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Csíkszeredai Mikó-vár

A magyar nép választás előtt áll – de mi kö-
zött választhat? A választ sokféle szempont 
szerint lehet keresni. Alkalmazzunk két ősré-
gi mércét: az önérdeket és a szövetséget. A vá-
lasztóknak csak arról kell dönteniük, hogy mi 
a saját érdekük – és ki arra a kellő szövetséges. 

Az igazi, jelzőktől mentes demokráciában 
minden választópolgár magánügye, hogy mi-
ben látja  személyes – és tegyük hozzá:  családja 
érdekét. A lelkiismereti- és a véleményszabad-
ság akármelyik döntését védi. Ezzel sem vitat-
kozni, sem szembeszállni nem illik, kivéve, ha 
maga a demokrácia kerül veszélybe. Helytelen 
azt, aki más érdeket követ és más párthoz von-
zódik, becstelenséggel, hatalomvággyal vagy 
butasággal rágalmazni. 

Azt viszont tagolni szabad, hogy milyen érdek 
megvalósításához mi, vagy ki lehet az alkalmas 
szövetséges: melyik képviselőjelölt, melyik párt, 
milyen kormány, melyik szomszédos és melyik 
távoli állam. Hiszen az egyén a voksával érdem-
ben kizárólag és csupán az érdekszövetségesét 
választja meg. Aki sikertelen partnerre tesz, nem 
fogja érdekeit érvényesíteni és végül „csalódni 
fog a politikában“, ahelyett hogy bevallaná ma-
gának, hogy alkalmatlan szövetségesre tett.

A választópolgárnak nincs más lehetősége, 
mint észszerűen szövetségest keresni, hiszen 
az egyén szavazata észlelhetően kis súlyú. A 
politikai pártok esetében viszont igen kétes 
értékű a szövetség pánikos keresése. Minden 
párt, amelyik a választás előtt bármilyen szö-
vetséget köt más párttal, bevallja, hogy a sa-
ját világképe, programja meg személyzete, je-
löltjei és háttérmunkásai, előreláthatóan nem 
képesek elnyerni a polgárok többségének bi-
zalmát és támogatását. Ezért a Magyarorszá-
gon most divatos elképzelés, hogy az ellenzéki 
pártok egyezzenek meg abban, hogy az egyé-
ni választókerületekben „közös” jelölttel állja-
nak ki a jelenlegi kormánypártokkal (Fidesz/
KDNP) szemben, inkább a választók félreve-
zetése,  mint  az, hogy őket komolyan vennék. 
Ami egy polgármester-választásnál célszerű 
lehet, az a parlamenti választásnál ködösíti a 
választók valódi akaratát afelől, hogy ki legyen 
az új kormányfő. A Párbeszédnek és MSZP-
nek Karácsony Gergely személyében van közös 
miniszterelnök-jelöltje, az LMP nevében Szél 
Bernadett, a Jobbik nevében pedig Vona Gá-
bor törekszik a miniszterelnöki székbe. Mind-
egyik magának akarja a győzelmet, épp úgy, 
mint Gyurcsány Ferenc a Demokratikus Koa-
líció számára. A „közös jelölt” modell csak ak-
kor volna igazlelkű, ha az ellenzéki pártoknak 
egyetlenegy közös miniszterelnök-jelöltje vol-
na. De a pártoknak egészen különböző szán-
dékaik vannak a jövő alakítására nézve. Csak 
abban értenek egyet, hogy Orbán Viktort le 
akarják váltani. És aztán majd jön, ami jön? 

Az előzetes szövetség, illetve taktikai egység 
másfelé is csak félrevezetés lehet. Az európai 

Önérdekek és szÖvetségek
–  A magyarországi választások elé –

szocialista, liberális és zöld pártcsaládok mind 
a magyarországi ellenzéknek drukkolnak, 
hogy „végre” váltsák le a Fidesz parlamenti fö-
lényét és az Orbán-kormány hatalmát. De ha 
a pártok az első célt el is érnék, nem volnának 
képesek stabil balliberális parlamenti többsé-
get és kormányt alakítani. Az ellenzék legerő-
sebb egysége a Jobbik. Vona Gábor talán ösz-
szefér a hataloméhes pártvezető kollegáival, 
de a bázisa összeférhetetlen a nyugat-európai 
bal-liberális elképzelésekkel. A szélsőséges 
jobboldal meggyőződései nem változtathatók 
olyan gyorsan mint Vona retorikája és a párt 
írott programja. Berlinben, Párizsban és Brüsz-
szelben nem lehet senkinek sem célja, hogy egy 
úgyszólván visszaliberalizálódott Magyaror-
szág civakodó sokirányosodásra bomoljon. A 
„közös” jelöltek révén esetleg elért többség vé-
gül is  pártonként a szavazatok csupán nyolc, 
tíz, esetleg húsz százalékát jelentené. Nem csak 
az olasz választási eredmény elrettentő példa 
ilyen kormányalakításra. A német kísérlet sem 
biztató, akárcsak négy pártból kormányszö-
vetséget kovácsolni, pedig köztük sem egy ki-
mondottan baloldali, sem tiszta populista párt 
nem volt. Nem elég taktikai ügyességgel a par-
lamentbe jutni, kormányozni is kell tudni, még 
pedig lehetőleg négy éven át és sikeresen. 

A választás előtti pártszövetség feletti kétely 
elvileg a Fidesz-KDNP-re is vonatkozik. Úgy 
látszik, egyik párt sem biztos abban, hogy ön-
maga elég vonzó a választók többsége számára. 
A két párt különbséget színlel, de egységes irányí-
tás alatt áll. Egyik párt választói sem tudják, hogy 
mi lesz abból a megbízatásból, melyet ők akár a 
keresztényibb KDNP-nek, akár a világiasabb Fi-
desznek adtak. Távolról hasonlít ez a konstruk-
ció a német CDU/CSU-ra. Azonban a Fidesz és a 
KDNP között nincs területi határ, amin belül itt 
a CDU, ott a CSU önállóan „megvalósul” mint 
ahogy a migránspolitika is megmutatta.  

Bár a Fidesz és a KDNP külön-külön tagjai 
az Európai Néppártnak (mint a CDU és a CSU 
is), mégsem biztos, hogy a rokon pártok vezé-
rei nagy sikert kívánnak Orbán Viktornak és 
Semjén Zsoltnak. Jean-Claude Juncker és An-
gela Merkel valódi dilemmában lehetnek afe-
lől, hogy  szorítsanak-e nekik.  Az észszerűség 
azt sugallja, hogy Orbánt akceptálják. Három 
okból. Az első: semmiféle magyar kormányfő a 
migránsügyben nem tehet mást, mint a jelen-
legi miniszterelnök. A határkerítést lebontani 
kiszámíthatatlan pénzkidobás volna és nem-
zetközileg hamis reményeket keltene, növelné 
az ország integrációs nehézségeit és mélyítené 
a társadalmi ellentéteket. Nem sok szocialis-
ta vagy jobbikos törzsválasztó köszönné meg 
2022-ben a pártvezetőiknek, ha ezentúl ezré-
vel érkeznének akár kvótás akár kvótán kívüli 
migránsok. A második: Orbán nagyobb mér-
tékben képviseli az európai közhangulatot, 
mint azt Merkel és kormánypartnere, az SPD 

elhitetni akarják. Ha Németország a maga 80 
milliós lakosságával 2017-ben több menekült-
ügyi eljárást végzett, mint az együtt 400 milli-
ós lakosságú egyéb uniós tagállamok, akkor a 
német Willkommenskultur távolról sem Euró-
pa mércéje. Ha ezek után Orbán mint reményt 
keltő alak „kiesne” az európai  egyensúlyrend-
szerből, a közhangulat uniószerte nem Merkel 
javára mozdulna el, hanem a reménytelenek 
populizmusa felé. A harmadik: Merkel érdeke, 
politikailag veszélyes terheket mások vállára 
szétosztani. A német polgárok nagy része félti 
saját és nemzeti vagyonát és maradék önálló-
ságát Emmanuel Macron nagyszabású európa-
politikai terveitől. Merkel tudja, hogy milyen 
értékes a német–francia barátság és hogy erre 
sok pénzt kell áldozni. De ennek végrehajtá-
sával az SPD-t akarta megterhelni, ezért áten-

gedte neki a pénzügyminiszterséget. Macron 
terveinek azonban van olyan eleme is, ame-
lyet csak politikai ellensúllyal lehet kivédeni. 
Ha Merkel – választóinak burkolt elvárása sze-
rint – például az „európai pénzügyminisztert” 
egyelőre el akarja hárítani, akkor ezt nem te-
heti egyedül és hangosan, mert Macron ba-
rátságát kockáztatná. Ehelyett arra törekszik, 
hogy mások vállalják a konfliktust a francia el-
nökkel. Ezért fontosabb neki Orbán választási 
győzelme, mint hogy Magyarországon kiszá-
míthatatlan bal vagy liberális politikus kerül-
jön kormányra. De főleg azt nem akarná, hogy 
a szélsőjobboldali irányzat nagy szólamokkal 
diadalmaskodjon Macron európai víziói felett. 
Mert a CDU ugyanúgy félti az Európai Unió 
jövőjét mint végül a Fidesz is.

Georg Paul Hefty

Február végén meggyilkolták Ján Kuciak szlo-
vák oknyomozó újságírót és élettársát. A tragikus 
esemény megdöbbentette a szlovák közvéleményt. 
A 27 éves fiatal újságíró a Ringier kiadóház tulaj-
donában lévő Aktuality.sk internetes portál részé-
re készített oknyomozó riportokat. Főleg Szlováki-
ában működő gazdag vállalkozók adóelkerülési és 
illegális pénzügyeit igyekezett felderíteni. Ennek 
során, néhány ügyben, találkozott kormánypárti 
politikusok, vagy egyenesen valamilyen kormány-
zati tisztségviselők feltételezhető érintettségével 
is. Az utóbbi időkben a Kelet-Szlovákiában letele-
pedett olasz vállalkozó családok tevékenysége fog-
lalkoztatta. Legutolsó, befejezetlen dolgozatában 
felderítette, hogy az olasz vállalkozók cégei az el-
múlt évtizedben mintegy 68 millió Euró támoga-
tást kaptak a kormány által kiírt EU-s pályázata-
ikra. Egyúttal azt is megtudta, hogy Robert Fico 
miniszterelnök egyik közeli hölgy munkatársa, 
mielőtt a kormányhivatal munkatársa lett, kap-
csolatban állt az egyik olasz családdal. Egyébként a 
meggyilkolt Kuciak szerint az olasz családoknak az 
otthoni maffiához (’Ndrangheta) köthető kapcso-
latai vannak. Amit most, a SME liberális szlovák 
napilap szerint legújabban az is alátámaszt, hogy 
az olasz hatóságok nemzetközi elfogatóparancsot 
adtak ki az egyik Szlovákiában élő családtag nevé-
re, akit drogcsempészéssel és pénzmosással vádol-
nak, és Szlovákiától kérték kiadatását.

A gyilkosság felfedezése után a rendőrség első 
gyanúja is az olasz vállalkozókra terelődött, közülük 
többet letartóztattak. Kihallgatás után azonban, mi-
vel nem találtak semmilyen közvetlen bizonyítékot 
bűnösségükre, szabadlábra helyezték őket.

A kormányfő a gyilkosság felderítését elősegítendő, 
azonnali hatállyal egymillió euró jutalmat ajánlott fel 
a nyomravezető információk fejében. Ez a szokatlanul 
magas összeg az ellenzék részéről kritikát váltott ki. 
Rámutattak, hogy a gyilkosságot nagy valószínűség-
gel jól kiképzett hivatásos gyilkosok követhették el. Az 
ilyenek nem szokták elárulni a megbízóikat. Ameny-
nyiben mégis felmerülne a gyanú, hogy meginogtak, 
megbízóik valószínűleg végeznének velük, mielőtt je-
lentkeznének a nyomozóknál.

A brutális kettős gyilkosság által a lakosság kö-
rében kiváltott sokkhatást az ellenzék és egyes civil 
szervezetek, a média egy részének támogatása mel-
lett, azonnal kihasználta a kormány elleni frontális 

szlovákia válaszúton
támadásra. Először Robert Kalinák belügyminisz-
ter, valamint az országos rendőrfőnök lemondását 
követelték. Majd Robert Fico miniszterelnök távo-
zását is kívánatosnak tartották. Pozsonyban és a 
nagyobb városokban a pénteki napokon rendsze-
resen követték egymást a tüntetések. Egy-egy ilyen 
alkalommal becslések szerint összesen mintegy 80 
ezer résztvevője volt a tüntetéseknek. Pozsonyban 
30–40 ezren lehettek, a többiek a nagyobb városok 
között osztódtak meg. 

A politikai küzdelembe már korábban, még az 
újságíró meggyilkolása előtt, bekapcsolódott And-
rej Kiska köztársasági elnök is. Konzultációra hív-
ta a parlamenti pártok vezetőit és nyíltan kiállt a 
kormány átalakítása mellett. Főleg a belügymi-
nisztérium élén szeretett volna változást látni. Fico 
élesen visszautasította az elnök ezen aktivitását, 
hivatkozva arra, hogy az alkotmány szerint erre 
nincs az elnöknek jogosítványa. S egyébként is ki-
nek a kottájából játszik az elnök, kérdezte. Tavaly 
ősszel, amikor New Yorkban járt az ENSZ közgyű-
lésén, miért titokban találkozott Soros Györggyel? 
Miért nem értesítette a szlovák külügyi szolgálatot, 
akinek a dolga az ország külügyi kapcsolatainak az 
intézése. Ez a kijelentése a miniszterelnöknek újabb 
olaj volt a tűzre. Óriási nyomás nehezedett a kor-
mánypártokra. Különösen a Most-Híd szlovák–ma-
gyar vegyes pártra, amelytől az ellenzék, lévén hogy 
jobboldali párt, azt remélte, hogy kilép a Fico vezette 
baloldali Smer (Irány), és a Szlovák Nemzeti Párttal 
együtt alkotott koalícióból, és megbukik a kormány, 
aztán jöhetnek az új választások. Bugárék végül nem 
vállalták a kormány megbuktatását. Szorgalmazták 
azonban Kalinák belügyminiszter lemondását, amely 
rövidesen meg is történt. A tüntetések azonban folyta-
tódtak, s most már Fico lemondása lett a fő követelés. 
Egy hét után ez is megtörtént. Fico viszont megma-
radt a Smer elnökének, és Peter Pellegrinit, addigi mi-
niszterelnök-helyettest javasolta kormányelnöknek, 
akit ki is neveztek. Pellegrini már részt is vett Brüsz-
szelben az EU csúcsértekezletén és röviden beszámolt 
a szlovákiai fejleményekről. Biztosította a tagállamok 
miniszterelnökeit, hogy Szlovákia továbbra is az EU 
szabályait betartva fog politizálni. Ugyanakkor töb-
ben attól tartanak, hogy a migrációs kérdések megol-
datlansága miatt egy elhúzódó kormányválság desta-
bilizálhatja Szlovákiát.

Varga Sándor

2018. március 14-én Angela Merkelt – igaz, 
csupán kilenc szavazattöbbséggel – negyedszer 
is kancellárrá választotta a  Szövetségi Parlament 
(Bundestag) Berlinben. Merkel és kormánya, a Ke-
reszténydemokrata Unió (CDU) és Németország 
Szociáldemokrata Pártja (SPD) 399 képviselője kö-
zül 364-en szavaztak Merkelre, alig haladva meg 
a szükséges 355 szavazatot. Ez nem mondható je-
lentős sikernek. Azért nem, mert a leendő nagy-
koalícióból többen ellene szavaztak. Bár Alexan-
der Dobrindt politikus (Bajor Keresztényszociális 
Unió – CSU) szerint „az ellenszavazatok a demok-
ráciához tartoznak”. Az új kormány létrejöttét  elő-
segítette, hogy március elején a mintegy 460 ezer 
SPD-párttag szavazatából mintegy 60% a GRO-
KO-t (nagy koalíció) támogatta. 

A néhány hétig tartó nagykoalíciós kormányala-
kító tárgyalások sikeresen végződtek, amellyel 
kapcsolatban Martin Schulz, az SPD akkori veze-
tője a sajtó előtt úgy nyilatkozott, hogy a tárgya-
lások eredménye nagymértékben az SPD kézjegyét 
mutatja. Ezt támasztják alá egy német intézet fel-
mérései is, amelyek kimutatják, hogy a megbeszé-

Ismét nagykoalícós kormánya van 
németországnak

léseken létrejött protokoll 70%-ban az SPD   párt-
programjából és csak 30%-ban a CDU-tól szár-
mazik. A CDU engedményeit a kormánykörökben 
azzal magyarázták, hogy csak ezekkel lehetett elér-
ni, hogy Merkel továbbra is kancellárjelölt marad-
jon. Emiatt a CDU köreiben nagy volt a csalódás. A 
CDU azt sajnálta különösképpen, hogy Olaf Scholz 
hamburgi főpolgármester lett az új pénzügymi-
niszter Wolfgang Schäuble helyett, aki a Bundestag 
elnöke lett. 

A tárgyalások közben is történtek figyelemre-
méltó személyi változások. Martin Schulz lemon-
dott az SPD vezetéséről Andrea Nahles javára, akit 
az SPD új főtitkárává neveztek ki.  Sigmar Gabriel 
sikeres külügyminisztert Heiko Maas eddigi igaz-
ságügy-miniszter váltotta posztján, amely ellen a 
külügyminiszter tiltakozott. Heiko Maas egyéb-
ként nem rendelkezett a külügyben különösebb 
tapasztalatokkal. Figyelemreméltó volt, hogy Hor-
st Seehofer (CSU) bajor miniszterelnök lemondott 
pozíciójáról és az új kormány belügyminiszteri po-
zícióját fogja betölteni.
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TÁMOGATÁSI KÉRELEM
Támogatási akciónk 2002. júniusi beindítása óta – ide értve az Őrség naptárunk révén átutalt adomá-

nyokat – a Bécsi Napló 2018/1. számában közzétett 102.776,13 euró 2018. március 20-ig az alábbi hozzájá-
rulásokkal növekedett:

A támogatások eddig befolyt teljes összege 103.041,13 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

Téli falurészlet

Bécs és Budapest között

Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 
170. évfordulóján koszorúzással, majd az azt kö-
vető ünnepséggel emlékezett az Ausztriai Magyar 
Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége a 
márciusi eseményekre.

Március 13-án, a pesti forradalmat megelőző 
bécsi tüntetések emléknapján Bessenyei György 
testőríró szobránál gyűltek össze a Központi Szö-
vetség vezetőségi tagjai, Hollós József elnök, Deák 
Ernő, Wurst Erzsébet, a Kaláka-club elnöke, Sass 
Judit, a Bécsi Magyar Iskola igazgatója; Magyar-
ország Bécsi Nagykövetségének képviselői, Bóta 
Zsolt követ, Molnár Mária, a Collegium Hungari-
cum igazgatója, valamint ismerősök, barátok.

A koszorúzást követően 18.30-tól a Forum Mo-
zartplatz rendezvényterme adott otthont az ünnepi 
megemlékezésnek. Az ünnepség elején Hollós József 
köszöntötte a megjelent vendégeket, Dr. Grezsa Ist-
ván kormánybiztost, Dr. Perényi János rendkívüli és 
meghatalmazott nagykövetet, Prof. em. Dr. Karl Vo-
celkát, valamint minden megjelent vendéget.

Elsőként Dr. Perényi János mondott ünnepi kö-
szöntőt, majd Prof. em. Dr. Karl Vocelka, a Bécsi 
Egyetem nyugalmazott professzora előadás kere-
tében emlékezett vissza az 1848/49-es forradalom 
és szabadságharc eseményeire. (Előadásának be-
fejező részét ld. a 3. oldalon.) 

„Március van, s határtalan az élet. Felvirradt 
újra dicső márciusi napunk, újra és újra megeleve-
nedő történeteiben itt van velünk, itt él bennünk 
a magyar polgárság nemzeti ébredésének ünne-
pe” – kezdte beszédét Grezsa István kormánybiz-

„Ki lélekben szabad…”
Ünnepi megemlékezés Bécsben az 1848/49-es szabadságharc 170. évfordulóján

tos, aki a szabadság érdekében vállalt nemzeti ösz-
szefogásra hívta fel a figyelmet. A kormánybiztos 
Magyarország Kormányának üdvözletét tolmá-
csolta a jelenlévők felé. 

Grezsa István Kossuth Lajos szavaival búcsú-
zott: „A haza örök, s nemcsak az iránt tartozunk 
felelősséggel, amely van, hanem az iránt is, ami 
lehet és lesz.” (Ünnepi beszédét ld. a 3. oldalon.)

A megemlékezésen közreműködtek a Bécsi Ma-
gyar Iskola volt és jelenlegi diákjai Lengyel Ferenc 
vezetésével, akik a László Zoltán Úgy hitték, a 
Kaiser enged? című novellája alapján írt hangjá-
tékot adták elő. 

Az esten, valamint a koszorúzáson fellépett Ma-
rosán Csaba, a Kolozsvári Állami Magyar Színház 
társulatának tagja, valamint csellón közreműkö-
dött Ripka János Philipp Glass Songs and Poems 
for Solo Cello című művének I. és II. tételével.

A megemlékezést a Himnusz közös éneklése zárta.
Várkonyi BorBála, KCSP ösztöndíjas

Február 16-án, pénteken a Bécsi Napló-est kereté-
ben a Szél-járás című folyóirat szerkesztői mutatták 
be a negyedévenként megjelenő folyóiratot a Bécsi 
Magyar Otthonban.

Az estre érkezőket Deák Ernő, a Bécsi Napló 
főszerkesztője köszöntötte. Az est moderátora, 
Ádám Ágnes könyvrestaurátor, az Osztrák Nemzeti 
Könyvtár munkatársa külön köszöntötte a lap szer-
kesztőit, Böröndi Lajost, a lap kiadóját, Görföl Jenő 
főszerkesztőt, valamint Balassa Tamás fotóművészt.

Ádám Ágnes kérdése kapcsán Böröndi Lajos el-
mondta: egy dunaszigeti kertben merült fel elsőként 
egy olyan folyóirat megalapításának az ötlete, amely 
összefogná a magyarlakta történelmi régiót, a ma-
gyar–szlovák–osztrák hármashatár menti területe-
ket, Csallóközt, Mátyusföldet, a Kisalföldet, Burgen-
landot, Pozsony és Bécs környékét.

A lap tematikájával kapcsolatban Görföl Jenő el-
mondta: a folyóirat minden betűje „politikum”, ám 

Vendégek a szomszédból
A Szél-járás című folyóirat bemutatkozása

nem pártpolitikai értelemben. Böröndi Lajos hozzátet-
te: a folyóirat konzervatív, értékőrző szerepet is felvál-
lal, amelyet az a rádöbbenés motivál, hogy egy törté-
nelmi vármegye középpontjában élnek. A szerkesztők 
az esten hangsúlyozták, hogy olyan fórumot szerettek 
volna létrehozni, amely a határszéli magyarság kultúr-
kincseit teszi megismerhetővé, így előszeretettel foglal-
koznak a régió településeinek múltjával és mutatják be 
azok kulturális, művészeti értékeit. 

Az est folyamán megemlítették, hogy a tavalyi 
Szent László-emlékév alkalmából kiadott ünnepi 
Szél-járás kötethez hasonlóan az idei Mátyás ki-
rály-emlékévben is tematikus számban foglalkoz-
nak majd a felvidéki Mátyás-emlékekkel.

A honismerettel, képzőművészettel, közművelő-
déssel foglalkozó lap bécsi bemutatóján Oprea Nico-
leta bécsi zongoraművész Bartók Béla Három Csík 
megyei népdal, valamint Liszt Ferenc Szürke felhők 
című műveit adta elő.

Az 1848/49-es forradalom és szabadság-
harc évfordulóját az idén is – mint már 30 éve 
– Alsóőrön is megünnepelték. A megemléke-
zésnek az ún. öreg iskolában, 2018. március 
15-én az UMIZ, a Magyar Média és Informá-
ciós Központ adott helyet. 

Az emlékünnepélyt Dr. Radics Éva kar-
nagy, zenetörténész, a Gráci Zeneművésze-
ti Egyetem nyugalmazott tanára rendezte, 
aki a szereplők felkészítéséért is felelt. Ahogy 
elmondta, a fő nyertesek mindig a szavalók. 
Azzal, hogy heteken át a magyar irodalom 
gyöngyszemeivel közvetlenül foglalkoznak, 

Március idusa Alsóőrött
szélesedik látókörük, bővül a szókincsük, 
csiszolódik ízlésük, s nem utolsósorban mé-
lyül a magyarsághoz való kötődésük is. 

Az esten fellépett Demény Kristóf, Demény 
Petra, Kocsis Levente és Köhler Marianne, 
valamint a felnőttek is képviseltették magu-
kat: egy-egy verssel készült Binder Gyöngyi, 
Demény István, Gúthy László, Hubbes Anna-
mária és Kelemen László. Korabeli dokumen-
tumokból Gáspár Adalbert bencés szerzetes 
olvasott fel. 

A közönség sem volt tétlen: lelkesen fújták a 
műsor szerves részét alkotó Kossuth-nótákat.

A március 15-ei ünnepségek alkalmával 2018. 
március 17-én a Felsőausztriai Magyarok Kultúr-
egyesülete szervezésében Felső-Ausztriában is meg-
emlékeztünk az 1848/’49-es forradalom és szabad-
ságharc eseményeiről. Az ünnepi műsor kezdetén 
elénekeltük a magyar himnuszt, valamint Tőkés 
Enikő, a Kultúregyesület elnöke köszöntötte az egy-
begyűlteket. A forradalom és szabadságharc esemé-
nyeit Megyesi Katalin ismertette, azt követően el-
hangzott a Hazám, hazám, Erkel Ferenc Bánk bán 
című operájából. A Felsőausztriai Magyar Hétvégi Is-
kola tanulói, Kelemen Kamilla, Szarvas Vivien, Rau-

Ünnepi megemlékezés Felső-Ausztriában 
hofer Lili és Bruno, Karnics Dávid, Pangyelka Eliza 
és Tóth Frida elszavalták Petőfi Sándor Nemzeti dal 
című versét, majd a Mátyás király-emlékév alkalmá-
val Mátyás király és az öreg szántóvető meséjét ad-
ták elő. A fiatalokat Medve Alexandra magyar szakos 
pedagógus készítette fel. 

Az ünnepi megemlékezésen ezen kívül előadás 
hangzott el Mátyás király személyéről, majd Cseh Csa-
ba, a Kőrösi Csoma Sándor Program ösztöndíjasa emlé-
kezett meg az 1848/49-es szabadságharcról. Az ünnep-
séget szeretetvendégség és kötetlen beszélgetés zárta.

Cseh CsaBa, kCsP ösztöndíjas

 „Március van, s határtalan az Élet”. Fel-
virradt ismét dicső márciusi napunk. Újra és újra 
megelevenedő történeteivel itt van velünk, itt él 
bennünk a magyar polgárság nemzeti ébredésének 
ünnepe. A jövőbe vetett hit, a virágba borulás, az 
emberi lelkünkhöz tartozó, és erőt sugárzó örök re-
ménykedés. Magyarságunk, európaiságunk titka.

170 évvel ezelőtt összefogott az abszolutista 
önkény elnyomásával szemben jobbágy és nemes, 
polgár és földműves, felvidéki és erdélyi, bácskai 
és alföldi egyaránt. A nemzet lelkében a szabadság 
fénylő napsugarai derengtek fel azokon a márciusi 
napokon. Néhány évtizeddel később így ír Heltai 
Jenő az utcákon összegyűlő tömegekben ébredező 
olthatatlan szabadságvágyról:

„Ínség, veszély, kín meg nem tántorít 
És lelki béklyó többé nem szorít. 

Hiába őrzi porkoláb s lakat, 
Az sose rab, ki lélekben szabad. 

Az akkor is, ha koldus, nincstelen, 
Gazdag, hatalmas, mert bilincstelen.”

Különös érzés nekünk, magyaroknak, itt Bécs-
ben megemlékeznünk 19. századi szabadsághar-
cunkról. Kettős érzések kavarognak bennünk. 
Bár az osztrák uralkodócsalád rabigájának súlyát 
kívántuk kivetni vállunkból, a magyarság szabad-
ságharca részben mégiscsak a bécsi utcákon fogant.

Hiszen éles különbséget kell tennünk a nemze-
tek felett álló, egymást fivérként üdvözlő császá-
rok világa és az Európa-szerte elnyomásban tartott 
tömegek között. Ezért amikor 1848-at ünnepeljük 
Bécsben, Budapesten, vagy éppen Kolozsváron, ak-
kor az abszolutizmus elleni elemi erejű felhorgadás 
emlékét idézzük meg, nem pedig egy ország ellen 
vívott harcunkat.

A kontinensen végigsöprő forradalmi hullám-
verés olyan repedéseket okozott az abszolutizmus 
szabadságot elrekesztő gátjában, hogy már csak idő 
kérdése volt, mikor omlik össze az évszázados épít-
mény, hogy helyet adjon a romjain épülő és virágot 
hajtó polgári demokráciáknak.

Joggal jelenthetjük hát ki, hogy a modern Ma-
gyarország és a modern Közép-Európa alapjait 
1848 szabadságharca teremtette meg, hogy aztán a 
huszadik század őrületét is túlélve megélhessük a 
szabadságot, amelyért vérrel fizettek őseink, nem 
csak a 19. században, de a mögöttünk hagyott, vilá-
gégésektől megtépázott száz esztendőben is. A mai, 
modern Magyarország alapja 1956 diadalmas nap-
jai, 1956 forradalma pedig 1848/49-ből gyökerez-
tette magát. A rendszerváltást követő kormányaink 
közjogi bázisa a negyvennyolcat megelőző reform-
kor jogkiterjesztő törvényei, és az első felelős nem-
zeti kormány hagyománya.

1848 márciusa Közép-Európa felszabadulásának 
és önrendelkezésért vívott évszázados küzdelmé-

Dr. Grezsa István kormánybiztos 

Az sose rAb, ki lélekben szAbAd* 
nek egyik első filmkockája, amely egyszerre hor-
dozta magában a legmodernebb korszellemet és az 
egyes nemzeteket meghatározó tradíciót. A bécsi és 
budapesti forradalmak tehát mintegy párhuzamo-
san gyökereztek az aktualitás modernségében és a 
nemzeti hagyományokban. 

Ha a magyar példát vesszük, szabadságharcunk 
követte a nemzeti hagyományokat, hisz benne for-
rott a magyarság vágya, benne lüktetett Hunyady 
és Rákóczi vére, mely túlélt császárokat és szultá-
nokat, megértette ugyanakkor a kontinens kortárs 
szellemi irányait is. Az elaggott, lomha Európa meg-
fiatalodott, ősi ágai új hajtást hoztak. A tél, a csend, 
a hó és a halál helyett beköszöntött a tavasz, zöld ág 
virított, és ünnepre fordult a természet.

A reformkorban nagykorúvá váló polgárság nem 
akart mást sem Bécsben március 13-án, sem Pesten 
március 15-én, csak azt, ami járt neki. Szabadságot, 
cenzúramentes sajtót, közteherviselést, és lehető-
séget saját sorsának alakítására.

1848 márciusának bécsi és budapesti hősei 
azokért az értékekért küzdöttek, amelyeket ma 
természetesnek veszünk, ezért sokszor el is felejt-
jük, hogy a szabadság nem magától értetődő, nem 
olyan, amelyet ha egyszer megszereztünk, többé 
nem veszíthetünk el. Minden egyes nap meg kell 
érte küzdenünk, és ha csorbulni, netán veszni lát-
juk, akkor meg kell védenünk. Szerencsére olyan 
korban élünk, amikor ezeket a csörtéket nem fegy-
verrel kell megvívnunk, hanem intellektuális, köz-
életi és politikai vitákban. És ebben a munkában, 
ezekben az értékvédő vitákban minden magyar 
emberre szükség van.

Végig kell gondolnunk, hogy hűek vagyunk-e a 
szabadság eszményéhez, ha hagyjuk, hogy Európá-
ban bárkit, akár magánembert, akár demokratiku-
san megválasztott politikust büntessenek és becs-
méreljenek világnézete, politikai elképzelései miatt.

Az 1848–49-es magyar forradalomtól és szabad-
ságharctól elválaszthatatlan a március 15.-hez ve-
zető reformkor, a modern, európai nemzetté válás 
lépcsőfokai, ahogy Kossuth Lajos alföldi toborzó 
útja nyomán kiépült honvédsereg is nemzeti emlé-
kezetünk dicsőséges lapjaira került, honvédeink és 
nemzetőreink a tavaszi hadjárat során Nagysalló, 
Isaszeg, Szolnok, Branyiszkó és Komárom csata-
síkjain arattak diadalokat, Buda és Erdély felsza-
badításával tették katonai értelemben is teljessé 
szabadságharcunk győzelmét. 

A sikert pedig követte a túlerővel szemben a bu-
kás, és a magyar történelmi emlékezetben, ahogy 
minden felelős magyar politikusban 1848/49 em-
lékéhez elválaszthatatlanul kötődik a forradalmat 
követő  bukás korszaka is, a döblingi elmegyó-
gyintézetbe zárt Széchenyi által megálmodott 
Lánchidat Haynau avatja fel például, majd a Bach-

korszak gerincroppantó évei nagyban hasonlítot-
tak a huszadik századi, Kádár-féle gulyáskommu-
nizmuséhoz. 

Nemzetünk legjobbjai hullottak vagy menekül-
tek el, a szuverén magyar állam esélye megint elve-
szett az orosz cári medve halálos ölelésében. Deák 
Ferenc zsenialitása a kiegyezéssel még esélyt adott 
számunkra, hogy az elképesztő gazdasági fejlődés-
sel belátható közelségbe kerüljünk az osztrák és a 
korabeli cseh gazdasági teljesítményhez, azonban 
az első világháború, majd Trianon minden nemze-
ti álmot örökre elvesztésre ítélt. Maga a csoda volt, 
hogy a második világháború előtti utolsó békeév-
ben, 1937-ben újra látóterünkbe került az osztrák 
GDP, de a vesztesek oldalára kerülve ismételten, 
a párizsi békeszerződésekkel és a kommunizmus 
éveivel újra megbilincselték nemzetünket, ahogy 
a Mohács óta eltelt ötszáz esztendőben oly sokszor.

És a XXI. században megint talpra álltunk és 
lendületbe hoztuk a világon élő magyarokat, úgy 
ünnepeljük 1848 170. évfordulóját, hogy szuverén 
és gyarapodó Magyarország áll minden magyar 
mögött, segíti, óvja és ami fő, van ereje megvéde-
ni azokat, akik a magyar nemzet részének tekintik 
magukat. Az egész Kárpát-medencét hazánknak 
tekintjük, szellemi értelemben bizonyosan, mert 
ha már nem tudjuk teleszülni, akkor lakjuk be, fo-
galmazzuk újra azt a monarchiabeli hagyományt, 
hogy a polgár családok hétvégi útjaikon a királyi 
Magyarország városait vagy éppen Bécset tekintsék 
úti célnak. Az új magyar önépítés pedig csak a velünk 
élő tejtestvér nemzetekkel közösen és nem azok ká-
rára gyarapodik, végre megtörve a kisantant szorító 
gyűrűjét, Magyarország expanzióját nem fenyegetés-
nek élik meg szomszédaink, hanem a Kárpát-meden-
ce stabilitását garantáló építkezésnek. 

Bőséges történelmi tapasztalatokkal a tarso-
lyunkban, természetes keleti ösztöneinkkel érez-
zük és jelentjük ki határozottan: ha Európa elhagy-
ja keresztény gyökereit és teret enged az iszlám 
agresszív térnyerésének, akkor kontinensünk nem 
a kultúra, a stabilitás és jólét szimbóluma lesz, ha-
nem az önfelszámolás útjára lép éppen akkor, ami-
kor az európai nemzetek együttműködése előtt 
nem tornyosulnak áthatolhatatlan geopolitikai 

akadályok, amikor a XX. század végére összenőtt, 
ami mindig összetartozott. 

Örömmel tölt el minket, hogy bár vannak olyan 
kérdések Magyarország és Ausztria között, ame-
lyekben nem értünk egyet, az alapvető és kardinális 
ügyekben mégiscsak megegyezik a véleményünk. 
Valljuk, hogy Magyarország és Közép-Európa csak 
akkor lehet igazán sikeres, ha a visegrádi országok 
fenn tudják tartani, és meg tudják erősíteni jó kap-
csolataikat, a nyugattal számunkra kapcsot jelentő 
Ausztriával.

Ahogy korábban már túl tudtunk lépni kölcsönös 
sérelmeinken a történelem során, most is arra van 
szükségünk, hogy azokra  a feladatokra koncentrál-
junk, amelyeket közösen el tudunk végezni, azok-
ban a vitákban pedig találjunk kompromisszumot, 
melyekben véleménykülönbség mutatkozik köz-
tünk. Ha lesz bölcsességünk így tenni, akkor régi-
ónk valóban Európa növekedésének letéteménye-
se lehet, és egy vágyott Kárpát-medence központú 
gyarapodás időszaka köszönthet ránk.

*) Ünnepi beszéd Bécsben. 
Terjedelmi okokból rövidített változat.

Magyar  hallgató-olvasó számára nem sok újat 
mond Karl Vocelka bécsi történész 1848/49 forra-
dalmi eseményeiről, mégis tanulságos, ahogyan 
ő látja és láttatja azokat. A legfontosabb, hogy 
szenvedély- és előítéletmentesen érvel és értékel. 
Ezért is érdemes bemutatni az általa megrajzolt 
képet, legalábbis következtetéseiben. A bécsi ma-
gyarok március 13-án (a bécsi forradalom kitö-
résenek napján) rendezett megemlékezésén el-
hangzott beszéd befejező részét közöljük.

Az egyetlen forradalmi mozgalom, amely még 
1849-ben is élt Szent István koronájának országai-
ban, a magyaroké volt. Ezeket azonban nem lehet 
összehasonlítani a Habsburg-monarchia más tar-
tományaival, ott ugyanis csak gyenge fejlettségű 
volt a polgárság, a proletariátus pedig szinte tel-
jesen hiányzott. A forradalmárok között jelentős 
létszámot alkotó kisnemesség erősen nemzeti és 
Habsburg-ellenes elkötelezettségű volt. Az uralko-
dócsalád elleni felkelés csúcspontját képezte az or-
szággyűlésnek 1849. április 14-én a debreceni re-
formátus templomban meghozott azon határozata, 
amely megfosztotta a Habsburg-Lotharingiai házat 
uralkodói jogaitól, s ennek következtében Magyar-
ország Kossuth vezetésével köztársaság lett. 

Egészen másként alakultak az összetűzések 
1848/49-ben az olaszországi osztrák tartományok-
ban kitört felkelések során, így Velencében és a 
Szárd-Piemonti Királyságban azon kísérlet, amely 
Lombardia meghódításával Olaszország egysége-
sülését célozta. Gróf Joseph Wenzel Radetzky tá-
borszernagynak köszönhetően e kísérlet is kudar-
cot vallott. Ezzel szemben a magyaroké nem volt 
külpolitikai kérdés, hanem a belpolitika fő pontját 
érintette. A Habsburg-monarchia egysége forgott 
kockán, amely mintegy másfél évszázaddal koráb-
ban, az 1713-i Pragmatica Sanctio alaptételében fo-
galmazódott meg: (Magyarország) indivisibileter 
ac. inseparabiliter, azaz oszthatatlan és (a monar-
chiától) elkülöníthetetlen. 

Magyarország 1849-ben már elszigetelődött az 
európai politikában. Valamennyi államban győ-
zött az ellenforradalom, és Magyarország támoga-
tása nem szerepelt napirenden. Ezzel szemben Fe-
renc József, aki bár alkotmányos császárként vette 

Karl Vocelka

Az 1848/49-es forradalom  
a Habsburg-monarchiában – a végkifejlet

át a hatalmat, de hamarosan abszolutista hajlamo-
kat mutatott, gyorsan segítséget talált a konzerva-
tív oroszoknál, I. Miklós cárnál, akit gyakran Euró-
pa zsandárjaként emlegettek. Ő csapatokat bocsá-
tott rendelkezésre, s így az osztrákokkal együtt a 
közel 250.000 katona a magyarokénál több mint 
kétszeres erőt képezett. Görgey Artúr tábornok, a 
magyar forradalmi csapatok parancsnoka végül 
is 1849. augusztus 13-án Világosnál fegyverleté-
telre kényszerült, október 3-án pedig utolsóként 
a komáromi erőd feladasára került sor. Magyaror-
szágon – brutálisabban, mint Bécsben – vérbe foj-
tották a forradalmat. Nem csupán az október 13-án 
kivégzett 13 aradi vértanúval, illetve Batthyány 
Lajos miniszterelnökkel, hanem sok közismert sze-
mélyiséggel. Szörnyű vészbíróság söpört végig a 
szentistváni Magyar Királyságon a bresciai  hiéna, 
Julius von Haynau vezérletével, aki nagy kegyet-
lenséggel hajtatta végre a kivégzéseket.

A Habsburg-monarchiában tehát véget ért, ku-
darcba fulladt a forradalom, eszméi azonban nem 
tűntek el. Ezen a Magyarország megaláztatására 
felépített ún. „Verwirkungstheorie“, a jogfosztá-
si elmélet sem változtatott, ami pedig egészen az 
1867-es kiegyezésig éreztette hatását. 1867-ben vi-
szont helyre állt az 1848-as alkotmány Magyaror-
szágon, és a decemberi alkotmányban a birodalom 
nyugati fele is konstitúciót kapott. A magyarok az 
egész birodalom alkotmányosságára külön hang-
súlyt fektettek a kiegyezés során.

Az 1848-as eseményekben Közép-Európában új 
politikai kultúra vette kezdetét. Carl Ludwig von 
Bruck a Habsburg-monarchia kereskedelmi és 
pénzügyminisztere nagyon találóan a történelem 
fekete vonalaként jelölte meg 1848-at, ahova nem 
lehetett visszatérni. 

A demokratikus államról alkotott polgári elkép-
zelések, a munkások és parasztok gondjainak első 
érzékelése és a helyi forradalmak folytán megfo-
galmazódott emberi jogok és alkotmányok egya-
ránt hatottak a nemzeti törekvésekben és a jelenig 
meghatározták Európa politikai és társadalmi fej-
lődését, még akkor is, ha napjainkban antidemok-
ratikus és tekintélyelvi áramlatok észlelhetők Eu-
rópa fejlődésében.

Czifra János & Regina 30,00
Csipkó Marianne 20,00
Höller Judit, Mag. 10,00
Környefalvy Ottó 20,00
Kriston Eveline & Ferenc 50,00

Nagy Jenő 25,00
Németh Péter, DI 30,00
Sárkány Mária 30,00
Szőke-Dénes Robert & Mária 50,00
Összesen:  265,00

Mi lehet a különbség 1848 és 2018 között? Né-
meth Zsolt szerint 170 éve Bécsből érkezett, ma 
viszont Budapestről terjed a forradalmi gondo-
lat. A magyar Országgyűlés külügyi bizottságá-
nak elnöke Sepsiszentgyörgyön beszélt erről 
március 15-e alkalmából. Európában ma még 
csak kevesen merik kimondani, hogy „csak olya-
nokkal tudjuk a nemzeti demokráciáinkat építe-
ni, akiket ismerünk, akik osztják az értékeinket, 
akikben megbízhatunk”, mondta Németh Zsolt. 
Szerinte ebben a forradalomban Orbán Viktor 
olyan tekintélyt vívott ki magának, hogy őt te-
kintik a szellemi vezetőnek Európában. „De az 
ellentétes tábor is szellemi vezetőnek tekinti őt, 
ezért erős össztüzet irányítanak rá” – jelentette 
ki a fideszes politikus.

Bécsből jött – Budapestről jött? Ami a történe-
lembe visszatekintve, vagy földrajzilag aránylag 
pontosan megjelölhető, az aktuális politikában 
nem mindig egyértelmű. Nem ajánlatos például 
egy politikus tevékenységét kizárólag aszerint 
megítélni, hogy kikkel találkozik (és hol). Ha 
ugyanis ezt tennénk, akkor Orbán Viktor meg-
lehetősen ferde megvilágításba kerülne. Csak 
példaként legyen említve, hogy január végi bécsi 
látogatása előtt a magyar miniszterelnök a hol-
land szélsőjobboldali Szabadságpárt vezetőjé-
vel, Geert Wilders-szel találkozott Budapesten. 
És nem egészen egy hónappal később fogadta 
Giorgia Melonit, az Olasz Testvérek (FdI), a Mus-
solini-követő fasiszta párt elnökét. A Magyar 
Távirati Iroda (MTI) jelentése szerint „a megbe-
szélésen egyetértés volt abban, hogy a migráció 
egész Európára nézve súlyos veszélyeket jelent, 
a kontrollálatlan bevándorlást ezért végre meg 
kell állítani”. 

Ezt a mondatot a Wilders-találka után ugyan-
úgy megfogalmazhatták volna, mint Orbán bécsi 
vizitje után, amelyen nem csak Sebastian Kurz 
konzervatív osztrák kancellárral tárgyalt, ha-
nem annak helyettesével is, a részben szélsőjob-
bos Heinz-Christian Strache-val.

Strache Szabadságpártja (Freiheitliche Partei 
Österreichs – FPÖ) rövid időn belül a legfonto-
sabb kérdőjel lett a magyar-osztrák kapcsolatok-
ban. Nehéz lenne még felsorolni is azt a tömérdek 
történést e párt körül, mióta tagja Kurz koalíciós 
kormányának. Egyetlenegy botrány elég ahhoz, 
hogy érthetővé váljon a közérzeti zavar: Wiener 
Neustadt (Bécsújhely) városában a „Germania” 
nevű Burschenschaft (egyetemista szervezet) 
tulajdonában olyan dalgyüjteményeket találtak, 
melyekben nyíltan náci propagandát űztek. Na-
pokig tartó bujócska után Udo Landbauer, a cso-
port főnöke visszalépett. Kellemetlen „apróság”, 
hogy ő volt az FPÖ első számú jelöltje a tavaly no-
vemberi alsó-ausztriai regionális választásokon. 
Nos, február 1-je óta politikusként „volt”…

Teljesen más következtetést vont le az énekes-
könyv-botrányból Herwig Götschober, a „Bruna 
Sudetia“ nevü Burschenschaft vezetője: Három-
hetes szabadság után visszatért munkahelyére 
Norbert Hofer közlekedésügyi miniszter kabi-
nettjében. Az FPÖ-s miniszter, aki tavaly az oszt-
rák államelnökválasztáson csak a harmadik me-

netben vesztett Alexander Van der Bellen ellen, 
kijelentette: „Herwig Götschober megint felvette 
munkáját… , mert személyesen nem hibázott“. Az 
osztrák törvények a náci újratevékenységet bör-
tönnel büntethetik.

A magyar–osztrák viszony szempontjából ta-
lán nem lesz perdöntő, hogyan viszonyul a Fidesz 
az FPÖ-höz. Annál fontosabb, milyen érzések tá-
madnak az emberekben. Ilyen értelemben Lázár 
János alaposan mozgásba hozta az indulatokat. A 
Miniszterelnökséget vezető miniszter bécsi láto-
gatása alkalmával az osztrák főváros tizedik ke-
rületében, Favoritenben viedót készített, amely-
ből mindenki azt „olvashatta“ ki, ami amúgy is 
meggyőződése. A miniszter a közösségi oldalán 
számolt be tapasztalatairól. Bécs a bevándorlás 
következtében rosszabb hellyé változott, a mig-
ránsok teljesen megváltoztatták a városképet, 
mondta Lázár. Az utcák szemetesek, szegénységet 
lát, és hiába próbált érdeklődni a járókelőknél a 
véleményükről, azok közül senki nem beszélt né-
metül. A miniszter szerint „ez a trend fenyegeti a 
magyar társadalmat is, ha az ellenzéki politikai 
erők nyernek az április 8-i országgyűlési válasz-
tásokon”.

Lázár videója Bécsben óriási visszhangot vál-
tott ki. Míg a közösségi médiában kommentelők 
közül sokan kiálltak a magyar miniszter mellett, 
a lapok árnyaltabban reagáltak. A liberális „Stan-
dard” úgy értékelte, hogy Lázár a videót a ma-
gyar közönségnek szánta. A konzervatív „Pres-
se” szerint Ausztriába vitte a magyar választási 
kampányt. A „Kronen Zeitung” nevű bulvárlap 
megjegyezte, hogy ezeket a problémákat a bé-
csi hivatalnokok az asztal alá söprik, és inkább 
azzal dicsekednek, hogy Bécs évek óta stabilan 
vezeti a világ legélhetőbb városainak ranglistá-
ját. A „Kurier” ellenkezett Lázárral: „A magyar 
miniszter kijelentéseivel ellentétben a videóban 
bemutatott utcák nem piszkosak vagy rendetle-
nek.” A Numbeo nevű közösségi média szerint, 
amely 2009 óta méri az emberek biztonságérze-
tét a világ nagyvárosaiban, ez az érzet Bécsben 
jobb, mint Budapesten: A 2018 márciusi állapot 
szerint az osztrák főváros 266, Budapest 196 
pontot kapott.

A videós akció még az osztrák szélsőjobbnál 
sem aratott osztatlan sikert. Dominik Nepp, Bécs 
szabadságpárti alpolgármestere a „Heute” nevű 
ingyenlapnak azt mondta, hogy bár az elmúlt 
években a szociáldemokrata–zöld városvezetés 
alatt sok minden rossz irányba haladt, de azt már 
túlzásnak tartja, hogy egy magyar politikus kriti-
zálja Bécset. A szomszédok közötti baráti viszony 
szempontjából nézve pedig nem udvarias lépés.

Míg Sebastian Kurz kancellár visszafogottan, 
Orbán Viktor helyeslően reagált a Lázár-videóra, 
a magyar miniszter is megszólalt: Nem állt szán-
dékában egyetlen bécsit sem megsérteni, amikor 
a videóját készítette, de rá akart világítani, hogy 
a migrációnak milyen következményei vannak 
az európai nagyvárosokra.

Hogy videójának vannak-e következményei 
a kétoldalú kapcsolatokra, pillanatnyilag még 
kérdéses.  Martos Péter A január 23-án Brüsszelben lezajlott EU csúcs-

találkozón Angela Merkel javasolta, hogy az Euró-
pai Strukturális Segély megadását tegyék függővé a 
menekültek befogadásától. Ezt a javaslatot a jelen-
lévők többsége nem fogadta el. Az EU-Bizottság el-
nöke, Claude Juncker figyelmeztette a jelenlévőket, 
hogy nehogy elmélyítsék a Kelet- és Nyugat-Euró-
pa közötti árkot (FAZ, február 24.). Sebastian Kurz 
Osztrák Szövetségi Kancellár azt mondta, megér-
ti, hogy feltételek legyenek, de kérte, ne koncent-
ráljanak állandóan a menekültekre. Grybauskaite 
litván államelnöknő úgy foglmazott, az EU-szer-
ződések azért vannak, hogy kiegyenlítsék az élet-
színvonalbeli különbségeket az országok között. 
Azt is elmondta, hogy azoknak az országoknak, 
amelyek menekülteket fogadnak be, térítsék meg 
a menekültek okozta költségeket. A csúctalálkozó 
után Merkel Annagret Kramp Karrenbauer szár-
vidéki miniszterelnököt a CDU új főtitkárának ne-
vezte ki. A február végi CDU-konferencián Angela 
Merkel kijelentette, hogy a GROKO válasz a rossz 
választási eredményre, egyúttal javaslatot tett   az 
új kormány CDU-tagjainak az összetételére is.

Az új kormány tagjait a megválasztásuk napján, 
március 14-én feleskették, majd Walther Steinmei-
er államelnök biztató és figyelmeztető beszédet in-
tézett hozzájuk. Az államelnök hangsúlyozta, hogy 
a következő időszak a demokrácia éveinek a próbá-
ja lesz. A régi időszak megismétlése nem lesz ele-
gendő arra, hogy visszaszerezzék az elvesztett bi-
zalmat – fejtette  ki.

A kormánynak legfőbb feladata lesz a több mint 
170 oldalas koalíciós egyezmény megvalósítása. A 
másik nagy kihívást a világpolitika és a világgaz-

daság változásai és problémái jelentik majd. Itt fő-
leg Donald Trump amerikai elnök politikájának 
változásai okoznak komoly gondot a német kor-
mány számára. Az eddigi szoros szövetségi viszony 
megváltozott, éppen úgy, mint a gazdasági kapcso-
latok megítélése is. Donald Trump szerint az USA 
acéltermelése és autógyártása nehéz helyzetben 
van, mert az EU, és főleg a német, valamint  a kínai 
olcsó export tönkreteszi az USA termelését. Ezért 
védővámokra van szükség, amelyre válaszul az EU 
is vámokat vethet ki. Nagy a valószínűsége annak, 
hogy a vámok bevezetése mindkét oldalon károkat 
okozhat. Megjegyzendő, hogy a vámok bevezetése 
a magyarországi Audi- és Mercedes-gyártásra is 
kihathat, a termelés csökkentése pedig a gyártó or-
szágokban munkanélküliséget okozhat.

Az új német kormány különös figyelemmel kísé-
ri Kína gazdasági és politikai felemelkedését, vala-
mint kitüntetett figyelmet szentel a  külföldi válla-
latok felvásárlására.

Németországnak továbbra is ápolnia kell a Francia-
országhoz fűződő jó kapcsolatokat, bár egyes területe-
ken felmerülhetnek véleménykülönbségek is. Ilyenek 
az Európai Pénzügyi Alap bevezetésével kapcsolatos 
kérdések, valamint a közös pénzügyminisztérium lét-
rehozása.  Francia felfogás szerint a jövőbeli pénzügyi 
alapból segítenék az eladósodott EU-államokat, ame-
lyet a közös Európai Bank intézne. A német Bundes-
bank (Szövetségi Bank) elnöke azonban nem támo-
gatja az erre irányuló elképzeléseket.

Problémát okozhat az is, hogy a jelenlegi pozitív 
beállítottságú SPD-tagok többségének megváltoz-
hat a véleménye a GROKO-hoz, és felülkerekedhet 
a párton belüli ellenzék, ami veszélyt jelenthet a 
kormányra. Harsay György

Ismét nagykoalícós kormánya van 
Németországnak

Folytatás az 1. oldalról

Március 3-án, szombaton több gráci magyar egye-
sület, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., a Magyarság 
Háza, valamint az Ausztriai Magyar Egyesületek és 
Szervezetek Központi Szövetsége összefogásának 
eredményeként a Grazi Magyar Katolikus Közösség-
nek otthont adó plébánián nyitották meg a 2015-
ben, a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és 
kényszermunkások emlékévében létrejött kiállítást.  

A kiállításmegnyitó kezdetén Molnár Ottó pre-
látus, a Grác-kálváriahegyi Szent Kereszt-templom 
plébánosa üdvözölte a megjelenteket, majd átadta 
a szót Kovács Dénesnek, a Magyar Egyetemisták és 
Öregdiákok Klubja elnökének. Kovács Dénes után 

GULÁG-emlékkiállítás nyílt Grácban
Magyarok a Szovjetunió táboraiban 1944–1956

Molnár András, a Grazi Magyar Egyesület elnöke 
üdvözölte az érdeklődőket, és köszöntötte a Magyar-
országról érkező Csibi Krisztinát, a Magyarság Háza 
igazgatóját, valamint Szakály Sándort, a Veritas Tör-
ténetkutató Intézet főigazgatóját.

Csibi Krisztina a Magyarság Háza, illetve a Minisz-
terelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága nevé-
ben köszöntötte az egybegyűlteket, majd Szakály 
Sándor történész ismertette a kiállítás anyagát. A 
megnyitón közreműködött Ripka János, a Bécsi Zene- 
és előadóművészeti Egyetem hallgatója, aki Bach 
D-moll csellószvitjének Courante tételét játszotta.

Várkonyi BorBála, KCsP ösztöndíjas

A StraSbourgi Magyar KultúregyeSület 2018. már-
cius 17-én, szombaton 17 órai kezdettel emlékezett 
meg az 1848-as forradalom és szabadságharc esemé-
nyeiről. A forradalom 170. évfordulóján a pécsi Zen-
gő együttes adott ünnepi koncertet. A díszbeszédet 
Lengyel Zita, párizsi magyar vezető konzul mondta. 
Az ünnepséget koccintás, majd gyermektáncház, kö-
vette. Az est felnőtteknek szóló táncházzal folytató-
dott. (Tóth Zita Valéria – KCSP Strasbourg, Fran-
ciaország)

•

•
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NEMZETKÖZI SAJTÓSZEMLE
Összeállította: Fetes Kata

Tusnádfürdő környéke

 Húsz év alatt 200 fővárosi rendes és több, 
mint 100 rendkívüli találkozót tartottunk a 
Kárpát-medencében, 17 könyvet adtunk ki, 
mindig „tapasztalataink magasából” fogal-
mazva meg véleményünket, s juttattuk el azt a 
döntéshozókhoz. Nemzeti elkötelezettségünk 
parancsa szerint sohasem egy párthoz kö-
tődtünk, hanem az egységes magyar nemzet 
érdekeire figyeltünk. A hazaszeretetet mi az 
ember méltóságának tartjuk, s hisszük, hogy 
az emberiség jövője azokon az embereken 
múlik, akik az igazság talaján állnak, s akik-
nek életét áthatják azok a magas erkölcsi el-
vek, melyek a szívet képessé teszik az önfelál-
dozásig kitartó szeretetre. Tudjuk, hogy min-
den magyar felelős minden magyarért, ezért a 
párbeszéd hívei vagyunk, meggyőzni, nem le-
győzni kívánjuk vitapartnereinket – de nincs 
szavunk olyan hivatásos gyűlölködőkhöz, 
akik a magyar miniszterelnöknek Ceausescu 
sorsát kívánják.

  Orbán Viktor kormánya jól oldotta meg 
a legfontosabb azonnali feladatokat – mint  
amilyen az ország gazdasági talpra állítá-
sa, a devizahitelesek mentése, a bankadó, a 
stratégiai ágazatok visszavásárlása, a mun-
kanélküliek számának csökkentése, az ön-
kormányzatok adósságának átvállalása, a 
közmunkaprogram. Emellett a hosszú távú 
nemzeti feladatok terén is sikert könyvelhet 
el, úgy mint a gyermekes családok támoga-
tása, a rászoruló gyermekek segítése ingye-
nes étkezéssel, tankönyvekkel, az adókedvez-
mények, a világ magyarjainak összefogása, a 
kettős állampolgárság, az illegális bevándor-
lás megfékezése, a keresztény értékek vállalá-
sa, az üldözött keresztények segítése, a viseg-
rádi együttműködés, s a nemzetközileg elis-
mert politika a közép-kelet-európai államok, 
nemzetek és polgárai méltóságának helyreál-
lítása.  Ezek tagadhatatlan eredmények, csak-
úgy, mint a dohányzás visszaszorítása, vagy 
a mindennapos iskolai testnevelés, az admi-
nisztráció és az elektronikus kommunikáció 
modernizálása, vagy éppen a Lendület prog-
ram sikere. A magyar filmesek, sportolók, tu-
dósok, hivatásuknak élő értelmiségiek és két-
kezi munkások eredményei a becsületesen 
dolgozó idősek – ma már unokáik sorsára fi-
gyelő nyugdíjasok – munkájára is épülő közös 
sikerek.

 Ugyanígy sorolhatnánk ma még megoldat-
lan gondjainkat, elsősorban az egyre növekvő 

VÁLASZTÁSOK ELŐTT
A Százak Tanácsa ajánlása a magyar társadalomnak

jövedelmi különbségeket. Az egyre erősödő 
hazai és külföldi támadások közepette megfe-
szített munkát végző kormánytagok teljesít-
ményét ugyan nem rontja, de állampolgárok 
százezreinek rontja  közérzetét  a társadalom 
némely tagjának  kapzsisága.   A politikai el-
lenzék – többet eltúlozva – felsorolt már min-
den hibát, téves intézkedést, rossz döntést, de 
ha mindent elfogadnánk ténynek, akkor is 
nyilvánvaló, hogy az elmúlt évek kormány-
zati eredményeivel szemben ma csak lesze-
repelt politikai erők levitézlett képviselőit, s 
a politikai hatalom megszerzését mindennél 
fontosabbnak tartó új szereplőket látunk, aki-
ket Orbán Viktor és a Fidesz-KDNP gyűlölete 
tart össze, s elsősorban ezzel a „programmal” 
kínálják magukat a választóknak.

  A kormánypártok számára a szavazatok 
„maximalizációját” ígérő tanácsadók, „poli-
tika-doktorok”, véleményformáló sajtómun-
kások szavai mellett jobban kellene figyelni 
az elmúlt korok, vagy éppen más nemzetek 
jó példáira hivatkozó, nem pénzt és hivatali 
hatalmat kereső értelmiségiek és sok fiatal vé-
leményére, akik ugyancsak nemzeti elkötele-
zettséggel, legjobb tudásuk szerint fogalmaz-
zák meg javaslataikat. „Amicus Plato, sed ma-
gis amica veritas!” Arisztotelészre hivatkozva 
sokan mondják: „Barátom Plato, de nagyobb 
barátom az igazság.” Teszik ezt akkor is, ha ez 
egzisztenciális gondot jelent, mert független 
értelmiségiként csak hivatásuk parancsa sze-
rint tudnak cselekedni. Azaz: igénylik a pár-
beszédet, az őszinte vitát, nem fogadják el a 
korrupció szükségességét, a hatalommal való 
visszaélés bármely formáját, az alpári stílust, 
nyegle urizálást. Tapasztalatból tudják ők is, 
hogy természeti katasztrófák idején képesek 
vagyunk összefogásra, s hiszik, erre köznap-
jainkban is képesek lehetünk. Mert ugyanők 
képesek elismerni tévedéseiket, dicsérni az 
eredményeket, a jó döntéseket, s meggyőző-
désből lesznek őszinte hívei a nemzet erős és 
okos vezetőinek. 

Hisszük, hogy a Fidesz által vezetett követ-
kező nemzeti kormányunkat ők is segíteni 
fogják, miként mi, aláírók.

A bécsi (akadémiai) légió tagjai 1848 őszén 
érkeztek Pozsonyon keresztül Pestre. Sokan be-
álltak a Zrínyi szabadcsapatba, mások a Pe-
ter Giron által szervezett német légióba, végül 
néhányan hazatértek. A tulajdonképpeni ma-
gyarországi bécsi légió 1848. október elején jött 
létre Perczel Mór seregében. Közülük 90 légio-
nista a bécsi születésű, de cseh nemzetiségű Jan 
Kratky hadnagy parancsnoksága alatt Miskolc-
ra került. A város lakossága örömmel fogadta 
a légió tagjait és zászlót adományozott nekik. 
A piros-fehér-zöld nemzeti színű selyemzászló 
mindkét oldalán Magyarország koronás címere 
volt látható, alatta a felirat: „Szabadság! Egyen-
lőség! Testvériség! Wiener Legion für Ungarn”.

A zászlószentelést követő lakomán beszédet 
mondott a légió lelkésze, David Brezecsko. A 
szónok életéről viszonylag keveset tudunk, az 
1840-es évek közepétől kezdve Franz Hartig 
gróf titkára volt, és részt vett az 1848-as bécsi 
forradalomban is. Az alábbiakban a mai köz-
pontozási és helyesírási szabályok figyelembe-
vételével közöljük a zászlószentelést követő ün-
nepi lakomán elhangzott beszédét. A beszéd 
nyomtatásban is megjelent, Miskolcon, Tóth 
Lajos nyomdájában. A nyomtatvány eredeti ki-
emeléseit érintetlenül hagytuk. A légió, amely-
nek létszáma novemberre elérte a négyszáz főt, 
kitüntette magát az erdélyi harctéren, ugyanak-
kor létszáma 32 főre olvadt. Maradékuk javát 
Józef Bem altábornagy tisztnek nevezte ki az 
Erdélyben harcoló zászlóaljakhoz.

Üdvözlő beszéd, melyet a Bécsi légió nevé-
ben, a Miskolczi Polgárság által adott vendég-
lés alkalmával, 1848-ik október hava 23-án el-
mondott Brezecsko Dávid, a fentírt légió papá-
ja [papja].

A nemzetek közti testvériség kitűnőleg nyi-
latkozza magát a mostani lelkes népfelkelések 
alkalmával.

Kiábrándul a magyar, eltűnt a német nemzet 
szeméről a hályog: legyen érte hála az Istennek! 
Érzelmünkkel tisztában vagyunk; tudja most 
a magyar, elisméri a német, hogy csak szoros 
testvéri összetartással győzhetik meg a szabad 
nemzetek a pokol szülte úgynevezett népelle-
nes zsarnok cabinet-koholmányokat.

„Frigybe lépett a német a magyarral”
A bécsi légió magyarországi fogadtatása egy dokumentum tükrében

Egy tekintet a szegény megrontott olasz 
testvéreinkre s önmagunkra – fájdalom ! –, 
mit látunk: ezer meg ezer emberhalál! A ré-
tek, vetések, s legelők – még az országutak is –, 
embervérrel trágyáztattak, s még s még trá-
gyáztatandnak. Borzasztó! Már, hogy nőne 
olyan szép előkészületek után a császárok és 
királyok eránti népszeretet! 

Népszeretet?! – A Habsburg-Lothring fő-
herczegi camarillának nincsen nagy vágyja 
népszeretetre, ez csak azt akarja, hogy félje 
a hármas szent szövetség ezer csomós kan-
csukáját, a nép légyen s maradjon tüskés igát 
húzó rabszolga.

Alkotmány! Szabad sajtó! Nemzetőr! Ez a 
népelemi hármas istenség-tőr a camarilla sze-
mében, e mellett meg nem élhet. Hja! A három 
közül egy is elég feldönteni önkéntes zsarnokló 
teljes hatalmukat.

Nagyon is hosszas lennék, ha felsoroznám 
mindazon álnok egyéneket, és a község véres 
verejtékből untig élő népbutasító s kényelme-
sen pamlagon heverésző sokféle eszközöket, 
kik mint olyanok, e népelemi szentháromság 
tökéletes feldöntésére a mindenható pénz és 
édesd ígéretek által ellenünk, szent szabadsá-
gunk ellen megnyerettettek, felhasználtattak; 
ismerjük mindnyájan a pokol fészkeit.

Hej! Te nemes érzelmű, tenyeres-talpas ma-
gyar nemzet! Itt az idő, most, vagy soha! Tő-
lünk függ, erélyes fellépésünktől függ az ár-
mány tőréből megmenekedésünk: rajta ma-
gyar! Fegyverhez mindenki! Aki most elhagyja 
a hazáját, nem érdemes a szabad magyar névre; 
nem érdemes e szép földünknek drága term-
eszvényeit élvezni; ki vele, az olyan kicsapni-
valóval.

Lám lelkesülten felkeltek a megyék harczas 
emberei, bámulva nézte őket Roth és Filipo-
vics tízezres rabló csordája, a kaszás és dsidás 
eleven erdőnk előtt Ozoránál csaknem elájul-
va rakták le öldöklő szerszámokat, s megadá 
magát – legnagyobb gyalázattal – lövés nélkül. 
Ilyenek a camarilla „Wiener Zeitungnak sieg-
reiche Truppenjai!” Hahaha! Mérges atta[k], 
magyarokat kiirtó camarilla! Eredj koldulni 
Kamcsatkába.

Hidd el édes vérem, drága magyar nemze-
tem! Így lész mindenkor, hol rögtön és oly eré-
lyesen fellépendünk.

A németekkel kezet fogva, mienk, a népé le-
end a győzelem diadalma, kivívandjuk a sza-
badság, egyenlőség és testvériség szent ügyét. 
Isten velünk, míg a népelemi igazság pályáról 
el nem térünk.

Felkelt az osztrák fővárosának lelkes népe, 
elől járt a hatezres felfegyverkedett vitéz Aula, 
kezet fog a magyarral, elismérve, hogy csak 
ezekkel élhet, a magyarok nélkül odahal a 
szent szabadság.

Bécs alatt vívódik ki tán éppen most a magyar 
és német nemzetek közös szabadságuk. Eltűnt az 
akasztófa czímere, Jelasics, haramiás seregével a 
honunk határaiból; Bécsnél szoríttatik a német 
és magyarok szuronyai közé, tán immár hóhér is 
találkozott, őt felakasztandó – adja az Isten!

De azért korántse hitessük el magunkkal, 
hogy már vége volna a fegyvertáncznak, sok 
van még teendőnk; puszta szóval, perrel, alku-
dozássokkal semmire sem megyünk, hanem 
itt az ideje, hogy tettlegesen razérozzunk; a ha-
zánk alkotmányos osztatlan önállósága tisztá-
ra hozattassék, biztosíttassék. Mindaddig lóra, 
fegyverre, rajta magyar!

Nagy a feladatunk: a hatalmas testvéries né-
met nemzettől a hátunk födözve, mi visszük és 
viendjük a szabadékony népelem zászlóját, a 
felvilágosítás istenes áldását, az elhanyagolt és 
systematice elbutasított alsó vidéki népeknek 
elébe. Azért előre, előre haladjunk! Kell halad-
nunk, mert megállni, vagy visszaesni a múlt 
rabigába, mindegy volna.

Azt mondám, hogy velünk, testvériesen ve-
lünk tart a német nemzet, szent összeköttetési 
frigybe lépett a német a magyarral – a közigaz-
ság, hála istennek a szükség úgy hozta azt ma-
gával; ezt is a koholó camarillának köszönhet-
jük! Mert ha oly ostoba vakmerően fel nem lé-
pett volna, tán még most is minden nemzetnek 
más istene, s mindnyájan egyformán a csilla-
gos és aranykulcsos camarillának bálvány-ol-
tárára áldoztunk volna – de ám véres verejté-
künkkel, életünkkel, vagyonunkkal. Hála Is-
tennek tehát, hogy e sok rosszak történtek!

Annak előtte – nem rég ideje – a magyarok 
küldöttek fel Bécsbe czifra nyalka gárdistákat 
– udvarolni! Nini! Itt vannak most köztetek 
a németek legnemesb fiai, itt vannak a bécsi 
Aula vitéz képviselői a magyarok ellenségeivel 
megütközni!

Ezt sohase álmodta volna a Magyarhon, s ím 
ez tény, az ige testté lett!

Lelkesedve, legszívesb éljenkiáltásokkal, 
szokott vendégi szeretettel fogadák önök keb-
lükbe a kis elszánt szabadékony csapatot.

Miskolciak! Kedves polgártársaink! Éljenek, 
éljenek, és soha meg ne szűnjek e lelkes szent 
testvéri szeretet!

De éljen a nemes lelkű magyar hölgy is, ki 
lángoló szeretettel él hona eránt! Éljen e kis 
csapatnak zászló ajándékozója! Éljen Constan-
tinné, éljen e nemes város kebelében született 
Kurucz Erzsébet!

Éljen a szabadság! Éljen a nemzetek közti 
testvériség! Éljen az alkotmány hozta törvényes 
egyenlőség!

Zakar Péter

Fornèt de la Quehardière, régi francia ne-
mesi származású, magyarrá lett család, amely 
a hugenották üldözése idején Savoie-ból szár-
mazott Magyarországra. A reformáció idején 
két ágra szakadtak: egy katolikus ágra, amely 
Franciaországban maradt és 1824-ben ki-
halt, és egy hugenotta ágra, amelynek tagjai 
a XIV. Lajos idején fellángolt vallásüldözte-
tés miatt menekülni kényszerültek az ország-
ból. Egyikük, le baron Godefroi Fornét de la 
Quehardiere az 1600-as évek végén feleségé-
vel és kisgyermekével Magyarországra jött, és 
Trencsén megyében telepedett le 1732-ben. A 
család neves evangélikus papokat és orvos di-
nasztiát is adott a hazának.

A család kiemelkedő személyisége For-
net Kornél (Strázsa, Szepes vármegye, 1818. 
augusztus 20. – Vác, 1894. március 10.), Te-
mesváron kincstári mérnök, majd mérnök-
tiszti beosztásban a győri első utászzászlóalj-
ban teljesített katonai szolgálatot. A szabad-
ságharc fellángolásakor Dembinszky, később 
Klapka tábornok alatt szolgált és harcolta vé-
gig a téli hadjáratot.  Dandársegédtiszti be-
osztásban vett részt a kápolnai csatában, az 
április 19-i nagysallói ütközet idején száza-
dossá nevezték ki. Buda ostromakor, 1849. 
május 4. és május 21. között jeleskedett a 
harcokban, amiért katonai érdemrenddel ju-
talmazták. Utána Máramaros megyébe ren-
delték, hogy megalakítsa a 4. utászzászlóaljat. 
Őrnagyi kinevezést kapott. A világosi fegyver-
letétel után orosz tisztek segítségével sikerült a 
határig menekülnie, így ő volt az első magyar 
szabadságharcos, aki Prágay János alezredessel 
1849. december 9-én megérkezett az „Új Világ-
ba”. Segített Prágaynak összeállítani az 1848–
49-es forradalom és szabadságharcról szóló, 
elsőként külföldön megjelenő angol nyelvű kö-
tetet. New Yorkban 1850. február 28-án több 
bajtársával kiáltványt adtak ki A magyar nem-
zet nevében címmel, mely így kezdődik:

„Mi alulírottak, a magyar királyság és a 
korona által elválaszthatatlanul összekötött 
tartományok szülöttei, mint a nemzet egye-

Fornet Kornél őrnagy születésének 200. évfordulójára
düli tagjai, akik abban a helyzetben vagyunk, 
hogy teljes szabadsággal nyilváníthatjuk vé-
leményünket, törvénytelenül elnyomott ha-
zánk szent ügyének érdekében felemeljük 
szavunkat az igazságos mindenható Isten, az 
igazság és tisztesség őrzője nevében, a civili-
zált nemzetek előtt, abban a biztos tudatban, 
hogy az egész magyar nemzet érzéseit tolmá-
csoljuk.” (A kiáltvány szövege megjelent né-
metül az Ungarns gutes Recht című könyvben, 
1850. London)

1850-ben, mint ügyes mérnök, kedvezőbb 
helyzetet teremtett magának, és gróf Wass 
Samu, Molitor Gusztáv és Juhos János me-
nekülttársaival Californiában kormányenge-
déllyel pénzverőintézetet alapított. Számos, 
rossz körülmények között élő ’48-as katonatár-
sát támogatta, pl. Mészáros Lázárt, a magyar 
szabadságharc egyik kiemelkedő alakját, haj-
dani dandártábornagyot, hadügyminisztert. 

Fornetet az amerikaiak elismerésük szá-
mos jelével tüntették ki: igazgató választmá-
nyi tagja volt az országos központi gazdasá-
gi egyesületnek, az állami történelmi társulat 
dísztagjának választotta, 1860-ban kerülete 
képviselőként küldte a törvényhozásba. Mi-
kor Lincolnt elnökké választották, nevük egy 
szavazócédulán szerepelt.

Az amerikai polgárháborúban, mint utász-
őrnagy teljesített katonai szolgálatot John 
C. Frémont tábornok mellett. Jefferson City 
(Missouri) mellett baleset érte, súlyosan meg-
sérült. Felgyógyulása után Henry W. Halleck 
tábornok New Jerseybe küldte, hogy ott szer-
vezze meg a New Jersey-i 22. önkéntes gyalog-
ezredet, amelynek első ezredese volt.

Fornet az 1867-es kiegyezést követően tért 
vissza szülőföldjére és állami szolgálatot vál-
lalt. Vácon érte a halál 1894-ben. 

„Ha egyéb semmi nem jellemezné a magyar 
hazaszeretetet, a vágyat a szabadság, egyenlő-
ség, testvériség érdekében küzdeni, a magyar-
ban lévő őserőt: alkotni, tenni, a viszonyok-
kal számot vetve s a körülményekhez alkal-
mazkodva idegen körben, idegen viszonyok 

között számottevő egyéniséggé emelked-
ni, egymást bajtársilag támogatni, a magyar 
emig ráció fényesen jellemezné mindezeket.

A hontalanná lett bujdosók, szíveikben a 
vesztett hazáért fájó érzettel, a megélhetés 
gondjaival kellett, hogy küzdjenek. E kettős 
gondok súlya nem tört meg egyet sem; min-
denik bámulatos eredménnyel küzdötte fel 
magát, mindenik hazán kívül is tett a hazá-
ért. Életükkel és működésükkel hírt, nevet, 
becsülést szereztek még ellenségeink előtt is a 
magyar névnek.” 1848–49. Történelmi Lapok, 
1892. 16. szám

Gyászhír a Kolozsváron megjelenő 1848–
49. Történelmi Lapok 1894. május 1-én meg-
jelent III. évfolyam 9. számában:

„Fornét Kornél okl. mérnök, 1848-49. honvé-
dőrnagy, az északamerikai Egyesült államok-
ban ezredes és nyug. m. kir. sótárnok, életé-
nek 76-ik és boldog házasságának 42-ik évében 
hosszú szenvedés után márczius hó 10-én reg-
geli 8 órakor elhunyt. Nagy család gyászolja. 

Az elhunyt nemesszívű, szeretetreméltó, 
egyenes jellemű férfiú volt. A „Történelmi La-
pok” egyik kiváló munkatársát gyászolja ben-
ne. Arczképét, életrajzi adatait és Ameriká-
ban folytatott élményeit 1892. évf. 16. számá-
ban közölték a „Történelmi Lapok”. Ugyan 
ez évfolyam 104. lapján, továbbá az 1893. év-
folyam 68., 91. lapjain közöl tőle figyelemre 
méltóbb visszaemlékezéseket. 

2017-ben Iharoson (Kelet-Zalai-dombság 
és Belső-Somogy homokvidéke határán fek-
vő település), a hajdani Inkey kastélyparkban 
avatták fel a helyi önkormányzat, a Magyar 
Történelmi Családok Egyesülete és a Somo-
gyi Erdőgazdaság közreműködésével kiala-
kított Nemesek Ligetét. Az elültetésre került 
36 fából egy vörös tölgy a Fornet családnak 
állít emléket. A tölgy jelképezi a rendületlen 
kitartást, a múlt, az ősök iránti tiszteletet, 
ezért koszorúzza a magyar címert is. Ez a ha-
talmasra növekvő fa méltó jelképe a magyarrá 
lett család hazaszeretetének.

Szaplonczay Marianna

Botz Domonkos

Március 
Hófödte a hegy,
csak sötétlő folt, teher,
mi vagyunk rajta.

Fázom, havazik,
apró, cerka ujjait
tarkómra varrja.

Esti olvasmány,
madárléptek a hóban,
már olvadóban

a múló idő,
és vele együtt mi is.
Lefelé csorgunk.

Gömöri György

Egy erdélyi gróf 
beszámol Bécsről (1744)

Tél végén Bécs városában áll a bál.
Az előkelőbbje szánkózni, meg fényes bálba jár. 
Ilyenkor néha megesnek furcsa dolgok is:
Felséges Császárnőnk a minap maszkarában,
bohócruhában ment a bálba, ahol úgy
tolongtak, hogy össze-vissza lökdösték szegényt.
Különben a török követ, mint hallom, ezt jelenti:
„Ezek a gyaurok mindnyájan sült bolondok.
Vannak napok, amikor bolondoskodás folyik,
álorcában járnak farsangi táncot,
aztán meg másnap mind templomba mennek,
ahol hamut szórnak a saját fejükre.”
Hanem ez a követ aligha tudja, mi van
a Stefanskirche tetején? Egy emberi kezet
formáló szobor fügét mutat az egész török
birodalomnak. Milyen sok múlik
egy majdnemen: kétszer is vívta a szultán,
mégsem, mégsem tudta bevenni büszke Bécset.
(Gömöri György Erdélyi arcok c. kötetéből, ami a csík-
szeredai Bookart kiadásában jelenik meg a 2018. évi 
budapesti Könyvfesztiválra)

Autentikusnak az tűnik, amihez a szem hoz-
zászokott. Ezért gondoljuk, hogy a bécsi Ste-
phansdom történelminek tűnő szürke színe 
évszázadok óta az épület sajátossága, éppúgy, 
mint a sárga festés a Schönbrunn kastély falán, 
vagy a Stadtbahn, a városi vasút zöldje.

A műemlékvédelmi intézet felügyelete alatt 
a Stadtbahn állomásain a jelenlegi U6 vona-
lán végrehajtott restaurációs munkálatok so-
rán kiderült, hogy az elmúlt 115 évben 15-
ször festették át az épületek részeit. A színek 
nem voltak mindig azonosak. 

Kétségtelen, hogy Otto Wagner munkás-
sága rányomta bélyegét Bécs építészetére. A 
neki tulajdonított és a fővárosra jellemző zöld 
színt viszont csak az 1950-es évektől kezdve 
használták. A restaurációs munkálatok során 
elvégzett laboratóriumi vizsgálatok kiderítet-
ték, hogy az először az 1930-as években hasz-
nált zöld festés titánfehér pigmentet tartal-
mazott és ezt Otto Wagner korában még nem 
ismerték. 

A RAL 6011-esként ismert rezedazöld első-
sorban a Karlsplatzon lévő szecessziós állo-
másépületek jellemző színe volt, de előfordult 
a Stadtbahn még néhány más épületén is. Ezt 
a színt „Otto Wagner-zöld”-ként emlegetik, 
de a nagyszerű építészhez nem volt semmi 
köze. Ez nagyszerű példa arra, hogy a meg-
szokott látvány könnyen tévhitként vonul be 
a köztudatba. A Szövetségi Műemlékhivatal 
igyekszik a felújítási munkálatok során az eh-
hez hasonló tévhiteket eloszlatni.  

1900-tól kezdve a Wien-folyó, a Duna-csa-
torna, a hidak és a Gürtel, azaz a körút ural-
kodó színe a világosbézs, mely a városnak 
egészen más karaktert adott, mint a rezed-
azöld. A Stadtbahn állomásai közül tíznél lel-
hető fel ugyanaz a színvilág, mely szerint az 
első festésnél a világosbézs szín uralkodott. 

Otto Wagner és Bécs színei
Ez volt a fémoszlopok és fémkorlátok színe. 
Az ajtókat és ablakokat barnára és faerezet 
mintázatúra festették. 

A Schönbrunn kastély eredeti színe a rózsa-
színbe hajló narancsvörös volt világosabb, sö-
tétebb átmenetekkel. Az okker először a Má-
ria Terézia által végrehajtatott átépítés után 
jelent meg az épületkomplexumon, amely év-
tizedek alatt lassan eltűnt és egy világosszür-
ke, enyhén zöldbe hajló szín vette át a vezető 
szerepet. Ferenc József császár hatalomra lé-
pésével változtatták meg az épület színét ok-
kersárgára, az úgynevezett „schönbrunni sár-
gára”. Ez a szín semmilyen színkóddal nem 
határozható meg. A restaurációs munkálatok 
során mégis ez a szín kapta a főszerepet, mert 
a kastély utolsó rendeltetésszerű használata-
kor ez volt az épület színe.

A Stephansdom is a 19. század elejéig meg-
őrzött kisebb, nagyobb maradványokat ere-
deti színeiből. Építése idején, különösen a 
főbejárat és környéke élénk színekben pom-
pázott. Akkortájt a népesség nagy része írás-
tudatlan volt, ezért tartották fontosnak az 
építészek, hogy a szentek színes ruháikban 
jól felismerhetőek legyenek. A színek akkor 
jelentős információhordozók voltak. Az idők 
és stílusok változásával, amikor az építészet-
ben az anyag láthatósága dominált, már nem 
volt fontos a színek újraélesztése. Bécs lakói is 
fokozatosan hozzászoktak a katedrális szür-
keségéhez, s lassan ez az elszíntelenedés ter-
mészetessé vált. 

A városban folyó felújítások során elvégzett 
kutatások azt bizonyítják, hogy évszázadok-
kal korábban a városban létező épületek sok-
színűek voltak és kellemesebb színvilágot köl-
csönöztek a fővárosnak annál, mint amit ma 
ismerünk.  

F. K.

a Százak Tanácsa soros ülésvezető elnökei:
Bakos István, dr. Béres József, dr. Fekete Gyula,  

Foltán László és további 112 aláírás

dr. Andrásfalvy Bertalan
elnök

dr. Szijártó István
ügyvivő elnök

Ultraspeed vonatok Ausztráliában
Hangsebességgel száguldó vonatok beállítását 

tervezi az Ultraspeed Australia konzorcium. Ilyen 
futurisztikus járművekkel szeretné összekötni Syd-
ney és Brisbane városát a Hyperloop One amerikai 
cég partnere. Ezzel a közlekedési eszközzel 10 perc 
alatt juthatnának el az utazók Brisbane-ből a keleti 
tengerpart kedvelt üdülőihez. 

Az amerikai feltaláló, Elon Musk által tervezett 
hyperloop utaskapszulák sebessége elérhetne 1000 
kilométert óránként. A vákuum technológián alapu-
ló rendszer alkalmas nagytávolságú utazásokra épp-
úgy, mint a nagyvárosok közötti ingázásra.

A konzorcium igazgatója, Steve Artis szerint az  
Ausztrália nagyvárosai közötti hatalmas távolságok 
miatt nagyon alkalmas lenne a vákuum technológi-
án alapuló közlekedés kiépítésére. A csőpostaszerű 
rendszer 1 órára lerövidítené a közlekedést Auszt-
rália legnagyobb és harmadik legnagyobb városa 
között. 

Az Ultraspeed Australia konzorcium terveit be-
fektetők segítségével kívánja finanszírozni. Tervük 
valóra váltásával a legolcsóbb tömegközlekedési esz-
közt létesítenék első lépésként Brisbane és Sydney 
között. A későbbiek folyamán tervezik a futuriszti-
kus közlekedési rendszer kiépítését Melbourne-ig. 
A hyperloop kapszulákkal történő utaztatás teljes 
rendszere 30 milliárd amerikai dollárba kerülne.

  

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 aranytárgyat 
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 
volt. Ez alkalommal több, mint kétezer pénzérme 
került elő. A legértékesebb darabokat egy bőrdarab-
ba csomagolva lelték meg. Ezek között volt az a 21 
aranydénár, mely 1121 és 1131 között a Spanyolor-
szágban uralkodó muszlim Almorávidák verettek. 
Az arany pecsétgyűrűben levő apró portré a Római 
Birodalom korából származik, bár a gyűrűt magát 
a 12. században készítették. Az összehajtogatott 
aranylapocska súlya 24 gramm, az apró arany tárgy 
nagy valószínűséggel egy gomb része.

 A szakemberek véleménye szerint anno 3–8 ló 
megvásárlására volt elég a kincs. Manapság ez hozzá-
vetőlegesen ugyanennyi autót jelent. A régészek felté-
telezése szerint a kolostor élelmiszerre szánt pénzét 
megtakarítás céljával áshatta el egy szerzetes.

Különös kinézetű denevér Nyugat-Afrikában
A repülőkutyafélék a nagydenevérek alrendjének 

egyetlen családja. Elsősorban esőerdőkben és part 
menti mangrove mocsarakban élnek. Ez az egyik 
legnagyobb testű denevérfaj. Az állat vitorlafesztá-
volsága eléri a 132–150 centimétert, testtömege 645, 
sőt 1092 gramm is lehet. Vitorlája lényegesen hosz-
szabb és szélesebb, mint a legtöbb rovarevő denevé-
ré, igen alkalmas a lendületes repülésre. Kulcsfon-
tosságú szerepet töltenek be az erdők ökoszisztémái-
ban: gyümölcsökkel és a trópusi virágok nektárjával 
táplálkoznak, s eközben beporozzák a virágokat, 
székletükben messzire viszik a növények magjait.

Közülük az egyik legérdekesebb kinézetű faj az 
Epomops buettikoferi, a Buettikoferi vállrojtos re-
pülőkutya. Ez a faj Nyugat-Afrikában honos, egyedei 
elsősorban Bissau-Guinea és Szenegál területén fe-
dezhetők fel.

Dr. Nicolas Nesi biológus már több éve kutatja a 
magányosan, vagy kis csoportokban élő repülőku-
tyafélék családjával. Az általa megfigyelt és megörö-
kített példány egy jellegzetes vonásokkal megáldott 
idős hím. Nesi szerint erre a fajra jellemző, hogy a 
hímek nagyobb orral és szájjal rendelkeznek mint a 
nőstények. Különösen érdekessé teszi őket a válluk 
körül növő rojt formájú fehér szőr. 

A repülőkutyafélék családjában más földrészeken 
élő fajokat is számon tartanak, mint például a Fü-
löp-szigeteken, Sarangani tartományban a nagyobb 
számban előforduló Acerodon jubatus (aranykoro-
nás repülőkutya), amely esőerdőkben és mangrove-
mocsarakban, egészen 1100 méter tengerszint feletti 
magasságig fellelhető. Kolóniákban élő rokona, a kü-
lönösen hosszú életű, 30–31 évet is elérő, Pteropus 

giganteus (indiai repülőkutya). Ez a faj a Maldív-szi-
getektől Pakisztánon, Indián, Nepálon, Srí Lankán át 
egészen Mianmarig széles körben elterjedt. Az állat 
fej-test hossza 30 centiméter, vitorlafesztávolsága 
170 centiméter; a hím testtömege 1300–1600 gramm.

Nicolas Nesi szerint még pontosan nem tisztázott, 
hogy a repülőkutyafélék közül pontosan melyik a 
legnagyobb testű denevérfaj.

Egy kínai kórházban dolgozik az első robotorvos 
Kína Anhuj tartományában, a Suangkangi Egész-

ségügyi Központban egy robot orvosasszisztens 
könnyíti az orvosok munkáját. A mesterséges intel-
ligenciával rendelkező robot miután meghallgatja a 
diagnózisokat, automatikusan elkészíti a szükséges 
elektronikus dokumentumokat.

 A rendszer kifejlesztése a sencseni iFlytek cég és 
a Csinghua Egyetem munkatársainak nevéhez fűző-
dik. Az „AI orvosasszisztens” névre hallgató orvosi 
robot volt az első a világon, amely nagyszerű ered-
ménnyel teljesítette egy ország orvosi vizsgáját. A 
készítők az asszisztens fejlesztése során optimalizál-
ták a robottechnológiát. Ellátták intelligens hang-
funkcióval és tanulási képességgel.

   A robot orvosasszisztens diagnózisaihoz még 
szükség van orvosi ellenőrzésre és receptjeinek jó-
váhagyásához is szükséges az orvosi felülbírálat.

Tatarozzák a „világvége bunkert”
 A permafroszt olvadása miatt a norvég kormány 

százmillió norvég koronából tatarozza a Spitzber-
gák Nemzetközi Magbunkert. Ez a létesítmény biz-
tosítaná az élelmiszernövény termesztést egy eset-
leges világméretű katasztrófa esetén. 

A Jeges-tengeri szigetcsoporton található Spitz-
bergák egyik hegyoldalában kialakított alagút- és 
bunkerrendszer 4,5 millió vetőmag tárolására alkal-
mas. Jelenleg a világ valamennyi országából tárol-
nak itt magmintákat, összesen 900 ezret. Az elektro-
mos áramellátás meghibásodása esetén is 200 évig 
fagyott, lezárt állapotban változatlan minőségben 
megőrizhetők itt a nélkülözhetetlen élelmiszernö-
vények magvai – mint például a rizsé, a búzáé, vagy 
a babféléké. 

A tárolót 2008-ban nyitották meg. 2016-ban víz-
beszivárgást észleltek a bunkerhez vezető alagút-
ban. Ezt a fagyos föld, a permafroszt olvadása okoz-
ta. Ezért döntött a norvég kormány a javító munká-
latok megkezdése mellett. Egyidejűleg építenek egy 
új alagútbejáratot és a hűtőberendezések részére 
egy új épületet.

International Journal of  Archeology
Ősmaradványok a legnagyobb víz alatti barlang-

rendszerben
A Yucatán-félszigeten búvárrégészek a GAM (Gran 

Acuifero Maya) program keretében kutatják a két 
nagy barlangrendszert, a 263 kilométeres Sac Ac-
tun-t és a 84 kilométeres Dos Ojos-t. Kiderítették, 
hogy a barlangok a mexikói Tulum közelében egy-
máshoz kapcsolódva alkotják a világ legnagyobb víz 
alatti barlangrendszerét.  

A hónapok óta tartó kutatások eredményeit is-
mertetve a kutatók arra a következtetésre jutottak, 
hogy a barlangrendszert aszály idején víztárolóként 
használták a környék lakói. Az ide merészkedők egy 
része soha nem jutott ki a barlangból. Az ő marad-
ványaik alapján tudják a kutatók lépésről-lépésre 
összerakni a barlangrendszer történetét. Eszerint a 
barlangok fokozatosan alakultak ki. Kétmillió-hat-
százezer évvel ezelőtt kezdődött a folyamat, és tizen-
egyezer-hétszáz éve fejeződött be. 

Elképesztő mennyiségű és rendkívül jó állapotú 
leletre bukkantak a régészek. Az idők folyamán meg-
kövesedett állati maradványok között óriáslajhá-
rokra, medvékre és elefánthoz hasonló élőlényekre 
bukkantak. Találtak az emberek által hátrahagyott 
tárgyakat, égetett csontokat, kerámiákat is. Ráleltek 
egy, a háború és a kereskedők istenének emelt maja 
szentélyre is, melyhez egy lépcső vezet, s ez megkö-
zelíthető a barlangrendszerhez kapcsolódó víznye-
lőn keresztül is. 

A kutatók a rendszerhez kapcsolódó több más 
víznyelőnél is találtak rituális tevékenységre utaló 
jeleket. A Yucatán-félszigeten a maja városok ráte-
lepültek a kútszerű alakzatok hálózatára. Ezek a 
karsztformációk kapcsolatban vannak a vízzel te-
lített barlangrendszerrel. A maják körében némely 
víznyelőnek vallási jelentősége lett. Az őslakók le-
származottai ma is ezen a vidéken élnek.
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Homoród menti táj

A Magyar Nemzeti Bank és az Európai Unió elő-
rejelzése szerint a magyar gazdaság reálnövekedé-
se 2017-ben meghaladta a 4,0%-os szintet. Hasonló 
eredmény várható 2018-ra is. Bár ez a teljesítmény 
belföldi viszonylatban átlagon felüli, hiszen több, 
mint 10 éve nem láttunk ilyen értékeket, az új szom-
szédos EU-tagállamokhoz képest viszont átlagon 
aluli.

Vigaszul szolgálhat, hogy az euró-övezet öröm-
mel venné a 2,5%-os növekedési rátát. A közép-kelet 
európai régió országai visszatértek arra a konver-
gencia útra, amelyet 10 évvel ezelőtt el kellett hagy-
niuk a globális pénzügyi és gazdasági krízis miatt. 
Ebben jelentős szerepük volt a fejlesztési célú EU-for-
rásoknak és a robusztus német konjunktúrának. A 
szomszédos Romániának különösen nagy mennyi-
ségű források jutottak, aminek meg is lett az ered-
ménye. A 8%-os reálgazdasági növekedés az elmúlt 
évben már aggodalomra késztetett egyes szakembe-
reket, mondván, hogy ez a tempó nem tartható fenn 
huzamosabb ideig. A V4-ek országai is átlagon felül 
teljesítettek.

Ilyenkor felmerül a kérdés, hogy lehetett volna-e 
alternatív gazdaságpolitikával Magyarországnak is 
jobb eredményt elérnie. A kérdés első pillanatra fe-
leslegesnek tűnik, de nem árt foglalkozni a témával, 
egy aktuális elemzés mindig befolyásolhatja a jöven-
dőbeli stratégiát. Rá kell világítani az adott kulcskö-
rülményekre és a stratégiai lépésekre, amelyek külö-
nösen a 2008/2009-es pénzügyi és gazdasági válság 
után váltak szükségessé.

A kulcskörülmények közül továbbra is az ország 
adósságállománya a fő téma. Nem mintha újra adós-
ságcsapdába került volna, hanem azért, mert meg 
kell őrizni azt a pénzügyi stabilitást, amelyet a két 
utolsó kormányciklusban elértünk. Az MNB elnöke 
egyik 2011-ben megjelent tanulmányában a követ-
kezőket írta: „Ahhoz, hogy a magyar gazdaság újra 
talpra álljon, szükséges a makrogazdasági stabilitás 
megteremtése, aminek elengedhetetlen része az el-
adósodás csökkenő pályára helyezése. Fontos lépés 
ez Magyarország versenyképességének javítása ér-
dekében, és a megfelelő vállalkozási környezet ki-
alakításában“.

A fenti kijelentést úgy is lehetne értelmezni, hogy 
a célkitűzés nem annyira azért volt fontos, hogy 
megint „élharcosok“ legyünk, hanem azért, hogy 
„megmaradjunk“. A nemzetközi szervezetek tovább-
ra is nagyon odafigyelnek az ország közgazdasági 
adataira, miután „megvívtuk a szabadságharcot“ 
pár évvel ezelőtt a Nemzetközi Valutaalappal. Közel 
20 Mrd. euró hitelt törlesztett az ország még az előző 
kormányciklusban.

Az államadósság csökkentésének azonban min-
denképpen meglett az ára. A nem mindenki számá-
ra népszerű 2010-től bevezetett „teherviselő” vál-
ságadók mellett, több állami intézmény nem kapta 
meg azokat a juttatásokat, amelyekre szükség lett 
volna. A beruházásokat is visszafogták, az állam 
ugyanakkor tehermentesítette az önkormányzato-
kat az adósságcsapdából, és korlátok közé fogta a 
további önkormányzati költségvetést. Ez után nem 
csoda, hogy a gazdasági növekedés a 2010-2014-es 
kormányciklusban elmaradt. Ezekkel az intézkedé-
sekkel viszont sikerült a közgazdasági és pénzügyi 
helyzetet olyannyira stabilizálni, hogy még a lassan 
reagáló nemzetközi minősítési intézmények is újra 
besorolták Magyarországot a „befektetésre érde-
mes” kategóriába. Ez a fordulat segítette elő a ked-
vezőbb államfinanszírozást és a külföldi befektetők 
érdeklődését. 2014 óta a forint devizaárfolyama is 
stabilizálódott, az US dollárral szemben az utóbbi 
időben megerősödött euróhoz képest is. Mindezek 
ellenére mindig fontos kérdés marad, hogy mit lehet 
tenni a további növekedés érdekében a költségveté-
si hiány emelése nélkül. A régióbeli versenytársak 

mind lényegesen alacsonyabb szintű államadós-
ság-teher mellett offenzívabb gazdaságpolitikát tud-
nak követni, mint Magyarország. 

A következő feladat a magyarországi gazdaság-
politika további főirányának megjelölése és a kivi-
telezéshez szükséges stratégiai lépések megtétele. 
A 2014–2018-as ciklusban kezdődhetett azoknak a 
szerkezeti reformoknak az összpontosítása és kivi-
telezése, amelyek hosszabb távú kihatással lesznek 
az operatív és szellemi struktúrák megerősítéséhez.

A legerősebb húzóerők az építő- és feldolgozó 
ipar, a kereskedelem, a gépjármű- és információs 
technika. Ezek a szektorok továbbgyűrűző hatáso-
kon keresztül serkentik a gazdaság többi részét. Az 
említett iparágak a magyarországi terméknek kb. 
2/3-át adják. Az export 80%-át nagyvállalatok és 
20%-át a kis- és középvállalkozások (KKV) termelik. 
Csehország sokkal kiegyensúlyozottabb, Lengyel-
országban a KKV-vállalatok dominálnak, akárcsak 
Németországban. A strukturális összehasonlításból 
egyértelműen kiderül, hogy a rendszerváltási privati-
zációs hullámban a magyar KKV-vállalatok jó része el-
tűnt, és helyükbe multinacionális cégek jöttek. Ezzel 
komoly függő viszonyba került a magyar gazdaság. 
Hosszabb távon megfelelő politikai stratégiával még 
van lehetőség a függő viszony enyhítésére.

A feladatok ismertek. Az állami elvonások 2010 
után reformszándékúak voltak, de ugyancsak hoz-
zájárultak a költségvetési konszolidációhoz. Most 
jelentős bővítésekre van szükség. Az oktatás már 
kapott újabb forrásokat, és további források is vár-
hatók. A képzés minősége nem elhanyagolható, de 
azt is figyelembe kell venni, hogy a végzett fiatalok 
megfelelő munkahelyhez jussanak. Tehát emellett a 
gazdaság tartós növekedése is fontos szempont.

Hasonló kihívások előtt állnak mind az állami, 
mind a magán irányítású intézmények. A kutatásra, 
innovációra és a digitalizációra még nagyobb forrá-
sokat kell felfedezni és igénybe venni. Ebben már 
kisebb terjedelmű privatizációs hullám is segítene, 
hiszen lényegében az ország versenyképességéről 
van szó. Ugyanakkor a magyarországi vállalatoknak 
szerényebb források állnak rendelkezésükre, mint a 
külföldieknek.

Vita tárgya a bérpolitika is. Ez a válságkezelési 
ciklusban 2010–2014 között visszafogott volt, de 
azóta folyamatos reálbéremelésekről beszélhetünk. 
Ennek ellenére tisztában kell lennünk azzal a tény-
nyel, hogy óriási kihívások előtt áll az ország az 
effektív bérfelzárkózás kérdésében, hogy vissza le-
hessen fogni a képzett munkaerő elvándorlását. A 
rezsicsökkentés ugyan elég jelentősen mérsékelte a 
fogyasztók terheit az elmúlt években, de az elván-
dorlást ezzel nem lehet megállítani.

Az említett hosszabb távú kormánycélkitűzések 
mellett azt is figyelembe kell venni, hogy még mindig 
a mezőgazdaság és az ipar hozzák az évi termelés jó 
részét. Nélkülük nincs gazdasági növekedés. Kétség-
telen, az EU-kohéziós forrásai is jelentős mértékben 
hozzájárultak a növekedéshez az utóbbi években. 
Egyre inkább felmerül a kérdés, hogy akkor mire szá-
míthat az ország 2020 után az EU következő költség-
vetési ciklusában? Nagy-Britannia kilépése az EU-ból 
12–14 Mrd euróval kevesebb forrást jelent Brüsszel-
nek évente. Ez az összeg megfelel nagyjából annak, 
amit Lengyelország és Románia kapott 2016-ban. A 
nettó befizető országoknak, Németországgal az élen, 
jól meg kell gondolniuk, hogy milyen mértékű forrás-
csökkentést foganatosítanak. Miután az új EU-tagál-
lamok, különösen a V4-ek már komoly gazdasági ér-
dekeket képviselnek, leginkább arra lehet számítani, 
hogy az EU-n belüli szerkezeti reformok fogják lehető-
vé tenni a források átcsoportosítását a CEE-régió javá-
ra. Itt még a politika is befolyásolhatja a döntést, de 
remélhetőleg ez nem fog bekövetkezni. 

dr. tiBor sChindler

Magyarország gazdasági helyzetének értékelése
Az egészségügy csak egy része a nagyobb, át-

fogóbb, szélesebb társadalompolitikának. A tár-
sadalompolitika magában foglalja az oktatás-, a 
szociál,- a nyugdíjpolitikát is. Az egészségügy függ 
a mindenkori széles értelemben vett társadalom-
politikától.

Az egészségügy problémája nem az elmúlt 27 
évben keletkezett.

Nem rendszer specifikus kérdéssel állunk szem-
ben, nem az aktuális pártpolitika befolyása alatt 
került az egészségügy abba a helyzetbe, amiben je-
lenleg van. Az elmúlt évszázadban, a szocializmus 
évtizedeiben is komoly nehézségekkel küzdött a 
magyar egészségügy. Mindegy, hogy bal, vagy jobb 
oldali kormány irányította, irányítja az országot.

Mindig, minden hatalmon lévő kormány, párt 
„örök életet”, jobb egészségügyi ellátást ígért, de 
sem célja, sem lehetősége nem volt ígéreteinek be-
váltásában.

A társadalombiztosítási, az egészségbiztosítási 
járulékokkal soha nem gazdálkodtak ésszerűen. 
Sokszor megdézsmálták és máshol fellépő finan-
szírozási lyukakat tömködtek be az elvont össze-
gekkel.

Hiányzott, hiányzik a problémák őszinte feltá-
rása, az igazmondás. A szociálisan érzékeny tár-
sadalompolitikai elvek, mint az egészségügy „in-
gyenes, magas színvonalú és hozzáférhető“ ígérete 
csupán a választók megtévesztésének eszköze. Be-
váltása, ha készen állna is egy kormány, vagy párt, 
egyszerűen objektív okokból lehetetlen. Ennek ki-
mondása nem politikus, nem szimpatikus és nem 
lehet vele szavazatokat szerezni.

Tehát, nézetem szerint, amit sok objektíven 
gondolkozó társadalom- és egészségpolitikával 
foglalkozó kollégám is oszt, mi most csak „beteg-
ségüggyel“, tűzoltással foglalkozunk. Példák so-
rozata hangzik el mindennap a TV-ben, rádióban 
és az írott sajtóban. Folyosón fekvő betegek, men-
tővel kórházból-kórházba szállított, át nem vett 
súlyos esetek, a kórházi fertőzések magas statisz-
tikai előfordulási aránya, a morbiditási és mortali-
tási adatok borzasztanak el bennünket.

Ijesztő számok látnak napvilágot. 5–6000 beteg 
halála évente – egy kis város lélekszáma –, ami 
megelőzhető lehetne. Felháborító a kórházak ál-
lapota, az infrastruktúra minősíthetetlen színvo-
nala, a kórházak falaiban lévő, minden antibioti-
kummal szemben rezisztens baktériumok gyilkos 
tevékenysége, az ápoló-, a műszaki-, gazdasági sze-
mélyzetnek megdöbbentő hiánya. Az alulfizetett 
orvosok túlterheltsége, menekülése és követelé-
seik ignorálása, már sok tragédiának volt és lehet 
még az okozója.

A születéskor várható életkor, az egészségesen 
eltöltött évek aránya az egész világon, így Magyar-
országon is szerencsére növekszik. Ez a gazdaság, 
az oktatás, a kultúra, a digitalizáció eredménye. 
De – mint a statisztikák egyértelműen kimutatják 
– óriási a területi, az országok közötti egyenlőtlen-
ség. Ausztria a Magyarországnál háromszor maga-
sabb GDP-jének közel 11%-át, míg Magyarország 
a GDP-jének kb. 6,9%-át fordítja az egészségügy 
finanszírozására. Ezek a számok önmagukért be-
szélnek. A születéskor várható élettartam is kb. 10 
évvel több Ausztriában, mint a magyar átlag. De 
nem kell feltétlenül nemzetközi összehasonlítást 
végezni, mert még Budapesten belül, az ország 
megyéi között is kimutathatók ezek az eltérések. 
Ha valaki az 5. kerületben, vagy a Rózsadombon 
él, akkor nagyobb esélye van, mint annak, aki  kül-
ső Angyalföldön, vagy Csepelen lakik. A megyék 
is mutatják az életszínvonal, a lakás, élelmezés, 
egészségügyi ellátás közti különbségeket, amelyek 
jobbak az ország nyugati megyéiben, Győr-Sop-
ron-Moson, Vas, mint a keleti régióban. Tehát  a 

gazdasági teljesítmény biztosítja az ellátás alapját, 
amire a társadalompolitikát rá lehet építeni. Eh-
hez azonban bátor, őszinte, és differenciált prob-
lémafeltárással, a valós adatokra támaszkodva 
szükséges a magyar GDP-t meghaladó támogatási 
rendszert kiépíteni.

A magyar GDP talán 20%-a kellene az egészség-
ügy rendbetételéhez és színvonalának megtartá-
sához. Ez a befektetési arány csupán vágy, illúzió. 
Hiszen a kisvasutak, a stadionok, a feleslegesen, 
vagy kis hozadékkal elosztott százmilliárdokat 
nem lehet erre a célra átcsoportosítani. Nem hi-
szem és nem remélem, hogy a már hiteltelen, le-
szerepelt politikusi garnitúra – akik ellenzéki 
szerepben indulnak a választásokon – alkalmasak 
ígéreteik beváltására. Volt lehetőségük évtizedes 
országlásuk alatt, amivel akkor sem éltek.

A népnek, a betegeknek, a választóknak nem 
ígéretek, hazugságok kellenek, hanem finanszíro-
zási trükkök helyett a valós helyzet nyílt feltárása, 
a jelenlegi hazugsággal fűszerezett betegségpoli-
tika helyett mindenki számára átlátható, számon 
kérhető, megnyugtató egészségpolitika. 

Ennek megteremtéséhez paradigmaváltás szük-
séges a társadalom- és az egészségpolitikában. Ki 
kell mondani, hogy a jó, felkészült egészségügyi 
szakszemélyzet; a nővérek, műtősnők, röntgen 
asszisztensek, műszaki-gazdasági dolgozók és az 
orvosok nem kereshetnek jelentősebben keveseb-
bet, mint a fizetett politikusok, parlamenti képvi-
selők, bankárok stb. 

Nem szabad csodálkozni az orvosok és szak-
dolgozók elvándorlásán. Ők több szempontból is 
„kényszervállalkozók”. A sok nem fizetett, vagy 
alulfizetett túlóra, a munkahelyi légkör, a társa-
dalmi nyomás, az elmúlt évtizedek alatt a hiva-
tás leértékelődése, a felesleges bürokrácia, az 
infrastruktúra javításáért, az ellátás logisztikai 
biztosításáért folytatott sziszifuszi harc kikészíti 
a leglelkesebb hivatástudattal rendelkező orvo-
sokat is. Az Orvosi Kamara pedig nem tölti be azt 
a hivatását, amiért 1988-ban kis lelkes csapatunk 
létrehozta.

Változást, változtatást várnak a betegek, a még 
egészséges emberek, a humán erőforrásért felelős 
orvosok és dolgozók.

Lehet-e paradigmaváltás az  egészségügyben?
Mai ismereteink szerint bármennyire is pesszi-

mista a megállapítás: nem!
A változtatáshoz kevés a 11 ellenzéki párt szín-

vonaltalan, minden évben megjelenő egészség-
ügyi reformtervezet alapján összeállított „mese-
könyve”.

Erős hatalom fogja egyszer felvállalni azt a 
népszerűtlen intézkedést, hogy a valós gazdasági 
alapokon a finanszírozást a feje tetejéről a lábára 
állítsa.

Nekünk orvosoknak az Orvosi Kamarán keresz-
tül feladatunk, hogy a folyamatokat katalizáljuk, 
az embereket, a betegeket empátiával, szeretettel 
felvilágosítsuk és  megmagyarázzuk, hogy mi le-
hetséges, mi nem lehetséges és hol, hogyan tudják 
elérni áhított céljukat – a betegségből való gyó-
gyulást, ill. a megelőzést –, ami a mai betegbiz-
tosítási rendszeren keresztül néha igen nehéz. A 
sorban állás, a várólisták, a gyógyszerek árai és a 
hozzáférés, a kórházi fertőzések elkerülése, a gya-
korlatlan személyzet okozta problémák kiküszö-
bölése, a szabad orvosválasztás és a jól kiképzett  
orvosok megtalálása mind-mind a mai ellátás-
probléma halmazába tartozik.

A világot optimistán kell szemlélni, ennek alapján 
bízom abban, hogy innen már csak felfelé visz az út.

 Prof. dr. Birtalan iVán Ph.D.,
Semmelweis Ärzteverein Wien, a MOK alapító 

főtitkára, MTA-kültag

EgéSZSégpOlITIKA – BETEgSégpOlITIKA
A finnországi svédek, Dél-Tirolban élő né-

metek és olaszok, vallonok és flamandok, sváj-
ci és spanyolországi etnikumok, skótok, kor-
zikaiak, írek, szorbok önállóságra való törek-
vései közismert és gyakorlati európai példák. 
Akárcsak legutóbb Koszovó önállóságának 
az elérése, független államának a létrehozása. 
Vagy hozzánk még közelebbi vonatkozásban 
helytálló példa: az alig másfél százezer lakost 
számláló, kulturális és területi autonómiát él-
vező Gagauzia helyzete a szomszédos, román 
többségű Moldova Köztársaság területén. 
Mindezek után logikus lenne, hogy a gagauz 
lakosság nyolszorosát kitevő erdélyi magyar-
ság önállóan szerveződjön a szintén román 
többségű „anyaországban”, és létrejöjjön Szé-
kelyföld autonómiája. Mindehhez biztatóul 
szolgál, hogy az ENSZ Közgyűlése által 2007. 
szeptember 13-án elfogadott nyilatkozat leg-
első cikkelye kimondja: „Az őslakos népek-
nek akár csoportként, akár egyénekként joga 
van az Egyesült Nemzetek Alapokmányában, 
az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában 
és a nemzetközi emberi jogban elismert vala-
mennyi emberi jog és alapvető szabadság teljes 
körű élvezetére.”

Amúgy a megfelelőképpen értelmezett au-
tonómia a mindennapi életünk szerves része, 
ennek megfelelően az autonómiát (személyi, 
kulturális, területi) a mindennapi életünkben 
kell gyakorolnunk – és gyakoroljuk is –, mi-
közben a politikának az lenne a feladata, hogy 
orvosolja az általa képviselt közösség önálló-
ságát biztosító feltételek megrendülését. Saj-
nos a gyakorlatban a politikai érdekek sok-
szor felülírják a személyi, közösségi érdekeket. 
Nyilvánvalóan ebből fakad a többség, a szé-
kelyföldi autonómia igénylése esetén a román 
pártok részéről tapasztalható ferdítés, ellenke-
zés, tagadás.

Az önrendelkezés romániai útvesztői
Úgy tűnik, magyar politikai egyetértés lé-

tezik a kisebbségben élő határon túli magyar-
ságnak biztosított autonómia szükségessé-
géről. Hiszen megmaradásunkat és fennma-
radásunkat csakis a magyarság, a székelység 
nemzeti autonómiája biztosíthatja. Ebben a 
kérdésben nincs megalkuvás, a pozitív és kö-
vetendő példák erre biztatnak. Ugyanakkor 
az autonómia különböző formáinak gyakor-
lati megvalósításában, a kivívott jogok meg-
tartásában leginkább a saját erőinkre, értéke-
inkre és áldozatvállalásunkra alapozhatunk. 
Az önrendelkezés gyakorlati megélése erőfe-
szítéseket igényel mind az egyén, mind a kö-
zösség részéről. Kós Károlynak Erdély, Bán-
ság, Körösvidék és Máramaros magyarságá-
hoz intézett szavai legalább olyan időszerűek, 
mint közel száz évvel ezelőtt: „A mi igazsá-
gunk: a mi erőnk. Az lesz a mienk, amit ki 
tudunk küzdeni magunknak. (…) Kiáltom a 
célt: a magyarság nemzeti autonómiája. De 
kiáltom még egyszer azt is: aki gyáva, aki rest, 
aki alkudni akar, az nem közénk való, mert az 
a mi igazi ellenségünk: a mi árulónk. Ezt kiál-
tom és hinni akarom, hogy nem leszek még-
sem pusztában kiáltó szó csupán...”.

Sajnos a kilencvenes években, a kétezres 
évek elején nemigen hangzott el a romániai 
magyar vezető politikusok részéről az általuk 
képviselt közösség autonómiájának az igénylé-
se. Ezért 2003-ban a Székely Nemzeti Tanácsot 
a közakarat hozta létre Székelyföld autonómia-
törekvésének közképviseletére, és a Székely-
földnek területi autonómiát előirányzó sta-
tútumról már 2004-ben szavazást rendeztek 
a parlamentben.  Azaz érdemi vita és egyetlen 
román támogató voks nélkül elvetették, akár-
csak a módosított tervezetet 2012-ben. Két év-
vel később, a 2014-es elnökválasztási kampány 
előtt az RMDSZ közvitát kezdeményezett a 

szövetség szakértői által kidolgozott, a Szé-
kelyföldnek autonómiát előirányzó törvény-
tervezetről, amelyet azonban azóta sem ter-
jesztett a parlament elé. 

Ellenben a Székely Nemzeti Tanács Székely-
föld autonómiájáról kidolgozott statútumter-
vezetét Kulcsár-Terza József háromszéki kép-
viselő tavaly decemberben egyéni törvénykez-
deményezésként iktatta a képviselőházban. 
A törvényszövegek jogharmóniáját vizsgáló, 
úgynevezett törvényhozási tanács elutasítás-
ra javasolta a statútumtervezetét, alkotmány-
ellenesnek minősítette azt. Ennek ellenére a 
tervezet a képviselőház emberi jogi szakbi-
zottsága elé került, amely annak véleményezé-
sét elhalasztotta. Él a remény, hogy a tervezet 
a plénum elé fog kerülni. Az már más kérdés, 
hogy mennyi az esélye a megszavazásának, a 
legutóbb a székely szabadság napja alkalmából 
Marosvásárhelyen kinyilvánított népakarat 
érvényesítésének a sajátos romániai demokrá-
cia útvesztőiben. És az ugyancsak sajátos, bár 
más előjelű, a romániai magyarság számára 
egyre inkább kiábrándítóvá váló európai em-
berjogi labirintusban.

Pedig román és magyar, uniós és azon kí-
vüli népképviselők számára örökérvényűek 
és megszívlelendőek Vizi E. Szilveszternek, a 
Magyar Tudományos Akadémia éppen funk-
cióban levő elnökének még 2004 szeptem-
berében, Bukarestben, a Kisebbségek Euró-
pában elnevezésű konferencián elmondott 
beszéde megállapításai: „A tapasztalat azt 
mutatja, hogy azok a régiók, amelyek auto-
nómiát élveznek, gazdasági növekedést, kul-
turális és tudományos fellendülést tapasztal-
nak. Ebben az értelemben a székelyföldi kul-
turális és területi autonómia terve mind az ott 
élő magyar kisebbség, mind a román nemzeti 
többség számára előnyös lehet. Ahogy azt az 

Európa Tanács határozata is kimondja, egy 
ilyen fajta autonómiára való törekvés mind a 
többségi, mind a kisebbségi társadalom javát 
szolgálja, valamint példaértékű lehet az euró-
pai demokratikus államok számára. Hiszem, 
hogy a 21. században a személyes jogok bizto-
sítása mellett a kulturális és területi autonó-
miához való jog szolgál a stabil és biztonságos 
Európa megteremtéséhez.”

Dr. Ábrám  Zoltán
Megjegyzés: A román képviselőház közigazga-

tási bizottsága 2018. március 20-án minden in-
doklás nélkül utasította vissza a Székelyföld auto-
nómiájára vonatkozó törvényjavaslatot.

Két évvel ezelõtt számoltam be arról a Bécsi 
Naplóban, hogy gazdaságfejlesztési program in-
dul Vajdaságban, a magyar kormány támogatásá-
val. Vajdasági magyar szakemberek dolgozták ki 
A vajdasági magyar közösségek terület- és gaz-
daság fejlesztési stratégiáját, és annak megva-
lósításához kérték és kapták meg az anyaország 
segítségét. Új korszak kapujában állunk – fogal-
maztak a vezetõ itthoni és otthoni magyar politi-
kusok, kiemelve, hogy ezzel a kezdeményezéssel 
a többi magyar közösségnek is megmutatták a 
jövõ útját. A hároméves ciklus eddigi eredménye-
inek összegzésére a program lebonyolítására lét-
re hozott Prosperitati Alapítvány ügyvezetõjét, 
juhász Bálintot kértem fel.

- Hogyan született meg a stratégia kidolgozá-
sának ötlete?

- A terepen járva folyamatosan azzal találkoz-
tunk, hogy az emberek elmondták, örülnek, hogy 
a mûvelõdési házak megújulnak, mûködnek a 
mûvelõdési egyesületek, magyar nyelven tájéko-
zódunk írott és elektronikus sajtóból, adott a ma-
gyar oktatás, a hivatalos nyelvhasználat, viszont 
a megélhetési kérdéssel is kezdeni kell valamit. A 
Vajdasági Magyar Szövetség elnöksége felkérésé-
re Nagy Imre és Somogyi Sándor egyetemi taná-
rok vezetésével közel hatvan szakember dolgozta 
ki a stratégiát, amely arra kereste a válaszokat, 
miként lehet gazdasági fejlõdés által érvényesü-
lési lehetõséget biztosítani a vajdasági magyar 
közösségnek. 2015 novemberében Magyarország 
kormánya elfogadta ezt a stratégiát és hozzáren-
delt 50 milliárd forintnyi támogatási eszközt. A 
pályázatok transzparens lebonyolítására megala-
kult a Prosperitati Alapítvány. Már 2016 januárjá-
ban kiírtuk az elsõ pályázatokat, azaz szûk három 
hónap állt rendelkezésünkre, hogy kialakítsunk 
egy intézményrendszert, amely képes a magyar-
országi, a szerbiai és EU-s jogszabályoknak megfe-
lelõ pályázatokat kiírni és lebonyolítani.

- Hogyan épül fel maga a gazdaság fejlesztési, 
támogatási rendszer? 

- A legelsõ pályázati körben tíz pályázatot ír-
tunk ki, az volt a célunk, hogy minél szélesebb 
körben eljussunk a vajdasági magyar közösség-
hez, így a kisvállalkozókat, a családi gazdaságo-
kat céloztuk meg. Azóta több mint hétezer pályá-
zatot adtak be a pályázóink, majdnem hatezeröt-
százat támogattunk, ez 15–20 ezer embert érint. 
11 milliárd forintot használtunk fel, az összegnek 
nagyjából kétharmada mezõgazdasági célú támo-
gatás, a többi vállalkozásfejlesztési, illetve ház- és 

gazdaságfejlesztés a nemzetpolitika eszközeként
– Vajdasági sikertörténet – 

földvásárlási pályázat. 4500 családi gazdaság fej-
lesztéséhez járultunk hozzá, 1300 vállalkozás tu-
dott fejlõdni. A mezõgazdaságban az öntözéstõl, a 
tenyészállatok vásárlásától kezdve a többéves ül-
tetvények, a fóliasátras növénytermesztés támo-
gatásán keresztül a legsikeresebb pályázati kiírá-
sig, a mezõgazdasági gépek és kapcsolható eszkö-
zök vásárlásáig nagyon széles palettán mozgott 
a pályázatok köre. A vállalkozók idegenforgalmi 
fejlesztéseket tudtak megvalósítani, szabványo-
kat vezettek be, az alapvetõ tevékenységükhöz 
alapeszközöket vásároltak. Több mint 80 kezdõ-
vállalkozást indítottunk el, illetve fejlesztettünk. 
350-nél több falusi házat vásároltak meg fiatal 
párok, akik itthon akarnak élni, családot alapíta-
ni, saját lábukra állni – ez egy kisebb vajdasági 
falunak felel meg. Több mint 400 hektár termõ-
föld megvásárlását társfinanszíroztuk. Eljutot-
tunk Vajdaság közel 150 településére, a 45-ből 37 
önkormányzatban vannak nyertes pályázataink. 
A következõ lépésben kerestük a nagyléptékû, 
kiemelt jelentõségû gazdasági és mezõgazdasági 
fejlesztéseket. Megvalósul egy telekommunikáci-
ós fejlesztés, bútorgyár építése, láncgyár, kerék-
párgyár továbbfejlesztése, behozatali termékek 
kiváltása itthon gyártott termékekkel. A portfó-
lióban épületanyag-gyártás és szállítmányozás is 
szerepel. A tíz mezõgazdasági integrátorral öt kü-
lönbözõ területet fedünk le. A gabonatermeszté-
sen belül napraforgó feldolgozása, étolajgyártás, 
olajrepce-feldolgozás és malomipari fejlesztés 
valósul meg. A zöldségintegráción belül az ipa-
rizöldség-termesztésnek, illetve a konzum, nyílt 
és zárt rendszerû zöldségtermesztésnek az integ-
rálását, a gyors- és mélyfagyasztott termékek és a 
friss zöldségek piacra jutását segítjük. 

A gyümölcsintegrációban elsősorban a meggy-
felvásárlásra fókuszálunk, pálinkalepárló épül. A 
sertésintegrációban a sertéstenyésztés, az állat-
tartás serkentése, a mézintegráción belül a Vajda-
ságban jelen levõ igen sok méhésznek az integrá-
ciója jön létre. Ezeknek köszönhetõen nyolcszáz 
új munkahely nyílik Vajdaságban, ez az álláshir-
detésekben tükrözõdik. Közel 4500 családi gaz-
daság integrációját oldjuk meg – õk azok, akik az 
elsõdleges mezõgazdasági termékekkel ellátják a 
feldolgozó kapacitásokat. Eddig öt pályázati kört 
írtunk ki, tart a közepes értékû pályázatoknak 
az elbírálása. Nyár elejéig nyolc pályázatunk van 
nyitva, az integrációba bevonandó családi gaz-
daságok számára öt, a helyi termékek gyártói és 
forgalmazói számára kettõ és a kezdõ vállalkozók 

számára egy. Tervezünk még egy házvásárlási pá-
lyázatot. Ezzel zárjuk ezt a fejlesztési ciklust.  

- Politikailag mi kellett ahhoz, hogy a gazda-
ság fejlesztési program megvalósulhasson?

- Három alapon nyugszik a siker. Szükség volt 
helyi erõre, aki megfogalmazza az elképzelése-
ket, asztalra teszi, majd megvalósítja, lebonyo-
lítja azokat – ez a Vajdasági Magyar Szövetség és 
a Prosperitati Alapítvány. Szükség volt nemzeti-
leg elkötelezett kormányra, Magyarország kor-
mányára, aki meghallgatta az elképzeléseket és 
forrást rendelt hozzá. Kimondhatjuk, hogy mára 
nemzetpolitikai eszközzé vált a gazdaságfejlesz-
tés is. Szükség volt a befogadó országra, annak 
a partnerségére, Szerbia kormányára. Nem vé-
letlen, hogy Vajdaságban indult, hiszen a nyitott 
ügyek lezárását követõen jó partneri viszony ala-
kult ki a két ország és a két kormány között. Nem-
csak a vajdasági magyar közösségnek és a ma-
gyarországi gazdaságnak jó a program, hanem 
a szerbiai gazdaságnak is, hiszen itt valósulnak 
meg a fejlesztések, itt adóznak ezek a vállalkozá-
sok, itt foglalkoztatnak embereket, itt járulnak 
hozzá a GDP elõállításához. Mintegy ezer szállító, 
kivitelezõ, alvállalkozó van a programban, akik 
további embereket foglalkoztatnak. 

- A program követendõ példa lett a Kár-
pát-medencében, Vajdaság úttörõ jellege emi-
att is fontos.

- Éreztük annak a felelõsségét, hogy ha nem si-
kerül, akkor a gazdaságfejlesztés, mint nemzetpo-
litikai eszköz, elbukik. De abból indultunk ki, hogy 
ez nem opció, sikerre kell vinni a történetet. Mára 
már további határon túli régiókban, Kárpátalján, 
Felvidéken, Maros-mezõségben, a Drávaszögben, 
a Muravidéken mûködik a program. A tapasztalat-
csere folyamatos és kölcsönös, de minden közös-
ségnek magának kell megvívnia a maga harcait, a 
körülményekhez igazodva elérni a sikert.  

- Lesz folytatás?
- Abban bízunk, hogy a gazdaságfejlesztési prog-

ram folytatódni tud. Azt tûztük ki célul, hogy a prog-
ramot a hároméves fejlesztési periódusban becsü-
lettel megvalósítjuk, minden forinttal elszámolunk, 
és ennek eleget tettünk. A folytatást az is döntõen 
befolyásolja, hogy a magyarországi parlamenti vá-
lasztások milyen eredménnyel zárulnak, a megala-
kuló kormánynak milyen hozzáállása lesz a nem-
zetpolitikához. Dolgozunk egy egységes turisztikai 
fejlesztési stratégián, ez az egyik irány, amelyben 
szeretnénk tovább lépni.

fehér Márta (Szabadka)

A címben álló betűsor az 1962. november 26-
án (jogelődként Jövendő Kollégiuma elnevezés-
sel) alakult Soproni Fiatalok Művészeti Kollégiu-
ma nevének rövidítése. Azé a közösségé, amit az 
alapítók – Vágási Imre, Cs. Németh István és Ízes 
Mihály – azért szerveztek, hogy egy tető alá hoz-
zák a város művészi írással próbálkozó fiataljait. 
Szellemi „egymásba kapaszkodás” útján segítve 
érlelődésüket, kibontakozásukat, fejlődésüket. A 
műhelymunka irányítását a második nemzedék 
időszakában Bősze Balázs vette át. 

Az SFMK csodája – a művészi akaraterő kifejező-
dése – a tény, hogy az amatőr irodalmi közösségek 
sorából hamar kinőttek tagjai. A Kollégium min-
den nemzedékében többen akadtak olyanok, akik 
tehetségük és lehetőségeik alapján kiemelkedő 
teljesítményt nyújtva országos fórumok színvona-
lát érték el íráskészségükkel. 

A soproni fiatalok szinte valamennyien eljutot-
tak az első vagy többedik önálló kötetig. Bugyi 
Sándor, Büki Attila, Hegyi Ferenc, Vaderna Jó-
zsef, Winkler András, Zentai László és jómagam 
emellett jelentős lapok, folyóiratok, könyvkiadók 
szerkesztőségeinek vezető munkatársai lettünk. 
A képzőművészettel foglalkozók – Berkics Miklós, 
Nagy Béla, Szepes Péter – helyi és országos tárla-
tok aktív szereplői, publikációik szintén figyelem-
re méltóak. Néhai Kövesi György költő, színházi 
rendező megvalósította a Civitas Pinceszínházat. 
A Kossuth-díjas író, költő, műfordító Rakovszky 
Zsuzsa a Digitális Akadémia Alapító tagja.

Cs. Varga István és Kovács József László iro-
dalomtörténészek az SFMK tanulmányaikban 
megörökített történetének alapos ismerői. Utób-
bi a Soproni ének című antológiában és a Sop-
ron-Ödenburg kétnyelvű irodalmát a kezdetektől 
napjainkig összefoglalóan feldolgozó, A soproni 
Parnasszus című könyvében részletesen foglalko-
zik az időközben Soproni Írók Társaságává alakult 
formációval. 

Annyi egészen bizonyos, hogy a magyar iroda-
lomtörténetben a nagy hagyományú Frankenburg 
Irodalmi Kör mellett a Soproni Fiatalok Művészeti 
Kollégiuma is szép nyomot hagyott rendezvényeivel, 
antológiáival, s tagjai önálló könyveivel. Az SFMK 
tevékenységét 2012-ben Sopronért Emlékéremmel 
ismerte el a város vezetése. Az irodalmi szerveződés 
emlékét a Soproni Írók Társasága és a Barankovics 
Alapítvány által ugyancsak 2012-ben állított emlék-
tábla őrzi a Papréten. Üdvös volna, ha az egykori fia-
tal írók által megteremtett hagyomány napjainkban 
is élénken folytatódhatna a városban.

zs. l.

SFMK – 55

A Mátyás király-emlékévhez kapcsolódva a Finn-
országi Magyarok Egyesülete levelezős versenyt 
hirdetett három korcsoportban gyerekeknek feb-
ruár 23-án, Mátyás király születésnapján. A három 
héten át tartó vetélkedő feladatlapjai az egyesület 
facebook-oldalán voltak elérhetők. A március 2-án 
és 9-én elérhetővé tett feladványok egy-egy Mátyás-
hoz kapcsolódó mese köré épültek. Minden forduló 
alkalmával egy hét állt rendelkezésre, hogy a játé-
kos a kitöltött és digitalizált feladatlapot elküldje az 
egyesület által megadott e-mail-címre.

(Somhegyi Katalin – KCSP Helsinki, Finnország)
•

A berlini 86. számú Apáczai Csere János Cser-
készcsapat február 17-én ünnepelte fennállásának 
20. évfordulóját. A jubileumi ünnepséget a magyar 
nagykövetség támogatásával a követség épületében 
tartották. A rendezvény első felében Marton Krisz-
tián müncheni KCSP ösztöndíjas tartott református 
istentiszteletet, amelyet követően a csapat 20 éves 
jubileumának alkalmából felavatták az új csapat-

zászlót. Az istentisztelet után Szántó-Konthur Krisz-
tina, a csapat alapítója tekintett vissza a közösség 
elmúlt 20 évére és a kezdetekre. Az egybegyűlteket 
Schultheisz Csaba vezető konzul, Hans-Ulrich Mo-
ritz, a Magyar Egyesület elnöke, Hetey László, a Ma-
gyar Egyesület tiszteletbeli elnöke, illetve Jablonkay 
Péter, a Külföldi Magyar Cserkészszövetség I. kerüle-
tének parancsnoka is köszöntötte.

(Dúcz Erzsébet – KCSP Berlin, Németország)
•

Hagyománnyá vált, hogy a ligonieri (Pennsylva-
nia, USA) magyarság a Valentin napot egy, már Má-
tyás király korában is ismert népszokással ünnepli: 
mézeskalácsot készítenek. A hagyományos ligonieri 
mézeskalács-készítés évről évre a Valentin napot 
megelőző időszakban folyik s a díszített kalácsokkal 

a helyi magyar idősotthon lakóit is megajándékozzák. 
A becsomagolt mézeskalácsokat üzenettel látják el, il-
letve a kalácsokon egy mottó is olvasható: Szív küldi 
szívnek szívesen. S hogy miért pont mézeskaláccsal 
fejezik ki az idősek iránti szeretetüket és törődésüket 
a ligonieri magyarok, az talán a mézeskalácshoz fűző-
dő szerelmi hagyománynak is köszönhető. Ha a fiú 
mézeskalács szívet vitt választottjának, az a szerelem 
érzésének kifejezését és lánykérést jelentett. 

(Kertész Adrienn – KCSP Ligonier, Pennsylvania, 
USA)

•
A Külgazdasági és Külügyminisztérium, vala-

mint a Magyar Nemzeti Múzeum közös, összeál-
lított anyagát tekinthették meg a dévai lakosok a 
dévai Dávid Ferenc Unitárius Szórvány- és Zarán-

dokközpont épületében február 25-ig. A SOLI DEO 
GLORIA – A magyar reformáció öt évszázada 
című kiállítás megnyitóját február 13-án tartották. 
A kiállítás anyaga a Kolozsvári Főkonzulátus segít-
ségével érkezhetett Dévára. A kiállítás megnyitó-
ján részt vett Szurovszky Katalin konzul asszony 
és Veress Csongor Balázs konzul. A rendezvényt 
házigazdaként Koppándi Zoltán unitárius lelkész 
és Szurovszky Katalin, valamint Winkler Gyula 
európai parlamenti képviselő nyitotta meg. Angol, 
német és francia nyelvre lefordítva, a magyar kül-
képviseleti hálózat segítségével eljutott Európa fon-
tos nagyvárosaiba is, oda, ahol a protestantizmus 
meghatározó volt. A tablókon haladva olvashatunk 
a reformáció történetírásra, a tudományos életre, 
a nemzeti nyelv használatára, a magyar nyelv és 
irodalom, valamint a zene gazdagodására tett ha-
tásairól. A kiállítási anyag bemutatja a magyar pro-
testantizmus nagy alakjait, és betekintést enged a 
korabeli diákság európai tanulóéveibe is.

(Virág Ádám – PSP Déva, Románia)

Magyar hírek a nagyvilágból
Szerkesztette: 

VárKonyi borbála, KCsp ösztöndíjas
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A Szent Anna-tó felé

2018. február 21-én hozta nyilvánosság-
ra az Európa Tanács a nemzeti kisebbségek 
védelméről szóló keretegyezmény tanácsadó 
bizottságának Romániáról szóló jelentését, 
amely több fontos kisebbségvédelmi kérdés-
ben elmarasztalja Romániát és számos olyan, 
a romániai magyar közösséget érintő jogsér-
tést is bemutat, amelyek az erdélyi magyar ci-
vil szervezet által készült árnyékjelentések-
ben szerepeltek. 

A Civil Elkötelezettség Mozgalom (CEMO) 
és a Jogvédő Csoport az Identitás Szabadságá-
ért (Advocacy Group for Freedom of Identity 
– AGFI) közösen, az Erdélyi Magyar Nemzeti 
Tanács (EMNT) pedig a Székely Nemzeti Ta-
náccsal (SZNT) együttműködve nyújtott be 
árnyékjelentést az Európa Tanács kisebbség-
védelmi szerveihez 2017-ben, majd a tavalyi év 
folyamán közösen találkoztak az ET tanács-
adói bizottságának tagjaival. 

Románia már negyedszer került elbírálás alá 
a Keretegyezmény végrehajtása tekintetében és 
ezen monitorozási ciklus jelentése áttörést ho-
zott az előző szakértői jelentésekhez képest, 
hiszen a keretegyezmény ratifikálása után a 
romániai magyar közösséget érintő jogsérté-
sek majdnem teljesen eltűntek a jelentésekből. 
Ennek legfőbb okai egyrészt, hogy eddig ci-
vil szervezetek nem adtak le árnyékjelentése-
ket, másrészt pedig az elmúlt húsz év kisebb-
ségi politizálása nem tekintette prioritásnak a 
nemzetközi egyezmények szakértőinek meg-
felelő tájékoztatását, és így az ország hivatalos 
álláspontja dominálta ezeket a fórumokat. 

A február 21-én közzétett tanácsadói bizott-
sági jelentés több olyan kérdést is kiemelten 

Sikeres civil árnyékjelentések  
az Európa Tanácsban

tárgyal, amellyel alig foglalkoztak az elmúlt 
ciklusokban. Ilyen a nyelvi jogok kérdésköre, 
amely a fenti szervezetek részletes személyes 
ismertetői és árnyékjelentéseinek hatására ke-
rült a szakértői bizottság érdeklődési körébe. 
A dokumentum-ajánlásokat tartalmaz a köz-
igazgatási intézményeken belüli anyanyelv-
használat, a kisebbségi nyelven zajló oktatás, a 
kétnyelvű utcanévtáblák ügyében.

Továbbá bemutatásra került a MOGYE 
ügye, a CEMO anti-diszkriminációs ügyei, a 
kolozsvári városnévtáblák kapcsán indított 
perek, a történelem-tankönyvek egyoldalúsá-
ga, a nemzeti és vallási kisebbségek történel-
mének és kultúrájának mellőzése, a differen-
ciált román érettségi vizsga hiánya, és számos 
más olyan ügy, amelyet a civil jelentéskészítők 
közvetítettek a nemzetközi egyezmények szak-
értői irányába. 

A jelentés külön foglalkozik a közigazga-
tási intézményeken belüli anyanyelvhaszná-
lattal. Megemlíti azokat a magyar többségű 
önkormányzatokat, ahol továbbra sem élnek 
a törvény által biztosított anyanyelv-haszná-
lati joggal, valamint a tanácsi határozatok és 
egyéb hivatalos dokumentumok pedig csak 
román nyelven hozzáférhetők. Ugyanakkor 
azt is megállapítja, hogy 324 olyan telepü-
lés van Romániában, ahol a magyar lakosság 
szám aránya legalább 20 százalék, de a nyelvi 
jogokat csak igen kevés településen biztosítják 
ténylegesen.

Civil Elkötelezettség Mozgalom (CEMO) 
Jogvédő Csoport az Identitás Szabadságáért

(Advocacy Group for Freedom of Identity – AGFI)
Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és Székely Nemzeti Tanács

Magyarországon 2018. február 23-án első al-
kalommal rendezték meg a hétvégi magyar is-
kolák találkozóját, amelyen a diaszpórában és 
a Kárpát-medencében élő és dolgozó pedagó-
gusok népes tábora vett részt. Kiemelten fon-
tos szerepe volt az egész napos programsoro-
zatnak, hiszen minden résztvevő ugyanazokat 
az elveket vallja és értékeket képviseli. Közös 
cél vezérel bennünket, mivel pedagógusként 
nem csupán az oktatás, hanem a nevelés is a 
feladatunk. A külföldön tanító tanárok tevé-
kenysége hazai kollegáikkal  összehasonlít-
va még komplexebbnek tekinthető: az anya-
nyelv ápolásán túl, sokszor a magyarnak, mint 
idegen nyelvnek az elsajátításában is óriási sze-
repük van.

A gyerekek nagy része csupán részleges tu-
dással rendelkezik, ezért óriási kihívást jelent 
a külföldön működő magyar iskolák tanárai 
számára a nyelv megszerettetése, kedvcsiná-
lás a kicsit sem egyszerű szerkezettel rendelke-
ző magyar nyelv megtanulásához. A hatékony 
munka elérése érdekében elengedhetetlen a 
differenciált oktatás, amelynek alkalmazásá-
hoz igen komoly szakmai felkészültségre van 
szükség. Az országhatáron túl nem minden ta-
nári közösségben rendelkezik mindenki peda-
gógus diplomával, ugyanakkor a motiváció, a 
tenni akarás bennük még inkább tetten érhető. 
A hivatástudat fejlődéséhez járulnak hozzá az 
anyaország által kínált különféle továbbkép-
zési lehetőségek, melyekre egyre inkább igény 
mutatkozik: a Balassi Intézet nagy népszerű-
ségnek örvendő kurzusai, vagy akár a veszpré-
mi/győri szakmai napok/hét által.

Szintén hatalmas segítség az a fajta támoga-
tási rendszer, melyet a Nemzetpolitikai Állam-
titkárság alakított ki a külföldi magyar iskolák 
fejlesztése érdekében. A tananyag hatékony el-
sajátításához elengedhetetlen a megfelelő esz-
közkészlet (tankönyvek, tárgyi feltételek stb.), 
melyek a gyerekek motiválásához nélkülöz-
hetetlenek. Ugyanakkor sok esetben az adott 
helyiség bérleti díjának kifizetéséhez adott 
szubvenció  is elég egy pozitív folyamat bein-
dulásához, ugyanis a legtöbb esetben a hétvégi 
magyar iskolák sajnos nem rendelkeznek ön-
álló épülettel.

Mindenfajta hozzájárulás rendkívül fontos 
számunkra, hiszen a magyar nyelv közkinccsé 
tétele nemcsak az első-, másod-, harmadgene-
rációs szülők gyermekeihez (és magukhoz a 
felnőttekhez is) történő eljuttatását jelenti, ha-
nem a más nemzetiségűek érdeklődését is fel-

A magyar nyelv átörökítése 
– Hétvégi magyar iskolák találkozója –

keltheti a magyar nyelv iránt. A pedagógusnak 
tehát mindenképpen egy sokszínű  személyi-
séggel kell rendelkeznie, akinek munkája so-
rán nem elég csupán a szakképzettséget bírnia, 
hanem egész lényét bele kell tennie a siker el-
érése érdekében. 

A február végén, Budapesten megrendezett 
Iskolaügyi konferencia  ékes bizonyítéka an-
nak, hogy bárhol  éljünk is a világban, min-
denhol a helyi viszonyokhoz képest, kiemelt 
helyen szerepel a magyar oktatás kérdése. Az 
egész napos rendezvény nagyszerű  alkalmat 
teremtett arra, hogy megismerkedhessünk a 
különböző módszerekkel, melyeket az adott 
ország sajátosságait figyelembe véve hoztak 
létre a szaktársak. Az előadásoknak, interaktív 
játékoknak köszönhetően egészen új dimenzi-
ók nyíltak meg előttünk, amelyek kivitelezésé-
hez a magyar kormány nagymértékű támoga-
tást nyújt pályázatok formájában.

A meghirdetett programsorozat másik ele-
mét a Pedagógus Expo képezte, melynek so-
rán a helyi és külföldön tanító kollégáknak 
egyaránt alkalma nyílt a tapasztalatcserére. A 
Kongresszusi Központban egész napos szak-
mai eszmecsere zajlott, ahol a már minden-
ki  által köztudott hagyományos módszerek 
helyett komoly kutatásokkal alátámasztott újí-
tásokkal ismerkedhettünk meg. 

Bárhol és bármilyen körülmények között is 
éljünk a világban – legyen az a Böjte Csaba ál-
tal vezetett Gyermekotthon vagy önfenntartó 
egyesületi kisiskola –: a magyar nyelv ereje egy 
olyan meghatározó és elszakíthatatlan kapocs, 
melynek megőrzésében és átörökítésében 
mindannyiunknak részt kell vállalni. 

Dabizs Mercédesz,  Franciaország

Prof. Dr. Gábrity Molnár Irén  

Migrációs és etnikai folyamatok a Vajdaságban
II. rész

A magyarok száma a 2011. évi lakosság-összeírás 
idején Szerbiában 253 899, ami a szerbiai összlakos-
ságnak 3,53 százalékos részaránya. Az összmagyar-
ság (tíz év alatt) 13,43 százalékkal csökkent (-36 308 
személy). A vajdasági magyarok fogyatkozásának 
hangsúlyozott oka a több mit fél évszázada tartó 
tömeges elvándorlás. A külföldön tartózkodást és 
munkavállalást ugyan be kell jelenteni a szerbiai 
hatóságoknak, de a kint tartózkodók többsége ezt 
nem teszi meg. Ma részarányuk Vajdaság lakosságá-
ban 10% körül van és mivel bizonytalan az életvi-
telszerűen ott élők száma, becslésem szerint a vaj-
dasági magyarok száma a tartományban 200 ezer 
alá csökkent.

Megjegyzem, hogy a háborús és gazdasági vál-
sággal teli utóbbi három évtizedben különösen a 
fia talokat ragadta el a tömeges migrációs hullám. 
Az emigráció motívumai ma sem szűntek meg: a té-
ves, lassú gazdasági szerkezetváltás okozta gazda-
sági és társadalmi bizonytalanság, a kilátástalan 
munkalehetőség. Ezzel párhuzamosan, vonzó lehe-
tőség a magyar fiatalok számára a külföldi (anya-
nyelvű) továbbképzés, karrierépítés és a munka-
vállalás lehetősége, a jobb életszínvonal esélye az 
Európai Unióban. 

A vajdasági magyarok tanulmányi célú migrá-
ciója a ’90-es években kezdődött. Az Emberi Erő-
források Minisztériuma (Budapest) adatai szerint 
Magyarországon, a felsőoktatási intézményekben 
2013-ban 2.161 hallgató tanult (beleszámítva a Zen-
tai kihelyezett Kertészeti főiskolát is), ugyanakkor 
Szerbiában 1 514 hallgató állami finanszírozottként, 
647 fő pedig költségtérítéssel tanult. A Magyaror-
szághoz kötődő fiatalok három karakteres csoport-
ja rámutat a tranzit migrációra, ugyanis egyesek a 
tanulmányuk befejeztével hazatérnek szülőföldjük-

1900-ban 378 634 vajdasági lakosság részarányában: 26%
növekvő népszaporulat (évente 1182 magyarral több)

60 év múlva
1961

(+70 953)
449 587

részarány Vajdaságban: 24%
csökkenő népesség (évenként  – 4 000 lélekszámmal)

40 év múlva
2002

( – 159 380)
290 207

részarány Vajdaságban: 14,28%.
fogyatkozás (évenként 4 378 lélekszámmal kevesebb)

9 év múlva
2011

( – 39 400)
253 899

részarány Szerbiában: 3,53%
részarány Vajdaságban: 13%
felgyorsuló fogyatkozás (elvándorlás)
(évenként 5000 lélekszámmal kevesebb,  
naponta kb. 14 magyarral kevesebb)

9 év múlva
2017

(– 50 000) 
becslés: 200 000

Részarány Vajdaságban: 10% körül
bizonytalan az életvitelszerűen Vajdaságban élők száma

Saját szerkesztés a Szerb Statisztikai Hivatal évkönyvei alapján

A magyarok száma/részaránya a Vajdaságban (1900-2017)

re (15–20%), többségük Magyarországon telepedik 
le (60%) vagy diplomájukkal az Európai Unióban 
igyekeznek munkához jutni (20-25%). Így a poten-
ciális migrációs veszteség nagy, ugyanis a tanulási 
célú mozgás később emigrációs csatornát jelent. Ha 
növekedne a fiatalok munkavállalási esélye a Vaj-
daságban, kevesebb kényszeremigrációs életúttal 
találkoznánk.

A mobil munkaerő keretében vannak az ingázó 
munkavállaló fiatalok, akik a célországbeli mun-
kaerőpiac befogadóképességétől és igényeitől füg-
genek. Legtöbben (ideiglenes, ritkábban állandó) 
munkavállalásba kezdenek. Szakmájuk alapján leg-
többen a mérnökök, programozók, informatikusok, 
orvosok, az építőmunkások, az újságírók, sportolók 

mennek külföldre. Az 
emigráló magyar fiata-
lok ugyanúgy, mint a 
szerb kortársaik célor-
szágként leggyak rab-
ban Németországot, 
Ausztriát, Svájcot és 
Svédországot válasz-
tották. Újabban Ang-
lia, Hollandia, Spa-
nyolország és Olaszor-
szág irányába veszik 
az útjukat. Gyakori 
a rokoni/ismerős tá-
mogatással történő 
távozás Kanadába és 

Ausztráliába is. Az utóbbi években a vajdaságiak 
körében kimutatható Magyarország vonzerejének 
a csökkenése, ugyanis a magyar állampolgárság (és 
útlevél) megszerzése nem feltétlenül az anyaország-
ba irányuló utazásokat vagy munkavállalást jelenti: 
mind inkább a fejlett európai államok a cél. Szocio-
lógiai kutatásaim kimutatták, hogy a külföldön élő 
vendégmunkásaink alkalmazkodása kemény dió, 
talán azért, mert még a nyelvi akadályok túllépése 
után is folyamatosan bennük él a másság érzete. Egy 
zentai születésű Ausztriában dolgozó nő így nyilat-
kozik a Press-szoban: Azt vettem észre, hogy ami 
nekem Ausztriában tetszett, annak itthon a teljes el-
lentéte tapasztalható. Nagyon jól szervezett a mun-
kához való hozzáállásuk, maximalisták, ami gyak-
ran a magánélet megszűnésével jár. Dacára annak, 
hogy hatalmas a versengés, nagyon megbecsülik 
azokat, akik tudnak és akarnak is dolgozni… A kap-
csolatok is jóval visszafogottabbak, kevésbé  keresik 
egymás társaságát, még ha barátok is, de nekik ez 
a természetes. Kulturáltak, nagyon udvariasak, de 
merevebbek is nálunk... Mindig tárt karokkal vártak 

haza (Zenta) a barátaim, viszont gyakran elfogott a 
„de jó, hogy nem itt élek” érzés. Persze főleg az itteni 
(szerbiai) anyagi helyzet, szegénység láttán. (http://
www.press-szo.com/ausztriaban1)

Az országhatáron átívelő vállalkozó fiatalok 
száma nehezen felbecsülhető. Köztük vannak azok, 
akik szüleiket, rokonaikat, vagy ismerőseiket köve-
tik és vállalkozásba kezdenek, főleg a szolgáltatás te-
rületén: kereskedelem, szállítóvállalatok, építészek, 
ingatlanközvetítők. A magyar vállalkozó fiatalok-
nak a nyelvtudás előnyös (magyar, szerb, angol). A 
délvidéki magyarok esetében kifejezett az etnocent-
rikus migráció (kontaktzóna, a kapcsolati tőke von-
záselemei). Egyébként a szerbiai migránsok területi 
eloszlásainak magyarországi analízise azt mutatja, 
hogy főleg Budapest (Pest megye) a bevándorlási 
központ. A vajdaságiak számára előnyös a déli határ 
közelsége és a migrációs áramlások szempontjából 
motivációs elemként jelentkezik. Az áttelepült szerb 
állampolgárok 88%-a elsősorban az országhatárhoz 
közeli, magyarok által viszonylag nagy arányban la-
kott vajdasági régiókból származik. Az elvándorlás-
ban leginkább érintett szerbiai községek: Szabadka, 
Zenta és Újvidék. 

A migránsok egy része lehet potenciális vissza-
térő, ugyanis a Magyarországon, vagy Ausztriában 
letelepedők gyakran járnak haza, a szülőföldön ha-
gyott ingatlanjukat legtöbben nem adták el. A mig-
rációs lakossági hálózatok sajátságos és gyakorlatias 
logikával működnek: érdemes külföldön dolgozni, 
Szerbiában költeni. Megjegyzem, hogy a kettős ál-
lampolgárság lehetősége a vajdasági magyarok ese-
tében egyrészt a nemzeti tudat megerősítését jelen-
ti, mások európai útlevélhez jutva nyugati külföldi 
munkalehetőséget szeretnének.

3. Emigrációs szándék követése (transznacionális 
migrációirányítás)

Szerbia átalakuló társadalmában, az egyes régi-
ókban élő aktív lakosság ténykedésén és rugalmas-
ságán múlik, hogy tud-e alkalmazkodni a gyorsan 
változó munkaerőpiaci körülményekhez. A szerbi-
ai lakosság a háború és megannyi gazdasági krízis 
után próbálja megtalálni az új társadalmi pozicioná-
lás lehetőségeit. 

A megnövekedett emigráció a szerbiai fiatalo-
kat jelentősen érinti. A többes mozgások gyakorib-
bá válásával párhuzamosan egyéb jelenségeket is 
észlelünk: többes lakóhely, többes állampolgárság, 
többes állás (munkahely), többes identitás, társas 
kötelék (családi, házastársi, élettársi, baráti). Ezek 
a tények feladatokat gördítenek elénk: (1) bilaterá-
lis egyezményekkel, adminisztrációs eszközökkel 
és kapcsolattartó irodák által kellene kísérni a ta-

nulás és munkavállalás célú mobilitást legalább a 
Kárpát-medencében; (2) információ-bázis szükséges 
a tágabb nemzetközi munkaerőpiac igényeinek fel-
ismeréséhez; (3) továbbá meg kell határozni a „cir-
kulálók” jogi státusát; (4) végül fontos foglalkozta-
táspolitikai cél, a munkaerőpiaci kereslet és kínálat 
„földrajzi” egyeztetése, a munkavállalók mobilitásá-
nak a segítése. 

Az időszerű emigrációs hullámok Európa irányá-
ba élénkítik az országhatáron átnyúló érdekkapcso-
latokat, befolyásolják a határokon átívelő munka-
erő-fluktuációt, kihat történetesen a szerb–magyar 
közös regionális fejlesztési elemek kidolgozására, 
ami a két ország közös térségfejlesztési lehetőségé-
vé is válhat. Ma az emigránsok főleg fiatal szakem-
berek (informatikusok, mérnökök, programozók, 
mikrobiológusok, tudományok doktorai, mediku-
sok, művészek, sportolók), akik beszélnek idegen 
nyelveket, rendelkeznek kezdő tőkével is. Régiónk 
az „agyelszívás”, a vállalkozók- és tőkeelvándorlás 
miatt nagy hátrányokkal találja szembe magát. Sor-
suk alakításában a Vajdaságban élő magyarok nagy 
része bezártnak és esélytelennek érzi a területet. 
Európai orientáltságuk igen erős, ami nem csak az 
anyaországhoz való kapcsolódási lehetőséget jelenti 
a számukra, hanem a szabad mozgástérre, a megél-
hetésre, jobb munka- és életfeltételekre való esélyt, 
és sokakat elvándorlásra ösztökél.

Dr. Tóth Gergely

Láthatatlan értékeink – Magyarok a kanadai prérin
II. rész

Esterházy és Kaposvár. Történetüket már koráb-
ban feldolgozták, így most csak annyit említünk 
meg, hogy a Kaposvár nevű terület (Kaposvár 
Historic Site) ma Esterházy városkához tartozik, 
attól vagy 6 kilométerre délre a szántóföldek 
között, s eredetileg ez volt az itteni magyar telepe-
sek vallási és társadalmi életének központja. Ma 
szépen gondozott nagy telek, rajta a ma már csak 
különleges alkalmakkor használt, védett, 1907-ben 
épült, s idén a magyar állam által is hivatalosan 
köszöntött Magyarok Nagyasszonya (Our Lady of 
Assumption) katolikus templommal, temetővel, 
egy zarándoklatokon, lelkigyakorlatokkor hasz-
nált szabadtéri Lourdes-i Mária-grottóval, melyet 
Horváth atya építtetett 1942-ben, keresztúttal, és 
a múzeumként működő volt parókiával, valamint 
az első telepesek nevét megörökítő emlékművel. 
Háromnyelvű (angol, francia és magyar), a letelepe-
dés történetét összefoglaló emléktábla is található, 
mellette pedig még egy angolul, mely a terület 
szlovák telepeseit említi. A temetőben csupa magyar 
név. Bent Esterházyban több magyar utcanév van, 
Gonczy Ave., Urban Ave., Babyak St., Esterhazy St., 
Kaposvar Dr., Kubik Dr. 

A helytörténeti múzeum is őrzi a magyarok 
emlékét, a városi parkban pedig több fán, padon, 
járdalapon látható magyar származású adomá-
nyozók neve. Meg kell említsük a városban álló 
Our Lady of Victory katolikus templomot, ahova 
a kaposvári régi templom bezárása után betago-
zódtak a magyar hívek, így ott is vannak magyar 
vonatkozások, nevek. Véletlenül ismertem meg itt 
a templomban Audrie Lippait (sz. Tóth), aki felhívta 
70 körüli unokanővérét, Carol Helmeczyt (sz. Lip-
pai). Kis idő elteltével találkoztunk kint, a földek 
között. Még elég jól beszélt magyarul, a nagyszülei 
voltak az eredeti bevándorlók, s igen örült az apró 
magyar szuvenírnek, amelyet segítségéért a végén 

adtam neki. Megmutatta a magyarok két volt tanyasi 
iskoláját, az Esterházy és a Szent István-iskolát, 
ahol ő is tanult valamikor. Az Esterházy-iskola 
már romos, előtte viszont még megvan a kőgúlára 
erősített jó állapotú emléktábla, mely a magyar 
telepesek emlékét őrzi, Esterhaz Colony fejléccel. A 
néhány kilométerrel odébb álló Szent István-iskolát 
a 60-as évekbeli bezárása után ellenben sokáig 
magyar klubként használták (alap. 1967, bejárata 
fölött St. Istvan Recreational Club). Ma már ez sem 
nem működik, szerény berendezése azonban még 
megvan, köztük a tagság névsora fatáblára írva, 
régi fényképek, egyéb magyar emlékek. A városka 
hősi emlékművén is olvasható néhány magyar név.  

Esterházytól negyedórás autóútra fekszik a své-
dek által alapított Stockholm falu, ahol a magyar 
volt a második legjelentősebb telepescsoport, s 
amit elődeink maguk között gyakran Sokhalomnak 
neveztek, utalva az enyhén dombos tájra. Többen 
a Manitoba állambeli Hun’s Valleyből telepedtek át 
ide (l. lent a Polonia-bekezdésben). Legfontosabb 
magyar emléke a Szent Erzsébet-templom (az egy-
házközséget 1906-ban alapították), amit a termé-
szetesen magyar származású Ilona Zambal mutatott 
meg belülről. A templomhoz a telket annak idején 
Ilona dédapja, Sivák János adományozta. Szép, ma is 
virágzó közösség, igaz, nincs plébánia rangja, vagy 
helyben lakó papja, de őrzik a magyar jelleget, s ide 
is nagyobb távolságokról jár be vasárnaponként a 
hívek többsége. A mellette levő Szent Erzsébet-te-
metőben a következő felirat fogad egy kőkereszten: 
Isten dicsőségére emeltette Bodnár Lajos és neje 
1922. A sírokon itt is magyar nevek olvashatók, itt 
nyugszanak Msgr. Sántha Pál és Kulcsár András 
atyák, Horváth Ida és Réti Johanna nővérek is. Az 
egyik utca neve Arpad St., a templom utcája pedig 
értelemszerűen Elizabeth St. Kicsit odébb városias, 
emeletes épület áll, itt laktak a Szociális Nővérek 
Társaságából való magyar apácák; 1925 táján járt itt 

Schlachta Margit, aki az otthont megszervezte a Tár-
sulat számára. A nővérek sok évtizeden át szolgálták 
a préri magyar lakóit Stockholmban is, s ebben az 
épületben működött az iskolájuk. Az iskola mellett 
állt a Magyar Ház, amelyet azóta lebontottak, s a 
falu központjában építették fel újra, ma (kanadai) 
idősek klubja működik ott. 

A következő nap irány Otthon. Kovács János 
református lelkész alapította 1894-ben magyar 
pioníroknak. Amennyire tudni lehet, ez volt az 
első magyar református gyülekezet Kanadában. A 
falucska egyik utcáján az 1993-ban, az egyik alapító, 
Bálint István unokái által emelt emlékmű hirdeti az 
alapító családok emlékét, vagy harminc névvel. A 
földek közti volt katolikus templom sarokkőfelirata: 
Otthon Holy Trinity Roman Catholic Church, AD 
1950. A mellette levő kis temetőben szinte kizárólag 
magyar sírfeliratok láthatóak. Maga a templom el-
hagyatott, évek óta nem használják, magyar utalást 
nem látok benne, de a temetőkertet rendben tartják. 
A református kápolna kilométerekkel odébb talál-
ható, kis fehér fatemplom, elhagyott, belül üres, az 
odavezető csapás fűvel benőve. Az ajtó fölötti táb-
lákon olvasható a következő felirat: Otthon United 
Church. Calvin temploma, Oct. 17, 1909, Békevári 
Egyház (része). Mellette a kis temetőkert valame-
lyest rendben található, de a fű csak közvetlenül 
a sírok mentén van lekaszálva, a kapu lelakatolva, 
így persze csak átmászva lehetett bejutni. Az egyik 
fiatalon elhunyt sírján találok néhány emléktár-
gyat, tehát nemrég mégiscsak járhattak itt rokonok. 
Emlékül itt is nemzetiszín szalagot kötök a kapura, 
hátha valaki majd megtalálja és felismeri. S ahogy 
errefelé már megszoktam, itt is feljegyzem a hely 
pontos GPS-koordinátáit, hiszen errefelé nincs utca 
és házszám, amit be lehetne ütni, a legtöbb keresett 
emlék helyét a helybeliektől kell megtudakolnom, s 
még ők sincsenek feltétlenül tisztában azzal, hogy 
mit is rejt a végtelen tanyavilág.   

A Saxon Hill nevű területen jó száz éve volt még 
magyar cégérű postahivatal is, mára azonban csak 
egy főút menti, 1909-ben létesített, rendezett teme-
tőt találunk, a St. Stephen’s R. C. Cemetery-t, ahol 
egy emléktábla hirdeti a valamikori magyar telep és 
az 1909 és 1993 között ott állt (s 1965-ig működött) 
Szent István templomocska emlékét. Itt nyugszik az 
alapító Szaxon Ferenc egy rokona, talán fia, Lajos 
(1878–1953) és felesége is. 

Halmok ma már nem hivatalos földrajzi név, csak 
a magyar településrész múltbeli neve. Állítólag volt 
katolikus és református temploma is, de csak az 
utóbbinak jutottam nyomára. A táj itt rendkívül kü-
lönleges és embert próbáló, rengeteg a jégkorsza-
ki eredetű apró állóvíz, a terület mocsaras-lápos, 
köztük a gazdák igyekeznek minden használható 
földdarabot hasznosítani. Egy ukrán származású 
fiatal farmer segít a háza lépcsőjén beazonosítani 
a református kápolnát az ún. grid map-en, s felhív-
ja figyelmemet egy másik apró temetőre is. Hely-
ben vagyunk tehát, ilyenkor az ember el is felejti, 
hogy ezeken az utakon ebédre nem is jut idő (ezen 
az úton egy jó hónap alatt 11400 mérföldet, azaz 
18000 km-t tettem meg). Alig járt földút mentén, 
a világ által elfeledve tűnik fel az elhagyott, de kí-
vülről még jó állapotú kis kápolna, ajtaja fölött a 
felirat: St. Paul United Church. Halmok 1910 Ma-
gyar Mission. Belépéskor az ajtónyitással jókora 
hangyabolyt kell félretoljak, a szószék felé pillant-
va viszont megdobban a szív, mert rajta – ritka kivé-
telként – magyar utalás, egy kopott, galambpiszok-
kal borított, foszladozó bársonylepel, A Halmoki 
Ref. Női Egylet ajándéka felirattal. Itt megállt az 
idő, látszik, hogy legalább ötven éve érintetlen az 
épület – hogy a templomot mikor használták utol-
jára, nem lehet tudni, létezéséről is csak Ruzsa Jenő 
1940-es könyvéből értesültem, amelyet előző hé-
ten Calgaryban kaptam (A kanadai magyarság 
története, Toronto, 1940). A bársonyleplet óvato-
san lefejtettem, hogy megmentsem a biztos enyé-
szettől. Majd eljut Magyarországra, a Református 
Egyház tárgyi emlékei közé. Folyatatjuk

A múlt év őszétől mindmostanáig nem 
rendeződött Kárpátalján a társadalmi labi-
litás, mely az oktatási törvény elfogadásá-
val éleződött ki. Sajnos épp ezt bizonyítják 
az elmúlt hónap eseményei is. 

Február folyamán két alkalommal is merényletet 
kíséreltek meg a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szö-
vetség (KMKSZ) ungvári székháza ellen. Első ízben 
február 4-én két lengyel nemzetiségű férfi tett pró-
bálkozást az épület felgyújtására. E kísérletet ak-
kor nem tudták sikerre vinni az elkövetők. Érdekes, 
hogy ez az eset néhány nappal az EBESZ Nemzeti 
Kisebbségi Főbiztosának Kárpátaljára való látogatá-
sa előtt történt.

Február 27-én másodszor is bűncselekményre 
vetemedtek az elkövetők, csak most sokkal eredmé-
nyesebben, hisz robbanószerkezetet használtak. Az 
eset kapcsán az ukrán Nemzeti Polícia jelentős erő-
it országszerte azonnal bevonták a nyomozásba, és 
az SZBU-val (Ukrajna Biztonsági Szolgálata) együtt-
működve minden lehetséges nyomot megvizsgáltak. 
Bíztatónak minősíthető, hogy a KMKSZ székházá-
nak felrobbantóit elfogták. Kiderült, hogy az elkö-
vetők ukrán állampolgárok, Cserkaszi megyéből és 
Kropivnickijből származnak. A tettesek elfogása és 
kihallgatása után arra is fény derült, hogy őket fel-
bérelték erre az akcióra. Vallomásuk alapján a meg-
rendelő személyét is azonosítani lehetett, aki viszont 
nem ukrán állampolgár. A robbantás megrendelő-
je állítólag a Moldovától elszakadt, orosz többségű 
Dnyeszter-melléki Köztársaság lakosa, aki a bűn-
cselekmény elkövetése után azonnal hazautazott. Az 
ungvári városi-járási bíróság a két feltételezett elkö-
vetőt (egyikük hivatásos katona) 60 napra előzetes 
letartóztatásba helyezte, ők óvadék ellenében sem 
szabadulhatnak. Ellenük előre megfontolt csoporto-
san elkövetett terrorcselekmény címén folyik az eljá-
rás. Ezen események fényében nem meglepő, hogy a 
KMKSZ üdvözli az EBESZ-delegáció azon felvetését, 
mely szerint fokozottabb jelenlétet kívánnak biztosí-
tani a térségben.

A támadás kapcsán dr. Grezsa István kormány-
biztos megjegyezte: „Ide vezet az, ha ‚Késhegyre a 
magyarokat’ skandáló tömeget Ungváron nem rend-
szabályozzák az ukrán rendfenntartók arra hivat-
kozva, hogy egyébként ukrán hazafiakról van szó. 
Ugyanez okból a Beregszászban fekete ruhában és 
álarcban felvonulók, akik a beregszászi városházáról 
letépték a magyar zászlót, szintén nem részesülnek 
büntetésben. Csak ejnyebejnyét kapnak azok is, akik 
primitív, rossz magyar helyesírással kipingálták az 
útszéleket, nyilvánvalóan provokációs szándékkal. 
Ide vezet, hogy másfél éve szervezett magyarellenes 
sajtóhadjárat zajlik Kijevben Magyarország ellen. 
Ennek köszönhetően természetesen felbátorodtak 
azok a szélsőséges erők, amelyek ezt a cselekményt 
elkövették”.

Megnyugtató, hogy az anyaország továbbra is ki-
áll a kárpátaljai magyarság mellett. „Aggodalomra 
ad okot a magyar kisebbség elleni támadások soro-
zata. Elvárjuk az ukrán hatóságoktól a kárpátaljai 
magyarok biztonságának garantálását” – mondta 
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. 

Elértünk egy olyan pontot, amikor nem enged-
hető meg, hogy a dolgok így folytatódjanak. Külön 
kiemelést érdemel az, hogy ezzel teljes mértékben 
egyetért Kárpátalja ukrán vezetése is. Viktor Miku-
lin, a Kárpátaljai Megyei Állami Közigazgatási Hiva-
tal elnökhelyettese szintén elítélte a KMKSZ-szék-
ház ellen elkövetett szégyenletes cselekményeket és 

Kárpátalja: szítják a tüzet az ukrán és  
a magyar nemzetiségűek között

hangsúlyozta: „A provokációt nem lokálisan, egy 
nemzeti kisebbségnek okozott kárként fogják érté-
kelni, hanem brutális támadásként a demokratikus 
értékek ellen, az egész Kárpátalja elleni bűntettként”. 

Ilyen hangulatban került sor a március 15-i meg-
emlékezésre. Természetesen az idei megemlékezés is 
hagyományosan illő módon ment végbe, nagy tisz-
telettel adózva a forradalom és szabadságharc 170. 
évfordulójának kimagasló eseményei emlékének, 
bár az ünnep megtartását nagy feszültség kísérte. 
A helyi magyarság úgy ünnepelt, hogy közben mö-
götte áll egy elnyomó jellegű oktatási törvény elfo-
gadása, és Damoklész kardjaként függ felette egy 
ugyancsak elnyomó jellegű nyelvtörvény elfogadá-
sa is (tudniillik a robbantást követően február 28-án 
hatályon kívül helyezték Ukrajna „Az államnyelvpo-
litika alapelveiről” című törvényét (Закон України 
«Про засади державної мовної політики»), mely 
az ukrán mint államnyelv elismerése fényében je-
lentős mértékben kiterjesztette a kisebbségi nyel-
vek használatát is). Érthetetlen, hogy az ukrán mé-
dia miért indított hazugságkampányt egy 150 ez-
res közösséggel szemben, mely semmi rosszat nem 
tett ennek az országnak, és nem szolgált rá a vádak-
ra. A térség magyarjai példátlanul nagy számban 
jöttek össze, hogy ezzel is tisztelettel adózzanak a 
múltnak és egyben esküdjenek, hogy továbbra is 
megmaradnak a márciusi vívmányok szellemében. 
A megemlékezés megyeszerte szerencsére zavarta-
lanul ment végbe.  

Viszont jogosan merül fel a kérdés: ki bátorít ha-
sonló megmozdulásokra szélsőséges elkövetőket? 
Erre nincs pontos, megbízható válasz, legalábbis 
egyelőre. Épp ezért a józanész azt diktálja, hogy egy-
szerű jóslások helyett fel kell deríteni az eredeti oko-
kat és mozgatórugókat. Bár megjegyzendő, hogy az 
ukrán vezetés általában mindezek mögött Moszkvát 
gyanítja. 

„Az összefogás a helyes válasz, az, ha Kárpátalja 
többi nemzetiségével közösen bebizonyítjuk, hogy 
továbbra is békében és megértésben szeretnénk élni 
szülőföldünkön, és nem ülünk fel a provokációknak, 
bárkik is állnak ezek mögött” – foglalta össze Bab-
ják Zoltán, Beregszász polgármestere. A megye la-
kossága kitart ezek mellett, annak ellenére, hogy a 
szélsőséges erők továbbra is tüzet szítanának. Példa 
gyanánt: rögtön a magyar forradalom és szabadság-
harc megemlékezését követő napra virradóan Bereg-
szász központjában több autó szélvédőjét törték be. 
Érdekes, hogy a károsodások kizárólag csak a ma-
gyar rendszámú járműveket érintették (itt legyen 
okos az ember!). Csak azonosulni tudunk Sin József, 
a Beregszászi Járási Tanács és a KMKSZ Beregszászi 
Járási Szervezetének elnöke gondolataival, mely sze-
rint „nem engedhetünk teret a szélsőséges erőknek 
és robbantgatóknak. Veszélyes fegyver a nemzetisé-
gi gyűlölet, a viszálykeltés, ezt megtapasztalhattuk 
1848 példáján is. Ezért elítéljük azokat, akik Kárpát-
alját is a békétlenség szigetévé igyekeznek tenni”. 

Hisszük, hogy mint egy jó családban együtt cse-
lekedve, képesek leszünk bölcsességet tanúsítani, le-
küzdhetjük a modern kihívásokat, és a soknemzeti-
ségű megye folytatja a tolerancia évszázados hagyo-
mányait, békében és egyetértésben élve tovább. Mint 
a márciusi ifjak a 12 pontba belefoglalták: „Legyen 
béke, szabadság és egyetértés”, így most mi is, ma is, 
nehéz helyzetünkben ezt akarjuk: Legyen béke, sza-
badság és egyetértés. 

Paládi Renáta, Ungvár

Véssey Ede

kettőscsillag

Lillának

Ha egyszerre szállunk az égbe, Te meg én,
nem fogunk eltűnni a sötét peremén, 

kettőscsillag leszünk odafönt az égen, 
talán a Szerelem nevű csillagképben.

Gyorsulva keringünk egymás vonzterében,
az állandó vonzás tart örökre ébren,    

a vonzó erőktől lassan közeledünk,
de még kinyújtva sem érhet össze kezünk.
                  
Legvégül felizzunk, fényt szórva világra,
majd összeolvadunk, egymásra találva,

eggyé vált csillagként száguldunk el messze,
egymásba, az örök végtelenbe veszve.

Böröndi Lajos

19 5 6

a levert vörös csillag helye 
még sokáig látszott
akár a golyónyomok a falban

aztán átmeszelték
betömték a lyukakat is
mintha ott sem lettek volna

az emlékek azonban nem törölhetők
a rájuk meszelt festék csak takar,
mint a föld amely
elsimítja a belé temetett arcot

az emlékezőket kell megölni
ha azt akarjátok hogy teljes legyen
a feledés

Magyarságtudat-ápolás Szarajevóban
A szarajevói HUM Magyar polgárok Egyesülete 

2017 novemberében a nemzeti ünnepekre felkészítő 
foglalkozást hirdetett a bosznia-hercegovinai ma-
gyar gyerekeknek abból a célból, hogy rendszeresen 
találkozhassanak egymással. 2018. március 3-án, 
szombaton tartották az 1848/’49-es forradalom és 
szabadságharccal kapcsolatos első foglalkozást, 
amelynek keretében rövid történelmi áttekintést 
követően igyekeztek felhívni a figyelmet nemzeti 
színeink, kokárdánk jelentésére. A közös progra-
mon volt zászlószínezés, éneklés, valamint a márci-
us 15-i műsorra is közösen készültek előadással.

(Fülöp Dóra – Petőfi Sándor Program, Szarajevó, 
Bosznia-Hercegovina)
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JELEN SZÁMUNK KÉPEI
Erdélyi festő a csillagösvényeken...

(Gámentzy zoltán 1911–1992)
2017 őszén rendhagyó emlékkiállítás nyílt 

a marosvásárhelyi Bolyaiak téri unitárius 
templom tanácstermében az akvarellfestő 
Gámentzy Zoltán munkáiból. A gazdag kép-
anyag betekintést nyújt Erdély csodálatos tá-
jaiba a Székelyföld, a Gyímesek, a Nyárád, 
Küküllők és a Maros mente megannyi törté-
nelmi-néprajzi emlékhelyeibe.

Gámentzy Zoltán Abrudbányán született 
hétgyermekes családban. Kicsi korától az er-
délyi tájak, hangulatok, a varázslatos templo-
mok, kopjafák, emlékházak bűvöletében élt.

Autodidakta módon emelkedett az egyik 
tisztelt és a szakma által is elismert marosvá-
sárhelyi akvarellfestővé.

A székely festőóriás, Nagy Imre, miután 
Zsögödön megismerte Gámentzyt és mun-
káit, csupán ennyit mondott:

„Maga most azonnal hagyjon abba min-
dent és csak a festészetnek éljen!”

Dr. M. Kiss Pál budapesti művészettörténész 
egyik tanulmánykötetében így ír: „Gámentzy 
Zoltán életműve egyetlen, kitérő és törés nél-
küli ív. fény ittas, levegős, varázslatos térben 
formálja a tömegeket és hangolja a színeket”.

A szülőföld iránt élete végéig hűséges Gá-
mentzy Zoltán emlékkiállításon megtekint-
hető képei (54 festmény) a családtagok tulaj-
donában vannak.

Festményeinek egy része a budapesti Nem-
zeti Galéria tulajdonát képezi, de különböző 
munkái láthatóak Győrött és Debrecenben, 
valamint Erdély legismertebb múzeumaiban 
Kolozsvártól Sepsiszentgyörgyön és Székely-
udvarhelyen át egészen Marosvásárhelyig, 
valamint Európa és a nagyvilág számos or-
szágában, magángyűjtőknél. Gámentzy Zol-
tán Erdély egyik elismert (de gyakran el is fe-
ledett) akvarellfestő lélekgyógyásza.

Kelemen Ferenc

Ősz az Olt partján

Az értelmes keresztény lét példaképe lehet 
dr. Kovács József László nyugalmazott egyete-
mi tanár, irodalomtörténész, aki betöltötte 85. 
életévét. Ünneplésére gyűltünk össze jelenle-
gi lakóhelyén, a budaörsi Heimatmuseumban, 
amelynek alapító igazgatója volt. Érdekesség, 
hogy felesége, a szintén pedagógus Paulovits 
Teréz ugyanezen a napon született, így kettős 
ünneplésben lett részük. Szülővárosa Sopron, 
lakóhelyei Ráckeve (ahol szintén múzeumalapí-
tó is volt) és Budaörs, de életterei és működési 
területei tágasabbak, hiszen sokáig a Zsámbéki 
Tanítóképző Főiskolán dolgozott, különféle te-
lepülések helytörténetét is kutatta, többször fele-
ségével közösen, s számos előadást tartott itthon 
és külföldön. A néhai Csatkai Endre Kossuth-dí-
jas művészettörténész, soproni múzeumigazgató 
hatására kezdett el kutatni, amelynek eredmé-
nyét, alapos és megnyerő tudományos szellemi-
ségét közel harminc könyv őrzi.   

Szakterülete a magyar késő reneszánsz és a 
magyar–német irodalomtörténet összefüggései. 
Egyéniségének formálása a család mellett a sop-
roni Szent Asztrik Bencés Gimnázium padso-
raiban kezdődött, majd az ELTE magyar-német 
szakán folytatódott. Később ugyanazt a bencés 
regula szerinti fegyelmet várta el középiskolai ta-
nítványaitól, főiskolai-egyetemi hallgatóitól a vi-
lágirodalom, az irodalomtörténet, a műelemzés, 
és a német leíró nyelvtan területén. 

Születésnap Budaörsön
A Budaörsön 2013-ban megjelent, Kötődé-

sek című könyvében olvasható életinterjúban 
számol be a kezdetektől napjainkig ‒ ma már 
történelminek számító közegben ‒ töltött ide-
jéről részletesen és figyelmet lekötő módon. 
Nem véletlen, hogy az egykori Soproni Fiata-
lok Művészeti Kollégiuma több tagja – Zentai 
László, Büki Attila, Bősze Balázs özvegye és 
jómagam ‒, valamint a társasághoz erőteljesen 
kötődő Cs. Varga István József Attila-díjas iro-
dalomtörténész köszöntötte, hiszen írásaiban 
rendszeresen foglalkozott a városi pályakez-
dők irodalmi társaságával. Dr. Zentai Lász-
ló, a Soproni Füzetek főszerkesztője emlékla-
pot adott át az ünnepeltnek, aki e kiadvány 
állandó szerzője is, s kutatói tevékenységében 
egyértelmű hűséggel kötődik szülővárosához. 
Boros György, a Budaörsi Német Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke köszöntőjében kiemelte 
eredményeiket-terveiket, melyek megvalósítá-
sában fontos szerep jutott az ünnepeltnek. 

A családi, baráti körben zajlott derűs össze-
jövetelen kialakult hangulatban kifejeződött 
dr.  Kovács József László kandidátus hitvallá-
sa, amit Mécs László A gyermek játszani akart 
című verséből származó idézettel fejezett ki: „Én 
a tükre vagyok minden mosolyoknak, / én azért 
élek, hogy visszamosolyogjak: […] rózsafára, ke-
resztfára, visszamosolyogjak mindenre, / vissza-
mosolyogjak az Istenre.”  Zsirai László

Életének 89. évében Pozsonyban elhunyt 
dr.  Szabó Rezső, felvidéki jogász, politikus, 
képviselő, aki számtalan civil szervezet, intéz-
mény jogi ügyeinek segítője volt. Magánember-
ként is bárki, aki hozzá fordult tanácsért, eliga-
zításért, jogi ügyeiben felvilágosításért, ugyan-
csak biztosra vehette, hogy segítséget kap tőle. 

Szabó Rezső egy kis csallóközi faluban 
született, érettségi vizsgát a jó hírű komáro-
mi bencés gimnáziumban tett. Miután Cseh-
szlovákiában betiltották a magyar iskolákat, 
a Pázmány Péter Tudományegyetemen kezdte 
jogi tanulmányait, majd a pozsonyi Komen-
sky Egyetemen fejezte be. Ezután nyilvánva-
lóvá lett számára, hogy a felvidéki magyarság 
szolgálatába áll, így meghatározó személyisége 
lett a Csemadoknak, annak titkáraként, majd 
főtitkáraként nemcsak a közösségi élet szer-
vezésében vett részt, hanem olyan reformter-
vezeteket is kidolgozott, amelyek a szlovákiai 
kisebbség ügyeinek átfogó rendezését célozták, 
a jogfosztottság éveinek igazságtételét szorgal-

mazták, a szlovákiai magyarság követeléseit 
tartalmazták. 1968 után ő is jogfosztott lett, ki-
zárták a kommunista pártból, a Csemadokból, 
majd az 1989-es rendszerváltozás után rehabi-
litálták, majd újra a felvidéki magyarság érde-
keiben kezdett dolgozni. Az Együttélés Politi-
kai Mozgalom megalapítói közé állt, és ismét 
tudása, tapasztalatai legjavával segítette a felvi-
déki magyarságot. Ott volt a Komáromi Városi 
Egyetem megalapításánál, a Selye János Egye-
tem megszervezésénél, mindenképpen szorgal-
mazta Esterházy János mártír politikusunk re-
habilitálását, valamint küzdött azért is, hogy a 
Csemadok pozsonyi épülete a szervezeté legyen. 
Most már felülről figyeli szeretett népe sorsát, 
a Csemadok tevékenységét, amely annyira fon-
tos volt számára. Az utódoknak pedig az a fel-
adatuk, hogy méltón megfeleljenek az elvárá-
sainak és a közösséget úgy szolgálják, ahogy ő 
mindig tette.

Béke poraira! Legyen neki könnyű a föld!                                                 
Benyák Mária

A felvidéki magyarok jogainak védelmezője volt

A salzburgi zenei élet és a zenei nevelés je-
lentős tartóoszlopa, a Mozarteum emeritusz 
professzora, Losonczy Andor zeneszerző és 
zongoraművész 2018. január 8-án, 86. élet-
évében elhunyt. Egészségi állapota már évek 
óta ingadozó volt. Nevét először Takács Jenő 
zeneszerzőtől hallottam, akinek az 1947/48-
as tanévben Pécsett, még kamasz fiúként a 
konzervatóriumban zongoranövendéke volt. 
– Mikor immár tíz éve, hogy Halleinben 
egy cukrászdában Losonczyval beszélget-
tem, nagy szeretettel emlékezett vissza a pé-
csi évekre, ahol Takács Jenőtől rövid idő alatt 
életre szóló szellemi hozományt, minőségi 
munkára való nevelést kapott.

 A budapesti Liszt Ferenc Zeneművésze-
ti Főiskolán zongorát Kadosa Pálnál, zene-
szerzést Szervánszky Endrénél végzett. Az 
Országos Filharmóniai Társaság szólistája 
lett, 1956-ban Liszt-díjat kapott. 1960-ban 
hagyta el Magyarországot feleségével, Ku-
por Klárával egyetemben. Darmstadtban, a 
„modern zene Mekkájában” Schönberg haj-
dani növendékénél, Eduard Steuermann-nál 
tanult, s Kranichsteiner-díjban részesült. Az 
elektronikus zenébe Karlheinz Stockhausen 
vezette be.

Salzburgban a ’60-as években magyar kol-
légáival, Horváth József Máriával és Kováts 
Barnával az ifjú avantgarde zeneszerzőkhöz 
tartozott. Az Elektronikus Zene Stúdiójának 
asszisztense, majd a Mozarteum zongora do-
cense, később professzora lett. Elsősorban a 
kortárs zene és a romantika foglalkoztatta. 
Az atonális és a szeriális zenével való mun-
ka vezette a kollázs-technikához és a dada 
elemekkel tarkított beszéd-kompozíciók-
hoz. 1978-ban és 1986-ban először Párizsban 
(IRCAM), majd Hamiltonban (Colgate Uni-
versity) és New Yorkban az elektronikus- és 
a computer-zenét tanulmányozta. 1999-ben 
közreműködött Herbert Peseckas Where does 
the Sound come from? – (Honnan származik 
a hang?) című dokumentumfilmjében. Mint 

Elhunyt Losonczy Andor
zongoraművész, már rég nem lépett fel, de a 
legendák birodalmába tartozik, ahogy Liszt 
H-moll szonátáját játszotta a ’80-as években. 
Virtuozitását, vulkán kitöréséhez hasonló 
játékát, halk, fátyolos hangú magyarázatait 
megörökítette néhány felvétel. Nevéhez fűző-
dik több mint száz kortárs zenedarab, többek 
közt Takács op. 95-ös Klänge und Farben és 
Kurtág György op. 3-as Nyolc zongoradarab-
jának bemutatása. Az ORF számára eljátszot-
ta Schönberg összes zongoraművét.

A Magyarországon írt kompozíciói nagy-
részt elkallódtak. A Nyugaton születetteket 
neves együttesek (az Ensemble Orion, az Ös-
terreichische Ensemble für Neue Musik, az 
Aspekte New Music Ensemble és az Ensemb-
le Sortisatio) mutatták be. 1970-ben a kórusra 
és kamaraegyüttesre írt Black Box című mű-
vének ősbemutatója Salzburgban botrányba 
fulladt – de ugyanezért a darabjáért 1979-
ben minisztériumi díjat kapott. Satzfragmen-
te című művét a Steier Őszön mutatták be, s 
ORF-díjjal jutalmazták. Firenzében 1986-
ban megkapta a „Premio delle Muse” kitün-
tetést. Írt zongoraiskolát, kamarazenét, zon-
gora- és vokális műveket, s tíz zenekari da-
rabot. Ezekből a magyarországi közönség alig 
ismer valamit. Mint zeneszerző és zongoris-
ta, rendszeres szereplője volt a különféle zenei 
fesztiváloknak; tagja az Osztrák Zeneszerzők 
Szövetségének és tiszteletbeli tagja a Salzbur-
gi Aspekte Fesztiválnak. Salzburg Tartomány 
1999-ben Arany Érdemrenddel, 2004-ben a 
Nagy Művészeti Díjjal tüntette ki.

  Itt az ideje, hogy összetéveszthetetlen stí-
lusjegyeket viselő műveit Ausztriában is, Ma-
gyarországon is, és mindenütt a Földön, ahol 
nyitott fülekre találnak, felfedezzék és mű-
sorra tűzzék – mondta Kurtág. Szenvedélye-
sen kísérletező, új és új hangzásvilágokat fel-
fedező, komoly gondolkodású és biztos ízlésű 
művészt veszítettünk el vele, aki tanítványait, 
kortársait is lelkesítette, alkotásra ösztönözte.  

Radics Éva

A philadelphiai Szépművészeti Múzeumban 
az egyik Chagall festmény olyan embert ábrá-
zol, akinek fordítva van feltéve a feje. Arccal 
nem előre, hanem hátra néz. Mögötte felrob-
bantott templom omlik össze. A képen felirat: 
Ó Bozse (Ó Atyám). A festmény a Szovjetuniót 
és a szovjetrendszert szimbolizálta. De ugyan-
akkor múlt századunk képe is lehetne.

Az ezredforduló után, immár több mint 
másfél évtizede, a nagy útkeresések, de a kiút-
talanságok korszakát is élve, a cím kérdése jo-
gos, mert a történeti változások nem kerek szá-
mokhoz igazodnak. Nekünk magunknak van 
szükségünk az idő- és tér-határra, hogy ön-
magunkat felfogható koordináta rendszerben 
meghatározhassuk. A keresztény időszámítás 
– és ezzel párhuzamosan a zsidó világterem-
tési éra – egyetemes történeti rendszert állított 
elő és a korábbi és későbbi eseményeket ebben 
a strukturált rendszerben értelmezi.

Múlt századunk Európájában sok gondolat 
született és szó esett a nyugati kultúra jövőjé-
ről, a politika, a szocializmus vagy a jóléti ál-
lam jövőjéről, és persze a kereszténység jövőjé-
ről is. Amikor a jövőnk kezd kérdésessé válni, 
az előttünk lévő út borul ködbe, nem ritkán a 
bizonytalanság érzése fog el bennünket. Ezért 
természetes, hogy azok, akik a kor és az embe-
ri élet rezgésére finomabban rezonálnak, mint 
az átlagember: költők és írók, zeneszerzők és 
festők, gondolkodók közül sokan – Thomas 
Mann, Gustav Mahler, Egon Schiele, Arnold 
Schönberg, Köstler Arthur, Ady Endre, de má-
sok is – szintén már a múlt század elő napjaitól 
kezdve megsejtették, hogy korunk sorsdöntő 
változást hoz.

Hozott. Egy nagy, optimista korszak a szá-
zad eleji forradalmakkal indult el és a totalitá-
rius rendszerek utolsó maradékának, a szovjet 
típusú diktatúrának látványos összeomlásá-

MERRE VAN ELŐRE?
val végződött. Úgy tűnik, itt Európában las-
san vége annak a modernizációs zsákutcának, 
amit a kommunizmus jelentett, és amit az ezt 
felváltó liberalizmus követett embert és társa-
dalmat megváltoztató kísérletével. Ugyanak-
kor, ha a magunk múltjáról és jövőjéről töp-
rengünk, aligha tehetjük meg, hogy ne szen-
teljünk néhány gondolatot századunk egyik 
legfénylőbb csillagának, az 1956-os magyar 
forradalomnak. Fejet hajtva nemcsak az is-
mert, de a névtelen áldozatok előtt is. Ők mind 
olyan ügyért küzdöttek, amelyért élni és jövőt 
építeni szép feladat.

De ezt nem világmegváltó mértékben kell 
megpróbálni, hanem a mindennapokra lebon-
tottan. Természetesen, szépen, méltósággal a 
magunk feladatát vállalva. Szeretetet és tole-
ranciát gyakorolva. Tehát olyan magyar társa-
dalom, közösség építésére van szükség, amely 
egyéni és közösségi szinten békét, harmóniát 
munkál. Viszont ehhez nyilván az kell, hogy 
a mi szívünkből se hiányozzék a békesség és 
a megbékélés vágya. Különben csak „stratégi-
ai békéről” lehet szó: végső soron feltételes bé-
kéről, amelyben más eszközökkel, de tovább 
folytatódik a háború.

A kereszténység jövőjét illetően pedig úgy 
látom, hogy a tekintély-egyház helyébe új típu-
sú egyház-egység fog lépni, mert a mai (tömeg)
társadalomban is – minden látszat ellenére – 
az emberek keresik az embertársat, a feleba-
rátot, a személyes közösség megtapasztalását. 
Az öntudatos, felnőtt, érett hitéletnek olyan 
egyházi struktúrára van szüksége, amelyben 
kibontakozhatnak a sokféle karizmák. Vala-
mi olyasmiről szólok, amit Albert Einstein így 
fogalmazott meg: „Jelzést akarok adni arról, 
hogy bár az emberiség laboratóriumokból él 
és nem oratóriumokból, vissza kell kapnia ora-
tóriumait, ha nem akarja, hogy belepusztuljon 

laboratóriumaiba.” Ez esetben természetesen 
az oratórium szó nem zenei műfaj megjelölésé-
re szolgál, hanem a befelé fordulás, meditálás, 
imádság helyének latin neve.

Nos, ha ezek után újra felvetjük a kérdést, 
merre is van az a bizonyos „előre”, talán kö-
zelebb érezzük magunkat általános válasz-
hoz, mint azt valójában gondoltuk. Az „előre”, 
a jövő potenciálisan bennünk van. Két figye-
lemreméltó hozzátétellel: a bennünk lévő jö-
vőkép kell, hogy szolgáljon, gazdagítson, épít-
sen. Építsen családot, társadalmat és nemzetet. 
Másfelől pedig az egészséges jövőtudat mindig 
múltba ágyazott, történelmi tudatú.

Kairos időt élünk. E görög szó első jelenté-
se az alkalmas pillanat; tágabb értelemben pe-

dig a valamire való, a valamire szánt idő. Arra, 
hogy ki-ki a maga módján keresse, találja meg 
a legmegfelelőbb választ mai témánk alapkér-
désére. Mert körülöttünk hagyományaival 
együtt bomlik a régi világ. Amíg például a kö-
zépkorban a templom életmentő menedékké 
válhatott az emberek számára, a második világ-
háború alatt, de azóta is, ugyanoda tereltek be és 
gyújtottak fel sokakat. Az emberi jogtiprás mel-
lett a vandalizmus életünk kísérőjévé vált. 

Az új évszázad, évezred további fojtatásához 
félelmetes ómen. Valóban meg kell találnunk 
oratóriumainkat, hogy ne pusztuljunk bele 
laboratóriumainkba. Felelősségünk közös és 
nem áthárítható.

Pátkai Róbert

„Az emberszabású majmok s a köztünk levő 
különbség a kultúra, pontosabban a szimboli-
kus kultúra, mely javarészt nem az agyi dobo-
zon  belül, hanem kívül van. A kultúra a kogni-
tív tevékenységet számos agyban elosztja, uralja 
tagjai gondolkodását…Kulturálisan kötött faj 
vagyunk.  Keressük a kultúrát, ahogy a madarak 
a levegőt. Cserében a kultúra alakítja elménket, 
miként a szobrász formálja az anyagot.” 

Pléh Csaba azért idézi Donald gondolatait, hogy 
felhívja figyelmünket, elengedhetetlen mind a tu-
dományban, mind a gyakorlatban a szintézisre 
törekvés. Ez különösen fontos azért, mert ma már 
nem kétpólusú világban, hanem három pólusban 
gondolkodunk: a lelki jelenség, az agyi folyamat és 
a fejlődés hármasságában. A fejlődésbe beletarto-
zik az evolúció, a kultúra és az ontogenezis.

Milyen összefüggésben van az egyéni fejlődés, 
a fajok folyamatos változása és a kultúra között? 
Hogyan befolyásolja a kultúra a fejlődést? S a kö-
zelmúlt bűvös kifejezése, a multikulturalizmus  
értelmezhető-e az egyén fejlődésében, a fajok fo-
lyamatos változásában, vagy  ideológiával állunk 
szemben? 

Nézzük a saját identitásunk, mitől vagyunk eu-
rópaiak, mit jelent több ezeréves európai kulturá-
lis örökségünk? Az Európa fogalmát meghatározók 
azt vallották, hogy Európa három pillérre épül: a 
görög filozófiára, a római jogra, a keresztény er-
kölcsre. Tehát: „szellemi, erkölcsi értékek hatá-
rozzák meg Európa önazonosságát.” (Zlinszky 
J., 2002) Ez az egyedülálló európai kultúra közös, s 
minden európai nép rendelkezik sajátosan, csak rá 
jellemző kultúrával. 

S miben rejlik a magyar, szlovák, lengyel, német 
kultúra sajátossága? A műveltségben, s annak köz-
vetítésében. A műveltség tartalmában, vagyis mit 
közvetít, mit tanít meg ebből a közös kultúrából az 
iskola, hogy – különbözőségünk megőrzése mel-
lett – „egy nyelven” tudjunk beszélni, hogy értsük 
egymást az alapvető közös értékrendünk isme-
retével, vállalásával és terjesztésével, és ismételt 
újrateremtésével. S legyünk képesek a másik nép 
sajátos kultúráját – tudományát, művészetét, hitét, 
hagyományait – megbecsülni, értékelni, mert sok-
színűségünk nem szegényít, hanem gazdagít ben-
nünket, s végső soron Európát.

Fontos, hogy ebben az információ-gazdag, sőt 
információáradatban túltengő világban ne bizony-
talanodjunk el, hanem nyújtsanak biztonságot, 
eligazodást a zsinórmértékül szolgáló, évezredek 
által örökített értékeink. Az eligazodási pontok 
felismertetésében az iskola kell, hogy segítséget 
nyújtson, amennyiben a műveltség alapjául kivá-

A kultúraközvetítés dilemmái
lasztott tananyagot, kultúrát, hitelt érdemlő mű-
veltséget terjeszt és teremt újjá. Az újjáteremtés 
feltétele az elsajátítandó kultúra szintézise, az ösz-
szefüggések megláttatása a hitelesség erejével. 

A nevelés és oktatás célja nem lehet más, mint a 
kultúra - tudás, hit, művészet, morál - teljességének 
közvetítése. A kultúra e négy tényezőjét 2002-ben az 
UNESCO újrafogalmazta, amelyek ugyanazok, amit 
a pedagógia tudománya mindig is képviselt Európá-
ban. A 21. században sem a tudományelmélet, sem a 
gyakorlat nem foglalkozik kellően a kultúra és a kul-
túraközvetítés alapvető kérdéskörével.

A fő probléma, hogy a kultúra tartalmát megha-
tározó tényezők megítélésében, továbbá az alapve-
tő értékekben igen nagy a bizonytalanság általá-
ban, különösen a volt szocialista országokban. A 
demokrácia biztosította szabadságban csorbult a 
szabályok, normák tisztelete, betartása, betarta-
tása. Miközben kutatók sora bizonyítja, hogy az 
emberiség története során kialakult értékek, ma-
gatartásminták, normák átörökítésének hiánya a 
modern társadalomban gátolja az érett személyiség 
kialakulását (Kopp M.2008), sőt a kudarcoktól meg-
kímélve, kudarc nélkül felnevelt ifjúság – K. Lorenz 
szavaival - infantilis felnőtt lesz.(K. Lorenz, 2002)

A probléma gyökere a kultúra közvetítésében 
rejlik. Nevezetesen kik a felelősek a kultúra közve-
títéséért? A felelősök vajon bizonytalanok-e azon 
feladatukban, hogy felelősek a gyermekek felnőtté 
válásáig a gyermekeket, ifjakat érő hatások köz-
vetítésében; vagy szándékos a tevékenységük a 
bizonytalanság keltésében, a kulturálatlanság ter-
jesztésében? 

Vajon megtanítjuk-e és megtanuljuk-e, mi a hi-
vatásbeli kötelesség, vagy pedig a diploma ünne-
pélyes átvételénél elmondott esküt csak formaság-
ként éljük meg, hiszen be nem tartása semmilyen 
következményekkel nem jár? 

Ezek következtében legalább akkora a felelőssé-
ge a sajtónak, a rádiónak, a televiziónak, a könyv-
kiadóknak, a színháznak, a múzeumoknak, és ter-
mészetesen a politikának, mint a tanítónak.

 Hogyan tanítsuk azt, amit nem tudunk? Nyilván 
ezt nem a piac diktálhatja, nem is a divat. A demok-
rácia adta lehetőség mindenki számára ugyanany-
nyi az igényesség szabadságának vagy az igényte-
lenség szabadságának választásában.  A tudomány 
feladata az adott terület mélyreható kutatása, 
összehasonlító vizsgálata, azok közzététele. Az 
oktatáspolitika képviselőinek mélytudással kell 
rendelkeznie a világos célok megfogalmazásához. 
A nevelés kultúraközvetítés, melynek küldetése a 
minőségi adaptáció lényegének megértetése, meg-
valósításának elősegítése az önálló, szabad válasz-

tás eredményeként az igényesség szabadságának 
választásában.

 Ezt tették mindenkor a tudomány igazi művelői. 
A neveléstudomány értékelte a reformpedagógia 
módszertani kultúra gazdagítását elősegítő koncep-
cióit. A pedagógia a gyakorlat számára segítséget 
nyújtott továbbképzéseken, iskolai értekezleteken, 
ahol vitatták, elemezték az egyes koncepciók gya-
korlati alkalmazhatóságát, ezzel újragondolva addi-
gi munkájuk eredményeit, s a változtatás esetleges 
szükségességét. Mindezt összevetették a kultúrpe-
dagógia célkitűzéseinek továbbra is aktuális érték-
elméleti alapokon nyugvó, örök (abszolút) értékeket 
közvetítő nevelési célok állandóságával, az ember 
magasrendű szükségleteit kielégítő értékekkel, s 
biztonságot nyújtottak az eszközértékek társadal-
manként, koronként változó szerepének értelmezé-
séhez, nevelési feladatként való közvetítéséhez.

A 20. század második felében a volt szocialista 
országokban sem a reformpedagógia iskolakon-
cepcióinak, sem a kultúrpedagógia elveinek, ered-
ményeinek tanulsága nem jelent meg sem az okta-
táspolitika célkitűzéseiben, sem a felsőoktatás pe-
dagógiai oktatásában. A materialista világnézeti 
alapon meghatározott ideológia következtében az 
oktatáspolitika a II. világháború előtti pedagógia 
legfőbb hibájaként azt rótta fel, hogy az vallásos 
világnézeten alapult; idealista, örök értékeket köz-
vetített; túlértékelte az ókori kultúrát, ezért egysí-
kúnak találták. 

Ma a demokráciában különösen fontos a mély 
tudás, az egyetemes értékek közvetítése, kulturá-
lis örökségünk minőségi adaptációja. Tudatos pe-
dagógiai munka nincs általános célok és konkrét 
feladatok nélkül. A nevelés örök és történeti kate-
gória, amely magában foglalja a nevelés szükség-
szerűségét, mint állandóságot; a változást, mint a 
nevelés folyamatosan alakuló cél- és eszközrend-
szerét, módszerét.

Fináczy Ernő gondolatával a nevelés célja: „az 
egyént és általa a társas közösséget (nemzetet és 
emberiséget) az erkölcsi tökéletesítésre képes-
sé tenni.” Másképpen ez azt jelenti, hogy az egyént 
arra kell képessé tenni, „hogy a jót szabad akarat-
tal megtegye, mind az egyén, mind a társadalom 
tökéletesítése érdekében”. Ehhez nélkülözhetetlen: 
az önuralom erénye, ami az embert minden élőlény-
től megkülönbözteti; az igazságosság erénye, ami 
alapján rokonszenv és ellenszenv nélkül értékeli az 
ember az érdemet és az érdemtelenséget; s a szeretet 
erénye, amely jelenti az emberséget, az áldozatot, az 
önzetlen felelős tevékenységet a másik emberért. 
(Fináczy, 2001)

koVáts-néMeth Mária

TUBERKULÓZIS (gümőkór)

KITÜNTETÉS
Zsirai László március 15. alkalmából a Ma-

gyar Arany Érdemkereszt állami kitüntetést 
kapta irodalmi munkásságáért.

Zsirai László költő, író, publicista, irodal-
mi szerkesztő, a spirituális realizmus jegyében 
született művei és szerkesztői tevékenységei a 
nemes erkölcsű polgári keresztény nemzeti ér-
tékrendet évtizedek óta hathatósan képviselik.

 A gümőkórt a Mycobacterium tuberculosis 
complexként emlegetett csoport négy képvi-
selője (M.tuberculosis, M.bovis, M.africanum és 
M.microti) okozza. A bacilus cseppfertőzés útján 
a felső légutakon keresztül jut a tüdőbe. Az aktív 
gümőkórban szenvedő beteg ugyanis köhögés, 
vagy beszéd közben gümőbacilusokat tartalma-
zó porlasztott cseppeket juttat környezetébe. 
Rosszul szellőzött, napfénymentes helyiségben a 
szemcsék hosszú időn át lebeghetnek, és belég-
zésük a betegségre érzékeny személy fertőzését 
hozzák létre.

A bacilusok főként a jól szellőzött alsó tüdőle-
beny csúcsában, vagy a felső lebeny bazális része-
iben telepszenek meg, ahol kisebb gyulladásos 
reakciót váltanak ki, majd a nyirokutakon keresz-
tül a regionális nyirokcsomóba jutva annak duz-
zanatával alakul ki a súlyzó alakú primaer comp-
lexus, a primaer tuberkulózis jellegzeteses képe. 
A sejtreakcióként fokozatosan megjelenő immun-
válasz a baktériumokat többnyire elpusztítja, és 
megakadályozza a kórokozók további terjedését. 
A spontán gyógyuló primaer complexus idővel 
lassan elmeszesedik, és a lezajlott fertőzés nyo-
maként parányi mészintenzitású góc lesz látható 
a röntgenfelvételen egy életen át. 

A lezajlott elsődleges fertőzés után a parenchy-
más és nyirokcsomó-gócokban azonban kisszámú 
baktérium visszamaradhat alvó állapotban és 
több év, vagy évtized múltán a szervezet ellenál-
lásának különböző okokból történt csökkenése 
megteremtheti a feltételeket a régi fertőzés ki-
újulásához. Amennyiben az elsődleges fertőzés 
állapotában az immunválasz nem megfelelő, a kór-
okozók akadálytalanul szaporodnak, és a primaer 
complexus ból elindul a folyamat hörgőkön, nyiro-
kutakon, vagy a véráram útján való terjedése. Ki-
fejlődik a progresszív primaer tuberkulózis klini-
kai képe.  Az elsődleges infekció azonban az esetek 
80–90%-ában rejtett marad, és csak a pozitív tuber-
kulin teszt bizonyíthatja a fertőzés létrejöttét. 

A későbbi, reaktiválódó (post-primaer) tuber-
culosis a feltételezések szerint nem friss fertőzés 
eredményeként jön létre, hanem a régi, többnyire 
gyermekkori fertőzés fellángolásából ered (en-
dogén reinfekció). Ebben az esetben a betegség 
általában a tüdőcsúcsban, a régi, visszamaradt 
gócokban kezdődik. A post-primaer tuberculosis 
kifejlődésében előfordulhat masszív felülfertő-
zés (exogén superinfectio) is, a legyengült im-
munrendszerű egyéneknél, különösen időseknél, 
vagy szociális otthonokban, menedékhelyeken, 
egészségtelen környezetben élő személyeknél. A 
post-primaer tuberculosis kezdeti formája a korai 
beszűrődés, amely a röntgenképen általában a fel-
ső lebenyben, a kulcscsont magasságában jelenik 
meg, vagy az alsó lebeny csúcsában. A beszűrődés 
széteshet, helyén üreg (kaverna) alakul ki, amely-
ből hörgők útján történő szóródással az alsó tüdő-
részek irányába haladva, illetve a másik oldali 
tüdőlebenyre való terjedéssel újabbnál újabb te-
rületek fertőződnek meg. A korai beszűrődést esti 
hőemelkedés, étvágytalanság, erőtlenség, test-
súlycsökkenés, izzadás kíséri.

A kaverna kialakulása már magas lázzal, kö-
högéssel, köpetürítéssel, vérköpéssel, és a beteg 
fertőző képességének nagyméretű fokozódásával 
jár. A reaktiválódó tuberkulózis mellkasi folya-
dékgyülemmel is jelentkezhet (néha ez az egyet-
len röntgeneltérés), de véráram útján történő 
kölesnyi nagyságú röntgenárnyékok képében is 
megjelenhet (miliáris tuberculosis). A betegség 
diagnózisát az általános és légzőszervi tünetek, 
a mellkas röntgenképe, a pozitív tuberkulin bőr-
próba PPD (purified protein derivative teszt), 
valamint a köpetvizsgálat eredményei támasztják 
alá. A kórokozó kimutatására a köpet direkt mik-
roszkópos vizsgálatát és a tenyésztéses vizsgá-
latot használják. A direkt mikroszkópiás pozitív 
betegek jelentik a legveszélyesebb fertőzési forrá-
sokat a köpetben található nagyszámú kórokozó 
miatt. A kórokozó tenyésztéses vizsgálata nyolc 
hetet vesz igénybe, de sokkal érzékenyebb, mint 
a direkt mikroszkópia. Manapság már léteznek 
újabb vizsgálati módszerek is, amelyek lényege-
sen rövidítik a baktérium kimutatásának idejét. 
Amennyiben a beteg nem tud köpetet produkálni, 
szóba kerülhet a bronhoszkópiával nyert anyag 
bakteriológiai és szövettani vizsgálata.  

A tuberkulózisban szenvedő beteg kezelése a 
tüdőgondozók irányítása alatt korszerű antitu-
berkulotikumok kombinációjával történik. Friss 
és szövődménymentes esetekben a gyógyszerkú-
ra hat–nyolc hónapot vesz igénybe. Súlyos, kiter-
jedt, vagy a kezelésre nem megfelelő válasz esetén 
ennél sokkal tovább is tarthat. Ezért fontos, hogy 
a TBC-t korai stádiumban diagnosztizálják. A kor-
szerű antituberkulotikumokkal és ezekhez kap-
csolódó kezelés alkalmazásával a betegség közel 
100%-ban gyógyítható. Az esetleges sikertelenség 
oka lehet az antituberkulotikumokra rezisztens 
baktériumok által okozott fertőzés, vagy legin-
kább a beteg együttműködésének hiánya. Ilyen 
például a terápia önkéntes megszakítása.       

A tuberkulózis elleni küzdelem sikerei elsősor-
ban a megelőző tevékenységek alkalmazásaitól 
függenek. Ezek magukba foglalják a BCG (Bacille 
Calmette-Guérin) oltást, valamint a szűrővizsgá-
latokat azon személyek között, akik kontaktusban 
voltak gümőkóros beteggel, akiknek foglalkozá-
suk miatt szanitáris vizsgálat kötelező, vagy akik-
nél nagy a megbetegedés kockázata. Ezek a HIV 
pozitívak, drogfogyasztók, alkoholisták, elmebe-
tegek, cukorbetegek, immunszupresszív terápián 
lévők, régebben gyógykezelt gümőkóros betegek, 
rabok, hajléktalanok, egészségtelen telepeken élő 
romák és a menekülttáborok lakói.     

Az utóbbi évtizedekben a magas életszínvo-
nalnak és a hatásos gyógyszeres kezelési lehető-
ségeknek köszönhetően a nyugati országokban 
jelentősen csökkent a tuberkulózisban megbe-
tegedettek száma. Ausztriában 100.000 lakosra 
10-nél kevesebb beteg jut, amiért a védőoltás 
már nem kötelező. 

Az új megbetegedéseket főként turisták, illetve 
bevándorlók hozzák be Afrika, Kelet-Európa vagy 
Délkelet-Ázsia országaiból. Éberségre tehát min-
denképpen szükség van. dr. Virág józsef

A havasesőben parkoláskor a földbe nyomó-
dó kerék nyomán fűszag érezhető Lajtaszent-
györgyön 2018. március 17-én. Ennyire válto-
zók a mindennapok. Az előző napok enyhülete 
téliesre fordult. Így lépünk a ravatalozóba, ahol 
Béla vár minket a koporsóban, dermesztően. 
Mit tehetünk ebben a rettenetben? Elhesseget-
jük a könnyfakasztó érzelmeket, mert hazudik 
az, aki azt vallja, az ember megbékél a halállal.

Most mégsem a lázadás, tehetetlen harag 
kerekedik felül. Minden egészen természetes, 
mintha mi sem történt volna. Már régen nem 
találkoztunk, legutóbb is csupán annyit közölt 
a telefonban: ismét kórházba költözik az ünne-
pek után. Most már tudjuk, mert megtudtuk, 
végképpen elhalasztódott a találkozás.

Azaz mégsem. Hiszen itt van népes család-
ja, a rokonok, barátok, ismerősök, osztrákok és 
magyarok, ahogyan ő élte kettős életét. A hely-
beliek mellé felsorakoznak a magyarországiak, 
rokonok, volt iskolatársak.

A ravatalozóból szertartásosan viszik a sír-
hoz a koporsót a helybéli sisakos tűzoltók.  

Kocsis Béla (1939–2018) átváltozásához
Sokan vagyunk: a telt ravatalozó után megte-
lik a halotti toros vendéglő is. Ilyen nagy volt 
az ő vonzásköre? Igen, mert Béla mindenki-
vel megtalálta az emberséges hangot. Mindent 
adott magából, ezért magyarként elfogadták és 
befogadták. Tudta és élte, az emberi kapcsola-
toknak, az együvétartozásnak ez a legelemibb 
módja. Ezért sem kell szomorkodnunk. 

„Ha kerestek, keressetek a szívetekben. Ott 
leltem menedékre, bennetek élek tovább” – ezt 
üzeni mindnyájunknak. 

Így van ez, és ezt elfogadjuk. Emlékeinkből 
tevődünk össze, és éljük tovább egymástól ka-
pott élményeinket. Szövődik a múltból a jelen 
és a jövő, amit senki sem vehet el tőlünk, mert 
egymásba fogódzunk, együtt vagyunk.

Ugye Béluci, nem adunk fel semmit, folytat-
juk el-elakadó beszélgetéseinket. Nem szűnik 
meg közöttünk, ami minden átváltozáson át 
mi vagyunk és leszünk időtlen időkig. 

Óriási a felkelő Hold a pusztában, Mike-
budán! 

-amicus-
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OFFENLEGUNG
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A Kiss Endre által kiadott, globalizációval 
foglalkozó tanulmánykötet két vonatkozásban 
maradhat emlékezetes az olvasó számára. 

Az egyik az, hogy multi- és interdiszcipli-
náris megközelítésekben foglalkozik a globa-
lizáció témaköreivel; a globalizáció kérdéskö-
reit minden szerző korunk egyik összetett és 
életünk minden területét átható problémaként 
próbálja értelmezni. A másik erre utaló vonat-
kozás az, hogy a kötet szerzői első kézből isme-
rik globalizálódó világunkat.

A kötet 21 tanulmányt tartalmaz, amelynek 
többsége angol nyelvű, ugyanakkor van ben-
ne 5 francia és német nyelvű tanulmány is. A 
kötetben a tanulmányok 4 csoportra oszlanak. 

Az első rész tanulmányai a globalizáció fo-
galmával, értelmezéseivel és jelentésének dina-
mikájával foglalkoznak. 

A globalizáció komplex folyamatai és jelen-
ségei a modernitás keretében érthetőek meg 
és tanulmányozhatóak. Kiss Endre globalizá-
ció-fogalmában e folyamat minőségileg átala-
kítja a történelem releváns aktorai közötti vi-
szonyokat, s a globalizáció kifejlett formájában 
végső és dinamikus formája lesz a társadalmi 
tér idősítésének. Értelmezésében a globális ak-
torok és irányítási mechanizmusok jelenlegi hi-
ánya nem tudja megakadályozni a globalizáció 
negatív hatásait, így például a társadalmi tőke 
sorvadását, a természeti javak pusztulását. 

A kötet tanulmányainak második csoport-
ját alkotó 5 írás a globalizáció és a társadal-

TANuLMáNyoK A gLobALizációróL
mi-gazdasági aspektusok kapcsolatát helyezi a 
középpontba. 

Jacques Poulain több évtizedes filozófi-
ai munkájának eredményeire építi globali-
záció-elemzését. Azt az ellentmondást ál-
lítja középpontba, hogy az igazságosság, a 
konszenzusképzés, a kommunikáció új transz-
parenciája, a boldogsághoz és az igazságos-
sághoz fűződő elvárások éppen a globalizáció 
kiteljesedésének korszakában nem csak hogy 
nem érvényesülnek, de igen gyakran még saját 
ellentétükbe is fordulnak. 

Leonid E. Grinin és Andrey V. Korotayev 
arra a világtapasztalatra hívják fel a figyelmet, 
hogy a globális világban a nem demokráciában 
élő népek, országok számára is egyre vonzóbb 
a nyugati típusú demokrácia. Miközben a dik-
tatúrákat és a régi társadalmi kapcsolatrend-
szereket lerombolták, a demokrácia mégsem 
tudott kialakulni ezekben az országokban. Az 
utóbbi időkben inkább az autoriter rezsimek 
(Kína, Vietnam, Irán, Taiwan stb.) értek el 
gyorsan javuló gazdasági és társadalmi ered-
ményeket. 

Kelen András a szociális gazdaság definiá-
lására tesz javaslatot. Ez a szociális gazdaság 
nemcsak egy-egy személyiség köré szervező-
dik, hanem valóságos kollektivitást, közössé-
get és közös tulajdont építő akció és elfoglalt-
ság, valamint üzleti vállalkozás is. 

A tanulmánykötet harmadik része szintén 5 
tanulmányt tartalmaz, amelyek a globalizáció 

jelenének értelmezéséből kísérlik meg annak 
lehetséges jövőit kibontani. 

Heiszler Vilmos, a sajnálatosan korán el-
hunyt kiváló történész, az egyes népek re-
konstruált önképeit hasonlítja össze részben 
egymással, részben pedig azokkal az elképze-
lésekkel, amelyeket „kívülről” alkotnak meg 
róluk. Richard Saage a globalizáció korszaká-
nak nemzetközi politikai viszonyait vizsgálva 
állapítja meg, azokban a neoliberális politikai 
berendezkedés volt a meghatározó, majd 2001-
től színre lépett a nemzetközi terrorizmus. Ez, 
de korántsem csak ez az egyetlen tényező ve-
zetett oda, hogy a kétezres évek előrehaladó 
folyamatában a demokratikus rendszerek ko-
molyan veendő demokráciaelméleti deficiteket 
szenvedtek el, amelyek releváns fundamen-
tál-demokratikus korrekciókat írnának elő. 

Fülöp Márta a hazai magyar egyetemista 
fiatal felnőttek globalizációval szembeni atti-
tűdjét vizsgálta. A fiatal felnőtt és leendő ma-
gyar értelmiségünk jelenlegi, globalizációra 
vonatkozó értékítéletéből nem olvasható ki 
sem a globalizációt elfogadó, sem azt elutasító 
egységes felfogás. 

A kötet negyedik része, amely 4 tanulmány-
ból áll, a globalizáció és a technológia viszo-
nyára és kapcsolatuk jövőbeni következmé-
nyeire összpontosít.

Nico Stehr a jövőre tekintve amellett érvel, 
hogy a tudástársadalom fejezi ki korszakunk 
társadalmának lényegét, a tudás mint a tár-

sadalmi akciókhoz szükséges kapacitás válik 
valóságformáló erővé technológia és hatékony 
emberi közreműködés formájában. 

Rob van Kranenburg az Internet, a kiter-
jesztett realitás megjelenésében láttatja a glo-
bális emberi jövő új formáját. E kulcstechnoló-
giák elfogadása, használata és fejlesztése azzal 
járhat, hogy olyan globális világországot kell 
építenünk, ahol minden intelligencia megta-
lálható, s azok egyenlőek és elfogadottak. 

A tanulmánykötet sokszínűsége és réteg-
zettsége teszi vonzó olvasmánnyá az egyes ta-
nulmányokat, és egyben lehetőséget ad válo-
gatni a tanulmányok között.

Általánosságban megragadhatja a figyelmet, 
hogy a globalizáció jövője még megíratlan. 

Erőteljes kritikai kutatásokra és pozitív erő-
feszítésekre lesz szükség ahhoz, hogy a globali-
záció megállíthatatlan folyamata kulturálisan 
és társadalmilag az emberiség javát szolgálja. 

Hideg Éva
 Endre Kiss (ed.): Studies on the Theoretical 

Perspectives of globalization, Arisztotelész Ki-
adó, Sopron, 2014, p. 310.

Németh István professzor több évtizednyi kutatás 
után hazahozta és megjelentette a weimari köztársa-
ság külügyi apparátusának Magyarországról készí-
tett jelentéseit és elemzéseit. Az 526 dokumentum 
alapján pedig megírta a két ország kapcsolatrend-
szerének monográfiáját is. Az iratok rávilágítanak 
a nagyhatalmi német térségi politika folytonossá-
gára a Duna-medencében. Németország a weimari 
köztársaság idején a gazdasági és politikai érdekek 
szétválasztását vallotta, és semminemű olyan pri-
vilégium nyújtására nem hajlott, amely az egykori 
szövetséges Magyarországot megkülönböztetett ke-
zelésben részesítette volna Közép–Kelet-Európa töb-
bi országával szemben. Amikor a térségre Franciaor-
szág német kiütése után pedig Olaszország is szemet 
vetett, beindultak Németország vészreakciói, s a Hit-
ler-kormányzat a térség visszaszerzése érdekében 
a gazdasági és politikai érdekek egységét hirdetve 
bevetette gazdasági „csodafegyvereit” (klíring és 
preferenciák), amelyben 1934 elején kiemelt szerep 
jutott Magyarországnak.

„Bármiként is áll a dolog, szükségünk van Ma-
gyarországra, mint fontos élelmiszertermelőre, 
nemcsak ennek a háborúnak a során, hanem 
még hosszú ideig azt követően is. Arról sem sza-
bad meg feledkeznünk, hogy orientális politikánk 
számára, amíg az oroszországi körülmények nem 
konszolidálódnak a javunkra, Magyarország – 
egykor talán Bulgáriával együtt – megnehezíthe-
ti a Kelet felé vezető utat, vagy akár el is zárhatja 
azt”– jelentette 1918. augusztus 11-én Egon Franz 
von Fürstenberg-Stammheim budapesti főkonzul 
Georg von Hertling birodalmi német kancellárnak, 
mintegy kijelölve Magyarország jelentőségét a ké-
sőbbi német külpolitika számára.

A magyar külpolitikában 1920 októberére talajt 
veszített ideiglenes francia orientációt mindinkább 
a Németország felé fordulás váltotta fel. A Német-
országgal megvalósítandó politikai és gazdasági 
együttműködés szükségességét Bethlen István mi-
niszterelnök 1921. március 1-jén hirdette meg. A ma-
gyar–német gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok 
intenzív kiépítését a német fél messzemenően támo-
gatta, de az elégtelen gazdasági konszolidáció miatt 
a magyar vállalkozásokban jelentősebb német tőke-
részvételt még kockázatosnak tartottak, ezért óvato-
san cselekedtek. Német részről – a francia gyanak-
vás miatt – ekkor konkrét külpolitikai együttmű-
ködésre nem voltak hajlandók, ezért a két kormány 
mindössze informális kapcsolatban állt egymással.

1922 júliusától a két kormány mindinkább állan-
dósuló vitáihoz tartozott az 550 ezer fős magyaror-
szági németség ügye. Német részről a magyar kor-
mányt magyarosítással és nemzeti türelmetlenséggel 
vádolták, az pedig belügynek tekintette a német ki-
sebbség kérdését. Rövidesen kialakult és mozdulat-
lanságba merevedett az a feltételrendszer, amely a 
másik féltől várta a kezdeményezést. A magyar kor-
mány az erdélyi magyar és német kisebbségek ösz-

A német–magyar kapcsolatokról 
történelmi dokumentumok nyomában

szefogásával tervezett nyomást gyakorolni a román 
kormányra, s ezt állította a magyarországi németség 
helyzete javításának feltételéül. Német részről pedig 
az erdélyi együttműködés feltételéül előbb a magyar-
országi németségnek tett kedvezményeket állították. 

Az 1920-as évek közepére a magyar–német gaz-
dasági és politikai kapcsolatok egyfajta nyugalmi 
állapotba kerültek, de a német ipar fokozott export-
törekvése és a német agrárvédelmi rendszer kiépíté-
se egyre súlyosabb helyzetbe hozta Magyarországot. 
Magyarország 1926-tól már nem vihette be Németor-
szágba hagyományos exportcikkét, az élő marhát és a 
sertést. Eredménytelenek maradtak az 1928. évi ma-
gyar–német kereskedelmi szerződési tárgyalások is. 

Bethlen István magyar miniszterelnök 1930. 
novemberi berlini látogatásának igazi értelme „a 
megromlott légkör megjavítása és Magyarország 
további elcsúszásának megakadályozása a né-
metbarát orientációtól, ezért vele a régi szövetség 
és a tényleges sorsközösség szellemében beszél-
jünk… szimpátiával és érdeklődéssel kellene vi-
seltetnünk a magyar revíziós kívánságok iránt” 
– ajánlotta a berlini Külügyi hivatalnak von Schoen 
budapesti német nagykövet.

A világméretű agrárválság, majd a világgazda-
sági válság beköszöntével a német fél gazdasági 
ügyekben kérlelhetetlennek bizonyult. A magyar 
gazdasági kéréseken részvétlenül átsikló német ál-
láspont csupán a Hitler 1933. január 30-i kancellári 
kinevezését követő hónapokban változott meg. A né-
met-magyar politikai érdekközösség német részről 
történő elfogadása – s ebből adódóan Magyarország 
előnyben részesítése – kedvezően hatott a magyar–
német gazdasági kapcsolatok fejlődésére. A magyar–
német gazdasági kapcsolatok „rendbetételére” a bu-
dapesti német követségre telepített Karl Schnurre 
tanácsos (egyébként később az 1939. augusztusi né-
met–szovjet gazdasági megállapodás „atyja”) 1933 
szeptemberében húszoldalas, nagylélegzetű emlé-
kiratban foglalta össze a német–magyar gazdasági 
kapcsolatok kiépítésének szükségességét. Magyar-
országnak Németország ellen irányuló esetleges 
tervekben való részvétele ellen csak akkor kapunk 
garanciát, ha Magyarországot szorosabban magunk-
hoz kötjük – írta, amely jelenleg egyedül gazdasági 
területen lehetséges. A két népgazdaság összekap-
csolását a fontos magyar áruk kielégítő mértékű 
németországi értékesítése révén vélte elérhetőnek, 
Olaszországhoz és Ausztriához hasonlóan, de jóval 
kedvezőbb feltételekkel. Javaslatai megkezdték a 
kompenzációs forgalom kiépítését, megújította a klí-
ring-rendszert, s teljesen új pénzügyi visszatérítési 
rendszert (magyar részről az export-prémiumból, 
német részről a vámbevételekből) dolgozott ki a be-
fagyasztott német-magyar kereskedelmi forgalom 
megélénkítésére. Az intézkedésektől azt remélték, 
hogy Olaszország rövidesen kiesik „a túl nagy cipő-
ből, s a Duna-völgyi országokban német gazdasági 
dominancia érvényesül.”

Végül az 1934. február 21-én aláírt magyar–né-
met kereskedelmi szerződés második pótegyez-
ményében és bizalmas megállapodásában a né-
met kormány kötelezte magát a magyar termékek 
németországi bevitelének kompenzációs és a klí-
ring-egyezmények keretében történő támogatásá-
ra. A kiviteli támogatással a magyar áruk előnyös 
helyzetbe kerültek a német piacon, mert nemcsak 
megkerülték a német vámokat, hanem kiegyenlítő-
dött az árfeszültség is az alacsony világpiaci árak 
és a magas magyar belföldi árak között. A magyar 
kormány pedig ígéretet tett a német áruk magyar-
országi bevitelének méltányos kezelésére. Német-
ország szilárd beviteli kontingenst kapott Magyar-
országra, egyúttal jelentős biztosítékot is a bevitel 
engedélyezési eljárásának egyszerűsítésére. Az 
új bázisra helyezett magyar–német kereskedelmi 
forgalom a második világháború kitöréséig rendkí-
vül sikeresen működött, mert mindkét fél azt kap-
ta, amire szüksége volt. A háború végére azonban 
1,5 milliárd márkás német passzívum keletkezett, 
amely a mai napig kifizetetlen maradt.

A Wilhelmstrasse és Magyarország. Német dip-
lomáciai iratok Magyarországról (1918–1934) Ösz-
szeállította és sajtó alá rendezte: Németh István. 
I. kötet. Az 1920-as évek. A szerző magánkiadása, 
Budapest, 2016. 975 oldal. Ármegjelölés nélkül; A 
Wilhelmstrasse és Magyarország. Német diplomá-
ciai iratok Magyarországról (1918–1934) Összeál-
lította és sajtó alá rendezte: Németh István. II. kö-
tet. Válság és radikalizálódás (1931–1934). A szerző 
magánkiadása, Budapest, 2016. 450 oldal. Ármeg-
jelölés nélkül. Németh István: Magyarok és néme-
tek 1914–1934. Gazdaság, politika, kisebbség, kul-
túra és katonai kapcsolatok. A szerző magánkiadá-
sa, Budapest, 2016. 635 oldal. Ármegjelölés nélkül)
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