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Folytatás a 2. oldalon

Az EU nagy lépést tett saját bukásának irányá-
ba. Ugyanakkor szánalmas módon összeomlott az 
európai összefogásnak az az egykor oly jelentős 
platformja, amelynek alapját a liberál-konzervatív 
és kereszténydemokrata pártcsaládok alkották. 
Ami Nagy-Britannia EU-ból való kilépésével el-
kezdődött, az most a bizonytalan alapokra épülő 
Magyarország elleni eljárással, erős dinamikát 
kapott. Ez egyben káros és tragikus. A főbűnö-
söket azonban nem Budapesten, hanem Stras-
bourgban és Brüsszelben kell keresni.

Mégiscsak gyalázat, amikor az EU parlamentje 
és a Bizottság azzal vádol meg egy korrekten jog-
követő magatartást tanúsító tagállamot, hogy ál-
tala sérül a „jogállamiság”, holott az EU testületei 
a legdurvább megsértői a „Rule of Law” elvének. 
Valójában az ő eljárásuk sérti azt az alapvető jog-
elvet, amely a Felvilágosodás óta minden európai 
kontinentális jogértelmezés alapját képezi. Ez az 
alapelv így hangzik „Nullum crimen, nulla po-
ena sine lege”.  (Nincs büntetés törvény nélkül. 
– ford.)  Azaz, büntetni csak a tett elkövetésekor 
létező törvény alapján lehet.

Az EU-s többség most éppen ezt az alapelvet 
sértette meg. Ugyanis nincs olyan EU-s törvény, 
sem rendelet, vagy irányelv, amely Magyarország-
nak megtiltaná az NGO-k tevékenységének korlá-
tozását, amennyiben azok vétenek a magyar tör-
vények ellen és az illegális migrációt támogatják. 
Arra sincs EU-s törvény, amely egy tagállamnak 
megtiltaná, hogy magánegyetemeket adminiszt-
ratív eljárásban szabályozzon, engedélyezzen 
vagy betiltson (Magyarország ugyanis George 
Soros egyetemét, a kérdéses CEU-t, egyáltalán 
nem tiltotta be, mint ahogy azt többen állítják. 
Továbbra is több új hallgatót vesznek fel.)

Ez a két legkonkrétabbnak mondható vád az, 
amelyet a zöldpárti EU-parlamenti képviselő, frá-
zisoktól és bizonyítatlan állításoktól hemzsegő 
„Jelentésében” Magyarországgal szemben felso-
rolt.  Ennek ellenére az EU parlamentjének több-
sége megindította a szavazatmegvonási eljárást 
Magyarország ellen.

Különösen gyalázatos az is, hogy az EU-s jo-
gászok a szavazás előtt hirtelen megváltoztatták 
a parlament szavazatszámolási eljárását, annak 
érdekében, hogy magyarellenes akciójuk meg-
kapja a kétharmados többséget. Ennek ellenére 
a parlamenti képviselőknek a kétharmada nem 
szavazott Magyarország ellen. Sőt a leadott sza-
vazatokat számítva sem jött ki a kétharmad. Te-
hát nem érték el a szükséges szavazatarányt. A 
kétharmados többség csak az „igen” és a „nem” 
szavazatok közötti különbség tekintetében volt 

AndreAs Unterberger

Az EU nem Magyarország, 
hanem saját sírját ásta meg

megállapítható. Az érvénytelen, valamint a tar-
tózkodó szavazatokat egyszerűen nem vették fi-
gyelembe, ellentétben az EU alapszerződésének 
egyértelmű intézkedésével, amely szó szerint így 
hangzik: … „az Európai Parlament döntéseit a 
leadott szavazatok kétharmados többségével, és 
a képviselőinek többségével hozza meg”. 

Az EU parlamentjének eljárása ellentétes min-
den jogszerűségi alapelvvel, mert a vádak az „eu-
rópai értékek” kétes fogalmára épülnek.  Ha olyan 
gumifogalmak, mint  – „az emberi méltóság tisz-
teletben tartása, a szabadság, a demokrácia, az 
egyenlőség, a jogállamiság, vagy az emberi jogok 
tiszteletben tartása, és a kisebbséghez tartozó 
személyek jogainak tiszteletben tartása” – szerint 
vádat lehet emelni, akkor óhatatlanul kinyílik 
a kapu minden önkényuralmi visszaélés előtt.

Amikor valakik az ilyen gumifogalmak meg-
sértését a legsúlyosabb következmények levoná-
sára használják fel, akkor azok az Uniót verik 
szét, a szervezeteit pedig politikai kirakatperek 
törvényszékévé változtatják át. Most mutatkozik 
csak meg, hogy tizenegy évvel ezelőtt, milyen 
igazuk volt azoknak az előrelátó jogászoknak, 
akik óvtak az úgynevezett 7–es cikkely szerinti 
eljárás bevezetésétől. 

Egyébként a fenti értékek számos EU-tagállam 
alkotmányában is megtalálhatók. De ott ezek 
számtalan törvénnyel, és az ártatlanság elvének 
tradicionális érvényesülésével vannak körül-
bástyázva. Ezekben nem fenyeget az a drámai 
következmény, hogy teljesen megvonnák egy tag-
ország szavazati jogát. Az alkotmánysértések a 
gyakorlatban mindössze az érintett törvények 
visszavonásával vagy kijavításával végződnek.

Amit az EU politikusai nem értenek:  Ha egy 
„ÉRTÉK” , amely nincs a joggyakorlatnak meg-
felelően, törvénnyel pontosan körülhatárolva, 
az egyenesen „HÁTRÁNY” (az eredetiben: Un-
Wert).  Ez pedig tetszés szerint használható fel. 

És ha egy szörnyűséget egy másikkal helyettesí-
tenek, az akkor is szörnyűség marad. Ha a 7-es cik-
kely úgy használható fel, mint ahogy az Magyaror-
szág esetében történt, az azt bizonyítja, hogy ez a 
cikkely nem a jogállamiságot erősíti, hanem alap-
ját képezi mindenféle totális önkényuralomnak.

Az is különösen visszataszító, – hogy ugyan 
a cikkely kifejezetten kimondja, a kisebbség vé-
delmét szolgálja, – ugyanakkor éppen egy kis 
országgal szemben indítanak eljárást az alkal-
mazásával. Teljesen bizonyosak lehetünk ab-
ban, hogy ez a cikkely Franciaországgal vagy 
Németországgal szemben sohasem kerül beve-
tésre. Holott mindkét országgal szemben játszi 

könnyedséggel ugyanolyan zavaros és pontatlan 
vádiratokat lehetne összeállítani, mint ahogy azt 
most a zöldpárti, holland Sargentini Magyaror-
szággal szemben megtette.

Az EU parlamentje például a füle botját sem 
mozdítja a tekintetben, hogy Spanyolországban 
már egy éve politikai foglyok vannak (katalán 
politikusok, akik teljesen erőszakmentesen nép-
szavazást szerveztek önállóságuk kivívásáért). Ez 
pedig a jogállamiság és a demokrácia elveinek 
durva megsértése, de Spanyolország túl nagy ah-
hoz, hogy ezzel a váddal szembesítsék.

Végső soron azonban a többi EU-s tagállam-
nak a beleegyezésére is szükség lesz ahhoz, hogy 
egy országtól végérvényesen megvonhassák a 
szavazati jogot. 

Magyarország mindenesetre 108 oldalon el-
készítette valamennyi vád és kifogás cáfolatát.

A baloldali pártok természetesen jól tudják, 
hogy nem csak Magyarország járja az orbáni utat, 
hanem Európán át létezik egy széles front, Olasz-
országtól Skandináviáig. A jövő évi EU parla-
menti választásokból a baloldal súlyosan megti-
zedelve kerül majd ki. Ezért szeretnék a mostani 
többségüket minél jobban kihasználni, de még 
inkább visszaélésekre felhasználni.

Mikor így kezdődik egyfajta mérleg, sőt, 
szám adás, nem árt tudni, hogy sem Pannónia, 
de még a Jászság és a Kunság sem kizárólagos 
hely, régió. Nem! Mindenekelőtt szögezzük le, 
hogy európaiak vagyunk, s talán, ha kicsit be-
lekacsintunk a történelembe, tettünk is érte 
egyet s mást.

Egyesek szerint most előnyös hátat fordíta-
ni Magyarországnak, mert így kívánja a módi 
(trend), de ez nem a magyarok ellen szól, ha-
nem azoknak a tetemrehívása, akik az első 
adandó alkalommal „paripát cserélnek”. Nem 
is annyira Magyarország vonatkozásában, ha-
nem európai viszonylatban. Hogy mit tett Ma-
gyarország kormánya, s mit mulasztott el, le-
het akár éles viták kérdése is. Itt és most még-
sem ez áll a mérlegen, hanem hol tartunk, s 
miként ítéltetünk meg.

Nos, eléggé szerencsétlenül. Amikor az állí-
tólag legnagyobb példányszámú osztrák napi-
lap 2018. szeptember közepén ázsiai mivoltun-
kat emlegeti fel, ez nagyon elgondolkoztató, 
még akkor is, ha a Lajtán túl akadnak olyanok, 
akik újfent hun–török gyökereket kezdenek 
kiásni. Eltekintve attól, hogy mindaz, ami ma-
gyar, európai produktum, tehát valamennyi 
Kárpát-medencei „őshonost” és “jövevényt” is 
ide kell sorolnunk. Ezért sem árt elcsodálkozni 
azon, mit jelent, amikor az Úrnak 2018. esz-
tendejében ezt emlegeti valaki, bárki.

Európaiságunk legkorábbi bizonyítéka IV. 
Béla levele, amiben a tatárjárás utáni helyzetet 

ecsetelve írja alig ismert levelében a pápának 
és a német-római császárnak, hogy a Duna 
a sors folyója, s onnan egyedül védelmezte 
a kereszténységet (Európát). E tekintetben a 
török kor másfél évszázadát meg feltétlen szá-
mon kell tartanunk. Ellenben nem árt, külö-
nösen most, október tájékán utalni arra, hogy 
az utolsó szabad rádió üzenete 1956-ban így 
hangzott: „Európáért halunk meg”.

Kell ennél nagyobb, magasztosabb hűség-
nyilatkozat, mennyire európainak tartja és 
vallja magát a magyarság? 

És akkor, amikor az Európai Unió további 
léte forog kockán, Magyarországgal szemben 
szinte kéjelegve eljárást indítani demokrácia 
dolgában, bizony nem éppen épületes dolog.

Mint ahogyan nem ildomos annak felemle-
getése sem, hogy Harcias Frigyes három vár-
megyét követelt IV. Bélától a tatárok elleni 
segítségnyújtás fejében. A három vármegyét 
ugyan elfoglalta, azonban nem volt mersze 
szembeszállni a mongolokkal.

Igen, nem árt megjegyezni, hogy a politi-
kában a köszönet ismeretlen fogalom. Mégis 
töprengésre késztet, hogy az Európai Unió 
nem ügyelve a világhelyzetre, abban leli gyö-
nyörét, hogy elbánjon az Ázsiából ide tévedt 
magyarokkal, éspedig mint uniós tagokkal. 

Ennek ellenére mindaz, ami elhangzik a 
magyarok ellen, nem tántoríthat el minket 
attól, hogy itt élnünk s halnunk kell: európai-
ként Európában. -deák-

»Itt élned s halnod kell«

Mindenesetre rejtélyes az „Európai Néppárt”, 
amelyhez a magyar kormányzó párt is tartozik, 
nem szolidáris viselkedése. Teljesen nyilván-
való, hogy itt a Merkel-szárny került fölénybe. 
Egy nappal előbb ugyanis, az ENP jelöltje az EU 
főbiztosi tisztségére (az eredetiben: Spitzenkan-
didat), kifejezetten a menekültek egész Európára 
kiterjedő elosztásáról beszélt.

Az egyik tragikus vonása az ENP fellépésének 
Magyarország ellen azt mutatja, hogy Angela 
Merkel egyértelmű győzelmet könyvelhetett el 
Orbán Viktorral szemben.

Kérdéses, hogy ez a győzelem, tartós marad-e 
majd a választási urnákba leadott szavazatok 
szerint is.

Németből fordította: VArgA sándor

Andreas Unterberger újságíró, az osztrák Die Presse 
c. polgári lap volt főszerkesztője. Közvetlen a Sargenti-
ni-jelentésről történt Európai Parlamenti szavazás után 
írt hosszabb cikket, amelyet saját honlapján jelentetett 
meg https://www.andreas-unterberger.at/ . Írásának 
eredeti címe: Die EU setzt sich selber einen Grabstein  
–  nicht  den Ungarn. Szerkesztőségünkből jövő indít-
ványra, a szerző beleegyezését adta, hogy  magyarra for-
dítsuk. A cikket terjedelmére való tekintettel, rövidítve 
közöljük. A rövidítést a szerző szerkesztőségünkre bízta.

Prágában 2018. szeptember 20-án tüntetés zaj-
lott le a magyar nagykövetség előtt, „Orbán értünk, 
mi Orbánért” jelszó jegyében. Már maga ez a hír 
olyan, amire egy magyar, fel kell, hogy kapja a 
fejét. A további részletek még biztatóbbak. A tün-
tetést a cseh köztársasági elnökhöz, Miloš Zeman-
hoz közelálló civil szervezet, a „Halló, polgárok „ 
szervezte meg. Részt vett rajta számos politikus, 
képviselőházi tag és szenátor, akik a cseh politi-
kai paletta egész spektrumát kitették, a radikális 
jobboldaltól, a baloldal legszélén elhelyezkedő 
kommunista pártig.  Valamennyien szolidaritásu-
kat fejezték ki Magyarországgal szemben, az EU 
parlamentjében elfogadott(?) Sargentini-jelentés 
kapcsán. Az egyik felszólaló, ifjabb Václav Klaus, a 
Polgári Demokratikus Párt képviselője beszédében 
leszögezte, hogy, „… a magyar népnek joga van úgy 
kormányozni országát, ahogy akarja”. Bejelentet-
te, hogy javasolni fogja a képviselőházban, hogy 
a testület határozatban ítélje el az Európai Parla-
ment által elfogadott Sargentini-jelentést. Hasonló 
szellemben nyilatkozott a Cseh Szociáldemokrata 
Párt képviselője is, aki szükségesnek tartja, hogy 
a V4-ek államai támogassák egymást, mert törté-
nelmileg és kulturálisan is kötődnek egymáshoz. 
A tüntetés résztvevői Orbán Viktornak címzett le-
velet fogadtak el, amelyben biztosították a magyar 
kormányfőt politikája támogatásáról.

A fenti röviden vázolt tények mutatják, hogy 
rendkívül figyelemreméltó jelenséggel állunk 
 szemben. Ha kissé visszatekintünk a történelem-
ben, – vegyük csak az utolsó százötven évet, a 
kiegyezés körüli eseményektől kezdve, Csehszlo-
vákia 1918-as megalakulásán át a huszadik század 
végéig, – a cseh–magyar kapcsolatokat többnyire a 
rivalizálás, és a feszült politikai légkör jellemezte. 
A 20. század legvégén, amikor a történelmi Ma-

gyarország területéből 1918–20-ban Csehszlováki-
ához csatolt Észak-Magyarország – a mai Szlovákia 
– 1993-ban kivált a közös államból, a cseh politika 
kezdte elveszíteni konkrét érdeklődését ezen egy-
kori magyar területek iránt. Így megnyílhatott az 
út a cseh–magyar kapcsolatok normalizálódása 
felé. Ezt folyamatként figyelhettük meg, elsősorban 
a Visegrádi Csoporton belüli négyoldalú együtt-
működés terén. Ez mára eljutott abba a stádiumba, 
hogy a cseh politikai pártok szinte teljes palettája 
hajlandó nyilvánosan és látványosan védelmébe 
venni az igazságtalanul bántalmazott Magyaror-
szágot. S történik mindez 2018-ban Csehszlovákia 
megalakulásának 100. évfordulóján. 

A kép azért nem ennyire idilli. Csehországnak 
21 képviselője van az EP-ben, a Sargentini-jelentés 
szavazásán húszan vettek részt. Közülük kilencen 
mondtak igent a jelentésre, egy tartózkodott, tízen 
pedig ellene szavaztak. Igent mondtak a jelentés-
re a miniszterelnök, Andrej Babiš pártjának, az 
ANO-nak a képviselői is. A cseh miniszterelnök 
nyomban el is határolódott pártjának EP képvise-
lőitől. Ugyanakkor a cseh koalíciós kormány szo-
ciáldemokrata, egy személyben, bel- és külügymi-
nisztere, Jan Hamáček, megértéséről biztosította a 
jelentést megszavazó képviselőket és hozzátette, 
hogy őt is nyugtalanítja néhány magyarországi je-
lenség. Tehát egyfajta megosztottság is jelen van a 
cseh politikai életben. Mi a helyzet a lakossággal? 
Egy áprilisban lebonyolított felmérés szerint arra 
a kérdésre, bízik-e Orbán Viktorban, a válaszadók 
15 százaléka válaszolt igennel, s ugyanennyien 
mondtak nemet is. Ezért nem beszélhetünk még 
teljes fordulatról Magyarországgal szemben, de 
a cseh társadalom már azon az úton halad, hogy 
egyre nagyobb mértékben vállalja a pozitív viszo-
nyulást Magyarországhoz.  VAsA

Történelmi (fél)fordulat Prágában 
Magyarországgal szemben

95 éves korában, 2018. augusztus 28–29. éjszakáján hunyt el Bécsben a legendás fényképész Erich 
Lessing, aki elsősorban magyarországi felvételeivel tett szert világhírnévre, s vált az 1956-os forrada-
lom képes krónikásává. Ezzel a fényképpel rá emlékezünk.
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TÁMOGATÁSI KÉRELEM
Támogatási akciónk 2002. júniusi beindítása óta – ide értve az Őrség naptárunk révén átutalt adomá-

nyokat – a Bécsi Napló 2018/3. számában közzétett 103.148,13 euró 2018. szeptember 25-ig az alábbi hoz-
zájárulásokkal növekedett:

A támogatások eddig befolyt teljes összege 103.310,13 euró. 
Hálás köszönet mindazoknak, akik támogatásukkal lehetővé teszik a Bécsi Magyar Otthon fenntartását, amely  
a legkülönbözőbb rendezvények, társas összejövetelek mellett a Bécsi Magyar Iskolának is otthonul szolgál. 
 Mag. Hollós József elnök Dr. Seidler Andrea főtitkár Tánczos Zoltán pénztáros

Dr. Aumüller Péter 15,00
Behring Günter 20,00
Dombi Csaba 37,00

Kurdy Miklós dr. 30,00
Piroska Miklós 35,00
Tarcsay Éva 25,00
Összesen:  162,00

„A sokfelé szakadt magyarságnak nem 
kell feltétlenül egyetértenie, de értenie kell 
egymást.” (Csoóri Sándor)

Pinkamindszent 180 lakosú kisközsége 2012 
óta törekszik arra, hogy alacsony népesség-
száma ellenére tartalmas kulturális életet 
éljen, hétköznapjait a tisztességes munka 
elvégzését követően közösségi létben élje meg 
korosztályok szerint, illetve együttesen is. 
Határ menti, egykori „vasfüggöny-telepü-
lés”-ről lévén szó hamar téma lett az egyko-
ron az országot a különböző történelmi idő-
szakokban elhagyó magyarok és az itthon 
maradók kapcsolata, illetve ennek teljes vagy 
részleges hiánya.  Helytörténeti kutatásaink 
(riportok és beszélgetések a II. világháború 
befejezéséről, az 1956-os menekülésekről, az 
1899 és 1945 között működő Körmend-Német-
újvár vasútvonalról) során számos családról 
derült ki, hogy családtagjaik (testvérek, gyer-
mekek) Ausztriában, Angliában, Kanadában 
telepedtek le. A környék, ma Ausztriához tar-
tozó településein is, nagy számban élnek még 
a magyar nyelvet beszélő, azt az utódaik nak 
is megtanító nagyszülők, szülők. Tartós és 
rendszeres kapcsolat azonban nem jött létre 
szomszédainkkal éppúgy, ahogyan egy picit 
messzebb fekvő, de magyar közösséget fenn-
tartó településekkel sem.  Az okokat egyfe-
lől értjük (elzártság, félelem, esetleg rossz 
tapasztalat), másfelől nem értjük. 2007-től 
kinyíltak a sorompók, szabadon járhat az 
ember immáron aknák és villamos határ-
zárak nélkül. 

A gyakorlati együttműködés. 
Miért fontos ez Pinkamindszentnek?
Ma nagyon sok ember keresi az identitását.  

Fiatalok nagy része keresi helyét hazájában 
és Európában. 

A kulturális és közművelődési élet (is) át-
politizált. A határon kívül élők – személyes 
tapasztalat is – Magyarországról olyan isme-
retekkel rendelkeznek, amelyeket a médiából 
(egy bizonyos médiából), egy-két preferált in-
tézménytől hallanak. Nincsenek személyes 
tapasztalataik a sokszínű, gazdag, magas mű-
vészeti értékeket teremtő, akár többféle állás-
pontot képviselő, de együtt gondolkodó közös-
ségekről, szakmai műhelyekről. Ezen kívül 
rengeteg magyar dolgozik, illetve kezdi életét 
Ausztriában, sőt egy részük ott is marad. Azaz: 
a múltunkon kívül a jelenünk is összefügg. 
Fontos lenne megtalálni a közös nevezőt ab-
ban, hogy mi a különbség politikai okok miatt 
elvándorolt emberek közösség identitása és 
gazdasági okok miatt szerencsét próbálók „kö-
zössége” között. Ma van-e értelme egy határok 
nélküli Európában, egy magyar közösségnek 
bármely másik tagállamban, s ha igen, miért, 
s milyen viszonyban áll az anyaországgal. Mi 
az, ami ezeknek az embereknek az identitását 
erősíti, s ez visszahat-e Magyarországra? Mitől 
tudják megtartani erős kötelékben magyarságu-
kat és milyen példát mutat ez az itthoniaknak? 
A migránsválság közepén, amikor az összees-
küvés-elméletek, a mozgásban lévő hideghábo-
rú, az identitás és értékválság korszakát éljük, 
nagy szükség volna határozott és egyértelműen 
megfogalmazott álláspontokra, véleményekre, 
jövőképekre. Ez utóbbi a következő generációk 
miatt is kívánatos volna. 

Ez a jövőkép számomra nem kérdés, hogy 
csakis közös lehet az európai országokkal. A 
közös nevezőhöz azonban ismerkedni kell, 
beszélgetni kell, kapcsolatokat kell ápolni. 
A közös múltat tisztázni kell (a kellemetlen 

Kapcsolatkeresés – kapcsolatteremtés
pontokkal együtt is), abból építkezni kell (csa-
ládfa, illetve családtörténeti kutatások a határ 
mentén?).   

A magas művészet produktumait közvetí-
teni kellene, nemzetközi viszonylatban hely-
zetbe hozni. 

Természetesen ezt mindkét irányban. Köz-
művelődésben, oktatásban közös szakmai 
programokat lebonyolítani. 

A következő lehetőségek jutottak eszembe 
a teljesség igénye nélkül:

GombolyaG: együttműködés a múlt és a jövő 
(turisztikai, gasztronómiai és sport – elsősor-
ban kerékpár térségi együttműködések) ku-
tatásaihoz.

„beszéljünk eGy nyelvet kétnyelven”: csere-
kapcsolatok szervezése, megvalósítása (első-
sorban nyelvi) oktatási céllal.

láttató: csoportoknak bemutatkozási le-
hetőség biztosítása (szállással, étkezéssel) –  
például: V. Szent Flórián Fesztivál és Búcsú 
(Pinkamindszent, 2019. május 4.) 

szonettkoszorú: nemzeti ünnepeinkre, jeles 
napokra (Költészet Napja, a Magyar Kultúra 
Napja stb.) színházi előadás (vers, műsor, előa-
dás) bemutatása – akár közös elemek beépíté-
sével vagy ezek közös megünneplése.

anGyalszárnyon: közművelődési, muzeális 
és szakrális értékek bemutatása (itt és ott).

Konferenciák szervezése és lebonyolítása, 
ezeken való részvétel biztosítása (gazdasági, 
turisztikai, kulturális, oktatási) 

A legközelebbi két konferencia: 
2018. szeptember 27. –  „Aprófalvak közmű-

velődése a kulturális törvény tükrében”, 
2018. november 16. – IV. Pinka menti Agrár 

Konferencia 
(Merészebb álmaimban közös népfőisko-

lát is látok)
„nem középiskolás fokon”: magas művészeti 

értékek bemutatása (irodalom, képző- és ipar-
művészet, zeneművészet, táncművészet, nép-
művészet). Például a pART Galéria pARTvonal 
alkotótáborának anyaga.

A pART Galéria 3-as funkciót tölt be: köz-
művelődésit - a különböző korosztályok igé-
nyeinek megfelelő kiállítások és programok 
szervezése válaszolva a korszak kihívásaira 
(pl.: újrahasznosított hulladék kiállítás, gyer-
mekrajz tárlat, helytörténeti anyagok kezelé-
se és bemutatása). Amatőr művészetit - első-
sorban kisebb térségünk, megyénk, régiónk 
amatőr alkotóinak bemutatkozási lehetőség 
biztosítása, illetve szakmai fejlődésükhöz tá-
borok szervezése. Magas művészetit - olyan 
alkotók bemutatása, akik képzett művészek 
és az ő menedzselésük hazai és nemzetközi 
szinten. Ezt a folyamatot 2016-ban kezdtük 
el, amikor létrehoztuk a pARTvonal alkotó-
tábort, melynek kurátora Mészáros Szabolcs 
festőművész.

Szeretnénk, ha az ausztriai magyar közös-
ség lehetne a közvetítő és egyben a védjegye 
is az ilyen típusú kapcsolatoknak, rendezvé-
nyeknek. Egyfelől a saját közösségen belüli 
bemutatkozás lehetőséget ad magyarországi 
művészek megismerésére (értem nem csupán 
a műalkotásokat, hanem gondolkodásmódokat 
is), másfelől (minőségi) védjegy lehet a nem-
zetközi kapcsolatokban. Ez mindkét felet erő-
síti. Ezt három lépcsős folyamatnak látom: 
1. bemutatkozás, ismerkedés, 2. közvetítés, 
nemzetközi szakmai környezetbe emelés, 3. 
viszont-út biztosítása (osztrák vagy más Auszt-
riában élő magyar vagy nem magyar ajkú, 
nemzetiségű képzőművészek magyarországi 
bemutatása, szakmai környezetbe emelése).

rajner áGota

»OSSZÁTOK MEG EZT A CIKKET, MERT 
EZT AZ ALJASSÁGOT MINDENKINEK MEG 
KELL TUDNIA!«

Ezzel a felszólítással érkezett szeptember 
második hetében egy kivonatos interjú, amely 
állítólag Soros Györggyel készült és Ameriká-
ban jelent meg, természetesen angolul. Az írást 
egyik szerkesztőségi tagunk továbbította. Tar-
talma annyira hihetetlennek tűnt, hogy nem 
nyugodva bele a „tényállásba”, a feltételezhető 
forrás irányába kezdtünk érdeklődni. A szöve-
get megküldtük Papp László New Yorkban élő 
szerkesztőbizottsági tagunknak, arra kérve, 
derítse ki az állítólagos interjú eredetét.

Papp László válasza így hangzik:
“Az érdekes itt, hogy a küldött anyag elején, 

ha rákapcsolsz az angol nyelvű anyagra, ami 
valóban megjelent mind a Washington POST-
ban, mind a New York TIMES ban, annak sem-

mi köze sincs a teljesen nevetséges és ostoba 
magyar szöveghez.

Ez az, amit ma már világszerte FAKE 
NEWSnak hívnak és amit egyre-másra gyár-
tanak különböző politikai banditák.

Nem érdemes ezzel foglalkozni.”
Természetesen a magyarországi hírközlőt is 

megkértük, nevezze meg az interjú eredetét, és 
ki fordította le magyarra. 

Nem lepett meg, de nem méltatott válaszra.
Azért, mert nem szeretünk, sőt, gyűlölünk va-

lakit, nem kell felülni minden „sánta kutyának”, 
mert ezzel alig árthatunk az illetőnek, de annál 
inkább a hírterjesztés megbízhatóságának.

A hitelesség, szavahihetőség érdekében osz-
szuk meg véleményünket: ne terjesszünk va-
lótlanságot, aljasságot, mint hírvevők pedig ne 
üljünk fel semmiféle „leleplezésnek”, bármeny-
nyire izgalmasnak tűnik is. Szerk.

A határ mint tapasztalat - Közép-Európa törté-
nelmi tere mottóval került megrendezésre ezen a 
hétvégén a 15. Kufstein Tanácskozás nemzetközi 
konferencia Felsőpulyán, az Ausztriai Magyar 
Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége és 
az Ausztriai Magyar Kutatóintézet szervezésében.

(MTA Hírlevél, VIII. évf., 9. sz., 2018. szept. 15.) 
A 15. Kufstein Tanácskozás központi témája a „ha-
tár” kérdése volt. A határ lehet politikai, kulturális, 
társadalmi választóvonal is, de jelentheti a mai 
Európában közös értékeink védelmét is, hangzott 
el a rendezvényen.

A rendezvényt támogatta Felsőpulya városa, 
a Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek 
Szövetsége valamint a Közép-Burgenlandi Magyar 
Kultúregyesület. A rendezvényt megtisztelte Ma-
gyarország új bécsi nagykövete is. Potápi Árpád 
János államtitkár és Nagy Andor Magyarország új 
bécsi nagykövete is. 

A nemzetközi konferencia védnökei között volt 
Potápi Árpád János államtitkár, aki megnyitó beszé-
dében úgy fogalmazott: folytatni kívánják az elmúlt 
években megkezdett Kárpát-medencei bölcsőde és 
óvodaépítési programot, támogatják a magyar isko-
lákat is, sőt hosszabb távon az a cél, hogy a lehető 
legtöbb helyen olyan oktatási centrumok jöjjenek lét-
re, amelyekben nemcsak az alapfokú oktatás jelenik 
meg, de középiskola, szakiskola is működik majd.

Az államtitkár köszöntőjében elismerően szólt 
a Kőrösi Csoma Sándor program és a Petőfi- prog-
ram eddigi eredményeiről, hozzátéve azt is, hogy 
a jövőben növelni fogják az ösztöndíjban részesü-
lők számát.

Megemlítette a Mátyás király emlékévet is, 
amelynek méltó módon való megünneplésébe sza-
vai szerint bekapcsolódtak a külhoni magyar szer-
vezetek is; az emlékév egyik kiemelkedő eseménye 
lesz szavai szerint a november 14-re tervezett bécsi 
megemlékezés is.

A határ, mint téma különféle tárgyköröket ölel 
fel: így a társadalomtudományok a határ gyakorlati 
jelentőségével (jelenleg pl. az Európai Unió belső 

15. „Kufstein” Tanácskozás Felsőpulyán
határainak a leépítése, az Európai Unió külső hatá-
rának vitája, Európa védőfala, a migráció kérdése), 
a humán tudományok pedig a határvonalak meg-
vonásának a történetével foglalkoznak; a határok 
eltolódásának problémáit és ezen belül a kulturális, 
társadalmi, gazdasági és jogi változásokat elemzik. 
Az Ausztriai Magyar Kutatóintézet munkatársait 
régóta foglalkoztatja a határ jelensége, mondta el 
Seidler Andrea szervező.

A határvonalak kijelölése és eltolódása történel-
mi változások meghatározó része. Így van ez a 20. 
és 21. században is. Ezek kihatásai a mindenkori 
fennálló rendre óriásiak, kutatásuk a tudomány szá-
mára is kihívás. A kétnapos konferencia középpont-
jában Közép-Európa áll, annak történelmi, valamint 
jelenlegi komplexitásában. Kókai Károly szervező 
előadást is tartott az 1919-es magyar migrációról:

Előadást tartott továbbá Romsics Ignác, az egri 
Eszterházy Károly Egyetem munkatársa, előadá-
sának címe: Birodalmaktól a kisállamokig. Köz-
tes-Európa politikai határai a 19.-20. században, 
Horváth Sándor történész A grádistyei horvátok a 
határ mindkét oldalán címmel. Forgács Tamás, a 
Szegedi Tudományegyetemről a nyelvhatárokkal és 
nyelvi korlátokkal foglalkozott előadásában, Deák 
Ernő történész Heinz Tichyről, az idén elhunyt 
Bécsi Népcsoportügyi Munkaközösség (ARGE 
Volksgruppen) egyik alapítójáról emlékezett meg. 
Bartók Miklós bécsi professzor pedig a migráció 
pszichológiájáról, a sikeres beilleszkedésről be-
szélt előadásában.

Hollós József, az Ausztriai Magyar Egyesületek 
és Szervezetek Központi Szövetségének elnöke ki-
hangsúlyozta a kétévente megrendezésre kerülő ta-
nácskozás fontosságát, melyre ezúttal is több, mint 
200 résztvevő érkezett Ausztriából, Magyarország-
ról, Hollandiából, Németországból, Franciaország-
ból, Lengyelországból és más európai országokból.

A 15. Kufstein Konferenciát könyvvásár és egy 
külön erre az eseményre összeállított kiállítás Ma-
gyar migránsok Ausztriában az első és második vi-
lágháború közötti időszakban címmel egészítette ki.

Érdekes adatokkal szolgál az austria sta-
tistik legújabb, a lakosság összetételére vonat-
kozó kimutatása. A táblázat a 2002. január – 
2018. január közötti időszakot, vagyis 16 év 
változásait  mutatja be. Az Osztrák Köztársa-
ság 2002. január 1-én 8,063.640 lakost szám-
lált, amely szám 2018. január 1-ig 8,822.266-
re emelkedett. Örvendetes növekedés, hiszen 
758.627 8,60% gyarapodásnak felel meg.  Ezt 
ezért sem árt kiemelni, mert körös-körül min-
den országban fogy a lakosság. Bárki azt gon-
dolhatná, hogy az osztrák nők gyermekvállalá-
sa megváltozott, aminek eredményeként ilyen 
meglepő adatokat lehet kimutatni. 

Egészen más képet mutat Ausztria, mi-
helyt a lakosság összetételére vetünk pillan-
tást, különösképpen a belföldiek és külföldiek 
viszonylatában. A megadott két időpontban, 
vagyis 2004 elején 730.261, volt, míg 2018 ja-
nuárjáig 1,395.880-ra emelkedett, azaz majd-
nem megkétszereződött a külföldiek száma. 
A két összeg arányosítva, ill. lebontva annyit 
jelent, hogy a kimutatott időszak elején 9,1% 
volt, az idei év elején pedig 15,8% lett a kül-
földiek aránya. 

Vessünk egy pillantást a külföldiek összeté-
telére: Európát véve figyelembe 186.841 a né-
met,  102.270 a román, 77.113 a magyar, 76.682 
a horvát, 62.190 a lengyel. 430.823-mal kiemel-
kedő a török állampolgárok száma. Afrikából 

35.774, Ázsiából 188.323 személyt tartanak 
nyilván; Észak-Amerikából 9.819, Közép-és 
Dél-Amerikából 11.802 ember tartózkodik 
Ausztriában. 

A külföldiek létszámának növekedése a ma-
gyar állampolgárok esetében meglepő ada-
tokkal támasztható alá: 2002-ben 13.069, míg 
2018 elején a már megadott 77.113 magyar ál-
lampolgárt számláltak. Az ő számuk meghat-
szorozódott, pontosabban 5,90%.

Érdemes kiemelni a főváros, Bécs népessé-
gi adatait 2002–2017 között: tizenöt év alatt 
1,571.123-ról 1,867.582-re emelkedett a lélek-
szám, a külföldi állampolgárok 257.537-tel, 
ill. 534.532-vel a bécsiek 16,39%-át alkották, 
arányuk 2017-ig 28,62%-ra emelkedett.

Ismét Európát tekintve – hozzá véve Török-
országot és Oroszországot – a következő rang-
sorolás mutatható ki Bécsben:

Ausztria népességének alakulása

 2002. 2017.
1. szerb 72.760 75.964
2. török 39.206 45.838
3. német 13.657 43.836
4. lengyel 13.652 41.260
5. román 3.845 29.140
6. horvát 16.464 21.498
7. magyar 4.192 21.343
8. szlovák 3.428 15.289
9. orosz 2.203 15.253

Hát nem egy Isten van? Minden népet külön 
isten véd? Vajon a Biblia Jehovát miért nevezi 
Izrael Istenének? Minden más népnek is van 
egy-egy istene? Bál, Astarté, Asera? S talán a 
„magyarok istene” régi nyelvfordulat, s meg-
különbözteti a mi istenképünket a zsidótól, 
némettől, kecsuától? Úgy gondolom: valami-
képpen mindenképpen. Mert ha – egység és 
egy-tudatunk evidenciájából bizonyítottan – 
csak, csakis egyetlen Isten van, lehet és tagad-
ható, annál számosabb aspektusa, megjelenési 
módja, attributuma van ennek az Egyetlennek. 
Minden nép (sőt, a népen belül az egyedi lé-
lek) sajátosan, saját természetének megfelelően 
fogja fel a Numenont, a létforrást. Meggyőző-
désem szerint a nyelv sokezer évre visszame-
nően szinte tökéletesen képezi le az adott nép 
istenviszonyait, istenképváltozatait. A nyelv 
afféle fényrezgésrégészetként ön-értelmezi is 
tartalmait, rajta keresztül visszanyomozható 
az egy nyelvet beszélők, azaz a nép spirituális 
régmúltja, s letapogatható rajta jövőbemuta-
tón a jelen állapot is. Egy nép léte számtalan 
– megfogható és megfoghatatlan – összetevő-
nek köszönhető. A tényezők egyike-másika 
számszerűen és ismételhetően („tudományo-
san”) igazolható, a java azonban inkább „csak” 
a Szív nyilvánvalóságában („szubjektíven”), 
a mítoszok sokrétűségében érvényesülhet 
igazán. A magyar nyelv „isten” szava ősszó, 
sehonnan máshonnan nem származtatható, 
mint a magyar lélek géniuszából. Mindazon-
által számos ( számot-tevő) lehetőség nyílt és 
nyílik immanens istenfogalmunk transzcen-
dens megközelítésére. A gondolatébresztés igé-
nyével, ötletszerűen vázolunk fel párat.

*
Az előtag, a főszótag (ha ugyan több-részes) 

az „is” (esetleg: „ős” vagy „íz” vagy „es”, sőt 
„isz” csángósan). Ha „is”, akkor egybevethet-
jük az arámi-óhéber „is”-sel, ami férfit jelöl, 
s gondolhatunk a Jóisten emberarcúságára. 
(Mely a bűnbeesés következtében is megma-
radt, csakhát embervoltunk süppedékeny-
ségének arányában – korábban istenarcúak 
voltunk.) Az „ős” a szerteszét-keleti (kivált 
kínai) ős-kultusszal magyarázható. Vagyis: 
az első, a legelső ős az Isten, csak ő előzi meg 
Ádámot. Ezért, aki őseit (apját-anyját) tiszteli, 
bennük a legelső őst, az Istent becsüli meg. 
„Iz” szavunk több jelentésű. Mint az ízlelő-
bimbók gyümölcse: kóstolhatóvá teszi az Első 
Őst (lásd: az úrvacsora „kannibalizmusa”). 
Mint lélek (az utóbbi száz években már csak 
rontó-lélek: vö. „az íz egye ki a szádat”, azaz 
rákosodjék el, mármint a bennünk lakozó 
rossz-lélek, hajlandóság-faktor, sátán-izület 
ösztökélésére) az „íz” egyike legalább ötösi-
ker lélek-tanunknak. Ez előre vetíti a mára 
már alaposan meggyengült-meggyengített 
isten-ösztönösségünk ösztökélő-ostorozó el-
sődlegességét. Eme Isten-ösztön megelőzi az 
önfenntartás és a fajfenntartás naturális ket-
tős-keresztjét, illetve az istenösztön támaszt 
kedvet a létre és a létezés mágnesező továbba-
dására. (Természetesen itt se feledkezhetünk 
meg „ösztön” és „isten” egybecsengéséről. 
Egyelőre csak annyit: a nyelvben azért nincs 
véletlen, mert a véletlen születése pillanatá-
ban törvényerőre emelkedik. S – fejtegetni 
fogjuk még – Istár kapcsán – az Isten-ostora 
beavató csattanóját szintúgy.) Az „es” az em-
berréváló (lásd: isten-ember) esésre, estre és 
Esthajnalcsillagra (Istár, Eszter, Est), esetleg 
az es-kórra mutat. Az „isz” viszont távolról 
sejtelmesen felidézi ősi folyóisteneinket (me-
lyekből „iszunk”), a Dunát (leánykori nevén 
„Isztert” Isztergommal  a köldökben), iszonyú 
szomjúságát isztenke-hitünknek.

*
A „ten” fogósabb foglyunk. Benne van a 

tengerben meg a tengelyben ( vagy inkább 
csak teng?). Nos, mindkettő igazi Isten-attri-
butum. Ki más is lenne e világ tengelye? Ki 
lenne a Világfa, Égigérő fa, Boldogasszony fája 
tengelye? Ki más, ha nem Isten? De tenger is ő: 
a nagy vizek, az égi és földi vizek egybefogója, 
sőt maga az ég kék tengere. Igaz is: kínaiul az 
ég = tien, ótörökül meg „tengri” annyit tesz, 
hogy „óriási”. De még európai bölcsőnk for-
rásában is reng (teng) belőle cseppnyi. Tud-
niillik (véli Platon, a legavatottabb) az isten 
görög alapszava a „tein”. A „tein” pedig kettős 
irányú-jelentésű. Egyrészt azt jelenti, hogy 
égni, égetni, másrészt azt jelenti, hogy futni, 
átfutni. Tudniillik Isten mint a legfőbb „ége-
tő” mindent átsüt, áttükröz, átfénylik (tőle 
transzparens, azaz világos a világ). És Isten 

mindenen áthatol, a legmesszebbmenőkig is 
elér s parányi pórusba is beférkőzik, mint a 
tűz lángja. S a platoni misztika lényege: Isten 
nincs távol tőlünk, inkább túlságos közelsége 
miatt nem látjuk, merthogy mindenben ott 
van, ami látszik. (Hát még, ami nem látszik!) 
De maradjunk magyar vizeken (tengereken: 
apropó – meséinkben a tengervízből markolja 
ki az ördög a földet, s a kozmosz cethal há-
tán lebeg, pedig ugyebár se az Urálban, se a 
Kárpát-medencében nincs, furcsa.) Mondjuk: 
ten-magad (talán is-ten-magad, vagyis „alter 
Christus”, istenképmás minden ember?). De 
elég a „te” is. Azt sugallja, hogy Istennel pár-
beszédet folytatok az imában, ő komolyan 
vesz engem. martin Buber szellemében ich 
und du, én-te viszonyban állok (per-tu) az 
istenséggel. Íz az egészből, izzás a tűzből. 
Nem is olyan rossz pozíció ez. Tengelyhata-
lom, tengerrezgés.

*
A japánok, akik Amateraszut, a napistennőt 

imádják, Isenagiként és Isenamiként szólítják 
meg az istenpárt, nagyszüleinket. A Nap csil-
lag, Star, Stern. A Vénusz ugyan nem csillag, 
de annak látszik. És bájoskék fényével a leg-
szebb. Ő a Szépség Istenasszonya. Babilonban 
Istar. „Nem volna szép, ha égre kelne / Az éji 
folyó csillaga” – kérdezzük József Attilával. 
Valami köze csak van egymáshoz az Istár-est-
hajnalcsillagnak (legénykori nevén: Lucifer) 
és az Iszter-Dunának (pláne, hogy utóbbi a 
hérakleitoszi Diana avagy kelte Dana-Ana is-
tennőképmása – s Indiában Ganga égistennő-
ből ered a Gangesz)? De mitől folyik a csillag? 
Talán mert egykor „húgy”-nak becézték? Fogas 
kérdés: honnan lehetett Istárból Isten? (Nem 
a nemére gondolunk, mert azt a szivárvány 
alatt átsétálva váltani lehet, már ha ezen az 
oldalon húzódik a matriarchátus, a túlsón 
meg a patriarchátus!) Vált-e „n”-be az „r”? (Az 
„en” esetleg a sumér istenanyaháromság – En-
lil, Enki, En vagy An Inanna-anyaságát jelzi. 
Így az „ár” a férfias – árészi – áradás lenne?) 
De ne magunkat faggassuk. Szedjük ki a né-
metből, mi okon ragadt a star „r”-jéhez az „n” 
(Stern)? Talán mert így sztárosabb, sztároltabb. 
Merthogy őseink számára – Plejádokból jövet, 
Szíriuszon úszva – valaha igencsak ősanyai 
szerepet töltött be a szépséges Vénusz-Istenasz-
szony, Istár. S a föld dobogó szívétől, Dobo-
gókőtől tartva az Istennő köldöke (gombja) felé 
a Duna-kanyarban megépíthette a magyarság 
fő szentélyét Esztergomban. Istár-templom állt 
ott egykoron, véreim, én mondom. Ahogy most 
is Istenközpont. Nézi magát Diana a Dunában, 
Istár az Isterben. „Költő vagyok: mit érdekelne/ 
Engem a költészet maga…”

*
Kőrösi Csoma Sándor – akinek nyugaton a 

legfőbb érdeme, hogy Indiában megalkotta az 
első tibeti–angol szótárat – úgy találta, hogy 
Isten szavunk a szanszkrit „iszte” származé-
ka. A szó szó szerint azt jelenti, hogy létez-
ni-létező (lásd: est, ist a latinban, németben), 
de használják a legfőbb Lény titulusaként is 
nagybetűsen. Mármost – nyilatkoztatták ki 
anno a germán kultúrhéroszok – egy nép és 
nyelv annál értékesebb, mennél elvontabban 
közelíti az Istent. A legjobb, ha egyenesen a 
legelvontabb , a Lét nevén hívják, minden lé-
tező forrásaként. E követelménynek a Jahve-Je-
hova eleget tesz (tudjuk: „vagyok, aki vagyok” 
hangzott a csipkebokor tüzéből). Krónikáink 
szerint – a Bibliát kiigazítva – népünk Eviláth 
(Kelet-Irán) földjéről indult egykor vándorútjá-
ra. De lehet, hogy némely törzsek leruccantak a 
mai Észak-Indiába, s besegítettek az árja önbi-
zalomba. Találtak ott már (a félsziget közepén) 
olyan „kék hegyek közti népet”, mely ma is a 
sumér mitológiát idézi (ott még afféle első ős, 
bűntelen Noé-noéma a zodiákus bölcs ősaty-
ja, Utnapistin, ki nagyonis napút-istenként 
cseng, még ha éppen sumérul „utu” is a Nap 
és „nabu” is a nappróféta – az „isten” akárhogy 
is „isten”). S ha már itt tartunk, feledve az 
el-Luciferizált Istárt – verje ki a szemünket: a 
magyar „sátán” ugyanazokat a sarokköveket 
(mássalhangzókat) őrzi, mint az „isten”. Nos, 
persze, ami az egyik választott népnek Isten, 
az a másik választott népnek Sátán. Ami az 
egyiknek Fényhozó (fosz-forosz, luci-ferrum), 
a másiknak ördög, nősténydémon. Hogy is fér-
hetne meg Jehova Bállal – kérdezi Illés. Wotan 
se szereti Mózest, kezeskedik erről Hitler. S a 
mi Attilánkat (az Etil-ből, égi italból, Donból 
születettet) se szívelték mai Trianon-trium-
fálóink: Isten ostorának csúfolták. Mert az 

A „MAGyAROK ISTENE”

ostor csattanójával csillagokat cserdít az égre, 
beavató eszköz, akár a lant avagy íj. Istárt éri 
el a jól irányzott ostor-ima. A magyar „ostor”, 
„ustor” erről az „égbekiáltó” istenidézésről, be-
tyáros szabadságcsinnadrattáról tanúskodik. 
S előhívja belőlünk az említett istenösztönt is.

turai kamil

Dr. Turai G. Kamil Gyulán született 1952-ben.  
A  Pázmány Péter Hittudományi Akadémián diplo-
mázott ókeresztény irodalomtörténetből. Ugyanott 
doktorált filozófiából Plotinosz, a nyelvfilozófia 
misztikusa című dolgozatával. Pap Gáborral kö-

Ausztriáról lesz szó alább, a címben sze-
rencsés jelzővel. Kérdés mégis, vajon kijelen-
tő vagy feltételes módban, kérdőjellel talá-
ló-e megjelölése. Szomszédsági viszonylatban 
mindig viszonyítási alapul szolgál az „Alpe-
si Köztársaság”, aminek lakóit a magyarok – 
egyoldalúan – sógornak is szokták nevezni. 
Ez attól függ, milyenek éppen az időjárási vi-
szonyok. Tudható, a szomszédságból adódó 
„sorsközösség” nem Mohácsnál kezdődött, és 
nem is mondható kiegyensúlyozottnak. Két-
ségtelen, még a jelenben is fennforog egyfajta 
rivalitás a felfogásban, amit magyar oldalról 
jóindulatú irigykedésnek, osztrákról bizonyos 
lenézésnek is lehetne nevezni. Azaz különbö-
ző helyzetekben, körülmények között hogyan 
hatott/hat egymásra a két ország. Legutóbb a 
sógorság helyett labanc jelzővel illették ma-
gyar oldalról az országot, nevezetesen annak 
kancellárját, Sebastian Kurzot.

Kétségtelen, nehezen lehetett felfogni, mi 
volt, mi lehetett pálfordulásának oka a Stras-
bourg-i szavazáson, méghozzá néppárti mez-
ben. Bizony nem könnyű megérteni, még ne-
hezebb értékelni viselkedését, ami mögött 
nem is annyira fiatalos megfontolatlanságot, 
mint inkább „egyéb” okokat lehet keresni.

A mesterien kieszközölt 1955-ös Államszer-
ződés előtt és után Ausztria irigylésreméltón 
megtalálta helyét Európában, nevezetesen 
két világ vízválasztóján Kelet és Nyugat kö-
zött. Az évtizedek múlásával, különöskép-
pen a Szovjetunió hanyatlásával, majd meg-
szűntével egyre inkább nyugat felé billent az 
egyensúly, ahova tartozónak Ausztria mindig 
is vallotta magát. Még a múlt század kilencve-
nes éveinek elején is gondot okozott azonban 
a tényleges és végleges irányváltás, különö-
sen a Szociáldemokrata Párt részéről, mert 
attól lehetett tartani, hogy a Szovjetunió jog-
utódja cselekvően kifejezi majd rosszallását. 
Ennek egyöntetű magyarázata abban rejlett, 
hogy Ausztria az Államszerződésben örök 
semlegességre kötelezte magát. Emögött olyan 
óvatosság rejlett, amire éppen a nevezetes ok-
mányban lelhetünk magyarázatot: Ausztria 
soha nem lehet tagja olyan közösségnek, ami-
ben Németország is benne van. 

Erről a dilemmáról már az EU belépési tár-
gyalásokkor is szó esett, s akadt német részről 
olyan politikus, aki nem titkolta, hogy a ter-
vezett EU-tagsággal bizony kérdésessé válik 
a semlegesség. Szerencsére az 1995. évi belé-
péssel inkább gazdasági súlypontok kerültek 
előtérbe, így a politikai oldalt nem kellett fir-
tatni. Ma már legfeljebb szónoki kérdés, vajon 
mennyire folytat Ausztria semleges politi-
kát, nemde Brüsszellel együtt megszavazta a 
szankciókat Oroszország ellen. Ezen a ponton 
tapinthatók ki az erővonalak, amik tények, 
mégsem szokás beszélni róluk. 

„Felix Austria” a külpolitika erőterében
Csak egyetlen tényezőt kell kimelni, mind-

járt látható, mi is ennek a lényege: a hatvanas 
évekre Ausztriába is begyűrűzött a német gaz-
dasági csoda, ami kellemesen és a felszínen 
alig éreztette az akkor még Német Szövetségi 
Köztársaság befolyását, ami nevezetesen a né-
met egység megteremtése óta olyan méreteket 
öltött, hogy bizonyos szempontból Ausztriát 
idestova Németország egyik szövetséges ál-
lamának lehetne nevezni. Jól tudják ezt az 
osztrák politikusok, még inkább a gazdasági 
szakemberek, vállalkozók. Külön tárcát érde-
melne azon adatok felsorakoztatása, amelyek 
Németország dominanciáját bizonyítják gaz-
dasági téren, olyannyira, hogy megkockáztat-
ható a feltevés: Ausztria Németország nélkül 
nem tudna megállni a saját lábán. 

Ez ma már evidencia kérdése, nem csak a 
gazdaságban, hanem a politikában is. Nem 
kell messzire visszanyúlni a múltba, egyönte-
tűen kiviláglik ez a 2015. évi migránsválságból 
is. Werner Faymann, akkori osztrák kancellár 
szociáldemokrata létére ismételten nyilatko-
zott arról, hogy hetente többször egyeztet An-
gela Merkel CDU-párti német kancellárral. 
Nem volt, és ma sincs abban semmi különös, 
ha Sebastian Kurz ugyan barátságos képet 
mutatott az ugyanazon pártcsaládhoz tartozó 
magyar kormány felé, hogy aztán mégis kiad-
ta a jelszót a Magyarország elleni szavazásra. 

Tanulságos eset minden időben és helyzet-
ben, amikor egyenetlen erőviszonyok állnak 
fenn országok között. A nagyok „barátsága” 
lehet akár rokonszenv, hangulat kérdése is, 
kisállamok esetében azonban mindig számí-
tásba kell venni önállótlanságukat. Számukra 
nem elvek, hanem érdekek a mérvadóak. Eze-
ket pedig a nagy szomszéd szabja meg. Nem 
árt ezekre ügyelni, mert megtörténhet, ami 
éppen megtörtént. Ha másként is fogalmazza 
meg, ugyanerről ír Andreas Unterberger cikke 
végén. Minden fanyalgás nélkül feltételezhető 
tehát, hogy az Osztrák Néppárt, jelesen Sebas-
tian Kurz magatartására a német kancellár 
„elvárásai” nyomták rá bélyegüket. Ennek el-
lentmondhat ugyan a Szabadságpárt Magyar-
ország melletti kiállása, csakhogy a kisebbik 
koalíciós párt múltjának tisztára mosása ér-
dekében is akár, megengedheti magának ezt a 
különutas „fényűzést”, annál is inkább, mivel 
nemzetpolitika tekintetében nincs ellentétben 
Magyarország kormányával. 

Szerencsésnek mondható az az ország, ál-
lam, amelyik helyzetét és erejét felmérve az 
„éghajlati” viszonyokhoz szabja életét, vagyis 
akklimatizálódik, alkalmazkodik, mert így 
minden esélye megvan arra, hogy élni is tud-
jon a kihívásokkal és elvárásokkal, ki tudja 
használni az ezekből adódó előnyöket. 

Valamikor ezen az úton járt Bethlen Gá-
bor is. -de-

zös könyve jelent meg A feketétől a fehérig címmel 
Tóth Menyhért festőművészről. Lefordította s He-
idegger szellemében kommentálta Nietzsche ösz-
szes versét. Monográfiát szentelt Johannes Scotus 
Eriugenának. Alföldi gyászpompa c. verseskötetét 
a Maecenas kiadó jelentette meg 1990-ben. A rend-
szerváltást megelőzően építőipari munkásszállón 
dolgozott, majd rendszerváltó újságíróként. 20 
esztendőn át a Kecskeméti Tanítóképző Főiskola 
docense, valamint a Károli Gáspár Egyetem böl-
csészkarának oktatója. Előadott a vallásfilozófia, 
kultúrantropológia, magyarságtan és esztétika 
tárgyköreiben. Kecskeméten él, három gyermeke 
Laura, Kristóf, Hunor.



4 BÉCSI NAPLÓ 2018. szeptember–október 2018. szeptember–október BÉCSI NAPLÓ 5

NEMZETKÖZI SAJTÓSZEMLE
Összeállította: Fetes Kata

Az UNO-City és a mellette levő kongresz-
szusi centrum az „Austria Center Vienna” már 
annyira hozzátartozik a városképhez, hogy 
Bécs ezek nélkül teljesen elképzelhetetlen.

A néhai kancellár Bruno Kreisky indítvá-
nyozta ezt az építkezést és az ellenvélemé-
nyekkel szembe szállva bábáskodott fölötte. 
Ellenállás pedig volt, mert a Néppárt 1982-
ben még szavazással akarta eldöntetni, hogy 
a tervezett létesítmény mégse épüljön fel. Így 
a második köztársaság történetének legna-
gyobb részvételi arányú szavazásával, 1982. 
május 17-én, 1.361.562 bécsi úgy vélte, nem 
kell ez az építmény. Ennek ellenére Kreisky 
eldöntötte: megépül az „Austria Center”. Így 
is lett, az építkezés pontosan öt évig tartott.

A Dunától és a Duna parktól néhány perc-
nyi séta távolságban áll 1987. május 17-e óta 
Ausztria legnagyobb kongresszusi központja, 
az Austria Center Vienna. Az épület öt emele-
tén 90.000 m²-en 20.000 fő befogadására al-
kalmas. A 24 konferenciaterem a variálha-

Bécs szívében aligha akad még egy utca, 
vagy utcarész, mely a Körút (Ringstrasse) 
kiépítése óta olyan gyakori névváltoztatás-
sal büszkélkedhetne, mint a mai „Universi-
tätsring”.

Megnyitásakor, 1870-ben a Bellariastraße és 
Schottengasse közötti szakasz a „Franzenring” 
nevet kapta. Amikor megszűnt a monarchia, 
rögtön megváltozott az utcarész neve is. A 
köztársaság kikiáltása dátumának emlékére 
„Ring des 12. November” vagyis „November 
12-e körút” lett az új neve. 1934-ben azonban 
változtak a politikai idők. Az ausztrofasizmus 
ideje alatt az út e részét kettévágták és a felét 
átnevezték. A Stadiongasse és Schottengasse 
közötti szakasz ettől kezdve a volt bécsi pol-

gármester „Dr. Karl Lueger „nevét viselte. Ezt 
sikeresen meg is tartotta a diktatúra bukása 
után is, egészen 2012-ig.

A várost megújító Lueger egy rabiátus zsi-
dóellenes ember és a „modern antiszemitiz-
mus” képviselője volt. Emellett köztudottan 
a „tudományok ellensége” hírében állt. Ezen 
okok miatt a nevével ellátott körútrész egyál-
talán nem volt előnyös az egyetem címeként.

Így végül a lakosság és a Bécsi Egyetem 
többszöri intervenciójának engedve, Bécs vá-
ros vezetősége 2012. április 19-én úgy dön-
tött, hogy ezt a útszakaszt az egyetemről ne-
vezi el. Így lett a bécsi egyetemnek körútja. 
Megszületett a napjainkban is használt „Uni-
versitätsring”. kafe

Egy körszeletet az egyetemnek

tóság miatt 100, de akár 4.320 főnek is nyújt 
kényelmes tanácskozási lehetőséget. 22.000 m² 
kiállítótér és 180 tárgyaló szolgál arra, hogy 
folyamatosan kiállítások, vásárok és egyéb 
események helyszíne lehessen az épület. Az 
építés költségei 3,5 milliárd schillingre rúg-
tak. Amikorra elkészült, a lakosság nagyon 
megszerette.

Már a megnyitó ünnepség a „Soirée in Wien” 
is hatalmas siker volt. Az ORF felvételeit 32 
ország közvetítette. A műsort a legendás Peter 
Alexander vezette. A fellépők között Plácido 
Domingo, José Carreras, Gilbert Bécaud, Udo 
Jürgens, Jerry Lewis is szerepelt. Itt énekelt elő-
ször duettet egy amerikai és egy orosz művész 
– Barry Manilow és Alla Pugacseva.

2006-ban itt emlékeztek meg az egybegyűl-
tek az 1956-os forradalom 50. évfordulója kap-
csán a múlt eseményeiről.

2011-ig az Austria Center Vienna  még ön-
álló postai irányítószámmal is rendelkezett, 
ez az 1450 volt. kafe

Szárnyaló gondolatoknak tér kell

KORMÁNYKRITIKUS  
TANULMÁNY 

következményei
A kormányközeli Századvég Alapítványnak 

nem tetsző tanulmányok miatt eltávolították 
az internetről a Századvég folyóirat legújabb 
számát, majd kirúgták a szerkesztőséget. 

A lap „új feladata a kormány irányvona-
lának támogatása lesz”. Ezután lemondott a 
Századvég szerkesztőbizottságának fele. 

A Kommentár után átállítják a másik 
„polgáriértelmiségi”, mérsékelten konzerva-
tív-jobboldali irányt vivő színvonalas lapot, 
a Századvéget is. A lap főszerkesztőjével kö-
zölte a lapot kiadó, kormányközeli Századvég 
Alapítvány, hogy az eddigi szerkesztőségtől 
megválnak, és a folyóiratnak új profilt adnak. 
(https://index.hu/)

EMMI: nyilatkozni csak 
ENGEDÉLLYel lehet

Az összes állami fenntartású kulturális in-
tézmény mától csak akkor tarthat bármilyen 
sajtónyilvános eseményt, akkor nyilatkoz-
hatnak munkatársai, ha azt 48 órával előtte 
engedélyeztetik az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériumával. Sem sajtótájékoztatót, sem 
interjút, de még közleményt sem adhat ki 
például az Operaház, a Nemzeti Múzeum, a 
Müpa, illetve bármely, az EMMI alá tartozó 
intézmény addig, amíg azt jóvá nem hagyta 
a minisztérium. 

A tárca levélben tájékoztatta erről az érin-
tett intézményeket. Nemcsak a nyilatkozó 
személyét, beosztást és a médium nevét 
kell beírni egy előregyártott táblázatba in-
tézménynek, hanem az interjú témáját, és a 
nyilatkozat „fő üzenetét is” …  (http://hvg.hu)

Magyarország új rendkívüli és meghatalma-
zott nagykövete 2018 szeptembere óta Bécsben 
az 1963-ban Csornán született dr. Nagy Andor. 
Győrben érettségizett, az Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem Állam és Jogtudományi Karán 
szerzett állam- és jogtudományi diplomát. Előző 
állomáshelye (2013–2018) Izrael volt. A kapcsola-
tok ápolása és a kölcsönös tájékozódás-tájékoz-
tatás érdekében folytattunk vele beszélgetést.

Magyarország volt izraeli nagyköveteként ho-
gyan ítéli meg a közel-keleti helyzetet? Milyen kap-
csolatokat teremtett és ápolt az izraeli magyar 
származású zsidókkal? 

A Közel-Kelet bonyolult világ. Semmi sem fe-
kete-fehér, ami annak látszik. Aki nem élt vagy 
járt ott, ezt nehezen tudja megérteni. Ráadásul 
egy konfliktusos közeg, amelyben a biztonság 
iránti igény nagyon felértékelôdik. 300.000 ma-
gyar származású izraeli állampolgár él ott, ezért 
nekünk magyaroknak az ő biztonságuk, így Iz-
raelé is, fontos kérdés. Ezt minden fórumon tá-
mogatjuk is. Izrael szenved a negatív imázsától, 
amelyet a média sokszor egyáltalán nem fair mó-
don tálal. Aki nem járt még itt, hajlamos azt hin-
ni, hogy háborús körülmények vannak, tartani 
kell valamitől, ezért nehezen kelnek ide útra . A 
mindennapok valósága azonban egész más. A 
világ 8. nagyhatalmáról beszélünk, amely egy 
Tiszántúlnyi területen képes volt a világ egyik 
legerősebb légierejét létrehozni,  az egy fôre ve-
tített GDP-ben Japánt és Franciaországot beérni. 
Komoly gazdasági teljesítmény ez egy csupán 70 
éves, fiatal országban.  A világon itt a legmaga-
sabb az egy fôre jutó tudósok száma is, és rengeteg 
startup cég érvényesül itt.

A magyarországi zsidó közösség nagyon élô és 
szoros kapcsolatot ápol az izraeli magyarokkal. 
Büszke vagyok rá, hogy nagyköveti megbizatásom 
során hétvégi iskolát és óvodát hozhattunk létre, 
amelynek hetente a nagykövetség adott otthont. 
De ugyanígy a tel-avivi Magyar Napokra is, amely 
szintén a nevemhez köthetô, és amely 20–25.000 
embert vonzott minden évben egy kétnapos kultu-
rális és gasztronómiai rendezvényen. S ami még 
igen fontos, hogy a Cfát városában lévô Kárpátal-
jai Magyarajkú Zsidóság Múzeumát a magyar és 
az izraeli kormány együttmûködésével nagyobb 
és központi fekvésû helyre, a Herzl Tivadarról 
elnevezett Herzliyaba költöztetnénk, mindenki 
legnagyobb megelégedésére. 

A migráns kérdéstől függetlenül az EU rendel-
tetését illetően változatlanul eltér egymástól két 
ellentétes irányzat: az európai egyesült államok és 
a nemzetek Európájának modellje. Melyik irány-
zatot követi a magyar politika? 

Magyarország szerint az EU jövőjével kapcso-
latos reformfolyamat során vissza kell térni az 
Unió alapításkori célkitűzéseihez és alapelveihez, 
amelyek az EU-t a 20. század sikertörténetévé 
tették. Az integráció eredeti célját, a béke és jólét 
kontinensét csak erős és független nemzetállamok 
együttműködésével lehet elérni. Ezért helyre kell 
állítani az alapító szerződésekben rögzített intéz-
ményközi egyensúlyt; mindenekelőtt a tagállamok 
elsőbbségét és az Európai Tanács vezető szerepét 
az Unió politikai prioritásainak meghatározásá-
ban, hiszen a stratégiai jelentőségű ügyekben csak 
a demokratikusan megválasztott vezetők által, a 
legmagasabb szinten adott politikai felhatalma-
zás alapján lehet megfelelő politikai legitimitás 
mellett előrelépni.

Új állomáshelyén érte a Strasbourg-i szavazás 
Magyaroszág ellen. Újabb lépés, ami nem öregbíti 
az Európai Unió hírnevét. A jelenlegi világhely-
zetben mekkora súlya, tekintélye van az Európai 
Uniónak? Hova mutatnak, mire engednek követ-
keztetni a válságjelek? 

Ahogy a szavazást követően múlt heti rádió 
interjújában Orbán Viktor miniszterelnök úr is 
kifejtette, jelenleg a bevándorlásról szóló küzde-
lem dönti el Európa jövőjét. Ezért is lesznek rend-
kívül fontosak a jövő év májusi választások: mert 
„egy másik EP-re, egy másik jövőre van szüksé-
günk”. Európa sikere és demokratikus legitimi-
tása érdekében valljuk, hogy meg kell őrizni az 
EU egységét és meg kell haladni a régi-új tagállam 
és az észak-déli, keleti-nyugati, vagy mag-perifé-
ria megosztottságot. Miként a Visegrádi Négyek 
kormányfői idén már kétszer is hangsúlyozták 
közös nyilatkozatukban, hiszünk abban, hogy a 
leghatékonyabban az EU keretein belül vehetjük 
fel a küzdelmet a külső és belső kihívások ellen. 
Az Unió egyik országának sincs sem elég ereje, 
sem elég erőforrása arra, hogy egyedül győzze le 
ezeket a veszélyeket, és egyedül ragadja meg ko-
runk lehetőségeit. Együtt, közel félmilliárd lakosú 
Unió ként azonban páratlan lehetőségek birtoká-
ban vagyunk. Az EU továbbra is a világ három leg-

nagyobb gazdaságának egyike, a világ majdnem 
minden országában az első számú kereskedelmi 
partner és a legjelentősebb külföldi befektető.

Az új osztrák kormány ismét a jószomszédi 
kapcsolatokra épít Magyarországgal. Sebastian 
Kurz kancellár azonban egészen más arculatot 
mutatott a Sargentini jelentéssel kapcsolatosan. 
Miből magyarázható ez a magatartás, és milyen 
kihatásai lehetnek ennek szomszédsági és uniós 
vonatkozásban?   

A magyar–osztrák kétoldalú, jószomszédi kap-
csolatok szilárd alapokon állnak. Éppen az idei 
évben emlékezhetünk meg a legújabb kori diplo-
máciai kapcsolatok felvételének 100. évforduló-
járól. Napjainkban az Európai Unióban fennálló 
közös tagságunk fűz össze bennünket számta-
lan, igen szoros szállal. Ausztria második leg-
fontosabb kereskedelmi partnerünk, évente 10 
milliárd eurót meghaladó áruforgalommal és a 
negyedik legnagyobb befektető hazánkban, kö-
zel 7%-os részesedéssel a működőtőke-befekte-
tések összvolumenét tekintve. Jelenleg mindkét 
országot keresztény-konzervatív irányultságú, 
erős Európai Unió mellett elkötelezett, a szub-
szidiaritást támogató és a nemzetállamok szere-
péről hasonló felfogást valló kormány irányítja. 
Szinte mindenben azonos módon közelítünk az 
illegális migráció elleni küzdelem kérdéséhez 
is.  Ezt az állapotot nehezen tudná megingatni 
bármilyen kisebb horderejű változás, még ha az 
esetleg némi meglepetéssel vegyes csalódással 
jár is együtt. Az ún. „Sargentini-jelentés“ kap-
csán az Európai Néppárt frakciója – a hazánkkal 
szembeni bosszúvágy által vezérelt  külső beha-
tásoknak engedve - megosztott volt, nem szava-
zott egységesen az Európai Parlamentben. Ennek 
vált részesévé az Osztrák Néppárt is, amelynek 
öt képviselője megszavazta a hazánkkal szemben 
számtalan ponton nem helytálló vádaskodásokat 
tartalmazó összeállítást. Emiatt – nem tagadom 
– csalódottak voltunk. Úgy éreztük, barátaink 
cserben hagytak bennünket. Kurz kancellár és 
pártelnök értelemszerűen nem szerepelt a szava-
zatleadók között, ő a véleményével gyakorlatilag 
csak „áldását adta“ a tőle amúgy is függetlenül 
voksoló párttársaira. Ettől még a szomszédsági, 
a kétoldalú, a regionális (lásd a visegrádi orszá-
gok és Ausztria szoros kooperációját) és az Unión 
belüli együttműködés nagyobb zavarok nélkül 
folyik tovább és meggyőződésünk szerint ez még 
inkább így fog történni a 2019. májusi európai 
parlamenti választást követően majd felálló új 
Parlament és új Bizottság idején is.

Megbízható adatok szerint több mint százezer 
az Ausztriában élő magyarok száma. Ezek mintegy 
fele osztrák állampolgár, de jelentős a szlovákiai, 
romániai, szerbiai magyarok száma is. Milyen esé-
lyeket lát ennek a nagy, szétszórtan élő tömegnek 
az összefogására? 

Az ausztriai magyar közösség létszáma jelen-
leg kb. 155.000 fő. Közülük kb. 77.000 magyar 
állampolgár él munkavállalóként Ausztriában, 
számuk az elmúlt években folyamatosan és je-
lentősen nőtt. Ezen felül igen magas azoknak a 
magyar származású, magyarul beszélő szemé-
lyeknek a száma is, akik eredetileg nem magyar 
állampolgárok (a határon túli kisebbségek tagjai-
ként települtek át) vagy még magyar állampolgár-
ként érkeztek, de időközben arról már lemondtak. 
Az ausztriai magyarok életét mintegy 60 magyar 
egyesület szervezi. A nagykövetségnek kiemelt 
célja és feladata az őshonos magyar népcsoport 
és az áttelepült magyarok érdekeinek védelme, 
képviselete az osztrák kormányzat felé. Támo-
gatjuk és szorgalmazzuk új népcsoporttörvény 
megalkotását, magyar–német két tannyelvű is-
kola alapítását Bécsben, valamint a kisebbségi 
írott sajtó osztrák támogatásának növelését. A 
honfitársainknak az anyaországhoz kötődő hiva-
tali ügyei jobb kiszolgálása érdekében új Főkon-
zulátust nyitunk Nyugat-Ausztriában, Innsbruck 
székhellyel. A kulturális önazonosság- és össze-
tartozás-érzés erősítését segítik a Kőrösi Csoma 
Sándor Program keretében Ausztriában tartóz-
kodó ösztöndíjasok bevonásával zajló programok 
és események a magyar egyesületek, valamint a 
Collegium Hungaricum vagy a Collegium Paz-
maneum szervezésében. Ha nem is állíthatunk 
magunk elé olyan szinte elérhetetlenül magasztos 
célt, hogy a magyarság Ausztriában élő képvise-
lőinek tömegeit össze tudjuk fogni, a nagykövetség 
bizonyosan törekedni fog arra, hogy integratív in-
tézményként minél többek között teremtse meg a 
kapcsolatot és olyanok előtt is megnyissa kapuit, 
akik eddig esetleg – mivel 150 ezrüknek csak egy 
töredékét ismerhetjük és érhetjük el – azon kívül 
rekedtek. Ennek szellemében kívánok négyéves 
megbízatásom során cselekedni! Deák ernő

Megbízatása szellemében kíván cselekedni
– Beszélgetés dr. Nagy Andor nagykövettel – 

Ebben az évben emlékszik az utókor a 200 
éve született Semmelweis Ignác Philipp szü-
lészprofesszorra. Számtalan életrajzi leírás, 
regény, szakmai értékelés és tudományos ren-
dezvény foglalkozik a híres, hírhedt orvospro-
fesszor munkásságával. Ellentmondásosan 
értékelik az orvos-történészek Ausztriában 
és Magyarországon egyéniségét és jellemét. 
Abban a tényben azonban az álláspontok egy-
ségesek, hogy „az anyák megmentője” volt.

Abban is egyetérthet mindenki, különösen 
a történészek és orvosok, hogy Semmelweis 
egyénisége, makacssága és igazának tudatá-
ban következetes magatartása, küzdőképes-
sége példaértékű napjainkban is. Felteszem 
a kérdést: vajon hogyan látná Semmelweis a 
mai társadalom-egészégpolitika tükrében a 
terhes nők, a szülészetek, általában a beteg-
ellátó intézmények és nem utolsósorban az 
egészségügyi dolgozók helyzetét?

Jellemét ismerve, hiszem, hogy keményen, 
következetesen és félelem nélkül bírálná a 
fennálló állapotokat. Hiszen jól látná, hogy az 
elmúlt 200 év alatt fantasztikusan fejlődött a 
technikai, társadalmi színvonal. Meglátogat-
tuk a Holdat, ostromoljuk a Marsot, szerveket 
cserélünk az emberekben, ismerjük a bakté-
riumok, vírusok szerkezetét, a magas szintű 
gyógyszerkutatás a korábban gyógyíthatatlan 
betegségeket meg tudja előzni, illetve egyre 
jobban tudja kezelni. A társadalomban vég-
bement fejlődés eredményeként eltöröltük a 
jobbágyságot, megszűnt a rabszolgaság, meg-
születtek a II. világ háború után a demokra-
tikus szabad országok.

Ezek alapján megnőttek az egészségügyben 
dolgozó orvosok, bábák és nővérek lehetősé-
gei. Élhetnek korunk összes vívmányával, ha 
képesek és alkalmasak, illetve, ha megenge-
dik nekik.

Semmelweis konok következetességgel aktív 
résztvevője lenne az egészségpolitika, társa-
dalompolitika bírálásának, a betegek jogainak 
védelmében.

Elsősorban a higiéniás helyzet, a demo-
gráfia, a terhesgondozás, a szülésvezetés és 
főleg a társadalmi-gazdasági problémák meg-
oldásában adhatna hasznos tanácsokat. Fel-
szólalhatna a gyermekek és a nők szegénysége 
ellen, támogathatná a felvilágosító, megelőző 
törekvéseket.

Magyarországon a különböző, de szinte egy-
behangzó becslések szerint évente körülbelül 
30 000 ember, egy kisváros lakossága veszti 
el az életét a kórházi higiéniás helyzet miatt. 
A régi, elavult épületek, a rezisztens bakté-
riumtörzsek, a kiképzett személyzet hiánya, 
az alulfinanszírozás és még sorolhatnánk, mi 
minden járul hozzá, hogy ezt a szomorú hely-
zetet elértük.

A demográfiai adatok hátterében is sok té-
nyező játszik szerepet. A teljesség igénye nél-
kül, említeni kell a kivándorlást, a halálozás 
és születésszám aszimmetrikus statisztikai 
adatait, a felvilágosítás hiányát, a szegénység 
és tudatlanság káros befolyását.

Már Semmelweis is bizonyította igazát az 
egyszerű statisztikai elemzéssel. Csupán ösz-
szehasonlította a boncolást végző orvosok és a 
boncolásokat nem végző bábák által vezetett 
szülések halálozási adatait. Ennél ma sokkal 
szofisztikáltabb lehetőségeink vannak, ame-

lyeket csupán jól kell tudni kiértékelni és fel-
használni.

A terhesgondozás, a szülésvezetés, az egész-
ségügyben dolgozó orvosok, bábák áldozatos, 
megfeszített munkájának eredményeként na-
gyot lépett előre. A továbblépéshez azonban 
nem csak az orvosi munka kell, hanem ki kell 
lépni a kórházakból és a társadalmi-gazdasági 
helyzet javításával a kissúlyú magzatok szá-
mának világra jöttét kell megelőzni, ezzel a 
populáció minőségét javítani, a születés körüli 
halálozást csökkenteni.

Ehhez változtatni kell a cinikus társada-
lompolitikán, aktívan részt venni a dolgozó, 
alkotó és társadalombiztosítást fizető emberek 
magas szintű felvilágosításában, egészségük 
megóvásában, a betegségek megelőzésében.

Mi is és az államhivatalok is tudják, hogy az 
egészségügy feneketlen vödör. A finanszírozás 
tisztába tétele nélkül nem lehet a vödör alját 
befoltozni. Az állam ijedten kivonul, ahelyett, 
hogy a lappangó privátszférába átkényszerített 
betegeknek elmondaná, hogy milyen stratégi-
ai megoldások lehetségesek. Az orvosok fele, 
vagy még több, akik nem tudtak, vagy akartak 
külföldre távozni, a magánegészségügyben 
dolgoznak.

Rossz és hamis a betegbiztosítási rendszer, 
félrevezetik a biztosítottakat.

Ma nincs olyan neves szakember, mint Sem-
melweis volt a maga korában, aki kimondja „ha 
nem mosol kezet, akkor megölöd az anyákat”. 
Kérdés, hogy ma fel merné-e vállalni Semmel-
weis Ignác Philipp, az anyák megmentője, azt 
a harcot, hogy az egészséges, érett gyermekek 
világra jöttének is segítője legyen. Ezzel jobb, 
fejlettebb magyar nemzedékek megteremtésé-
hez járulhatna hozzá.

Sok kérdésre adhatna Semmelweis választ, 
pl. milyen módszerekkel küzdene a betegség-
megelőzés, a higiénia és a gyógyítás színvo-
nalának növeléséért?

Látná-e a kivezető utat az objektív és szub-
jektív problémák hálózatából?

Tudna-e jó tanácsokat adni a politikai dön-
tés előkészítőknek és döntéshozóknak?

A fennálló problémák évtizedek óta terhelik 
egészségügyi rendszerünket. Sajnos, Semmel-
weis, vagy hozzá hasonló harcos gondolkozá-
sú professzor egyedül nem képes változtatni. 
Mint tudjuk: „egy fecske nem csinál nyarat”.

Vannak-e, lesznek-e Semmelweis szellemi-
ségében fellépő követők, utódok, akik felisme-
rik a helyzetet és vállalják, hogy megalkuvás 
nélkül felemelik szavukat még a hatalommal 
szemben is, a népegészség érdekében. 

Kiállnak-e egyedül, mint Semmelweis az 
előadóterem pódiumára és kimondják; „ez 
nem mehet így tovább“.

Semmelweist, mikor nézeteit kifejtette, „bo-
lond magyar” megbélyegezéssel illették. Ke-
vesen álltak mellé és még kevesebben mögé.

Ha ma valaki ebben az összetett kérdéskör-
ben, ami az egészségügy-betegségügy helyze-
tét jellemzi, felszólal, vajon mire számíthat?

A valósággal való szembenézés ideje egyre 
követelőzőbben közeleg. A népesség fogy, a 
társadalom öregszik és betegszik, a 9% kö-
rüli koraszülések száma évtizedek óta nem 
változik. Tenni, tenni kell, vagy „mossuk ke-
zeinket”?

prof. Dr. birtalan iván

200 éve született Semmelweis,  
az anyák megmentője

Angolul a kiegyezés kulturális  
és tudománypolitikájáról

Bődy Pál történeti-analitikus áttekintése viszony-
lag szűk terjedelmének korlátai között komolyan 
veendő célokat valósít meg. A monográfia a magyar 
tudománypolitika szűk fél évszázadát (1867-1910) 
foglalja össze, olyan korszakét, ami a magyar törté-
nelem egyik kiemelkedő korszakával is egybeesik. 

Ezeknek az évtizedeknek a privilegizált emléke-
zete több forrásból tevődik össze. Ilyen a Kiegyezés 
utáni fellendülés emléke, az európai civilizáció nagy 
individualista-pozitivista korszakával való közvetlen 
érintkezés, az ugrásszerűen megnövekedett belső 
piac új gazdasági és financiális lehetőségei, a magyar 
társadalom attitűdjeinek egymáshoz való közeledése, 
vagy éppen a sikeres zsidó-emancipáció.

Ennek a fejlődésnek mindig megvoltak a maga 
szigorú belső kritikusai, és ezeknek a kritikusok-
nak mindig megvoltak a saját argumentumai. E kép 
alapvetően pozitív összképét semmiképpen sem le-
het apológiaként letudni. Része ennek a problemati-
kának, hogy a nagy, rendszerváltás-méretű politikai 
változások ugyan nem hagyják érintetlenül az egyes 
nagyobb korszakok értékelését, mégis úgy gondol-
juk, hogy éppen ennek a négy évtizednek nem kell 
tartania nagyobb leértékelődéstől (jóllehet ilyenre 
azért az eddigi történelemben már volt példa). 

Az 1850-es évek (a politika fogalmi világában „ön-
kényuralom”) után és a Kiegyezést követő moderni-
zációs teljesítmények következtében alakulhatott 
ki az a kép, hogy Magyarország az akkori európai 

civilizáció egyik értékes és kreatív színhelyévé vált. 
Bődy Pál monográfiája e korszak tudománypo-

litikájáról ad áttekintést.
E tudománypolitika nemcsak elevenen él az em-

lékezetben, de már szinte legenda is. Ennek elle-
nére sikerül Bődynek ezt az összképet új, konkrét 
felismerésekkel és összefüggésekkel gazdagítania. 

A Kiegyezési korszak magyar politikai kultúrá-
jának (ami a harmincas és negyvenes évek reform-
kori politikai kultúrájának folytatása) egyik fontos 
sajátossága az volt, hogy a tudománypolitikát min-
denkor a „kultuszminiszter” vezényelte, akinek 
Eötvös József nyomait követve, széles kitekintésű 
értelmiséginek, elasztikus adaptáló-képességgel 
rendelkező szellemnek, az egyház és a Nyugat irá-
nyában briliáns diplomatának és önálló, lehetőleg 
sokszoros önálló (élet-) művel kellett rendelkeznie. 
Az, hogy ezeken az alapokon ez a tudománypolitika 
mítosszá is vált, ezek után szinte magától értetődik. 

A mitológiai hősnek is megvannak azonban a 
maga napi gondjai. Mindenekelőtt az volt a kultusz-
miniszter feladata, hogy előcsalogassa a Parlamenttől 
a tudománypolitikához szükséges forrásokat. Eötvös 
maga ezen a területen viszonylag eredményesnek bi-
zonyult, jóllehet, mint Bődy sokszorosan kimutatja, 
utódaihoz hasonlóan ő is számos olyan halasztásba 
volt kénytelen belenyugodni, amely a nagy projek-
tumok finanszírozásának lelassulásából következett. 

Folytatás a 12. oldalon

Nyomtatóval épülnek lakóházak Hollandiában
A hollandiai Eindhovenben már húsz érdeklődő je-

lentkezett a legkisebb olyan lakóház iránt, amit a vilá-
gon elsőként háromdimenziós nyomtatóval építenek.

Az Eindhoveni Műszaki Egyetem és a Van Wijnen 
cég közös fejlesztése a 3D nyomtatásos építkezés az 
országban uralkodó szakképzett kőműves hiány pót-
lására lehet megoldás. A programban fontos szerep 
jut a környezetvédelemnek és a csökkentett építési 
költségeknek.

Egy betonfecskendővel ellátott hatalmas robot-
kar, különleges tejszínhabhoz hasonló állagú ce-
mentet kilövellve húzza az építész tervei szerint egy-
másra a rétegeket. A művelet során fölöslegessé vált 
a zsaluzás és a felhasználásra kerülő cement meny-
nyisége is csupán a legszükségesebb. 

A tervek szerint a jelen program keretében össze-
sen öt különböző házat építenek. Az első épület a leg-
kisebb, egy két hálószobás családi ház. Egyelőre csak 
a lakóházak külső és belső falait húzzák fel ezzel a 
módszerrel. Az ötödik már egy háromszintes, há-
rom hálószobás otthon lesz. A szakemberek vélemé-
nye szerint ennél már a csatornázást és más belsőépí-
tészeti elemeket is be tudnak építeni.  A technológia 
azt is lehetővé teszi, hogy úgynevezett okosházakat 
építsenek, melyeknél már a 3D nyomtatás folyamán a 
fűtés, világítás és biztonsági berendezések működte-
téséhez szükséges érzékelők is rögtön a beépíthetők. 

Szén-dioxidot a levegőből új technológiával
A kanadai Carbon Engineering 2015 óta működteti 

a levegőből napi egy tonna szén-dioxidot kivonó eljá-
rás prototípusát. A zöld növények tevékenységét után-
zó eljárás nagy jelentőségű a légkör szennyezettségé-
nek csökkentésére irányuló erőfeszítések szempontjá-
ból. A Carbon Engineering szakemberei által közzétett 
új tanulmányból kitűnik, hogy egy tonna szén-dioxidot 
kivonni a levegőből, már 100 dollárért lehet. 

Ventilátorok segítségével, speciális folyadékkal 
telt hűtőtoronyba szívják a levegőt. A folyadék re-
akcióba lép a levegőben levő szén-dioxiddal az ezt 
követő technológiai folyamat végére az előző eljárá-
sokhoz képest sokkal tisztább szén-dioxid a végter-
mék. Ezt szintetikus folyékony üzemanyag készítésé-
re használják. Ebből az üzemanyagból az új techno-
lógiával naponta egy hordónyit, azaz 159–160 litert 
tudnak előállítani.

Az Amerikai Fizikusok Társasága egy 2011-ben 
közzétett tanulmányában 600 dollárra becsülte egy 
tonna szén-dioxid előállításának költségét. A Car-
bon Engineering cég technológiájának költsége en-
nek a becsült értéknek csupán egy hatoda.

Patkánymentessé tették a Déli-Georgia szigetet
Atlanti-óceán déli részén fekvő, brit fennható-

ság alá tartozó Déli-Georgia sziget a 19. században 
a fóka- és bálnavadászok egyik bázisává vált. Az ő 
hajóikkal érkeztek a szigetre a patkányok és egerek, 
ezek elszaporodása a sziget élővilágát fenyegette. A 
rágcsálók különösen nagy veszélyt jelentettek a pá-
ratlan madárvilágra.

A Déli-Georgia-szigeten nincsenek fák, a mada-
rak a talajon fészkeltek, és mivel nem számítottak 
a ragadozókra, tojásaik és maguk is szabad prédává 
váltak. A szigeten a pingvinek és más tengeri madarak 
társaságában két olyan madárfaj él, amely a világon 
máshol nem fordul elő. Az egyik a verébalakúak rend-
jébe és a billegetőfélék családjába tartozó Déli-georgi-
ai  pityer (Anthus), a másik a csörgő réce közeli roko-
na a Déli-georgiai nyílfarkú réce (Anas flavirostris).

A szigetnek nincs őslakossága. A változó számú 
és összetételű lakosság gyakorlatilag a Bird-szigeti 
kutatóállomások legénységéből, tudósokból, a gryt-
vikeni múzeum alkalmazottjaiból és a brit kormány 
tisztviselőjéből tevődik össze. A patkánymentesítés 
természetesen az ő számukra is nagy nyereség.

A projekt egy évtizedig tartott és tízmillió font 
költségkeretű volt. Mike Richardson, a projekt ve-
zetője bejelentette: „Legjobb tudomásunk szerint 
két és fél évszázada először patkánymentes a sziget”.

Három fázisban szórták meg a szigetet a patká-
nyokat elpusztító több száz tonna mérgezett csalival. 
Az utolsó adag mérget két éve szórták ki, a tudósok 
azóta folyamatosan vizsgálták, hogy megjelennek-e 
a patkányok. Miután nem találták nyomát sem eset-
leg még rejtőző patkánypopulációnak vagy egerek-
nek patkánymentesnek nyilvánították a szigetet és 
sikerrel zárták a projektet. 

A mintegy 160 kilométer hosszú és 350 hektár-
nyi területű Déli-Georgia-szigetről Cook kapitány 
készítette az első feljegyzést 1775-ben. A sziget leg-

nagyobb részét hó és jég borítja. A világ teljes med-
vefóka-állományának szaporodó helye, és az elefánt-
fóka-populáció fele a szigeten él. Ott fészkel négy 
veszélyeztetett pingvinfaj 30 millió madár társasá-
gában. Ez utóbbiak 81 fajhoz tartoznak.

A Föld Bajnoka
Az ENSZ ezzel a címmel tüntette ki Afroz Shah 

Mumbaiban élő fiatal ügyvédet. A „The Champion 
of the Earth” az Egyesült Nemzetek legmagasabb 
környezetvédelmi kitüntetése.

Mumbai Versova nevű strandja India legszeme-
tesebb, legelhanyagoltabb strandja volt még három 
évvel ezelőtt. A fiatal ügyvédet elborzasztotta, hogy 
a valaha festői partszakaszt évek óta illegális hulla-
déklerakónak használták, amely így a város legsze-
metesebb strandjává vált.

Afroz Shah elhatározta, hogy megvédi a környe-
zetét, és ehhez a terepen kellett valamit tennie. 
Először egyik szomszédjával kezdte el takarítani a 
szemetet a partról. Az idő múlásával egyre többen 
csatlakoztak hozzájuk. A projekt egyre nagyobb 
nyilvánosságot kapott, és végül több mint ezer ön-
kéntes takarította a tengerpartot. A 85 hét kitartó 
munkájának eredményeként 5 ezer tonna hulladék-
tól szabadították meg a strandot, 52 nyilvános WC-t 
tisztítottak meg és 50 kókuszpálmát ültettek. A kezde-
ményezést az ENSZ „a világ legnagyobb strandtakarí-
tási projektjeként” tartja számon.

A rendszeresen takarított strand déli részén most 
már a szeméthalmok helyett olajzöld fattyúteknő-
sök fészkei sorakoznak, a hüllőkre folyamatosan 
felügyelnek. Önkéntesek és a természetvédelmi ha-
tóság szakemberei közösen figyelik és vigyázzák kis-
teknősöket a kikelés idején.

(Science)

Szél- és napenergiával eső a Szaharára
A Marylandi Egyetem kutatója, Safa Motesharrei 

vezette szakértő csoport szimulációs modell segít-
ségével vizsgálta, milyen hatása lenne, ha a Szahará-
ba szélturbinákat és napelemeket telepítenének.

A kutató szerint arra számítottak, hogy megnö-
vekszik a csapadék és a növényzet mennyisége, de 
amikor lefuttatták klímamodelljüket és meglátták 
az eredményeket, szó szerint „ledöbbentek”. Ekkora 
változást nem feltételeztek.

A sivatag déli peremén húzódó Száhel-övezetben 
a lakosság száma rohamosan növekszik. Ez a világ 
egyik legszegényebb régiója. Itt pusztít legjobban az 
aszály. A legutóbbi 2017-ben olyan élelmiszerválsá-
got eredményezett, amelynek nyomán hat ország öt-
millió lakója szorult élelmiszersegélyekre. A gyere-
keket pedig az alultápláltság miatt éhhalál fenyegeti.

Ha a Szahara északnyugati negyedét borítanák 
szélfarmok, az 0,17 milliméterrel növelné a napi 
átlagos csapadékmennyiséget. Ez a változás a Szá-
hel-övezetnek válna hasznára. Ha a legmegfelelőbb 
helyeket választanák ki, akkor maximalizálni lehet-
ne a szélturbinák hatását.

Sajnos, a régió egyes részeit sújtó szegénység és 
fegyveres konfliktusok megnehezítenék a nagy ki-
terjedésű napelem- és szélfarmok kiépítését. Ilyen 
beruházások számos problémát vetnének fel az ősla-
kosok földhöz való jogával és a szükséges kitelepíté-
sekkel kapcsolatban.

Borászat a Biblia szerint
A Bécs közeli római kori település határában, Car-

nuntumban a borász Christian Graßl úgy telepíti a 
szőlőt, ahogy az az Ószövetségben áll. Ausztria Bibli-
ai szőlőskertjének nevezik a Göttlesbrunnban levő 
Nepomuk-udvart. Az ötlet Anton Burger professzor 
ismeretei alapján fogalmazódott meg. A projektet a 
napokban szentelte meg a bécsi érsekség.

Pontosan az 5 ezer éves szabályok szerint működ-
ni nem könnyű dolog, még akkor sem, ha figyelembe 
vesszük, hogy a Bibliában több, a modern szőlőter-
mesztéssel összhangban álló leírást találunk, mint 
ahogy azt feltételeznénk. Az évente ismétlődő met-
szés, a levélszelektálás, majd a jobb borminőség ér-
dekében a fürtök ritkítása, nem új találmány. Ezeket 
már az Ószövetségben leírták. 

A biblia szerinti műveléshez a szőlősgazda 750 
eperfát telepített a szőlősbe, ezek adják majd a tá-
maszt. Graßl újjá éleszti a zöldszilváni termesztését 
is. Ennek a fajtának nyomaira bukkantak az i.e.700-
ból származó dombsírban, melyet a burgenlandi Za-
gersdorf ban tártak fel.
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Ma Magyarország bel-  és külpolitikáját 
számos támadás éri, pusztán azért, mert ke-
rítéssel védelmezi az ország – és egyben az 
Európai Unió – határait, és gátat vet a közbiz-
tonságát fenyegető, illegális módon az Unió 
területére bejutni szándékozó bevándorlók 
áradatának. Az Európai Uniónak az ember-
csempészetet burkoltan támogató, úgymond 
„bevándorláspárti” politikusai szinte heten-
te intéznek valótlan állításokon alapuló tá-
madásokat országunk ellen mind az Euró-
pai Unió Parlamentjében – és azok különbö-
ző szakbizottságaiban –, mind az Egyesült 
Nemzetek Szervezetében, mind különböző 
országok külügyminisztériumai, vagy veze-
tő sajtóorgánumai révén. A hamis vádaktól 
hemzsegő állítások egyike az, miszerint Ma-
gyarországon ellehetetlenítik a civil szerve-
zetek működését, akadályozzák a működé-
süket. Ennek a vádnak az indoka csupán az, 
hogy a több tízezernyi civil szerveződés  egy 
százalékát  sem kitevő, külföldi támogatásból 
működő egyesületeknek, alapítványoknak be 
kell jelenteniük egy bizonyos összeghatár fe-
lett a külföldi támogatás tényét. Európa több 
országában, vagy az Amerikai Egyesült Ál-
lamokban ilyen kötelezettség szintén terheli 
az ottani civil szerveződéseket, de az orszá-
gunkat támadó politikusokat általában nem 
zavarja a kettős mércéjük. Míg a nagyhatal-
mi politika fókuszában a hazai civil szerve-
zetek alig egy századrészének pusztán egy 
bejelentési kötelezettségéből vonnak le az 
összes civil szervezet „üldözésére” vonatko-
zó téves következtetést, addig tudomást sem 
vesznek egy több, mint ezer civil szervezet 
ajánlásaiból két évtizede létrejött, és azóta 
is működő egyesület, a Százak Tanácsának 
a tevékenységéről. 

1996–1997-ben egy értelmiségi kör – a Ma-
gyarok Világszövetsége Anyaországi Régió-
jának elnöke, Fekete Gyula író, és Varga Mi-
hály egyetemi tanár szervezésében – körle-
vélben szólította meg a civil szervezeteket. 
„Elképzelni is nehéz valóságos önvédelemre, 
a megmaradás és felemelkedés szolgálatára 
kész és képes nemzeti összefogást ennek a 
legnagyobb tábornak a képviselete nélkül.”  
Felkérték a civileket, hogy állítsanak össze 
egy névsort „az elmúlt évek-évtizedek for-
dulatokkal terhelt hazai közéletében is tisz-
tán, becsületesen, tisztességben megőrzött” 
nevekből. Mert az erkölcsi hitel mindennél 
meggyőzőbb bizonyítéka a „pártoktól és kor-
mányoktól függetlenül megőrzött tisztaság”. 
Hangsúlyozottan civil névsort kért az Aján-
lás, azaz a pártok vezető funkcionáriusai nem 
szerepelhettek közöttük. A névsorok összege-
zése után a leggyakrabban szereplőkből állt 
össze az a civil társadalom akaratát tükröző 
testület, „amely, ha szükségét látja, pártoktól 
és kormányoktól független megnyilatkozás-
sal, állásfoglalással hitelesen képviseli majd 
a civil társadalom közvéleményét.” A Százak 
Tanácsa két évtized óta állásfoglalások, javas-
latok sokaságával igyekezett hatni a politikai 
döntésekre, és próbálta eligazítani a felvetett 
kérdéskörökben a közvéleményt is.  Akik ma 
úgy értékelik a magyarországi civil szerveze-
tek működését, hogy megkerülik a legszéle-
sebb talapzatra támaszkodó civil akaratnak, 
a  Százak Tanácsának a munkásságát, azok 
csakis téves, megalapozatlan következteté-
seket vonhatnak le vizsgálatukból.

„VÁLLUNKRA KELL VENNI A HAZÁT!”
Húszéves a Százak Tanácsa

A  „Rendszerváltás Történetét Kutató Inté-
zet és Archívum” most jelentette meg – „Vál-
lunkra kell venni a hazát!” címmel – a Szá-
zak Tanácsának húszéves működését bemu-
tató dokumentum-gyűjteményét (Antológia 
Könyvkiadó, Lakitelek, 382. oldal).  Az inté-
zet főigazgatója, dr. Bíró Zoltán  a „Retörki 
Könyvek” sorozat 29. köteteként adta ki ezt 
a gyűjteményt. Azzal, hogy a Rendszerváltás 
Történetét Kutató Intézet a saját könyvsoroza-
tában helyt adott ennek a műnek, elismerte 
és igazolta, hogy a Százak Tanácsa a békés 
rendszerváltás egyik fontos résztvevője volt. 
A Százak Tanácsának mintegy kétszáz rendes, 
és száz rendkívüli találkozójának a legfonto-
sabb dokumentumait tartalmazza a kötet. Ha 
majdan egy történész  témája az elmúlt húsz 
év társadalmi és gazdasági folyamatainak az 
elemzése lesz – akkor számára ennek a doku-
mentum-gyűjteménynek a tanulmányozása 
kihagyhatatlan munka lesz. Természetesen a 
parlament munkájából, a korszak statisztikai 
adataiból, a sajtó anyagaiból is sok apró részlet 
kiderülhet erről a húsz évről – de a lényeges 
társadalmi és politikai folyamatok feltárására 
a Százak Tanácsának a tevékenysége megke-
rülhetetlen feladat. 

A kötetet dr. Szijártó István ügyvivő elnök 
szerkesztette és állította össze, összekötő gon-
dolatokat írt az egyes dokumentumok között, 
és a kötet előszavában köszöntötte az olvasókat.

Felsorolni is nehéz lenne a gyűjteményben 
szereplő több száz állásfoglalás témaköreit.  
Állásfoglalásokat közöltünk a kívánatos alkot-
mányos berendezkedésről,   a Szent Korona 
jogállásáról, a kisebbségi jogokról és a kisebb-
ségi sorban élő magyarság helyzetének javítá-
sáról, a közteherviselésről, az Európai Unió 
és Magyarország alkotmányos viszonyainak 
az egyértelmű meghatározásáról, a kívána-
tos népesedéspolitikáról, a családpolitikáról, 
a közoktatásról, a hitről és erkölcsről, a ma-
gyar nemzet lelkiállapotáról, a közmédiáról, 
az egészségügy helyzetéről, a  termőföld vé-
delméről, a GMO-mentes élelmiszerek terme-
lésének biztosításáról, a ma is hatályos Benes 
dekrétumok felszámolásának a szükségességé-
ről, vagy Teleki Pál miniszterelnök munkás-
ságának tárgyilagos megítéléséről. 

A  Százak Tanácsa az országgyűlési, önkor-
mányzati, és uniós választások előtt is megje-
lentetett állásfoglalásokat, vagy a választások 
után értékelte az eredményeket. Most, a 2018. 
áprilisi országgyűlési választások előtt is hal-
latta szavát, és kritikai észrevételek mellett azt 
is ajánlotta, hogy a kormány kapjon a válasz-
tóktól felhatalmazást korábbi irányvonalának 
a folytatására. Ez úton is köszönet illeti a Bécsi 
Napló szerkesztőségét, hogy – a nyomtatott 
sajtó csupán két szereplője egyikeként – tel-
jes terjedelmében közölte a Százak Tanácsa 
országgyűlési választások előtt kinyilvánított  
állásfoglalását. 

A gyűjteményes kötet végén található a Szá-
zak Tanácsa örökös tagjainak, és állandó meg-
hívottainak a névsora. Tagjaink közül volt, aki 
a Magyar Köztársaság elnöke lett,  és többen 
miniszterként is  szolgálták az ország javát. A 
kötet mellékletében 42 kép szerepel, fényképes 
dokumentáció is őrzi a jelentősebb rendezvé-
nyek emlékét, és a Tanács elhunyt tagjainak 
közéleti fellépéseit.  

Dr. fekete Gyula,  
a „Százak Tanácsának” tagja

Huszár Gábor, Szentgotthárd polgármeste-
re és Deák Ernő, a Bécsi Napló főszerkesztője 
többször beszélgetett telefonon, míg összejött 
a „kirándulás”: Le- és átmentünk Magyar-
ország legnyugatibb csücskébe, hogy megis-
merjük a 835 éves települést és „eltartóját”, 
az Opel motorgyárat.                                                    

Szentgotthárd a Franciaországból behívott 
ciszter szerzeteseknek köszönheti, hogy Dél-
nyugat-Magyarország gazdasági, kulturális 
és vallási központjává vált. Évszázadokon ke-
resztül 400 négyzetkilóméteren gazdálkod-
nak. Az 1870-es évektől Széll Kálmán, mint 
országgyűlési képviselő jelentős beruházá-
sokra ösztönzi a város és az ország vezetését. 
1871-ben magyar finanszírozású bank létesül 
a városban, egy évvel később a nyugati határt 
itt éri el a Budapestről induló vasútvonal. Né-
hány éven belül létesül az első magyar óra-
gyár, dohánygyár, selyemgyár, játékgyár, majd 
1903-ban kaszagyár is megkezdi termelését a 
iparvárossá vált Szentgotthárdon. „Trianon, 
majd a vasfüggöny azonban teljesen bezárja 
a város fejlődési lehetőségeit” – mondja Hu-
szár Gábor. Az előző rendszer legalább a se-
lyem- és a kaszagyárat továbbműködteti. A 
kaszagyár új tulajdonosa, a Rába MVG 80-as 
években tervezi az üzem kiköltözését a város 
peremére. Felhúzzák a vasbeton épületeket, 
de a rendszerváltás megállítja az áthelyezést.                                                                

Szerencsére, mert 1991-ben Magyarország 
megegyezik a General Motors konszernnel egy 
Opel-gyár alapításáról. Akkoriban motorokat 
és egész autókat kezdenek gyártani kaszák 
helyett. Huszár Gábor: „Az Opel-GM által ki-
fejlesztett Astra a lehető legjobb modell volt 
a ’90-es évek magyar piacára.” 

Hogy a jótevő nyugati vállalat kezdete köny-
nyű lett volna, azt nem lehet állítani. A polgár-
mester nem csak a hiányzó infrastruktúrára 
hívja fel a figyelmet, hanem egy anekdótával is 
illusztrálja az akkori helyzetet: „Jellemző volt, 
hogy a csúcsvezetők mind Ausztriában laktak, 
hiszen Szentgotthárdon nem találtak megfele-
lő lakásokat. Hoffmann úr határozott kéréssel 
jött egy napon az akkori városvezetéshez, mint 
gyárigazgató, szeretne Szentgotthárdon lakni. 
Csupán annyit kért, hogy mivel a családja is 
vele költözik, egy kisebb hat szobás családi 
házra lenne szüksége, kerti medencével. Per-
sze nem volt, így Hoffmann úr kénytelen volt 
naponta ingázni, mint ahogyan kezdetben az 
ország más részéből érkező munkatársak is.”

És Huszár folytatja: „A város élete 
varázsütés re kezdett megváltozni. A több év-
tizedes elzártság nyitott kapukká változott... 
Szentgotthárd mindig is rendezett polgári kis-
város hangulatát idézte, azonban a kertes csa-
ládi házak lassan kezdtek a határ túloldalán 
lévőkhöz hasonlítani.” Az osztrák Heiligen-
kreuz-cal közösen megalakítják Európa első 
határon átnyúló ipari parkját, ahol nem csak 
a beszállító vállalatok találnak helyet.

Miután az előző évszázad utolsó évében az 
Opel az autógyártást Lengyelországba telepí-
tette át, megint szerencsés véletlenek segítettek 
a városnak: Az üresen álló gyáregységbe a GM 
egyik leányvállalata, az Allison Transmission 
Kft. költözött be, amely nagy haszonjárművek 
automata váltóit gyártja.

A 2008-ban beindult gazdasági válságot né-
met állami áthidaló kölcsönnel vészelte át a 
vállalat, és két évvel később bejelentette a Flex 
gyárat, melynek kapacitása évente akár egy 

Ahol egy motorgyár tartja el a várost
Helyzetkép Szentgotthárdról

millió motor gyártását is lehetővé teszi. Per-
sze a tervek már elég régen nem növekedésről 
szóltak. A rekordév 2016 volt, amikor 630.000 
motort gyártottak a délnyugat-magyarországi 
üzemben. Négy évvel előtte a hétmilliomodik 
motor elkészítését ünnepelték, akkor még a 
felét sem érték el. És azóta a gyártást vissza 
kellett fogni, tavaly 480 ezerre. Idén Kaszás 
Zoltán igazgató szerint csak 350 ezer motor 
hagyja el a gyártósorokat.

Érdekes módon a válság segített a városon. 
Huszár Gábor szerint „erre az időre értek be a 
város turisztikai fejlesztései”. 2007-ben nyílt 
meg a St. Gotthard Spa & Wellness élményfür-
dő. Öt évvel később Szombathely, Zalaegerszeg 
és Szentgotthárd polgármesterei kezdeményez-
ték a Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatro-
nikai Központ létrehozását, amelyhez később 
csatlakozott Nagykanizsa is. 2012 végén a kor-
mány kiemelt térséggé nyilvánította. 

Mint minden nyugat-magyarországi telepü-
lés, Szentgotthárd is küzd az elvándorlással. 
Ma a 8700 lakó közül több mint 2000 ingázik 
nyugatra. Őket nagyrészt az ország keleti ré-
szeiből jővő munkások helyettesítik.

Ezért is kavart fel sok port a bejelentés, hogy 
a francia PSA konszern veszi át az Opel üze-
met. A 2017-es év vége felé a magyar sajtó 
nagyrészt kritikus cikkeket írt a szentgott-
hárdi gyár körül, mert a PSA érzékeny leépí-
téseket tervezett. „A határ menti város az évi 
költségvetésének több mint a felét elveszíti, ha 
az Opel bezárja a helyi gyárát” – jelentette ak-
kor az InfoRádió. A cím: „Pánik Szentgotthár-
don“. Az Opel-gyár ugyanis közel 1,5 milliárd 
forint iparűzési adót fizet évente, ami a város 
2,6 milliárdos évi költségvetésének több mint 
a felét fedezi. A Napi.hu kérdésbe csomagolta 
riportját: „Megkongatták a vészharangot az 
Opel magyar motorgyára felett?”

A „Magyar Idők” pedig Gilles Le Borgne, a 
PSA fejlesztéséért felelős vezetőjének inter-
jújára hivatkozott, aki szerint minden Opelt 
Németországban fognak fejleszteni, de nem 
akarják kétszer ugyanazt a munkát (a fran-
cia anyacégnél és a német leányvállalatnál 
is) elvégezni. Ezzel egyidejűleg igyekeznek 
megszabadulni a General Motorsnak fizetendő 
licencdíjaktól. De Le Borgne nem tudta meg-
mondani, mi lesz az Opel-motorgyárakkal.

Huszár és Kaszás nem tud pánikról, de bi-
zonytalanság, az volt. Három hónap után „az 
Opel kitalálta a négy műszakos váltást – keve-
sebb fizetéssel, de felmondások nélkül“. Idén 
augusztusban sokkal jobb volt a szentgotthár-
di gyár helyzete. Az Opel néhány üzemében 
a termelés csökkentésére készül – írta akor a 
„Mainzer Allgemeine Zeitung“. És tényleg: 
A nyári szünet után a rüsselsheimi, az eise-
nachi és lengyelországi gliwicei üzemében 
csökkentették a termelést. Szentgotthárdon 
minden megy a tervek szerint.

Most úgy néz ki, mintha a kedélyek meg-
nyugodtak volna. Kaszás Zoltán szerint „csi-
náljuk a motorokat tovább, de termékváltás 
előtt állunk. Az Opel darabszáma lassan csök-
ken, a PSA-é gyarapszik.” 2020 januárjától 
francia háromhengeres benzinmotorokat fog-
nak gyártani Szentgotthárdon. A más magyar-
országi üzemekben beindított elektroautógyár-
tásról az igazgató viszont nem győződött meg: 
„Az e-autó nem tudja leváltani a tíz millió új 
autót, amennyire szükség lenne Európában.”

martos péter

Mint minden évben, idén is nagyot – hét 
százalékkal – nőtt a magyarországi autóipari 
termelés értéke és elérte a 4,5 ezermilliárd fo-
rintot. Tavaly az év egészében 8 ezermilliárd 
forint volt. Az évente nyáron üzemszabadsá-
gok által bekövetkezett visszaesés után Szij-
jártó Péter külgazdasági és külügyminiszter 
büszkén jelenthette ki: „Magyarország európai 
autóipari nagyhatalom lett”. 

A 25 éve alapított Audi Hungária Zrt. ün-
nepségén a miniszter kiemelte, hogy Magyar-
ország az elmúlt években „gazdasági, politikai 
és emberi értékeket is fel tudott mutatni, ame-
lyek révén versenyképes és vonzó befektetési 
cél” lehet. Az Audi AG igazgatótanácsának 
megbízott elnöke, Abraham Schot erre a kije-
lentésre hivatkozott, mikor bejelentette, hogy 
elektromos meghajtású járműveket is gyárta-
nak majd Győrben. 2025-ig a vállalat valameny-

ELEKTROMOS AUTóK
nyi modellje elérhető lesz elektromos változat-
ban, amelyekbe Győrben készülnek a motorok.  
Míg a győri gyárban 1993-ban hatvanezer 
négyzetméteren hétszáz ember napi kétezer 
motort készített, addig ma 5,2 millió négy-
zetméteren több mint kilencezer motort és 
hétszáz járművet gyártanak naponta, és több 
mint 12 ezer embert foglalkoztatnak. A be-
szállítói körrel együtt pedig több mint har-
mincezer embernek biztosítanak munkát.

Tényleg úgy néz ki, hogy a magyarországi 
autóipar megtalálta a jövőbe váltás kulcsát. A 
Mercedes május elején harangozta be, hogy 
egy második gyárat épít Kecskeméten. Egy-
milliárd euróból 2020-ra készül el az üzem, 
ahol egyazon gyártósoron állíthatók elő elekt-
romos és más meghajtású típusok. 

Pillanatnyilag még azt ünneplik Kecskemé-

ten, hogy elkészült az egymilliomodik autó, 
egy A-osztály A180d AMG-line. „Az egymil-
liomodik autó legyártása mérföldkő gyárunk 
életében” – mondta Christian Wolff, a Merce-
des-Benz Manufacturing Hungary Kft. ügyve-
zető igazgatója. A sikert tovább is adta a ma-
gyaroknak: „Ennek a közös sikernek a legfőbb 
záloga, hogy a magyar emberek a gyártósorról 
2012-ben elsőként legördült autótól a mostani, 
egymilliomodik példányig folyamatosan ké-
pesek olyan csúcsminőséget előállítani Kecs-
keméten, amely méltó vásárlóink bizalmára.” 
Wolff „nagyszerű és érdekes véletlennek” ne-
vezte, hogy ugyanakkor kapta meg a kizárólag 
Kecskeméten gyártott CLA-modellsor a vevői 
elégedettséget tükröző kiválósági díjat.

Ha már Audi és Mercedes, akkor egy har-
madik német autógyártó semmiképp nem 

maradhat ki a sorból. A Debrecenben ugyan-
csak egymilliárd eurós beruházással épülő 
BMW-gyár a Magyar Nemzeti Bank (MNB) 
előrejelzése szerint összesen fél százalékpont-
tal emeli majd meg a GDP-t. Az ingatlanpiaci 
szakértők szerint a BMW júliusi bejelentése 
után elkezdődött egy folyamat, amely koráb-
ban már Győrben és Kecskeméten is észlel-
hető volt: A lakáspiacon emelkedni fognak a 
négyzetméterárak, és drágulnak az albérletek 
is. Kecskeméten például 2012-ben a lakások 
átlagos négyzetméterenkénti reális ára 230 
ezer forint volt, írta az Origo online-újság. Ez 
2017 végére 282 ezer forintra emelkedett, míg 
ma már eléri a 305 ezer forintot. 

Tehát várható, hogy Debrecenben is drá-
gulás lesz az „ára” az autógyártási fellen-
dülésnek. 

M. P.

November 10-én ismét települési önkor-
mányzati választások lesznek Szlovákiában. 
Ez lesz a rendszerváltás óta immár a nyolcadik 
alkalom, hogy a felvidéki magyarság is az ur-
nákhoz járulva megválassza polgármestereit 
és helyi képviselőit. 

Az előttünk álló önkormányzati választá-
sokon a Magyar Közösség Pártja a négy évvel 
korábbi eredményét szeretné megismételni, 
esetleg még javítani. Négy évvel ezelőtt saját 
jelöltjeink önállóan 107 polgármesteri helyet 
szereztek, összesen pedig 208 MKP által tá-
mogatott jelöltet választottak meg polgármes-
ternek. Ezzel a mandátumok számát tekintve 
a Magyar Közösség Pártja a harmadik helyet 
szerezte meg a pártok között, annak ellenére, 
hogy jelölteket csak az ország magyarlakta 
településein indított. 

Az önkormányzati választások fontossága 
a felvidéki magyarság számára a parlamenti 
választásokkal vetekedik, hisz a községek és 
városok vezetése dönt olyan helyi ügyekben, 
amelyek közvetlenül érintik az emberek min-
dennapi életét.

A parlamenti választásokkal szemben van 
még egy szempont, ami a helyhatósági válasz-
tások súlyát növeli szemünkben, ez pedig az, 
hogy sikeres szereplés esetén itt tényleges dön-
tési helyzetbe kerülhetnek a magyarok – nyil-
ván csak az önkormányzat hatáskörein belül –, 
ami a parlamentben csak nagyon ritkán adatik 
meg az ott ülő magyar képviseletnek. Szlová-
kiában csupán a helyi önkormányzatok szint-
jén van valódi „önmegvalósítási” lehetősége a 
magyar kisebbségnek. 

Mivel azonban többségi választás keretében 
történik a képviselők megválasztása, ezért jel-
lemzően mindössze ott van lehetőség magyar 
többségű képviseletre, illetve magyar polgár-
mester megválasztására, ahol még a választók 
többsége is magyar. A jelenlegi választási sza-
bályok következtében az egy-egy településen 
kisebbséget alkotó nemzetiség teljesen kép-
viselet nélkül maradhat, a helyi nemzetiségi 
kisebbségnek (amely lehet akár szlovák is), 
amennyiben a többség egységesen szavaz, nem 
igazán van lehetősége arányának megfelelő 
súlyú képviseletre. Sőt, egyáltalán bármiféle 
képviseletre. 

Ennek a többségi választási rendszernek 
köszönhető, hogy olyan nagy múltú egyko-
ri magyar városokban, mint Léva, Rozsnyó 
vagy Losonc alig akad magyar képviselő a 
helyi képviselő-testületben, pedig több ezres 

SZLOvÁKIA: 
Önkormányzati választások előtt

magyar közösségek élnek még ma is ezekben 
a városokban. Persze fordított helyzetben a 
magyarság is lehet ennek a ténynek kedvez-
ményezettje, amikor egy-egy településen a 
helyi illetőséggel bíró szlovákok aránya még 
alacsony. Így lehetett például a most lezáruló 
választási ciklusban színtiszta magyar kép-
viselő-testülete Somorjának, ahol a szlovákok 
aránya a folyamatos beköltözés következtében 
ténylegesen már a lakosság felét is kiteszi. Ez 
azonban könnyen megfordulhat, ha a szlovák 
nemzetiségű szavazók közösségként kezdenek 
el viselkedni, egységesen szavaznak, vagy a 
magyar szavazatok megoszlanak. 

A Magyar Közösség Pártja nem véletlenül 
emelte választási programjába célként a nem-
zetiségi önkormányzati rendszer kialakítását. 
Ugyanis egy többségi rendszerben megválasz-
tott önkormányzat mellett – olyan településen, 
ahol a magyarok kisebbségben vannak – a helyi 
magyarság képviseletét csak külön kisebbségi 
önkormányzaton keresztül lehetne biztosítani. 
És a jó példáért nem is kell messze menni, hisz 
a magyarországi mintára is hivatkozhatunk. 

A jelenlegi jogi keretek között és választási 
szabályok mellett is – ahogy arra már utal-
tam – bizonyos helyi viszonyok között, ami-
kor a magyarok aránya az 50% körül mozog, 
rendkívül fontos lehet, hogy szavazataink ne 
oszoljanak meg, mert így nevető harmadikként 
éppen egy nem magyar jelölt lehet a befutó. 
Ezért ilyen helyzetben következetesen azt az 
elvet követtük, hogy nyitottak vagyunk koa-
líciós vagy független jelöltek támogatására, 
ha ez a jelölt egyben a magyar képviseletet is 
képes biztosítani.

Közösségeink számára a települési önkor-
mányzatokban megtestesülő képviselet az 
asszimiláció elleni gát is. Amikor egy tele-
pülésnek a közösség iránti felelősségét tuda-
tosító vezetése van, a magyarság helyzetét is 
jó irányba tudja befolyásolni. Az oktatás, a 
nyelvhasználat, a kultúra és nem utolsósorban 
a gazdaság területén is olyan hatáskörökkel 
rendelkeznek a települési önkormányzatok, 
amelyek által erősíthető, illetve gyengíthető 
az adott közösség identitása. A legnagyobb 
kihívások ugyan eltérőek a csallóközi, a gö-
möri, vagy a bodrogközi magyarlakta falvak 
számára, de a közösségeink megtartása iránti 
elkötelezettség nélkül sehol sem lehet ered-
ményt elérni. 

menyhárt józsef, 
a Magyar Közösség Pártja elnöke

Szeptember vége kiemelkedő jelentőséggel bír a 
kárpátaljai magyarság jövőjét illetően. Egy évvel 
ezelőtt 25-én írta alá Petro Porosenko ukrán elnök 
azt az oktatási törvényt, amely kimondja: az okta-
tás nyelve az ukrán. És idén 26-án tárgyalt Szijjártó 
Péter magyar külügyminiszter ukrán kollégájával, 
Pavlo Klimkinnel – eredmény nélkül.

Még mielőtt ismertté vált volna az eredményte-
lenség, mindenki meg volt győződve, hogy a helyzet 
nem fog megváltozni. Vagy ahogy a „Kárpátalja” c. 
hetilap az „évforduló” alkalmából így fogalmazott: 
„Egy éve hitegetnek bennünket.” És a mérlegelés így 
folytatódott: „Azóta is egyedül a magyarság elleni 
rágalomhadjárat területén lehet tényleges ,haladást‘ 
elkönyvelni. Időközben Ukrajna a szembenállást az 
oktatás mellett a kétoldalú kapcsolatok több más 
dimenziójára is kiterjesztette.”

Egy kivétellel: Pavlo Klimkin Kijevben az Euro-
atlanti Fórum ülésén érdekes félfordulatot mutatott 
be. Az ukrán diplomácia vezetője kiemelte, Ukrajna 
nem folytat következetes politikát nemzeti közössé-
geit illetően, de – mint fogalmazott – a magyarokhoz 
fűződő viszonyban „erre lát valós esélyt”. Hozzátet-
te: „Magyarország nem követeli, ahogy kezdetben 
tette, az oktatási törvény módosítását. Megállapod-
tunk abban, hogy 2023-ig meg kell hosszabbítanunk 
az átmeneti időszakot a törvény alkalmazásáig” – je-
lentette a liga.net ukrán hírportál. És Klimkin még 
egy picit hozzátett: Szerinte több tantárgy oktatható 
a kisebbségek nyelvén, de „képtelenség, hogy az ál-
lampolgári ismereteket vagy a jogtudomány alapjait 
magyarul tanítsák az ukrajnai magyar iskolákban”. 
Másfelől nem kell szorgalmazni, hogy a fizikát uk-
ránul tanulják – mondta.

Ez a kompromisszumos készség már napokkal 
később eltűnt, amikor Klimkin a beregszászi ma-
gyar konzul kiutasítását helyezte kilátásba, miu-
tán egy illegálisan felvett filmen látható volt, aho-
gyan kárpátaljaiak a konzulátuson tesznek magyar 

Ukrán–magyar ellentétek
állampolgársági esküt. Klimkin a konzul címére: 
„Jobban teszi, ha Budapesten osztogatja a magyar 
útleveleket,” 

Hennagyij Moszkal, Kárpátalja kormányzója 
ugyan inkább a magyarok oldalára állt, de az uk-
rán eljárás ellen nem tud mit tenni. A megyevezető 
szerint „a videobotrány mesterségesen keltett” és 
értelmetlen egy olyan ország részéről, amelyik az 
Európai Unióba törekszik. Hozzátette, Ukrajnában 
a kettős állampolgárság de facto létezik, míg de 
jure nincs. Hogy a törvényhozás miért nem akar-
ja jogilag rendezni a kérdést? Moszkal: Az ukrán 
parlamenti képviselők legalább fele rendelkezik 
második állampolgársággal.

Közben a helyzet nem hogy nem enyhült, hanem 
tovább mérgesedett. Csak két nappal a külügymi-
niszterek New York-i találkozója után a Kárpátalja 
megyei ügyészség hazaárulás gyanúja miatt indított 
büntetőeljárást olyan kárpátaljaiak ellen, akik felvet-
ték a magyar állampolgárságot. M. P.

Történelminek indult, aztán nem az lett belőle. 
Nem először járt a jelenlegi államfő, korábbi kor-
mányfő az „ősi szerb földön”, viszont a mostani 
látogatástól mindenki többet várt. Konkrétan azt, 
hogy Aleksandar Vučić elárulja a „nagy megol-
dást”. Merthogy a szerb államfő tavaly nyáron 
jelentette be, hogy nemzeti konzultációt szervez 
a koszovói kérdésről, kikérve a politikai, civil és 
tudományos élet képviselőinek véleményét. Ak-
kor (is) azt mondta, Szerbiában rendeznie kell a 
Koszovóval fenntartott viszonyt, hogy az eljöven-
dő generációknak ne kelljen ezt a terhet tovább 
cipelniük, ezért olyan tartós megoldást kell ta-
lálni, amely kizárja az összetűzések lehetőségét. 
A belső párbeszédnek elméletileg ez év tavaszáig 
kellett volna tartania, s időközben az is felmerült, 
hogy népszavazáson nyilváníthatják ki Koszovó-
val kapcsolatos véleményüket a szerbiaiak – ezt 
is Aleksandar Vučić jelentette ki még januárban, 
miután akkori koszovói látogatásáról hazatért. 

Szeptember elején megint Koszovóban járt a 
szerb államfő, és nyilvánvalóvá tette: megoldás 
még a láthatáron sincs. Messze még a koszovói 
kérdés megoldása, de kötelességünk tárgyalni a 
problémákról – fogalmazott Kosovska Mitrovicán 
megtartott beszédében. Az államfő egyébként ko-
rábban azt ígérte, látogatása során beszámol Ko-
szovó szerb nemzetiségű lakosságának a Belgrád–
Pristina-párbeszéd eddigi eredményeiről, illetve 
a lehetséges megoldási javaslatokról, amelyeknek 
köszönhetően javulnának az életkörülményeik. 
Ehelyett összefoglalta a Koszovóval kapcsolatos, 
számtalanszor hallott szerb álláspontot, megismé-
telte: Szerbia nem ismeri el Koszovó függetlensé-
gét, ugyanakkor békés megegyezésre törekszik az 
albánokkal, tartott egy kis történelemórát, és tett 
egy szerencsétlen kijelentést, miközben nosztal-
giázott és összehasonlította a három évtizeddel 
ezelőtti százezres tömeget a jelenlegi több ezressel, 
így fogalmazva: „Slobodan Milošević nagy szerb 
vezető volt, a szándékai mindenesetre a legjobbak 
voltak, de az eredmények sokkal rosszabbak let-
tek. Nem azért, mert ő ezt akarta, hanem mert a 
vágyak irreálisak voltak, nem vettük figyelembe 
és alábecsültük más népek vágyait és törekvéseit. 
Ezért a legdrágább árat fizettük.” (1989-ben Gazi-
mestánban Slobodan Milošević szerbek százezrei 
előtt tartott nagygyűlést – a véres háborúkba tor-
kolló folytatást mindannyian ismerjük.) Kijelen-
tését Hashim Thaci koszovói elnök provokáció-
nak nevezte, rámutatva, hogy Vučić a békéről és 
jószomszédi kapcsolatokról beszélt, aztán áttért 
Milošević dicséretére, ami szerinte nem fér meg 
egymás mellett.

A szerb államfő egyébként azt követően léphe-
tett be Koszovóba, hogy azt Pristina engedélyez-
te. Az utazása azonban szinte az utolsó pillana-
tig bizonytalan volt, nem lehetett tudni, hogy a 
koszovói kormány rábólint-e. Koszovó 2008-ban 
egyoldalúan kiáltotta ki függetlenségét Szerbiá-
tól, ezt azonban Belgrád azóta sem hajlandó el-
ismerni, és továbbra is saját, déli tartományának 
tekinti a többségében albánok lakta területet. A 
szerb bölcsőnek nevezett területen viszont már 
nincsenek jelen a szerb államiság jellemzői, hiszen 
Koszovóban nincs szerb közigazgatás, bírásko-
dás és katonaság, s ha szerb politikus, államférfi 
szeretne odalátogatni, beutazási engedélyt kell 
kérnie Pristinától. Vučić tehát albán engedéllyel 
lépett az „ősi szerb földre” és kereste fel az otta-
ni szerb közösségeket. Azonban ez sem volt zök-
kenőmentes: a koszovói kormány csak uniós és 

SZERBIA – KOSZOvó  
vučić Koszovóban

amerikai nyomásra hagyta jóvá, hogy a szerb ál-
lamfő a Gazivoda víztározóhoz is elmenjen. (A tó 
80 százaléka a Koszovó északi részén levő, szerb 
többségű Zubin Potok településen található, 20 
százaléka pedig átnyúlik Szerbia déli részébe, az 
albánok által lakott Novi Pazar területére. Szerbia 
stratégiai jelentőségűnek tartja a vízerőműként és 
víztározóként működő Gazivodát és sajátjának, hi-
szen a Világbank hiteléből épült, aminek jelentős 
részét Szerbia fizette vissza, ugyanakkor Pristina 
ezt nem ismeri el.)

Banje szerb többségű faluval viszont már nem 
volt ilyen szerencséje, oda nem jutott be, mivel az 
egykori Koszovói Felszabadítási Hadsereg veterán-
jai elállták az útját, szerintük ugyanis bocsánatot 
kellene kérnie azokért a bűncselekményekért, ami-
ket a szerbek elkövettek. Ezt követően biztonsá-
gi okokra hivatkozva Pristina visszavonta a falu 
meglátogatásáról szóló engedélyt, s miután a szerb 
államfő kerülőúton próbált meg eljutni Banjeba, a 
koszovói rendőrség feltartóztatta. Vučić azonban 
nem adta fel: telefonon szólt az ottaniakhoz, akik 
könnyezve hallgatták szavait. 

A hétvégi, kétnapos látogatás baljós előjellel 
indult: a megelőző pénteken kudarcba fulladt a 
Belgrád és Pristina közötti brüsszeli párbeszéd 
esedékes fordulója. A szerb elnök úgy döntött, 
nem fog tárgyalni Brüsszelben Hashim Thaci 
koszovói elnökkel, és sajtóhírek szerint a Pristi-
nával folytatott tárgyalások folytatását is megkér-
dőjelezte. A hivatalos információk szerint Vučić 
„a koszovói albánok csalásai, fenyegetései és ha-
zugságai miatt” döntött így. Szerbia szerint „el-
fogadhatatlanok a tárgyalások ellehetetlenítésére 
tett próbálkozások, valamint azok a kísérletek, 
hogy Preševót, Medveđát és Bujanovacot (albán 
többségű dél-szerbiai községek) Koszovó terüle-
teként mutassák be”.

Koszovó helyzetének rendezése kapcsán ugyan-
is egyre többször merül fel a területcsere lehető-
sége Szerbia és Koszovó között. A határkiigazítás 
lehetőségét Hashim Thaci koszovói elnök vetette 
fel, egy Twitter-bejegyzésében ezt írta: „Egyértel-
mű a javaslatom a Szerbiával történő békés meg-
állapodásra: nincs határmódosítás etnikai alapon, 
de lehet szó határkiigazításról és kölcsönös elis-
merésről”. Az elmúlt hetekben többször is elmond-
ta, hogy szó sem lehet Koszovó felosztásáról, ám 
amennyiben Belgráddal megállapodnak, „határ-
kiigazításról” tárgyalhatnak. A területcsere ötletét 
Johannes Hahn uniós bővítési biztos nem vetette 
el, amikor úgy fogalmazott: támogat minden meg-
oldást, ami véget vet a kétoldalú összetűzéseknek, 
azonban a megoldásnak hozzá kell járulnia a régió 
stabilitásának megőrzéséhez, miközben nem szen-
ved kárt senki érdeke. Vučić azonban Koszovóban 
azt hangoztatta: „Szerbia nem ismeri el Koszovó 
államiságát, a Szerbia és a Koszovó közötti határok 
pedig nem fognak megváltozni”. Úgy fogalmazott: 
nem a határokkal kell foglalkozni, hanem a ko-
szovói szerbek jogaival, küzdeni azért, ami jár, s 
bejelentette: Szerbia fejlesztéseket fog végrehajta-
ni a koszovói szerb közösség javára, ezzel segítve 
a szülőföldön való megmaradást és boldogulást. 
Kórházakat fejlesztenek, új óvodákat építenek, új 
vízvezeték-hálózatokat létesítenek – ígérte.

Egyre jobban sürget az idő, hogy Pristina és 
Belgrád megoldást találjon Koszovó helyzetének 
rendezésére, hiszen a jövő év nyaráig pontot kell 
tenni az ügy végére Szerbia és Koszovó EU felé 
vezető útja során.

fehér márta

(2018. szeptember 20. – Ma7.sk, Új Szó, Körkép) 
Nagyszombat megye önkormányzata szeptember 
19-i ülésén jóváhagyta a nagymegyeri magyar 
tannyelvű Korvin Mátyás Gimnázium megszünte-
tését. Erre az alacsony érdeklődés miatt, 2019. szep-
tember 1-jei hatállyal kerül sor. A dunaszerdahelyi 
járásbeli Nagymegyer Corvin Mátyás Gimnáziuma 
már huzamosabb ideje diákhiányban szenved. Az 
iskolának az utóbbi tíz évben több kihívással is meg 
kellett küzdenie. A kedvezőtlen népesedési muta-
tók miatt csökkent az alap iskolás diákok száma, s 
ennek következtében egyre kevesebb továbbtanuló 
mutatott érdeklődést az iskola iránt. A 2017/2018-as 
iskolaévben 19 végzős tett érettségi vizsgát.

Megszűnik a nagymegyeri 
gimnázium
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(KMCSSZ Sajtótájékoztató) 60 év, komoly 
kor! A II. Rákóczi Ferenc cscs.-ot 1957-ben 
alapították Zürichben és 5 évvel később ala-
kult meg a Sarolta lcscs., tehát valójában ket-
tős jubileumot ünnepelhettünk április 14-én 
a Zürich melletti Regensdorfban: a 60 és az 
55 éveset. 

Eljött 36 korábbi csapattag. Több cserkész-
generáció képviseltette magát: olyanok, akik 
ott voltak a csapatok alapításánál, akik 20 
vagy 30 évvel ezelőtt cserkészkedtek és olya-
nok is, akik néhány éve még aktívak voltak.

A jubileumot egybekötöttük a hagyomá-
nyos tavaszi csapathétvégénkkel. Péntek este 
gyalogtúrával kezdődött Zürichtől a táborhe-
lyig. Ezt követte a tábortűz meg egy éjszakai 
játék. Szombat délelőtt kirándulás keretében 
próbázásra is sor került, azután tűzön sütöt-
tük meg az ebédünket. 

Ez alatt a táborhelyen szülői segítséggel 
zajlottak az előkészületek. Délután háromra, 
a cserkészszülőkkel és a vendégekkel egyidő-
ben érkeztek vissza a cserkészek a táborhely-
re. A bejelentkezés után a cserkészház mögött 
zászlófelvonással nyitottuk meg a jubileu-
mi ünnepséget. Pilinszky Kati (Maszkot) és 
Magyar Balázs (Akela), a két jelenlegi csa-
patparancsnok köszöntötte a jelenlévőket.  
Kerületi parancsokunk Jablonkay Péter, aki 
valaha maga is zürichi csapatparancsnok 
volt, szintén üdvözölte az egybegyűlteket. Az 
elhunyt csapattagok emlékére az első zürichi 
csapatparancsnok, Gyarmati Lacibá gyújtott 
mécsest. Golarits Gyöngyi bővítette a jelen-
lévő egykori parancsnokok körét. 

Hatvanéves a zürichi magyar cserkészet
A cserkészházban kiállítás nyilt meg: albu-

mok, plakátok fényképekkel, régi őrsi zászlók, 
dokumentumok vártak a látogatókra. Film-
felvételek és interjúk is készültek a Magyar-
ház Televízió és Duna Tv Öt kontinens egy 
nemzet című műsora számára. Késő délután 
a házban vetítésre gyűltünk össze. Az elmúlt 
évtizedekből összeállított diákból és fényké-
pekből mutattunk be néhány tucatnyit. 

Közös vacsorával folytattuk: bográcsgulyás 
és paprikás krumpli várta a vendégeket. A 
jubileumra készült művészi mézeskalács-li-
liomok is elfogytak az utolsó morzsáig!

A tábortűz mellett felcsendültek a régen 
énekelt, de még nem elfelejtett népdalok, csa-
takiáltások. Sarolta és Rákóczi (a két csapatpa-
rancsnok személyében) személyesen megele-
venedtek, hogy a róluk elnevezett csapatokat 
megismerjék. Mindegyik őrs egy-egy rövid, 
saját költésű énekkel mutatkozott be. Ahogyan 
kezdett sötétedni, a tábortűz mellett néhány 
cserkészvezető szakaszokat olvasott fel egy-
egy régi éves beszámlóból, őrsi naplóból vagy 
újságcikkből. Így megtudtuk például, hogy 
1984 júniusában, amikor II. János Pál pápa 
Svájcban járt, cserkészeink díszsorfalat álltak. 
„... A Pápa végigsétált a sorfal mellett és kis-
cserkészeinket, Tónit meg Pannit megcsókol-
ta. A többi cserkészhez is szólt néhány szót...” 

A szeretetkör után levontuk a zászlót és 
Bipi szavaival búcsúztattuk az egykori csa-
pattagokat: „...Ragaszkodjatok mindig a foga-
dalmatokhoz – akkor is, ha már nem vagytok 
gyerekek. Isten segítsen ebben benneteket...”

pilinszky katalin, Zürich

Matunák Mihályról, két nemzet történet-
írójáról megfeledkezett a zajló, új utakat ke-
reső világ. Csak kevesen tudják, hogy halála-
kor mintegy hetvenkötetnyi történelmi mun-
ka maradt utána, mely értékes forrása ma is 
történetíróinknak. 

Nagysurányban született 1866. július 17-
én. Középiskolai tanulmányait Érsekújvárott, 
Selmecbányán és Egerben végezte. Teológiát a 
besztercebányai papneveldében tanult, majd 
1887-ben beiratkozott a budapesti Pázmány 
Péter Tudományegyetem hittudományi ka-
rára, ahol történelmi és egyházzenei szakon 
képezte magát. 

1891–92-ben Szalatnyán, Túrócszucsány-
ban és Nagysurányban káplánkodott, majd 
Ruttkán hitoktató lett. 1893–94-ben nevelői 
állást vállalt Véglesen és Gödön. A sok ván-
dorlás után, mint segédlelkész került Kör-
möcbányára, ahol 1898-ig működött.

Körmöc jelentős változást hozott életében. 
Itt ismerkedett meg Križko Pál történésszel, 
a város levéltárosával, akivel szoros barát-
ságra lépett.

1898-ban elvállalja a városi felső népisko-
la igazgatói állását Korponán. De itt is csak 
átmenetileg marad 1902-ig.

1902-ben elfogadja Besztercebánya meg-
hívását a megürült plébánosi székre. Ide vo-
nul vissza szüntelen munkára, és itt tölti a 
történelmi kutatásai szempontjából jelentős 
húsz évét.

A Csehszlovák Köztársaság megalakulá-
sa után végleg szakít papi hivatásával, Ma-
tica slovenskának és a Szlovák Történelmi 
Társulásnak dolgozik, majd 1922-ben ismét 
visszatér Körmöcbányára, ahol még tíz évet 
tölt fáradhatatlan munkával, mint városi le-
véltáros. Itt fejezi be 1932. december 5-én 
munkában gazdag életét.

Irodalmi tevékenységének első állomása a 
budapesti szemináriumhoz fűződik. Ekkor 

írta meg „A magyarbéli Bosnyák-család tör-
ténetét”, s tanulmányával elnyerte Fraknói 
Vilmos 100 forintos jutalomdíját. Még, mint 
teológus megírja „Nagysurányi hajdani vára 
történetének vázlata” című munkáját. Érdek-
lődése ebben az időben szülőföldjének ismert 
helyei felé fordul. 

Számtalan cikke jelenik meg az Érsekújvári 
Lapok, az Érsekújvár és Vidéke, a Nyitrame-
gyei Szemle és a Nyitramegyei Közlöny – című 
lapokban.  Ezen előkészületei után jelenik meg 
a „Századokban” – „Érsekújvár alapítási éve 
1545” című nagy fontosságú munkája.

Zenei felkészültsége lehetővé teszi, hogy 
népdalgyűjtéssel is foglalkozhasson. Különö-
sen a kuruckor zenéje és énekei kötik le figyel-
mét. Ezenkívül számos, jobbára ismeretlen, 
régi magyar zenedarabot ugyancsak felfede-
zett. Munkatársa volt a Magyarország várme-
gyéi és városai című monográfiasorozatnak. 

Első szlovák nyelvű munkája „Turec-
ko-uherské boje v severozápadnom Uhor sku” 
címen 1897-ben jelent meg. A következő év-
ben „Nové Zámky pod tureckým panstvom 
1663-1685” címen írt munkája Thúry J. for-
dításában „Érsekújvár a török uralom alatt” 
címen Nyitrán került kiadásra.

 A körmöci levéltár, mely a mai Szlováki-
ának leggazdagabb ilyen gyűjteménye, bő 
alkalmat nyújtott Matunáknak történelmi 
kutatásai folytatásához. 1928-ban, Körmöcbá-
nya alapításának 600. évfordulója alkalmából 
jelent meg a „Z dejín slobodného a hlavného 
banského mesta Kremnice” (Körmöcbánya 
szabad és fő bányaváros történetéből.)

Ezután több munkát dolgozott fel a szlovák 
nemzet eredetéről és nemzeti jellegéről, Cirill-
ről és Metódról, a szlávok apostolairól. Sok 
munkája haláláig kiadatlanul maradt. Művei 
nyomtatásban ma már sajnos nem hozzáférhe-
tőek. Legnagyobb részüket a Matica slovenská 
és a budapesti Széchényi Könyvtár őrzi.

száraz pál

Két nemzet történetírója

(http://mta.hu/, 2018. szeptember 21.) 
2018. szeptember 27-én mutatták be a Ma-
gyar Tudományos Akadémia Székházában 
Magyarország Nemzeti Atlasza új kiadá-
sának Természeti környezet című kötetét. 
A kiadvány az MTA és a Kormány együtt-
működésében valósult meg. Lovász László 
elnöksége alatt 18 szerkesztő, 140 fejezet-
szerző, 219 térképszerző, 14 térképész, va-
lamint több tucat szakmai és nyelvi lektor 
munkája eredményeként készült el az új 
kiadás. Újdonságot jelent, hogy az MNA 
2018-tól megjelenő kötetei nem csupán Ma-

MAGYARORSZÁG NEMZETI ATLASZÁNAK ÚJ KIADÁSA
gyarországra, hanem a Kárpát-medencére 
és annak szomszédságára (a Kárpát–Pan-
non-térségre) – tehát 12 ország kb. félmillió 
négyzetkilométernyi területére és 34 ezer 
településére – vonatkozóan mutatják be a 
természet, a társadalom és a gazdaság tér-
szerkezetét. 

Az atlasz új kiadásának tartalma a Ma-
gyar Tudományos Akadémia vezetésével, 
Kocsis Károly akadémikus főszerkeszté-
sében készült. A munkában számos kor-
mányzati szerv, háttérintézmény és egye-
tem vett részt.

Tavaly nyáron az MTA CSFK Földtudományi 
Intézet, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 
Főiskola és a Nemzetpolitikai Kutatóintézet 
gondozásában, százhetven kérdezőbiztos segéd-
kezésével sor került a SUMMA 2017 kárpátaljai 
magyarság demográfiai felmérésére. A kutatás 
célja a kárpátaljai magyar közösség számának, 
települési megoszlásának, egyes fontosabb de-
mográfiai jellemzőinek, valamint külföldi mun-
ka- és tanulási célú migrációjának a felmérése 
volt. A kutatás megállapításait egy kérdőíves 
felmérésre alapozva következtették ki a kuta-
tók, akik 23 ezer embert kérdeztek meg.

Magyarország területén szolid története van 
már a kb. tízévente végbemenő népszámlálá-
soknak, a legutóbbi 15. népszámlálás  2011 ok-
tóberére esett. Nem is vita tárgya, hogy effajta 
kutatás nagyon is szükséges, hisz a jól ismert 
„pénz számolva, asszony... ölelve(!) jó” mondás 
elve adott esetben is igaz. A demográfiai felmé-
rés statisztikai eredményei ugyanis jól tükrözik, 
hogy honnan hová tart fejlődésében egy adott 
közösség és a társadalom egészében véve. 

A Nemzetpolitikai Kutatóintézet (NPKI) ada-
tai szerint a legutóbbi, 2001-es ukrán népszám-
lálás adatai szerint Kárpátalján 152 ezer (a nép-
számlálás hivatalos online hozzáférhető adatai 
szerint 156,6 ezer – Szerző) fő vallotta magát 
magyar nemzetiségűnek. Viszont az azóta el-
telt 17 év népesedési és etnikai viszonyairól 
elenyészően keveset lehetett tudni, hisz Uk-
rajnában a 2011-re esedékes soron következő 
népszámlálás elmaradt. Egy azonban biztos: a 
magyar nemzetiségű lakosság száma – a többi 
Kárpát-medencei régióhoz hasonlóan – Kár-
pátalján is csökkenő tendenciát mutat. Ennek 
irányát mindmostanáig javarészt a Kelet-Ukraj-
nában uralkodó állapotok befolyásolják. 2014 
óta a kivándorlás felerősödése nem csak a meg-
élhetési problémákkal magyarázható. A sorkö-
telesség a férfiak kivándorlásának is oka. 

„A kutatás Kárpátalja 111 magyarlakta telepü-
lésén 312 mintavételi ponton zajlott. A felmérés 
során 170 kérdezőbiztos segítségével gyűjtöt-
tünk információt több mint 23 ezer főről, ebből 
közel 22 ezer magyar nemzetiségű lakosról, a 
magyarok 2001-es létszámának hetedéről. A 
kérdezőbiztosok az adott mintavételi pont ösz-
szes háztartásában rákérdeztek a háztartás min-
den lakosának nemére, korára, nemzetiségére, 
anyanyelvére, felekezetére, legmagasabb iskolai 
végzettségére, fő foglalkozására, az 1 hónapot 
meghaladó külföldi tartózkodás hosszára és 
helyére, valamint a legutóbbi népszámlálás idő-
pontjában az életvitelszerű tartózkodási helyé-
re” – teszi közzé jelentését hivatalos weboldalán 
a Nemzetpolitikai Kutatóintézet.

A kutatás főbb eredményei szerint a kárpát-
aljai magyarok száma kerekítve 131 ezer főre 
becsülhető. Az adott értékbe bele van számítva 
az a 123 ezer magyar, mely a vizsgált 111 ma-
gyar településen él, plusz az a vélhetően 2 000 
kárpátaljai magyar is, mely szórványban él: ez 
így összesen 125 ezer főre rúg. A felmérés fo-
lyamán nem kerültek megvizsgálásra a magyar 
ajkú roma közösségek. Viszont ezen utóbbiak 
közül 2001-hez hasonlóan vélhetően 5–6 ezren 
magyarnak vallanák magukat. Őket is számítva 
egy mostani népszámláláson 131 ezer magyart 
lehetne összeírni Kárpátalján. Bár a számbe-
li csökkenés igencsak szembetűnő, mégis ez a 
számadat  összevethető létszámot mutat az előző 
népszámlálás adataival.

Össszehasonlítva a statisztikai adatokat meg-
látszik, hogy a 2001-es népszámláláshoz képest a 
magyar lakosság száma 13,7%-kal csökkent; ami 
némileg kedvezőbb a magyarországi bevándor-
lási statisztikákon alapuló forgatókönyveknél. A 
csökkenés mértéke – évente 0,9% – jóval kisebb, 
mint a Kárpát-medencei többi nemzetrész vonat-
kozó értékei 2001 és 2011 között (évi 1,2–1,6%). A 
szórványmagyarság lélekszámának csökkenése 
(16,6%) jelentősen meghaladta a tömbmagyarsá-
gét (13%). Ennél is nagyobb a különbség a városi 
(-17,9%) és a falusi (-11,3%) magyarság fogyása kö-
zött, ami elsősorban a városi népesség nagyobb 
mértékű kivándorlásának az eredménye. 

Talán szerencsésebb lenne legalább támpon-
tokban belevonnunk a száraz számadatokhoz a 
térség földrajzi leírását. Ennek fényében a kár-
pátaljai magyarság csökkenése területileg meg-
lehetősen egyenetlen. Ungvár és Beregszász vá-
rosokban volt a legnagyobb arányú a csökkenés, 
de jelentős mértékű volt Huszton és a Szolyvai, 
a Técsői és a Rahói járások szórványvidékein is. 
A legkisebb mértékű csökkenés a Nagyszőlősi 
járásban, Munkács városában és a huszti járási 
Visken tapasztalható. Összességében viszont 
Beregszász és Ungvár adatai a legmeglepőbbek, 

hisz itt a 20%-ot is meghaladta a magyarság fo-
gyása. Az asszimilációs hatásokat a kutatók saj-
nos nem tudták módszerükkel vizsgálni, de ko-
rábbi kutatások alapján arra a konzekvenciára 
lehet jutni, hogy ez nullás mérleget ad, hisz a 
vegyes házasságokban nevelkedő gyerekek kö-
rülbelül azonos arányban lesznek magyarok, 
illetve ukránok. Megjegyzendő, hogy a lekérde-
zésnél a kérdezőbiztosok lehetőséget adtak kettős 
identitás vállalására is, amit anno az ukrajnai 
népszámlálás nem tett lehetővé.

Az adatokból kiolvasható, hogy a 21 ezer fős 
fogyás nagyobbrészt a nemzetközi migrációból, 
az elvándorlásból adódott – mutatott rá Tátrai 
Patrik, a Földrajztudományi Intézet egyik mun-
katársa a kutatási eredmények bemutatásakor 
Beregszászon. Érvelése szerint 15,5 év alatt 14,5 
ezer ember külföldre távozott, illetve 600 fő Bel-
ső-Ukrajnába, ez összességében 15 100 fős vesz-
teség. Ezzel szemben kb. 400 magyar bevándorló 
áll. A migráció szaldója így tehát 14,7 ezer fős 
fogyás. Ami ezzel kapcsolatban nyugtalanító, 
hogy a véglegesen kivándorlók száma az utolsó 
három évben – 2015–17-ben – elképesztő mér-
tékben növekedett.

Az előző számok nem tartalmazzák az ideig-
lenesen külföldön tartózkodó kárpátaljai magya-
rokat, a kutatás szerint az ő arányuk is meglepő-
en magas. A teljes kárpátaljai magyar népesség 
22%-a legalább egy hónapot töltött külföldön. Ha 
ezt a számot az aktív népességre vetítjük, nem 
véve figyelembe a gyerekeket és a nyugdíjasokat, 
akkor azt kapjuk, hogy minden harmadik kár-
pátaljai magyar nő és férfi több mint egy hónapot 
töltött otthonától távol a vizsgált időszakban, ami 
kb. 28 ezer főt jelent. Hosszabb időt –  több mint 
3 hónapot – töltött távol az otthonától 19 ezer 
kárpátaljai magyar, vélhetően külföldi tanulás 
és munkavállalás céljából. 

A kárpátaljai magyarok körében a tartós kül-
földi tartózkodás legnépszerűbb célországa to-
vábbra is Magyarország. Azonban a hosszabb 
(legalább 3 hónapos) külföldi tartózkodások ese-
tében Magyarország kevésbé népszerű (50,5%), 
mint az 1–3 hónapos tartózkodás esetében 
(63,7%), és az egyéb célországok (a legalább 1 
hónapot külföldön töltők körében, főként Cseh-
ország – 32%, Németország – 7,0%, Nagy-Britan-
nia – 2,3, egyéb – 8,5%) szerepe nő. 

Ami a kárpátaljai magyar lakosság elörege-
dését illeti, ez a folyamat sajnos csak erősödött  
2001-hez képest. Ezt jól szemlélteti a 100 gye-
rekkorúra (15 év alattiak) jutó időskorúak (60 
év felettiek) száma, amely 2001-ben még csak 
94 volt, 2017-ben pedig már 146. Ennek hátte-
rében a csökkenő gyerekszám, és a produktív 
korban levők a megszokottnál nagyobb mértékű 
kivándorlása áll.

A 2001-es népszámlálás adataihoz hasonlóan 
most is enyhe nőtöbblet jellemzi a  térséget. A 
lakosság elöregedésével összefüggésben a férfiak 
aránya 2001-hez képest csökkent, azaz míg 2001-
ben 1000 férfira 1077 nő jutott, addig 2017-ben 
ez az index már 1108 nőt jelent.

Egy másik érdekes adat a  kárpátaljai magyar-
ság felekezeti összetételét frissíti, ami igen érté-
kes, hisz legutóbb vallási struktúrát célzó ösz-
szeírás csak 1941-ben volt, és mostanra a feleke-
zeti megoszlás számottevően eltér. Napjainkban 
Kárpátalján a magyarok 64,6%-a református, 
17,8%-a római katolikus, 12,5% görög katolikus, 
2,4% ortodox. A többi egyház, illetve a felekeze-
ten kívüliek súlya összesen nem éri el a 3%-ot.

A magyar lakosság iskolázottsági mutatói 2001 
óta rendkívül sokat javultak, amiben fontos sze-
repet játszik a magyar nyelvű felsőoktatás töme-
gesedése Kárpátalján. Jelenleg a 18 éven felüli 
népesség 16%-ának van felsőfokú végzettsége 
(2001-ben ez 4,8% volt), míg az általános iskolát 
be nem fejezők aránya 1% alatt marad. Azon túl 
viszont az iskolázottságban jelentős különbsé-
gek vannak korcsoportok (a fiatalabb generációk 
magasabb végzettséggel rendelkeznek) és nemek 
szerint (a nők felülreprezentáltak mind a legfel-
ső, mind a legalsó kategóriákban).

Mint ahogy arról beszámol az NPKI, a kár-
pátaljai magyarok foglalkozási összetétele egy 
kedvezőtlen társadalmi szerkezetet tükröz szűk 
elittel és széles néprétegekkel az alacsonyabb 
státuszú kategóriákban. A 16 évesnél idősebbek 
közt a vezető beosztásúak és vállalkozók együt-
tes aránya 7–8% körül mérhető, míg a másik pó-
luson a mezőgazdaságból, az alkalmi munkákból 
élők, a munkanélküliek és a háztartásbeliek ösz-
szesített aránya 25%. E helyzet részben a törté-
neti folyamatok és a kisebbségi lét terméke, ami 
az értelmiség és az aktív népesség nagyarányú 
kiáramlásával újratermeli önmagát. 

paláDi renáta (Ungvár)

Demográfiai felmérés Kárpátalján
Erzsébet királyné 1898. szeptember 10-én 

Genfben merénylet áldozata lett, és alig egy 
hónap múlva szentesítést nyert az emlékét 
törvénybe iktató XXX. törvénycikk. A magyar 
történelemben Erzsébet az egyetlen királyné, 
aki a magyarság iránti elkötelezettségével ezt 
kiérdemelte.

   A törvényjavaslat indoklása pontosan köz-
vetítette a nemzet érzéseit az elhunyt királyné 
iránt:…”hosszú idők után ő volt az első, aki 
megtanulta, megszerette és szeretettel beszélte 
nemzeti nyelvünket, megértette a szabadság-
hoz és történeti jogaihoz ragaszkodó nemzet-
nek sérelmeit s szenvedéseit, küzdelmét állami 
önállóságáért, felfogta jogos törekvéseinket, 
magáévá tette aspirációinkat s mindezeknek 
ihletett tolmácsolója, pártfogója” lett az ural-
kodónál.

   Wittelsbach Erzsébetet, Ferenc József 15 
éves jegyesét 1853 őszén Münchenben kezdték 
megismertetni Magyarország történelmével és 
irodalmával. A bajor hercegnő, leendő osztrák 
császárné Majláth János gróf jóvoltából versek, 
mondák, népmesék költői világán keresztül 
kezdte megérteni a magyar ember érzéseit. 
Főként annak szabadságvágyával tudott azo-
nosulni. Az önkényuralmi években erről egy 
versében tanúságot is tett: „Ó, Magyarország, 
szép világ!/ Tudom én, élsz gyötrő láncon./ 
Úgy levenném én rabigád,/ Kezem, lásd, nyúj-
tani vágyom./

   Erzsébetnek a hatvanas évek elején még 
nem volt módja beleszólni a politikába, ezért 
helyette a nyelvtanulásban mélyedt el. Ebben 
több tanár és új felolvasónője, Ferenczy Ida 

Erzsébet királyné halálának 120. évfordulója kapcsán
volt segítségére. Bécsben magyar nyelvű új-
ságokat olvasott, Eötvöst és Jókait eredetiben, 
és Pestről rendelt magyar öltözékben járt az 
udvar politikája elleni tüntetésként. Mire el-
érkezett 1866, a cselekvés lehetőségének éve, 
a magyarok már a haza védasszonyának ne-
vezték a tökéletes nyelvtudásával mindenkit 
elbűvölő Erzsébetet. Ekkor vallotta meg: „…
Bánt, ha a császár ügyei rosszul állnak Olasz-
országban, de ha ugyanez Magyarországon 
fordul elő, abba belehalok.” Az év folyamán 
minden befolyását latba vetette, hogy a Deák 
és Andrássy által képviselt nézeteket elfogad-
tassa Ferenc Józseffel, hogy az ország vissza-
kaphassa alkotmányát. Szenvedélyesen érvelt, 
tanácsot adott, könyörgött, sőt szinte zsarolta 
férjét. Erzsébet a szívével gondolkodott, érzel-
mi politizálást folytatott a magyarok érdeké-
ben. Feladatának érezte, hogy kölcsönösen bi-
zalmat ébresszen fejedelmi férjében és a nem-
zetben egymás iránt; a kiegyezés létrejötte az 
ő munkájának gyümölcse is.

 Életének legszebb napja volt, amikor 1867. 
június 8-án – addig példátlan megtiszteltetés-
ként, egy napon koronázták meg a királlyal – 
magyar királynéként a haza anyja lett.

   Bár Erzsébet többé nem politizált, magyar 
irányú elkötelezettségét, szeretetét választott 
hazája iránt még a távolban is megtartotta. 
Amikor „kis magyar leányával”, Mária Valéri-
ával hazalátogatott Bajorországba, boldog gye-
rekkora színhelyére, ezek a szavak szakadtak ki 
belőle: „…kellemes családi köröm daczára isz-
szonyú magyar honvágyam van”. Természetes, 
hogy udvartartása tagjaival magyarul beszélt, 

Bécsben a Közgazdasági Főiskola hallgatója 
volt, amikor engedett a csábításnak és megpá-
lyázta a tekintélyes polgári lap, a Die Presse 
fiatal tehetségeket kereső kiírását. Felvették, 
és ott is maradt, egészen nyugdíjazásáig. Válto-
zatos és felelősségteljes beosztásban dolgozott, 
napi főszerkesztőként is. Főoldala Kelet-Európa 
volt sokáig általánosságban, aztán gazdasági 
kérdések taglalásával bízták meg. Így is ment 
nyugdíjba, anélkül, hogy a bowling mellett fel-
adta volna hivatását. Sok lapnak ír változat-
lanul, előadásokat is vállal. Nem változtatta 
meg életmódját.

Martos Pétert csak a hozzá közelállók isme-
rik, vagy vélik ismerni igazán. Magyar körökben 
meg csak az tud róla, akit minden óvatossága, 
sőt, zárkózottsága ellenére megajándékozott bi-
zalmával. Ki is tudhatja, hogy a reális szocializ-
mus idején lapja tudósítójaként több-kevesebb 
rendszerességgel járt Magyarországra. És élt a 
lehetőséggel a kapcsolatkeresés terén is. Így tett 
szert barátokra a kibontakozó ellenzékiek köré-
ben. Ennek inkább csak háttér-információként 
volt lecsapódása a lapban, igaz, alkalmanként 
azért megszólaltatta egyiket-másikat.

Hőskorának mondható a rendszerváltozás 
küszöbe, jelesen a Páneurópai-piknik 1989-
ben, aminek meghirdetését szokatlan módon 
saját nevével is ellátta.

Biztosan nagyon megmozgatták azok a moz-
golódások, amik a rendszerváltozáshoz vezettek, 
hogy aztán őt is kikezdje a csalódottság. Nem 
is annyira azért, mennyire volt sikeres a váltás, 
sokkal inkább az emberi kapcsolatok viszonyla-
tában. Feltételezte, hogy mindenkit egybe ková-
csol majd a megváltozott új helyzet, mígnem meg 
kellett tapasztalnia a Nagy Gáspár által versbe 
foglalt békebeli kannibalizmust: egyszeriben 
egymás esküdt ellenségeivé váltak a barátok, 
akik között neki is döntenie kellett volna, mivel 

felrótták, hogyan állhat szóba ezzel vagy azzal 
az ellenséggé nyilvánított (volt) baráttal.

Martos Péter osztrák közegben „szocializá-
lódott”; az a nyolcéves gyermek, aki szüleivel 
1956-ban menekültként érkezett Ausztriába és 
éveken át a Bécs 20. kerületében lévő Burghardt-
gasse 2. sz. alatti „magyar ház”-ban lakott. Apja 
gondoskodott róla, hogy ne felejtsen el magyarul, 
habár Ausztriában nem járt magyar iskolába.

Sok minden közrejátszott abban, hogy nem 
vett részt az ausztriai magyarok közösségi éle-
tében. Ő ismételten a széthúzást szokta emle-
getni. Martos Péter mégis megtalálta a számára 
járható utat, nevezetesen újságírói tevékenysége 
új területének és arculatának kibontakoztatá-
sára. Esetenként korábban is, 2014-től szer-
kesztőbizottsági, 2017-től pedig szerkesztőségi 
tagként írja cikkeit a Bécsi Naplóba. Ezt azért 
vállalja, mert véleménye szerint egyetért a lap 
vonalvezetésével. Tapasztalatait megosztja a 
szerkesztőséggel, közvetlenül részt vesz az 
egyes számok összeállításában, egyre másra 
hat ösztönzően javaslataival.

Martos Péter ma magyar származású oszt-
ráknak vallja magát. Magatartása, gondolkodás-
módja kiegyensúlyozott, kimondottan viszolyog 
a szélsőségektől. Alkatilag is meggyőződéses 
humanista, vagyis emberséges ember. Magyar 
származását, nyelvtudását nem emlegeti kér-
kedésként, hanem egészen természetesen éli. 
Ennek talán legérzékenyebb pontja azon viszo-
nyulása, hogy kisebbik lánya szinte felnőttként 
jutott el a magyar nyelv elsajátításáig.

Jó tudni mindezt és tudatni a Bécsi Napló 
olvasóival. Többek között azt is, hogy idén 
elhunyt jóval idősebb bátyja 1956-ban Molo-
tov-koktélt dobott a szovjet tankokra. Mindez 
megfér benne egymás mellett, békévé oldódva, 
anélkül, hogy bármelyik nemzet színeit kizá-
rólagosan ráaggathatnánk. amicus

Az újságírás elkötelezettje
– martos Péter 70 éves – 

Csáky Anna
  

Mágikus hold
Kányádi Sándor emlékére

Valami hív a hold alatt:
mágikus fény vagy emlék,
ezüst-fátyolos holt anyag,
szerelem, vágy vagy nemlét.

Valami fénylik hold alatt:
sugár-nyalábú szellem,
suttogó szavai vonzanak,
félelem-éjre kelten.

Valami őriz hold alatt,
fák hegyén ülve, súg, zeng,
utam kísérő kósza hang,
delejjel hívó bú, csend.

Valaki szólít hold alatt,
álomi arcú asszony:
„Karomba veszlek, hordalak,
erőm hajnalig tartson.”

S már távozik, kit old a nap...
„Eljövök” – mondja – majd még.
Éteri csendben szól a hang:
„Álmodban ott maradnék.”

v., befejező rész
Manitoba tartományban irány Langruth falu. 

Csak annyit tudok, hogy van vagy volt ott is ma-
gyar katolikus templomocska, egy internetes uta-
lás alapján találom meg kb. tíz km-re a falutól. Az 
1937-ben épült Szent Imre 2005-ig állt, úgy hallom, 
leégett, a kis temetőkert példás rendben van, benne 
pedig kis modern emlékmű a haranggal és angol 
felirattal, mely Isten veled-del zárul. Itt nyugszik 
az alapító Soós István atya is (+1947), akinek ro-
konsága is volt a telepesek között, így Soos farmot 
is látok kiírva a közelben.  

Winnipegtől északra van Riverton falu is, 
ahol magyar katolikus templomocskáról tudok. A 
vele egybeépült Hnausa falurészen a vegyesbolt-
ba megyek be, itt egyébként minden izlandi, ez 
Észak-Amerika legnagyobb izlandi diaszpóratelepü-
lése, eredetük szintén vagy száz évre nyúlik vissza. 
Az 1931-ben emelt St. Joseph templom a Balaton 
Road-on van, mögötte a temetőkertben többségében 
persze magyar nevek. Majd irány a közeli tópart, 
ahol az egyik partszakasz neve Balaton Beach, s 
látok még Balaton Bay és Duna Bay utcatáblákat 
is. A vegyesboltban kaptam meg a még ittlévő né-
hány magyar gazdacsalád egyikének nevét, Gergátz 
Ottó és Veronika, a szomszéd farmokon külön-kü-
lön a két fiuk. Ottóék visszavisznek a templomhoz, 
náluk van a kulcsa, így belülről is megvannak a 
fényképek. Megtudom azt is, hogy a partszakasz 
magyar elnevezései későbbi eredetűek, Veronika 
apja, az 56-os Pammer Mihály járta ki őket a 80-as 
években. Ő is itt nyugszik a templom mögött, s róla 
még annyit, hogy a kétórányira lévő Winnipegen 
ő alapította egy társával a ma is működő magyar 
hentesüzletet, amit ma az unokaöccse vezet. Végül 
rövid megálló a másik kis helyi temetőben (Hnausa 
Cemetery), ahol csak néhány magyar sír van a sok 
skandináv között, viszont 3-4 cm-es hártyásszár-
nyú rovarok tömkelege, ellepik a legtöbb sírkövet 
és persze engem és az apparátot is, még másnap is 
találok belőlük az ingem zsebében. Szerencsére az 
autóban a léghűtés hatására hamar megmereved-
nek, legalább ott már nem zavarnak.  

Winnipegi két nap után mentem ki a Polonia 
névvel jelölt területre, a várostól kb. három óra. Ez 
sem önálló település, hanem földrajzi jelölés, a XIX. 
sz. végi magyar telepesekre utaló, magyar tájakra 
emlékeztető festői Hun’s Valley része, s ma már 
mindössze a templomból és néhány apró mellék-
épületéből, és egy szemközti farmból áll. Úgy húsz 
évvel érkezésük után a magyarok továbbhúzódtak 
a szomszédos Saskatchewanba, ezért az utánuk 
érkező lengyel telepesek határozzák meg ma is a 
terület jellegét és persze annak mai neve is rájuk 
utal. Először a temetőbe megyek, csak néhány ma-

gyar névvel találkozom, ami honfitársaink rövid itt 
tartózkodási ideje miatt nem meglepő, a többi mind 
lengyel. A szépen rendben tartott, de felújításra 
szoruló St. Elisabeth of Hungary fatemplomot a 
szemben dolgozó gazda nyitja ki, belül magyar uta-
lás nincs, bár a nevét a magyaroknak köszönheti. A 
kertben két emlékmű, az egyik a volt tanyasi iskolá-
nak állít emléket, a másik a terület telepeseinek, itt 
meg van említve a Hun’s Valley név, s van utalás a 
magyarokra, igaz, pontatlanul és általánosan csak 
„kelet-európaiakként”. A kertben nagy Mária-grottó, 
évente egyszer sok lengyel származású jön itt össze 
találkozóra és szentmisére. Magában a templomban 
ma már csak Szenteste tartanak misét.   

Kanadában az utolsó vidéki megállóm Wood-
ridge falu. A faluszéli temetőben valóban sok a 
magyar név, de felmerül a szokásos kérdés, van-e 
nyoma a valamikori magyar templomnak, illetve 
van-e más magyar vonatkozás? A benzinkútnál 
mondják, hogy van még egy kis temető néhány ki-
lométerrel kijjebb. Hamarosan meglátom a fák kö-
zött a ma már elhagyott kis temetőrészt, s valóban 
látok néhány magyar sírt itt is. Magyar templomról 
viszont nem tud senki. Talán majd legközelebb.

Az USÁ-ba Minnesota államba lépek be szombat 
dél körül egyszemélyes határátkelőnél. A kanadai 
útszakasznak tehát vége, de a Michigan állam leg-
északibb részén, a valamikori rézbányák, az ún. 
Copper Country területén lévő Kearsarge még jól 
beleillik a beszámolóba. Ez is olyan hely, ahová már 
sok éve készülök, de annyira messze van mindentől, 
hogy csak most tudtam beleilleszteni az útitervbe. 
Calumet városkában van találkozóm a helyi Kewe-
enaw National Historical Park fiatal, egyenruhás 
levéltárosával. A táj Pittsburgh és környéke volt 
bányavároskáira emlékeztet, a terület a XX. sz. első 
felében virágzott. Először kimegyünk a néhány km-
re lévő Kearsarge településrészre, megmutatja, hol 
állt az épületről elnevezett Church Street-en a volt 
magyar református templom, melyet 1900 táján 
emeltek, a magyarok a harmincas évekig használ-
ták rendszeresen, míg a bányák ki nem merültek, 
s miután bezárt, 1951-ben lebontották. A parókia 
ma családi házként szolgál, s a kertben kiállítva ott 
van a jókora sarokkő a magyar felirattal és évszám-
mal, 1908 Magyar Reformed Church. A falu hősi 
emlékművén is van néhány magyar a rengeteg finn 
név között. A levéltárban már elő vannak készítve 
a magyar emlékek, hímzett templomi asztalterítő 
(Dudik Józsefné ajándéka az Úr asztalára 1909. má-
jus 30), néhány levél (az egyiket Gáncsos Péternek 
címezték a michigani Flintre, mely korábbi fontos 
magyar központ Detroittól északra, s egy boríték 
Kearsarge-ra Mr. és Mrs. Joseph Czapp-nak a fiuk-
tól), régi fényképek a templomról és a Calumetben 

Dr. Tóth Gergely

Láthatatlan értékeink  
Magyarok a kanadai prérin

működött magyar boltról (Yoo és Reshovsky Ma-
gyar Üzlet), magyar nyelvű Bányász Híradó című 
rovatok a Miner’s Bulletin nevű újságban az 1913-
as nagy bányász-sztrájk idejéből (melynek során a 
zavargásokban egy magyar lány, Margaret Fazekas 
is életét vesztette), s a valamikori Red Jacket-i (a 
környék egy másik megnevezése) betegsegélyező 
hatalmas díszes zászlaja (A Red Jacket-i Mich. Első 
Magyar Betegsegélyző Egylet. A sarkában: Készítette 
Papp Ferenczné 1909 juni 27, a hátoldalán: Alakult 
1897. július 4-én). (Ez az egyik legrégebbi magyar 
dísz-zászló, amit a Kárpát-medencén kívül láttam, 
hozzá hasonlót őriznek Lethbridge magyar klubjá-
ban is.) Végül rövid megálló a városka kiterjedt Lake 
view temetőjében, ahol csak néhány magyar sír fel-
fedezésére van időm, Szuch, Palagyi, Pekár, aztán 
egy Yoo Lidia, azaz Joó nevű csecsemő nyughelye, 
aki valószínűleg a már említett magyar üzlet egyik 
tulajdonosának rokona, s végül egy Soltész János, 
Itt nyugszik Soltész János, béke hamvaira, születet 
1890. jul. 4-én Ung megye, Dobóruszka, és meghalt 
1915. okt. 29-én Allouez, Michigan. És e keresztet 
emeltette Pekár János és neje Becsavel Mária 1917 
július hó 22-én. Többre sajnos nincs idő, estére a 
jó 650 kilométerre lévő Chicagóban kell lennem, s 
közben még De Pere-ben is megállok egy órára az 
ottani amerikai premontrei St. Norbert apátságban, 
a kommunizmus elől menekült magyar szerzetesek 
nyomai után érdeklődve.           

de talán meglepő, hogy férjével is így társalgott, 
ha maguk között voltak. Ennek legérdekesebb 
példája 1895-ben a francia Riviérán fordult elő, 
amikor a két német anyanyelvű felség magyarul 
beszélgetett a táj szépségeiről!

   Erzsébet kitartó rajongásának eredménye-
ként az uralkodó is kezdett érzelmileg kötőd-
ni az országhoz és lakóihoz. Felesége halála-
kor Ferenc József ezt mondta: „Ha tudnák a 
magyarok, miket tett ő érettük…”. 1898-ban 
még tudták. Az eltelt 120 évben azonban Sisi 
egyre inkább csak a szépség és az elegancia 
megtestesítőjévé vált, sportos életmódja miatt 
a fitnesz és a parforce vadászatok királynő-
jévé. Erzsébet kiállása a magyarok mellett a 
háttérbe szorult.

   A változás első jele talán, hogy 2005-ben 
Erzsébet királyné posztumusz megkapta a Ma-
gyar Kultúra Lovagja megtisztelő címet „A ma-
gyar kultúra ápolása érdekében megvalósult 
példamutató életművéért.

pálinkás patrícia zita
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JELEN SZÁMUNK KÉPEI

A magyar irodalom élvonalbeli világiro-
dalmi jelenlétének bizonyítéka ez a kötet, 
mondtam-mondhattam ki (nem ott először) 
a bécsi Magyar Otthonban, ahol Latzkó An-
dor százesztendős munkáját (Emberek a há-
borúban, Napkút Kiadó) mutathattuk be a 
mű magyarítójával, Kállay-Kotász Zoltánnal. 
„Mindössze hat hosszabb novella az egész 
könyv. Hat novella, melyek megdöbbentő ele-
ven erővel, közvetlen lélekbemarkoló s lel-
kiismeret-szakító hatalommal rázzák fel az 
olvasót” – fűztem szavaimba szinte azonnal 
egy szintén közel annyi idős egykori recen-
zió – szerzője Reminger József – mondatait. 
„Hat eseménydarab a mindennapos háborús 
förtelmek, a pusztítások szomorú emlékű esz-
tendeiben, s mégis: többek, igazabbak minden 
azótai háborús írásnál” – olvashatták hajdan 
a Prágai Magyar Hírlap olvasói, 1929. szep-
temberében. 

Sorainak folytatása rejt valódi okot mély 
döbbenetünkre. „A nálunk köztudatba át sem 
ment Latzkó-könyv eme nagyszerű dokumen-
tum-voltára mutat rá Barbusse irodalmi heti-
lapjának, a Monde-nak egyik legutóbbi szá-
mában, mikor Latzkó könyvéről, mint egy 
«elfelejtett remekműről» beszél s mikor iga-
zán őszinte elismeréssel saját munkájának, 
a Tűz-nek értékéről való teljes tudatában is a 
magáé fölé emeli e könyvet mint olyat, mely 
valóságból fakadó, eredeti és megdöbbentő-
en dokumentáló írás és gúnnyal veti Latzkó 
»osztrák« honfitársainak szemére, hogy nem 
ismerik legnagyobb írójuknak a háborúról 
szóló sok-sok könyv közül is a könyvek leg-
jobbikát”. 

Megrázó mondatok, különösen most, sok 
évtizeddel később olvasván azokat. Megrázó, 
főleg akkor, ha eltűnődünk Reminger két téve-
désén; írásában, mindvégig Latzkó Andrásról 
beszél, így fordítván vissza az Andreas-ne-
vet, s bár az író osztrák és magyar szülőktől 
származik, így nevezhető osztráknak is, de 
indulása okán sokkal inkább a magyar iro-
dalom jelese.

Magyar kezdet
Az 1876-ban született szerző nem csupán 

iskoláit végezte Budapesten (és folytatta Stutt-
gartban és Berlinben), hanem első szépiro-
dalmi munkáit is magyar nyelven, magyar 
kiadóknál tette közzé. Huszonöt évesen de-
bütált a Nemzeti Színházban – és egészen jó-
nak mondható kritikai fogadtatás díjazta. A 
magyar irodalom pályakezdője tehát, majd 
pár esztendőn belül nyelvet vált, újabb mun-
káit németül publikálja, de a hazai érdeklődés 
nem múlik. A Nyugatban Tabéry Géza szá-
mol be Andreas Latzko kisregényéről, rövid 
jegyzetének egy mondatára érdemes felfigyel-
nünk: „S ahogy többször visszacsuklik a mese 
menete egy szomorúan meleg komolyságba, 
érzem, hogy emberei húsból, vérből valók, 
s rajtuk átérzem – a művészi alkotáson túl – 
egy emberi szív melegét.” – írja Tabéry pálya-
társáról, 1913-ban. Amikor még csak alig, de 
már sejthető: milyen gyorsan ki fog derülni, 
hogy az emberek húsból s vérből valók, s hogy 
mennyire fontos lenne hamarosan az emberi 
szív melegét érezni, mindenekfelett... Tabéry 
gondolatmenete későbbi munkáiban tetten 
érhetőek; drámái, prózai művei világnézete-
ket ütköztetnek, nem tisztünk most ezekre 
átevezni, de említsük meg egy roppant töré-
keny szeletben is a világháborúk s az egymás-
ra uszuló világnézetek pusztító hatását. Latzkó 
Andor első – még magyarországi – színpadi 
kritikáinak javát olyan szerzők dicsérik a leg-
melegebben, akikkel majd egy későbbi, vész-
terhes évtizedben egyazon könyvmáglyákra 
kerülnek könyveik. 

Tabéry és Latzkó mindketten vesztesei az 
első világháborúnak, sebesülés (Tabéry) és 
sebesülést követő ideg-összeroppanás (Latz-
kó) a személyes áldozatuk. Tabéryt, ezentúl, 
sújtja világnézetének harcossága, a Tanácsköz-
társaság után bebörtönzik; nem úgy Benedek 
Marcellt, akit „csak” megfosztanak ugyan-
akkor, ugyanazért addigi tanári állásától. De 
hogyan is kerül egy újabb név ide, Latzkó-tér-
képünkre? 

Nos, mert Benedek Marcell az egyik a kora-
beli kritikusok közül, akik felfigyeltek Latzkó 
munkájára – mondhatni elég hevesen. Jóval 
rosszabbnak ítéli azt meg Barbusse köteténél; 
e kettőt hasonlítja össze ugyanis a Huszadik 
Század lapjain (vajon később hogyan véleke-
dett Barbusse Latzkóról szóló fentebb idézett 

gondolatairól, ezt jó lenne kikutatni); ám nem 
csupán a szerző írói gyöngeségét kárhoztatja, 
ez amúgy – ha tényszerű – minden kritikus 
szíve joga, hanem a munka tartalmi üzeneteit 
is megkérdőjelezi. „Latzkó a kötelesség buzgó 
teljesítését könyve legellenszenvesebb alak-
jának, Weixler hadnagynak tulajdonságává 
teszi. A fővezér munkáját, szerepét valóság-
gal gyerekes módon gúnyolja ki, még abba is 
erősen belekapaszkodva, hogy saját bőrét nem 
viszi vásárra” – jegyzi meg, szinte melléke-
sen, s ha ő, akkor legyünk itt mi is piciny-
két pikírtek: Latzkó megjárta a hadak útját, 
a kritikust azonban – mint tanári állásában 
nélkülözhetetlent – felmentették a katonai 
szolgálat alól. Ám ha csak ennyi lenne a baj 
– de Benedek súlyosabb bírálatot is papírra 
vet. „Novellahősei csupa emberroncsok” - idé-
zem Benedeket. „Ha kultúremberek (s a leg-
több az), akkor válogatottan olyanok, akiknek 
idegei nem bírhatják el a háborút. Vagyunk, 
akik rokonszenvezünk velük és érezzük, hogy 
minket hasonlóképpen betegekké tett volna a 
borzalmak látása, a gyilkolás és főként a halált 
hozó parancsok kiadása, de harctérről haza-
került kultúrember-ismerőseink legnagyobb 
százaléka, ha megviselten is, mégis csak átélte 
és úgy-ahogy megszokta ezeket a dolgokat. Ki 
tudja, talán megszoknók mi is.”

Meg lehet szokni, írja tehát a Huszadik Szá-
zad kritikusa a háború borzalmairól. S idéz-
zünk még egy-két gondolatot: „Ezzel egyenlően 
nagy bajnak tartom a nacionalizmus abszolút 
hiányát. … Latzkó Andort egy kevés interna-
cionalizmus teljesen elszakította nemcsak a 
maga hazájától, de minden »hazától« … Vagy 
lehet, hogy ez a lelkében megvan és csak írói 
gyöngesége nem tudja kifejezésre juttatni.” 
Szemezgetésre érdemes mondatok, mint ahogy 
minden elmélyülés az irodalom történetében 
és az irodalomtörténetben rendkívül hasznos, 
izgalmas eredménnyel járhat. Kállay Kotász 
Zoltán – saját elmondása szerint – véletlenül 
bukkant egy korabeli kalendáriumban Latzkó 
Andor nevére, s nem kis kutatómunka révén 
állt össze számára a szerzőről alkotott kép, 
mely azóta is bővül, gyarapodik. Kiinduló-
pontja e szorgalomnak az volt: vajon hogyan 
mosódhat ki ennyire a mai magyar irodalom 
történetéből egy olyan író, akinek ezt a mun-
káját – Emberek a háborúban – az elmúlt száz 
évben megszámlálhatatlan (hiszen nem nap-
rakész, pár éves adat szerint már közel száz-
ötven) megjelenés követte, szerte a nagyvi-
lágban; míg mi Moly Tamás ma már poros 
fordításán kívül mind a mai napig nem olvas-
hattuk. (Ahogyan Molyét sem, hiszen szinte 
fellelhetetlenek már példányai). 

Ismét itt van közöttünk
Egy irodalomtörténeti kutatás érdekes té-

mája lehetne akár az is, túl az alapkérdésen: 
lehet, hogy ehhez köze van Benedek Marcell 
fenti írásának is, abban is ama mondatnak, 
mely szerint az író elszakadt „nemcsak a maga 
hazájától, de minden »hazától«”? Vagy csak 
egyszerűen s valóban könyvtárak mélyén, 
zegzugos könyvespolcokon végzi a még oly 
nemes irodalom is? Nem tudom, nem tudjuk. 
Egy biztos: az elfelejtett szerző ma ismét itt 
van közöttünk, megújult, friss, mégis precíz 
műfordításban élvezhetik a ma olvasói annak 
egyetemes üzenetét. 

„A kötet elég megrázó: nagyon nyersen és 
szikáran ír le konkrét eseményeket a harc-
térről, elég naturalisztikus módon”, mondta 
olvasmányélményéről Pohl Balázs, hogy őt is 
megemlítsem: számomra élményszámba ment 
a kötet bemutatóján annak tartalmi prezentá-
lása, a Svung Bécsi Magyar Színkör társulata 
révén; ennek vezetője Pohl Balázs; a már-már 
felolvasó színházi produkció azt is bizonyí-
totta: Latzkó kötetének néhány novellája akár 
színpadi, avagy forgatókönyvi adaptációt is 
elbírna. Legyen úgy; ha már, valóban végszó-
ként, még hozzáteszem: nem, nincs elfelejtett 
író, nincs végleg elkallódó könyv. A könyv – 
könyvek – sorsa ennek tagadása, önmagában 
is; és gondoljunk bele: van abban valami cso-
dálatos, ahogyan az ismert és az ismeretlen 
ismét összekapaszkodik. Említettem Tabéry 
Gézát, aki figyelemmel követte Latzkó német 
nyelven publikált munkáit; nos, néhány hete 
zárult le az immár negyedik Tabéry Gézáról 
elnevezett novellapályázat – és néhány hét 
múlva jelenik meg a Napút-online felületén az 
első Latzkó Andor műfordító-pályázat. 

tamási orosz jános

Talán megszoknók mi is?
Latzkó Andor páratlan hazatalálása  Az Osztrák Nemzeti Könyvtárnak csak a 

latin nyelvű kódexek katalógusában 15 500 
jelzetszám szerepel, nem is beszélve a német-
alföldi, orientalista és egyéb bizánci, görög és  
szlávnyelvű kódexek katalógusáról.  Mennyi 
az esély arra, hogy magyar vonatkozású kódex, 
korvina kerül az asztalomra, akár állományvé-
delem miatt vagy egy kiállítás előkészítésére, 
házon belüli, vagy bel-és külhoni kölcsönadás-
ra? Az UNESCO írott (UNESCO-Liste Memory 
of the World) dokumentum világöröksége közé 
került az egyik legjelentősebb reneszánsz-
könyvtár gyűjteménye 2005-ben a Bibliothe-
ca Corviniana, köztük az Osztrák Nemzeti 
könyvtár 39 kötete.  A másik, nagyon jelentős 
írott értékeket képvisel a Zsámboky gyűjte-
mény, amely szintén a Könyvtár tulajdona.

Jelenleg hét kódex fekszik az asztalomon, 
mindegyik magyar vonatkozású és különböző 
kiállításokkal van kapcsolatban. Három kötet 
érkezett vissza a Papyrusmuseum „Wege des 
Wissens“ című kiállításról állapotvizsgálatra. 
Ez természetes, hogy a tárlat bezárása után a 
kötetek ismét ellenőrzésre kerülnek, mielőtt 
elfoglalják újra helyüket a raktárban.  A Ci-
cero, Marcus Tullius, Marbodus, Redonensis 
és Plato filozófiai műveit összegyűjtő két kötet 
Johannes Sambucus, azaz Zsámboky János 
tulajdonosi bejegyzését tartalmazza.  A har-
madik, barna maroquin bőrkötésű kötet, kézi 
nyomású díszítéssel 1470-re datált, firenzei 
eredetű. Szerepelt az 1994-es Bécsben meg-
rendezett „Matthias Corvinus und die Bildung 
der Renaissance“ című kiállításon is; Vitéz Já-
nossal hozható kapcsolatba. Ezt alátámasztja 
egy a kódexbe bejegyzett ajánlás.

Már év elejétől a következő tárlat előkészí-
tésen dolgozunk: a „Kaiser Maximilian I.“ ki-
állítás a Díszteremben 2019. március 14-től 
november 3-ig tart.

CORvINÁK BéCSBőL BUDAPESTRE...
Negyedik kötet az asztalomon: nürnbergi 

kiadású, Georg von Peuerbach által kiadott 
ősnyomtatvány 1473-ból, „Theoricae novae 
planetarvm Georgii Purrbachii astronomic ce-
lebratissimi. Ez a korai nyomtatvány szintén 
részt vett az 1994-es corvinákat is bemutató 
kiállításon. Johannes Regiomontanus csilla-
gászatról szóló, részben színezett asztronómi-
ai rajzokkal ellátott műve átvezet az előttem 
fekvő kódexre.  

A következő mű a Mátyás évhez kapcsoló-
dik; Corvina, a leghíresebbek egyike, Regio-
montanus. A díszes címlapon középen ovális 
keretben valószínűleg Regiomontanust ábrá-
zoló arckép, a díszes szegélyben pedig Beatrix 
királyné fiatalkori profilképe. Érdemes megje-
gyezni a kép körüli aranybetűs feliratot „Re-
rum prefectio est ordo“, azaz A dolgok tökéle-
tessége a rend. Az alsó jobb sarokban pedig 
könyvvel és körzővel ábrázolt férfi Ptolemaeus 
lehet. E kötetek nagyon pontos ellenőrzése 
után nem kis feladat protokolt, azaz állapot-
felmérést készíteni, német és angol nyelvű, 
instrukciót adni, amelynek szigorú betartá-
sát a kölcsönadó intézmény elvárja. A kötetek 
maximális nyithatóságának pontos szögét, a 
kiállítás módját is meghatározza a restaurátori 
leírás, illetve elvárás.

Hatodik kötet budai kötés, amely pontosan 
datált 1493-ra, azaz Mátyás halála utáni évek-
re, úgynevezett Ulászló Corvina. Mátyás ha-
lála után a budai műhely még néhány évig 
tovább működött. A hetedik kölcsönkért mű 
görög kódex, a 10. század második feléből való.

A felsorolt művek „The Corvinian Library 
and the workshop of Buda” címmel megrende-
zett kiállítás részét képezik az Országos Szé-
chényi Könyvtárban és 2018. november 5-től, 
2019. április 9-ig lesznek megtekinthetők.

áDám áGnes, könyvrestaurátor

Állammal vagy állam nélkül? címmel a 
könyvkiadás és a könyvkereskedelem hely-
zetéről szervezett kerekasztal-beszélgetést az 
Örökség Kultúrpolitikai Intézet Budapesten. A 
Petőfi Irodalmi Múzeum dísztermében szep-
tember 4-én délután teltházas érdeklődés kí-
sérte rendezvényen Gyurgyák János, az Osiris 
Kiadó vezetője, Kolosi Tamás, a Líra Könyv 
Zrt. elnöke, és L. Simon László kultúrpoli-
tikus, országgyűlési képviselő vitatkozott. A 
moderátor szerepét Zsuppán András újságíró 
töltötte be.

 Felsorolt statisztikai elemzések és tapasz-
talati példák érzékeltették, hogy hol tart ma 
Magyarországon a könyves szakma. Pályakez-
désem emlékei között tartom számon, hogy 
1975-ben, a Művelt Nép Könyvterjesztő Vál-
lalat Jedlik Ányosról elnevezett, győri üzemel-
látó könyvesboltjában egy héten belül értéke-
sítettük az egyik népszerű író fél teherautónyi 
könyvét. (Nem számított ritkaságnak egy-egy 
regény 75 ezres példányszáma. Hol vagyunk 
ma ettől, amikor a kortárs művekből 1500 el-
adott példány már sikernek számít.) Kolosi 
Tamás megítélése szerint, ez a könyvelosztás 
időszakában történt. Ma a piacgazdasági vi-
szonyok jellemzőek a könyvkereskedelemben. 
Kiadás tekintetében túltermelési válságba ke-
rült a szakma, hiszen a rendszerváltoztatás 
óta voltak évek, amikor 15 ezer műcím jelent 
meg a magyarországi piacon, ami mára 10-11 
ezerre csökkent. Viszonyítási alapként emlí-
tette, Budapesten előfordult, hogy a könyveket 
forgalmazó boltok összes alapterülete 3,5-sze-
res volt a bécsiekéhez viszonyítva. Az utóbbi 
három-négy évben jó irányt mutat a szakma 
sorsa, elsősorban a gyerek- és ifjúsági könyvek 
piaca növekedett számottevően. 

Gyurgyák János, aki eredetileg a könyvke-
reskedelem szövetkezeti alapú működésének 
illúzióját táplálta magában, felvetésében hi-
ányolta a nagyvállalati és civil mecenatúra 
jelentősebb jelenlétét, s a vásárlók nagyobb 
tömegű visszatértétől is vár változást. Szó 
esett az Alexandra terjesztő cég s ennek kap-
csán több kiadó csődjéről, ugyanis például e 
cég 30 milliós tartozása okozta a kiadóveze-
tő alsóőrsi nyaralójának vesztét is. A kiadók 
csődvédelmi biztosítása nem elhanyagolan-
dó kérdés.

L. Simon László egykori kulturális állam-
titkár az 1989-től számított statisztikai ada-
tok között említette, hogy 15 ezer példányról 
1700-ra csökkent az átlag-, ötödére az eladott 
példányszám. (Utóbbi 113 millióról 20 millió-
ra.) Az elmúlt három évben négyszázzal csök-
kent a kiadói vállalkozások száma. Csaknem 
húsz kiadó éri el az 1 milliárd forint fölötti 

Könyves helyzetkép
árbevételt. Az állam támogatási tevékenysége 
sokrétű a szerzők alkotói ösztönzésétől kezd-
ve a kiadáson át a fordításig. Nagyon sok ren-
dezvényt is központi támogatásban részesít, s 
legjelentősebb mértékben a tankönyvkiadásra 
fordít figyelmet az állam. Sokat segítene a for-
galmazásban és egyenlőbbé tenné a terjesz-
tők, általuk a kiadók és a szerzők esélyeit is 
a kötött ár törvény megalkotása. Ez ugyanis 
nem engedné meg, hogy az új könyveket meg-
jelenésükkor azonnal 15-30% kedvezménnyel 
értékesítsék különféle terjesztők. Ausztriában 
például 1,5 éven át nem szabad csökkenteni a 
fogyasztói árat, s utána is csak 5 százalékkal. 

A két és félórás vita alatt rengeteg szakmai 
vetület került szóba, ám a forgalmazott művek 
szellemisége, a kulturális ágazatban várható 
változások szolgálatában betöltendő funkció 
szerinti szelektálása nem. Az időközben el-
hunyt Kerényi Imre nevével fémjelzett Nem-
zeti Könyvtár sorozat például ilyen célból va-
lósult meg. Ma mindenféle engedélyeztetés 
nélkül, bárki kiadhat könyvet. A terjesztés két 
nagy, magához kiadókat is csatoló cég kezén 
összpontosul. A Magyar Idők című kormány-
párti napilap nagy figyelmet keltő, kulturális 
diktatúra körül forgó cikksorozata a balliberá-
lis szerzők egyoldalú térnyerésére világított rá.

Meggyőződésem, hogy a nemzeti konzerva-
tív keresztény oldalnak a rendszerváltoztatás 
utáni harmadik évtized küszöbéig sem alakult 
ki Magyarországon olyan magas színvonalú 
szakmai műhelye (hathatós kiadói és terjesz-
tői hálózata), mint amilyen illenék az áhított 
morális változás gyakorlati szintű eléréséhez, 
a szellemi erők érvényesülési egyensúlyának 
megteremtéséhez. A tömegek magas művészeti 
kultúrához történő elvezetéséhez pedig nem 
nélkülözhetőek a lelket erősítő, szellemi intel-
ligenciaszintet növelő témafeldolgozások. L. 
Simon László kérdésre válaszolva elmondta, 
hogy nemzeti bolthálózatban látja a közeljö-
vőbeni megoldást, s azt is felvetette, hogy a 
könyveknek nem pusztán gazdasági ténye-
zőknek, hanem sokkal inkább szellemieknek 
kell lenniük.

A fentiekhez a tudósító csak annyit fűz hoz-
zá: valóban nem elhanyagolandó tény, hogy 
az olvasók számára bőven van lehetőség a vá-
logatásra még ezen a világviszonylatban ki-
csike magyarországi könyvpiacon is, ám – s 
ez talán értékmérő is lehet – sokan fordulnak 
a klasszikusokhoz. Noha a kortárs irodalom 
is felmutat emocionális szépségeket, ámbár 
mindezek propagandája kétségtelen kíván-
nivalókat hagy maga után televíziókban, rá-
diókban, napisajtóban.

zsirai lászló

Ez a kötet sajnos már posztumusz, a két éve 
elhunyt Esterházy Péter kisebb írásait gyűj-
ti össze, hat részre osztva. Úgy hiszem, még 
azoknak is épületes olvasmány, akik egyéb-
ként nem kedvelik a posztmodern prózát. Itt 
ugyanis az olvasó nem cselekményt keres, 
hanem véleményt és gondolatébresztő meg-
jegyzéseket, esetleg rövid, de frappáns esszé-
ket; mindezeket megtalálhatja ebben a terje-
delmes könyvben.

Esterházy nem tartozik a politikailag semle-
ges írók közé, állást foglal cikkeiben és glosz-
száiban. Ami nem azt jelenti, hogy egy létező 
pártot támogat – konzervatív családból szár-
mazik, de liberális, más szóval toleráns a má-
sok átgondolt nézeteivel szemben. Könyvében 
Orbán Viktor neve sokkal gyakrabban fordul 
elő, mint Soros Györgyé (utóbbié csak egyszer) 
és nem egyszer bírálja a Fidesz jobbra toló-
dását, illetve egyes embereinek durva meg-
nyilatkozásait (nevek a szerkesztőségben), a 
provokatív stílusú, nem egyszer mocskos szájú 
Bayer Zsoltról nem is beszélve. Esterházy nem 
szereti, ha valakit, aki nem azonosul a Fidesz 
aktuális politikájával, kapásból „lehazaáru-
lóznak”, illetve rámutat arra a tényre, hogy a 
politikában „az erőfitogtatás gyávaság” (378 
o.) Szegedy-Maszák Mihályt méltatva kikel 
a „nemzetieskedő giccsparádé” ellen, szóvá 
teszi azt az „urizálást”, ami egyes politikuso-
kat az elmúlt nyolc évben elragadta. Mindezt 
okosan, szellemesen, elegánsan teszi – más 
szóval Esterházy Péter tud írni, nagyon jól ír.

Nemrégiben egy ambiciózus erdélyi literátor 
egy megbeszélésen fölvetette: az ELTÉ-n többen 
foglalkoznak Esterházy írásművészetével, mint 
Kányádi Sándor költészetének elemzésével. 

Magyarok között egy európai
Alighanem ez így igaz – már ami a tényeket 
illeti. De ennek van egy Esterházy-ellenes fel-
hangja, beleillik a posztmodern irodalom ellen 
indított kampányba. Mármost miért ne lehet-
ne egyszerre szeretni és dicsérni Esterházyt és 
Kányádit? Alulírott baráti viszonyban volt Ká-
nyádival, rokonszenvvel olvasta és írt róla jóval 
a rendszerváltás előtt, ugyanakkor (módjával) 
dicsérte Esterházyt, akinek nem minden mű-
vét szerette egyformán. Kányádi Sándor egyik 
vers ciklusát is alulírottnak ajánlotta, Esterhá-
zytól viszont csak egyetlen dedikált könyvet 
kapott, barátai segítségével. 

A kötet egyik fejezete laudációkból áll, ahol 
Esterházy bemutat, vagy dicsér másokat. Író-
kat, akik nemzetközi szinten vetélytársai le-
hetnek (Nádas Péter) és a méltán népszerű Sza-
bó Magdát, vagy Juhász Ferencet, képzőművé-
szeket (Lakner László, Nádler István, Megyik 
János) és olyan közéleti személyiségeket, mint 
a volt pannonhalmi főapát, Várszegi Asztrik. 
Örömmel fedeztem fel egy kis 2008-as írást 
emigráns magyar írókról és költőkről (Húsvéti 
-gat, -get), Borbély Szilárd és más hazai szer-
zők méltatása mellett. Amit Esterházy ebben 
az írásában kiemel Kibédi Vargával és And-
rás Sándorral kapcsolatban, az írásaik „meg-
bízható műveltsége”, ami „mintha nem volna 
független a hosszú emigrációs léttől”(50 o.). 
Egy jóval későbbi méltatása meg a bécsi Buj-
dosó Alpár kiállításának a megnyitójára író-
dott. Örvendetes, hogy van valaki, ez esetben 
E.P.,aki észreveszi az összefüggést az érzelmi 
kuruckodás és a provincializmus között, és  
jelzi, hogy nemcsak a Kádár-korszakban Ma-
gyarországon felfutott írók, de a nyugati ma-
gyar irodalom is teremtett jelentős értékeket.

S. Csoma János

Akarni? Kívánni?
Mindegy
mi mellé szúrod a voksod
felállnak árnyékot vetnek,
megindulnak a ledöntött szobrok
fejünk felett mozdulatlan
opálos bódulatban a kék
Krisztus urunk keresztjéről lelép
elmélyülten vizsgálja
öt vérző sebét
Mona Lisa arcáról festék csorog
kufároktól hangosak a templomok
ha e káoszba az ember belenézett
lehet valóság, lehet igézet
hol volt hol nem volt
rész-esemény, vagy egész élet.

Botz Domonkos

Elengedett kézzel
                         
Valahol tőlem messze talán épp
most bomlik szemében a reggel,
ablakot nyit, még fésületlen
hajában babrál hűs huzat, kávét
tölt magának és hosszasan nézi
benne a múltból sorjázó arcokat.

Még reggel van,

de kését már rég megfente rá
ez az elevenekre kiéhezett,
elvadult, gátlástalan világ,
de ő csak önfeledten játszik,
szavakkal, sorokkal babrál
és várja a feloldozást.

Veszelka Attila

Végül

hová is mennél még, hová?
Lezárult minden út,
az ismeretlen kéz válladhoz ért.
Csak néznéd még az éjszakát,
s a hold mögül felröppent nagy,
sötét madár útját követnéd,
míg lehet.
S bizonnyal újra kérdenéd:
hogy hát az alvó fák közül
mi szól, miféle síp,
s ott fönt, a vén torony felett
miféle néma óra jár,
miféle szerkezet?

A müncheni Stiftung Lyrik Kabinett ki-
adásában Streiflichter (Fénycsóvák) címmel 
új német–magyar versantológia látott nemrég 
napvilágot. Saját fordításában, 28 magyar köl-
tő verseiből válogatott a nyolcvanadik életévét 
betöltő Julia Schiff, a modern magyar líra ér-
demes fordítója. A kötet az 1921-ben született 
Pilinszky Jánossal kezdődik és az 1981-ben szü-
letett Lanczkor Gáborral zárul – ez a tág időtar-
tam jelzi, hogy Schiff legalább három nemzedék 
terméséből válogatott.

Válogatása, mint minden antológiáé, szub-
jektív, bár a Julia Schiff által fordított költők 

Új kétnyelvű versantológia
túlnyomó többségét jegyzik a modern magyar 
költészet rangsorában. Úgy tűnik, izlése inkább 
az új Avantgard felé húzza, jóllehet a nemrég el-
hunyt Vasadi Péter és Csoóri Sándor jól megfér 
az antológiában Orbán Ottóval, Petri Györggyel 
és Zalán Tiborral. A magyarországi költőkön kí-
vül Schiff viszonylag kevés kisebbségi, illetve 
nyugati költőt szerepeltet, ilyenek a Jugoszlá-
viából Veszprémbe áttelepült Fenyvesi Ottó, egy 
hosszabb prózaverssel az erdélyi Visky András, a 
Párizsból Budapestre visszatelepült és a század-
forduló előtt meghalt Parancs János, valamint az 
Angliában élő Gömöri György. Nemes Nagy Ág-
nessel kezdve még négy női nevet találunk a ver-
sgyűjteményben, közöttük a legismertebbek Ger-
gely Ágnes és az újabban egyre több prózát író 
Rakovszky Zsuzsa. A középnemzedékből Schiff 
a legtöbb verset a haiku-szerző Babics Imrétől, 
Schein Gábortól és Vörös Istvántól fordította.

A kötethez Kalász Orsolya (Kalász Márton köl-
tő lánya) és Hudy Árpád írtak utószót, utóbbi 
hosszabb esszében tekinti át a magyar költészet 
történetét Janus Pannoniustól napjainkig. -gy-

Anton Lehmden 2018. augusztus 7-én bekö-
vetkezett halálával a fantasztikus realizmus 
bécsi iskolájának egyik jeles képviselőjét ve-
szítette el a művészvilág, bár személye elvesz-
tésével is teljesnek, befejezettnek mondható 
életműve, amelynek jelentős hányada 1966 
óta a Deutschkreutz/keresztúri kastélyban 
talált otthonra. Ennek volt tulajdonosa az 
1929. január 2-án Nyitra közelében született 
Anton Lehmden. 

Nyári Akadémiák szervezésével még a leg-
utóbbi években is hihetetlen aktivitást fejtett 
ki. Művészetét alkotásai tervezett újrafestésé-
vel akarta továbbfejleszteni. Pedig erre nem 
lett volna szüksége, annyira megtalálta saját 
kifejezésmódját, hogy legfeljebb új képekkel 
szaporíthatta volna műveit, amiket ő világ-
tájaknak nevezett. Pontosabban az egyes ké-
pek ezek szegmensei. Nagyméretű festményei 
nem alkotnak bezárt egészet, hanem mindig 
egy-egy nagyobb résznek mintegy kivágásai. 

Művészetének tárgya kevésbé a személyes 
ember, sokkal inkább tájak, amiknek alap-
elemei a természet világa: ég és föld náda-
sokkal, madarakkal. Utóbbiakat úgy „moz-
gósította”, hogy több szárnyat festett nekik, 
így juttatva kifejezésre a repülést. A felvi-
lághoz csatlakozik az alvilág, a föld belseje 
különböző erezetekkel, rétegződésekkel. A 
felvilág uralkodó színei felüdítő hatással a 
kék és egyes változatai a zölddel, természe-
tesen nem hiányzik a piros és a sárga sem, 
de mindegyik szín lágy, líraian bársonyos. 
A föld belsejét a barna és különböző árnya-
latai jellemzik. Ebbe a világba helyezte az 
ide temetett embert.

Lehmden festészetébe vitte világképét, 
amely egyetemesnek mondható. Itt talál-
ható meg Gilgámes újragondolása, de Noé 
alakja is.

vonalvezetése nem elnagyolt, s talán az 
egyik legjellemzőbb vonása, hogy a monu-
mentálisat is a legapróbb részletekig festette 
meg, reálisan, de fantasztikusan.

Anton Lehmden részletesebb bemutatására 
a Bécsi Napló 2014/5. számában került sor. 
A jelen számban egyes művei felidézésével 
adózunk emlékének.

Egyik írásának (Umberto Eco), ami először 
az Élet és Irodalom-ban jelent meg, Esterházy 
ezt a címet adta:”Európaiak közt egy európai”. 
Azt hiszem, és új könyve csak megerősít eb-
ben, hogy őt olyan írónak nevezzem, aki euró-
pai szellemben ír magyarul: egy republikánus 
ex-gróf, aki magyarok közt mindvégig európai 
tudott maradni.

Esterházy Péter, Az olvasó országa. Esszék-cik-
kek 2003-2016, Magvető,  Budapest, 729 lap és bib-
liográfia. Gömöri GyörGy

Gyukics Gábor Végigtapint című kötete a 
könyvhétre jelent meg. Az idén hatvanéves szer-
ző könyve két részre osztható. Az Első lépés 
című fejezetben már megjelent munkáit olvas-
hatjuk, melyek az 1986 és 2010 között íródott 
verseket foglalják magukba, a kötet második ré-
szébe pedig 2011-2018 között megírt szövegeket 
gyűjtött. A kötetet Bereczki Katalin képzőmű-
vész dzsesszkoncerteken készített rajzai illuszt-
rálják, szép harmóniát alkotva a szövegekkel. 
Apropó harmónia. Gyukics Gábor sok minden-
hez nyúl, sok mindenhez van köze, számomra 
van egy fajta dimenziója a létnek, mellyel egy-
szerűen összhangban van, összeköttetésben va-
lamiféle misztikummal, mintha egy soha véget 
nem érő indiántáncot járna. Költő, műfordító, 
a Szépírók Társasága és a Magyar Műfordítók 
Egyesülete tagja, a Nyitott versfelolvasó estek és 
a Jazzköltészeti Estek meghonosítója. Írt prózát 
Kisfa galeri (L’Harmattan, 2014) címmel, mely 
műfaját tekintve szociohorror, legutóbbi fordí-
táskötete pedig 2015-ben jelent meg a Scolar 
kiadó gondozásában Medvefelhő a város felett 
címmel, mely egy kortárs észak-amerikai indi-

Egy érintés súlyai
án költészeti antológia. Meg is érkeztem ahhoz 
a szálhoz, ami Gyukics Gábor verseiben szá-
momra az egyik legerősebb motívum. A Végig-
tapint nyitóverse mese, az öreg indián (ojibwe) 
meséje, s végén a tanulság /egy nap /egy köves 
mélyedésben / aranyrögre lel / elsétál vele a sű-
rűbe / és gödröt ás neki /. A természet közelében 
vagy annak sűrűjében élő népek bölcsessége, 
ösztönös érzetek, az ok-okozati összefüggések 
felismerése gyakran jelenik meg a szövegek-
ben. Ezek itt bátor versek, súlyosak és tiszták, 
egyáltalán nem megnyugtatóak, sőt néha még 
kegyetlenek is, akad egy-egy téma, mely csak 
jól körülhatároltnak tűnik, épp, mintha csak 
valaki végigtapintott volna rajta, de beengedve 
a verset felismerhető, hogy ennél nem is lehe-
tett volna pontosabb a megfogalmazás. Nyi-
tás, csukás, közeledés, távolodás mozzanatai 
az emberek közti kapcsolatokban, az életben, 
akár egy táncban. A tánc közötti szünetekben 
pedig egy eldugott sarokban eldugott asztalnál 
pihenve, ha szerencsénk van, /a sötétség egy 
gyertyalángtól visszavonul /. 

holDasi szabó zsuzsa

Gyukics GáBor

talán bejönnek

felszerelték a szúnyogajtót a házra
lefestettem
barna
túl világos
átfestem talán
felszereltem a szúnyogfüggönyt
a vécé és a konyha ablakára
se szúnyog
se légy
se semmi reppenő teremtmény
nem hatolhat át rajta
a szoba kis ablakán nem feszül háló
nyitva hagyom az angyaloknak

körhinta

a vége ha megvan
idővel az eleje is megérkezik
közben sok minden elmarad
észre sem veszed amint eltűnik
a céllövöldés
a törökméz- a tűzifa- és a sárgabélűdinnye-

árus
és az
akit nem akartál
elveszíteni

nem sejtik

résnyire megnyílik a
csend
helyet ad egy körötte zajongó
hangnak
amint a hang belép
elhalkul
eggyé válik a csenddel
a kint rekedt hangok összeverődnek
lesik a csend mikor nyílik újra

túl

elveszíted árnyékodat
a túlontúl hátsó udvarán
nap olvasztotta kátrányba ragadt
az ideiglenesen kölcsönkért idő
megadnod nem kell
használd
amint
van rá alkalom
mert amikor
a fények befestik a szelet
elfelejtődik minden arcnyomat
halántékod mögött
szétmosódnak a
színtelen
mozgásra képtelen térben
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2018-ra befejeződött az a nagyszabású vállalko-
zás, amelynek következtében Márai Sándor 1943-tól 
vezetett valamennyi naplójának immár csonkítat-
lan, „teljes” szövegét kezünkbe adta kiadója. Az ed-
digi kiadások, így vagy úgy, valójában a fennmaradt, 
roppant mennyiségű kéziratokból válogattak. Előbb 
ezt maga Márai Sándor tette meg, aki az 1945-ös fel-
jegyzéseitől kezdve az emigrációban volt kénytelen 
megszerkeszteni, sajtó alá rendezni naplóköteteit. 
Az egyes kötetek terjedelmét jórészt meghatározta, 
hogy mennyi pénz jut a kiadásra, így eleve a sze-
melvényes közzététel lebegett a szerző szeme előtt. 
De meghatározta az emigrációs helyzet is; abban 
ugyan a legkevésbé, hogy leplezze véleményét az 
otthon maradottakról, azokról a nagyon kevéssé 
rokonszenves magatartásváltozatokról, amelyek 
különféleképpen voltak jellemzőek Magyarország 
szellemi életének képviselőire. A távolság miatt nem 
mindig volt hajlandó Márai tompítani többnyire el-
ítélő megjegyzéseit, néha egyes személyekről (maga 
is tisztában volt ezzel) kissé túlzó véleményt formált. 
Akadt olyan, ami szerinte még belefért a közlésbe, de 
nem egyet jobbnak látott kéziratban hagyni. 

Aztán egy újabb naplóválogatás-sorozat látott 
napvilágot, Ami a Naplóból kimaradt címmel. En-
nek sajtó alá rendezője azonban nem rendelkezett 
azzal a filológiai és művelődés/irodalomtörténeti 
tudással, amely egy posztumusz mű közzétételéhez 
igényelhető volna. Így ez a sorozat ugyan termé-
szetszerűleg nem volt haszontalan, de erős kritiká-
val volt olvasandó, elírások, pontatlanságok miatt. 

Végül a Helikon Kiadó rászánta magát a „teljes 
Napló”-köteteknek megjelentetésére, a kötetet kísé-
rő, terjedelmes jegyzetanyaggal. Nemcsak a Petőfi 
Irodalmi Múzeumba végre megérkezett hagyaték 
tette lehetővé ezt a vállalkozást, hanem az az igény 
is, amely szerint az olvasóknak joguk volt megis-
merni, kézbe venni az írónak szinte a halála napjáig 
vezetett, közérdeklődésre joggal számot tartó, egye-
sek szerint „fő”-művét; melyet végigolvasva, feltárul 
nem pusztán egy jelentékeny magyar író változatos 
köz- és magánélete, hanem egy kissé (vagy talán 
nem oly kissé?) egy XX. századi európai magyar 
író és gondolkodó alakjának közvetítésével a XX. 
századi magyar és európai gondolkodástörténet 
megannyi sok fontos epizódja. Különös hangsúllyal 
említendő, hogy nem kizárólag Márai érezte úgy, 
hogy az emigrációnak, a más nyelvi közösségben 
leélendő életnek, a környezeti idegenség lereagá-
lásának a leghívebb tanúja az írói napló, hanem 
lengyel, cseh és orosz emigránsok hasonlóképpen 
fogalmazták naplókba töprengésüket helyzetükről, 
a befogadásban nem túlságosan serénynek bizonyu-

Fried istván A nAplóíró MárAi Sándor
ló „világ”-ról; de arról is, miképpen lett/lehetett egy 
rendkívüli szituáció jellegzetessé a két világháború 
és a totalitárius rendszerek szaggatta Európában. 

Márai már az 1920-as esztendőkben Párizsban 
találkozott a spanyol emigránsok nemzedékeivel, az 
1930-as esztendők pedig fölerősítették a népvándor-
lásszerű távozásokat az anyanyelvi környezetből; 
hogy aztán 1948 augusztusában Márai is rászánja 
magát, nem könnyen és nem vívódás nélkül, hogy 
elmeneküljön onnan, ahol sem élni, sem írni, sem 
hallgatni nem hagyják. Tudta, de legalábbis sejtet-
te, mire vállalkozik. Noha németül és franciául jól 
tudott, az 1920-as esztendőkben maga fogalmazta 
írásai jelentek meg fontos német nyelvű sajtóter-
mékekben, a nyelvből sosem tudott, sosem akart 
„emigrálni”, az anyanyelvi haza hű polgára maradt. 
Márai naplói sokrétű és nagyon nehéz életről ad-
nak számot. Megfosztódott mindentől, amit maga 
polgári létezésnek gondolt; élete végéig a valahová 
való természetes tartozásról gondolkodott. Miköz-
ben fájdalmasan érintette, hogy „párbeszéde” az 
olvasókkal, amelynek célszerű módja volt újságírós-
kodása, lehetetlenné vált.

 A pártok és világnézeti elkötelezettségek sze-
rint szerveződő emigráció sajtótermékeiben egy 
idő után semmiféle részt nem vállalt; pusztán a 
Szabad Európa Rádióban olvasta föl heti rendsze-
rességgel míves publicisztikáját, mindaddig, amíg 
„világ”-elképzelését össze tudta egyeztetni a Rádió 
illetékeseinek változó elveivel. Márai ugyanis nem 
hitt az „enyhülés” eredményességében; túl sok szo-
morú tapasztalata (és megannyi olvasmánya) volt a 
diktatórikus rendszerek taktikázásairól.

A Napló maradt az egyetlen lehetősége annak, 
hogy kommentálja a hazai meg a világeseményeket, 
önmagának számot adjon a vele történtekről, az ol-
vasmány- és tárlatlátogatási élményekről, meggyő-
ződését kifejtse a kortársi magyar és világirodalom-
ról, és mindig vissza-visszatérjen Arany Jánoshoz, 
Vörösmarty Mihályhoz, Jókai Mórhoz és nem utol-
sósorban Krúdy Gyulához. Mert a leginkább ez az 
író őrizte számára azt a Magyarországot (akár maga, 
Márai Sándor Szindbád hazamegy című regényében), 
amely még szellemi otthon volt. A naplók följegyzései 
mérlegre teszik (és nem egyszer könnyűnek találják) 
a Magyarországon 1867 után kialakult, majd a két 
világháború között általánossá vált létezési formákat; 
és nem egyszer nosztalgikusan fordul a „kassai pol-
gárok” és Kassa polgári atmoszférája felé, amelyhez 
Kolozsvár szintén polgári világát hasonlítja, mint 
amely az élhető élet ama változatával jeleskedett, 
amelyet a végső üzenetnek szánt A Garrenek műve 
hirdetett meg. Ez a nyugat-európai nagy történelmi 

emlékezethez (Brüggéhez, Firenzéhez) fűződő pol-
gárság-idézés, együtt a kisebbség jogaiért a prágai 
parlamentben küzdő Apa személyiségével, az érint-
kezés kultúráját, a megfogalmazás és a stílus nemes-
ségét, a tapintat, a megértés művészetét képviselte. Ez 
a fajta polgáriság lehetett volna akadálya a művészet 
és a kultúra lefelé nivellálódásának: ennek hanyat-
lását értelmezte Márai Sándor naplóiban, akár a ha-
zulról érkező szomorú híreket, akár a nyugati világ 
kultúrájának civilizációba dermedését kommentálta. 

A Napló egyszerre lett páratlan dokumentuma 
a polgári Európa lassú felszámolódása miatt érzett 
rosszérzésnek, de lett a reménykedés műve is: Euró-
pa a jóléti államok teremtődésével mégsem árulta el 
eszményeit, amelyek Erasmus óta, Goethe öröksé-
géhez való hűséggel, felcsillantották egy, az egysé-
gesülés felé haladó szellemi Európa lehetőségét. A 
Naplók tanúsítják, mennyi figyelemmel jegyzetelte 
Márai (nem elsősorban az irodalmi újdonságokat, 
viszonylag csekély számú regényben, verskötetben 
lelt örömöt) a tudományos élet eredményeit, a köz-
gazdasági, népesedési, de természetesen a katonai, 
állampolitikai írásokat, több jó nevű folyóiratnak 
volt előfizetője, a televízió híradóit éppen úgy figye-
lemmel kísérte, mint a hétköznapi életben tapasz-
talt meglepő, jellegzetes és különös jelenségeket. 
S amikor szembetalálkozott a „nyugati” vagy az 
amerikai ifjúság „secessio”-jával (kivonulásával), a 
hippimozgalommal, az újfajta ifjúsági, rockkoncer-
tes összejövetelekkel, a néhol ingerült vagy csön-
desebben csodálkozó észrevételeken kívül az Ítélet 
Canudosban című regénnyel is felelt, amelyet kissé 
eltérően a naplójegyzetek indulatától, jóval inkább 
a megértés akarásának, a civilizációs válság elem-
zésének szándéka vezet.

De nem kevésbé fontos nyomon követni, miként 
tudja Márai Sándor őrizni a maga polgári életformá-
ját, Dél-Olaszországban, illetőleg az Egyesült Álla-
mokban; miként védi a maga polgári-szellemi integ-
ritását, milyen mértékben áll ellen kísértéseknek, 
megalkuvásoknak, otthonról érkező csábhangoknak. 
Olyan magasfokú erkölcsiség, ritkán merevvé vált 
magatartás jellemzi, amely megvalósítja azt a szán-
dékát, hogy megteremtse a maga (szilárdnak tetsző) 
helyét a világban. Dél-Olaszországban a napsuga-
ras környezetben inkább, az Egyesült Államokban 
némileg elkülönítetten, élvezve ugyan a modern 
technika biztosította könnyebbségeket, a társadalom-
tól azonban nem csupán nyelvileg, mindenekelőtt 
gondolkodásilag, életfelfogásilag távol. Ilyen módon 
igen jelentékennyé válnak Márai számára ismét a 
könyvtár- és a tárlatlátogatások, a zenehallgatás – és 
nem utolsósorban a hűséges és megértő feleség, Lola 

halk szavú, értő és türelmes jelenléte. Ugyanakkor 
jól világlik elő, hogy Márainak sem az olaszországi, 
sem az Egyesült Államokbeli irodalmi világgal nem 
sikerült kapcsolatot találnia, igaz, nem is keresett; a 
német fordítások minden más nyelvűeket megelőz-
tek, ugyancsak az NSzK-ban készült televíziós játék 
A gyertyák csonkig égnek, egyébként korábban már 
két német nyelvű kiadásban megjelent regényből. A 
naplók azt is elárulják, hogy Márai igyekezett kitörni 
elszigeteltségéből, de az angol–amerikai kiadók nem 
érdeklődtek művei iránt. Az nem állítható, hogy Eu-
rópában különböző országokban (Hollandiától Spa-
nyolországig) ne adtak volna ki Márai-regényt, de a 
jogos honoráriumok nem érkeztek meg, vagy nagy 
nehézség árán sikerült hozzájutni. Így az íróságból 
fakadó jövedelemforrásokra csak mérsékelten lehe-
tett számítani. A naplók beszámolnak, főleg eleinte, 
anyagi gondokról. Utóbb ezek enyhültek, de a más 
életstílushoz szokott Márainak csupán szerényebb 
életvitelre telt.

A Márai-naplókötetek egy XX. századi magyar 
író/értelmiségi sors páratlan dokumentumai. Olyan 
íróénak, akinek mértékegysége az ellenállás volt.  
S aki, amíg tudta, naplóföljegyzéseivel vívta egysze-
mélyes küzdelmét elvei fenntartásáért, egy szellemi 
Európa védelmében.

Angolul a kiegyezés kulturális és tudománypolitikájáról
A Science Policies in Hungary (1867–1910) and 

the First Generation of Distinguished Scientists c. 
monográfiában Eötvös József, Csengeri Antal, Trefort 
Ágoston és Wlassits Gyula tudománypolitikájával 
foglalkozik, gyakorlati egyenjogúsággal csatlako-
zik hozzájuk Eötvös Loránd, akinek egyetemi és 
akadémiai tudománypolitikája nagyságrendjében 
is felér a kultuszminiszterek munkájának dimen-
zióival. Kissé zavaró, hogy Apponyi Albert kultusz-
minisztersége, ami időben még beleesik a megadott 
időkeretbe, gyakorlatilag teljesen hiányzik, annál is 
inkább, mert Apponyinak az eredeti Eötvös-vonal-
lal való közösségei és attól való eltérései releváns 
további eredményekhez vezettek volna. 

Mind a négyen (öten) ugyanazt a specifikus mi-
niszteriális kultúrát testesítették meg, ennek struk-
turális és szimbolikus jelentőségét még csak növel-
te, hogy ez a politikai kultúra mélyen visszanyúlt 
a harmincas és negyvenes évek világába, ahonnan 
például az egyes szereplők irányában megfogalma-
zott, szinte rendkívüli elvárások is áthagyományo-
zódtak. Ebből a tényből azonban magának a poli-
tikai vonalnak önmagában is szerves és organikus 
jellege támadt, amely korántsem játszott jelentékte-
len szerepet annak eredményességében.

Bődy monográfiája e miniszteriális politika egy-
másra következő szakaszait elemzi. Érdeklődésének 
előterében a valóban szervező jellegű, gyakorlati lé-
pések állnak, mindenekelőtt az egyetemalapítások. 
Konceptusát Bődy azonban még egy aktualizáló 
keretbe is beállítja. Ennek a fókusza az egyetemek 
és a kutatók körül kialakult kiválósági gondolat. Ez 
az eszme viharos sebességgel terjedt a rendre finan-
ciális nehézségekkel harcoló egyetemek világában. 
Ez az eszme állandó összehasonlításokat termel 
(amelyek az anyaghiányban szenvedő hetilapok há-
lás cikkei, hiszen úgyis annyi rosszat lehet hallani 
a felsőoktatásról, ráadásul így egyes egyetemek és 
országok el is vehetik más egyetemek és országok 
hallgatóit). Mindenesetre egy ilyen összehasonlítás 
konkrétumai egy professzor vagy egy diák összefüg-

gésében számunkra még mindig elég rejtelmesek.   
A Science Policies in Hungary (1867–1910) and 

the First Generation of Distinguished Scientists című 
műben Bődy mindenesetre mélyen elmerül a ki-
válóság-gondolat kultuszában, ez teszi ki az egész 
első fejezetet, visszatér erre az utolsó fejezetben is, 
miközben mindkét összefüggésben olyan tudósok 
is megjelennek, akik tevékenysége túlnyúlik az 
ábrázolt négy évtized korszakán.

Az első fejezet 38 kiváló magyar tudóst nevez 
meg, ami azt szuggerálja, hogy azok pályafutása az 
ábrázolt tudománypolitikával szerves összefüggés-
ben van. Ez az összefüggés egy absztrakt szinten 
bizonyosan fennáll (úgy is, mint legenda, képes 
további legendáknak életet adni). A monográfia 
nem merül el azonban részletesebben ebben az 
összefüggésben (ezt terjedelmi okokból sem igen 
tehetné), amivel újból megerősíti azt az érzésün-
ket, hogy dicséretesebb dolog a kiválóság jelzőjének 
odaítélését másokra (akár későbbi korokra) bízni, 
mintsem azt aktuálisan mesterséges helyzetekben 
és a hozzá nem értő nyilvánosság ellendrukker vi-
lágában kikényszeríteni. 

Az Egyesült Államokban dolgozó Bődy 1945 után 
egyike Eötvös és kora legtermékenyebb kutatóinak. 
Ezzel foglalkozó fontos műve: Joseph Eötvös and the 
Modernization of Hungary, 1840–1870: A Study of 
Ideas of Individuality and Social Pluralism in Modern 
Politics. In Transactions of the American Philosophi-
cal Society, newser., Vol. LXI1, Pt. 2. Philadelphia, Pa.: 
The American Philosophical Society, 1972. Pp. 134. 

1945 után, Sőtér Istvánt követően mindenekelőtt 
Németh G. Béla és sokfelé ágazó pedagógiai mun-
kássága voltak ezen a területen meghatározóak. 
Főképpen nekik köszönhető, hogy a Kiegyezést meg-
előző korszak és a dualizmus eszmetörténete napja-
inkban alaposan kutatott területeknek számítanak. 

Bődy mindenekelőtt a nevelés- és iskolatörténet 
eredményeire, a parlamenti folyamatok elemzésére 
és a kultúrpolitikai aktivitások teljességének rekonst-
rukciójára támaszkodik. Ezek az aktivitások érdekes 
módon, magyar sajátosságként, nemcsak egy kultusz-

miniszter életművében alkottak „szinkrón” koherens 
egységet, de mint „diakrón” egymásutániság is. Ez 
annyit jelent, hogy például Eötvös Loránd későbbi 
organizatórikus lépései is szinte tökéletesen voltak 
képesek belesimulni a korábbi „kultuszminiszterek” 
lépéseinek sorába. Mindez az egész reformpolitiká-
nak összefüggő és egységes képet ad, ami nemcsak 
sikerében vagy legendájában, de valóságos eredmé-
nyeiben is nagy szerepet játszott. 

Bődy monográfiájával értékesen járult hozzá Ma-
gyarország intellectual historyjának további feltá-
rásához. 

A rekonstruált tudománypolitikai stratégia egyes 
elemei közül kiemelkednek az új egyetemek alapítá-
sának kérdéskörei, amelyeknek a kor szintjén kellett 
állniuk (aminek kritériumait úgy tudták megfogal-
mazni, hogy nem volt szükségük a kiválóság gondo-
latára). Ide tartozik a tehetségek támogatása (minde-
nekelőtt a célzott ösztöndíj-politikával – akkoriban 
kevesen maradtak kinn külföldön), a gimnáziumok 
és más középiskolák reformja (máig sok elfogulat-
lan értelmiségi álma), lényegi és addig hiányzó 
folyóiratok és fórumok megalapítása, tanulmányi 
versenyek, mindenekelőtt a matematikában és a 
fizikában, melyek ma is folyamatosan működnek. 
Ide tartozik a magyar Ecole Normale Superieure, 
az Eötvös Kollégium, a sokszoros együttműködés a 
Magyar Tudományos Akadémiával és a számos tu-
dományos társasággal, a tanárok és tanítók egyesü-
letei, a felügyeleti rendszer, majd a gyakorlóiskolák 
és gimnáziumok rendszere. 1899-től megjelennek a 
nők is az egyetemeken, és (mindenekelőtt Wlassits 
minisztersége alatt a figyelem az általános iskolák 
és a vidék felé is fordul. 

Bődy ábrázolásából nemcsak egy nagy rendszer 
körvonalai rajzolódnak ki, de azt is megérezzük, 
hogy ez a rendszer talán még önmaga meghaladá-
sának lehetőségét is magában rejtette. 

Pál Bődy,  Science Policies in Hungary (1867–1910) and 
the First Generation of Distinguished Scientists. Rei-
he: Wissenschaftsgeschichte.  Bd. 4, 2017, 144 S.
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