűz 
érdekes megjegyzéseket.

•
A kecskeméti Forrás című folyóirat decem-

beri száma közli Tandori Dezső és Tőzsér Ár-
pád verseit, Lanczkor Gábor Indiai útinaplóját, 
továbbá Szabó Gábor kritikáját Nádas Péter új 
könyvéről, a kétkötetes Világló részletekről, 
amelyet a magyar irodalom elmúlt évi legna-
gyobb teljesítményei között tartanak számon, 
A.Gergely András pedig a nemrég elhunyt 
Varga Lajos András kritikusra emlékezik.

Kedves Anti!
Kitellett nyolc évtized, bizonyos értelemben 

mágikus kor. A számjegyek szimbolikája szerint 
a fekvő nyolcas teljességet, végtelent jelent. Bizto-
san szokatlan érzés Számodra ebben az állapot-
ban körültekinteni: mi vesz körül a közelből és a 
távolból? 

Anélkül, hogy ismerném életednek minden ze-
gét-zugát, már az a kor is, amibe beleszülettél és 
benne élsz, nem szűkölködött tragikus események-
ben és felemelő érzésekben. Mint a legtöbben, na-
gyobbrészt szenvedő alanya voltál mindannak, 
ami körülötted és Veled történt. Mégsem állítha-
tó, hogy mindent ellentmondás nélkül vettél tudo-
másul. Nem vagy lázadó típus, inkább a szívós el-
lenállás embere: nem hagytad, hogy kedve szerint 
lökdössön a sors, hanem gondoskodtál róla, hogy 
megteremtsd és megvédd azt a belső világot, ami 
egyéniséged lényegét alkotja, ami összetéveszthe-
tetlenül egyedül Te vagy.

Amikor a teljességet, végtelent hoztam szó-
ba, felvillan annak tudata, hogy benne, része 
vagyunk. Ilyen arányokban mérhetjük, értékel-
hetjük emberi sorsunkat, életünket. Nagy-nagy 
megtapasztalás, a végzet félelme és természete-
sen élményekben gazdag élet kell hozzá, hogy a 
véges és végtelen feszültségében rádöbbenjünk: 
soha, sehol nem vagyunk egyedül, s minden meg-
próbáltatás ellenére végsőfokon mégsem vagyunk 
kiszolgáltatottak, és tartozunk valahova. Ehhez 
a rádöbbenéshez tartoznak az életben a „pokol-
járások“, amikor a dolgok feneketlen fenekére ta-
szítanak erők és hatalmak, amiknek – úgy látszik 
– egyetlen gyönyöre az ember megnyúvasztása. 

Már a Gilgames körüli mítosz úgy tartotta, 
hogy az istenek lustaságukban teremtették az 
embert, legyen, aki dolgozzon nekik, helyettük. 
Amikor viszont kiderült, hogy az ember túlsá-
gosan nagy zajt csap, s ezzel zavarja az istenek 
nyugalmát, elhatározták kiirtását. A többi már 
ismert: mindegy, hogy Gilgamesből, vagy éppen 
az Ótestamentumból, de akadt egy, akit – igaz, 
megérdemelten – megkíméltek az istenek, hogy 
aztán a mai napig telelármázzák utódai a Földet. 

Igen, itt rejtezik valami fifika, fortély, ami által 
végül is az ember kerekedik felül túlélésével, sőt, 
ha nem csal a látszat, egyre feljebb emelkedésével. 
Igaz, ez sem tetszik az isteneknek, ezért is elkö-
vetnek mindent annak érdekében, hogy móresre 
tanítsák az embert. A görög művészet a tökéletes-
re törekedett, mégis hagyott, ejtett minden alko-
tásban valami hibát, nehogy felkeltse az istenek 
féltékenységét.

Ebben a tökéletesre való törekvésben különös-
képpen megtapasztalja a művészember, mit je-
lent ez a fajta sandaság, ami persze nem közvet-
len, hanem közvetett módon nyúl bele életébe. Le-
het ez sikertelenség, vagy a fanyalogva elfogadott 
siker, fontos, hogy tudja a művész, nem szabad 
vetekedni az istenivel. Pedig ez az igazi, a tökéle-
tességre, teljességre való törekvés, ami egyben ör-
dögi kísértésnek is számít. Mit is mondott Lucifer 

Ádámnak és Évának a Paradicsomban? Ha esztek 
a tiltott fának a gyümölcséből, olyanok lesztek, 
mint az Isten. Nos, meg is  kapták érte a magukét. 

A kiűzetés óta az embernek saját magának kell 
megküzdenie mindenért, abban a tudatban, hogy 
még legegyénibb műve sem mondható sajátjának. 
És ez jól is van így. A művészember nem magá-
nak alkot, az ő műve mindannyiunké. Talán ezen 
a ponton tapintható ki az istenek kiengesztelése: 
amennyiben lemondasz mindarról, amit kihoztál 
magadból, már egészen más vagy: az egyén ön-
magát adva felszívódik a közösségben, annak lesz 
– immár nem szenvedő alanya –, hanem tehetsége 
szerint alakítója. 

Tudom, túlságosan kacskaringósan vettem a 
csigalépcsőt, pedig nem volt célom elszédíteni sen-
kit, Téged, Anti a legkevésbé. Ha az embert meg-
érinti a fekvő nyolcas igézete, akarva-akaratlanul 
elrugaszkodik a mindennapok ismétlődő egyhan-
gúságától, új távlatok kezdenek előtte felderengeni. 
Úgy is szokták mondani: bölccsé lesz: a jelentős dol-
gok eltörpülnek, a jelentéktelenek felértékelődnek. 
Ehhez kell idő, hogy új összefüggésben, harmoni-
kusan illeszkedjen egymásba minden, különöskép-
pen életünk.

Nem is annyira kívánságként, inkább fohász-
ként mondom, Anti: adasson meg Számodra az az 
idő, amiben megtalálva a nyugvópontot, kiegyen-
lítést, derűsen szemléld a világot, amiben megvan 
ki- és megérdemelt helyed. Légy és maradj itthon 
benne azzal az emberi és művészi többlettel, amit 
alkottál, s amit megosztasz velünk.

Csodás osztozás ez, hiszen különösképpen 
azok, akik közel állnak Hozzád, részesei lehetnek 
alkotásaidnak, beléjük mélyedve ők is felfedezik a 
másságot, ami egészen kézenfekvő kettősség, vagy 
éppenséggel sokaság. A mi feladatunk pedig, hogy 
felismerve kamatoztassuk életünkben: legyen az 
emberi élet testvéries és otthonos. Ha ezt sikerül 
elérnünk, őszintén fogalmazódik meg bennünk a 
hála, amit Veled szemben érzünk, s ami kötelez.

Köszönjük emberségedet, művészetedet, mert 
ez éltet nem csupán Téged, hanem mindnyá-
junkat. Isten éltessen és tartson meg körünkben 
örömben és kifogyhatatlan bizakodásban.

amicus
Hosszabb, látszólagos hallgatás után ismét fel-

emelte szavát országos ügyben a Százak Tanácsa 
(ld. Állásfoglalását a 4. oldalon). Ez arra késztet, 
hogy megkérdezzük a leghivatottabbat, Szíjártó 
István ügyvivő elnököt arról, mikor, milyen céllal 
alakult a testület…

 Húsz éve Fekete Gyula író, akkor a Magyarok Vi-
lágszövetsége Anyaországi elnöke, százötven hazai 
civil szervezettől kérte azok nevét, akik a változó 
viszonyok között is megőrizték arcukat, közösségük 
hiteles embereknek tartja őket, nem pártérdekeket 
képviselnek. A beérkezett 2500 név egy számítógé-
pes programban lett eltárolva, s a legtöbb ajánlást 
kapott 100 fő első ülésén felvette a Százak Tanácsa 
nevet. Én az alapítástól veszek részt e nagyszerű em-
berek összetartásában, találkozóink szervezésében. 
Nem pusztán hivatásaink, életkorunk, tapasztalata-
ink, de politikai meggyőződésünk szerint is sokfélék 
voltunk, vagyunk, de közös bennünk a felelősség 
családjaink, nemzetünk, az emberiség értékes tö-
rekvéseinek sorsa iránt.

 Kik lehetnek tagjai a Százak Tanácsának, és 
milyen ismérvek alapján? Hogyan történik a tag-
felvétel, és mire kötelez a tagság?

 Először a javasolt nevek sokaságából választot-
tunk halottaink helyett tagokat, s a lelki Trianonnak 
tekintett népszavazási kudarc után személyiségük, 
életművük ismeretében kértünk fel tíz más ország-
ban élő magyart, legyenek tagjaink. Autonom sze-
mélyiségek baráti összejövetelein – 200 fővárosi és 
100 vidéken tartott találkozó – évente egymást vál-
tó soros elnökség segítségével keresünk előadókat, 
állítunk össze köteteket (17 könyvet adtunk ki), s ke-
ressük az ifjabb korosztály legjobbjaira figyelve  az 
új tagokat. Két tagunknak kell ajánlani valakit, s ha 
az ülésen jelenlevők közül ketten tiltakoznak, akkor 
az nem lesz tag. Száz tagunk mellett félszáznál több 
állandó meghívottunk van. Havi üléseinken általá-
ban 60–80 résztvevőt számolunk.  Alapítványunk 
elnöke Andrásfalvy Bertalan néprajztudós, volt mi-
niszter, kurátoraink Császár Angela színművész és 
Kováts-Németh Mária neveléstörténész, egyetemi 
magántanár (számlaszámunk: MKB Bank 10300002-
10667318-49020018  Köszönettel fogadunk minden 
támogatást. Honlapunk: www.szazaktanacsa.hu )

 Milyen politikai, világnézeti síkon mozog a Szá-
zak Tanácsa?

 Nemzeti elkötelezettségünk a pártpolitikától füg-
getlen. Mint közösség az arany középutat keressük, 
miközben tagjaink természetesen egyénileg függet-
lenek, s önállóan fogalmazzák meg nézeteiket.

 Független testület, vagy pedig bizonyos elköte-
lezettség jellemző rá?

 Civil társaságunk felelősséget érez minden ma-

Szíjártó István – a Százak Tanácsáról
gyarért, s azért a földért, melyet ma még Európának 
nevezünk.

 Hogyan, miben látja a Százak Tanácsának to-
vábbi tevékenységét?

 Hatvanegy halottunk, köztük Fekete Gyula, Csoó-
ri Sándor, Sinkovits Imre, Nemeskürty István, Lász-
ló Gyula, Sütő András, a Püski házaspár, Makovecz 
Imre, Mádl Ferenc, Pozsgay Imre, Grosics Gyula, 
legutóbb Albert Gábor gazdag életműve segít ne-
künk, itt maradottaknak, hogy világosan lássuk a 
haza érdekeit. Tudjuk, hogy a hazaszeretet az ember 
méltósága (Németh László), hogy mindent, ami leg-
jobb  bennünk, oda kell adnunk a hazánknak (Má-
rai). Tudjuk, hogy mi, közép-európaiak fel vagyunk 
vértezve történelmi tapasztalattal és különleges tör-
ténelmi tudattal (Czesław Miłosz), s azt is, hogy az 
emberiség jövője azokon az embereken múlik, akik 
az igazság talaján állnak, s akiknek életét áthatja 
a szeretet, a más véleményen lévők megértésének 
szándéka (Szent II. János Pál pápa).

A napokban emlékeztünk a 450 éve Tordán tar-
tott országgyűlésre, ahol a világon először mondták 
ki a vallásszabadságot. Ennek jelentőségét azért kell 
hangsúlyoznunk, mert idén decemberben lesz 100 
éve a gyulafehérvári román gyűlésen kiadott nyi-
latkozatnak, amely kimondta Erdély, a Bánság, Par-
tium és Máramaros egyesülését a Román Királyság-
gal. A demokratikus ígéreteket azonnal elfelejtették, 
s elszakított nemzettársainknak az etnikai kisebb-
ség keserű sorsa jutott.

Jócskán akad emlékeznivaló – a 75 évvel ezelőtti 
Szárszói Konferencia, a Mátyás király emlékév, vagy 
a Szent Korona hazatérése (1978) – , mert hisszük: 
hagyományaink, elődeink jó példáinak felmutatása 
segítik legjobban a nemzet jövőjét, s persze – vide-
ant consules – valljuk Ciceróval: „vigyázzanak a kon-
zulok, hogy a köztársaságot baj ne érje.“

Előttünk az emberiség megannyi nagy kérdése a 
klímaváltozástól, a biodiverzitás gondjain át a ma 
még csak milliók – de belátható időn belül tízmilliók 
– új otthont kereső vándorlásáig –, s  közben ott a szel-
lemi intellektuális becsületesség parancsa:  követelő 
szükség a java erők összefogására itthon és a nagyvi-
lágban. Korunkban a politika a média segédletével 
világszerte torz értékrendet kényszerített a társada-
lomra. Tudjuk, ha egy nemzet lelkierői elapadnak, 
nem menekülhet a pusztulástól. Szent Ágostonnal 
és Széchenyivel valljuk, hogy ami erkölcsileg rossz, 
az politikailag is rossz.  Pártérdekek, mégoly nemes 
elvek, pénzügyi, vallási, földrajzi különbségek nem 
oszthatnak meg tartósan bennünket, ha tudunk hinni 
egymás jószándékában, s őszinte fohászaiban. Arany 
János szavaival: „légy hű, s bizzál jövődbe nemzetem. 
Nem mindig ember, aki sorsot intéz.” deák erNő

Hír eK

Prof. Dr. Gábrity Molnár Irén  

Migrációs és etnikai folyamatok a Vajdaságban
I. rész

Negyed évszázada kutatjuk a migrációs folyama-
tokat Szerbiában, ahol (2011. népszámlálási ada-
tok) 7.186.862 lakos él (83,32%-uk szerb), amelyből 
253.899 (3,53%) magyar származású. A nemzetközi és 
hazai kutatások mellett a Magyarságkutató Tudomá-
nyos Társaság (Szabadka) adatgyűjtései állnak a ren-
delkezésemre. Ha áttekintjük a közelmúltban lezajlott 
migrációs jelenségeket e térségben, megállapíthatjuk, 
hogy a migrációs ráta negatív, még azokban az idők-
ben is, amikor a délszláv háború idején tömegesen ér-
keztek a menekültek Szerbiába/Vajdaságba. Az utóbbi 
fél évszázadban a betelepítések és a kifelé irányuló 
gazdasági emigráció Szerbia északi tartományában 
gyakorlatilag lakosságcserét mutat ki.

Etnikai migrációk a térségben

Szerbia és Vajdaság területén jelentős migrációs 
mozgást észleltünk az utóbbi évszázadban. Hadd em-
lékezzünk néhány történelmi tényre: a szerbek Vajda-
ságba való bevándorlásai a középkori szerb állam ha-
nyatlásakor kezdődtek. Brankovics despota a magyar 
uralkodóktól Szerémségben és a Délvidéken kapott 
birtokokat a török elleni védekezés fejében. Ezekre 
a birtokokra tervszerűen telepítette be az akkoriban 
megszállt dél-szerbiai térség lakosságát. A két világ-
háború közötti és a második világháborút követő 
kolonizáció a Vajdaságban demográfiai változást oko-
zott: 1920 és 1941 között földreform indokán százezer 
szerb parasztcsaládot telepítettek be (családonként 
5 hektárt kaptak, a hajdani magyar földbirtokosok 
földjeit is). A második világháború után, 1945-ben az 
úgynevezett menetrend nélküli vonatokon főleg az 
ország passzív vidékeinek lakossága jött a bácskai és 
kelet-szerémségi birtokokra, ahonnan korábban tá-
voztak az autochton magyar és német családok. Terv-
szerű betelepítések (kolóniák) történtek Tito idejében 
(180.000 boszniai szerb és montenegrói jött a Vajda-
ságba). Ha részletes statisztikai elemzést végzünk, 
nyilvánvalóvá válik (betelepítések során) a térség 
elszerbesítésének folyamata, miközben más nemzeti-
ségű őshonos lakosok viszonylag nagy számban kül-
földre távoznak. A szerbek aránya a Vajdaság területén 
így alakult: 1. betelepítési hullám (1918–1931): szerbek 
aránya 33,8%-ról 37,8%-ra nőtt. 2. hullám (1945–1948): 
a szerbek aránya 35,3%-ról 50,4%-ra emelkedett. 3. hul-
lám (1991–1996): a szerbek aránya 56,8%-ról 64,3%-ra 
ugrott, majd 66,76%-ot (2011) ért el.

A kilencvenes években a jugoszláv polgárháború 
kitörésével felbomlott az addigi Jugoszlávia, mene-

kültek tömege hagyta el szülőföldjét. A térség mig-
rációs jelenségeiben megfigyelhető az etnikai jel-
leg, ugyanis a vándorlók többsége az anyaországuk 
irányába indul el, vagyis minden ország esetében 
a saját nemzet vonzása érvényesül: a volt jugoszláv 
köztársaságokból és Koszovóból a szerbek költöznek 
Szerbiába, a vajdasági magyarok zöme Magyaror-
szágra, a horvátok pedig Horvátországba.

Az első menekülthullám Szerbiába, 1991-ben 
Szlovéniából és Horvátországból (főként Nyugat-
Szla vóniából), 1992 áprilisától pedig Bosznia-Her-
cegovinából érkezett. A harcok csillapodásával a 
vándorlók száma 1993-ban csökkent, de 1995 és 
1996-ban újra menekülthullámot váltottak ki Kis-Ju-
goszlávia felé az újabb hadműveletek (a horvátok 
visszafoglalták Krajinát), valamint a daytoni bé-
kekonferencia határozatainak végrehajtása. 1996 
közepén a menekültek száma Szerbiában – az UN-
HCR adatai alapján – elérte a 618 ezer főt, ebből a 
Vajdaságba érkezett 258 ezer fő. 1997 végén és 1998 
elején még egy, többségében a Vajdaságba irányuló 
szerb menekülthullám érkezett, amelynek eredmé-
nyeként a végérvényesen horvát fennhatóság alá ke-
rült baranyai, kelet-szlavóniai és nyugat-szerémségi 
területekről 50 ezren települtek át Jugoszláviába. A 
visszatérőkre váró bizonytalan anyagi körülmények 
és az ellenséges környezet miatt 1998 végéig remig-
ráció nem igen volt. 

A regisztrált negyedmillió menekült 94%-a szerb 
volt, tehát alapvetően etnikai alapú kényszermig-
rációról beszélhetünk. Kocsis és Kicošev (1998) 
adatforrása alapján a menekültek földrajzi elhelyez-
kedése egyenlőtlen volt a Vajdaságban, mert betele-
pedésüket a célterület gazdasági fejlettsége és/vagy 
a kapcsolati háló határozta meg. Így háromnegyede 
Délnyugat-Bácskába és a Szerémségbe települt, fő-
ként az 1945 és 1948 között beköltözött rokonaik, 
ismerőseik házaiba. Jelentős célállomásuk volt a pol-
gárháború során a Vajdaságból önként elköltözött, il-
letve elűzött szerémségi, bácskai horvátok lakhelye, 
és a kedvező életkörülményeket kínáló városok (pl. 
25 ezer fő Újvidékre, 6-8 ezer fő Rumára, Zomborba, 
Pancsovára, Indiába, Mitrovicára ment). A Tisza-vi-
déki magyar etnikai tömb területére viszonylag kisz-
számú, 6 ezer főnyi szerb költözött. A kedvező forgal-
mi fekvésű, magyar többségű városokban és urbani-
zált térségekben viszont számottevő szerb menekült 
talált új otthonra (pl. Szabadka 6401, Temerin 3444 
fő). A Szerbiába érkezett utolsó menekülthullám Ko-
szovó irányából jött a bombázások évében (1999). 

 A Szerb Menekültügyi Biztosság adatai szerint 
mintegy 190 ezer fő érkezett (Kis-)Jugoszláviába, de 
2010-ig további 20 ezren hagyták el Koszovót. 

Az elmúlt 25 év vándorlásait kétirányú mozgás 
jellemezte a térségben. Egyrészt a horvátországi, 
boszniai, koszovói menekülthullámok során több 
százezer szerb érkezett a tartományba (Vajdaság je-
lenlegi népességének mintegy 15%-a). Politikai, gaz-
dasági, biztonsági okokból a tartomány lakosságának 
(a menekültekkel együtt) százezres tömege távozott 
külföldre, főleg Németországba, Ausztriába. A mig-
rációs jelenségek eredményeképpen ma a vajdasági 
lakosságnak körülbelül a fele nem helybéli születésű.

elvándorlás a stagnáló gazdasági helyzet  
következtében

Jugoszláviában Tito halála után, az éves gazdasá-
gi növekedés 1981 és 1985 között, az 1976 és 1980 
közötti 5,2%-os átlagról 0,7%-ra esett vissza, majd 
1985 és 1990 között évi 1,5%-os csökkenés követ-
kezett. 1990-től a hanyatlás gyorsult, főleg amikor 
fegyveres konfliktus robbant ki a tagköztársaságok 
között, majd életbe léptek az ENSZ szankciói. A sú-
lyos visszaesés a gazdaság kulcságazataiban, (Kis-)
Jugoszláviában 1993. október 1. és 1994. január 24. 
között 5 billiárd százalékos inflációt generált. A ki-
lencvenes évek háborús időszakát Szerbia ma sem 
heverte ki, ugyanis az államháztartás hiánya 2014 
év végére elérte a kétmilliárd eurót, ami a legma-
gasabb deficit az 1993/94-es hiperinfláció óta. Az 
államadósság se csökken. Ahhoz, hogy az ország 
gazdasági helyzetén javítson, a kormány 2015-ben 
megszorításokat vezetett be. A közszférában dolgo-
zók számát és béreit csökkentette, miközben a szür-
kegazdaságot is megpróbálta visszaszorítani. Az or-
szágban jelenleg a munkanélküliség, az eladósodás, 
a fizetésképtelenség és az állami vállalatok vesztesé-
gei okozzák a legnagyobb problémát. Munkahelyek 
létesítésében az államra ma nagy szerep hárul, de ez 
csak a külföldi beruházó tőke bevonásával érhető el. 
Ez a gazdasági helyzet az elégtelen foglalkoztatási 
esélyek mellett továbbra is elvándorlásra készteti a 
lakosságot (főleg a fiatal szakembereket).

Szerbiában 1990 és 1993 között 719 magiszter és 
tudományok doktora hagyta el az országot. Közvet-
len a délszláv háború kitörésekor mintegy 200 000 
diplomás fiatal hagyta el az országot (köztük a bel-
grádi villamossági kar tanárai és egyetemistái, szá-
mos művész, újságíró, vagy azok, akik a katonai be-
hívók elől menekültek el). 

Most nézzünk szembe a vajdasági magyarság 
számbeli fogyásával. 

Számos történelmi, gazdasági, politikai ténye-
ző eredménye, hogy mára a vajdasági magyarság 
száma megcsappant és ezzel együtt az életkedve, 
a megélhetési esélyeibe vetett hite is. Az utóbbi fél 
évszázadban a Jugoszláviából/Szerbiából külföldre 
irányuló migráció súlyosabb veszteségeket okozott 
a vajdasági magyarságnak, mint az asszimiláció. A 
második világháború után Jugoszláviából távoztak 
azok, akik nem értettek egyet az új, kommunista 
rezsimmel. Akkoriban körülbelül harmincezer ma-
gyar költözött el külföldre, miközben az otthon ma-
radottak közül mintegy húszezer vérbosszú áldo-
zata lett, köztük ártatlanok is. Két évtized „csend” 
következett, majd 1961 után, a titoi Jugoszlávia 
nyitott külpolitikájának köszönhetően elkezdő-
dött a lakosság folyamatos külföldre távozása, és 
azóta is egyre nő az ideiglenesen külföldön mun-
kát vállalók száma. A szakemberek szerint a külső 
migráció súlyosabb veszteségeket okozott a vajda-
sági magyarságnak, mint az asszimiláció. A magyar 
emigrációs veszteség 1948 és 1991 között majdnem 
70 ezer fő volt. A nyugat-európai „ideiglenes” mun-
kavállalás már 1965 és 1970 között 16 627 magyar 
(a vajdasági vendégmunkások 27,5%-a) elvándor-
lását jelentette. Legtöbben a szabadkai, újvidéki, 
topolyai, zombori és adai községekből keltek útra. 
Ennek eredményeképpen a Tisza-mentén és a peri-
fériára szoruló kisvárosok, illetve a falvak magyar 
lakossága ma erős számbeli fogyatkozást és elöre-
gedési tendenciát mutat. 

Folytatjuk

I. rész
Már jó tíz éve foglalkozom szabadidőmben a Kár-

pát-medencén kívüli magyarság tárgyi emlékeinek 
fényképeken történő megörökítésével (www.ma-
gyarnegyed.com). Nem könnyű, de érdekes és egye-
di értékmentő munka ez, hiszen az ember sok olyan 
helyre is eljut, ahová a turistának eszébe sem jutna 
elmenni, legyen az egy amerikai városi gettó, ahol a 
még mindig ott működő, a veszélyekkel dacoló 120 
éves magyar templom falait többször érték lövések, 
vagy, ahogy az idén nyáron történt, Kanada prériál-
lamainak ismert vagy elfeledett közösségei. 

2017. június–júliusi utamon a Vancouver és Winni-
peg közti terület magyar emlékeit kerestem fel. So-
kan segítettek tanáccsal vagy más módon a közben 
érintett városokban is, illetve utamat megelőzően, 
amit hálásan köszönök. Itt kifejezetten a nyugat-ka-
nadai végtelen szántóföldeken és síkságokon szer-
zett „vidéki” élményeimet foglalom össze. 

A kanadai nagyvárosok főleg 1948-as vagy 1956-os 
hullámaival ellentétben vidékre jellemzően a XIX. sz. 
végén, a XX. sz. elején érkeztek honfitársaink, mivel 
Kanada akkoriban névleges összegért rendelkezésre 
bocsájtott földdel csalogatta ide a telepeseket, hogy a 
vadont művelhetővé tegyék. Ami a felkeresett magyar 
vonatkozású településeket illeti, egy részükről jóval 
utam előtt tudtam, másokról – ahogy az előfordul – 
csak útközben értesültem.   

 Bashaw kisebb mezőváros Alberta tartományban.  
Ez utam első „igazi” vidéki állomása. A főúttól néhány 
kilométerre szántóföldek között, porzó, kavicsos föl-
dút mentén áll az 1910-ben épült kis fehér Szt. Mihály 
fatemplom, mellette az egykori telepesek még ma is 
használatban lévő temetőjével. A leszármazottak 
2006-ban kis emlékművet is állítottak itt, melyen ott 
áll magyarul a megható mondat: Isten áldja bátor 
elődeinket. A templom 1972-ig működött, 1989-ben 
használták utoljára egy aranylakodalomkor. Az ed-
montoni egyházmegye illetékese, aki a helyet illetően 
telefonon útbaigazított, azt is elmondta, hogy az épü-
letet – pénz hiányában – romló állapota miatt jövőre 
valószínűleg lebontják, ide is tehát az utolsó pillanat-

Dr. Tóth Gergely

láthatatlan értékeink – Magyarok a kanadai prérin
ban jutottam el, hiszen ezek szerint hamarosan már 
csak hűlt helye lesz, azaz nem lesz mit fényképeken 
megörökíteni, s már csak a zsebkendőnyi temetőkert 
hirdeti majd az alapítók emlékét.

cardston Calgarytól dél-nyugatra fekvő falu. A ka-
liforniai dombokra emlékeztető, de azoknál zöldebb, 
festői tájban, kavicsos út mentén áll a Szent István-
nak szentelt fehér fakápolna. Más nemzetiségekkel 
együtt magyarok emelték, mellette itt is kis temető 
és két emléktábla hirdeti: St. Stephens Cemetery. In 
loving memory of the pioneer families of this distri-
ct, valamint Church of St. Stephen. One of the oldest 
churches in Southern Alberta. Built 1901 on South 
Hill, rebuilt 1907 by pioneers. Szerencsére ennek az 
épületnek a jövője biztosítva van, a helyi történeti 
társaság tartja rendben, a vendégkönyvbe beírhatjuk 
nevünket és évente egyszer találkozóval összekötött 
szentmisét is tartanak. Korábbi emlékkönyvekben 
felfedeztem több magyar látogató nevét, és a Calga-
ryból és a közeli Lethbridge-ből idejött magyar zarán-
dokcsoportok bejegyzését is. A falon Szent Istvánt be-
mutató képek és leírás is láthatóak.

Milk River Alberta dél-keleti részében található.  
A magyarok nyomára legbiztosabban a temetőkben 
lel az ember, így oda megyek először, sok magyar ne-
vet látok. Ezután kezdem el keresni a volt Magyar Há-
zat (az egyesületet id. Angyal Mihály alapította 1927-
ben), melyről csak röviddel előtte olvastam, hátha 
áll még az épület. Aznap éppen Kanada függetlensé-
gének 150. évfordulóját ünnepelték, az üzletek zárva 
voltak, de a kis falumúzeumban egy idős, dán szár-
mazású asszony kérdésem után rögtön elkezdett a 
kocsim felé terelni, mondván „akkor most lemegyünk 
a falunapra, ott van egy Obbágy nevű magyar szárma-
zású farmer, az útba tud igazítani.” Megtaláltuk fele-
ségével az egyik asztalnál, nem beszélt már magyarul 
néhány kifejezés kivételével, de láttam a szemében a 
meghatottságot, hiszen igazi magyar látogatója nem-
igen van a környéknek. Útba is igazított a volt Hunga-
rian Community Club-hoz, ami persze nem magában 
a faluban van, hanem kint a földek között vagy 15 ki-
lométerre. Némi keresgélés után meg is találtuk a ma 

már lezárt épületet, ahol az ezredforduló táján volt az 
utolsó rendezvény. Nemsokára előkerült a szomszéd 
telekről Ken Balog farmer és a fia, érdeklődve, hogy 
mit keresünk ott. Az asszonyt felismerték, s mondták, 
hogy rajta tartják a szemüket az idegen autókon, hiszen 
az USA határa csak néhány mérföld és arrafelé is jel-
lemző a kábítószercsempészet. Említik, hogy ők őrzik 
a magyar egyesület régi jegyzőkönyveit, amelyeket így 
szintén le tudtam náluk fényképezni – sokszor ilyen vé-
letleneken múlik, hogy egyébként soha elő nem kerülő, 
elfeledett írásos vagy tárgyi anyagra is bukkanjon az 
ember, olyanra, amely aztán valamelyest megtölti élet-
tel a fényképeken ábrázolt épületeket, elmondja törté-
netük egy részét. 

Taber mezőváros jó órányira Milk Rivertől, a 
szintén fontos magyar múlttal rendelkező várostól, 
Lethbridge-től keletre. Itt a volt Magyar Ház már nem 
áll, a temetőben viszont rengeteg magyar sír látható. 
Az út mentén látom a Balog Auction Market táblát, 
amely tulajdonképpen jószágpiac, így gyorsan azt is 
és a nem messze levő telephelyet is megörökítem.

Saskatchewan tartományban Pangman és Khedive 
két apró, szomszédos település, inkább szegényes ta-
nyaközpont a magyar szempontból korábban fontos 
Regina várostól délre. Pangman kis temetőjében csak 
egyetlen egyértelműen magyar névre bukkantam 
(Vass), és sok németre. A falu Holy Angels nevű temp-
lomában az egyik magyarországi származású hívő vi-
szont megerősíti, hogy annak idején Magyarországról 
való svábok kerültek ide nagyobb számban, és a temp-
lom tényleg elsősorban őket szolgálta. Khedive még 
jelentéktelenebb kis hely, de a temető itt is sok sváb 
nevet jelez. Itt is volt a magyarokat is szolgáló misszi-
ós templom, a Holy Angelsben kapott javaslat alapján 
meg is találom Khedive-tól vagy tíz kilométerre egy 
útmenti farmon az egykori St. William apró, átalakí-
tott, de takaros épületét, amely ma talán járműgarázs. 

Ezután következett a két legismertebb, vagy talán 
a két egyáltalán ismert és meglehetősen jól felmért 
nyugat-kanadai vidéki magyar település, Kipling-Bé-
kevár és Esterházy-Kaposvár, a tartomány dél-keleti 
sarkában.

A Kiplingtől 6–8 km-re a földek közt lévő Békevár 
nem helyiség, hanem annak a korábbi külső terület-
nek a neve, ahol a magyarok református, majd baptis-
ta templomot emeltek, melléjük temetőt, s református 
paplakot és társadalmi helyiséget (az utóbbiak már 
nem állnak). A régi baptista templomot is lebontották 
azóta és helyette az 1950-es években új épült bent Kip-
ling községben. A valódi ékszerdoboz régi református 
templom (a Békevár Church) 1910 és 1967 között műkö-
dött, majd annak is épült modern utódja a községben. A 
gyönyörű kéttornyos fatemplom és temetője azonban 
elég jól karbantartva áll a puszta közepén, a Békevár 
Roadon, s a valamikori idetartozók és rokonaik éven-
te egyszer tartanak itt nyári pikniket a templomkert 
területén. A templom előtt 1971-ben állított emléktáb-
la hirdeti a Békevár Pioneers emlékét. Maga a temető 
(Bekevar Presbyterian) pedig a Kárpát-medencén kí-
vül a legmagyarabb sírkert, ahol csak elvétve látni más 
nemzetiségű nevet az alábbiak között. Itt van eltemetve 
Ilonka István lelkész (1916–75), és Cserepka János lel-
kipásztor (1919-99) és felesége is. Voltak a környéken 
persze katolikus magyarok is, ők a községi temetőben 
(Town Cemetery) nyugszanak. 

A református és baptista temetőktől továbbmen-
ve áll a valamikori tanyasi iskola, a Rákóczi School, 
a magyar gyerekek egyik egytantermes, ma már ro-
mos iskolaépülete. Egy ideig gabonatároló volt, belül 
az osztályterem falán még ott van egy kopott tábla is, 
egyébként azonban galambok röpdösnek ki-be. Kip-
ling község falumúzeuma is sok magyar emléket őriz, 
gondozóik közé tartoznak a ma már 90. életévük táján 
járó, igen vendégszerető Daku Péter és Pauline (aki job-
ban szereti, ha Piroskának szólítják), a baptista gyüle-
kezet tagjai, akiknek a nagyszülei vándoroltak annak 
idején Kanadába. Ők mutatták meg a jelenlegi baptista 
templomot is. Kalauzom, Vincze Gyula is idevalósi, ő 
azon kevés ’56-osok egyike, aki megmaradt itt a kör-
nyéken, második felesége, Erzsébet pedig Magyaror-
szágról csatlakozott hozzá, s egy ideig magyar nyelvet 
is tanított a helybelieknek, s ő is több adattal segített, a 
környék jó ismerője. A faluban egyébként van egy Ma-
gyar Road nevű külterületi út is, és még most is sok föld 
magyar származású farmer tulajdonában van. A hősi 
emlékművön is találok három magyar nevet.

Folytatjuk

Jánosi	Antal	filmrendező	köszöntése
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Jelen sZáMUnK KÉPeI

MI ATYÁNK, így kezdődik az Úr Jézus Krisztustól 
tanult imádság, és ezt szokták itt Bécsben a Teréz 
Anyáról elnevezett egyházi étkezőhelyen is monda-
ni minden egyes alkalommal ételosztás előtt, ter-
mészetesen németül. Ebéd végeztekor odamentem 
az egyik nővérkéhez, és elkértem a Miatyánk német 
verzióját, ha már egyszer itt élünk, itt étkezünk, ta-
nuljam meg rendesen, szóról szóra. Keresgélte az 
apáca, elején csak gondterhelten, később, mikor lát-
ta, hogy még mindig várok rá, és nem távoztam el, 
nem tudom, mire gondolt, esetleg arra, hogy elfogy 
a türelmem, és feladom, merthogy nem úgy tűnt, 
mintha nagyon sietősre akarná venni a figurát, de 
mikor látta, hogy kitartóan várok rá és a Miatyánk-
ra, még tett egy-két bátortalan próbálkozást a kre-
denc, illetve a ládafia irányába. Szerintem ezek már 
csak olyan elterelő hadműveletek, pótcselekvések 
voltak a részéről, mert láttam rajta, hogy mintha egy 
kicsit sikerült volna akaratomon kívül megzavar-
nom a szoftverjét. Végül meakulpázott, és töredel-
mesen bevallotta, hogy nem talál ilyet, majd azzal 
mentegetőzött, hogy dehiszen eddig mindenfélét 
kértek már tőle: cipőt és ruhát, szappant és szandált, 
sampont és tampont, fésűt és fáslit, de a Miatyánkot, 
azt még nem kérte senki. 

Következő alkalommal viszont bepótolta a lema-
radást, de a dolog mindenképpen elgondolkodta-
tott, mert hogy itt étkeznek több százan magyarok, 
románok, lengyelek, szlovákok, és hogyan lehet az, 
hogy nem igényelte ezt eddig senki?

Egy középkorú politikus meglátogatta a városszé-
li szegény embereket. Nagy volt az öröm körükben. 
Jani majd most végre kipanaszkodhatja magát. Ja-
niék kertes házban laktak. A politikus kíváncsi volt, 
hogyan is él Jani és családja. Látta a meztelen valósá-
got. Bent a házban szegényes bútorok, kopott padló, 
amely persze piszkos is volt, a hűtő lerozsdásodott 
állapotban, a gáztűzhely úgyszintén, az asztalról és 
a székekről lekopott a fa, és így tovább.

– Nézze uram – szólt Jani – így élünk lerongyosod-
va, segélyen. Én nem tudok dolgozni a kezem miatt. A 
gyárban megsérült. Három gyerekünk van s alig van 
ruhájuk s örülök, ha este még egy túró rudit is kap-
nak. De általában nem szoktak. Milyen élet ez? Még jó, 
hogy a feleségem dolgozik. Nélküle nagy bajban len-
nénk. Én húszezer forint családi pótlékot kapok. Ab-
ból éljek meg? Tulajdonképpen Júlia tart el bennün-
ket. Én apa vagyok, de nem vagyok sajnos családfenn-
tartó. Hát ez van… Kérem, ha tud, segítsen rajtunk! 
Miért nem kaphatok több segélyt?

Dezső, a politikus felsóhajtott, aztán azt mondta:
– Higgye el, én szívesen lehoznám önökért a csil-

lagokat is! De nem megy minden olyan könnyen…
– Miért nem? Állapot ez?
– Nem, ez nem állapot… – fakadt ki Dezső komo-

lyan. 
Jani fanyar, kissé beletörődött arccal elcsende-

sedett. 
– És hogy járatom majd Zolit középiskolába? Hi-

szen nyolcadikos és kitűnő tanuló. De a könyvek is 
drágák, mármint a tankönyvek, meg ami az iskoláz-
tatással jár...

– Még jó, hogy nekem van munkahelyem! – szólt 
közbe Júlia. 

Közben Jani egy pohár sörrel megkínálta Dezsőt. 
– Köszönöm! – mondta Dezső. És szereti a munká-

ját, kedves Júlia? – kérdezte.
Júlia megilletődött.
– Hát, muszáj szeretnem, ha kenyeret akar látni a 

család. 
Dezső egyáltalán nem így értette a kérdést. De 

nem is törődött többet a témával. Zoli, a fiúk  közben 
megkérdezte apját:

– Ki ez az ember?
– Ő politikus. Ne zavard őt. Menj játszani most. 
– Nem zavar, hagyja csak – így a politikus. 
– Tudja, életében most zajlik az, hogy ki is lesz be-

lőle. Látja, aggódom érte. S nem akarom, hogy rossz 
sorsa legyen – vélte az apa.

Dezső bólogatott, de közben el is gondolkodott 
egy pillanatra. Láthatta, ez a család valóban sok 
gonddal küszködik. Máté és Gyuszi pedig a szobájuk-
ban hallgattak. Máté meg betegséggel is küszködött, 
epebántalmakkal. 

– Máté fiam gyógyszert is szed az epéjére. 
Dezső sóhajtott. 
– No de hát lesz ez majd valahogy! 
– Higgye el, ha azon múlna, az ötös lottó főnye-

reményét magának és családjának adnám! – mondta 
Dezső.

– Elhiszem, kedves uram, de rajtunk a valóságban 
kéne segíteni. 

Dezső szétnézett még a házban, aztán elköszönt. 
Este, amikor ágyba bújt felesége mellett, elgondol-
kodott Janin és családján. Felesége furcsának talál-
ta viselkedését. Majd elaludt Dezső. Álmában látja, 
hogy felkel, majd reggel szerényen reggelit ad a 
gyerekeknek s iskolába küldi őket. Felesége robo-
tolni megy, az étkezdében mosogatni a tányérokat 
meg az edényeket. Ő meg otthon olvas s téblábol. 
Zoli délután egykor hazaérkezik. Szerényen ebé-
delt. Nem lakott jól. Késő délután a másik két gye-
rek is hazaérkezik. Enni ad nekik. Júlia is megér-
kezik az étkezdéből. Szegényes a vacsora. S este 
most még túró rudira sem futja. Ekkor döbbent rá 
Dezső, hogy Jani helyébe képzelte magát. Micsoda 
élet! Aztán jön egy politikus, aki Jani helyzetébe 
képzeli magát. S mikor több segélyről beszél Jani, 
azonnal megígéri Dezső, hogy kétszázezer forint 
családi pótlékot ad. Így nem lehet életet élni. De 
boldognak látta Janit. Kicsit elbeszélgettek, s 
Dezső elköszönt. Hirtelen felébredt. 

– Hiszen ez csak álom volt! – mondta a politikus. 
Reménytelen gondolatokkal, teljesen kiábrándul-

tan ment munkába...

Dinók Zoltán Dezső álma

Értelmiségi családban született, abban a második 
világháborút követő időszakban, amelyben az általá-
nos nélkülözés és a rövidtávú remények közepette a 
család mindennapi életének elengedhetetlen tartozé-
ka, sőt, tápláléka egy bölcseleti, több nyelven is ere-
deti műveket tartalmazó könyvtár volt. Erre alapult 
a szülői és nagyszülői tudásanyag, egzisztenciálisan 
átélt érdeklődés a humanista magas kultúra iránt. 

A kialakuló új sztálinista-rákosi politikai rend-
szerben az apa, ahogy egyébként utólag ez nagyon is 
rendben valónak látszott, börtönbe került. Ez az apa 
nélküli gyermekkor tanította meg Kiss Endrét arra a 
senkihez sem tartozó, senkitől nem függő, mindent 
alaposan megfigyelő, kívülről vizsgáló, csak önmagá-
ban bízó attitűdre, amely végigkísérte tudományos éle-
tét. A börtön után hazatérő apa példáján, aki a pedagó-
giai tudománynak szentelte további életét, s az ország 
vezető pedagógiai elméleti kutatója és gyakorlati apos-
tola lett, Kiss Endre tevékenysége is a dolgok, jelensé-
gek és gondolatok tudományos, kritikai vizsgálatából 
és leírásából állt. Magától értetődő volt tehát a bölcsé-
szettudomány életcélként való választása, ezen belül 
az irodalom és a germanisztika iránti szeretet, amelyek 
segítségével e geopolitikai térség tudásanyagát akkor a 
legadekvátabban lehetett megismerni.

Ám Kiss Endre ennél is többet és jobban akarta 
megismerni annak az európai kultúrának eszme-
történetét, sokrétűségét, egyes hullámait, amelyek 
elvezettek saját korának megismeréséhez. Konokul, 
hihetetlen munkabírással, kérlelhetetlen alaposság-
gal, nem törődve a politikai és szakmapolitikai pane-
lekkel, begyakorolt ideológiai klisékkel, hosszú évek 
alatt felépítette magában azt a világot, amelyben leg-
fontosabb a tudás. 

Nem az egyes filozófiai iskoláknak, az egyes tudósok 
műveinek az ideológiák által rátapasztott értékelésé-
nek elfogadásával, mint építő elemekkel dolgozott, ha-
nem a lehető legalaposabban megismert eredeti művek 
önmagukkal való szembesítésével alakította ki a néze-
teit. Ismeretanyaga, tudása egyedülálló. 

A rossz nyelvek szerint Freudról mindenkinek van 
véleménye, annak ellenére, hogy a vizsgálatok szerint 
a megkérdezetteknek csupán 6%-a olvasta eredetiben 
Freud műveit. Kissről elmondható, hogy minden állítá-
sa, sora és szava mögött annak a bizonyos 6%-nak az is-
meret- és tudásanyaga áll. Ehhez hozzájárult gyerekko-
ri egyedül maradásának az a tulajdonsága, hogy sose 
érdekelte a külvilág napi rezdülése. Nem volt számító, 
nem akart középponti szerepbe kerülni. Nem akart di-
vatos lenni, nem kergette a hírnevet (ami persze min-
den ember hiúságának jól esett volna). Nem kereste a 
szakmapolitikai társaságokat vagy az együvé tartozás 
kohéziós erejét, a csapat- és csordaszellemet, amelyek a 
fennmaradás, vagy egyenesen éppen a siker miatt nem 
engedték volna működtetni szabad véleményformálá-
sát. Ilyen áron sem akart a lételemét jelentő belső sza-
badságából és függetlenségéből engedni. 

Ezzel a viselkedéssel természetesen különössé vált, 
de ez a fajta szabadság adott lehetőséget arra is, hogy 
merjen önálló véleményt alkotni, akár szembefordul-
ni a divatos nézetekkel és olyan témákat vegyen gór-
cső alá, amelyeket érinthetetlen, sérthetetlen „szent 
tehenekként” tartottak nyilván évtizedeken keresz-

A filozófia és történelem metszéspontjában
– A 70 éves Kiss endre méltatása –

tül. Úgy is mondhatjuk, hogy olykor botrányt okozott, 
hiszen azokkal a kétpólusú világrendben kialakított 
ideológiai klisékkel állt szembe széleskörű, utolérhe-
tetlen, alapos ismeretanyagával és elemzéseivel, ame-
lyekhez senkinek nem volt mersze hozzányúlni, kriti-
zálni az addigi hivatalosan ünnepelt ikonikus alakok 
elfogadott véleményét. Lehetett volna ünnepelt bot-
rányfigura, pimasz, ú.n. polgárpukkasztó egyén, ha 
gyors és látható dicsőséget akart volna learatni. De 
Kiss vérbeli tudós, aki sosem enged az alapos, körül-
tekintő, tudományos és sokoldalú elemzéséből, egyé-
ni meggyőződéséből. 

Így kerülhetett sor arra, hogy elővette és újraérté-
kelte Nietzschét, Marxot és sok más nagy gondolkodót 
és irányzatot, elsőként írt például kiemelkedő össze-
foglaló művet a Monarchiáról. Sőt, úgy látta, hogy 
még van mit újra- és továbbgondolnia, így háromszor 
fogott hozzá Nietzsche műveinek elemzéséhez, min-
dig újat találva munkáiban. Ennek az alaposságnak 
köszönhetően három különböző könyvet jelentetett 
meg a német filozófusról.

Munkamódszere is a függetlenséget segítette elő. 
Ideológiamentesen, az anyagot önmagában hagyta 
élni, filozófiai vizsgálódásaiban semmit nem tekin-
tett biztosnak, kiindulópontnak. Szinte mindent meg-
kérdőjelezve, mint a puzzle építőkockáit át meg áthe-
lyezve hagyta a szöveget önmagától strukturálódni. 
Nem előzetesen deklarált, netán eleve elvárt szem-
szögből építve alakította rendszerét, hanem ahogy 
egy szobrász, vagy festő dolgozik, az anyagot engedte 
művé alakulni. E módszerrel jutott el újfajta szemlé-
leti megközelítéseihez, újfajta struktúrákhoz. Ezek a 
rendszerezések azután természetesen logikusak vol-
tak, tehát maguktól értetődőek. 

Kiss a rá jellemző szerénységgel és természetes-
séggel – a mindenkori lehetőségeihez képest – megje-
lentette ezeket az írásokat, monográfiákat, s másnap 
már az újabb, aznapi feladat elé nézve haladt tovább a 
következő kutatások irányába. Ez végképp bosszantó 
volt a többi filozófus számára, hiszen Kiss egy napot 
sem hagyott magának sütkérezni önmaga hírnevé-
ben. Ettől még különcebb lett mások szemében. 

Gondolatai, művei nem szorultak az ország határá-
ig, hiszen elsőként kapott Humboldt filozófiai ösztön-
díjat hazánkból, amely által széles nemzetközi kapcso-
latokra, elismerésekre tett szert a nemzetközi tudomá-
nyos életben. Hihetetlen termékenységgel a mai napig 
publikál. A ma még mindig mereven klasszifikált tudo-
mányhatárokat Kiss határtalanságával „szétverte”, így 
a különböző tudományterületek csupán eszközként 
szolgálnak számára, hogy a sokféle megközelítésmód-
dal az egyetemes jelenségeket felmutassa és igazolja. A 
jövőkutatás vagy a globalizáció, mint divatos új ágazat 
a filozófiai vonulatok relációjában végül is laboratóri-
umi műhelyként szolgál a folyamatok megismerésére. 
A gazdasági-politikai változások értelmezése in statu 
nascendi láttatja, hogyan alakulnak ki a folyamatok-
hoz kapcsolódó filozófiai elméletek és azok magyará-
zata, az az új, kifejező nyelvezet, amely a folyamatok le-
nyomatának érzékeny jelzője. Ebben a vonatkozásban 
természetessé is válik e tudományok találkozása. Kiss 
Endre munkássága a filozófia, történelem és egiszten-
cia kereszteződési pontja. Forrai Judit

KOVácS KálMáN-eMlÉKKIállÍTáS
a tavaly elhunyt festőművész, Kovács Kál
mán életművét bemutató kiállítás nyílt Bu
dapesten a Polgárok Házában. 
a tárlat 2018. január 18. és 25. között volt 
megtekinthető. a kiállítást özvegye, Kovács 
erzsébet szervezte meg.

Döbbenten hallgattam a Szabad Európát. 1986-ot 
írtunk. Az írószövetségi közgyűlésen Albert Gábor 
szólalt föl: „Magyarországon az irodalom sosem volt 
pusztán művészeti kérdés, s magam is úgy vagyok 
vele, hogy mindezt el kell valahol mondanom annak 
ellenére, hogy Bornemisza Péter szavait kölcsönvéve: 
»egyfelől félek, másfelől ég a szívem, és talán az olda-
lamon is kifakadna, ha a számat föl nem tátanám.«” 
Sorra vette az ország, a százszor becsapott, önérze-
tében megalázott, múltjából kiforgatott, hamis bűn-
tudattal bénított magyar nép erkölcsi és általános 
gondjait, akikkel megtagadtatták határainkon kí-
vül rekedt rokonait, s halottaitól is megfosztották.  
„A lélek legjobb esetben féligazságokat kapott táp-
lálékul, az igazság pedig – jól tudjuk – abszolútum.  
A féligazság – a teljes hazugság.” A remény- és cél-
vesztett nép  úgy él, mintha a kivárás, a kiböjtölés 
lenne a legjobb stratégia. Mintha csak túlélni akarná 
a nemszeretem éveket. „Beteg az ország, gyógyítani 
kell. Megrettenve és belesápadva nézem a statiszti-
kákból kirajzolódó országos pusztulás képét.”

A hatalom képviseletében jelen lévő Berecz János 
elfogadhatatlannak tarotta és harciasan visszautasí-
totta Albert Gábor „demagógiáját”, amit a rendszer-
változtatás nyitányaként tarthatunk számon. 

Megrendítő szavainak hallatán – melyek miatt 
egy ideig nem publikálhatott – felkerestem a Ze-
netudományi Intézet könyvtárában. Ez volt a ve-
lem való megtisztelő barátságának kezdete. Ekkor 
már ismertem az Emelt fővel című rendkívüli szo-
ciográfiát (1983), melyben bemutatta a kitelepített 
magyarországi svábok sorsát, a helyükre telepített 
felvidéki és délvidéki magyarok, valamint a buko-
vinai székelyek kálváriáját. Emlékezetes az első ta-
lálkozásunk. Magas, szikár, kodályi hajviseletű férfi 
állt előttem, rögtön feltűntek szép kezén a hosszú uj-
jai. Kézfogása energikus, erős, férfias volt, gyönyörű, 
lágy basszus hangja lenyűgözött. Meghívott a Bimbó 
utcai lakásukba, ahol megismertem feleségét, Zsu-
zsát. Rögtönzött vacsorát rittyentettünk, egyikünk a 
kenyeret kente, másikunk paradicsomot vágott hoz-
zá. Véget nem érő beszélgetéseink később budakeszi 
házukban, vagy nálunk, Kelenföldön, s Ausztriában 
is folytatódtak. Ritkák, a kelleténél és a szükségesnél 
sokkal ritkábbak voltak e találkozások, különösen, 
mikor kiderült, hogy édesanyámnak mindketten 
egyetemista társai voltak. A négyesben való együtt-
léteink során megajándékoztuk egymást a gondol-
kodás, az azonos erkölcsi alapköveken való vita és 
egyetértés ritka örömével. Gábor tiszta, világos gon-
dolatait nem a saját, hanem a nemzet érdekei ösztö-

nözték. Foglalkoztatták a  magyar sorskérdések, s 
a magyar kultúra egyetemes értékei. Cizellált mű-
veltségére jellemző, hogy jóval túl a 70-en ógörögül 
kezdett tanulni. Magasra tette a mércét, igényes volt 
saját magával és környezetével szemben egyaránt.  
A hivatalos elismerés sokáig elkerülte.

Vérbeli közéleti ember volt, akit felelősségtudat, 
erkölcsi tartás és rendkívüli tisztesség jellemzett. 
1988-ban Tőkéczki László történésszel együtt meg-
szervezte a Magyar Protestáns Közművelődési Egye-
sületet, amelynek elnöke lett. Főszerkesztője volt az 
Új Magyarország című napilapnak, az Új Magyar 
Híreknek és a Magyarok Világlapjának. 1989-től a 
Magyar Írószövetség választmányi, majd elnökségi 
tagja, 2010-től a Magyar Írószövetség örökös tagja, 
2011-től a Magyar Művészeti Akadémia rendes tag-
ja volt. Munkásságát a Magyar Érdemrend lovag-, 
majd tisztikeresztjével, 2015-ben Kossuth-díjjal, 
2016-ban Berzsenyi Dániel-díjjal ismerték el. Utol-
jára akkor találkoztam vele, mikor a Magyar Tudo-
mányos Akadémián a Magyar Örökség-díjat vette át 
2016 decemberében. Egy évre rá örökre itt hagyott 
minket. 88 évet élt. Írásai örök fogódzót jelentenek 
az értelmiségi küldetésű embereknek. Szelíden ha-
tározott egyénisége mindig hiányozni fog.

Radics Éva

albert Gáborra emlékezve

100. életévében, 2018.  január 23-án Toron-
tóban elhunyt Borbás Károly. Budapesten 
született 1918. október 19-én. 1988 és 2012 de-
cembere között szerkesztette a Hadak Útján 
c. lapot, az MHBK-nak 1947-ben Ausztriában 
és Bajorországban, a kommunizmus elől me-
nekült m. kir. honvédség tagjai által alapított 
kiadványát. Az újság szerkesztősége a kezdetek 
után Münchenben, majd 1988-tól Torontóban 
működött. Ekkor állt élén Borbás Károly, aki a 
világháború alatt haditudósítóként szemtanú-
ként élte át a doni katasztrófát és Budapest ost-
romát. A háború után hadifogságot és üldözte-
tést szendvedett. 1956-ban menekült Nyugatra.

Miatyánk, Te ott fenn a mennyben, ilyenkor lá-
tod-e azt, hogy mi zajlik itt a Te nevedben? Merthogy 
Te elkíséred ezeket a szerencsétlen ágról szakadta-
kat pályaudvarról pályaudvarra, külön kérés nélkül 
melléjük szegődsz szürke hétköznapjaikban, ban-
dukolásaik alatt miközben bozótról bozótra vándo-
rolnak, Caritasról Caritasra bolyonganak, hátizsák-
jaikban cipelve megterhelt életük legkülönfélébb 
gondját, keresve mindennapi kenyerüket, szállásu-
kat, egyszerű egzisztenciákra a megoldásokat. So-
kan nem is dolgozhatnak hivatalosan Ausztriában, 
azok közül pedig, akik munkaképesek, vannak, akik 
meg sem próbálják, de Te nem feledkezel meg róluk 
Uram, és engedetlenségükre, hit nélküli életükre, 
kisebb és nagyobb bűneikre a Te válaszod a szeretet 
és a kegyelem, nem pedig a megtorlás és a büntetés. 
Éreztesd, hogy Te mennyire értékesnek tartod eze-
ket a hitvány, megkeseredett életeket. Kacsints le rá-
juk, hogy rejtett arcodat észrevegyék azok, akik ma-
guk sem tudják sokszor, hogy merre állnak arccal, és 
ne csak a káromkodásokat tanulják meg annak az 
országnak a nyelvén, amelyben ideiglenesen hosszú 
évek óta kóvályognak ezek a békeidőben elesettek, 
hanem érdeklődésüket, igényszintjüket Te emeld fel 
a pakk cigi és a palack vörösbor magasságából, hogy 
szükségük legyen németül is a Miatyánkra.

U.i. Azóta, hogy ez a történet megesett, az a pozi-
tív változás történt, hogy kifüggesztették a terem-
ben három helyen is a Miatyánk német szövegét 
nagy betűkkel.

Boldis Endre MI atyánK…

Gyönyörű vers a Befejezetlen tenger. „Elő-
ször a hallgatás, / aztán a madarakkal elővon-
tatott hajnali ég / és az öregség”. Majd „és a szél 
sokezeréves mozdulatai, / a falevelek torkában 
beszéd előtti hangok, / nyárvég, / hullott arcok, 
napérlelte emlékezet.”

Aki ilyen sorokat tud írni, az ismeri az idő 
lassú sodrását, a világ apró rezdüléseiben is 
érzi a növekvő csöndet. 

Bari Károly verseivel, mint sokan mások, 
huszonévesen ismerkedtem meg. A fölkapott 
zsenit aztán ahogyan fölemelte a pillanat, úgy 
el is ejtette. Használta, s mikor már számára 
használhatatlan volt, félredobta. S most har-
minckét év után ismét verseskötettel ajándé-
kozott meg bennünket, akik tudtuk, hogy a 
közte lévő évtizedekben cigány népköltészetet, 
néphagyományokat gyűjtött és adott ki, s sej-
tettük, hogy a forrás nem apadt el, csak csorgá-
sa vált lassúbbá. S hogy a nincs továbban is ott 
van a következő lépés reménye. 

S most itt van a Csönd, az új könyv, a feke-
te borítójú kötet, hatalmas lélegzetű versekkel, 
gyönyörűséges képekkel, friss, tiszta levegővel, 
azzal, amire már úgy vártunk ebben a hangza-
varos világban. 

Kevés versű könyv ez, de hát a kevés meg-
sokszorozódik, amikor újra és újra elkezdünk 
olvasni.: „Elmúlás vázlatai a ragyogásban, / 
ágaktól vált falevelek, megöregedett füvek, / 
távozik és közeleg, ami volt”. És hagyjuk ma-
gunkat elvezetni a nagy összefoglaláshoz, a 
Feljegyzések a télről nagy tablójához, a világ 
egészének metaforikus megfogalmazásáig. A 
szenvedés csontunkba épüléséig.

csönd: napérlelte emlékezet
– Bari Károly új verseskönyvéről – 

A kevés és a sok a költészetben jelentőségét 
vesztő két szó, Bari első három kötetéről mégis 
megjegyzik a szűkszavúságot. Értékelői a me-
taforikusság mellett a látomásosságot, s a vizu-
alitásra való törekvést emelik ki.

Most, a három évtizeddel később megje-
lent csönd is néhány tucat vers foglalata csu-
pán, mégis törésmentesen illeszkednek ezek az 
opuszok a korábbiakhoz, legfeljebb a kiteljese-
dés, s a filozófiai mélység ejt bennünket újabb 
és újabb ámulatba.

Tizenhét évesen írja: „Hiszek a költészet 
emberi- és társadalomformáló erejében. Olyan 
verseket szeretnék írni, amelyek napjaink 
gondjairól, az emberekről, rólam, az eltitkolt 
és a világ elé tárt vágyainkról, egyszerű örö-
meinkről, szép virágokról szólnak.” Ennek a 
programnak nem kedvezett az elmúlt három-
nál is több évtized, de érvényessége, hitelessége 
ma is csak ennek lehet számunkra, akiknek az 
emberi beszéd több szavak játékánál, egymás 
utániságánál.

Bari Károly nem mondott le harminckét év 
után sem arról a küldetésről, amit 17 évesen 
megfogalmazott. De miért is kellene lemon-
dania? Miért is kellene divatok után nézni, s 
feledni múltat, sorsot, hitet roppantó történel-
met, s árulásokat?

Az emlékezés kegyetlen, sorsunk mégis csak 
ez, tudni honnét érkeztünk erre a „síkra”, s azt 
is hogy hova akarunk elérni. Mit számít az, 
hogy a cél elérhetetlen!

Böröndi Lajos
Bari Károly: csönd. Kalligram, Budapest,  

2017, 32 old.

Bari Károly

MULASZTÁSOK
Mulasztások fonadékai a pörgető időben,
sötétség orsójára csavart városok,
világosság orsójára csavart városok,
tettenérések és remegések,
anyám a kapu előtt elzúgó buszokat nézi,
melyikkel jövök, jövök-e, a morajló hegyen virrasztó
hajszálakat meglátogatom-e,
itt szegénység van,
kilátástalanság, verejték,
ide merem-e hozni azokat, akiket szeretek,
nem riasztja-e meg őket
a ráncok villámmozgása,
a hajléktalan gilisztákat átlépkedő
szivárvány-karszalagos ég,
a kilátástalanság, a verejték, a mélységek legalján
ezüst pikkelyeket növesztő test,
nincsenek szavak,
csak készülődések,
elmaradt utazások,
idegenek leheleteit viselő buszablakok,
hol vagy, hol vagy, elevenen feledésbe vetett,
itt vagyok, itt vagyok,
mennydörgés torkolatánál öltözködő szemekről
motyogok, halottakkal fényképezkedek,
fúj a szél, az utat fújja,
a láthatár körme alól csordogáló patakot,
a gyerekkort, ahol minden mozdulatlan,
anyám nézi az erdőt, várja, hogy előbukkanjak
a fák mögül, a ragályos visszhangok közé
lökött fészkek történetéből,
a viskók napsütötte oldalánál vének gubbasztanak,
száradni kiteregetett ruhák szoronganak a bokrokon,
ez a világnak nevezett, folyton újrakezdődő nemlét
jeleket mutat,
váltott lélegzeteken körbehordozott magányt,
őszvégi hajnalok fehérszőrű járdáit,
magasság szálirányát kitapintó
holdsugár-kesztyűs varjakat, 
csönd van, csönd van,
a versben
temető,
oszlik, szétesik a test,
férges a haj, véres levet ereszt a szem.

Decemberben jelent meg a Bécsi Magyar Isko-
la harminc évét bemutató jubileumi kötet Seidler 
Andrea, a Bécsi Tudományegyetem professzorának 
szerkesztésében. A kötet szerzői az elmúlt harminc 
év munkája előtt kívánnak tisztelegni, bemutatva az 
iskolában jelenleg is tanító pedagógusokat, s az in-
tézményben tanuló diákokat. Írásokat olvashatunk 
az alapító, Hegedűs Imre János, Deák Ernő és Len-
gyel Melinda tollából, amelyek az indulásra vissza-
tekintve a magyar anyanyelvi oktatás fontosságát 
emelik ki. Képet kaphatunk továbbá az iskolában 
folyó munkáról, a különböző csoportokról, progra-
mokról és rendezvényekről is. A kötetben helyet ka-
pott a 2017. augusztus 18-án Külhoni Magyarságért 
Díjjal kitüntetett Lengyel-házaspárról szóló tudósí-
tás is Wurst Erzsébet tollából. A szerző megemléke-
zik Lengyel Melinda és Lengyel Ferenc több évtize-
de tartó munkásságáról, a közreműködésükkel lét-
rehozott szavalóversenyről, és megemlíti az általuk 
szervezett nemzeti ünnepekhez kapcsolódó rendez-
vényeket is.

Az ünnepi kötet végén a jubileumi ünnepségről 
szóló tudósítás mellett helyet kapott az iskolában ta-
nító pedagógusok, valamint a harminc év alatt ott 
tanuló diákok névsora is. A kötetet az iskola életéből 
vett képek színesítik, s a hátoldalon Jókai Annának 
a Bécsi Magyar Iskola tanárai és diákjai számára írt 
levele olvasható. 

Várkonyi Borbála, KCsP ösztöndíjas

A Bécsi Magyar Iskola 
HArMINc ÉVe

Pinkamindszenten, a 179 lélekszámú ki
csiny falu Közösségi Házában a part Galé
ria 2017ben is megrendezte három művész, 
köztük lieb roland kiállítását. az ő munkái 
eljutottak a British Múzeumba is.

a sopronban született, tömördön élő 
éremművész, szobrászművész, okleveles épí
tész a nyugatMagyarországi egyetem épí
tésztervezőművész szakán végzett. 

örök nyughatatlan, tevékeny alkotó. 
anyaghasználatával és az éremművészet 
megújításával vívta ki a szakma tisztele
tét. szombathelyen a Mesevár óvoda falán, 
vasszécsenyben a településen is találhatók 
köztéri alkotásai. szabad gondolkodó, aki 
a gondolatsűrítést pártolja. 15 x 15 cmen 
tömörít világlátást, ideológiát, értékren
det, viszonylatot.  

Ha az epigrammára azt mondjuk, a legtö
mörebb lírai műfaj, akkor lieb roland mun
kái epigrammatikus tömörségű iparművé
szeti alkotások. ehhez hozzájárul, hogy a 
legkeményebb és legrobosztusabb anyagok
kal is képes könnyedséget és hajlékonyságot 
ábrázolni. Keménység és lágyság, vadság és 
érzékenység egyszerre jelenik meg munkái
ban. a nagy egészre „faragott”, hegesztett 
apró részletekkel kiemeli a lényeget, miköz
ben az arányok egy pillanatra sem sérülnek. 

az ősi tudás örökérvényűségét rézhímző
szállal „rajzolja” meg. egy életen át varrott, 
életszakaszok, nemi és helyi identitást elme
sélő kelengyék, tulipános ládák motívuma a 
teljesség körébe kerül. Jelzéssé válik, színe 
és formája már nem beszédes annyira, ám 
anyagával jelzi, elszakíthatatlan örökségünk 
ez a jel és formarendszer. a mi érménk. lieb 
roland egy hímző precizitásával és érzé
kenységével varázsolja a dróthálóba az életet. 

teljese ez az élet? lehete a teljesség egy 
bezárt kör? vagy mindig törekszünk arra, 
hogy kimozduljunk, kimozdítsuk ezt az 
egyensúly felé törekvő állapotot? túllóg
junk, elmozduljunk a térben, időben? s ha 
megtesszük, visszahúze valami a kiinduló
pont felé, törések és új rögzülések keletkez
neke vajon? Mi tart bennünket a körben? 
Ha elindulunk és meghódítunk, leigázunk 
a magunk számára eszközt, életet, mi is az 
iga része leszünk? s önnön magunk létráján 
eljutunke a tejútrendszer spirálján a teljes
ség kapujába?     

(természetesen a művész állandóan ren
dezi a teret is. székeket pakol egymásra pél
dául. egy kiállítás ideje alatt áll csupán a 
mű… de ez már egy következő gondolat…) 

rajner ágota

S. Csoma János

Bálint napra

kezednek langyos bársonya 
bőrömre rásimul
orcádnak alapszínein 
rózsa lelke pirul
ahogy testemre fonod 
karjaid melegét
csak ez maradjon nekem 
– kertbe foglalt pillanat – 
akár falon a kép

Az Osztrák Nemzeti Könyvtár a világ egyik leg-
nagyobb és legjelentősebb gyűjteménye, állománya 
csaknem 12 millió kötetre tehető. 2018 különleges 
jubileum: a könyvtár ebben az évben ünnepli alapí-
tásának 650. évét. Ez alkalomból nyílt meg a jubile-
umi kiállítás, amelyen nyomon követhető a könyv-
tár története a kezdetektől napjainkig, bepillantást 
nyerhetünk abba a folyamatba, hogy miként vált a 
néhány kötetből álló uralkodói-családi könyvtár ha-
talmas, történeti szempontból is nagyon fontos, mo-
dern tudományos médiacentrummá. 

A könyvtár alapításának pontos időpontja nem is-
mert, de annyi bizonyos, hogy III. Albert Habsburg 
herceg 1368-ban könyvtulajdonossá vált azzal, hogy 
Johannes von Troppau brünni kanonoktól a birto-
kába került egy evangélium aranyveretes kötésben, 
arany betűkkel, miniatúrákkal. Ettől az egyértelmű 
megbízástól valószínűsítik a gyűjtemény eredetét, a 
Nationalbibliothek megalapítását. 

Írásos, ékes tanúsága a már létező gyűjteménynek 
a kiállításon szereplő Aranybulla,  Vencel cseh király 
örökségéből. Az udvari könyvtár alapállománya bizo-
nyíthatóan III. Frigyeshez köthető. A könyvtár létrejöt-
tében házasságok is szerepet játszottak, általuk francia 
és olasz remekművekkel gyarapodott a gyűjtemény.

A különböző osztályok, így a Kézirattár, Zenemű-
tár, Térképtár, Irodalomtörténeti Tár stb. történetileg, 
tartalmilag legfontosabbnak ítélt értékes darabjai esz-
tétikailag is szemetgyönyörködtető válogatásban ke-
rülnek bemutatásra. 

  Az évforduló alkalmából a látogatók egyedülálló 
élményben részesülnek azáltal is, hogy az év minden 
hónapjában egy-egy rendkívül értékes darab, a „hó-
nap tárgya” (Objekt des Monats) kerül bemutatásra, 
amelyeket állományvédelmi okokból ritkán láthat a 
nagyközönség. 

Kuriózumnak számít a Kr. u. 2. századból, a ró-
mai császárság idejéből származó papiruszkézirat, 
egy szerződés töredéke, amely tájékoztatást ad a ten-
geri-kereskedelmi útvonalakról Egyiptomból Indiába.

Különleges darabnak számít az a II. Rudolf csoda-
kamrájából származó, gyökérből készült két figura, 
amelyeknek varázserőt tulajdonítottak. A csoda műkö-
déséhez fekete bársonykabátkába öltöztetett gyökérem-
berkéket borban mártották meg. Amennyiben fürdeté-
sük elmaradt, nyöszörgő gyermekhangot hallattak. 

Mozart utolsó, befejezetlen művének, a közis-
mert Requiemnek eredeti kézirata is szerepel a ki-
állításon, amelyet  tanítványa, Franz Xaver Süß-
mayr fejezett be.

A Gutenberg-Biblia 1454–55-ös mainzi kiadá-
sa 1286 oldalával bizonyítja, hogy a nyugati kul-
túrtörténetben milyen óriási jelentősége van a kézi 
nyomtatás feltalálásának. A Bibliából mintegy 180 
példány készült, ebből 48 kötetet tartanak nyilván, 
amelyből 22 hiánytalan.

a Kultúra Kincsestára
650 éves az osztrák nemzeti Könyvtár

A jubileumi kiállítás anyagából sok értékes mű-
emlék mellett nem hiányzik az UNESCO Világörök-
ség írott dokumentumai közé tartozó, híres Tabula 
Peutingeriana sem. A római korból származó, ere-
detileg hét méter hosszú tekercs, útvonaltérkép, fo-
lyókat, tengereket, hegyeket is ábrázol, nevét a tulaj-
donosáról, Konrad Peutingertől kapta.

Jól mutatnak a színes térképek, növény- és állat-
világot ábrázoló impozáns akvarellek, rajzok, fotók s 
egyéb értékes tárgyak a vitrinekben. A látogatók be-
tekinthetnek a restaurátorok munkájába is.

Egész évben változatos, színes rendezvényso-
rozattal ünnepel a könyvtár, munkatársak s velük 
együtt a látogatók. Az érdeklődők, felnőttek és gye-
rekek számtalan meglepetés programon vehetnek 
részt. A könyvtár honlapján, valamint az aulájában 
található programfüzetek pontos tájékoztatást ad-
nak az egész évben zajló  ünnepségsorozatról.

A kiállítás 2018. január 26-tól 2019. január 13-ig 
tekinthető meg.

Ádám Ágnes

Bennünk ring a világ
A Győr Művészetéért díjas Győri Antológia Irodal-

mi és Művészeti Alkotó Közösség (GYAK) legújabb 
kötete, „Bennünk ring a világ” címmel jelent meg, 
és a Győri Könyvszalonon vehette kézbe az olvasó. 
A 29 állandó szerző, egy vendégalkotó és négy pá-
lyázó munkáiból álló kötet figyelemkeltő, esztétikus 
címlapjával, a képzőművészek és fotósok alkotásait 
tartalmazó színes oldalaival, az apró grafikákkal, 
nagyszerű nyomdatechnikával, az írások áttekinthe-
tő szerkesztésével, a szerzők portréival a múlt évben 
is a kiemelkedő kiadványok közé tartozott. A könyv 
legfontosabb üzenetét a fülszöveg foglalta össze: 

„Körülöttünk forrong, tajtékzik az egyensúlyát 
vesztett, kibillent világ. A mindennapok küzdel-
mei, a háborúk, a gyilkos szenvedélyek elszabadu-
lása szinte végveszélybe sodorták a harmóniára 
sóvárgó emberi létet. A természetben is az elva-
dult erők vették át a hatalmat, óriási szélviharok-
kal, árvizekkel, egyre gyakoribb hőhullámokkal 
borítva fel a Teremtő által létrehozott tökéletes 
egyensúlyt.

A kor gyermeke: a művész, a költő, az író – aki 
különös érzékenységgel éli át a valóságot, szinte 
benne lüktet a Mindenség – műveiben képes új vi-
lágot teremteni is oly módon, hogy a szépség szent 
templomába lépve, az általa megtapasztaltakat a 
lelkében átformálva, újraalkotva, sajátos tükröt 
tart mindenki elé, a változtatás pozitív példáit so-
rakoztatva fel.

Erre utal a 18. Győri Antológia címe: Bennünk 
ring a világ. A sokféle műfaj, hangnem, ábrázolási 
mód, stílus mind egy irányba vezet: a harmóniára 
való törekvés sugallatához a közösségben végzett 
alkotómunka ösztönző ereje által. Az egyediség-
ből az egyetemesség felé tartó úton születtek meg a 
művek. Helyet kaptak bennük a távoli múlt, a ma-
gyar ősmondavilág, történelmünk, korunk esemé-
nyei, a természet hangjai, képei a szépséggel átita-
tott klasszikus formák, valamint az abszurditásig 
fokozott modern stílus, hangnemek gazdag szöve-
vényén keresztül” – olvasható a fülszövegben.

A könyv horizontja három fejezettel tágult. Győry 
Domonkos írót, mint vendéget, a Kilátó c. fejezet-
ben az ausztriai magyar nyelvű Bécsi Naplót, a záró 
részben pedig a győztes pályázók írásait ismerhet-
ték meg az olvasók.

A bemutató a Győri Könyvszalon programjainak 
sorában volt a Győri Nemzeti Színház Kisfaludy Ter-
mében.  Csáky aNNa

Bennünk ring a világ. Győri antológia 2017. Győri 
szerzők művei. Győr, 2017, 328 oldal
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Készült
a Magyar Kormány

támogatásával

Készült
a Magyar Kormány

támogatásával

A korábbi évektől eltérően 2017 évi visszate-
kintésünkben csupán egyetlen lap, a hamburgi 
kiadású liberális Die Zeit című hetilap cikkei alap-
ján próbáljuk megrajzolni Magyarország német 
médiarecepció jának fő vonalait. Ezek az egyébként 
távolról sem igénytelen dolgozatok egyfelől kellően 
tükrözik az egész német mainstream médiavilág 
konszenzusos álláspontját, másfelől határozott cél-
juk, hogy a CDU-tól a Die Linke nevű pártig egybe-
simult szociál- és neoliberálisok tudassák a művelt 
értelmiségi közönség tagjaival, mit helyes gondolni-
uk. Ennek jegyében a szerintük renitens, populista, 
hovatovább szélsőjobboldali és egyre kevésbé jogál-
lami Magyarországra a korábbi évekből megszokott 
ágyútűz zúdult 2017-ben is. A társadalmi progresz-
szizmus gondolatától inspirált „cannonade de Val-
my” azonban most már nem csak Magyarországnak 
szól, hanem az orbáni jobboldali populizmustól 
„megfertőzött” V4-eknek, és a mára velük egy húron 
pendülő osztrákoknak is, akik 20 éven belül másod-
szor szavaztak bizalmat a jobboldalnak. 

A magyar miniszterelnök neve a médiákban a 
morális és politikai elferdülést megszemélyesítő 
szimbólumként jelenik meg. A Die Zeit augusztus 
30-i számában Gero von Randow azon kesereg, 
mivé lett ez az egykor szabadságharcos szellemű 
ifjú, aki mára korábbi támogatója, Soros György el-
len fordulva annak egyetemét, a CEU-t, a nyílt társa-
dalomért és az illiberális demokrácia ellen küzdők 
fellegvárát, felszámolással fenyegeti, az általa támo-
gatott migrációbarát és jogvédő civil szervezeteket 
ellehetetleníti (2017. június 13.), Sorost magát pedig 
antiszemita húrokat pengetve az Európát elárasztó 
migránsinvázió kitervelőjének állítja be (Thomas 
Roser, 2017. április 11.). Ezzel persze saját európai 
pártcsaládjában is bírálatokat vált ki, de Orbán-
nak erős ellenfélre van szüksége, hogy önmagát a 
magyar szabadságharcos pózában mutatva híveit 
a 2018-as választásra mobilizálni tudja – olvassuk 
ugyanott.

Orbán Európa jobboldali populistáit hívja egy-
ségbe, amikor az EU-bürokraták, a liberális médi-
ák és a tőke „szentségtelen szövetségéről” beszél 
– olvassuk a lap március 15-i számában – miköz-
ben a szélsőjobboldal szavazóinak kegyét keresi. 
A mára diktatúrává vált magyar (és lengyel) kor-
mányzat aláássa az „EU alapjait, Európa szabad-
ságra, biztonságra és jogra alapuló háború utáni 
rendjét – írja Martin Klingst jegyzetében február 
27-én, és Donald Trump országától Nyugat-Európá-
ig az autokráciák előretörését vizionálja. Bár meg-
engedi, hogy a nyugati világ régi demokráciái ké-

A VALMy áGyúTűz – AMi A cSöVöN KiFér
– A német fősodratú médiák Magyarországról 2017-ben –

pesek védekezni ez ellen, Kelet-Európa új demok-
ráciái azonban demokratikus hagyományok és 
demokratikus mélystruktúrák hiányában – mint 
mondja – aligha tudnak ellenállni a demokrácia 
kiüresítésének. Végül fináléként elsiratja a szabad-
ságot a lengyel abortusztörvény kapcsán, hiszen 
„a Trumpok, Orbánok és Kaczyńskik illiberális 
korában a demokrácia fogalma nem magától 
értetődő”. Márpedig az EU értékközösség és nem 
önkiszolgáló bolt, ezért Magyarországot és Len-
gyelországot pénzügyi eszközökkel kell nyomás 
alá helyezni (M. Klingst, június 26.)

És mi demonstrálná jobban e rendszerek ember-
telenségét, mint a migránsok kezelése, akiket Ma-
gyarország terrorveszélyre hivatkozva megfoszt 
mozgási szabadságuktól és a csökkenő migrációs 
nyomás ellenére határ menti konténerekbe internál 
(február 9.), az EU migrációs politikájával, az elosz-
tás kvótás rendszerének koncepciójával pedig egy 
sikertelen népszavazás eredményére támaszkodva 
fordul szembe, miközben odahaza megteremti a me-
nekültekkel szembeni gyűlölet és félelem kultúráját 
(Thomas Roser, március 8.). Jó munícióként szolgált 
a migránsokat rugdosó László Petra ügye is, akit 
garázdaságért „csupán” felfüggesztett szabadság-
vesztésre ítéltek, miközben a röszkei határincidenst 
vezénylő Abdel Hamidot egy koncepciós perben ter-
rorizmusért állították bíróság elé és 10 év fegyházat 
kapott (első fokon még 2016-ban - PSZ). 

Pedig Orbánt és vele a lengyeleket és cseheket 
még Magyarország sorstársai is arra szólítják fel, 
hogy – különös tekintettel a fenyegető kötelesség 
szegési eljárásra - tartsák magukat a migránsok be-
fogadása kapcsán a Bizottság döntéséhez, hiszen ha 
„minden ország azt tesz, amit akar, az az EU végét 
jelenti” – idézi Jüri Ratas a német kancellár által elő-
zőleg feldicsért észt miniszterelnököt (2017. június 
17.). A júniusi EU-csúcs kapcsán az a kérdés merül fel 
Macron vagy Orbán fogja-e meghatározni a jövőben 
kelet-Európa Európa-politikáját – veti fel Steffen 
Richter június 24-i cikkében – hiszen Orbán és Ka-
czyński joggal félhet, hogy a Macron-Merkel páros 
által szorosabbra fűzött EU-integráció gátat vet az 
illiberális politikának és országaikat másodosztá-
lyú EU-tagokká fokozza le, ami tovább élezné a tár-
sadalmi ellentéteket. Hiszen míg a magyar fiatalok 
mintegy fele a kormánypártra vagy szélsőjobbra 
szavazna, addig egyre többen látják úgy, hogy „Ma-
gyarországnak Orbánnal nincs jövője”, ezért kény-
szerűen kivándorolnak, de belőlük formálódik az új 
ellenzék is (Muriel Reichl, július 31.), talán éppen a 
Momentum mozgalom elnöke, Fekete-Győr András, 

„a magyar Macron” vezetésével (Sugárka Sielaff, 
szeptember 27.).

Stefan Lorenzmeier és Steffen Dobbert szeptem-
ber 14-i cikkükben azon töprengenek, mi történik 
Magyarországgal az Európai Bíróság Nagy Kamará-
jának döntése után, amely elutasította a kvóta-hatá-
rozat elleni magyar keresetet. Kizárható-e az ország 
az EU-ból vagy alkalmazható-e végrehajtási eljárás 
a külföldi magyar javak terhére? A 7-es cikkely al-
kalmazásához azonban az Európai Tanácsban ülő 
valamennyi állam és kormányfő egyhangú hatá-
rozata szükséges, Lengyelország viszont biztosan 
vétózni fog. Elvileg elképzelhető volna, de jogértel-
mezési problémát vetne fel az eljárás egyszerre több 
állam elleni megindítása, ezért a legcélravezetőbb a 
diplomáciai megoldás volna – szögezik le a szerzők. 
Az egykori szovjetblokk országai ma nehezménye-
zik, hogy „ frissen visszaszerzett szuverenitásu-
kat időközben az EU-ra ruházták, ami szuvereni-
tásvesztés ugyan és minden tagállamra vonatko-
zik, de attól függetlenül, hogy még nem teljesültek 
belépéskori elvárásaik, a nemzetközi joghoz kell 
tartaniuk magukat”. Ezzel szemben szeptember 
21-i cikkében Tomasz Kurianowicz arra figyelmez-
tet, hogy a nyugati politikusok fejében „tovább él a 
vasfüggöny”, a keletiek szemükben „elmaradott hát-
sóudvari antidemokraták és élősködők”, pedig oko-
sabb lenne végre komolyan venni őket és felhagyni 
a dörgedelmekkel és fenyegetésekkel. 

Kétértelmű dicséretnek hangzik Nadine Ober-
huber címében egy nemzetiszocialista indulót 
(Der Führer ruft, SA-SA voran!) parafrazáló cikke 
(„Orbán ruft”, március 21), amely szerint „Magyar-
ország nem minden tekintetben elzárkózó”, hiszen 
az EU-támogatások csökkenését (is) ellensúlyozan-
dó „Orbán miniszterelnök sokat tesz a külföldi be-
ruházók bevonzása érdekében”. Magyarország az 
EU egyik legerősebben növekvő gazdasága, már 
„messze nem a nagy ipari nemzetek meghosszab-
bított munkapadja”. Mindenekelőtt a „német cégek 
húzzák a gazdaságot”, hiszen vonzó a „kulturális 
hasonlóság, a fejlett infrastruktúra és az alacsony 
bér ..., ugyanis  a magyar munkaerő a németnek 
csak negyedébe kerül”. Úgy látszik azonban, ennyi 
is túl sok. Thorsten Benner „Tartsatok távolságot 
az önkény uraktól!” című írásában (szeptember 20.) 
megengedhetetlennek mondja, hogy „olyan cégek, 
mint az Audi és a Daimler legitimálják Magyar- és 
Lengyelország politikáját” és az EU-val szembe-
ni „cinikus magatartásukat”, nem utolsósorban a 
Schmidt Mária történésznek adományozott kitünte-
téssel, jóllehet a befektetőknek társadalmi felelős-

ségük tudatában „el kellene határolódniuk az auto-
riter illiberális kormányzatoktól”. 

A tüzérségi összhangzatban megszólal a jól be-
vált régi „cár-puska” basszushangja is: a korrup-
ció, amely – ugye kézenfekvő – kéz a kézben jár a 
populizmussal – olvassuk január 25-én a Transpa-
rency International elnökére hivatkozó cikkben, 
aki szerint „különösen Magyarország és Törökor-
szág korrupciós észlelési indexe romlott az utób-
bi években”. A Die Zeit szerint Magyarország rossz 
társaságba keveredett. Miniszterelnöke a kommu-
nisták kifutófiúja, Putyin európai kispajtása, aki „a 
kínai kormány kegyeiért esdekel, hogy országa be-
ruházásokhoz jusson, miközben veszélyezteti Euró-
pa egységét” (Ulrich Ladurner, november 29.) 

A pattantyúsok vad durrogtatása közepette azon-
ban felhangzik egy józan főtiszt hangja is. Horst 
See hofer bajor miniszterelnök szerint ugyanis a ma-
gyar miniszterelnök „minden kétséget kizáróan a 
jogállamiság talaján áll” (2018. január 5). Ez azon-
ban talán csak akkor válik majd mindenki számára 
világossá, ha az ágyú hátrafelé sül el. 

Dr. Póczik SzilveSzter, Budapest

A magyar közéletben sorra értesülünk a negyed-
százados megemlékezésekről. Miért? Sok alkotói 
csoportnak a magyarországi rendszerváltás az idő-
számítás kezdetét jelenti. Egy jubileum alkalmas 
arra, hogy az elvégzett munkáról visszatekintést 
készítsünk. A Jászsági Évkönyv 25. kötetének meg-
jelenése apropójából, az évkönyv felelős szerkesz-
tőjével, Dr. Pethő László szociológus ny. egyetemi 
docenssel beszélgettem. A ’93-as indulást rendszer-
váltó vállalkozásnak is nevezhetnénk a Jászsági Év-
könyv Alapítvány életében? – Igen, lehet rendszer-
váltónak nevezni, bár kicsit későn kaptunk észbe, de 
lehetőség akkor adódott. A helyi kulturális, tudomá-
nyos intézmények nem kínáltak helyet a kezdemé-
nyezésnek, így önálló lett. Néha ez kínlódással járt, 
de ezt a függetlenségfélét – ha van ilyen –, mindmáig 
megőriztük, ami sok esetben előnyt jelentett. Az ala-
pítók köre ragaszkodott hozzá, hogy a vállalkozás le-
gyen jászsági. De mégsem lett provinciális, a jászsági 
kötődést ebben az esetben nem a hagyományos etni-
kai identitás keretein belül kell érteni. Az alapítók is 
sokfélék voltak, több területről, a tudományos élet-
ből érkeztek, de akadtak helyi aktorok, és olyan se-
gítők, akik rokoni szálakkal kötődtek a jászsághoz, 
vagy éppen Budapest közelsége okán a Jászságban 
telepedtek le, és tudtak erre időt szánni. 

Pethő László a kandidátusi fokozat megszerzé-
se után kapta a szerkesztői lehetőséget, aki akkori 
vallomása szerint olyan kérdések megválaszolásá-
ra keresett szakembereket a kötethez, amely témák 
a „levegőben vannak”. – Kiss József, bécsi levéltár-
ban is gyakran kutató történész, aki a Jászkunság 
kutatásában komoly eredményeket ért el, sokat 
segített; szakmai színvonalat képviselt az alapítás-
ban. Karády Viktor szociológus, társadalomtörté-
nészt az alapításkor az iskolázás ügye foglalkoztat-
ta, így a szociálantropológia szemléletet is behozta. 
Gyurkó Miklósné tanítónő, akkor már közel a nyolc-
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van évhez, a házi szerzők között volt a kezdetek-
ben, a pedagógiai írások mellett saját élményalapú 
elemzéseivel a jászsági polgárság életét dolgozta 
fel. A városi könyvtárból a helyi múzeumból, a vá-
rosházáról is voltak az alapítók között. A fiatalabb 
szerzők hozzánevelődtek az évkönyvhöz. – A szer-
kesztő azt is elmondta, hogy doktoranduszokat, 
tanárokat, jogászokat, jászsági község- és városve-
zetésből jövőket vont be a munkába, és az elszár-
mazottak közül is akadtak jelentkezők. Így létrejött 
egy szerzőgárda, amellyel később neki tudtak fogni 
a háromkötetes Jászberény történetének megírásá-
hoz. Az évkönyv műfajának tradíciójához méltóan 
a jubileumi kötet is sokszínű. Témái most is a „le-
vegőben vannak”. A malenkij robot, az asszonyszí-
vek, a családtörténetek, színház, zene, fotó, gazda-
sági élet szereplői mind helyet kaptak a kötetben. 
A közel 90 000 fős Jászságról, a gazdaságról, a tá-
gabban értelmezett kultúráról, a művészetről, a 
helyi iparról, és a mikro-régió történelméről, a he-
lyi  identitás alapjairól izgalmas képet fest a kötet.  
Dr. Kertész Ottó a Jászság Évkönyv Alapítvány ku-
ratóriumának elnöke szerint, „Történelmet hagyo-
mányozunk, jelent írunk, és a jövőbe mutatunk. 
Hármas-kapocs könyve a jászságnak.” Szívből aján-
lom elolvasásra!

(Az évkönyvek elolvashatók a www.jaszsagievkonyv.hu 
weboldalon.) Dobák JuDit

LAPZÁRTA UTÁN ÉRKEZETT
Verestóy Attila, az Erdélyi magyar po-

litikai élet egyik kiemelkedő szereplője janu-
árban 63 évesen hosszas rákbetegségben egy 
bécsi klinikán elhunyt. A romániai Magyar 
Demokratikus Szövetség (RMDSZ), melynek 
szenátora, az udvarhelyszéki szervezet elnö-
ke volt, saját halottjának tekinti.

Verestóy Attila 1954. március 1-jén szüle-
tett Székelyudvarhelyen. A Bukaresti Műszaki 
Egyetemen tanult vegyészmérnöknek. 1999-
ben lett a kémiai tudományok doktora. 

Már a kommunizmus bukása előtt nagy ér-
deklődést tanúsított a magyar ügyek iránt, 
többször sikerült magyar sajtótermékeket jut-
tatnia Székelyföldre. Telefonját lehallgatták, 
egyetemi betanítói státusát megvonták tőle.

Az RMDSZ-ben a kezdetektől, 1989. decem-
ber 22-től alapítóként szerepet vállalt. 1990. 
első felében az Ideiglenes Nemzeti Egység-
tanács tagja, a Kisebbségi Bizottság elnöke. 
1990-től haláláig az rMDSz Hargita megyei 
szenátora.

Sikeres vállalkozóként 2008-ban hozta létre 
a Dr. Verestóy Attila Alapítványt, mely pá-
lyázatokon keresztül biztosított anyagi támo-
gatást és segítséget. Filantróp tevékenységének 
fókuszában a helyi magyar emberek, fiatalok, 
diákok, egyetemisták, hátrányos helyzetűek, 
betegek és idősek álltak.
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