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A második világháború után egyre jobban 
javult az USA és Németország, illetve a ké-
sőbbi Német Szövetségi Köztársaság közötti 
viszony. A Nyugat-Berlini Légihíd működése 
(főleg élelmiszer és nyersanyagok szállítása), 
amelyen amerikaiak mellett a francia és az an-
gol légierő is részt vett a hidegháború idején, 
Németország és Nyugat-Berlin között, meg-
mentették a német főváros nyugati felét Sztá-
lin uralmától, ami nagy szimpátiát váltott ki 
a német lakosságban. Akkoriban a politikaiak 
mellett kifejlődtek a gazdasági kapcsolatok is, 
ugyanúgy az emberek közötti barátságok az 
amerikaiak és a németek között. Az amerikai 
zene ugyancsak népszerű lett Németország-
ban. Komoly ösztönzője volt a barátságnak 
Kennedy elnök látogatása Németországban 
és Nyugat-Berlinben. Kennedy nyilvános ki-
jelentése „ Én is berlini vagyok”, jelentősen 
megnövelte az elnök népszerűségét. Utcákat, 
tereket, hidakat neveztek el róla a Szövetségi 
Köztársaságban. Meggyilkolása mély együtt-
érzést és  részvétet váltott ki Németországban. 
A német televízió bemondója (Gert Ruge) még 
sírt is, amikor közölte  a gyilkosságot. Ez a 
barátság a két ország között, amely lényegi-
leg biztonságot jelentett a szovjet expanzió 
ellen, megmaradt Trump amerikai elnökké 
választásáig. 

Az új amerikai elnök már megválasztása 
előtt kiadta a jelszót „Amerika first”, vagyis az 
USA először. Trump ezután szembefordult az 
akkori szabadkereskedelmi gondolkodással, 
amelyet helytelennek tartott és külföldi áruk-
ra meghirdette a vámok bevezetését. Bírálni 
kezdte a német autóexport erős megnöveke-
dését az USA-ba, valamint ennek káros hatá-
sát az ottani kereskedelmi mérlegre, ugyanis 
Németország lényegesen több autót ad el az 
USA-ban, mint fordítva. Trump azt is kijelen-
tette, nem akar látni német autót az USA-ban.

Ezzel kapcsolatban figyelemreméltó egy az 
USA-ban megjelent könyv. Szerzője megvizs-
gálta az USA autóiparának fejlődését. Szerinte 
a részvényesek egy része az évek folyamán 
kivonta a pénzt az autógyártásból, és így meg-
akadályozták az autóipar fejlesztését. Ennek 
következménye lett az USA autóiparának visz-
szaesése és lemaradása. Ez együtt járt az el-
adások és az export csökkenésével, ami egy-
ben csökkentette az autógyártásban dolgozó 
amerikaiak számát és meggyorsította ezeknek 
a területeknek a gazdasági visszaesését. (lásd 
Detroit). Az autógyártás visszaesése az USA-
ban előnyös és új piaci lehetőségeket  nyújtott 
a német és kelet-ázsiai autógyáraknak (Japán, 
Dél-Korea). A németek azonban nemcsak au-
tókat adtak el az USA-ban, hanem autókat is 
gyártanak ott.  Emellett alkatrészeket is ál-
lítanak elő.  Figyelemreméltó, hogy az USA-
ban van a legnagyobb BMW gyár. Ezenkívül 
a német, USA-beli autóalkatrész-gyárak 80 
ezer embert foglalkoztatnak. Sokan dolgoz-
nak az USA-ban külföldi autók eladásában 
és szolgáltatással is.

Trump meghirdette, hogy jelentős vámokat 
fog bevezetni a külföldi autók behozatalára. 
Eddig alumínium és acélimportra vetett ki ma-
gasabb vámokat, amelyek Kanadát, az EU-t és 
Mexikót is érintették. Külön vámviták folynak 
az USA és Kína között, ahol szintén jelentős a 
kereskedelmi forgalom Kína javára. Ehhez já-
rul, hogy Kínát azzal is vádolják, hogy gazda-
sági offenzívát folytat a világban és kisajátítja 
az idegen tudományos és műszaki gyakorlatot.

Az EU reagált az USA-ban kiszabott, az EU 
alumínium- és acélgyártását érintő vámokra. 
Bár itt még viszonylag nem nagy mennyiségű 
termékről van szó. Az EU a jövőben az USA 
mezőgazdasági termékeire (így többek között 
szójára), whiskyre, valamint motorkerékpárra 
(Harley-Davidsonra és másokra) szándékozik 
vámot kivetni.  A vámok bevezetése, illetőleg 
a vámháború nemzetközileg jelentős vitát vál-
tott ki, főleg politikai és gazdasági körökben. A 
hozzászólók nagy többsége azon a véleményen 
van, hogy a vámháború általában mindkét 
félnek csak károkat okozhat, és csak vissza-
vetheti a gazdasági növekedést világszerte. 
Ez már jelenleg is megmutatkozott a tőzsdén 
a részvényárfolyamok csökkenésénél az USA-

Az Amerikai Egyesült Államok 
vámháborúja

ban és az EU-ban. Ugyanakkor az említett hí-
res USA-beli motorkerékpárgyár úgy nyilat-
kozott, hogy a termelést áthelyezi külföldre, 
ami Trump haragját váltotta ki.

Figyelemreméltó ugyanakkor, hogy az USA 
részéről nem számolnak ebben a vitában olyan 
vállalatok forgalmával, mint pl. az Amazon és 
más hasonló cégek, amelyek  Németországgal 
és az EU-val üzletelnek, és így jelentős bevételt 
jelentenek az USA-nak, és amelyek kiegyen-
lítik, sőt, túlhaladják  az USA hiányát a Né-
metországgal zajló autókereskedésben. Ez az 
Amazonnál és más hasonló cégeknél főként 
a Hollandiában letelepedett USA cégeken ke-
resztül történik. Ezek beszámítása a két ország 
közötti kereskedelembe, összességében pozitív 
mérleget mutat az USA javára (beleértve az au-
tókereskedelmet is) Németországgal szemben. 

Meglepő, hogy az amerikai vámok állítóla-
gos haszonélvezői, mint az USA-beli General 
Motors gyár bírálta Trump tervét, hogy az USA  
autó és autóalkatrész behozatalára 20%-os vá-
mot vessen ki. Ez veszélyezteti a gyár munka-
helyeit és versenyképességét, mert megemeli 
a gyár beszerzési költségeit és így megnöveli 
a termelés árát is. Ez viszont megdrágítaná a 
gyár termékeit. Így a General Motors kényte-
len lenne termelését külföldre telepíteni, és 
ez az USA-ban munkahelyek megszüntetését 
jelentené. A jogi alap autóimportok megvámo-
lására egy 1962-ből való törvény, amely sze-
rint az USA elnöke vámokkal megvédhetné a 
belföldi ipart, ha az importkonkurencia miatt 
a nemzeti biztonság veszélyeztetve lenne. Az 
elnök vámterveit a német ipar, valamint az ér-
dekelt német és ázsiai autógyárak  is bírálták. 
Belföldön se helyeselték Trump vámterveit, 
különösen Alabamában, ahol autógyárak van-
nak és ezek sok munkaerőt foglalkoztatnak. 
Így az export esetleges csökkenése esetén so-
kan elvesztenék a munkahelyüket. Ez azért 
is figyelemreméltó, mert az Egyesült Államok 
Kínával is felerősítette a vámháborút, Kína 
pedig az amerikai vámokra reagálva szintén 
vámokat mért az ott gyártott olyan autókra is, 
amelyek közé tartozik a BMW (a gyár Dél-Ka-
rolina államában van) és a Mercedes.

A berlini amerikai nagykövet nemrégiben 
tárgyalt a német autógyárak vezetőivel, vala-
mint német politikusokkal, akikkel felmerült 
a kétoldalú vámok megszüntetése is. Ez nem 
látszik egyszerűnek, mert az USA részéről en-
nek több előfeltétele merült fel.  Így az USA el-
nöke német beruházásokat kíván az USA-ban; 
de ellene van a tervezett északi cseppfolyós 
gázvezetéknek Oroszországból Németország-
ba a Keleti-tenger alatt. Ez ellene szól az USA 
érdekeknek, mert ő is szeretne cseppfolyós 
gázt eladni Németországnak és Európának. Az 
EU sem nagyon támogatja ezt a tervet, mert a 
vezeték kikerülné Ukrajnát. Trump egyidejű-
leg bírálja a német honvédelmi költségvetést, 
mert túl alacsonynak tartja.  Egyben követeli, 
hogy emeljék fel ezt egy korábbi megállapo-
dás alapján a bruttó nemzeti termék 2%-ára. 
Jelenleg ez Németországban 1,4% körül mo-
zog. Ebben az évben valamelyest megemelik, 
de nem éri el a 2%-ot.

Ezzel egy időben a Kína és USA közötti kap-
csolatok egyre feszültebbé válnak. Az Egye-
sült Államok magas vámokat vetett ki a Kína 
USA-ba irányuló exportja nagy részére, amire 
Kína hasonló módon reagált. Ezt a Frankfur-
ter Allgemeine Zeitung a kínai elnököt idézve 
„A történelem legnagyobb kereskedelmi há-
borújának” nevezte. Az USA és Kína jelenleg 
megemeli a másik félt érintő vámokat, az USA 
pedig egy időben az EU-ból, Kanadából és más 
országokból érkező árukra vet ki vámokat. 
Trump kilépett a WTO-ból (World Trade Or-
ganisation = Világkereskedelmi Szervezet). 
Ő a szabad világkereskedelem helyett a pro-
tekcionista magas vámokkal dolgozó politikát 
helyezi előtérbe. Máris észrevehető azonban, 
hogy ennek a vámpolitikának negatív követ-
kezményei lehetnek amerikai vállalatokra és 
amerikai farmerekre nézve.

Néhány szám ezzel kapcsolatban: Az USA 
először 34 mrd. dollár értékben vetett ki vá-
mot kínai árukra. Kína viszont ugyanilyen 
nagyságrendben követel vámot az Egyesült 

Államokból jövő, főleg mezőgazdasági termé-
kekre, köztük a szójára, kukoricára és húsra. 
A vámok elsősorban az ezeket termelő farme-
reket érintik, akik Trump választói. Az ilyen 
intézkedések következtében csökkentek az 
USA-ban az érintett mezőgazdasági termékek 
árai és a beruházási készség. De veszélybe ke-
rülnek az amerikai mezőgazdasági gépgyárak 
is (Caterpillar), s ha az USA további magas 
vámokat szab ki kínai árukra, hasonló reakci-
óra lehet számítani. Kína nemcsak vámokkal 
reagál, hanem a vámkezelést is megnehezíti.

Tekintettel az USA-val folyó vámharcra Li 
Keqiang kínai miniszterelnök kínai kormány-
delegációval július 10-én Berlinbe látogatott, 
hogy megbeszélést folytasson a német kor-
mánnyal.  Merkel és ő a kormánytalálkozón 
a szabad világkereskedelem és a WTO (Word 
Trade Organisation (Világkereskedelmi Szer-
vezet ) szabályainak a betartása mellett fog-
lalt állást, amiből Trump kilépett. A kínai 
miniszterelnök és kísérete kijelentette, hogy 
országuk problémamentes világkereskede-
lemben érdekelt. A kínaiak ezen a találkozón 

számtalan német vállalattal való együttműkö-
désben egyeztek meg. Ezenkívül megegyezés 
jött létre emberjogi kérdésekben, amelyekben 
német részről már jó néhány kritika érte Kí-
nát. A német kormány emberjogi megbízottja 
részt vett a tárgyalásokon, és részletesen ki-
jelentette véleményét ezeknek a jogoknak be 
nem tartásáról Kínában. Mindkét tárgyalófél 
kifejtette, hogy ezeknek a szabályoknak a be-
tartását támogatni fogják. Az USA ebből az 
egyezményből is kilépett. Szó esett az Iránnal 
kötött atomegyezményről is. Inkább tárgyal-
ni kell erről, mint kilépni, amint ezt Trump 
tette – hangzott el Berlinben.

Érdekes megjegyezni, hogy a kínai kor-
mányküldöttség berlini tanácskozásai alatt 
Pekingben kiengedték  a házi őrizetből a múlt 
évben elhunyt kínai Béke Nobel-díjas Liu Xia-
obo özvegyét, Liu Xiat, aki közben elhagyta az 
országot és Helsinkin keresztül Berlinbe uta-
zott. A szabadon bocsátás főleg német szorgal-
mazásra történt. A kínai költőnő csupán azért 
került házi őrizetbe, mert Béke Nobel-díjat 
kapott a férje. Harsay GyörGy (München)

Angela Merkel kancellár és Horst Seehofer 
belügyminiszter hetek óta izgalomban tartja 
Németország lakosságát és az Európai Unió 
kormányait, vajon meg tudják-e állni helyüket 
a választóik szemében és a közvélemény-ku-
tatók felméréseiben, de az európai egyeztető 
konferenciákon is? A feladatuk: a bevándorlók 
számát látványosan csökkenteni úgy, hogy az 
AfD vitorláiból kifogják a szelet, és egyben  
nemzetközileg Németország segítőkészségét és 
idegenbarátságát bizonyítsák. E cél érdekében 
majdnem minden eszköz szentnek tűnik, még 
a megjátszott lavírozás a szakadék szélén is.

A politika magas iskolájának talán legbo-
nyolultabb mutatványa a kormányválság szín-
lelése. Ezt ritkán, kizárólag nagy célok érdeké-
ben lehet megjátszani, mert mint mindenfajta 
közönséges zsarolás, ez is gyorsan elvesztené 
hihetőségét és hatását. Azon túl nagy veszé-
lyekkel jár, mert ha a megzsaroltak átlátják a 
színjátékot, nevetnek rajta, a választók pedig 
csalódnak a kormányban és hírtelen új válasz-
tásokat követelnek - és így a színlelt sorsdöntőt 
valóságra váltják.

A német kormány számára nagy a tét. Jó 
néhány nehézség és feladat előtt áll. Először 
is csökkenteni kell a migrációs számokat. Az 
osztrák és az olasz választások megmutatták, 
az eddigihez mérten milyen meglepő követ-
kezménye lehet annak, ha a választók bizal-
ma meging a klasszikusoknak vélt pártokban. 
Németországban nem csak az AfD ereje okoz 
gondot, hanem az SPD gyengesége is, hiszen ez 
volt eddig az egyetlen “másik” kancellár-párt, 
azaz, az egyetlen “másik” politikai erő, amely 
kormányszövetséget bírt kovácsolni. Mi len-
ne tehát, ha a választók megunják Merkelt és 
vele együtt a CDU fölényét? Mennyire stabil 
lehet egy SPD-kancellár kormánya négy vagy 
öt kis párt közepette?

Továbbá a német kormány az újraegyesülés 
óta először érezheti magát nem csak barátság-
ban, hanem rivalitásban is a francia kormány-

Németországi szövevényes pártviszályok
nyal. Emanuell Macron fityegteti elsőbbran-
gúságát, és a következő kilenc éven át Európa 
szerkezeti és szervezeti irányadója szeretne 
lenni. Merkel sok mindenben hajlandó szö-
vetkezni vele, azaz engedni neki, de ügyelni 
is kell neki arra, hogy a tehetős és magabiztos 
német körök mindinkább kérdezik: Miért nem 
mi vagyunk tulajdonképpen az Unió legnépe-
sebb és leggazdagabb tagja? Hogy mennyire 
érzékeny lett a német közhangulat, azt Donald 
Trump amerikai elnök követeléseire adott vá-
laszok mutatják.

A másik európapolitikai erőpróba címsza-
vát Giuseppe Conte olasz miniszterelnök adta 
meg azzal, hogy a menekültek partra érke-
zésük esetében nem Olaszország, hanem az 
Európai Unió földjére lépnek. Ennek a felfo-
gásnak messzemenő következményei lehetnek 
az évek folyamán, nem csak a regisztrációs és 
tartózkodási, hanem a gondozás és a felvételi 
kérdésekben, illetve a menekültjog alakításá-
ban is: ha – legalábbis a beáramlók számára 
– csak közös európai föld van, akkor a nem-
zetállamok jogi fennhatósága tovább csök-
kenni és az elosztási kvóta érvényesülni fog: 
igaz nem az országok többségének kényszere 
alapján, hanem minden nemzet saját belátása 
alapján úgy szólván önkéntesen. 

Végül megfigyelhető a társadalom mély ket-
téosztottsága. Az egyik része az egyetemes 
emberiség és emberség filozófiáját hirdeti és 
azt vallja, hogy minden egyénnek joga van, a 
boldogságát bárhol keresni és a legjobb körül-
mények között élni a világon. Ebben az érte-
lemben nem csak a veszélyből való menekülés, 
hanem bármi okú ki- és bevándorlás alapve-
tő emberi jognak számít. Ezt a felfogást nem 
csak sok keresztény és más vallású szervezet 
vallja, hanem sok világi ember is; ők voltak 
három évvel ezelőtt Merkel politikájának fő 
támogatói mind külföldön, mind belföldön.  A 
másik oldalt azok az emberek képezik, akik 
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Határok nélkül

azt vallják, hogy határok nélkül nincs sem 
közösség, sem haladás; vagy – ahogy Joachim 
Gauck volt államelnök mondta – nincs határ-
talan teljesítőképesség. E két felfogás között 
nem lesz kompromisszum, még akkor sem, 
ha egyszer az egyik, másszor a másik kerül 
választási előnybe. Izgalmas lesz majd a vita 
az SPD által évtizedes követelés után most ki-
kényszerített bevándorlási törvénytervezetről. 
Ott a multikulti irányultság nem a humaniz-
mus és a globális esélyegyenlőség, hanem a 
munkapiaci önérdek szolgálatában fog állni.

A német közvélemény és a parlamenti pártok 
összessége ezekre a kérdésekre sem a 2017-es 
Bundestagswahl előtt, sem a negyedik Mer-
kel-kormány illetve a CDU/CSU/SPD nagykoa-
líció megalakulásakor nem készült fel. Az SPD 
folytatta hagyományos politikáját és a kényes 
ügyeket meghagyta a CDU-nak és a CSU-nak, 
így elsősorban a befogadás korlátozását, a felső 
határ (Obergrenze) tisztázását. A CDU igye-
kezett feltűnés nélkül változtatni politikáján, 
miközben a CSU feltűnéstkeltően azon volt, 
hogy rákényszerítse a bajorországi elképzelé-
seket a szövetségi politikára. Seehofer későn 
vette észre, hogy München nem Berlin és hogy 
a szövetségi politika minden ágazata tele van 
kül- és európapolitikai vonatkozással. Nagy 
lecke lehetett számára és pártja számára, hogy 
mint belügyminiszter nem tudja megoldani a 
saját illetékességébe eső ügyeket más országok 
belügyminiszterei hozzájárulása nélkül. Pont a 
hagyományosan nemzeti szuverenitást jelképe-
ző határvédelem nem nemzeti, hanem gyakor-
latilag uniós ügy még a megkötött schengeni 
és dublini szerződéseken túl is az egyenrangú 
partnerség szellemében.  

A német médiák szinte kivétel nélkül és a 
német közvélemény nagy része a Seehofer-fe-
le követelést Merkellel és kimondatlanul az 

SPD-vel szemben a bajor tartományi választá-
si kampány részének minősítették – és sokan 
értetlenséggel, sőt ellenszenvvel fogadták. 
De nem erről volt szó. A német kormány új 
mozgásteret akart nyerni. Merkel irányvo-
nalat akart változtatni, de kifelé az annak-
idején szerzett “csodálatra méltó bátorsága” 
hírnevét meg akarta őrizni, Orbán Viktor 
álláspontját semmi esetre sem akarta utólag 
igazolni, és egyedül a koalíciós kényszernek 
akart engedni a kormány fennmaradása ér-
dekében. Seehofer pedig bemutatta a szerep-
osztás előnyét: Merkelt nyilvánosan nyomás 
alá helyzete, és még rá is licitált, hogy bizto-
san elérjék a közös célokat. Az első, hogy az 
AfD ne terjeszkedjen Bajorországban annyira, 
hogy a CSU nyomába szegődjön, mert az ilyen 
siker a CDU elsőbbségét veszélyeztetheti a 
keletnémet tartományokban. Merkel és See-
hofer másik közös érdeke az volt, hogy ne az 
új jobbpopulista kormányok illetve belügy-
miniszterek mutassák meg Ausztriában és 
Olaszországban, hogy mi mindent lehet az 
európai migránsügyben “határozottsággal” 
megváltoztatni és a “gyengén” kormányozott 
nagyhatalmakat  hogyan lehet kész tények 
elé állítani, például azáltal, hogy a tenge-
ren felvett migránsokat nem hagyják partra 
szállni, amíg más államok nem hajlandók a 
nagyrészüket átvállalni. Ilyen követelésekkel 
szemben a német kormány saját követelések-
kel akart fellépni, hogy ne jusson a kijátszott 
tűrő hírébe. Ki tudná hagyományosan és hi-
hetőbben a gátlást megvető kemény fiú szere-
pét vállalni, mint a CSU mindenkori elnöke?  
Eközben sem a CDU/CSU összetartása, sem 
pedig a nagykoalíció működése ténylegesen 
nem került veszélybe, mert ki is tudna – akár 
időelőtti választások előtt, vagy akár utána – 
kormányt alakítani a C-pártok nélkül?           

  GeorG Paul Hefty (Frankfurt)

A kemény nyári munkák után édes szendergése-
ink habkönnyű álmaiban jelenik meg újra és újra 
az a nagy szelet zsíros vagy szilvalekváros kenyér, 
amely majd letörte a kezünket, miközben gyermek-
ként az utca porában futkározva majszoltuk. Őszin-
tén szólva többre nem is vágytunk, talán mert szü-
lői szeretetből oly sokat kaptunk, hogy minden más 
eltörpült mellette, a lényegtelen dolgok pedig nem-
igen foglalkoztattak bennünket. Sokára jöttünk csak 
rá, hogy a ropogósra sült sóskifli finomabb lehet a 
kenyérnél, és még nála is jobb a pizza vagy egyné-
mely cukrászsütemény… Akkor, amikor lehető-
ségünk és alkalmunk nyílt megkóstolni ezeket is. 
A kóstolgatás évtizedei gyorsan elmúltak azonban 
a Délvidéken, s a legutolsó több gondot palántált el 
térségünk talajában, mint örömet. Kínáltak fel ma-
gyarságának egy szendvicset is, hogy azzal induljon el 
észak felé, ha nem jó itt neki. Akkor a háború, aztán 
többször az aszály rontotta meg a dolgos kezű ember 

Csordás MiHály FALAT KENYÉR
álmát, aki családja asztalára teszi Szent István napja 
előtt az új búzából sütött cipót, hogy hozzáértő nagy-
apák, nagybácsik és sógorok megmondják róla: jó-e az 
íze, ropogós-e kellőképpen, nem bodagos-e a tésztája. 
Kemencében sütött gömbölyded cipók, barnálló-pi-
rosló veknik és pecsenyezsírral megkent ropogós lepé-
nyek kalauzolnak el bennünket sorsunk útvesztőiben, 
s vezetnek el a terített családi, baráti vagy lakodalmi 
asztalokig, amelyeknél egykoron minden kezdődött az 
életünkben, és minden újrakezdődik, amíg világ a vi-
lág. Az emlékezet messze ható fénycsóvái végeláthatat-
lan búzaföldeken pásztáznak végig, amelyek közepén 
megjelenik egy sereg kaszás, nyomukban a marokszedő 
asszonyokkal és teregető gyerekekkel… Nézzük, nézzük 
őket, s közöttük felismerjük a mieinket, jómagunkat… 
Rájövünk lassan, hogy az újkenyér mindig csak finom 
lehet, jóízű, mert minden hasonlításnak alapja. Még 
az emberi jóság mértéke is: a falat kenyér. Az újkenyér 
maga az emberarcú múlt, jelen és jövő.

Hiánypótló nyelvkönyv jelent meg 2018 tava-
szán, melynek segítségével a magyarul tanulók 
elmélyülhetnek a nyelv rendszerének tanulmányo-
zásában. A német nyelven írt gyakorló nyelvtan 
olyanok számára készült, akik már eljutottak a B1–
B2 szintre, és tovább szeretnék bővíteni tudásukat.

A közel 800 oldalas mű nagy részletességgel 
tekinti át a magyar nyelv szófajainak rendszerét: 
szöveges magyarázatok, táblázatok és példamon-
datok sokaságával mutatja be az egyes nyelvtani 

Übungsgrammatik Ungarisch
jelenségeket. Minden pontot feladatok kísérnek, 
melyek ellenőrzéséhez a könyv végén található 
megoldókulcs nyújt segítséget. Ezért nemcsak 
egyetemi tankönyvként használható, hanem egyé-
ni tanulásra is alkalmas.

Az Übungsgrammatik Ungarisch szerzői dr. Blas-
kó Katalin és Prof. Timothy Riese, a Bécsi Egyetem 
Finnugor Tanszékének munkatársai. A kötet az in-
tézet tudományos kiadványsorozatában jelent meg 
a LIT Verlag gondozásában.

A Magyar Örökség
2018. június 23-án az MTA dísztermében  
megrendezett díjátadó ünnepségén  
kitüntetettek:

ÁGH ISTVÁN író-költő;

AKNAY JÁNOS festőművész;

CÉDRUS TÁNCEGYÜTTES;

HERCZEG GÉZA nemzetközi hírű jogtudós;

400 ÉVES (PESTI) EGYETEMI KÖNYVTÁR;

ÓBUDAI DANUBIA ZENEKAR;

ULMAN ISTVÁN nemzetfaragó

A vasfüggöny mögött cseperedtem fel, tehát 
az európai egységtörekvésekről sokáig csak 
torzított információkkal rendelkeztem. A szu-
verenitásukról lemondó államokra vonatkozó 
híreket fenntartással fogadtam, a Kádár rend-
szer propagandisztikus rágalmának véltem. 
Lassan azután tisztult a kép, és a hetvenes 
években már úgy néztem az Európai Közösség-
re, mint kívánatos, de számunkra elérhetetlen 
álomra. A közösség kifejezés unióra váltásá-
nak nem örültem, nekem a közösség mele-
gebb, emberibb szó. Mint az első szabadon 
választott magyar kormány tagja, és az euró-
pai kereszténydemokrata pártokat tömörítő 
EUCD alelnöke, az európai integráció eltökélt 
híve voltam, és azóta is az vagyok. Ez azonban 
nem akadályoz meg abban, hogy ne lássam 
meg az Unió hibáit és ne törjem a fejem azon, 
hogy miként lehetne jobbá tenni, az alapítók 
szellemét követve, sőt annak érvényesülését a 
mainál jobban szolgáló struktúrát kialakítani.

Az Európai Unió nem bírálhatatlan szent 
tehén. A bíráló szó sajnos könnyen megkapja a 
populizmus vádját, amit persze az is elősegít, 
hogy korunk populistái hangosan tapsikolnak 
minden bírálatnak, azt a látszatot keltve, hogy 
minden kritikus euroszkeptikus, sőt az Unió 
szétverésében érdekelt. (A populista szót egye-
sek olyan szitokszóként használják, ami csak 
annyit jelent, hogy populista, aki az illetők-
től eltérő nézeteket vall. Mások meg mintha 
összetévesztenék a populistát a népszerűvel.)

Egy kéthavonta megjelenő orgánumban nem 
célszerű napi hírekre hivatkozni, mégsem ál-
lom meg, hogy a júniusi francia-olasz szópár-
bajt ne említsem meg. Mi sem bizonyítja job-
ban, hogy az európai összefogással alapvető 
baj van, mint az, hogy két alapító állam vezetői 
a sajtón keresztül minősítik egymást, kerülve 
a diplomáciai finomságnak még a látszatát is.

Pedig, sőt éppen az ilyen kisiklások miatt, 
az európai együttműködés úgy kell, mint egy 
falat kenyér. Magyar szemmel ennek a legfon-
tosabb szempontjai a következők.

(1) Az ún. szabadságjogok arra adnak esélyt, 
hogy a Trianonban szétdarabolt térségünk egy-
sége az itt élő valamennyi nemzet javára hely-
reálljon. Vannak ugyan, akik a Trianon okoz-
ta bajok megoldását a történelem kerekének 
visszaforgatásával akarják elérni, ők finoman 
szólva nincsenek sikerre ítélve. Amíg a revízi-
óra várnak, szép lassan elfogy a határon túli 
magyarság. Az unión belüli szabadságjogok 
előre tekerhetővé tették ezt a „kereket”. El lehet 
érni, - bár a sok történelmi seb, túlérzékenység, 
gyanakvás és félelem miatt nehéz lesz, - hogy 
a Kárpát-medence minden szülötte békében, 
minden megkülönböztetés nélkül élhessen és 
a szülőföldjén, szabadon művelve a maga kul-
túráját, használva nyelvét, otthon, az utcán, 
az iskolában és a templomban, sőt urambocsá, 
még a hivatalokban is. Miroslav Kusý szép 
kifejezésével szólva arra törekedjünk, hogy 

QUo vadis, EUrópa?
senki ne legyen albérlő a saját szülőföldjén.

(2) Korunk számos kihívása olyan felele-
tet kíván, amelyet egyetlen európai állam, 
még a legnagyobbak sem tudnak megadni. 
Példának említhetem a környezetvédelmet, 
beleértve a klímaváltozást, vagy az idősze-
rű problémát, az integrálhatatlan emberek 
tömeges bevándorlását.

(3) Kiemelt jelentősége miatt külön veszem 
a kutatás-fejlesztés kérdését. A tudományok 
korszerű művelése olyan tőkeigényes, hogy 
egyetlen tagállamunk sem versenyképes ezen 
a téren, következésképpen hamarosan vert 
helyzetben leszünk. Az Egyesült Királyság 
kiválása nagy vérveszteség, de a megmarad-
taknak még inkább egyesíteniük kellene erői-
ket és a kutatásra fordítható pénzeiket, hogy 
eredményesek lehessünk.

Az első pont az európai többség szívét hi-
degen hagyja. Pedig más-más köntösben, de 
hasonló feszültség mindenütt előkerülhet. Az 
Európai Bizottság látványosan kivonul min-
dig, ha ilyesmi problémával kellene szembe-
néznie. Emlékezetes, hogy milyen bénán vi-
szonyultak a katalánok panaszaihoz, illetve 
függetlenségi törekvéseihez. A másik két pont-
ról rengeteg szó esik, de érdemi lépésekre nem 
került eddig sor. A következő hétéves keret-
tervben ugyan tervezik az innováció erőtelje-
sebb támogatását, de arról, hogy a tagállamok 
egyesítsék ezen a téren az erőiket, nincs szó. 
A jövendő szempontjából pedig ennek is van 
akkora fontossága, mint a közös mezőgazda-
sági politikának.

Mások talán más területeken szeretnének 
eredményesebb uniós politikát, de egyre több 
olyan európai polgár van, aki nem elégedett a 
Bizottság munkájával. Egy júniusi felmérés, 
amely Németországtól kezdve Bulgáriáig 11 
országra terjedt ki, azt mutatta, hogy ebben 
a térségben az emberek többsége elégedetlen 
Brüsszel teljesítményével. Az osztrákok és a ma-
gyarok esetében ez 53 százalék, és lényegében 
ugyanez az eredmény a németeknél is (54 %).

Tíz évig voltam európai parlamenti képvise-
lő, ezen belül öt évig az Európai Néppárt költ-
ségvetési munkacsoportját vezettem és két és 
fél évig a parlament alelnöke voltam. Tapasz-
talataim alapján a baj fő oka az, hogy az uniós 
intézmények egymással és nem a polgárokat 
ténylegesen érdeklő kérdésekkel foglalkoznak. 
Ha van valami, amivel meg lehet utáltatni az 
Uniót, az az intézményközi harc. A Bizottság, 
a Parlament és a Tanács egyaránt azon igyek-
szik, hogy a másik kettő rovására növelje a 
hatalmát. Például a Parlament el akarja venni 
a Tanácstól a Bizottság elnökének kijelölési 
jogát. Ez formálissá korcsosítja a képviselők 
követelte csúcsjelölti rendszert. A parlament 
kijelenti, hogy csak azt az embert hagyják jóvá, 
akit a majdani győztes párt előzetesen jelölt-
ként megnevezett. Még a kis frakciók is a de-
mokrácia győzelmét látják ebben, miközben 

így soha nem tudnak bizottsági elnököt állí-
tani. Az elgondolás azért is szamárság, mert 
az emberek belpolitikai szempontok alapján 
szavaznak. (Egy magyar szocialista szavazó 
akkor sem fog a Fidesz listára szavazni, ha a 
konzervatív listavezetőt százszor jobbnak véli, 
mint a szocialistát.) Az Európai Bizottság élé-
re nem párthovatartozás, hanem alkalmasság 
alapján kellene jelöltet állítani.

Az alapítás óta legalább három olyan vál-
tozás történt, amit nem követtek a józanész 
alapján szükséges további lépések.

Az első ilyen a tagállamok létszáma. Tizen-
két állam esetén még logikus, hogy minden 
tagállamnak legyen egy biztosa. Annak is van 
értelme, hogy ők ne a tagállamokat, hanem 
a feladatkörüknek megfelelő uniós érdeke-
ket képviseljék. De ha ez így van, akkor miért 
ragaszkodik minden állam foggal-körömmel 
ahhoz, hogy legyen saját biztosa? Most 28 fel-
adatot kell kitalálni, pedig az Unió működte-
téséhez talán tíz is elég volna. Így lesz azután 
számos mondvacsinált portfolió, mint például 
nyelvi jogok biztosa, vagy adóügyi biztos, mi-
közben nincs is európai adópolitika. Ráadásul, 
amikor az államok valakit biztosnak jelölnek, 
nem tudják, hogy a majdani biztosuknak mi 
lesz a feladata. Mit tud szegény bizottsági el-
nök kezdeni a csapatába delegált öt volt kül-
ügyminiszterrel, amikor nincs is valódi közös 
külpolitika?

a Második ProbléMa a Parlament helyzete. 
1979 óta a képviselőket az európai polgárok 
választják. Azóta a Parlament jogosítványai 
bővültek ugyan, de a legfontosabb képviselői 
jog, az előterjesztés joga még mindig hiány-
zik. Ez még mindig a Bizottság privilégiuma, 
pedig a nép által választott parlamenttől ez a 
jog nem volna elvonható.

a HarMadik változás, hogy a Tanácsnak van 
állandó elnöke. De minek, ha a szerepe alig 
több mint protokolláris?

Feszültség forrása lehet, hogy a Tanács po-
litikai összetétele eltér a Parlamentétől. Ennek 
egyik eleme, hogy a Tanács összetétele a nem-
zeti választások függvénye, tehát folyamatosan 
változik, a parlamenti frakciók súlyát öt évre 
bebetonozzák az európai választások. A másik 
elem abból fakad, hogy ezeken a választáso-
kon a részvétel igencsak alacsony, ami a kis 
pártoknak kedvez, akiknek hívei bizonyíta-
ni akarnak és nagyobb arányban szavaznak, 
mint a téma iránt kevésbé érdeklődő nagyobb 
pártok hívei. Például a kommunista frakció 
érezhetően jelen van Brüsszelben, miközben 
a tagállamokban elenyésző a hatásuk. Hason-
ló cipőben járnak a zöldek és a liberálisok is.

Mi következik ebből? Érdemes volna nagy 
levegőt venni, és teljesen átalakítani az Euró-
pai Unió intézményeit. Szükség van egy „lát-
ható fejre”, aki már megvan: a Tanács állan-
dó elnöke, neki viszont irányítási jogokat is 
kellene adni. Ő, illetve szakmailag illetékes 

munkatársai (mutatis mutandis a miniszte-
rek) terjeszthetnék be a törvényjavaslatokat a 
Parlamentnek, ahogy azt parlamenti demok-
ráciákban a kormányok teszik. Ezzel párhu-
zamosan a Parlamentnek is meg kellene adni 
a javaslattételi jogot. Ezek után mi szükség 
volna még a Bizottságra? Voltaképpen sem-
mi. Azokat a szerveket, amelyek ma a Bizott-
ság alá tartoznak, mint például a csalás elleni 
hivatal, a Tanács elnöke alá, némelyiküket 
esetleg a Parlament alá lehetne helyezni, s bi-
zonyára vannak olyan szervezeti egységek is, 
amelyeket alapos és szakszerű felülvizsgálat 
feleslegesnek talál.

Durva változást javaslok tehát, nem is elő-
ször, bár a megvalósításra nincs közeli remény. 
Mégis beszélni kell róla, hiszen abban már so-
kan egyetértenek, hogy alapvető reformokra 
van szükség. Az Európai Bizottság megszün-
tetésére tett javaslatom igencsak mélyreható, 
de annyit talán elismer a tisztelt olvasó, hogy 
nincs minden logika híján. A javaslat nem 
jelenti az ott dolgozó hivatalnokok azonnali 
szélnek eresztését, mert a Tanács és a Parla-
ment számára a többletfeladatokhoz munka-
társak is kellenek. Távlatosan viszont azt is el 
kell érni, hogy az Unió hivatalaiban dolgozók 
olyan arányban jöjjenek a tagállamokból, ami-
lyen arányban a mandátumokat szétosztják a 
tagnemzetek között.

Az Unió előtt az egyik jövőkép a központi 
bürokrácia hatalmának növelése a tagállamok 
szuverenitása terhére, a másik pedig, amelynek 
felvázolására szerény kísérletet tettem, az euró-
pai polgárok által jobban ellenőrzött, szükség-
leteiket jobban kielégítő, ráadásul közérthető 
szerkezet kialakítása. Tessék választani.

surján lászló  (Budapest)
(A szerző az Európai Parlement volt alelnöke)

„ A világ a hálózat és az én felé tart…”*
Tényként kezeljük, hogy az ezredfordulóra 

új világhelyzet alakult ki. „A világ a hálózat 
és az én felé tart, mégpedig határokat és társa-
dalmi intézményeket áthágva, közvetítők nél-
kül” – fogalmazta meg mesterien Jordi Pujol 
katalán politikus 2000-ben. A világ globális 
hálózatokba szerveződik. A gazdaság egyre 
inkább egy átfogó pénzügyi piachoz idomul, 
az új információs technológiák pedig egyre 
könnyebbé és gyorsabbá teszik a kapcsolat-
teremtést és a befolyásolást az egész világon, 
– és mindezt a közhatalmak egyre kevésbé 
tartják ellenőrzésük alatt. Ez pedig arra kész-
teti az embereket, hogy mind  inkább követel-
jék identitásukat. „Hogy az árral hajózzunk, 
szükségünk van egy vonatkozási pontra, egy 
horgonyra” – mondja Manuel Castells spanyol 
szociológus az információs társadalomról. Ez 
a horgony az identitás.  

Francis Fukuyama amerikai filozófus óri-
ási vihart kiváltott könyvében 1992-ben már 
lezárta az emberi történelmet. Azt állította, 
hogy az emberiség fejlődésének végső célja a 
görögöktől a francia forradalomig és tovább 
mindig egy olyan társadalom volt, amely min-
den ember számára megadja az egyéni szabad-
ságot és jogi egyenlőséget. A modern szabadel-
vű demokráciákban elértük ezt, tehát „véget 
ért az emberi történelem”. Tíz évvel később a 
Poszthumán jövőnk, a biotechnológiai forra-
dalom következményei című könyvében azon-

A nemzetek európájA
ban bevallotta, jön még valami nagy fordulat 
az emberiség történelmében: az erkölcs válik 
legfontosabb történelmi tényezővé, mert meg 
kell védeni a közös emberi értékeket és tulaj-
donságokat. Így lesz újból modern és létfontos-
ságú az erkölcs és a nemzet. Úgy véli: fordult 
a kocka, az a hasznos, ami erkölcsös, és segít 
az identitásukat igénylő embereknek a nem-
zet és állam ott, ahol a piac kifogy a szuszból.

John Naisbitt amerikai politológus már az 
1990-es években megjósolta, hogy a világon 
lesz majd egy globális életstílus, és sok kultu-
rális nacionalizmus, melyek majd kiegészítik 
egymást. Olyan tényezők, mint nyelv és kul-
túra, a hagyományok, a vallás, az irodalom 
és a művészet ismételten fontossá válnak az 
életben, és az emberek ezekhez újra mélyen 
kötődnek majd. A globalizáció kora egyben 
a személyiség újjászületésének kora is. Való-
színű a családhoz és a nemzethez tartozás ér-
zésének feléledése, a hagyományok újraélesz-
tése, a nyelvi adhézió megerősödése.

Az embereknek identitásukhoz nyelvi-kul-
turális alapon álló védelemre van szükségük, 
amit csak az állam, mégpedig először a nem-
zetállamok, majd ezek összefogásával új nem-
zetközi szervezetek nyújthatnak. Csak olyan 
közösség sikeres, amely képes megfelelő belső 
kohézió megteremtésére. Ebben segítenek ben-
nünket értékőrző hagyományaink. A hagyo-
mány számunkra nem változatlan ismétlést 
jelent, hanem a meglévő, különböző korokból 

felhalmozott tudásanyagnak a jelenre vonat-
kozó alkalmazását. A történelmi katasztró-
fák, az elnyomás rombolta a hagyományt, de 
tudjuk, az erőszakosan megszakított hagyo-
mány feléleszthető. Mert a hagyományt nem 
az egyes emberek, hanem a közösség hozza 
létre. Ugyanakkor az élő hagyomány teljesebbé 
teszi az egyén életét, és összekapcsolja mind-
azokkal, akik ezt a hagyományt gyakorolják. 
A hagyomány fontos, de ugyanígy fontos a 
rend, a prosperitás, a béke, valamint az igaz-
ságosság, a jogok, a szabadság és így tovább. 
Azt tapasztaljuk, hogy az emberek biztonság 
utáni vágya a mai élet fő forrása. Nemcsak 
anyagi, hanem eszmei vonatkozásban is.

Nos, ebbe a 21. század eleji világképbe kell 
belehelyezni életünket, céljainkat és felada-
tainkat, a kutatás szabadságát és az oktatási 
tradícióinkat. A legfontosabb számunkra az, 
hogy azt a szellemi és erkölcsi értékrendet, 
amely történelmünk során felépült, és a kö-
zösség nagy többségének észszerűen fontos, 
fenntartsuk. Értékrendünk keretbe foglalja 
az egyéni tehetség kibontakoztatását, mely a 
közösséget gazdagítja, és hűségre, önfeladás 
nélküli befogadásra tanít bennünket.

Tudatosítanunk kell, a haza szeretete nél-
kül nem lehet sem európainak, sem világpol-
gárnak lenni. A haza, a szűkebb régió iránti 
szeretet nem mond ellent annak, hogy a na-
gyobb egységet is szeressük. Sőt, Európához 
és a világhoz kötődő hűségünk, kötelesség-

vállalásunk a szűkebb haza iránti szeretet-
ből táplálkozik, nem fordítva. Aki azt állítja, 
hogy ő mindenhol otthon van, de sehol nin-
csenek gyökerei, az sosem élheti át a kötő-
dést, a szeretetkapcsolatot. A haza nemcsak 
a táj, a természet, hanem a kultúra, a nyelv, 
a történelem is. Magyarországnak ezeréves 
története van az európai történelembe ágya-
zottan.  Meggyőződésünk, hogy a nemzetek 
Európája az otthonunk, de a hazánkat nem 
pótolja semmi!

Dr. KlinghAmmer istván (Budapest)
*) Megnyitó beszéd a Magyar Örökség  

2018. június 23-i díjátadó ünnepségén.

 Bilingvális első osztályt indít a Bécsi Tanszék a 2019/20-as tanévben  
a 1180 Bécs, Schulgasse 57 cím alatt levő iskolában. 

Célcsoport: magyar anyanyelvű, német alapismeretekkel rendelkező,  
vagy német anyanyelvű, magyar alapismeretekkel rendelkező gyermekek. 
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Ez volt a június harmincadikán Schlad-
mingban rendezett Európa parti szlogenje. 
Július elsejétől Ausztria vette át az „Európa 
Tanács soron következő elnöke” tisztjét.

A hivatalos átadásra a Steiermarkban fek-
vő Schladmingban a Planaion került sor. 
Sebastian Kurz kancellár itt látta vendégül 
reggelire Donald Tusk-ot az EU-Tanács ál-
landó elnökét és az EU-Tanács ideiglenes el-
nökségéről leköszönő Bojko Borissow bolgár 
miniszterelnököt.

A szimbolikus átadásra a hegytetőn került 
sor több mint 200 vendég részvételével. A 
„csúcspiknik” résztvevőit az EU-tagállamok 
zászlóival díszített 28 gondola szállította a 
csúcsra.

Mint minden évben január és július else-
jén a rangsorban eggyel feljebb tolódnak a 
székek Brüsszelben. Az óramutató járásával 
megegyező irányba lépnek, illetve ülnek egy 
hellyel arrébb a tanács tagjai. Így az Unió 
fennállása óta meghatározott rend szerint fél-
évenként változik az  elnöklő ország. Auszt-
ria 1998 és 2006 után, immár harmadszor 
lett elnök.

A nagy tojásnak becézett új brüsszeli szék-
helyen a helycserét 1961 óta meghatározott 
rend szerint bonyolítják. Most a főtitkár jobb-
ján az új elnök, az osztrák kancellár foglal-
hat helyet, míg az elnökségről leköszönő 
Bulgária miniszterelnöke átül vele szembe 
az asztal átellenes oldalára. E rend szerint 
változtatják ülőhelyüket minden szinten a 
különböző munkacsoportok résztvevői is.  
Az ülésrenddel válik láthatóvá a résztvevők 
hierarchikus rendje.

A soros elnökség elsősorban technikai, 
szervezési jellegű funkciókat tölt be, így fel-
adatai közé tartozik a Tanács és a tanácsi 
munkacsoporti ülések napirendjének meg-
határozása, azok összehívása és levezetése. 
Az elnökséget ellátó tagállam elsősorban a 
politikai napirend meghatározása révén gya-
korolhat befolyást az Unió tevékenységének 
alakítására. 

Az elnöki tisztséget betöltő tagállamok hár-
mas csoportokban, az úgynevezett elnökségi 
triókban szorosan együttműködnek egymás-
sal. Az elnökségi triók rendszerét a Lisszabo-
ni Szerződés határozta meg 2009-ben. Ezek 
jelen esetben, a leköszönő elnök Bulgária, a 
munkát átvevő jelenlegi elnök Ausztria és az 
őt január elsején követő Románia. A trió tag-
jai hosszú távú célokat jelölnek ki és közös 
programot készítenek, melyben meghatároz-
zák azokat a területeket és lényeges kérdése-
ket, amelyekre a 18 hónapos időszak során 
kitüntetett figyelmet fordítanak. A három 
ország mindegyike a közös, másfél éves prog-
ram alapján készíti el saját, részletes féléves 
tervét. Ennek része természetesen az a munka 
is, melyet az osztrák kormány már egy év-
vel ezelőtt, az Észtország-Bulgária-Ausztria 
hármas fogatban végzett. Így egyes felada-
tok elvégzésére (pl.Brexit) hosszabb idő áll 
rendelkezésre, mint az a négy és fél hónap, 
amely ez esetben az effektív elnökségi időt 
jelenti, mert figyelembe kell venni a nyári és 
a karácsonyi szünetet.

Az osztrák kormány az év hátralevő részé-
ben az elnökség ideje alatt több pontra akarja 
helyezni a hangsúlyt:

1. Egy olyan erős Európát kialakítani, mely 
a benne élők teljes bizalmát élvezi. Az erre 
az időszakra eső Brexit véglegesítése miatt, 
a pénzügyi kérdésekben a tanácsnak olyan 
döntéseket kell hozni, melyek a 2021. január 
1-én Európa-szerte induló programok meg-
valósítását segítik.

2. Ausztria számára fontos, hogy elnökségi 
ideje folyamán az EU globálisan fontos sze-
repet játszó legyen; erősítse biztonság- és vé-
delempolitikáját. Az USA vámháborúja miatt 
elmélyítse kapcsolatait az ázsiai országokkal.

3. Stabil euró-térség és tisztességes adók 
kialakítása az Unió gazdasági növekedése 
érdekében, egy a tíz fontos szempont közül. 
Erősíteni az EU versenyképességét és a már 
megkezdett reformprogram további kivitele-
zését, ez utóbbinak része az apparátus csök-
kentése is.

4. Úgy alakítani az Európai Uniót, hogy 
az védje a jogot és a szabadságot, a jogálla-
miságot; nem csak az EU határain belül, ha-
nem a vele szomszédos országokban is. A 
bűnüldözésben koncentrálni kell a bűnügyi 

nyilvántartással kapcsolatos információk 
cseréjére és el kell érni, hogy az elítélteket 
a szülőföldjükön börtönözzék be.

5. Megvalósítani egy szociálisan fenntart-
ható Uniót, mely mindannyiunkat megvéd. 
A biztonságos szociális rendszer és annak 
fenntarthatósága, az egészségügyi ellátással 
együtt több tagországnak még nagy kihívást 
jelent. A munkahelyek teljes mértékű meg-
közelíthetőségének megvalósítása éppúgy fó-
kuszban áll, mint a multilaterális kutatások 
és egészségügyi technológiák támogatása a 
betegségek megelőzése érdekében. Ehhez a 
feladatcsoporthoz tartozik a nők elleni erő-
szakkal szembeni harc is.

6. Az Unión belüli verseny erősítése is 
egyike a kitűzött feladatoknak. Cél az egy-
séges gazdaságpolitika kialakítása. A hagyo-
mányos iparágak kiépítése és egy kutatást, 
fejlesztést elősegítő gazdasági környezet lét-
rehozása, mely erősíti a kis és közepes mé-
retű üzemek tevékenységét.

7. Energia-unió és tisztességes forgalom 
kialakítása fontos teendő az elnökségi idő 
folyamán, hiszen a cél, hogy 2030-ra meg-
valósuljon az egységes energia-unió. Ehhez 
a tanácsnak segítenie kell a klímabarát mo-
bilitást és a tisztességes forgalmi rendszerek 
kialakítását, a biztonsági rendeletek össze-
hangolását. A légi közlekedésben Európa 
versenyképességét kell erősíteni.

8. Az Unió teljes mezőgazdaságát átfogó 
közös agrárpolitika létrehozása szintén fon-
tos törekvés. Célja a megfizethető, biztonsá-
gos, kiváló minőségű élelmiszerek biztosí-
tása. Ehhez szükséges az átfogó multifunk-
cionális mezőgazdaság, a mezőgazdaságilag 
hasznosított területek kiterjesztése a hegy-
vidékeken is. Fontos a biogazdaságok növe-
lése a mező- és erdőgazdaságban egyaránt.

9. A elnökségi periódus fókuszában áll 
a klíma- és környezetvédelem. Erre az idő-
szakra esik a klímaváltozással foglalkozó 24. 
UNO-találkozó Katowicében. Ez alkalommal 
határozzák meg a 2050-ig megvalósítani kí-
vánt 60%-ra csökkentett CO2 kibocsátás lé-
péseit. Itt Ausztria képviseli majd az EU érde-
keit. Az osztrák elnökségi idő alatt kell az új 
vegyszer- és hulladéktörvényt tető alá hozni.

10. Nagy feladat az oktatás, kultúra, ifjú-
ság és sport szabályozóinak kidolgozása. 
Ezen belül az elnökség központi témája a 
képzés és felsőfokú képzés koordinálása 
EU-szerte. Napirenden szerepel a kutatás, 
képzés és tudomány szorosabb együttmű-
ködésének létrehozása, hangsúlyt helyez-
ve a külföldön végzett tanulmányok, is-
kolai- és egyetemi végzettségek kölcsönös 
elismerésére.

Nehéz megjósolni, származik-e politikai 
előnye Ausztriának az Európai Unió Taná-
csának elnökségéből. Kétségtelen, hogy ne-
héz dolga lesz a kormánynak a bevándorlási 
politika kérdéseivel kapcsolatban. Sok függ 
attól, hogyan cselekszik a kormány ebben a 
hat hónapban. Nagy figyelmet kell szentelnie 
a ténynek, hogy a menekültügyi eljárás és a 
visszaszállítás kérdéseiben Franciaország-
nak, Spanyolországnak és Merkel asszony 
táborának ellentétes a véleménye Seehofe-
rével, Salviniéval és Orbánéval. Itt kell az 
Unió Tanács elnökének megoldást találnia. 

A hídépítés az egyik fő feladat más terü-
leteken is. A határok védelme és az illegá-
lis bevándorlás megakadályozása mellett, a 
Nyugat-Balkánt közelebb kell hozni az EU-
hoz. 2020 után az EU minden programjára 
rendelkezésre álló anyagi eszközök meg-
teremtése, szintén ennek az elnökségnek 
a hatáskörébe tartozik. Mindezek a nagy 
többség számára egyáltalán nem szimpati-
kus kérdések.

Nehéz megjósolni azt is, származik-e gaz-
dasági előnye Ausztriának az Európai Unió 
Tanácsának elnökségéből. A kormány véle-
ménye szerint ez a tevékenység az ország-
nak 40 millió eurójába kerül. Az ellenzék 
ennek háromszorosával számol. Az Auszt-
riával kapcsolatos reklámok és az elnöksé-
gi idő alatti és azzal kapcsolatos turizmus 
bevétele a számítások szerint fedezi majd a 
költségeket.

Az EU Tanács elnöksége jó lehetőség arra, 
hogy a különböző médiákban az Ausztriáról 
alkotott negatív vélemény megváltozhasson.

fetes kata

„Szervusz Európa!”

Folytatás az 1. oldalról

„A Bécsi Magyar Iskola szeretettel vár mindenkit 2018. szeptember 16-án,  
vasárnap, 16 órakor a tanévnyitóra, mely a Kolompos Együttes koncertjével zárul! 

Lehet ismerősöket, barátokat hívni, hogy együtt ünnepeljük a 2018/19-es tanév kezdetét. 
A helyszín az iskola honlapján, becsi.magyariskola.at található.  

Ugyanitt olvasható tájékoztató a kétnyelvű, német–magyar első osztály indításáról is.
•

Németországi szövevényes pártviszályok
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Ausztria, mint az Európai Unió Tanácsá-
nak második félévi soros elnöke, elsősorban 
a biztonság kérdésére, az európai állampol-
gárok jólétének növelésére és a tagállamok 
közötti együttműködés javítására akar össz-
pontosítani – jelentette ki Sebastian Kurz oszt-
rák kancellár június 21-én Budapesten, a vi-
segrádi országok miniszterelnökeivel közösen 
tartott találkozóján. A biztonság kérdésének 
előtérbe kerülését fejezi ki az osztrák elnökség 
jelmondata is:  „Europa, das schützt” (Védel-
mező Európa). 

Különleges esemény volt a V4-ek és Auszt-
ria első „csúcsértekezlete”. Noha a visegrádi 
országok már eddig is tartottak kibővített ta-
lálkozókat - Budapesten például ezelőtt egy év-
vel, 2017. július 19-én Benjámin Netanjahu iz-
raeli kormányfővel, ahol szintén fontos helyen 
szerepelt a biztonság témaköre – Ausztriával 
első ízben jött létre hasonló közös rendezvény. 

Ugyanakkor egyszer sem merült fel, hogy 
a négyes együttműködésbe további országo-
kat vonnának be, mint ahogy az sem, hogy 
a visegrádi együttműködést intézményesíte-
nék. Ausztria sem lesz a V4-ek tagja, nincs is 
ilyen ambíciója. De a közeledés mindkét félnek 
hasznára válik. 

Az 1991-ben Antall József miniszterelnök-
sége idején, magyar kezdeményezésre létrejött 
visegrádi együttműködés a kezdetben három 
(Magyarország-Lengyelország-Csehszlovákia), 
majd Csehszlovákia kettéválásával négy or-
szág között, megélt hullámhegyeket és völgye-
ket, de ma már elmondható, hogy bevált regio-
nális kooperációs fórum. Különösen jól műkö-
dik a különféle kezdeményezéseket támogató 
Visegrádi Alap, és rendkívül gyümölcsözőek a 
társadalmi és gazdasági kapcsolatok, ösztön-
díjak, rendezvények, civil kezdeményezések. 
Kár lenne tagadni, hogy vannak különbségek, 
nézeteltérések a négy ország között, példá-
ul az Oroszországgal fenntartott kapcsolatok 
megítélésében, amelyeket a magyar, cseh és 
szlovák fél pragmatikus szempontból közelít 
meg és javítani igyekszik, miközben Lengyel-
ország teljes mellszélességgel kiáll az Orosz-
országot „agresszív politikája” miatt tovább-
ra is büntetni szándékozó uniós és amerikai 
irányvonal mellett. 

Az elmúlt három évben a V4-eket különö-
sen összekovácsolta az EU történetének eddigi 
talán legnagyobb kihívása, a tömeges illegális 
migráció, amelynek veszélyét az unió és külö-

A visegrádiak szövetségeseket keresnek 
szuverenitásuk védelméhez

nösen annak vezető ereje, Németország, élén 
Angela Merkel kancellárral, nem ismerte fel, 
és nem volt képes megfelelően kezelni. A V4-
ek e kérdésben kezdettől közös hangon szó-
laltak meg, és a vezető szerep egyértelműen 
Orbán Viktor magyar miniszterelnöké volt és 
maradt. Magyarország a déli határzár kiépíté-
sével bírálatok özönét zúdította magára, de az 
EU ma már eljutott odáig, hogy legalább sza-
vakban elismerte az uniós külső határok vé-
delmének fontosságát. Egyelőre azonban még 
mindig ott tart, hogy ha valamelyik tagállama, 
mint legutóbb Olaszország, tettekre váltja ezt 
a határvédelmet, azonnal támadni kezdi. Köz-
ben Magyarország és a többi visegrádi ország 
közösen védi a déli határt, és segítséget nyújt 
a balkáni országok határainak védelméhez 
is. Az EU vezető elitje viszont továbbra sem 
megállítani, hanem „szabályozni” akarja a be-
vándorlást, amelyre, amint legutóbb Federica 
Mogherini kül- és biztonságpolitikai főképvi-
selő elárulta, az uniónak égető szüksége van. 
A visegrádiak ezzel szemben nem akarnak 
sem illegális, sem legális bevándorlást, és ezt 
szuverenitásuk alapvető elemének tekintik. 

Változatlanul nincs közös uniós mene-
kültpolitika, eltekintve a visegrádiak és több 
más tagország által elutasított, életszerűtlen 
és megvalósíthatatlan kvóták szerinti elosz-
tástól. A külső határvédelmet továbbra is az 
egyes érintett tagállamoknak kell(ene) végez-
nie, az uniós határ- és partvédelmi ügynök-
ség, a Frontex egyelőre gyenge, tevékenysége 
jobbára abban merül ki, hogy kimenti és be-
szállítja Európába a Földközi-tengeren em-
bercsempészek által lélekvesztőkön útjukra 
bocsátott közel-keleti és afrikai migránsokat. 

Az ausztriai választások nyomán hivatalba 
lépett néppárti-szabadságpárti koalíció 180 
fokos fordulattal lényegében felsorakozott a 
visegrádi álláspont mellé. Az Európán kívül 
létesítendő hot spotok, regisztrációs központok 
elgondolása, mely ugyancsak Orbán Viktortól 
származik, ma már Ausztria és az EU hiva-
talos javaslata is, bár egyelőre nemigen tűnik 
megvalósíthatónak, mert egyetlen ország sem 
szeretne ilyet látni a területén. A magyar mi-
niszterelnök gyakran hangoztatott álláspontja 
– „nem a bajt kell idehozni, hanem a segítsé-
get odavinni, ahol szükség van rá” – is több 
országban egyre elfogadottabbá kezd válni. 

Kurz Budapesten arról beszélt, hogy Auszt-
ria, soros elnöksége idején elsősorban a biz-

tonság- és védelempolitikára akar koncentrál-
ni. Hangsúlyozta, hogy ha sikerül megvédeni 
a külső határokat, akkor magától értetődő 
maradhat a belső határok nélküli (schengeni) 
Európa. És külön kitért arra, hogy meg kell 
találni az Európai Unióban az együttműkö-
désnek egy jobb formáját, a tartalmi véle-
ménykülönbségek ellenére is tisztelettel kell 
beszélni egymással, és nem szabad az orszá-
gokat különböző osztályokba sorolni. Auszt-
ria ezért közvetítői, „hídszerepre” törekszik 
az EU nyugati és keleti tagállamai között. 

Egyetlen visegrádi ország sem akar kilépni 
az unióból, nem is tehetné meg, hiszen ezer 
szállal kötődik hozzá. És itt nem csupán az 
uniós pénzekről van szó: a különböző híresz-
telésekkel és vádaskodásokkal ellentétben az 
EU-ból érkező támogatás a jelenlegi, 2014-
2020 közötti uniós költségvetési ciklusban 
elenyésző mértékben, évente átlagosan 3 szá-
zalékkal járul hozzá a magyar bruttó hazai 
össztermékhez (GDP). Ami igazán fontos a 
kelet-európai tagországoknak, az az uniós 
piac szabad hozzáférhetősége és az onnan 
érkező beruházások. Az uniós pénzek egy 
része azonban csak rövid ideig marad nálunk, 
ugyanis belőlük gépeket, szolgáltatásokat vá-
sárolunk német, francia, stb. gyártóktól, és 
így a támogatási összegek gyakorlatilag azon-
nal vissza is áramolnak ezekbe az országok-
ba, és így az ő gazdaságuk növekedik. 

A visegrádi országoknak eddig sikerült el-

lenállniuk az együttműködésük megbontását 
célzó törekvéseknek. A legutóbbi csehországi 
és szlovákiai kormányváltások sem hoztak 
változást e tekintetben. Egységesek abban, 
hogy elutasítják egy föderalista, központosí-
tott, európai „Egyesült Államok” létrehozását. 
Szuverenitásuk jelentős részét az EU-csatla-
kozással átruházták ugyan, de annak ma-
radékához ragaszkodnak – beleértve, hogy 
meghatározhassák, kikkel szeretnének együtt 
élni területükön. Nem engednek a „lopako-
dó hatáskörelvonásnak”, amely folyamatosan 
tapasztalható az Európai Bizottság részéről. 
Továbbra is az állam- és kormányfők gyüle-
kezetét, az Európai Tanácsot tekintik az EU 
vezető testületének, nem pedig a végrehajtó 
szervet, az Európai Bizottságot, amely köz-
vetlenül vagy közvetve egyre azon mesterke-
dik, hogy az Európai Tanács fölé kerekedjen. 

A V4-ek az EU, illetve annak elődje, az Euró-
pai Gazdasági Közösség egykori alapító atyái-
nak eredeti elgondolásához ragaszkodnak, 
amely szabad nemzetállamok önkéntes együtt-
működésén alapul, nem egy bürokratikus, túl-
terjeszkedő gépezet központi irányításán. És 
ehhez elválaszthatatlanul hozzátartoznak a ke-
resztény alapok (ami természetesen nem vala-
miféle keresztény kurzust jelent), mert ahogyan 
Robert Schuman, az egyik alapító kijelentette, 
„Európa vagy keresztény lesz, vagy nem lesz!”

t. Kovács péter (Budapest)

Az ötszázéves nyugat-magyarországi horvátok 
történetében a dualizmus kora, számos össztörténe-
ti elmarasztalás ellenére, sikeres kulturális és rész-
ben gazdasági fejlődéstörténetet jelentett. Nem sza-
bad elfelejtenünk, hogy a  16. században az oszmán 
birodalom nyugat felé való terjeszkedése és az azzal 
összefüggő háborús pusztítások a magyar-osztrák 
határvidékre telepített horvátok javarésze, ugyan-
úgy mint az itteni magyar, osztrák vagy szlovák ag-
rárlakosság hűbéri függőségben élt. A főnemesség 
beolvadt a magyar vagy az osztrák nemesi rendek-
be, a középnemesség meg elidegenedett a népétől. 
Az 1848-as jobbágyfelszabadítás és az ezt követő 
földtörvények újfajta szabadság-lehetőséget és -érze-
tet biztosítottak a vidéki földhöz kötött horvát több-
ségű falvak lakosságának is. Igaz, a tudatos alkal-
mazkodás két évtizedig is eltartott, de az 1867-es ki-
egyezés, elsősorban az 1868-as nemzetiségi törvény 
utáni idők várakozáson felül hozták meg a gazdasá-
gi, kulturális, társadalmi és népesedés gyümölcseit.

A jobbágyfelszabadulással a földbirtoknak egy 
része magántulajdonba került, s mostoha körülmé-
nyek között is, szerényen lehetett gazdálkodni és 
a terményfelesleget a környékbeli piacokon mint 
Szombathely, Kőszeg, Sopron, Óvár, Pozsony stb. 
értékesíteni. Számos művészi karcolat örökítí meg 
a ténykedésüket a 19. században, úgymint hagyma-
árus, posztóárusító és hasonló kisipari házi termé-
kekkel. A soproni és kismartoni piacon a mai napig 
ismerik a környékbeli horvát falvakból felkínált áru-
bőséget. Kiegészíti ezt a tevékenységüket a hosszú-
fuvar, amely Fiumétől Linzig terjedt, számos legen-
da örökítette meg hírét a mai napig a népi irodalom-
ban. Egyes falvakban az állattenyésztés termékeit 
értékesítették: disznó-,  marha- és lókereskedelem 
a déli vidékekről Bécsig. Ugyanakkor  a felszabadult 
munkaerő kezdett benyomulni az osztrák és magyar 
iparvárosokba, hogy kezdetét vegye a 19. század kö-
zepéig nem kimutatható későbbi politikai tagolódás.

Horvát sikertörténet a dualizmus korában Nyugat-Magyarországon
E szerény fejlődés szemmel látható eredményét 

a falvak házállományának növekedése és kinézete 
mutatja legjobban. Egész utcasorok, vagy házsorok 
változtatják meg külső kinézetüket (és belső beren-
dezésüket), szalmatetős, alacsony házakból piros-
cserepes magas és széles, nagykapu-bejáratos egy-
séges házsorok keletkeztek.(Manapság még néhány 
fellelhető a horvát falvakban.). A népesség növeke-
dése is alátámasztja a külső látszatot. Ez persze ösz-
szefüggésbe hozható az egészségyügy fejlődésével 
és az út- és vasúthálozat gyors kiépítésével is.

Még eredményesebb az iskolaügy fejlődése. Igaz, 
hogy az iskolaépületek állaga már a sokat ócsárolt 
Bach korszakban felújult (33 iskolaépületből  25 tel-
jesen újraépült), de az 1868-as Nemzetiségi törvény 
eredményeként legjobban az iskolakönyvek kiadási 
számából mérhető e káprázatos fejlődés. Míg a 18. 
század közepétől az 1870-es évekig két nevezetes is-
kolakönyv jelent meg többszöri kiadásban, hittan és 
olvasó (ABC-)könyv, a dualizmus idején kb. 85 kiad-
ványról számolhatunk be. Minden elemi iskolai tan-
tárgynak jelent meg horvát nyelvű tankönyve: hit-
tan, ábécés- és olvasókönyv, magyar és német nyelv-
könyvek, földrajz, történelem, fizika, természetrajz, 
gazdaságtan, énekeskönyv, nyelvtan, sőt, még az új 
mértékegység begyakorlására való tankönyv is. Ta-
lán a nyugat-magyarországi horvátok iskolarend-
szer „aranykorának” nevezhetjük ezt az időszakot.

Nem szabad figyelmen kívül hagynunk az irodal-
mi, vagy talán a normatív nyelvnek a fejlődését! A 
nyugat-magyarországi horvátok az anyaországtól 
függetlenül új, egyedi irodalmi nyelvváltozatot fej-
lesztettek ki evolúciós úton, amely nem lényegesen, 
de mégis különbözik a horvát normatív nyelvrend-
szertől. Ebből adódik, hogy a horvátoknak két iro-
dalmi nyelvük van: a horvát, anyaországi irodalmi 
nyelv és a diaszpórában, Nyugat-Magyarországon 
kifejlesztett nyelv. Hosszú évek küzdelme után ma 
mindkettő elismert nyelvnorma! Nagyon érdekes a 

nyelvi norma érdekében folytatott harc értékelése. 
Láttuk, hogy a nyugat-magyarországi  nyelvharcban 
a normatív/anyaországi elképzelés nem nyerte el az 
elvárt támogatást. A nyugat-magyarországi horvá-
tok próbálták már a 19. század elején önerejükből 
megújítani nyelvüket, de ez belső ellenállás miatt 
nem sikerült. A Bach korszakbeli irányelv: egy nép, 
egy nyelv, sem sikerült! Így a hatvanas években 
kompromisszumos megoldást vezettek be, amely 
tartotta a normatív nyelvi vonalat a dualizmus korá-
tól mind a mai napig. A budapesti ELTE szlavisztika 
tanára, Hadrovics László mutatott rá számos cikké-
ben és nagyszerű nyelvmonográfiájában a nyelvért 
folytatott küzdelemre, meg a szókincs mérhetetlen 
gyarapodására, mivel az egyre újabb és újabb szél-
eskörű tárgyi bővítések az eddigi nyelvkészlet sok-
szorositására ösztönözték az iskolákat és a népmű-
velőket. Még az sem állapítható meg, hogy az anyaor-
szágból ösztönözték volna a nyugat-magyarországi 
horvátokat a kulturális és nyelvi élet megújulásá-
ra. Az anyaországi, illetve összmonarchiabeli tan-
könyvek és szótárak mégis útmutatónak szolgáltak 
a megújulásban. Sőt, a Jellasics-féle beavatkozás az 
1848-as eseményekbe inkább rontott az anyaország 
imidzsén/példaképén. Csak nagyon gyenge háború 
előtti kötődések mutathatók ki, mint pl. a kántorok 
részére kiadott énekeskönyv összeállításában, vagy a 
zágrábi egyházi gimnázium ösztöndíjának a létesíté-
sében (amit a Soproni Hirlap hazaárulásnak minősí-
tett). A legkirívóbb érdekesség e történetben, hogy a 
19. század második felében egy alsó-ausztriai horvát, 
a lajta-hegységi Auból származó Zsulits Pál írta meg 
az anyaországi gimnazisták részére az első kémia tan-
könyvét, méghozzá bravúros modern nyelvezettel.

Természetesen van számos árnyoldala is e roha-
mos fejlődésnek. Az első helyen említhető a városok-
ba és tengerentúlra való elvándorlás. A mai elismert 
horvát önkormányzatok Budapesten, Székesfehér-
váron, Győrben, Mosonmagyaróvárott, Szombat-

helyen, Csepregen és Kőszegen erre az eredetre 
vezethetők vissza. Vagy, hogy Bécsben számosabb 
a burgenlandi/gradistyei horvát közösség, mint 
egész Burgenlandban, a történelem iróniájának is 
mondható. A kivándoroltak emlékére Kittseeben 
(Köpcsény/Gieca) Chikago nevezetű utcasort létesí-
tettek, Kroatisch Minihofon (Malomháza/Mjenovo) 
meg Sout Bend utcát. Szentpéterfának (Petrovo Selo) 
több kivándoroltja van, mint a mai falu összlakossá-
ga. Akik meg nem hagyták el a területet, a század 
végétől egészen a 20. század ötvenes éveinek végéig 
mezőgazdasági és ipari szezonális munkával tartot-
ták fenn magukat.

A kiegyezés utáni társadalmi élet fejlődéséhez 
fűződik a politikai élet kérdéseihez való viszony, a 
politikai pártok és pártoskodás rögződése. A mai 
társadalmi életben való jobb- és baloldal tagozódása 
erre az időre vezethető vissza. Már a kiegyezés utá-
ni politikai életben felismerhető a megosztottság. 
Az iskolázott réteg, a nyugat-magyarországi horvá-
tok elitje, a papok, egyházi emberek, tanítók, falusi 
jegyzők, a középbirtokosok és az új földhöz jutott pa-
rasztság a jobboldali irányzatot követte, sőt, sikerült 
is nekik a Deák párt révén a cinfalvi (Siegendorf//
Cindrof) plébánost Hérits Antalt a parlamentbe 
(1875-1884) juttatni. A másik oldalon az ipari ván-
dormunkásság, a nincstelen napszámosok az oszt-
rák szocialista munkáspárt zászlaja alá sorakoztak 
már a 19. század végén. Ezek a politikai struktúrák, 
némi módositással a mai napig megmaradtak.

Tehát joggal állapíthatjuk meg, hogy a dualizmus 
korában - különböző akadályok ellenére – látványos 
és eredményes fejlődésen ment keresztül a nyu-
gat-magyarországi horvát kisebbség. E szerény fej-
lődésnek az Első Világháború vetett véget, melynek 
a következményeként az azt követő évtizedekben 
mindhárom ország (Ausztria, Magyarország, Cseh-
szlovákia) teljesen a kisebbségi kultúrfejlődésnek 
kerékkötője lett. Nardai (Eisenstadt/Kismarton)

A szélesebb közvélekedés számára az utóbbi 
évtizedekben szinte ismeretlen a történelmi Ma-
gyarország országgyűlésében éppen 150 éve elfo-
gadott törvény (1868 : 44 sz.), amely a kiegyezés 
(1867) utáni, függetlenségét nagyrészt éppen visz-
szanyert ország területén élő, nem magyar anya-
nyelvű nemzetiségek életét kívánta rendezni. Az 
érintett nemzetek történetírásában ugyan folya-
matosan jelen van a törvény értékelése, de a tör-
ténetírók szűk szakmai köréből már nem tudott a 
szélesebb nyilvánosság felé kitörni. Éppen ezért 
dicséretes, hogy a nemzetiségi kérdéssel foglal-
kozó bécsi munkaközösség intézete (pontos né-
met elnevezése: „Wiener Arbeitsgemeinschaft für 
Volksgruppenfragen – Volksgruppeninstitut” – 
rövidítése: ARGE), Deák Ernő történész kezdemé-
nyezése alapján, vállalkozott az említett törvény-
ről szóló tudományos igénnyel megrendezendő 
előadássorozat lebonyolítására. Ide tartozik még, 
hogy a munkacsoport tevékenységében az Auszt-
riában élő hat elismert nemzetiség tagjai (horvá-
tok, szlovénok, csehek, szlovákok, magyarok és 
romák) vesznek részt.

Stefan Pauer, a Bécsi Munkaközösség elnökeként 
üdvözölte a megjelenteket, Gabriel Stern vezetőségi 
tag moderátorként vezette le a rendezvényt.

Az előadássorozatnak 2018. június 14-én, nem 
véletlenül, a bécsi magyar nagykövetség adott 
otthont, patinás történelmi épületében. A meg-
jelent előadókat és az érdeklődőket első megszó-
lalóként, Perényi János nagykövet távollétében, 
Bóta Zsolt követ üdvözölte. A szimpózium témájá-
ról szólva elmondta, hogy az 1868-as nemzetiségi 
törvény szándékát tekintve őszintén törekedett 
a nem magyar ajkú nemzetiségi lakosok nyelvi 
és kulturális sajátosságainak elismerésére. A ké-
sőbbi évek politikai viszonyai között a törvény 
céljai azonban nem valósultak meg teljes mérték-
ben. Éppen ezért kerül sor erre a szimpóziumra, 
– mondta, hogy szakavatott történészek, és jogá-
szok, több nemzet szemszögét figyelembe véve, és 
kihasználva a történelmi  időtávlat előnyeit, ele-
mezzék az adott törvény hatását.

A bevezető előadást dr. Deák Ernő tartotta, aki 
József Attila Dunánál című versének utolsó strófá-
ját idézve (német fordításban, mert a szimpózium 
nyelve a német volt) adta meg a hangulatát  mon-
danivalójának, a „rendezni végre közös dolgain-
kat” gondolat szellemében. Majd egy Széchenyi 
idézettel utalt a reformkori magyar függetlensé-
gi törekvésekre. Ezután röviden összefoglalta a 
törvény előkészítése idején meglévő politikai és 
nemzetiségi ellentéteket, illetve a nemzetiségek 
szószólóinak javaslatait. Említést tett a szlovákok 
nemzetiségi programjáról, amelyet 1861-ben a 
szlovákok nemzeti nagygyűlésén fogadtak el Tu-
rócszentmártonban.

A nemzetiségi törvény végleges szövege komp-
romisszumok árán született meg, amelyet az is 
mutat, hogy magyar részről az ellenzék a nem-
zetiségekkel szemben elfogadhatatlanul engedé-
kenynek tartotta a tervezetet. Az elfogadásáról 
történő szavazáskor a képviselőház nemzetiségi 
képviselői közül 26 tiltakozásul a törvény ellen, 
kivonult az ülésteremből. A kiegyezés utáni poli-
tikai vitákban kristályosodott ki a magyar nem-
zetpolitika iránya, amely az „egységes és osztha-
tatlan politikai magyar nemzet” elvén alapult.  
Ez került bele a nemzetiségi törvény preambulu-
mába is. A törvény ugyanakkor kimondja vala-
mennyi polgár egyenjogúságát „bármely nem-
zethez tartozzék is”. Tehát az egyéni, és nem a 
kollektív jogokat deklarálja.

A nyelvkérdés tekintetében a magyar nyelvet 
„az állam hivatalos nyelveként”, „államnyelv-
ként” nyilvánítja ki. Ellenben, ugyanakkor rend-
kívül részletesen és alaposan meghatározza az 
anyanyelv, tehát valamennyi nemzetiség nyel-
vének használati lehetőségeit a közigazgatás, bí-
ráskodás, az egyházi szervezeti élet, a kulturális 
és egyesületi élet, valamint az iskoláztatás terü-
letén. Ezen tudósítás terjedelmi lehetőségeire 
való tekintettel, nem részletezzük a törvény to-
vábbi paragrafusainak intézkedéseit.  Általános 
vélemény, hogy a nemzetiségek anyanyelvének 
e törvény által lehetővé tett széleskörű  haszná-
lata, Közép-Kelet-Európában egyedülálló volt, és 
Nyugat-Európában is ritkaságszámba ment abban 
a korban. Másrészt igaz, hogy a törvényt kezde-
tektől fogva bírálták a nemzetiségek képvisele-
tei, mivel a területi önigazgatási követeléseiknek 
eleve gátat szabott. A későbbi években pedig az 
állam inkább a nemzetiségek integrálását tette 
gyakorlattá. Deák Ernő előadásának végén visz-
szatekintve a 150 éve elfogadott törvényre, ta-
nulságként megállapította, hogy az egy politikai 
nemzetre építő nemzetállami szabályozás, nem 

Szimpózium
az 1868-as nemzetiségi törvényről Bécsben

alkalmas a nemzetiségi ellentétek megoldására. 
A közös jövő kialakítását az egyes nemzetiségek 
együttműködésében kell keresni, utalt vissza ez-
zel a bevezetőben elhangzott József Attila versre.

Másodikként dr. Heinz Tichy alkotmányjogász, 
harminc éven át az ARGE elnöke, tartott előadást, 
aki az osztrák birodalomrész törvényeinek nem-
zetiségekre vonatkozó intézkedéseit elemezte. 
Elsősorban az 1867-es osztrák decemberi alkot-
mány 19. cikkelyével foglalkozott, amely a nem-
zetiségekről szólt. A törvény szövege a „néptörzs” 
fogalmával jelöli a nemzeteket. Ezt érdemes szó-
szerint idéznünk. „Az állam valamennyi nép-
törzse (Volksstämme) egyenlő jogokkal bír, és 
minden néptörzsnek elidegeníthetetlen joga 
van saját nemzetiségének és nyelvének megtar-
tására és ápolására. -  Az állam elismeri az or-
szág valamennyi létező nyelvének egyenlőségét 
az oktatásban, a hivatalokban és a közéletben. 
-  Azokban a tartományokban, amelyekben több 
néptörzs él, a közoktatási intézmények úgy le-
gyenek kialakítva, hogy kényszer alkalmazása 
nélkül valamennyi néptörzsnek rendelkezésre 
álljanak a szükséges  eszközök egy második 
tartományi nyelv elsajátítására, valamint a sa-
ját nyelvén történő oktatásra.”  Az előadó azon-
ban mindjárt megjegyezte, hogy ez az egyszerű 
és messzemenően példamutató szabályozás, a 
Monarchia idején sajnos nem valósult meg kel-
lő mértékben. A magyar törvényről szólva meg-
jegyzi, annak ellenére, hogy egy kiemelt nyelvet 
(államnyelv) helyezett előnybe, voltak pozitív, 
részletesen kimunkált részei, amelyek a nemzeti-
ségek nyelvhasználatát tették lehetővé.

Harmadik előadóként a Zágrábi Egyetem pro-
fesszora, dr. Željko Holjevac tartott beszámolót. 
Első mondatával mindjárt kijelentette, hogy az 
1868 : 44 sz. magyar nemzetiségi törvény Horvát-
országra nem vonatkozott. Tudvalevő, hogy Hor-
vátország a Monarchián belül különleges státuszt 
élvezett, bizonyos önkormányzatisági jogokkal. 
Az előadó tehát nem foglalkozott a nemzetiségi 
törvénnyel. E helyett áttekintést adott Horvátor-
szág nemzetiségi viszonyairól a 18. századtól egé-
szen napjainkig.

A következő előadó dr. Roman Holec profesz-
szor a pozsonyi Comenius Egyetemről. Előadá-
sában a szlovák történetírásból már jól ismert 
éles kritikával illette az 1868-as nyelvtörvényt. 
Első helyen foglalkozott az „egységes és osztha-
tatlan politikai magyar nemzet” fogalmával, 
amely a kisebbségek részére nem tette lehetővé, 
hogy  politikai nemzetként ismerjék el őket. Ki-
fogásolta azt is, hogy a törvény nem foglalkozik 
a „hungarus” és a „magyar” fogalmak közötti kü-
lönbséggel. A kisebbségekre sérelmesnek találta 
a magyar nyelnek államnyelvként való deklarálá-
sát, amely a kisebbségi nyelveket a gyakorlatban 
hátrányosan érintette. Negatívumként említette 
meg, hogy a törvény az indokolt helyeken nem tet-
te kötelezővé a kisebbségi nyelvhasználatot, csak, 
mint lehetőséggel számolt. Ebből eredően a tör-
vény végrehajtásának, vagy elszabotálásának nem 
is születtek meg a szankciói.  Az előadó szerint, a 
dualizmus későbbi évtizedeiben a nemzetiségi 
törvény nem tudta megakadályozni a kisebbségek-
kel szembeni kormányzati asszimilációs nyomást. 
Előadásának második részében, a szlovák politizá-
ló értelmiség körében jelentkező eltérő szemléleti 
különbségeket elemezve felvázolta, hogy az ún. Új 
Iskola követői mérsékeltebb hozzáállást követve 
próbáltak egyezkedni a kormányzattal valamifé-
le kompromisszumos megoldásban a nemzetiségi 
törvény kérdésében. Nem sok sikerrel.

Negyedik előadóként dr. Andrej Hozjan a Ma-
ribori Egyetem (Szlovénia) docense tartott elő-
adást. Elsőként földrajzilag pontosan körülírta 
azt a régiót, amely a mai Szlovénia területén terül 
el, és a Muravidék és a Rábavidék részét képezi és  
az egykori Vas és Zala megyékhez tartoztak. Ennek 
a területnek a lakossága az 1910-es népszámlálás 
szerint 98 ezer főt tett ki. Ezen régió nemzetiségi 
viszonyait  ismertette az előadó. A nemzetiségi tör-
vénnyel ugyan nem foglalkozott. Ellenben példák-
kal illusztrálta a kormányzat asszimilációs politi-
káját. Foglalkozott viszont az 1868 : 68 sz. Eötvös 
József-féle népiskolai törvénnyel, amelynek végre-
hajtásaként lényegesen csökkent a régióban az ad-
dig igen magas írástudatlanság. Elismerően érté-
kelte az ottani két nagybirtokos, gróf Szapáry Géza 
és gróf Széchenyi Tivadar tevékenységét, akiknek 
a nevéhez számos épület felépítése, illetve más 
fejlesztési tevékenységek kapcsolódnak, amelyek 
jelentősen gyarapították a régió gazdasági életét.  

A szimpóziumot Bóta Zsolt követ zárta, megkö-
szönve valamennyi közreműködőnek a munkáját.

Varga SáNdor (Pozsony)  

Haydn művei majdnem megsemmisültek
Egy elromlott vízcsap hatalmas károkat okozott a 

Wiener Dommusik archívumában. A vízkár áldoza-
tai között van néhány, a Haydn-testvérektől szárma-
zó mű kézirata is.  

A Stephansdom melletti Curhaus padlásterében 
a technikai helyiségben meghibásodott vízcsap két 
héten keresztül észrevétlenül, folyamatosan árasz-
totta el az intézmény egy részét. A történelmi archí-
vumot alig használják, mert a régi, védett, értékes 
kottákból nem játszanak, csak azok másolatait hasz-
nálják.

Markus Landerer a székesegyház zenei vezetője 
véletlenül fedezte fel a vízkárt. Szerinte, tíz–tizen-
ötezer kottalap sérült meg. A történelmi anyagot 
három dobozban tárolták. Körülbelül ötven, egyen-
ként több száz oldalas alkotás károsodott. Közöttük 
például a Harmoniemesse, Joseph Haydn kompozíci-
ójának, valamint a Mária Terézia szolgálatában álló 
Georg Reutter, Domkapellmeister műveinek első 
nyomata.

A kottalapok jelentős része, a papír jó minősége 
miatt megmenthető. Vannak azonban olyanok, me-
lyeken a tintát a víz elmosta és így olvashatatlanná 
váltak. Landerer és két kollégája igyekezett a kottala-
pokat szétszedni és több helyiségben szárítani. A kár 
pontos mértékének felmérése még folyamatban van.

Templom egy azték piramisban
A földrengés okozta károkat kutatták radarral a 

Mexikói Nemzeti Antropológiai és Történeti Intézet 
szakemberei Cuernavacában az azték régészeti lelő-
helyen. Így fedezték fel, hogy a Teopanzolco piramis 
belsejében egy templom található.

Az azték esőistennek Tlaloknak szentelt templo-
mot az egykor ezen a területen élő tlahuica törzs épí-
tette. A Morelos tagállam területén élt néhai törzsnél 
szokás volt ráépíteni a régi templomokra. A Tlalok 
temploma előtt már találtak a piramis tetején két 
másik templomot is. A már előzőleg feltárt és föld-
rengés során megdőlt szentélyek statikai vizsgálata 
folyamán leltek a szakemberek a templom maradvá-
nyaira. Az építmény eredeti állapotában hat méter 
hosszú és négy méter széles volt, és körülbelül 1150-
ben épült.

Tlalok, az azték mitológiában az eső és a jó termés 
istene. Bár jóságos istenként tartják számon, árvíz-
zel, jégesővel, villámcsapással, vagy esetleg aszály-
lyal kárt is okozhatott. Ez az istenség reumával és 
vízkórral ugyancsak sújthatja az embereket. A vízbe-
fulladtakat, viszont gazdagon jutalmazza, mert ők, 
Tlalok égi palotájába kerülnek és ott bőség, sok étel 
és virág várja őket.

Egy ács naplója egy francia kastély padlóján
Felújítási munkálatokat végeztek a Picomtal kas-

tély emeleti szobáiban az új tulajdonosok. Ekkor ke-
rültek elő a padlólapok hátuljára írt feljegyzések. A 
ceruzával írt naplót Joachim Martin ács készítette a 
dátummal ellátott részek szerint, 1880-81 folyamán.

Hetvenkét teleírt padlórészletre bukkantak. Né-
melyik rövidebb, csupán a tények felsorolása, mások 
hosszabbak. Ezeken személyes érzelmeknek is teret 
ad az ácsmester, tudva, hogy írásai egyhamar nem 
látnak napvilágot.

A napló alapján betekinthetünk az alpesi falu, 
Crots, 19. századi életébe. Joachim számos korabeli 
problémával foglalkozik. Az 1880-as években gyors 
változások mentek végbe Franciaországban.

Jacques-Olivier Boudon, a Sorbonne Egyetem tör-
ténésze elképzelhetőnek tartja, hogy az ácsot a tit-
kok terhe késztette naplóírásra.

Az írás néhány lapja a falu papjának viselt dolgait 
ecseteli. A kutatások kiderítették, hogy a gyülekezet 
és az abbé között annyira megromlott a viszony, hogy 
a lakosság petícióban kérte, váltsák le Lagier lelkészt, 
aki szexuális vágyai kielégítésére használta ki a gyón-
tatást. Mivel vidéken nagyon kevés volt az orvos, a 
korabeli falvakban a papoknak gyógyító szerepük 
is volt. Az eltávolítását kérvényezőket az is bosszan-
totta, hogy Lagier abbé rendkívül rossz doktor volt. 
A petícióval kapcsolatban több támogató levél is ér-
kezett az érsekségre, közülük egyet Joachim Martin 
ácsmester írt. Annak ellenére, hogy Crotsban alig 
volt protestáns, a falu mégis protestáns lelkészt kért. 

A történtek után egy házas lelkipásztor szimpatiku-
sabb volt az ott lakóknak.

A napló legsokkolóbb része egy 12 évvel koráb-
ban történt gyermekgyilkosságról szóló feljegyzés. 
A 19. században a francia falvakban a gyermekgyil-
kosság tabu volt. Tudták, hogy megtörténik, de sen-
ki sem beszélt róla. Joachim véletlenül fültanúja volt 
annak, hogy barátjának, Benjaminnak a szeretője 
egy istállóban gyermeket szült és az újszülöttet az 
apa meggyilkolta. A büntettet az ács érzelmi okokból 
nem jelentette. Mint írja: „Csak egy szót kéne szól-
nom, rámutatni az istállóra, és mind a börtönben 
végeznék. De nem teszem. Gyermekkori barátom. Az 
anyja pedig az apám szeretője”.

Boudon történész szerint nyilvánvaló, hogy az 
ács okos és érzékeny ember volt. Naplóját kifejezet-
ten egy jövendőbeli olvasónak szánta, mert az egyik 
padlódeszkán így fogalmazott: „történetem rövid és 
őszinte és egyenes, mert rajtad kívül senki sem látja 
majd amit írtam”.

Boreliosis veszély
Az idén Európa-szerte rendkívül elszaporodtak 

a kullancsok. A rovarok csípésükkel betegséget ter-
jesztenek. Az egyik az agyvelőgyulladás, ellene van 
védőoltás, de a másik, a boreliosis azaz Lyme-kór el-
len nincs.

Az előző évekkel ellentétben a klíma felmelege-
désének hatására 2.000 méter tengerszint feletti 
magasságban, különösen a napos hegyoldalakon is 
megjelentek már a kullancsok. Ezért fontos, hogy 
egy kirándulás után az egész testet átvizsgáljuk és 
a kullancsot egy csipesszel távolítsuk el. Boreliosis 
fertőzésre csak 15–16 óra eltelte után van esély. Iz-
galomra, kapkodásra tehát semmi ok, véli az inns-
brucki  klinika főorvosa dr. Jürgen Brunner.

Több mint háromszázféle tünete létezik ennek a 
betegségnek. Miközben sokan teljesen tünetmen-
tesen átvészelik, és csak a vérteszt mutatja ki a rég 
lezajlott fertőzést, mások hónapokig kórházban van-
nak miatta. Több esetben a rejtélyes tünetek hosszú 
ideig fennállnak, mire a beteget egyáltalán tesztelik 
Lyme-kórra. Szerencsére a Lyme-kórra létezik gyógy-
szer, mivel a fertőzést baktérium okozza, ezért hosz-
szú ideig tartó, akár ismételt antibiotikumos kúra 
szükséges a gyógyuláshoz.

Megnyugtató adat, hogy a kullancsoknak csak 20-
30 százaléka fertőzött. A fertőzéseknek csupán 10-
20 százalékából alakul ki betegség. Brunner doktor 
szerint, kullancs csípés esetén elővigyázatosságra 
szükség van, de hisztériára nincs.

Oxigénhiány a Balti-tenger partjainál
A világ legnagyobb holt zónái közül néhány a 

Balti-tengerben található. Ezeken a területeken oly 
mértékben oxigénhiányos a víz, hogy a legtöbb ten-
geri állat nem él meg benne. Finn és német kutatók 
megállapították, hogy a tengerparti területeken az 
elmúlt 1500 évben nem volt ekkora az oxigénhiány.

A kutatók szerint a Balti-tenger melletti országok-
ból származó szennyvíz a fő oka az oxigénhiány ter-
jedésének. Ez okozza a tengeri élővilág pusztulását, 
a halállomány csökkenését. Az oxigénhiány terjedé-
se végzetes lehet.

Bár a legutóbbi mérések szerint csökkent a ten-
gervízbe bocsátott szennyező anyagok mennyisége, 
a huszadik században annyi emberi tápanyag került 
a Balti-tengerbe amennyi a víz állagának súlyos sé-
rüléséhez vezetett. A globális felmelegedés csak sú-
lyosbítja a problémát, mert minél melegebb a víz, 
annál kevésbé tartja meg az oxigént.

A kutatócsoport arra kereste a választ, hogy mi 
fokozza az oxigénhiányt. Ennek kiderítésére az Ar-
chipelago-tenger fenekéről fúrással vettek négy mé-
ter hosszú üledékmagot. Ezen vált először láthatóvá, 
hogyan változott 1500 év folyamán az oxigénszint. 
A kutatók megfigyelése szerint, az oxigénszint 900-
1350 között is alacsony volt, de a jelenlegi oxigénhi-
ány még sokkal súlyosabb.

A jégkorszak vége, a súlyos jégpáncél elolvadása 
óta a Balti-tenger földlemeze folyamatosan lassan 
emelkedik. Ez is okoz néhány part menti területen 
lassan terjedő oxigénhiányt. A vízbe került szennye-
zőanyagok hosszú távú oxigén elvonó hatása rendkí-
vül nehezen megállítható folyamat. Néhány tenger-
parti ország már tett lépéseket a szennyezőanyagok 
kibocsátásának csökkentésére. Így pár évtized alatt 
a Balti-tenger vizének oxigénszintje nagyon lassan 
ugyan, de stabilizálódhat. A part menti területeken 
talán javulás is várható.
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A 2014. januárjában létesített VERITAS Történet-
kutató Intézetet és Szakály Sándor főigazgatói kine-
vezését többen nem fogadták kitörő örömmel. Kri-
tikus helyzetbe került a főigazgató több félreértett 
vagy félremagyarázott kijelentése miatt is. Szakály 
Sándor a rá jellemző szívóssággal és dinamizmussal 
felülkerekedett a nehézségeken, már csak szakmai 
felkészültsége folytán is. Az Intézet pedig sokoldalú 
termékeny tevékenységet fejt ki, egyszóval minden 
vitán felül bizonyít. Ebben a zenitre emlékeztető 
helyzetben érdemes rákérdezni arra az emberre, 
aki valamilyen módon – Ady szavaival – az Értől az 
óceánig jutott el országhatárokon átnyúló ismert-
ségig, szakmai elismerésig. Tanulságul szolgálhat, 
miként járja életútját az 1955-ben Somogyországban 
cipész fiaként született történész. 

Gyermekkor: mik voltak a meghatározó élmé-
nyek – falusi környezet, emberek világa ,– amik ma 
is hatnak?

Somogy megyei kisfaluban, Törökkoppányban szü-
lettem. Édesanyám – sajnos már több, mint három év-
tizede halott – varrónő volt, édesapám cipész. Anyai 
ágon sváb felmenők – a színmagyar Törökkoppányba 
a kitelepítés elől „menekült” a családjával Mágocsról 
nagyapám, aki nem volt a Volksbund tagja, nem szol-
gált sem a Wehrmachtban, sem a Waffen SS-ben és 
azt mondta: mintegy  kétszáz éve jöttek ősei Magyar-
országra, neki is ott van a hazája. Mindenüket hátra-
hagyva, a jómódú, tiszteletben élő parasztember el-
ment cselédnek. Rám – mivel vagyona nem volt – egy 
mondatot hagyott: „Kisfiam, ha igazad van, akkor se 
hagyd magad, ha fát vágnak a hátadon!”)

A település oszmán–török hagyományai megmoz-
gatták a fantáziámat, és apai nagyapám, Szakály Lajos 
– cipész és csizmadia mester – meséi is a történelem 
irányába fordítottak. Ahogy egy ilyen kis közösség-
ben – gyerekkoromban valamivel több, mint 800 la-
kosa volt a falunak, mindenki ismerte egymást. Nem 
okozott gondot, hogy ministráltam, és úttörő őrsveze-
tő is voltam. A könyvtár fontos hely volt a számomra. 
Sokat olvastam – otthon a Petőfi kötet mellett talán 
egy-két másik könyv akadt – és idővel vehettem köny-
veket is, a jó bizonyítványom jutalmául. Így rendel-
hettem meg a Képes történelem köteteit. A szüleim, 
főleg édesanyám tanulásra bíztattak. Az általános 
iskola első négy osztályát osztatlan „formában” vé-
geztem, azaz egy osztályteremben, egy tanító néni és 
négy osztály. Tavasztól őszig foci, télen korcsolyázás 
a befagyott patakokon és a vízzel elárasztott réteken. 
Sok iskolai és járási tanulmányi versenyen indultam. 
A történelem, illetve történelem témájú versenyeket 
általában megnyertem. 

Ifjúság: középiskola, nyári munkák, katonaság, 
egyetem: az értelmiségivé válás stációi?

Nagy dolog volt középiskolába kerülni. A kaposvári 
Munkácsy Mihály Gimnázium és Egészségügyi Szak-
középiskola diákja lettem 1970-ben és négy évet töl-
töttem a szülőfalum után nagy városnak tűnő Kapos-
váron. Mint megannyi vidéki diáktársam, kollégista 
lettem. Negyven-negyvenhat fős hálótermek, emele-
tes vaságyak, ébresztő 6 órakor – igazgatói „bölcses-
ség” következményeként – 5 óra 50-kor jelző csenge-
tés ébresztőre. Mosakodás – csak hideg folyóvíz volt 
– majd két turnusban a reggeli és a vacsora. A gimná-
ziumban jó rendű voltam. Ha tehettem, moziba men-
tem vagy a megyei könyvtárba, illetve bérletesként a 
színházba. Hazautazás havonta egyszer. Ha jól tanul-
tál szabad szilencium, azaz vacsoráig kimaradás.

A katonélet nekem nem okozott különösebb gondot. 
11 hónap Hódmezővásárhelyen 1974–1975-ben. Előtte 
– fellebbezés után – sikeres felvételi az Eötvös Loránd 
Tudományeygetem Bölcsészettudományi Karára, tör-
ténelem–könyvtár szakra. 1974 nyarától szinte min-
den esztendőben nyáron munka a Balatonnál. Előbb 
zöldségesként Balatonföldváron a Keleti strandon, 
majd pincérként a Flekken csárdában, Kőröshegyen. 

Az ELTE-s éveim alatt az Eötvös Kollégium diákja 
voltam. Sok mindent adott az az intézmény is, bár azt 
hiszem nem igazán éreztem/értettem meg ott min-
dent. Az egyetemi éveim alatt a Külügyminisztérium 
Könyvtárában dolgoztam, ami viszont nagyon nagy 
lehetőséget biztosított, ugyanis olyan könyvekhez ju-
tottam hozzá, amelyek abban az időben még a „támo-
gatott kutatóknak” is csak emgedéllyel kerülhetett a 
kezükbe. Ott ismertem meg az ún. „emigráns magyar 
sajtót” is. 1977-től a Hadtörténelmi Levéltár, illetve 
a Hadtudományi Könyvtár rendszeres látogatója let-
tem. A sikeres államvizsgám – az államvizsgám napja 
előtt és a napján jelentek meg az első „publikációim” 
a Magyar Nemzetben egy-egy olvasói levél formájá-
ban – után még várt rám a Flekken csárda, így csak 
1980. szeptember 2-án kezdtem el dolgozni a Magyar 
Néphadsereg Hadtörténelmi Intézet és Múzeumában, 
tudományos segédmunkatársként. 2000. december 
31-ig volt az a munkahelyen. 

Közben megszereztem az egyetemi doktori”fokoza-
tot”1982-ben, majd a történelemtudomány kandidá-
tusa lettem 1990-ben. A rendszerváltoztatás után öt 

évig dolgozhattam az intézménynek az Osztrák Hadi-
levéltár mellett működő kirendeltségén. Szakmailag 
és anyagilag is komoly lehetőség volt. Az általam vá-
lasztott témák – magyar királyi Csendőrség, magyar 
királyi Honvédség, a magyar katonai elit1919–1945 
– az 1980-as években már elfogadhatóak voltak. Nem 
tiltották a kutatást. 

Az intellektuális férfi: „homo hungaricus” (?), de 
milyen ismertetőjegyekkel?

A Hadtörténeti Intézet és Múzeumban eltöltött 
évek során alakult ki a kapcsolati rendszerem és ta-
lán a saját világképem is. Ebben meghatározó szerep 
jutott a magyar emigrációval kialakult kapcsolatom-
nak. Az írásaimra felfigyeltek és levelezés indult meg 
sokukkal.Gosztonyi Péter, Borsányi Julián – utóbbi 
havonta megküldte nekem az általa „kiolvasott” nyu-
gati magyar sajtót (Bécsi Napló, Életünk, Nemzetőr, 
Kanadai Magyarság, Magyar Élet /New York/, Katoli-
kus Szemle, Új Látóhatár, Duna Tudósító…)  1986-ban 
a bécsi Collegium Hungaricumba kaptam ösztöndíjat, 
és az akkori/ottani négy hónap is komoly hatással 
volt rám. Megismerhettem egy másik világot, és szak-
mai-baráti kapcsolatokra tettem szert. S úgy véltem 
azok, akiknek kényszerből el kellett, hogy hagyják 
Magyarországot, ugyanúgy hozzánk tartoznak, mint 
a Magyarországon élők.

Közéleti megközelítések (Duna tv, MVSZ), majd 
átmeneti bezárkózás. Hogyan hatott mindez a ma-
gánemberre?

2000 novemberében érkezett „megkeresés”, misze-
rint átmennék-e a Duna Televízióba alelnöknek. Alig 
másfél éve voltam a Hadtörténeti Intézet és Múzeum 
főigazgatója. Rövid gondolkodás után igent mond-
tam. Úgy gondoltam ott talán többet tudok tenni 
mindazért, amit fontosnak vélek: magyarság. Ez ve-
zetett akkor is, amikor 2000 tavaszán elfogadtam az 
elnökjelöltséget a Magyarok Világszövetsége élére. 
Nem jártam sikerrel, de sokak számára az akkori el-
képzeléseim jónak tűntek. 

A Duna Televíziónál szép éveket töltöttem el. A kul-
turális műsorokon hagytam valami nyomot; számos 
történelmi, irodalmi műsor segítette a múltunk meg-
ismerését határainkon belül és kívül egyaránt. Nem 
a Duna Televíziót működtető kuratórium tagjai révén 
gondoltam megvalósítani az elképzeléseket, hanem 
azt gondoltam,, hogy színvonalas szakmai munkával 
lehet „érdemeket” szerezni. Ez naivítás volt. 

A tudománynak élve: „kényes kérdések” kutatá-
sa, feltárása, találkozások…, bátorság?

Valahogy az egész tudományos pályám – amely a 
televíziós évek alatt „szünetelt” – úgy alakult, hogy 
ún. „kényes kérdésekkel” kerültem kapcsolatba. 
Csendőrség, honvédség, katonai elit, emigráció… 
Gyaníthatóan a vidéki naivitása is benne lehetet ab-
ban, hogy nem igazán értettem meg, hogy ha a tények 
mást mutatnak, mint amit addig olvastam, hallottam. 
Úgy hiszem – következetes maradtam. S hogy mind-
ehhez kellett-e bátorság? Nem tudom. Fel sem merült 
bennem, ha igazolható, például, hogy a közbeszédbe 
„bevittek” ellenére Bárdossy László nem üzent hadat 
a Szovjetuniónak, akkor arról nem kellene szólni/írni 
vagy valahogy csak szőrmentén. Ha nem meghalni 
küldték ki a keleti hadműveleti területre a magyar 
királyi 2. honvéd hadsereget, akkor azt kell megírni, 
hogy miért, milyen felszereléssel, stb. Ha tény, hogy 
a magyar katonai felső vezetés tagjai származása, fel-
készültsége egészen más a dokumentumok tükrében, 
mint amit róluk állítanak, akkor nem lehet hallgatni. 
Ha a csendőrök nem mindennapi tevékenysége volt 
az, hogy embereket vernek rendszeresen, hogy meg-
aláznak mindenkit, hanem az, hogy a magyar állam 
képviselőjeként, annak – és annak minden törvény-
tisztelő állampolgára – érdekében járnak el, törvényi 
felhatalmazással, akkor arról (is) kell szólni.

Megérkezés a Parnasszusra. 
Nem tudom, hogy a Parnasszus az én esetemben 

mit is jelent igazán. Ha azt nézem, hogy honnét indul-
tam és hova jutottam, akkor azt kell mondanom több 
adatott meg nekem, mint amire egyáltalán gondol-
hattam. Sok szerencsés tényező, de sok munka is van 
abban, hogy az MTA doktora lettem (2006) és habili-
táltam (2006), majd egyetemi tanári kinevezést nyer-
tem (2007) és 2014 óta tudományos kutatóintézetet 
vezethetek, amit a semmiből kellett felépíteni. Mind-
ezzel együtt azt kell mondanom, hogy magamat nem 
tartom/tekintem a magyar töténetírás meghatározó 
alakjának. Azt gondolom, hogy tágabb körben a tele-
víziós és rádiós szerepléseim folytán lettem ismert, és 
talán nem elfogultság, ha azt mondom: a tudományos 
ismeretterjesztésben a jók közé sorolhatom magam. 

Sajnos azt is el kell mondanom, hogy a Duna Tele-
víziós éveim után álláskereséssel is „foglalkoztam” 
egy ideig és szakmai munkára kevesebb időm jutott. 
Az elmúlt mintegy öt esztendőben levéltárba, könyv-
tárba alig jutottam el. Vezetőként mások a feladataim 
és ezt nem szégyenlem bevallani. Részben a „múltam-
ból élek”, de amit mondok, írok azt mindig forrásokra 
alapozva teszem.

Az emberréválás évtizedei
– Beszélgetés Szakály Sándorral – 

Strasbourg, illetve Marokkó után milyen remé-
nyekkel, elvárásokkal vállalta diplomáciai külde-
tését Bécsben?

Bécs Magyarország számára rendkívül fontos ál-
lomáshely, amit külön nem kell magyarázni. Egy dip-
lomata számára kegyelmi állapot, ha nagykövetként 
visszatérhet oda, ahol valamikor beosztott diplomata 
volt. Reméltem, hogy az Ausztriában korábban eltöl-
tött évek, a régi kapcsolatok, a népes rokonság előnyt 
jelent majd, és így is lett. Hálás vagyok a sorsnak, és 
Magyarországnak, hogy itt lehettem nagykövet.

Mekkora kihívást jelentett a korábbiakhoz ké-
pest Ausztria, különösképpen az osztrák-magyar 
feszültségek légkörében?

Ausztriában nagykövetnek lenni mindenképpen 
kihívás, függetlenül a mindenkori légkörtől. Való igaz, 
hogy ittlétem alatt többnyire feszült viszony volt a két 
kormány között, pontosabban fogalmazva a két kor-
mány egyes tagjai között. Még 2014 októberében, mint 
kijelölt nagykövet részt vettem Heinz Fischer szövet-
ségi elnök magyarországi megbeszélésein. Az elnök a 
kétoldalú kapcsolatokat a következőképpen jellemez-
te: „kék ég néhány felhőcskével”. Nos, ennél a képnél 
maradva, 2015 augusztusától viharfelhők keletkeztek 
azon a bizonyos kék égbolton. A migráns válság eltérő 
megítélése komoly feszültségekhez vezetett. Megjegy-
zem, amikor az osztrák média a legélesebben bírálta 
a magyar kormány politikáját (kerítésépítés) rengeteg 
támogató mailt kaptam ismeretlen osztrákoktól.

Az osztrák politika, nevezetesen az új kormány 
másként ítéli meg a korábbi feszültségeket, ami 
bizonyosfokú közeledésre vall. Mik voltak ennek 
okai, s mire enged következtetni a jelenlegi „szom-
szédolás“?

Az új osztrák néppárti-szabadságpárti kormány-
koalícióval a kétoldalú kapcsolatokban pozitív vál-
tozás következett be. Ennek egyik oka, hogy a két 
kormány nagyjából azonos módon ítéli meg a mig-
ránsválságot, a másik ok abban keresendő, hogy az 
új osztrák kormány ismét előtérbe állította a szom-
szédság politikáját. Persze, világnézeti tényezők is 
szerepet játszanak ebben, de ezt nem szabad túlér-
tékelni. Két szomszédos ország akkor is jó kapcsola-
tokra kell hogy törekedjen, ha lényeges eltérés van a 
kormányok ideológiai megközelítésében.

Sok jelből ítélve – eltekintve a tudatos szembehe-
lyezkedéstől – sokan nem értik, vagy nem tudják kö-
vetni a jelenlegi magyarországi kormánypolitikát, 
de nem egy vonatkozásban a magyar észjárást sem. 

És ez kizárólag az osztrák oldalt terheli?
Kezdjük a magyar észjárással. Kétségtelenül van 

ilyen magyar észjárás, amit részben történelmi tapasz-
talataink alakítottak. Nyilvánvaló, hogy ezek a tapasz-
talatok kifejezésre jutnak a magyar kormány politiká-
jában, hiszen komoly politikát folytatni történelmi is-
meretek nélkül számomra elképzelhetetlen. Szerintem 
Ausztriában a követett magyar politikát azért jobban 
értik, mint Nyugaton általában. A meg nem értésnek 
van egy kézenfekvő oka is. Az osztrák média folyama-
tosan sulykolta, hogy Magyarországon veszélyben van 
a demokrácia, hogy a magyar miniszterelnök politiká-
ja diktatorikus tendenciákat mutat stb.

Miért közvetítette ezt a torzképet az osztrák és te-
szem hozzá a nemzetközi média? A média képviselői 
zömmel baloldaliak. Számukra érthetetlen, sőt elfo-
gadhatatlan, hogy egy konzervatív párt kétharmados 
többséget szerezzen egy parlamenti választáson, és 
ha nem ők vannak kormányon, máris veszélyben lát-
ják a szabadságot. Hány emberrel beszéltem az elmúlt 
években, akik Magyarországról szólva ismételgették 
a média sztereotip megállapításait. Szerencsére na-
gyon sok ember képes saját véleményt alkotni a ma-
gyarországi történésekről.

Az ausztriai magyar közösségek biztosan sok 
kívánnivalót hagynak emlékeiben, nevezetesen 
Bécsben. Miben látja a kérdések gyökerét? Hogyan 
látja az ausztriai magyarok jövőjét?

Ausztriában nagyon sok magyar él, különböző hul-
lámokban jöttek és ott vannak az őshonos magyarok. 
Tudomásom szerint Ausztria-szerte legalább 60 ma-
gyar egyesület működik. Eleve tudtam, hogy egyes 
egyesületek között nézeteltérések vannak, rivalizálás 
tapasztalható. Ezek többnyire személyes ellentétek. A 
magam részéről igyekeztem mindenkivel jó kapcso-
latokat ápolni, az egyesületi vezetők közötti vitákban 
nem vettem részt, semleges maradtam. Az ausztriai 
magyarság sokszínű, szociológiai és ideológiai értelem-
ben egyaránt. Az ausztriai magyarság jövője döntően 
attól függ, hogy a magyar identitást, a nyelvet, kultúrát 
és hagyományokat sikerül-e átörökíteni a fiatalokra.

Bécsnek négy év hivatalos küldetés után búcsút 
intve milyen érzésekkel távozik? Mik a további el-
képzelései, tervei?

Bécsben három és fél csodálatos évet töltöttem egy, 
a kétoldalú kapcsolatok szempontjából különösen iz-
galmas időszakban. Terveim természetesen vannak, 
többet nem mondhatok, csak annyit, hogy továbbra is 
szeretném hazámat szolgálni.

Magyarország képviseletében Ausztriában
– Beszélgetés dr. Perényi János nagykövettel –

Labdarúgó-vébé

Foci-vébé lázban égett az egész világ, Szerbia sem 
volt kivétel. Kihalt utcák, üres kertek és udvarok, a 
meccseket közvetítő teli kávézók jelezték, mikor ült 
le szurkolni az ország. Aztán megtörtént, ami meg-
történt: a szerb nemzeti válogatott kiesett, az utol-
só csoportmérkőzésén 2:0-ra kikapott Brazíliától. 
Pedig 10 millió eurót ért volna a világbajnoki cím, 
ennyit ígért a csapatnak Aleksandar Vučić államfő. 
„Ha a mi fiaink első helyen végeznek, minden idők 
legnagyobb prémiumában részesülnek a tízmillió 
euróval. Az ezüstéremért ötmillió jár, ha továbbjut-
nak a csoportból, azért 500 ezer” – jelentette be az 
elnök június elején. A szerb válogatottnak a legala-
csonyabb lécet sem sikerült megugrania. Nem úgy a 
horvátoknak! Sokak számára meglepőnek tűnik, bár 
titkos favoritnak számított az egykori jugoszláv tag-
köztársasági nemzeti tizenegye. A horvát sikernek 
sokan örültek, szinte az egész régió nekik szurkolt 
– Szerbia kivételével (Vajdaságban viszont éppen el-
lenkezőleg). Már az elődöntőbe jutást is nagyon ne-
hezen viselte az ország, hiszen a horvátok éppen az 
oroszokat ejtették ki a negyeddöntőből, márpedig a 
szerbek oroszbarátsága közismert, történelmi, val-
lási és aktuálpolitikai okokból is. A szerbiai közmé-
dia köpni-nyelni nem tudott a horvát–orosz meccs 
után. A horvátok döntőbe jutása után pedig rögtön 
lekapcsolták a szentpétervári stadiont, nehogy az-
zal hergeljék az itthoniakat, hogy a horvát örömmá-
mort nézik. A belgrádi stúdióban ülő műsorvezető és 
szakértők pedig miután konstatálták a tényt, inkább a 
nem európai országok korai kiesését elemezték, mint-
sem a horvátok sikerét – legalábbis az első öt percben, 
merthogy eddig tudtam nézni, utána átkapcsoltam a 
horvát tv-re, de hiába, mert csak a fekete képernyőt 
nézhettem, a kábeltévé-szolgáltató nem adta vissza a 
meccs alatt egyébként a közvetítői jogok miatt jogo-
san elvett adást. Maradt tehát az internet, ahol még 
napokig bőven ez maradt a téma, rengeteg nyomda-
festéket nem tűrő bejegyzéssel és kommentárral a kö-
zösségi oldalakon. Többen azon háborogtak, hogy a 
vajdaságiak az usztasa horvátoknak drukkoltak, s ak-
kor is ezt tették volna, ha Horvátország történetesen 
Szerbiával játszik, pusztán a saját államuk elnöke elle-
ni gyűlölettől vezérelve... Azt is tudjuk, hogy a külügy-
miniszterünk a döntőben inkább a franciáknak szur-
kol, mint a szomszédoknak, Novak Đoković teniszező 
viszont bevallotta, a horvátoknak drukkol. Végül a 
szerbek kettős ünnepet ülhettek július 15-én: nagy 
büszkeségük, Đoković megnyerte az idei wimbledo-
ni döntőt, és ezzel negyedszer hódította el a Challen-
ge-kupát, ami a 13. Grand Slam-diadala, sőt visszake-
rült a top tízbe a világranglistán, Horvátország pedig 
elveszítette a döntőt, mégpedig nem is akárhogyan, 
4:2-re verték őket a franciák.

HároM TörTéNET SzErBIáBól
Kormányünnep

Egyéves Ana Brnabić kormányfő kabinetje, az 
évfordulót Szabadkán és Palicson ünnepelték. 
Csapatként működik a kormány, és Aleksandar 
Vučić államfővel és munkatársaival is csapat-
ként dolgoznak – ezt többször is megismételte a 
kabinetje első esztendejét értékelő beszédében a 
kormányfő.  Az elmúlt egy év a korábbi Vučić-kor-
mány munkájának a szerves folytatása, a megkez-
dett reformok rendszerszerű végrehajtása – hang-
súlyozta. 

A kormány egyik célja, hogy polgárbarát köz-
szolgáltatásokat biztosítson, ezért a digitalizáció 
fontosságát emelte ki. Arra a legbüszkébb, hogy az 
ötödik osztálytól kötelező tantárgyként bevezetik 
az informatikát, hiszen a köztársasági kormány 
számára az oktatás korszerűsítése prioritás. A tu-
dásalapú társadalom megteremtése a cél, mert ez 
fontos alapja az erős gazdaságnak, ami viszont az 
életszínvonal javításában kulcsfontosságú – fejtet-
te ki. Az általa felsorolt eredmények közül ezúttal 
azokat emelném ki, amelyek országhatáron túl is 
érthetőek és értékelhetőek:

- Májusban Belgrád sikeresen zárta le a Nemzet-
közi Valutaalappal kötött, hároméves készenléti 
hitelről szóló megállapodást, tanácsadásra és meg-
figyelői tevékenységre vonatkozó új megállapodás 
is született.

- Javultak az üzleti/gazdasági feltételek: Szerbia 
43. a Világbank 190-es listáján. Dél-kelet- Európá-
ban Szerbia a legjobb, szintén a Világbank értéke-
lése szerint.

- Jelentős a gazdasági növekedés, egy év alatt 35 
új szerződést kötöttek hazai és külföldi befektetők-
kel, 250 millió euró összértékben, kilencezer új 
munkahelyet teremtve. A Financial Times szerint 
Szerbia tizenkétszer nagyobb külföldi beruházást 
vonzott be, mint ami gazdasági erejétől várható 
lett volna.

- Töretlen az európai integráció melletti elkötele-
zettség, négy csatlakozási fejezet nyílt meg az elmúlt 
egy évben. A nemzetközi együttműködés kiváló, je-
lentős európai és világvezetőket fogadott az ország.

Újságírói kérdésre a kormányfő elismerően nyi-
latkozott a szerb-magyar viszonyokról és együttmű-
ködésről, a közös projektekről, mint amilyen a Bel-
grád–Budapest vasútvonal modernizálása, a hatá-
rátkelők nyitása és a szabadkai zsinagóga felújítása. 

Elégedett a nemrégiben elfogadott kisebbségi 
törvényekkel, köztük a nemzeti tanácsokról szóló-
val – mondta. A tárcavezetők közül egyedül Ivica 
Dačić külügyminiszter szólalt fel, felhívta a figyel-
met arra, hogy a diplomáciai törekvéseknek kö-
szönhetően egy újabb ország, Pápua Új-Guinea is 
visszavonta Koszovó elismerését.

Koszovó

A kormányfő miniszterei kíséretében érkezett 
Szabadkára, akik több eseményen is részt vettek. 
A látogatás apropóján a rendőrség és a katonaság 
egységei egésznapos programot szerveztek a város 
központi terén, amit a védelmi és a belügyminiszter 
is megtekintett. Az érdeklődők harci járműveket, 
katonai felszereléseket, rendőrautókat, lovasren-
dőröket és rohamrendőröket láthattak, a gyerme-
kek kipróbálhatták a falmászást, rendőri, katonai 
felszerelésbe bújhattak, bemászhattak a tankokba. 
Vegyes visszhangot váltott ki a lakosság körében ez 
a program, akadt, aki a helyszínt, más az erőfitogta-
tást, megint más a korszerűnek nem mondható fel-
szerelést kritizálta, de bőven akadtak, akik örültek 
az eseménynek. Itt találkoztam egy fiatalemberrel, 
aki szemmel láthatóan jól érezte magát. Beszélgetni 
kezdtünk, és elmondta, ha nem lenne banki ügynök, 
akkor legszívesebben katonának állna. Előbb-utóbb 
persze Koszovó kérdéséhez is eljutottunk, s elmond-
ta, elege van már a politikusokból, a Koszovó mel-
lett kiálló melldöngetésből, nemzeti konzultációból. 
Elmesélte, ő és barátai csendben teszik a dolgukat: 
gyűjtéseket szerveznek az ott valóban rossz körül-
mények között élő szerbeknek, a pénzből legutóbb 
tehenet, borjút vettek, amit egy nemrég özvegyen 

Egy interjúban a német Focus-nak nyilatkozva Pet-
ro Porosenko ukrán államfő kijelentette, hogy ő „az 
elmúlt négy év alatt szemléltette, hogy egyetlen oli-
garcha sem számíthat kiváltságos helyzetre [Ukraj-
nában]”. Ezen elég bizarr állítással azonban egyetlen 
DW (Deutsche Welle) szakértő sem ért egyet.

Tarasz Berezovec politikai technológus vélemé-
nye szerint a deoligarchizáció csak részben történik 
és kizárólag azokat a csoportokat érinti, amelyek 
nem lojálisak az államelnökhöz. Mihail Honcsar 
energia-szakértő a Center for Global Studies Stra-
tegy XXI elnöke rálátása szerint pedig az oligarchák 
számára nem jelent különösebb gondot megőrizni  
status quo helyzetüket, így, minden reformkezdemé-
nyezés ellenére: „Az elmúlt évek folyamán Ukrajná-
ban elfogadott törvényeket, mint például az energe-
tikában is, melyeknek az európai energiaágazati sza-
bályzatokat kellene alapul venniük, – úgy igyekeznek 
implementálni, hogy megmaradjon az új európai bo-
rító mögött megbújó régi oligarchikus töltet.”

A változtatások megkövetelnék a régi oligarcha 
rendszer szétzúzását. Mint azt a legtöbb szakértő 
megjegyzi, túl magasan van a korrupció szintje az 
országban ahhoz, hogy örvendezni lehessen hason-
ló elnöki kijelentéseknek. „Ha a korrupció szintje 

Az oligarchák „nehéz élete” 
valóban csökkenne, az oligarchák befolyása is lát-
hatóan megcsappanna... Kétségtelen, hogy az olyan 
kormányforma, mely megtűri a magántőke állam 
által nyújtott lehetőségekkel és államhatalommal 
való társítását – elfogadhatatlan Ukrajnának” – ad 
hangot meggyőződésének Volodimir Bogatir ügy-
véd. Az ukrán oligarchák nem állítanak elő egyedül-
álló innovatív termékeket, amelyek versenyképesek 
lennének a nemzetközi piacon. Ehelyett inkább az 
államvagyonon élősködnek, állami támogatásokat 
zsebelnek be és olyan törvények elfogadását lobbiz-
zák, amelyek monopolizálják a piacot.

Ugyanakkor Ukrajna nemzetközi partnereinek 
nyomására megalakultak olyan szervezetek, melyek 
ténylegesen megnehezítik az oligarchák mindennap-
jait. „Megalakult a Nemzeti Korrupcióellenes Iroda 
(NABU), mely képes megdönteni a status quo helyze-
tet és komoly gondokat okozni az oligarcháknak. Ha 
az államfő valóban azon lenne, hogy megnehezítse az 
oligarchia létét az országban, akkor nem akadályoz-
ná minden áron a NABU működését. Nem igyekezne 
már második éve „megbízható” auditort rendelni a 
NABU fölé, amely elbocsájthatná annak Független 
Igazgatóját. Mert ugye „A NABU-ról” szóló törvény 26. 

Immár másfél hónap elmúlt a szlovéniai országy-
gyűlési választások óta, az új kormány megalakulása 
azonban – objektíve – még nincs a láthatáron. Pedig 
Borut Pahor köztársasági elnök a törvény értelmé-
ben, július 23-ig igencsak szeretné megnevezni az új 
kormányfőjelöltet, és annak érdekében az elmúlt he-
tekben, a korábbi gyakorlatoktól erőteljesebb intenzi-
tással, egyeztetéseket szorgalmazott a pártvezetőkkel 
és a parlamenti frakciók illetékeseivel. A köztársasági 
elnök agilitása, figyelmeztetése a közös tartalmi plat-
form keresésére és a pártok közötti párbeszédre ezút-
tal nem tekinthető önmutogatásnak, sem látványos 
gesztusnak, mert aggodalomra a kormányalakítás 
tekintetében – sajnos – ténylegesen bőven adódik ok!

Amikor a június 3-i választásokon kilenc párt át-
lépte a Parlament törvény által meghatározott négy 
százalékos küszöbét, már sejteni lehetett, hogy nem 
lesz könnyű a kormányalakítás, amire viszont a le-
hető legrövidebb időn belül szükség lenne az ország 
további politikai stabilitása, az elmúlt négy esztendő 
eléggé gördülékeny kormányzási ütemének folytatá-
sa szempontjából. A legtöbb mandátumot begyűj-
tő, néppártként számon tartott Szlovén Demokrata 
Párt (SDS) mintegy 25%-a kevésnek bizonyul alkal-
masnak a jobboldali kormányalakításhoz, mivel 
mostanáig csupán a hét mandátummal rendelkező 
kereszténydemokraták (NSI) és a mindössze négy 
képviselőt magáénak tudó Szlovén Nemzeti Párt 
(SNS) mutatott hajlandóságot a győztes párttal való 
koalíciós együttműködésre (összesen mindössze 36 
képviselőt jelent), ami a 90 fős Országgyűlésben ke-
vésnek bizonyul. Másutt „törvényszerű” volna, hogy 
az ún. politikai középmezőhöz (centrumhoz) beso-
rolható pártokból, annak ellenére, hogy többnyire 
„bal-középnek” minősítik magukat,  Janez Janša, az 
SDS kormányfőjelöltje könnyen megnyer valakit az 
együttműködésre, Szlovéniában azonban ez nem így 
történik. Kívülről annál inkább az említett „forgató-
könyvet” vélhetik logikusnak, mert Ausztriában és 
Németországban, amelyekre Szlovénia mindig föl-
tekint, egyaránt a hosszúra nyúló kormányalakítás 

Politikai válság előtt Szlovénia?
igencsak eltérő világnézetű és jellegű politikai erők 
együttműködését „eredményezte” (különösen az 
utóbbiban).

Az eddigi legnagyobb kormánypárt, a még hiva-
talban lévő kormányfő, Miro Cerar Modern Centrum 
Pártja (SMC), amely ezúttal a negyedik helyen végzett 
tíz országgyűlési mandátummal. A júniusi választá-
sok második helyezettje, a pártalapító Marjan Šarec 
listája 13 képviselővel, az egykori, 2013–2014-ben 
kormányfőasszony, Alenka Bratušek pártja (öt képvi-
selővel) és az úgyszintén öt képviselővel rendelkező, 
szlovéniai sajátosságként számon tartott nyugdíja-
sok pártja (DESUS) centrum pártnak tekinthetők. Az 
együttműködést Janšával, a szociáldemokratákhoz 
(SD) és a Baloldalhoz (Levica) hasonlóan, eddig ha-
tározottan elutasították. Racionális magyarázattal 
nem szolgálnak, főképpen azt hangsúlyozzák, hogy 
az SDS-szel való együttműködés lehetőségét már a 
választások előtt, a heves kampány során elvetették, 
mégpedig Janša általuk megosztónak és esetenként 
radikálisnak vélt politikája és nézetei miatt.

A legkülönbözőbb, főleg külföldi médiumok téves 
hírfoszlányaival ellentétben fontos hangsúlyozni, 
hogy Janez Janša pártja az elmúlt 15-20 esztendőben 
a legstabilabb, átlagosan a voksok mintegy húsz szá-
zalékával rendelkező pártnak számít a szlovéniai po-
litikai palettán. Maga Janša még kevésbé tekinthető 
a politikában „zöldfülűnek”, netán a magyar minisz-
terelnök, Orbán Viktor vagy bárki más „inasának” 
(annak ellenére, hogy Orbán és Janša már régóta jó 
barátságban vannak, amit nem titkolnak, akárcsak az 
egymásnak nyújtott segítséget sem), hiszen a jelenleg 
hatvan esztendős pártvezető Szlovénia megalakulása 
óta folyamatosan képviselői mandátummal rendelke-
zik. Közben, 2004 és 2008 között, valamint 2012-től 
2013 elejéig miniszterelnök volt, sőt az ország önál-
lósulási küzdelmének idején ő töltötte be a rendkí-
vüli felelősséggel járó hadügyminiszteri tisztséget. 

maradt, négy gyermeket nevelő édesanyának ado-
mányoztak. Csak így lehet ténylegesen segíteni – 
mondta, aztán lassan elköszöntünk, de történetét 
nem tudom elfelejteni.

   Fehér Márta (Szabadka)

Egyébként közvetlenül a rendszerváltás előtt úgy 
lépett a politikai színtérre, mint az egypártrendszer 
önkényének egyik mártírja, akit 1989-ben, három 
társával együtt, börtönbe zártak, ami egyik fő oka 
volt a demokratikus folyamatok elindítását előidéző 
zavargásoknak és nyomásgyakorlásnak. Ahhoz nem 
fér kétség, hogy határozott vezetői attitűddel rendel-
kezik, esetenként a túlzottan kemény intézkedésektől 
sem riadt vissza (amit néhányan a saját pártjában és 
tágabb pártcsaládjában is nehezményeztek). A nevét 
a 2008-as választások előtti kampány végén feketítet-
ték be a hadsereg számára megvásárolt „páncélosok-
kal” összefüggő ún. Patria-botránnyal, ami a második 
miniszterelnökségének a félbeszakítására is kihatott 
2013 elején. A következő esztendőben az újonnan 
megválasztott Országgyűlés kormánypárti többsége, 
alsóbb fokú bírósági döntések alapján, megvonta tőle 
a képviselői mandátumot, majd néhány hónapra, az 
említett bírósági döntés értelmében, börtönbe zár-
ták. Utólag a szlovén Alkotmánybíróság semmisnek 
minősítette a Janša ellen hozott bírósági határozato-
kat, így a képviselői mandátum megvonása is igaz-
ságtalannak minősült. Mindez kihat arra, hogy Janez 
Janša neve ma nagyon eltérően cseng a szlovén társa-
dalomban és a politika színterén. Bizonyos réteg, az 
aktívan választók mintegy 20%-a, rendületlenül hisz 
neki és tiszteli, a baloldali pártok támogatói, valamint 
a hozzájuk tartozó „holdudvar” pedig a legnagyobb 
ellenfélnek tekinti, és általában radikalizmusát és a 
múltban általuk hibának vélt tetteit, intézkedéseit 
hangoztatják. Vele kapcsolatos személyes tapasztalata-
imat korrektnek minősíthetem, mert a nemzeti kisebb-
ségek védelme szempontjából mindig megfelelő dönté-
sek mellett foglalt állást, és a vállalt kötelezettségeket 
rendszerint korrektül betartotta és betartatta.

Visszatérve a kormányalakítás bonyolult folyama-
tához, megállapítható, Janez Janša jelenleg nem ren-
delkezik szükséges támogatottsággal, és kevés annak 

az esélye, hogy egy-két hét alatt a helyzet változzon. 
Közben a négy „centrum párt” (Šarec listája, SMC, 
Bratušek pártja és a DESUS), valamint a baloldali 
szociáldemokraták (SD) és a jobboldali keresztényde-
mokraták (NSi) úgyszintén tárgyalásokat folytatnak 
a kormányalakításról, a választások második helyén 
végző párt alapító elnöke, Marijan Šarec vezetésével. 
Pillanatnyilag azonban még ők sem állapodtak meg 
(főképpen a kereszténydemokraták részvétele kérdé-
ses és bizonytalan, akik miatt viszont az ún. Baloldal 
Pártszövetség utasította el az együttműködést). Más-
részt nehéz elképzelni, hogy hat pártból összetevődő 
kormánykoalíció képes lesz/lenne hatékonyan mű-
ködni, amikor Szlovéniában a három és négy párt al-
kotta szövetségek is rendszeresen zátonyra futottak.

Amennyiben első körben, július 23-ig Janšáéknak 
nem sikerül a koalíció létrehozása (ami szinte biz-
tos), majd második körben Šarec sem tud 46 voksot 
biztosítani esetleges kormánya megválasztásához, 
adódik még törvényes lehetőség a harmadik nekifu-
tásra is, amikor már nem az államfő, hanem a képvi-
selők is előrukkolhatnak kormányfőjelölttel. Hogy 
akkor, amennyiben arra sor kerül, a megszerzett 
mandátumok iránti ragaszkodás kényszerkoalícióra 
készteti-e a politikai pártokat, akár Janša, akár Šarec 
vagy valaki más vezetésével, pillanatnyilag lehetet-
len megjósolni. Véleményem szerint a furcsa szlo-
véniai pártpolitikai „sakkjáték” az éppen csak meg-
alakult Országgyűlés feloszlatását és az előrehozott 
őszi választásokat is előidézheti… Jelenleg azonban 
azt is korai még határozottan beharangozni.

A két őshonos nemzeti közösség országgyűlési kép-
viselője ezúttal is hangsúlyozta, hogy a kormányala-
kításnál nem kívánnak a mérleg nyelve lenni, ami 
esetükben – véleményem szerint is – az egyetlen he-
lyes és politikailag bölcs magatartásforma. A nemzeti 
kisebbségvédelem a napi pártpolitikai hercehurcán 
és érdekeken jellegében és tartalmában egyaránt túl-
mutató ügy, amit semmiképpen nem (lenne) szabad 
elkótyavetyélni!

göNcz LáSzLó (Lendva)

A labdarúgó világbajnokság a legnézettebb és 
legmedializáltabb események közé tartozik. Bár 
egy hónapon át a „csapból is a foci folyt”, érdemes 
levonnunk néhány végső következtetést, és minde-
nekelőtt megválaszolnunk az első látásra ügyefo-
gyottnak tűnő kérdést: kik nyerték meg a focivébét? 
Köztudott ugyanis, hogy a döntőben Franciaország 
válogatottja négy-kettőre legyőzte Horvátország 
nemzeti tizenegyét. Valóban nemzetit, nagy-nagy 
többségben –ics végződésű horvát nevekkel. Miköz-
ben a határozottan francia nevű, győztes edző egész 
keretében alig találtunk egy-két igazi francia nevet, 
no meg rajtuk kívül még néhány fehér játékost a ke-
vésbé franciásan csengő nevű csapatkapitány-kapus-
sal és a tizenegyest értékesítő csatárral az élen. (Ha az 
angolok jutnak döntőbe, akkor még egy francia nevű 
játékos játszhatott volna döntőt Trippier személyé-
ben). A francia válogatott többsége nemcsak fekete 
bőrszínű volt, hanem ráadásul neveik Afrika ősi föld-
jére emlékeztettek: Umtiti, Matuidi, Mbappé, Pogba, 
Nzonzi, Kanté, Varane, Kimpembe és társaik.

Új sztárok tűntek fel a foci zenitjén: a negyeddön-
tő és a döntő sorsát Mbappé döntötte el, az elődön-
tőét Umtiti. Egyetlen afrikai csapat sem került a ti-
zenhat közé, sőt a dél-amerikai csapatok is kiestek. 
A négy között már némi iróniával világbajnokság 
helyett Európa-bajnokságról cikkeztek. Hasonlóan 
helytálló epés megjegyzés lehet, miszerint nem a 
franciák nyertek focivébét,  hanem a fekete konti-
nensen gyarmatosított egykori francia kolóniákon 
élők leszármazottai. A napóleoni dicsőséget követő 
túlbuzgó területszerzési becsvágy száz év távlatá-
ban éppen a foci területén hozta meg a maga sajátos 
eredményét.

Azt is mondhatnánk, hogy a száz évvel ezelőtti vi-
lágháborút lezáró békeszerződések jegyében zajlott 
az idei döntő. Az esélyesebb Franciaország, Versail-
les egyik nyertese és a nála jóval kisebb, áttételesen 
Trianon nyertese, Horvátország között. Bár annak 
előtte nyolcszáz éven át a Magyar Királysághoz tar-
tozott, Horvátország függetlenedni óhajtott a Szent 
Koronától. Mégis, a magyarok zöme, a fociban köztu-
dottan otthoniasan cselezgető miniszterelnökkel az 
élen, Frangepánok és Zrínyik (és Jellasicsok) leszár-
mazottainak drukkoltak. Az Európai Unió legutolsó, 

Kik nyerték meg a focivébét?
ötmillió lakost sem számláló tagországának, amely 
sokkal jobban őrzi identitását, mint a gyarmatosítot-
tak leszármazottait és a mai migránsokat egyaránt 
felkaroló gall kakas országa.

A nagyok nyertek ugyan, a hatalmasok, a tapasz-
taltabbak, az alkatilag és fizikálisan erősebbek, de 
nem ők játszottak jobban. A meccs elején volt egy 
vitatható szabadrúgást követő öngól; analógiával 
élve: akárcsak számos történelmi helyzetben, így a 
trianoni békeszerződés előtt is. Aztán adódott egy 
ártatlannak bizonyuló kezezést követően – a fenn-
álló szabályok alapján jogszerűen – megítélt tizen-
egyes, amelyet az idén bevezetett videobíró erősített 
meg. Más bíró a vitatható szabadrúgás után nem ítél 
büntetőt, Néstor Pitana játékvezető azonban hosszas 
mérlegelést követően megtette.  Emiatt, no meg az 
első félidőben lényegesen szebben játszó horvátok 
játékát és díjnyertes gólját a francia szerencsével pár-
huzamba állítva már-már azon morfondíroztam, mi 
lenne, ha a focit nem gólokra, hanem pontokra játsza-
nák. Elvégre az egykor gólközpontú focit már régóta 
felváltotta az a taktikázó, mezhúzogató labdarúgás (a 
labda eldugása), aminek lényege a gól elkerülése. Nos, 
egy képzeletbeli pontozás alapján egyáltalán nem biz-
tos, hogy a franciák nyerik a focivébét...

Végül is a francia válogatottnak valami nagyon 
bejött ezen a vébén. Néhány perc kivételétől elte-
kintve sohasem voltak gólhátrányban. Érdemüknek 
tekinthető, hogy gólelőnyben sem álltak be védeke-
zésre. Az etnikai, technikai és taktikai sokszínűség 
bizonyára szerepet játszott ebben. És az eredmény 
érdekében áldozatokat kell hozni – igazolhatja ál-
láspontját mind az edző, Deschamps, mind Macron 
elnök, unionista politikus.

Meglehet, sokszor igazságtalan a foci (is), de ko-
rántsem véletlen. A záróünnepségen „fiait” ölelgető 
francia elnök mellett csinos és fiatal hölgy feszen-
gett, piros-fehér kockás mezében elütött a többiektől 
a horvát elnökasszony. Putyin elnök kimértnek tűnt 
mellettük a zuhogó esőben. És miközben őket néztem, 
újra azon morfondíroztam, hogy végül is kik nyerték 
meg az idei focivébét. A – magyar himnuszt éneklő - 
román hokiválogatott esete jutott eszembe, többsé-
gükben székely játékosokkal. Viszlát, Moszkva!

 dr. ábráM zoLtáN (Marosvásárhely)

Folytatás a 8. oldalon
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Oswald Spengler emlékezetes könyve:  
A Nyugat Alkonya (Der Untergang des Abendlandes) 
megjelenésekor nagy megdöbbenést keltett Euró-
pában. Beszéltek a nyugati civilizáció végéről, sár-
ga veszedelemről, az egész világ felfordulásáról. A 
fasizmus, a német nemzeti szocializmus és szovjet 
kommunizmus terjedése ezt igazolni látszott. Aztán 
a háború után az amerikai befolyás, ha nem is min-
den probléma nélkül, egy időre rendbe tette a világ 
rendjét. Most azonban ez a világrend megingott.

 Ha néhány évtized után visszatekint majd vala-
ki 2018 júniusára, azt fogja látni, hogy történelmi 
fordulóponthoz érkeztünk, a liberális demokratikus 
rend megdőléséhez. A kanadai csúcstalálkozón az 
amerikai elnök felrúgta a nemzetközi együttműkö-
dést, amelynek az elmúlt hetven évben Amerika volt 
a megteremtője és vámháborút helyezett kilátásba. 
Trump elnök hajlandó játszani a tűzzel. Vagy nem is-
meri a történelmet, vagy nem törődik azzal, hogy az 
1929-es nagy gazdasági válság is a vámok és tarifák 
megszorításával kezdődött.

 Az amerikai társadalom polarizálódása, ketté-
válása húzódik meg emögött. Mint a Pál utcai fiúk, 
pirosak és kékek (Republikánusok és Demokraták) 
néznek farkasszemet egymással. Politikailag nincs 
egyetértés, nincs béke. A két párt paralízisben van, 
ha döntő nemzeti érdekekben kellene határozniuk. 
Nem képesek együtt lépni, hogy a demokratikus 
rendet támogassák a világban, megvédjék szövet-
ségeseiket, hogy kiálljanak a szabad kereskedelem 
és intézmények mellett, hogy védjék és támogassák 
az arra rászorulókat. Ha ez “hideg polgárháború”, 
gondoljunk arra, hogy volt ennél rosszabb is az 
amerikai történelemben. Viszont azt is számítás-
ba kell venni, hogy amint Amerika vezető szerepe 
gyengül, lábra kapnak a diktatúrák, a korrupt és 
szélsőséges erők a világban. “Fasizmus fenyeget 
újra” – írta Madeleine Albright, volt amerikai kül-
ügyminiszter. „ A huszadik század történelme azt 
igazolja, hogy ha meg akarjuk védeni a szabadsá-
got, Amerika vezető és támogató szerepére szükség 
van” –  véli Albright. Ez a szerepvállalás gyengült 
meg mostanra, az amerikaiaknak saját intézmé-
nyeikbe vetett bizalmával együtt.

ÍGY élÜNK MA AMErIKáBAN
 Van a társadalmi polarizációnak egy másik vetü-

lete is. A fiatalok, türelmetlenek a zsákutcás politika 
miatt, mint megoldást felfedezik a szocializmust. Ne-
kik nincs élményük a kommunista szocializmusról, 
de látják a jelenlegi helyzet hibáit. Azt hiszik, hogy 
egyfajta demokratikus szocializmus vezet majd a 
szociális problémák megoldásához, a  kapitalizmus 
hibáinak a kijavításához. Ingyenes egyetemi okta-
tást, egészségbiztosítást, a javak igazságos elosztá-
sát sürgetik.

 Persze, ha nem a “nagypolitika” oldaláról nézzük 
Amerikát, más képet látunk. Én 62 éve vagyok itt és 
a 20 ezer lakosú kertváros élete, ahol lakom, egészen 
más. Itt, ha valaki meghallgatja a városvezetés bár-
melyik fórumának vitáját, nem tudja megmondani, 
hogy ki melyik párthoz tartozik. Csak a polgármes-
ter fizetett tisztviselő, a két alpolgármester költség-
térítést kap, az összes többi döntéshozó önkéntes. 
A városi tanács, a tervtanács, pénzügyi bizottság, 
iskolaszék és a többi fontos testület tagja, a rend-
őrség és tűzoltóság felügyelője, mind fizetés nélkül 
végzi munkáját. Ha egy gyerek jó osztályzatot kap, 
vagy valaki elcsúszik a jégen, az újsághír. Nyugalom 
és biztonság van. Engem szinte  mindenki ismer a 
városban, nincs több László itt. Értékelik a közös-
ség érdekében végzett munkámat. Most viszont, ha 
éjjel későn jövök haza egy baráti vacsoráról, megál-
lít a rendőr és kéri az igazolványomat. Nem mentem 
gyorsan, nem ittam, nincs velem semmi gond. A ren-
dőr szabadkozva mutat a mögötte álló harci öltözék-
ben géppuskát tartó alakra, a bevándorlási hivatal 
pribékjére, aki illegálisan itt tartózkodó személyek-
re vadászik. Jutalmat kap minden fogoly után. Sok 
helyen, Floridában, Texasban, még rosszabb a hely-
zet. Kitoloncolják a gyermekkorában ide érkezett, 
de hivatalos elfogadottságot nem élvező személyt. 
Ő itt járt iskolába, vállalkozó, adófizető polgár. Ál-
lampolgár feleséget, gyermeket hagy maga után, 
amikor  visszaküldik származása helyére, amelyet 
nem is ismer. Építsünk falat ezek ellen – követeli az 
elnök. A New York Times tárcaírója Goebbelst emlí-
ti, aki azt követelte: meg kell védeni az országot az 
idegenektől, zsidóktól, szlávoktól. A “zero türelem” 
jegyében elszakítják a szopós  csecsemőt anyja kebe-

Dr. Tóth Gergely Láthatatlan értékeink – magyarok a kanadai prérin
IV. rész

Prud’homme francia alapítású falu Szent László 
magyar templomát képről már régebben ismerem, 
a falun kívül áll, a szokásos módon a földek között 
rejtőzve. Akit az út szélén itt leintek, éppen egy 
fiatal Miskolczy-leszármazott és örömmel segít, 
mondván, hogy a nagyszülei is ott vannak eltemet-
ve a templom mellett. Az 1903-ban alapított ma-
gyar telep, tehát a templomépület, a temető és az 
egész telek szerény, de példásan rendben van tart-
va, a templomban vendégkönyv, előtte pedig há-
rom kőgúlán emléktáblák, melyek közül a középső 
a telepet alapító Érdujhelyi Menyhért atya emléké-
re készült, aki Kanada első magyar katolikus papja 
volt. A temetőben nyugszik az 1911 és 1930 között 
itt szolgáló Solymos Oszkár atya is.

Egy óra múlva érek be Wakaw kisvárosba (róla 
többet később), a prospektusban feltüntetett két 
kemping közül az egyik nem működik, a másik ma-
gánterületen van, zártkörű. Így nekivágok a kive-
zető főútnak, egy St. Benedict falut jelző tábla alján 
kempingjelzést is látok, irány tehát az eldugott kis 
település, közép- és alsórendű földutakon. A jelzett 
kemping ott sem működik, így az egyetlen nyitva 
lévő épületbe nyitok be, egy régi, különleges hangu-
latú “hotelbe”. A hat emeleti szobához (amiből a kö-
zépső kettőnek nincs is ablaka, ajtókulcsa egyiknek 
sem, a konnektor pedig a plafonról lelógó hosszab-
bítódrót) mintha az ötvenes évek óta nem nyúltak 
volna, s persze csak egy fürdőszoba van a folyosó 
végén. Ugyanakkor nagy vendégszeretettel fogadott 
a Saskatoonból néhány éve kiköltözött tulajdonos, 
és az egész épületnek igazi jó konyhaszaga van. Per-
sze, nyilván örült is, hogy autó áll a szállodája előtt, 
ráadásul több napra, a végén emiatt még árenged-
ményt is ad. Amikor rákérdeztem, hogy van-e szobá-
juk, a pincérnő csodálkozott is, hiszen errefelé nem 
nagyon száll meg senki, ami igaz is lett, senki más 
idegent nem láttam. E 87 lelkes település is részben 
magyar alapítású, állt itt valaha magyar Szent Imre 
templomocska is. Vastag helytörténeti emlékköny-
vükben sok utalás van honfitársaink jelenlétére. 
Négy napig tehát itt van a főhadiszállás. Két kis te-
metőjében a szokásos magyar feliratok, más nemze-
tiségek mellett.

A közeli St. Brieux község közelében áll eldugva 
az apró, 1930-ban emelt, 1983-ban védetté vált Litt-
le Moose Church, melyhez a telket annak idején id. 
Daku János adományozta. Itt működött a St. Philip-
pe misszió, mely ellátta a környék magyar, olasz, 
szlovák, román és egyéb nemzetiségű katolikusait. 

Németh Kathy, a templom egyik gondozója jön oda 
a szüleivel, apja Bakos Nándor, aki 11 más csecsemő-
vel együtt az ebben a kis templomban először meg-
kereszteltek csoportjában volt. Az öreg is jól beszél 
magyarul és igen meghatódott a ritka magyar láto-
gatóval való találkozáson. A templom előtt kőgúlán 
emlékmű, a pionírok leszármazottai emelték, rajta 
a nevekkel. Átmegyünk a temetőbe is, ahol a töb-
bi nemzetiség mellett számos magyar név, köztük 
Kruppi József és Irén, Szankár Jozsef és Erzsébet. Az 
utóbbi két sír hátuljára az elhunytak rövid története 
is fel van vésve, így tudjuk meg, hogy Kruppiék a sza-
bolcsi Jékéről ill. Révaranyosból, Szankárék pedig 
Révaranyosból ill. Gemzséből valók. Találkozónk 
után Kathy megmutatja volt farmjukat, melyen fel-
nőtt, azóta már másé, s elvisz oda is, ahol korábban 
az a két tanyasi iskola állt, ahova a magyar gyerekek 
jártak - mindkettőnek kis kőtömbön lévő emléktáb-
la állít emléket, amit az itt tanulók adományoztak. 
Végül a saját farmjukon még előveszi a szokásos 
vastag könyvet és más papírokat, ezekről is készítek 
néhány képet, majd a főútra visszafelé menet Yellow 
Creek-ben meglátok egy már nem működő üzletet, 
rajta a felirat Kun’s Confectionery and Gas Bar. 
Sőt, e faluban még az ukrán orthodox temetőben is 
(Yellow Creek Saints Peter and Paul Ukrainian Or-
thodox Cemetery, 1936)  látok magyar neveket, egy 
Mészárost és több Borsát.

Wakaw nagyobb település Saskatoontól másfél 
órányira keletre, mezővárosi hangulatú. Jövet-me-
net többször érintem. Előző nap kora este értem ide, 
gyorsan körülnéztem, mielőtt szállást kerestem, 
amit aztán St. Benedictben találtam meg. A kanadai 
katolikus templom előtt kőfeszületet látok (akár az 
Alföldön is állhatna!), talapzatán a To the Glory of 
God. Donated by George Kardos felirattal. Rend-
ben, helyben vagyunk.

Másnap a templom vietnami papja híveihez, 
Nagyékhoz küld át, akik magyarul már nem beszél-
nek, csak a szokásos néhány kifejezést értik, Isten 
áldja, köszönöm szépen. Készségesen segítenek 
a magyar vonatkozású dolgokban, megmutatják a 
vastag helytörténeti emlékkönyvet. Itt működtek a 
Buda és Dunaföldvár nevű tanyasi iskolák, sőt, a föl-
dek között húzódó school district-eket is így hívták. 
Az iskolák nevét megörökítették a helytörténeti mú-
zeumban, ahol a városka magyar telepeseinek törté-
nete elég jó arányban jelenik meg. A katolikus teme-
tő nagyobb része szinte kizárólag magyar(országi) 
neveket mutat, a baptista temető szintén, a rendes 
városi temetőnek (Wakaw Cemetery) pedig egy kis 

hányada. Az előbb említett, ma már kanadai katoli-
kus templom egyébként még az 1920-as évek végén 
a magyar és a német katolikusok egyesülése nyo-
mán jött létre, amikor a németek temploma leégett. 
Két magyar utalást a templomon belül is találok, az 
Osze és Hegedus neveket az előtéri hirdetőtáblán. 
Egy névsorból ítélve egyértelműen magyar pap csak 
Solymos Oszkár volt itt 1911-14-ig. Vasárnap déle-
lőtt az istentisztelet előtt a baptista templomban is 
készítek képeket, találok magyar neveket a falakon 
és hirdetéseken. Utána irány a külterület, képek 
azokról a részekről, ahol a volt Buda és Dunaföldvár 
iskolák álltak, majd véletlenül útmenti táblát látok 
meg Hegedus Beach felirattal. A város határában 
lévő tó egy része ma üdülőövezet, valaha magyarok 
birtoka volt, s ők nevezhették el (vagy a valamikori 
tulajdonosról nevezték el) a tópart szakaszait. Per-
sze továbbmegyek, hátha van több is, s persze van 
még Osze Beach, Siba Beach, West Osze Beach is. 
Ezeket a magyar vonatkozásokat csak a véletlennek 
köszönhetően találtam meg, a beszélgetések során 
nem kerültek elő, persze az ittlakóknak nem újdon-
ság, ezért ilyen “apró” dolgok megemlítése sokszor 
nem jut az eszükbe. S végül a hősi emlékmű, rajta 
három magyar névvel.

Jó félnapos út keretében látogatom meg Mistatim 
falut, a tartomány közepén fekszik, a mezőgazdasági 
művelésre alkalmas terület és az északi erdőségek 
határán, elég vad, eredetileg lápos-mocsaras vidé-
ken. Ennek a falunak a magyar hátteréről is egészen 
véletlenül értesültem tíz nappal korábban Calgary-
ban. A falu szélén lévő temetőben valóban rátalálok 
sok magyar sírra. Egy helybéli egy másik, vagy 15 
km-re a falun kívül eső apró temetőről is tud, bent 
az erdőben. Neki is indulok a leírás alapján, de kb. 
félúton vissza kell fordulnom, ami tízéves praxisom 
alatt talán másodszor esik meg, hiszen ha valami 
célpontról értesülök, akkor nem szoktam feladni 
az odajutást. Itt azonban az út már annyira kátyús, 
hogy a kocsim nem bírta volna, pedig megkísérel-
tem egészen a szélén, a bokrokat súrolva is átara-
szolni. De a józan ész kénytelen-kelletlen mégis fe-
lülkerekedik, ilyen helyen, ahol ki tudja, mikor jár 
arra valaki legközelebb, nem jó elakadni, ráadásul 
szinte trópusian párás a levegő, köröz a kötelező ro-
varfelhő, arról nem is beszélve, hogy telefon-térerő 
itt sincsen. Így csak tudni fogok arról, hogy a kere-
sett temetőkertecske valószínűleg az egykori Árpád 
református gyülekezeté volt. Egy későbbi internetes 
keresés mindössze három (magyar) sírt jelez rajta, 
de hát a temető az temető…

A történelmi múlt és a 20. század nagy erdélyi 
magyar politikusai valamennyien nemzeti közös-
ségük intézményes gazdasági és politikai megerő-
sítését szolgálták. Annak tudatában teljesítették 
hivatásukat, hogy a közösségi megmaradás alapja 
a nemzeti kultúra: az anyanyelvű műveltség, az ön-
álló intézmények támogatása, fejlődésük biztosítá-
sa. A nagy erdélyi magyar politikusok éppen ezért 
nemcsak politikusok voltak, hanem olyan kivételes 
képességű, széles műveltségű, kitartó és koncep-
ciózus egyéniségek, akiknek életművéből, amint 
Jakabffy és Bánffy „párhuzamos” politikai életrajza 
példázza, voltaképpen nem is politizálásuk, hanem 
kultúrpolitikájuk eredményei bizonyultak mara-
dandónak.

A sokszázados erdélyi arisztokrata családi múlt-
ra visszatekintő Bánffy Miklós (1873–1950) refor-
mátusnak született, a nyolc évvel fiatalabb, örmény 
eredetű, a 18. század végén nemességet nyert, 
bánsági vezető közhivatalnoki családból való Ja-
kabffy Elemér (1881–1963) katolikusnak. Családi 
tradí cióik, a múlt és az alkotmányosság tisztelete 
mellett ez az örökség határozta meg neveltetésü-
ket (egyházukhoz mindketten erősen kötődtek: 
Bánffy, Bonchida kegyura, az Erdélyi Református 
Egyház főgondnoka volt, Jakabffy a lugosi egy-
házközség elnöke, az Erdélyi Katolikus Akadémia 
tagja). Mindketten alapos történeti, közjogi és iro-
dalmi műveltség, európai látókör, gazdag nyelvis-
meret és kiváló diplomáciai képességek birtokában 
politizáltak, a klasszikus kultúrájú „kisebbségideo-
lógus” Jakabffy csakúgy, mint az előrelátó, nagy 
formátumú intellektus, politikus, író, képzőművész 
Bánffy. Jakabffy történet- és közírói tevékenysége 
a dualizmuskori magyar elit identitásában, mű-
veltségében és mentalitásában gyökerezett, éppen 
úgy, mint kultúrpolitikai elvei. Bánffyéhoz hasonló 
konzervatív liberális eszmevilága fogékonnyá tette 
a századfordulót követő évtizedek kulturális áram-
latainak befogadására, működésében a hagyomá-
nyos erdélyi etikai-szellemi, igencsak gyakorlatias 
„mélypolitika” örökségének lehetünk tanúi. „Az 
erdélyi magyarság külügyminiszterét” a genfi ki-
sebbségi küzdelmek idején a legtekintélyesebb 
politikai szereplők között tartották számon, Er-
délyben (1940 őszétől Dél-Erdélyben) pedig a köz-
élet legnívósabb közszereplője és publicistája volt. 
Rendkívüli szellemi adottságai, hasonlóan az éles-
látó, megfontolt Bánffyhoz, páratlan szorgalommal 
és gyakorlati érzékkel párosultak.

Már mindketten jogvégzett fiatalemberek voltak, 
amikor Bánffy 1906–09-ben Kolozs vármegye és Ko-
lozsvár főispánjaként szerzett közigazgatási tapasz-
talatokat, Jakabffy pedig 1908-ban nyitott ügyvédi 
irodát Lugoson. Attól kezdve, hogy az országos po-
litika színterére léptek, nem számítva főispánságát, 
Bánffy 1901-től 43, Jakabffy 1910-től 34 viszontag-
ságos esztendőt töltött a politikában. Bánffy 1901-es 
parlamenti képviselőségétől 1910-ben búcsúzva ezt 
mondta: „A nehézségeknek, összeütközéseknek és 
súrlódásoknak, melyek Erdélyt érték, sokszor az volt 
az oka, hogy olyanok beszéltek bele ügyeibe, akik 
nem értették meg Erdély ügyeit… Mi sokszázados fej-
lődésre tekinthetünk vissza, nem engedhetünk egy 
betűt sem törvényeinkből, sem lelkünk parancsából 
és fent tudtuk tartani az uralmat és nem kértünk 
erőt kölcsön senkitől. Csak abban vétkezhetünk, ha 
elfelejtjük, hogy jogunk van saját földünket, belső 
életünket és otthonunkat irányítani.”

Jakabffy is hamar felemelkedett a politika élvo-
nalába; számos parlamenti bizottságban és a Mo-
narchia magyar küldöttségében a külügyi és had-
ügyi albizottság tagjaként működött. A delegáció 
legifjabb tagjaként vett részt a tanács utolsó bécsi 
ülésén, a Monarchia „hivatalos temetésén” is. A tör-
ténelmi Magyarország feldarabolása után a transz-
szilvanizmus lényeglátó ideológusaihoz hasonlóan 
a történeti hagyományra és Széchenyi nemzetszem-
léletére épített. Alapvetése volt: „Erdélynek nincs 
mit keresnie a magyar belpolitikai harcokban, az 
erdélyi magyarságnak erdélyi politikai kérdések 
szerint kell tömörülnie. Erdély azt izente egykor 
Ferdinándnak, hogy ha segíteni nem tud, engedje 
őt bár a maga útján haladni, ma Magyarországnak 
izeni, hogy »engedje« az erdélyi politikát az öntu-
datra ébredt erdélyi magyarságnak.”  

Bánffyt, aki 1918-ban a Székely Nemzeti Tanács-
hoz csatlakozott, majd Bethlen István megbízott-
jaként járta Európát, Trianon kataklizmája emelte 
diplomáciai pályája csúcsára. 1921–22-ben a meg-
csonkított Magyarország külügyminisztereként az 
adott körülmények között vitathatatlanul sikeres-
nek bizonyult. Jakabffy az impériumváltozás után 
sem lépett ki a politikából. A Magyar Szövetség 
betiltása után két új politikai szervezet alakult: a 
Magyar Néppárt és a Magyar Nemzeti Párt. Jakabffy 
nem csatlakozott egyik alakulathoz sem, ám az 

1922-es egyesüléskor elfogadta az új Országos Ma-
gyar Párt bánsági tagozatának alelnöki tisztét. 
Miután a kolozsvári központ és a tagozat ellentéte 
ki éleződött, a változás éppen a Bánságban kezdő-
dött. „A temesvári Magyar Párt kulturális szakosz-
tálya irányíthatja a vidék egész kulturális életét, 
egységes program szerint előadásokat tart, és med-
dő tanácskozások helyett tudja, hogy mi a teendője 
a falvakban [,] és annak ifjúsági csoport[ja] útján 
igyekszik is megfelelni. A központi Magyar Pártnak 
is ilyenformán kellett volna megszerveződnie”. Ja-
kabffy 1920-ban lett az OMP parlamenti képviselő-
je, később alelnöke. 1922-ben hozta létre Magyar 
Kisebbség című, 1942-ig megjelenő nemzetkisebb-
ségi szemléjét. Noha pártja „reformszárnyához” 
Bernády György, Kós Károly, Krenner Miklós, Paál 
Árpád tartozott, a konzervatív oldalt pedig Beth-
len György, Grandpierre Emil, Gyárfás Elemér, Ja-
kabffy és Pál Gábor csoportja képezte, Bánffyhoz 
Kós és Krenner és az ő felfogása állt a legközelebb.

Miután a román berendezkedés a magyar „nem-
zetkultúra” létét fenyegette, Jakabffy fő célja kez-
dettől a „nemzetkisebbség” kulturális autonómi-
ájának biztosítása, az önszerveződés megindítása 
volt. „A nagy változás minden kultúr-intézményün-
ket alsóbbrendűségbe süllyesztette. Elvesztettük 
azoknak a külső kereteknek nagy részét, melyek 
kifelé tiszteletet parancsoltak, befelé pedig az 
eredményes munkához nélkülözhetetlenek. A ve-
zetők jól látták tehát, hogy politikai harcot hiába 
folytatnak, ha kultúr-intézményeinket az alsóbb-
rendűségből ki nem emelhetik, azok külső kerete-
it ismét nem biztosíthatják.” Minthogy életműve 
tengelyébe a nemzeti műveltség fenntartásáért 
és gyarapításáért folytatott küzdelmet helyezte, 
ennek rendelte alá politikai cselekvését is, olyan 
helyzetben, amikor „Kisebbségi életünk hanyat-
lásának, a differenciálódási hajlamnak, a türel-
metlenségnek, politikai kapkodásnak, de főleg a 
tragikus érdektelenségnek a tagadhatatlan külső 
határok mellett belső fő oka: a szervezettség hi-
ánya, az önsegély sivár alvása, a külső támogatás 
elmaradása és az időszerűtlen fegyverek alkalma-
zása.” A kulturális önrendelkezésről 1932-ben ezt 
mondta: a lelki megbékülés természetes követelmé-
nye, hogy „Európa minden államában minden nép 
kultúráját önmaga intézhesse, vagyis minden nép-
nek kultúrautonómia adassék. Jelenti ez azt, hogy 
az oktatás, népművelés és népművészet feladatait 
ne az államhatalom lássa el, hanem a többségi és 
kisebbségi nép részére külön-külön szervezeti ala-
kulatok, amelyek az államhatalom megbízásából 
az állam anyagi eszközeivel és az államnak csak 
felügyelete alatt teljesítik hivatásukat.” Felfogása 
szerint a világháború után a kulturális autonómiák 
rendszerét kellett volna kiépíteni a „nemzetkisebb-
ségek” számára. Így lehetett volna elérni, hogy a 
kulturális és a politikai nemzet közti fogalmi kü-
lönbségek és a konzekvenciák az európai nagypo-
litika előtt is nyilvánvalóvá legyenek. „Ha mi, ez a 
politikai nemzedék, ha mi, akik már több mint egy 
évtizeden át világfórumokon és idehaza egyaránt 
a nemzetkisebbségi gondolat harcosai vagyunk, 
elérhetjük azt, hogy a nemzetkisebbségi kultúrau-
tonómiák mindenütt elismerésre találjanak, akkor 
a mi nemzedékünk feladatát teljesítette […,] mert 
megteremtettük azt az alapot, amellyel a gazdasá-
gi elrendezések is előbbre juthatnak. Azonban van 
egy messzebb cél, egy olyan törekvés, amelynek 
megvalósítása már utódainkra, a következő nemze-
dékre marad. Ez a törekvés a nemzet fogalmának 
államfölöttivé tétele.”  

 Jakabffy tehát a kulturális autonómiáért folyta-
tott küzdelem fegyverzeteként, a kultúra fenntartá-
sának eszközeként tekintett a politikára. Úgy vélte, 
„a Magyar Párt csak névleg politikai párt, tényleg 
nemzetképviselet, melynek csak másodlagos célja 
a politikai érvényesülés, elsődleges hivatása el-
lenben, hogy szervezetbe tömörítse mindazokat, 
akik akár származásuknál, akár anyanyelvüknél, 
akár érzületüknél vagy műveltségüknél fogva 
magukat magyaroknak vallják. A Magyar Párt te-
hát olyan kultúrközösség, melynek öncélúsága az, 
hogy fenntartsa és ápolja azt a nemzeti gondola-
tot, mely egy évezrednek köszönheti kialakulását, 
megizmosodását és térhódítását.” Ezt az alaptételt 
ismételte meg 1931 őszén a lugosi szervezet elnö-
keként is: „Az, amit Magyar Pártnak hívunk, csak 
azért folytat politikai küzdelmet, azért nyúl bele a 
választások mocsarába is, hogy nemzeti kultúránk 
fennmaradását és fejlődését biztosítsa, amelyet át 
kell mentenünk a messze jövő századaira is. Éppen 
ezért ennek a tagozatnak igen tisztelt tagjait is arra 
kérem: ne tekintsék öncélnak a politikát, de annál 
inkább azt a kultúr-munkát, melyet helyettünk más 
el nem végez.” A temesvári Magyar Ház avatásakor 
ezt mondta: „Nem mi vagyunk az elsők, akik a par-

csApoDy miKlós

JAKABFFy és BánFFy – Párhuzamos életrajzok

Másnap megyek fel Leask faluba. A község teme-
tőjében sok magyar sír található. Ezt követően be-
mentem a helyi RM irodába, felhívjuk a helyi tűzol-
tóparancsnokot, a magyar származású Vern Unyit, 
aki a nyelvet már nem bírja, de útbaigazít a volt 
magyar baptista templomhoz és temetőhöz. A már 
szokásos 20-30 km-es földutazás után meg is talá-
lom a templom toronysisakjából készített kis em-
lékművet (Magyar Baptist Church 1916-1960, Wel-
come, a hátoldalán Original steeple, labour and 
material by Ernie and Maggie Toth, Vern Unyi, 
Paul Bocskay. Restored 2008.) Tőle száz méterre 
a bozóttal, embermagasságú fűvel már teljesen el-
lepett temetőcske, Hungarian Baptist Cemetery, 
1914-1950. Néhány külső sírhoz sikerül hozzáfér-
nem, közben hadakozva a jókora szúnyogokkal és 
a kullancs helyi, 3-4 mm-es, strapabíró (ujjbeggyel 
a kocsi ülésén szinte szétnyomhatatlan) változa-
tával, a woodtick-kel, mely bozótos helyen rögtön 
csapatostul rámászik az emberre. Sikerült lefény-
képeznem Rev. Alexander Bocskay (1869-1925) lel-
kipásztor sírját, valamint még egy Bocskay és több 
Mónus nevet. A környéken elszórt sok kis tó között 
van Bocskay és Banda Lake nevű is, nyilván e csa-
ládoké (volt) a terület. Az irodában kapott térkép 
itt is több magyar földtulajdonos-nevet tüntet fel.

Ugyanaznap a következő állomás Rothermere. 
Itt ilyen nevű falu tulajdonképpen nincs is, csak 
ez a tanyavilági terület megnevezése. A források 
szerint volt itt is magyar iskola 1930-64-ig, mely-
nek emlékét az út szélén emléktábla őrzi, valaha 
posta, bolt, közösségi terem is. Mára csak a temető 
maradt meg, melyet elvadult állapotából néhány 
éve egy magyar származású testvérpár, Bulyákiék 
és férjeik hoztak rendbe, s próbálták rekonstruál-
ni, hogy melyik sír kit rejt, hiszen nem mindenütt 
volt sírkő, csupán korhadt fakereszt. Ez a temető 
is olyan mellék-földúton áll, ahol naponta ha há-
rom-négy autó elhalad, annak már hírértéke van. 
Közepén kőgúlán emléktábla, mely a magyar tele-
pesek 1927-es ideérkezését örökíti meg, dr. Hoff-
mann Ferenc lelkész vezetésével. Az egyik Bu-
lyáki-nővérrel is sikerül végül találkoznom, több 
üres porta után találomra hozzájuk is bekopogok. 
Ő mutatja meg, hol állt valamikor a magyar gyüle-
kezet apró temploma, a temetőtől úgy 150 méterre 
az egyik útkereszteződésben. S odébb látok még 
egy Goller nevet is egy gumijavító műhely hirde-
tőtábláján, állítólag az is magyarországi eredetű 
család.

Következik a befejező rész

léről és külön táborokban gyűjtik össze őket. (most 
a hírek szerint ez változni fog), de fogalmuk sincs, 
hogyan lehet majd visszaadni a már elkülönített 
gyerekeket szüleiknek. A napokban járta be a vilá-
got egy szétszakított magyar család története. Sokan 
emlegetik az amerikai történelem legszégyentelje-
sebb eseményét, a japánok táborokba gyűjtését a 
háború alatt, meg a német koncentrációs táborokat. 
A kormány erről hallgat, a Külügyminisztérium azt 
fontolgatja, hogy nyilatkozatokban ne használjanak 
olyan szavakat, mint “jogos vagy demokratikus”. 

A Szabadság szobor könnyezik!
 Itt most főleg mexikóiakról, közép-amerikaiakról 

van szó. Azt meg mindenki elfelejti, hogy az elmúlt 
évtizedekben örömmel fogadták az olcsó munkaerő 
jelentkezését. A mintegy 10 millió papír nélkül itt 
dolgozó a vendéglátóiparban, kertészetben, ültetvé-
nyeken, háztartásokban talált munkát. Az építőipar-
ban a dél-amerikaiak mellett szép számmal találunk 
illegális kelet-európai, lengyel és magyar szakmun-
kásokat (az illegális magyarok számát Amerikában 
több százezerre becsülik). Most a kitelepítés és elri-
asztás következtében az építkezéseken 20 százalé-
kos a munkaerőhiány.

 Akik hibáztatják Trump politikáját, ne felejtsék 
el az amerikai külpolitika múltbeli sorozatos hibáit 
sem. Mi nem felejtjük, hogy 1956-ban, minden ígéret 
ellenére, a kisujjukat sem mozdították a magyarok 
érdekében. Aztán ott volt Vietnam, Irán, Irak, Líbia, 
és sok más. Aki a rossz politizálást emlegeti, elfelejti, 
hogy a Trumpra szavazók éppen a politizálást ellen-
ezték és kerestek valakit, aki üzletemberi gondolko-
dással közelíti meg a problémákat. Hogy aztán ez az 
“üzleti megközelítés” hogyan vált be, más kérdés. A 
környezetvédelmi intézkedések megszüntetése, az 
adócsökkentéssel a gazdagok segítése következmé-
nyeként egyre jobban nyílik a társadalom rétegei 
közötti olló. Az Építész Egyesület közlönye azt jelenti, 
hogy az ország 3007 megyéjéből csak 12 olyan van, 
ahol a minimálbérért dolgozó meg tudja fizetni egy 
kétszobás lakás bérét. A naponta érkező elnöki üzene-
ten az egész ország felbolydul, nagy a bizonytalanság.

Meglátjuk, mi történik majd az őszi választáson.
 PaPP LáSzLó (New York)

cikkelyének 6. pontja értelmében egy három tagból 
álló bizottságnak (egy-egy személy a Minisztertanács-
tól, az államelnöktől és a Verhovna Radától) kell vé-
geznie az Iroda munkájának auditját. És ha esetlege-
sen negatív lenne ennek a bizottságnak a végzése, ak-
kor a már említett törvény 6. cikkelyének 4. részével 
összhangban a NABU Független Igazgatóját el lehetne 
mozdítani hivatalából, ami megpecsételné magának 
az Irodának a működését is. És a lista szerény befeje-
zéséül, az elnök nem akadályozná a Korrupcióellenes 
Bíróság megalakulását, amelynek a NABU által feltárt 
zűrös ügyek kivizsgálása lenne a feladata.” Ennek az 
intézménynek különböző források és kijelentések 
alapján még 2017 végére el kellett volna kezdenie te-
vékenységét. Viszont, nem így történt.

Ugyanakkor – ha viszonylag késve is – de úgy tű-
nik, van változás ezen a téren. Folyó év június 7-én 
Ukrajna Parlamentje elfogadta „A Korrupcióellenes 
Bíróságról” szóló  törvényjavaslatot, melyben meg-
határozta annak működési elveit, mint az igazságügyi 
rendszer speciális bíróságát. Az eddig még csak terve-
zett Korrupcióellenes Bíróság tagjainak sajátságos kö-
vetelményeknek kell megfelelniük, és verseny elvén 
kerülhetnek hivatalba. A dokumentum értelmében a 
Korrupcióellenes Bíróság lértehozásával kapcsolatos 
intézkedések ellátása a Minisztertanács, valamint az 
Igazságügyi Minisztérium hatáskörébe tartozik.

Az említett törvényjavaslatot az államfő június 
26-án alá is írta. A Verhovna Rada kiadásában lévő 
Голос України (Ukrajna Hangjában) való publiká-
lás után pedig a törvény június 28-tól hatályba is 
lépett. Az államfő személyes kijelentése szerint a 
Korrupcióellenes Bíróság még idén meg kell, hogy 
kezdje működését. Szóval, várjuk a csodát.

Tényszerű, hogy messze nem sokat tettek an-
nak érdekében, hogy ténylegesen legalább megne-
hezítsék az oligarchák életét az adott országban, 
nemhogy ellehetetlenítsék létüket. Bár azt is el kell 
ismerni, hogy vannak jó irányt sejtető lépések is. 
Ugyanakkor, őszintén szólva, mint azt szakértők sok 
esetben meg is jegyzik,  a szükséges változtatásokat 
aligha fogja megvalósítani egy üzletember államfő.

PaLádi reNáta (Ungvár)

lament porondján, a külföld nagy nyilvánossága 
előtt, a sajtóban és más helyeken a kisebbségek jo-
gaiért küzdünk, hanem azok, akik a nemzeti javak 
legértékesebbjeit, erkölcsi, kulturális javainkat 
létrehozzák, fenntartják és fejlesztik; mert bár küz-
delmeink folyamán a lelkek valódi harmóniájukat, 
megnyugvásukat nem a mi küzdelmeinkben, ha-
nem csakis kultúránk felvirágzásában találhatják 
meg.” Amikor a Lugosi Magyar Otthon elkészült, 
1931 végén újra kinyilvánította: „Otthonunkban a 
legkisebb szobát szántuk a politika számára, a töb-
bit mind a kultúrára, mert érezzük [,] és jól tudjuk: 
nemzetet igazán értékessé sohasem politikája, min-
dig csak kultúrája tehet.”   

Az után, hogy a tízes évek derekán sikerrel vezet-
te a Nemzeti Színházat, az Operát, Bánffy a húszas 
évek elején az Országos Képzőművészeti Tanács 
élére került, mígnem 1926-ban visszatért Erdély-
be. Hazatérésekor az váltotta ki az OMP vezetői-
nek ellenséges féltékenységét, hogy megjelenése 
az erdélyi magyar politikában megváltoztatta a 
passzív „védekezés” (egység) és az aktív „építke-
zés” (teljesség) stratégiai elgondolásainak viszo-
nyát. Egyre mélyebb konfliktusok forrásává vált, 
hogy a budapesti kormányzat egyszerre támogatta 
Bethlen György „védekező, egységőrző, kivárásos 
politikáját és Bánffy kulturális, társadalmi kap-
csolatépítését.” Mikó Imre érzékletes helyzetrajza 
szerint az erdélyi magyar arisztokrácia hamarosan 
„a két szomszédvár köré húzódott, az értelmiség-
ből a közéleti hajlandóságúak többsége Bethlen, 
az íróvilág legjobbjai a Bánffy irányítását fogadták 
el, s folyt a versengés a Keleti Újság és az Ellenzék, 
a Pásztortűz és az Erdélyi Helikon, a pártközpont 
és az Óvári-szalon, Drág és Bonchida vagy inkább 
a kolozsvári »Majális utca« és »Király utca« között. 
Változás csak akkor állott be, amikor 1938-ban a 
Goga-kormány bukása után (Goga még Bethlen-
nel kötött paktumot, de Bánffyt látta vendégül 
Csucsán) feloszlatták a politikai pártokat és jött a 
királyi diktatúra. A Magyar Párt sérelmi politikája 
értelmetlenné vált, új, rugalmas emberekre volt 
szükség, akik a magyar tömegeket beterelik a ki-
rályi diktatúra Nemzeti Újjászületés Frontja néven 
megalakult egységpártjába.” Állampolgári esküjét 
Bánffy I. Ferdinánd kezébe tette le azzal a feltétel-
lel, hogy a politikai életben tíz évig nem vesz részt. 
Így is járt el tizenkét évig, ez idő alatt azonban er-
kölcsi-szellemi, gazdasági és pénzügyi tekintetben 
egyaránt olyan felfogást követett, olyan átfogó 
kultúrpolitikai koncepciót valósított meg, amelyet 
Jakabffy is magáénak tudott. Nagybirtokosként, 
bankvezérként, laptulajdonosként, az anyaorszá-
gi források elosztásának kulcsembereként kezdte 
megvalósítani a maga „politikamentes politikáját”. 
Bánffynak ez a megfontolt, évtizedes háttér-politi-
kája öltött alakot kulturális intézményépítésében, 
az Ellenzék, az EMGE, az EME, az EMKE, az Erdélyi 
Helikon, a Szépmíves Céh felvirágoztatásában és 
számos más szervezet alapításában, miközben Ja-
kabffy küzdelmes évei Genfben és a bukaresti par-
lamentben teltek az erdélyi és a bánsági magyarság 
védelmében vívott harcaival.

1939 januárja, az OMP feloszlatása után Jakabffy 
a Romániai Magyar Népközösségben már nem vál-
lalt szerepet. A második bécsi döntés után Bánffy 
újra összehívta a Népközösség „Erdély északi részé-
ben maradt vezetőit: grófokat, székelyeket, fiatalo-
kat”, amikor Mikó Imre szerint úgy vélte, hogy „még 
mindig politikai tényező. A Magyar Párt közben fel-
támadt poraiból s zászlót bontott. Teleki Pál minisz-
terelnök is Bethlen Györgyöt ismerte el politikai 
vezetőnek. Bánffy Miklósnak nem tudta megbocsá-
tani, hogy 1940 augusztusában is román államke-
retek között gondolkodott. Bánffy és köre megal-
kuvó és áruló, szabadkőműves és Calinescu-huszár 
lett olyan időben, amikor csokornyakkendővel, 
kölcsönzött székely dialektussal és antiszemita frá-
zisokkal politikai karriert lehetett csinálni.” A po-
litikából visszavonult Jakabffy 1940 végétől mégis 
magára vállalta a mintegy 400 ezres, kisebbségi 
sorban maradt magyarságot tömörítő dél-erdélyi 
Magyar Népközösség bánsági vezetői tisztét. 1944 
áprilisában letartóztatták, „Ezzel közéletem véget 
ért.” Augusztusban internálták, Bukarestből egy év 
múlva szabadult, majd a MADOSZ közreműködésre 
való felkérését elhárította. 1957-ben költözött fiá-
hoz Szatmárra, ahol 1963 májusában bekövetkezett 
haláláig elveszett emlékiratai pótlásán dolgozott, 
nélkülözve, visszavonultan.

A bécsi döntéssel az akkor már hatvanhét éves 
Bánffy életében is új szakasz kezdődött. Ekkor látott 
napvilágot az Erdélyi történet zárókötete. Nemso-
kára számos olvasója tartotta végzetszerűnek, hogy 
mindössze négy évvel azután, hogy megjelent egy 
„történelmi nemzet” hanyatlásának és egy tragikus 
nemzedék pusztulásának regénye, mely „abból áll, 

Böröndi Lajos

a mosolyra fakadt Isten

madarak énekére ébredsz reggelente
erre vágytál erre az énekkel teli csöndre
az életre  mondott – énekelt – igenekre

nyár van eperíz a szájban
őszibaracké málnáé a levendula éjszakában
újra hiszel a csodákban
hogy van remény és van értelem a
lassan már kívülre rekesztett világban

kis madárfészekre leltél tegnap
embernyi bokraidban
csak nézted a csöppnyi jövőt
az Istennel megtelt alkonyatban
az örömtől kijött a könnyed

ahogy a bokor szétnyitott ágait
visszaengedted
s megszeretted a lassan már hűlő világot
körülötted

most este van mikor írod ezt a verset
csöndes eső permetezi a kertet
meglelted amire mindig is vágytál
a termékeny csöndet körülötted

Istent aki mosolyra fakadt benned

Az oligarchák „nehéz élete” 
Folytatás a 7. oldalról

amit elmulasztott” – nemcsak Bánffy regényében, 
hanem a valóságban is beteljesedett az Írás. „Talán 
az első bécsi döntés mámora vakított az emberek 
szemébe, mikor 1940 tavaszán trilógiám harmadik 
műve, a Darabokra szaggattatol megjelent. Talán 
azért nem figyelt rá senki. Igaz, akkor már megindul-
tunk azon a végzetes lejtőn, ami végül a katasztrófá-
hoz vitt, és csakis oda vihetett.” Bánffy 1940 őszén 
nemcsak kilépett, ki is szorult a politikából, mivel 
saját önálló, másfél évtized eredményeivel hitelesí-
tett Erdély- és nemzetpolitikáját folytatta. Elgondo-
lásai távol álltak az állampolitika rangjára emelt, 
általa azonban rövidlátónak, hibásnak és károsnak 
ítélt politikától, minthogy ő Bethlen Gábor történel-
mi pragmatizmusának követője volt. A „keresztény 
kurzus” „nemzeti oldala” minden más platformon 
állót liberálisnak és baloldalinak bélyegzett, amiről 
azonban sem akkor, sem később nem vett tudomást. 
Alkonyéveinek tragédiáját három politikai próbál-
kozása vetítette előre. Első kísérlete 1943 nyarán 
véghezvitt bukaresti missziója volt. A második, is-
mét sikertelenül maradt akciója azoknak a bizalmas 
tárgyalásoknak a sorozata volt, amelyeket 1944-ben 
Horthyval és környezetével folytatott a fegyverszü-
net azonnali megkötéséért. Harmadik próbálkozása 
Kolozsvárnak a háborús pusztítástól való megóvása 
volt, amiben, bár többen elvitatják tőle, elévülhetet-
len érdemeket szerzett. Hetvenhárom évesen, élete 
1944 őszével kezdődő utolsó szakaszát mégsem csak 
a bonchidai kastély felégetése és egyre súlyosabb 
nélkülözése terhelte. A reményteli újrakezdés és a 
félreállítása közti rövid időszak örömteli írói mun-
kát is hozott számára. Kiszorítása az irodalmi élet-
ből és végül Erdélyből 1946 nyarán Emil Isac hírhedt 
sajtótámadásával kezdődött. A kiutazási engedélyt 
1949 szeptemberében kapta meg, 1950 júniusában 
halt meg Budapesten.

Jakabffy és Bánffy párhuzamos életrajzának váz-
lata világossá teszi, hogy a nemzeti önazonosság és 
kultúra fejlődésének támogatása minden úgyneve-
zett nemzeti politikának alapvetése.
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jeLen Számunk kÉpeI

Az Európai Protestáns Magyar Szabadegye-
tem elnökeként emlékezem egyik legrégibb és 
leghűségesebb tagunkra, Prof. Dr. Dr.h.c. Balla 
Bálintra, aki 2018. június 24-én hazaköltözött 
Teremtőjéhez.

Többéves, súlyos betegsége ellenére is – 
szinte 90 éves koráig – figyelemmel kísérte a 
Szabadegyetem munkáját, és azt teljes erejével 
támogatta. Egy Alapítványt is létesített azzal 
a céllal, hogy abból rendszeresen támogassuk 
a Szabadegyetem évi konferenciáit.

Az EPMSZ jelenlegi elnökeként – és ennek 
az Alapítványnak az elnökeként is –  nagy 
szeretettel és hálával gondolok és emlékezem 
Bálintra, mint emberre, tudós professzorra, az 
EPMSZ tiszteletbeli elnökére, íróra, könyvki-
adóra, a Berlini Magyar Protestáns Gyülekezet 
gondnokára és barátomra.

Küzdelmes élete folyamán – amely őt Bu-
dapesttől Berlinig vezette – sok-sok  ember is-
merhette meg őt és értékelte nemcsak tudását, 
hanem a magyarság ügyében végzett elköte-
lezettségét és segítőkész, cselekvő szándékát, 

Balla Bálint elhunytáról
valamint tetteit is. Az EPMSZ-ben sok évti-
zedig az elnökség tagja, elnök, majd alelnök 
volt és az évi konferenciák műsorához aktívan 
hozzájárult. Méltán választottuk meg őt „tisz-
teletbeli” elnökünknek, még a betegsége előtt.

Balla Bálint széleskörű ismertsége, aktivi-
tása és ránk maradt írásai feledhetetlenné te-
szik személyét, a Szabadegyetem elnöksége, 
és az EPMSZ tagsága kegyelettel és tisztelettel 
őrizzük emlékét!

A Berlini Magyar Protestáns Gyülekezet 
gyász-istentiszteleten emlékezett meg róla jú-
lius 14-én a Berlin-Grunewald-i evangélikus 
templomban, majd augusztus 10-én 13.00 óra-
kor német nyelven Berlinben.

Hívő, evangélikus egyháztagként is elköte-
lezett és példamutató életet élt – ezért bibliai 
Ige álljon a megemlékezés végén:

„Légy hű mindhalálig és néked adom az 
életnek koronáját” – mondja Jézus (Jel. 2,10/c).

Valamennyi gyászolójával együttérezve bú-
csúzom Balla Bálinttól:

varGa Pál, EPMSZ elnök

Szegényebbek lettünk, ismét szegényebbek… 
Ismét elhagyott bennünket egy munkánkban, éle-
tünkben részt vállaló társunk. Már csak felidézhet-
jük jellegzetes, pontosan két méter magas, szikár 
alakját, amint szinte bocsánatkérő mosollyal lép be  
a szerkesztőségi szobába, vagy a stúdióba.  És már 
csak emlékezhetünk halk, visszafogott szavaira.

Jánosi Antal sorsa, élete összefonódott a magyar 
televíziózással.  Nem volt könnyű – mint bármelyi-
künké, akik ezt a pályát választottuk – de érdekes, 
mindig megújulásra, eredményre sarkalló volt.

Húszévesen lépett be az intézménybe - akkor mű-
szaki területen kezdett dolgozni - és munkáját egy 
Jókai Anna portréfilm szerkesztő-rendezőjeként  fe-
jezte be a közelmúltban. Mi volt a titka, hogy csak-
nem  hatvan éven át tudta a szakmáját művelni? A 
kitartása, szívóssága, „nagyot akarása” , no meg egy 
kicsit a szerencséje is.  Igen, a szerencséje, mert a ma-
gyar televíziózás fénykorában kerülhetett a Magyar 
Televízió művészeti területének  „ékszerdobozába”, 
a Drámai Főosztályra. (Ugyanis időközben a műsza-
ki végzettsége után, bölcsész diplomát szerzett az 
ELTE magyar-történelem szakán. ) 1971-től  drama-
turg lett azon a főszerkesztőségen, ahol akkoriban 
évi 100-120 tévéjáték, tévéfilm, számos színházi 
közvetítés és irodalmi, költészeti műsor készült. És 
amelynek,  este a képernyőn látott filmjét másnap az 
egész ország értékelte…

Rangja volt annak, ha valaki ezekben a produk-
ciókban részt vehetett.  A televízió elitje  harcolt a 
Drámai Főszerkesztőségen  a minél több színvonalas 
műsor létrehozásáért - és nem utolsósorban a mun-
kalehetőségek megszerzéséért.  Gyakran szavak nél-
kül, de igen kemény csatákban… A tét a művészi am-
bíciókon túl egzisztenciális kérdés is volt.

Jánosi Antal ebben a környezetben próbált tal-
pon maradni. Az eredmények, az évek igazolták: 
sikeresen.  

Hamar felismerte. a korabeli tévéfilmgyártás 
esetében az író-dramaturg-rendező hármas harmo-
nikus munkája  kulcskérdés. Tudta, alkotótársakat 
kell maga mellé állítania, állandó partnereket. Kor-
társ  írók műveit segítette tehát képernyőre; Galgó-
czi Erzsébet, Zsombok Tímár György, Szakonyi Ká-
roly írásait. Sikerült eredményes alkotói kapcsolatot 
kialakítania nemcsak az élő magyar irodalom kép-
viselőivel, de állandó rendező kollégáival,  Nemere 
Lászlóval, Rajnai Andrással, Horváth Tiborral,  Gaál 
Alberttel.

Filmjeinek témáját társadalmi konfliktusok, 
súlyos emberi, morális válságok  határozták meg.  

JánOSI AnTAL (1937–2018) MÉLTATáSA
Emiatt előfordult, hogy egy-egy tévéjátékát néhány 
évet váratva, „elfektetve” mutatták csak  be, vagy 
egyenesen betiltották… De munkakedvét, kezdemé-
nyező készségét ezzel sem vették el.

Munkásságának egyedi színfoltja volt az a sorozat, 
amelyben  a technikai újításokat kísérletező módon  
alkalmazó Rajnai András rendezővel  – az elektronika 
korabeli lehetőségeivel élve – eposzokat, ősi mítoszo-
kat, népmeséket  vitt képernyőre, meghökkentő vizuá-
lis gazdagsággal, és ami esetükben nagyon fontos volt,  
igen-igen olcsó kivitelben.

Jánosi Antal mintegy 140 tévéjátéknak, tévéfilm-
nek volt a dramaturgja, mint látjuk, széles palettán 
dolgozott. Munkatársaival  a klasszikus világiroda-
lom egy-egy gyöngyszemét is filmre vitték. Számom-
ra talán a legkedvesebb – a halált legyőző embernek 
emléket állító – Simon és Clotilde című volt, amelyet 
Gaál Albert rendezővel Vercors: Győzelem című írá-
sa alapján készítettek.

Az 1990-es évek végén felborult a Magyar Televízió 
korábbi rendje, megszűnt a drámai műsorok szerkesz-
tősége is. Jánosi Antal azon szerencsések közé került, 
akik megtalálták helyüket az új struktúrában. A „Ma-
gyarország 2000” szerkesztőségében, mint szerkesz-
tő-rendező, kulturális dokumentumfilmeket készít-
hetett. Írókról, költőkről, szobrászokról, építészekről. 
Hazai és határon túli, a nagyvilágban szétszóródott 
magyarjainkról. Több, mint ötvenet.

Életének utolsó tíz évében új, vele együtt gondol-
kodó, munkáját segítő társakra talált, Butskó György 
operatőr és Jancsó Gábor producer személyében.

Elégedett ember lehetett Jánosi Antal. Tartalmas 
életében azzal foglalkozhatott, ami értékrendjéhez, 
személyiségéhez a legközelebb állt. Erőfeszítéseit, ered-
ményeit  többször díjakban, kitüntetésekben ismerték 
el. Nem futamodott meg az élet kihívásai elől. Képes-
ségei, tehetsége és lehetőségei szerint nyomot hagyott 
magyar kultúránk világában. Ez a tudat adjon örök pi-
henésében békét és nyugalmat számára !

zahora Mária (Budapest)

Sokan kísérték el utolsó földi útjára, amely 
a szülőfalujába, Nagygalambfalvára vezetett… 
Sokan kívántak ekkor személyesen vagy szim-
bolikusan a közelében lenni. Korábban ő volt 
az, aki igazán elemében olvasói körében érez-
te magát; most az olvasók egyszerre fordultak 
feléje, akárcsak egy évvel korábban, a Prima 
primissima díjra való szavazáskor. 

 Sokszor kívánt megbizonyosodni arról, hogy 
értik szavát, s hogy akár versben, akár derűsen 
folyó beszédben képes megszólítani a távol le-
vőt, sőt az ismeretlent is. Az idegenség-érzet 
ellenében vállalta, míg egészsége megengedte, 
a pódiumbeszélgetéseket, pontosabb szóval 
író-olvasó találkozókat, általában felejthetet-
len találkozásokat; és milyen kiapadhatatlan 
humorral, szellemi jelenléttel, lendülettel!, a 
rendhagyó irodalomórákat, óvodalátogatáso-
kat, a belföldi-külföldi költői vándorutakat. A 
fordításokat, mint amilyen az Erdélyi jiddis nép-
költészet (Budapest 1989), bizonyára Kós Károly 
transzilvanizmusa jegyében és reményében, azt 
valahogyan tovább is gondolva. De ilyen vál-
lalás a három nyelvű – magyar, román, német 
– változatban is megjelent Halottak napja Bécs-
ben című poémája is (Szentendre 2003, Részegh 
Botond grafikáival). az ő titka marad, milyen 
történetek vagy íróanekdoták mesélésével; sa-
ját verse bemutatásával vagy más szerző (már 
a magyar irodalom kincsesházába tartozó) 
művével volt képes fáradhatatlanul oldani a 
közönyt, a köznapi gondokból folyamatosan 
termő feszültséget; és hogyan oszlatta a ködöt 
a környezetében.  

Szomorú valóság, hogy Kányádi Sándor-
ról, az emberről múlt időben kell szólnunk, e 
gondokban és örömekben bővelkedő élet 2018 
kora nyarán véget ért. 

De a művek alkotójáról jelen és jövő időben 
érdemes szólni, hiszen a jó művészet csupa 
kérdés – a jövőnek. Csupa kérdés a jelenből is: 
múltat firtatva és a jövendőről álmodva. Lás-
sunk néhány ilyen, a közömbösség ellenében 
ható, erős kérdést: 

Kányádi Sándor: a líra közvetlensége
Vertek-e földbe, mint karót,
rügyezett-e már két karod,
hullatál-e már lombokat,
voltál-e üresen maradt
fészek a fán?
(Kérdések, 1967)
örök-hiánynak
maradni örök-
jelenvalónak
(…)
mivel érdemeltük
mivel 
(In memoriam Szilágyi Domokos, 1976)

Különleges költészet ez, népi mondókák, 
népdalok, a magyar vershagyomány lükteté-
se érezhető benne; de azok megújítása is. A 
legbonyolultabb közlendőhöz egyszerű – is-
merős – versbeszéd választása a lélek benne, 
hol tűnődő, hol balladás. Néhol Arany János, 
gyakrabban Petőfi művészi közvetlenségére 
vélünk ráismerni – miközben természet-kö-
zelség, jelenértelmezés (a poézis közvetett kri-
tikai lehetőségeivel), történelemfaggatás, ze-
nészek, képzőművészek, mindenkori szabad-
ságharcosok megszólítása zajlik a sorokban. 
És mindeközben folyton gyermekekhez szólás 
is; előbb a Napsugár, a még kisebbekhez szóló 
Szivárvány című, nagy példányszámban meg-
jelenő folyóiratok, később, gyermekvers-kö-
tetek által, aztán a zene varázsá val – többek 
között a Kaláka együttesnek köszönhetően.       

Nem pillanatnyi sikerek története ez. Hin-
nünk kell a jó művészet jelenvalóságában, 
ahogy Kányádi Sándor (1929–2018) a termé-
szetben, a metafora erejében, a mesében, a 
gyermek által a civilizáció jövőjében (és a ma-
gyar nyelv igazságkereső erejében) hitt: példá-
ul az Elek apó (Benedek Elek) kútjai ötletével 
és voltaképpen létrehozásával. 

A legméltóbb tiszteletadást javasolom: mű-
vei, személyisége újrafelfedezését, inspiráló 
szellemi közelsége megőrzését. 

eGyed eMese (Kolozsvár)

Alig 70. életévének betöltése után 2018. 
június 24-én súlyos betegségben elhunyt dr.
Heinz Tichy, miniszteri tanácsos, nemzetkö-
zileg ismert alkotmányjogász, az evangélikus 
egyház főtanácsosa. 1976-ban a Népcsoport-
törvény kidolgozásában fontos szerepet vál-
lalt; a Kancellárián ő volt a népcsoportügyek 
első intézője. Elmondható róla, hogy az auszt-
riai magyarok barátja és támogatója volt. Az 
Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek 
Központi Szövetségének alakulásakor segített 
az alapszabály megalkotásában; az alakuló 
közgyűlésen ő képviselte a Kancelláriát, és 
vállalta, hogy a népcsoportkénti elismerés 
érdekében megfogalmazott emlékiratot átadja 
Kreisky kancellárnak. 1984-ben az ő javas-
latára hívták meg Strasbourgba a Központi 
Szövetséget az európai népcsoportok képvi-
selőinek meghallgatására.

Amikor megérett a népcsoportok együtt-
működésének lehetősége, a Központi Szövet-
ség által rendezett interetnikus szimpozium 
sikerén felbuzdulva külön egyesület mega-
lakítását határozták el az egyes népcsopor-
tok érdekelt képviselői. Így született meg 
1983-ban a Wiener Arbeitsgemeinschaft für 
Volksgruppenfragen – Nemzetiségi Ügyek 
Bécsi Munkaközössége, aminek Demeter 
Karall javaslatára Heinz Tichyt választották 
meg elnökéül. Ezt a tisztséget 33 évig látta 
el. Visszavonulásakor tiszteletbeli elnök-

Szelíd, türelmes, nyugodt ember volt
Dr. Heinz Tichy (1948–2018) halálára

ké választották, de közben kitört betegsége 
ellenére részt vállalt az egyesület munká-
jában. Hősies magatartásának tudható be, 
hogy halála előtt tíz nappal még megtartotta 
figyelemreméltó előadását az 1868-as nem-
zetiségi törvény 150. évfordulójára rendezett 
szimpoziumon.

Dr. Heinz Tichy mint az európai összefogás 
elkötelezett híve, több mint 20 éven keresz-
tül együttműködött a Feldbachban székelő 
Europäische Föderalistische Bewegung nevű 
szervezettel. Ennek a nemzetiségi kisebbsé-
gek jogaival foglalkozó, évente ismétlődő sze-
mináriumát tudományos szakértőként szer-
vezte 1986-tól 2015-ig (Minderheitensemi-
nare, Europahaus Neumarkt in Steiermarkt). 
Ő maga is, mint a kisebbségi jogok avatott 
szakértője, többször tartott itt előadást.

Csendes, lelkiismeretes jogtudós volt, fele-
lősségteljesen látta el feladatát. Mint állam-
hivatalnok a népcsoportok érdekeit tartotta 
szem előtt, annak ellenére, hogy az osztrák 
népcsoportpolitika nem kényeztette el a nép-
csoportokat megértő támogatásával.

A bécsi Egyetemen docensként tartott elő-
adásokat, de az Európai Tanács keretében is 
részt vett több nemzetközi kisebbségi kérdés 
jogi kidolgozásában.

Megérdemli, hogy halála után is számon 
tartsák és emlékét mi, magyarok is meg-
őrizzük.

Június 3-án a Bornemisza Péter Társaság 
és az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szer-
vezetek Központi Szövetsége által rendezett 
esten Jánosi zoltán József Attila-díjas magyar 
irodalomtörténész, a Magyar Napló című fo-
lyóirat főszerkesztője tartott előadást Nagy 
lászló életéről és költészetéről a Bécsi Ma-
gyar otthonban.

Az est elején Deák Ernő, a Bécsi Napló 
főszerkesztője köszöntötte az est előadóját és 
a megjelent hallgatóságot. Felvezető szavai 
után Bartók Miklós, a Bornemisza Társaság 
elnöke üdvözölte a jelenlévőket.

Jánosi Zoltán előadásában Nagy László köl-
tészetének a magyar népi kultúrához való kap-
csolódási pontjairól, valamint annak világiro-
dalmi párhuzamairól beszélt. Előadásának 
elején a hazához való viszonyra hívta fel a 
figyelmet Bornemisza Péter és Kölcsey, vala-
mint Nagy László verseinek segítségével. A 
Bornemisza Péter által feltett kérdést, „Valljon 
s mikor leszön jó Budában lakásom!”, később 
Kölcsey Himnuszában is megismétli, s volta-
képpen ez a kérdés a magyar költészet alapál-
lása – mutatott rá az előadó. Ezzel kapcsolat-
ban felidézte Tamási Áron híres gondolatát 
is: „Azért vagyunk a világon, hogy valahol 
otthon legyünk benne!”. Nagy László későbbi, 
az Országház kapujában, 1946 című versében 
is megfogalmazódik a haza utáni vágy, illetve 
a kérdés ott bujkál „A HAZA NEM A MIÉNK” 
felkiáltásában: mikor lesz hazánk, otthonunk?

Jánosi Zoltán ezek után világirodalmi pár-
huzamokat vonva mutatott rá a népi költészet 
motívumainak továbbélésére az irodalom-
ban, így említette Jeszenyint, Federico Gar-
cia Lorcát, de szerb, román és skót, valamint 
dél-amerikai költők példáját is felidézte, majd 
Nagy László életszakaszainak számba vétele 
során egy-egy meghatározó verssel mutatta 
be a költő életútját.

Bevezetésképpen Lászlóffy Aladár Nagy 
Lászlóról írt jellemzésével mutatta be a negy-
ven éve elhunyt költőt: „Kagyló a gyöngyöt, 
cédrus a gyantát, metafora a véres valóságot 
és viszont – valóság a tartást: Nagy László-
nak köszönhetően termi, teremti ez a sziget-
nyi finnugor Európa újra meg újra önmagát.” 

„Nagy lászló örökzöldben”
– Jánosi zoltán előadása Bécsben –

A továbbiakban Jánosi Zoltán arra tett kísér-
letet, hogy a népművészet és a népi kultúra 
különböző hatásait bemutassa Nagy László 
költészetében: ahogyan rámutatott, a Felsőisz-
kázon született költő nem ismerhette az an-
tik mitológiai történeteket, mint Berzsenyi 
Dániel, vagy nem lehetett benne az európai 
kultúrában úgy, mint Csokonai Vitéz Mihály, 
de a népi kultúrában és népköltészetben jelen 
volt. A karácsonyi szarvas alakú kalács készí-
tésének hagyománya, vagy a regölés szokása, 
de a népi ráolvasások is mind hatással vol-
tak költészetére, amelyek ritmikáját fel lehet 
ismerni Nagy László egy-egy korai költemé-
nyében. Ugyanígy a mítoszok és mesék vilá-
ga is átszűrődik a költői életműbe – hívta fel 
a figyelmet Jánosi Zoltán, majd megemlítette 
a chagalli motívumok megjelenését a költő 
verseiben. Ezzel kapcsolatban az előadó el-
mondta, Nagy László verseinek újdonságát az 
adja, hogy e népi motívumok szürrealisztikus, 
látomásos elemekként termékenyítik meg a 
költői fantáziát.

Az előadás során kitért még Nagy László 
fordítói munkájára, amelyet a bolgár népköl-
tészet területén végzett, és amely hatására a 
bolgár hősi énekek alakjai költészetében is 
megjelentek, illetve erőteljessé válik a szel-
lemi hős alakjának megidézése, amely fényt 
jelent a világban.

Jánosi Zoltán előadásában verseken ke-
resztül mutatta be Nagy László további költői 
életpályáját, amelyek tolmácsolásában Blaskó 
Katalin, a Bécsi Egyetem Finnugor Tanszéké-
nek oktatója is közreműködött. Elhangzott a 
Születésnapra című vers, amelyben az adott 
rendszerrel való szembefordulás érzékelhető, 
a Gyöngyszoknya, a Rege a tűzről és a jácint-
ról, amelyben szülei alakjait eleveníti fel, és 
nem maradhatott el a Himnusz minden időben 
című költemény elszavalása sem. Az előadó 
röviden kitért még a bartóki zenének Nagy 
László költészetére tett hatására, röviden em-
lítette a cirkusz-motívum megjelenését, majd 
a költőhöz kapcsolódó történetekkel, illetve 
utolsó versével, a Hószakadás a szívre című 
költeménnyel zárta előadását.

várKonyi BorBálA

Michael Hess 

Endless summer

Egész nyáron át
siratlak.

Egész nyáron át
árnyékban leszek.

Egész nyáron át
rólad álmodom.

Egész nyáron át
emészt az önsajnálkozás.

Egész nyáron át
mindent gyűlölök.

Egész nyáron át
nem értem ezt.

Egész nyáron át
halványul az emlékezés.

Egész nyáron át
marad a tóban a nap.

Fordította: Deák Ernő

Az 1971-ben született Neusiedl/nezsideri költő 
éppen megjelent Vers|stand című kötetéből. 
Edition lex liszt, Oberwart, 2018, 189 (194 old.)

Minden művészeti alkotás óhatatlanul ma-
gán viseli létrehozója személyiségjegyeit.  A 
tartalom kiválasztásában, feldolgozásának 
hangnemében, stílusában különösen kifeje-
ződik ez. Vasadi Péter általános megállapítása 
a költészet műfajára különösen érvényes: „A 
sok szó homályt kelt. A kevés világosságot. 
Mert csak minőség lehet.” 

Veszelka Attila a Nyárutó a Tuileriák kert-
jében címmel közreadott, szinte sóhajnyi ter-
jedelmű kötetében olvasható verseire jellem-
ző a tömörítés. Ismeretes barátsága Szepesi 
Attilával jó mankót biztosított mindehhez. 
Nem terheli szóvirágok kétes illatával a be-
fogadót, megkímélve ezzel az undorig telítő-
dés veszélyétől. „Nem követ készen kapott, 
divatos technikákat, folyamatosan és fárad-
hatatlanul keresi önnön lehetőségeit. Elszán-
tan a megújulásra is pontosan tudja, hogy a 
keretek fellazíthatósága nem a visszaélésekre, 
túlburjánzásokra szolgál, nem is a könnyű 
kézzel másolt közhelyeknek nyit teret” – fog-
lalta össze ajánlásában Czilczer Olga a költő 
indíttatásának kereteit, hiszen nem mindegy, 
milyen ruhát ölt ahhoz egy kibontakozóban 
lévő költészet, hogy szépsége-jósága észreve-
hető legyen. 

Hallja és hallatja a sötétben reszkető ha-
rangok megszólalását, észleli a Hold nehéz 
fényében meghajló árnyakat. A kortárs lí-
rában szokatlanul finom modor, mondhat-
nánk példamutató: „Alvó kövekben suhogó, 
időtlen / szél, fák erében kopogó esőcsepp: / 
őrizd elárvult küszöböm magányát, / holdam 
törékeny sugarát az éjben.” (Időtlen szél) Hi-
szen a mit és hogyan jelent ki egyenes ere-
dője mindannak a mondanivalónak, amit 
lelkéből másik léleknek sugall. Ugyancsak 
saját tapasztalatommá vált Vasadi pályára 
igazító intelmeiből: „A költő nem attól az, 
hogy szebben fogalmaz másnál, hanem mert 
úgy lát, ahogy az nem.” Ezt igazolja Veszel-
ka – betyáros nevével ellentétes értelemben 
szelíd – fohásszá előlépő sora is: „halkítsd 
csenddé verseimet magasság”. 

Finom modorú versek
Képes megidézni a kolostorkertben ázó szel-

lemi múltat, mint megannyi méltatlanul ho-
mályba veszett jelenség hiányát a Templomab-
lakokban. S a Végülben felsejlenek a rácsodál-
kozás mintaadó kérései: „hová is mennél még, 
hová? / Lezárult minden út, / az ismeretlen 
kéz válladhoz ért.  […] az alvó fák közül / mi 
szól, miféle síp, / s ott fönn, a vén torony fe-
lett / miféle néma óra jár, / miféle szerkezet?”. 

Itt élünk, ahol „A szürke rajzolatú falakról / 
tócsákba gyűlik minden kiáltás.” és „Nevüket 
vesztett utcák olvadnak / semmivé a tisztító 
esőben, / míg végül mindenek elnyerik majd / 
legegyszerűbb, végső alakjukat.” (Szemező eső)

Nos, hogy e költészet mentén szánkózik-e az 
idő, vagy az idő alakulása formálódik-e benne?

Azt döntse el ki-ki, aki ezt figyeli, vagy egyéb 
rejtelmek tanújává kíván szelídülni. Az ízlé-
ses kivitelű borító Pereszlényi Helga munkája. 

Veszelka Attila: Nyárutó a Tuileriák kertjében, 
Hungarovox, Budapest, 2017. 64 oldal  

zsirAi lászló

Veszelka Attila

Templomablakok
A templomablakok
vörösbor tüzű fényében
hófehér liliom parázslik.
A kolostorkert ágyásai
között vigyázva lépdel
az elhalt szerzetes.
Lassan elered az eső.
A templomablakok
kihunynak.
A szerzetes lehajtott 
fejjel sír.
Ázó kolostorkert.

Szemező eső
A szemező esőben átázott
rigó sikoltja apró életét.
A szürke rajzolatú falakról
tócsákba gyűlik minden kiáltás.

Ajtók, ablakok nélküli házak
sodródnak az esőfelhők alatt
meghatározhatatlan útjukon,
a rigó fájdalmas énekében.

Sötét szobák úsznak az időben,
élettelen, kihalt városokból
elszabadult harangok süllyednek
el, sorstalanná romlott harangok.

Nevüket vesztett utcák olvadnak
semmivé a tisztító esőben,
míg végül mindenek elnyerik majd
legegyszerűbb, végső alakjukat.

Szemek a kőből
Alvó bokrok közt moccanó levél:
valaki jár a holdsütötte vízen,
horgas árnyéka parttól partig lépdel,
lehajtja mélyen kőszobor fejét.

Szemek a kőből. Zárt zsaluk mögött
fonálon függő, fehéren izzó pók.
Egy sikátorban régtől halott szabók
ruhádat varrják. Sírba költözöl.

Hiába is féltél, óvtad magad,
a festmény végül mind lehull a falról,
s a grófnő arcát eltemető porból
újra felépülnek a kőfalak.

Megalvadó folyó
A pillérek közt megalvadó folyó
fölött egy hídnak sosem volt íve tart 
a végtelen felé, tépett harangszó
minden szélroham, roskadt fenyők alatt
elhagyott padok, mindegyre hull a hó,
s míg lassan mindent eltemet a tél, csak
hallgatod Chopint, a hófüggönyön át
búcsúzó időt, az f-moll balladát.

Ulman István nemzetfaragó az egykori Gö-
mör vármegye legkeletibb falujában, Várhosszúré-
ten lett egyetlen fiúgyermekké három leány között 
1951. szeptember 3-án. Kora gyermekkorától rend-
kívüli érzékenységet mutatott a famegmunkáló 
mesterségek iránt.

A legnagyobb vonzalmat a fa iránt érezte, átél-
ve annak szellemét, a hajszálgyökerektől egészen 
az égbenyíló koronák csúcsáig, de még azon túl is, 
egészen odáig, ahol a két legfelső ága találkozik a 
nappal meg a Holddal, ahol csillag száll le minden 
ágra, hogy fényt adjon a fának akkor is, amikor 
megszabadítják a gyökereitől.

Keze munkája nyomán mindenegyes fa, melyen 
kezét végigsimítván, már első pillanatban átérzi 
annak szellemét; szinte nem is a véső dolgozik, ha-
nem a fa erezete, mint csillagösvény, kínálja magát.

Baffy Lajos faműves mesterrel való 1996-os ta-
lálkozás minőségi változás faragói pályafutásában, 
hiszen egyek ők alkotásban és magyarságban. 

Szobraikkal, domborműveikkel, kopjafáikkal, 
szoborfáikkal, keresztfáikkal, kapuikkal, kútjaik-
kal, faragott bútoraikkal, de játszótereikkel, busz-
megállóikkal és tornácaikkal is tele van szórva Gö-
mörország, de az országon túl is sokfelé.

Mivel nem akadtak természetes gömöri meste-
rei, ezért Erdélyben, Székelyföldön szívta magába 
a fafaragás rejtett fortélyait. 1970-ben Erdélyt járva 
fogalmazódott meg benne a gondolat, Gömörben is 
újrahonosítani a faragást. Így aztán igazi egyedi stí-
lust hozott létre, amely a gömöri és a székely termé-
szetes ötvözete, egyéni módon továbbgondolva saját 
motívumvilággal.

Ulman István faragásaival egy házat kezdett el 
építeni Gömörországban.  De mint ahogy a fa nem él 
meg gyökér nélkül, a ház  is hamar összedől jó, erős 
alapok nélkül. Úgy gondolta, ha a gömöri kézműve-
sek barátsággal összefognak, a sok kézbe teremtett 
szellem együtt csodákra képes. És talán átörökíthe-
tő, megmenthető sok kihalásra ítélt mesterség.

Így indította el a gondolatot kézműves társulás 
irányába, amit 2002-ben Borsodi Valéria kosárfo-
nó, Baffy Lajos faműves, László Ottó mesterkovács, 
Baffy Dávid festőművész növendék és Badin ádám 
mesemondó segítségével útnak is indított. A nyári 
gyermekműhelyekhez fölsorakozott a Gömöri Kéz-
műves Vásár, ami a Felvidék és Észak-Magyarország 
kézműveseinek legkedveltebb találkozóhelyévé nőt-
te ki magát. Az alapokra lassan fölépült a ház is: a 
Gömöri Kézművesek  Háza, aminek szellemi atyja 
szintén Ulman István volt és faragásai, díszítései 
2006-tól meghatározóvá és élhetővé teszik a gömöri 
kézművesek otthonát. A társulás azóta elindította 
a havi rendszerességgel működő kézműves piaco-
kat és oroszlánrészt vállalt a Pásztorok öröksége 
Pásztortalálkozók megszervezésében. Több Nép-
művészeti egyesülettel: Bükkaljai, Palóc, Fügedi 
Márta, Sajó menti, Motolla gyümölcsöző kapcso-
latokat ápol, 2017-től tagja a Hagyományok Háza 
Hálózatnak, tavaly a Magyar Művészeti Akadémia 
népművészeti Tagozata elismerő oklevéllel díjazta 
tevékenységét.

Ulman István barátaival együtt házat kezdett 
építeni, de igazi hazát faragott vésővel és gondo-
lattal. Hazát a kézműveseknek, a gömöri magya-
roknak és mindenkinek, aki ide tér akárcsak egy 
pillanatra is. 

Jelmondata: „A madárnak szárnya van és szabad-
sága, nekünk szülőföldünk és sok-sok tennivalónk.”

2000-ben Magyar Művészetért-Díjat kapott, 2011-
ben pedig megkapta a Magyar Köztársaság Elnöké-
nek Érdemérmét vette át.  2018. június 23-án pedig 
Magyar örökség díjban részesült. badiN ádáM

A kötet megrázó, egyben felemelő erejű versgyűj-
temény. Egyfajta szenvedéstörténet, melyben a Fen-
ség és Kereszt hordozója, képi megjelenítője a fa, 
maga a szépség, az erő, a földet az éggel összekötő 
eleven, érző tünemény, a hűség jelképe, de van sa-
ját megpróbáltatásokkal teli sorsa (keresztje) is: az 
ember és a hatalmas szelek, viharok pusztító, rom-
boló, néha halálos sebeket hordozó csapásai. Belőle 
készült a megfeszített Megváltó keresztje, mely azóta 
valóságosan és jelképesen is a fájdalom, a gyötrelem 
és az egyetemes fenség hordozója a művészetben.

A versek végigkísérik az olvasót a keresztre fe-
szítés krisztusi gyötrelmein, majd egy nagy költő, 
József Attila sorsában rejlő kálvárián, valamint a 
többi ember, élőlény szenvedésein és e kötet szer-
zőjének személyes fájdalmain.

Az  Ajánlásban ezt olvashatjuk:
„Láttam szeretteimet, barátaimat, szívemhez 

közel álló embertársaimat hosszú, gyötrelmes 
testi-lelki kínok között és valami megnevezhe-
tetlen magányban távozniuk az életből. Olyanok 
voltak, mint az időjárás szélsőségei, kegyetlen vi-
harai vagy az ember csonkító tevékenysége által 
megsebzett szépséges fák meghajlása, sorsukba 
való beletörődése, az Idő parancsait követő kiszá-
radása.

Mennyi méltóság, fenség kísérte távozásukat!
Az ő emlékük előtti tisztelgő főhajtás ez a 

könyv.”
  A kiadvány szerkesztési  elve egyívű: a fától mint 

fenségtől a  (a krisztusi, emberi, élővilágbeli) a szen-
vedésen, gyötrelmen át a lélek halál utáni megdicső-
üléséig, fenséggé válásáig terjed.

A Palatia  Nyomda és Kiadó Kft. által nyomott 
kemény borítású könyv címlapján De Villa Celeste 

festőművész alkotása, a keresztre feszített Krisztus 
különleges, modern ábrázolása látható színesben, 
a versek közötti fekete-fehér illusztrációkat pedig 
Ámonné Tóth Éva, Horváth György és Kopócs Tibor 
képzőművészek, a fotókat Molnár György készítet-
te. A hátsó borítón Csáky Anna színes portréja, va-
lamint rövid bemutatása látható. Ugyanitt Cseke J. 
Szabolcs költőnek a szerzőt, a könyvet és a műveket 
méltató szövege olvasható.

Íme egy részlet belőle:
„... csak három szó jutott eszembe: Szépség, 

Igazság, Misztikum. Azaz a nagybetűs Élet. Szin-
te önálló művet alkotott talán legigazibb verse-
inek segítségével. Mindezt tette kiteljesült női 
érzékenységgel, a tőle megszokott  kifinomult 
formakultúrával, a természet, a természetfeletti 
és emberi dimenziók egybejátszásával, átlelkesí-
tésével. Két „keresztút” ciklusa (a krisztusi és a 
magyar messiási) egymás mellé helyezése olyan 
emelkedettséget ad a könyvnek, ami átsugárzik 
a legszemélyesebb sorsát tükröző alkotásaira is, 
bizonyítva, hogy a költőelőd (Berzsenyi Dániel) 
félelmei ellenére a „szent poézis” még ma sem 
„néma hattyú, hideg vizekben.”

Dr. Ködöböcz Gábor irodalomtörténész – többek 
között – így írt a könyvről:

„A lét eredendő értékeire, az életszépségre, élet-
örömre és életszentségre fókuszáló, nyelvi erőt és 
emberi mélységet sugárzó verseskönyv inspirációt 
és bátorítást jelenthet mindazon olvasóknak, akik 
egy magasabb erkölcsi - szellemi minőséget képvi-
selő országot szeretnének látni ebben a hazában.”

 MoLNár györgy (cSorNa)
Csáky Anna: Fenség és kereszt (válogatott versek). 

Győr, 2017, 123 oldal

Csáky Anna válogatott versei

Bezzegh Ferenc, 1939. július 30-án, az 
akkor még Magyarországhoz tartozó Beregszá-
szon született. Budapest-en, majd Mosonma-
gyaróvárott járt iskolába, de 1957 elején Auszt-
riába távozott. Bad-Iselsbergben érettégizett, 
Bécsben 1965-ben szerzett mérnöki diplomát. 
2018. június 25-én ragadta el a halál. 
Temetésére 2018. július 30-án került sor Bécs 
Központi temetőjében.

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.
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Készült
a Magyar Kormány

támogatásával

Készült
a Magyar Kormány

támogatásával

Gérecz Attila (1929-1956) , az 56-os szabad-
ságharc vértanújának neve a rendszerválto-
zás óta – amely előtt ezt a nevet még kiejteni, 
leírni sem volt tanácsos – örvendetesen mind 
szélesebb körben válik ismertté. Több emlék-
táblát kapott, szülővárosában, Dunakeszin 
szobor őrzi emlékét, két dokumentumfilm és 
egy játékfilm is készült róla. Költői életművé-
ről viszont – 43 saját vers és 14 műfordítás –, 
amelyet a Rákosi-rendszer börtöneiben, két 
év alatt hozott létre, és konspiratív módon 
juttatott ki a külvilágra, a nagyközönség jóval 
kevesebbet tud Jóllehet, a rendszerváltás óta 
több kiadásban jelentek meg versei, egykori 
rabtársa, Kárpáti Kamil Stádium, illetve Tur-
csány Péter Kráter kiadójának gondozásában. 
Nem beszélve másik rabtársa, az 56-os for-
radalom után Nyugatra menekült, majd ott 
a magyar emigrációt szervező, a Nemzetőr 
folyóiratot létrehozó és szerkesztő Kecskési 
Tollas Tibor fáradhatatlan tevékenységéről. 
Ő igyekezett Gérecz Attila és fogolytársai, a 
„füveskerti költők” műveit a nyugati emigrá-
cióval és – a lehetőségekhez mérten - a kádári 
diktatúrában az információktól elzárt magyar 
társadalommal megismertetni.  

Gérecz Attila válogatott öttusázó, politikai 
fogoly, szabadságharcos 27 évesen esett el az 
56-os szabadságharcban, a megszálló szovjet 
csapatokkal vívott utcai harcokban. Szinte 
ugyanannyi idősen, mint eszmei elődje, Pe-
tőfi Sándor, akit ugyancsak orosz megszállók 
küldtek a halálba. A család „osztályidegen-
sége” és édesapja vitézi címe miatt Attilát a 
Rákosi-rendszerben megbélyegezték, nem ta-
nulhatott tovább, így a sportban kamatoztatta 
sokirányú tehetségét. 1950-ben koncepciós 
perben, hűtlenség vádjával, ártatlanul 12 év 
börtönre ítélték. Több fegyintézetet megjárt, 
költőként a váci fegyházban „debütált”, ott 
lett a Füveskert költői csoport tagja. 1954. 
július 18-án, a nagy árvíz idején megszökött 

Egy rendkívüli ember, költő és példakép újrafelfedezése
Gérecz Attila, az 56-os szabadságharc vértanúja verseinek kritikai kiadása

a börtönből, a Dunát átúszva eljutott Buda-
pestig, ahol háromnapi bujkálás után elfog-
ták, és újabb két évre ítélték. 1956. november 
1-jén a forradalmárok szabadították ki, részt 
vett az utcai harcokban, november 7-én hősi 
halált halt.

Életművét – verseit, műfordításait, forra-
dalmi kiáltványát és néhány levelét – két év 
alatt alkotta meg, jórészt börtönben. Műve-
inek utóélete maga is külön regény. Vécépa-
pírra írt, börtönből kicsempészett verseinek 
rejtegetett gépirata, a rabtársakkal titokban 
körmölt „kockás füzete”, majd a „vonalas fü-
zet”, az édesanyja által Nyugatra kijuttatott, 
csak a közelmúltban feltárt hagyatéka a ver-
sek sokféle változatát kínálják – olvassuk a 
tavaly megjelent kritikai kiadás fülszövegé-
ben. A hagyaték felfedezése, feldolgozása és 
közreadása (A Gérecz-hagyaték, Kortárs Ala-
pítvány, 2016),  majd a kritikai kiadás (Gérecz 
Attila összes művei, Kortárs Kiadó – Tau-Terv, 
2017) Hajnal Gézának köszönhető.

Hajnal Géza édesapja a Rákosi-korban 
maga is politikai fogoly volt, Gérecz-cel egy 
időben, ám más helyszíneken raboskodott, 
s csak az ő édesapja (Géza nagyapja), a két 
világháború közötti iskolateremtő történész-
professzor, Hajnal István halálának köszön-
hette, kegyelem révén, a forradalom előtti 
szabadulását.

Hajnal Géza édesapjától hallott először Gé-
recz Attiláról, s a családi hagyomány indí-
totta arra, hogy vízmérnök létére, a Műegye-
temen szerzett doktorátus után a Pázmány 
Péter Katolikus Egyetemen, már nem fiata-
lon, még egyszer belevágjon a doktori tanul-
mányokba, ezúttal humán területen. Mint 
írja, „nem hagyja nyugodni” Gérecz Attila 
életének és életművének sok nyitott kérdése, 
az eddig megjelent kiadások pontatlanságai, 
hibás adatai, s szinte megszállottan keresi a 
válaszokat.

Megjegyzendő, hogy Hajnal Géza a műszaki 
területen elért figyelemreméltó sikerei mellett 
szépíróként is alkotott, regényt, drámát, krimit 
is írt, s ez a véna irodalomtörténészi munkás-
ságában szintén kiütközik. A Gérecz-hagya-
tékról írott könyve felér egy detektívregénnyel.

Gérecz Attila életműve körül személyeske-
désbe is átcsapó viták folytak-folynak, főként 
Kárpáti Kamil és a kamaszkori szerelme, a ha-
gyaték egyik gondozója, az időközben elhunyt 
H. Drechsel Mária között. Hajnal Géza egyik 
fő célja éppen ezeknek az olykor méltatlan 
nézeteltéréseknek a tisztázása. Ezért is vál-
lalkozott erre az izgalmas feladatra, amelynek 
megkoronázása egy nagymonográfia lesz. Neki 
köszönhető a Svájcban élő Christine Gerecz 
– Gérecz Attila ifjabbik fivérének, Árpádnak 
második felesége – birtokában lévő Gérecz 
Attila-hagyaték megszerzése és feldolgozá-
sa, amelyből olyan kincsek kerültek elő, mint 
Gérecz Attila 56-os kiáltványa a magyar ifjú-
sághoz – Tamási Áron híres írószövetségi ki-
áltványa mellett a forradalom másik fontos 
irodalmi dokumentuma.

Hajnal Géza emellett ismeretterjesztőként, 
irodalmi, szerzői estek, közönségtalálkozók, 
cikkek, tanulmányok szerzőjeként, az írott és 
elektronikus médiában megjelent interjúk-
ban is sokat tesz Gérecz Attila költészetének 
megismertetéséért, népszerűsítéséért. Ennek a 
nagy munkának a foglalata a kritikai kiadás a 
versek szövegforrásaival, szövegváltozataival, 
szerkesztői jegyzetekkel, Gérecz Attila életé-
nek kronológiájával, irodalomjegyzékkel és 
eredeti dokumentumok másolataival.

„Gérecz Attila a klasszikus ’énköltészet’ leg-
nagyobb alakjai közé tartozik, akinek élete és 
versei szerves egységet alkotnak (…) Vele szem-
ben megkerülhetetlen fogalmak az etikusság 
és a hitelesség. Valóságos hős (…), az eredeti 
lovageszmény megtestesítője, akinek édesa-
nyjához fűződő szerető fiúi viszonya, nőkért 

való rajongása és mély Isten-élménye az ávós 
börtönök celláinak mélyéről is sugárzó valóság, 
amit mai tizenéves olvasói is megéreznek” – 
írja Hajnal Géza (A Gérecz-hagyaték, 15. oldal).

S végül, de nem utolsósorban, főként az in-
kább interneten tájékozódó ifjabb nemzedé-
kek figyelmébe ajánljuk: Gérecz Attila élete, 
munkássága H. Drechsel Máriának köszön-
hetően a http://gereczattila.uw.hu honlapon 
is megtalálható.

A Gérecz-hagyaték című kötet (Hajnal Géza 
könyve) is megtalálható az interneten az aláb-
bi címen: http://www.gereczhagyatek.hu/in-
dex.php/eletrajz

Hajnal Géza: A Gérecz-hagyaték – előmunkálatok 
a nagymonográfiához. Kortárs Könyvkiadó, Kortárs 
Alapítvány, Bp., 2016., 270 oldal. A könyv megjelené-
sét az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. év-
fordulójára létrehozott Emlékbizottság támogatta. 
Gérecz Attila összes művei. Kritikai kiadás. Sajtó 
alá rendezte, a jegyzeteket és az utószót írta: Hajnal 
Géza. Kortárs Könyvkiadó – Tau-Terv, Budapest – 
Boldog, 2017., 184 oldal.

T. Kovács P.

A Debreceni Egyetem Germanisztikai In-
tézeténél oktató és kutató dr. habil. Kovács 
Kálmán tartott Die Wiedergeburt des Nikolaus 
Zrínyi von Szigetvár in der deutschsprachigen 
Literatur um 1800 címmel előadást és könyv-
bemutatót 2018. április 24-én a Bécsi Magyar 
Otthonban. A bemutatott könyv második ki-
adása 2017-ben jelent meg a Debreceni Egye-
temi Kiadónál a Zrínyi, Zriny, Zrinski. Szi-
getvár német–magyar emlékezete 1790–1826 
címmel. A kötet Szigetvár 1566-os ostromát 
feldolgozó, 1800 körüli német nyelvű szöve-
geit, illetve azok magyar nyelvű fordításait 
adja közre. Fontos megemlíteni, hogy kritikai 
kiadásról van szó, tehát a szövegek mellett 
megtalálhatók egy történeti összefoglalón 
túl, a művek értelmezését segítő kor-, műve-
lődés- és eszmetörténeti magyarázatok, va-
lamint keletkezéstörténetére, illetve továb-
bi szövegváltozataira utaló jegyzetek és egy 
névmutató is.

Ahogyan arra a kötetben Kovács Kálmán 
is felhívja a figyelmet, Szigetvár védelme és 
bevétele, Zrínyi és katonáinak hősi helyt-
állása komoly visszhangot váltott ki Euró-
pa-szerte a 16. század végén. Mivel az 1566-
os török hadjárat összeurópai ügy volt, ezért 
minden vele kapcsolatos eseményt nagy fi-
gyelemmel kísértek. Így volt ez Sziget és 
Gyula, illetve a Szulejmán haláláról szóló 
hírek esetében is. Későbbi történetírók, mint 
például a kötetben is többször említett Bu-
dina (1568), Forgách (1578), Dilich (1600), 
Istvánffy (1622) és Ortelius (1665) szintén 
hozzájárultak ahhoz, hogy ez az esemény 
ne merüljön a feledés homályába. Ugyanak-
kor a 17. század végére mégis elhalványult a 
Zrínyi-emlékezet, melynek egyik oka Kovács 
Kálmán szerint a Wesselényi-féle összeeskü-
vés lehetett. Zrínyi alakja legközelebb a 18. 
század második harmadában jelenik meg 
újra elsősorban irodalmi szövegekben, de 
színházi előadások formájában is. Ebben az 
időben központi figyelmet kapnak ugyanis a 
nemzeti identitás megteremtését elősegítő, 
azt építő és megszilárdító gondolatok és en-
nek tükrében keresik a különböző, nemzetet 
összekovácsoló hősi mítosz képeit, emléke-
zeteit. Zrínyi alakja kiválóan alkalmasnak 

Zrínyi, Zriny, ZrinSKi  
Szigetvár német–magyar emlékezete 1790–1826

bizonyult ennek a célnak a megvalósítására. 
Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy Zrí-
nyi történetét a 18. század végén elsősorban 
német ajkú költők idézték fel újra, méghozzá 
a Habsburg birodalmi patriotizmus szelle-
mében. Zrínyit, mint a császár hadvezérét 
és a birodalom hősét idézik fel ekkor ismét. 
A megélénkülő Zrínyi-emlékezet viszont 
nem csupán a Habsburg birodalmi patrio-
tizmussal, hanem, ahogyan arra a kötet címe 
is utal (Zrínyi, Zriny, Zrinski), és ahogyan 
arra Kovács Kálmán is felhívja a figyelmet, a 
hungarus-tudatú német költészettel is össze-
kapcsolódik, valamint ezentúl a horvátor-
szági illírizmussal és a magyar nemzetépítés 
folyamataival is. Kovács Kálmán, Klaniczay 
Tibort a következő módon idézi: „A XVIII. 
század végén kibontakozó hazafias mozgal-
makban a Zrínyi név általános kultusza fej-
lődik ki. A Zrínyi szó a múlt dicsőségének, 
a magyar nép szenvedéseinek, az idegen hó-
dítókkal vívott harcoknak a szimbólumává 
válik.” (Klaniczay/1964, 809.)

A kötet az ebben a szellemben keletke-
zett és az alábbi szövegeket tartalmazza: 
Niklas Zrini oder die Belagerung von Sigeth, 
melyet Friedrich August Clemens Werthes 
(1748–1817) 1790-ben írt, illetve a mű for-
dítása, Zríni Miklós; avagy Sziget várának 
veszedelme, melyet Györgyfalvi Csépán Ist-
ván még ugyanebben az évben fordított le. A 
következő darab Friedrich Kind (1768–1843) 
1807-ben megjelent Die Belagerung von Sigeth 
című munkája, illetve ennek 10 évvel később 
1817-ben megjelent Csery Péter fordítása: Gróf 
Zrínyi Miklós, vagy Sziget’ várának ostromlá-
sa. Ezen kívül helyet kap a kötetben Pyrker 
János László (1772–1847), későbbi egri érsek 
Zrinis Tod című 1810-ben megjelent műve 

és annak Molnár Anna által készített Zrínyi 
halála című fordítása. Ez e kötet számára 
készült, mert Pyrker drámájának mostanáig 
nem volt magyar nyelvű változata. A követ-
kező és egyben a kötet utolsó német nyelvű 
irodalmi alkotása Theodor Körner (1791–1813) 
nevéhez köthető, akinek 1814-ben jelent meg 
Zriny című drámája, melynek két magyar nyel-
vű fordítása is elkészült: az egyiket Petreche-
vich Horváth Dániel készítette el 1819-ben 
(Zrinyi), a másikat pedig Szemere Pál 1826-
ban (Zrínyi). A kötet tartalmazza ezenkívül 
még Joseph Freyherr von Hormayr (1781–1848) 
1807-ben megjelent, Niklas Graf Zrini címet 
viselő Zrínyi életrajzot, melyet Kovács Kálmán 
(Molnár Annához hasonlóan) kimondottan a 
kötet megjelenésének alkalmából készített el.

Zrínyi alakjának sokszínűsége már a fel-
sorolásból is jól kivehető. Ahogyan az a kötet 
fülszövegén is olvasható, a német szerzők 
gyökerei és az egyes szövegek keletkezésének 
kontextusai nagyon sokszínűek, de többnyire 
a Habsburg Monarchia multikulturális teré-
nek részei. Ugyanakkor a 19. századi kortárs 
fordítók a német szövegeket saját diskurzusuk 
igényei szerint alakították át, s a fordítások-
ban a birodalmi patriotizmussal szemben a 
magyar nemzettudat és patriotizmus szelle-
miségét erősítették. Ez is bizonyítékául szol-
gál annak a feltevésnek, miszerint az egyes 
hős-mítoszokról alkotott emlékezetet gyakran 
szabadon formálják és az adott kor igényeinek 
és uralkodó ideológiáinak megfelelően ala-
kítják. Mivel ennek jegyei a mai 21. század 
Európájában szintén megfigyelhetők, ezért 
a Kovács Kálmán gondozásában megjelent 
Zrínyi, Zriny, Zrinski című kötet mindenki 
számára tanulságos olvasmányul szolgálhat.

Grunda Marcell
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